
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

 

 

Πηςσιακή Μελέηη 

 

Θέμα: Μελέηη ηηρ επίδπαζηρ ηηρ καλιούσος λίπανζηρ ζηην 

ανάπηςξη και παπαγωγή ηηρ παηάηαρ 

(Solanum tuberosum L.) ζε ζςνθήκερ οπγανικήρ γεωπγίαρ 

 

Σος ζποςδαζηή 

ίνγκ Μανηίπ (Manvir) 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2014 



 ii 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

 

 

Πηςσιακή Μελέηη 

 

Θέμα: Μελέηη ηηρ επίδπαζηρ ηηρ καλιούσος λίπανζηρ ζηην 

ανάπηςξη και παπαγωγή ηηρ παηάηαρ 

(Solanum tuberosum L.) ζε ζςνθήκερ οπγανικήρ γεωπγίαρ 

 

 

 

 

Σος ζποςδαζηή 

 

 

ίνγκ Μανηίπ (Manvir) 

 

 

Δπιβλέπων Καθηγηηήρ: Αλεξόποςλορ Αλέξιορ 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 2014 



 iii 

 

 

Η πτυχιακή αυτή μελέτη  

είναι αφιερωμένη  

στην οικογένεια μου. 



 iv 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Αιέμαλδξν Αιεμφπνπιν 

γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Δπραξηζηψ επίζεο ηελ θ. σηεξία Κπξηαθνπνχινπ γηα ηελ βνήζεηα 

ηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο. Σελ θ. Αλησλία 

Κνξίθε γηα ηε θαζνδήγεζε ζην εξγαζηήξην. 

Αθφκε επραξηζηψ ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Γεκήηξε Φαθνχδε θαη ηελ 

ζπκθνηηήηξηα Δχε Λακπξνπνχινπ. 

Σέινο επραξηζηψ ζεξκά ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ εζηθή θαη 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημή ηνπο ζε φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ καο. 

 

Σίνγκ Μαντίπ (Manvir) 



 v 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ………………………………………………….1 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΧΡΓΙΑ…………………3 

1.1 Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε……………………………………3 

1.2 Ζ έλλνηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο……………………….3 

1.3 Ο νξηζκόο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο……………………...3 

1.4 Ο νξηζκόο ηνπ βηνινγηθνύ πξντόληνο…………………….3 

1.5 Οη ζηόρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ……………………...4 

1.6 Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηελ Διιάδα………………………4 

1.7 Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηνλ Κόζκν……………………….5 

1.8 Πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο………..5 

1.9 Πνία είλαη ε λνκνζεζία γηα ηα πξντόληα βηνινγηθήο 

γεσξγίαο……………………………………………………...6 

1.10 Ζ ιίπαλζε ζε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο…………………6 

1.10.1 Ζ έλλνηα ηεο νξγαληθή ιίπαλζεο……………………..6 

1.10.2 Οξγαληθά ιηπάζκαηα…………………………………7 

1.10.3 Χισξή ιίπαλζε………………………………………9 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 Η ΠΑΣΑΣΑ………………………………11 

2 Ζ παηάηα………………………………………..................11 

2.1 Ζ θαηαγσγή θαη δηάδνζε ηεο παηάηαο………………….11 

2.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά………………………………12 

2.3 Πνηθηιίεο………………………………………………...13 

2.4 Δδαθνινγηθέο & θιηκαηηθέο ζπλζήθεο………………….17 



 vi 

2.5 Καιιηεξγεηηθή ηερληθή………………………………….18 

2.5.1 Ακεηςηζπνξά…………………………………………..18 

2.5.2 Πξνεηνηκαζία εδάθνπο………………………………..18 

2.5.3 Φύηεπζε……………………………………………….18 

2.5.4 Παηαηόζπνξνο………………………………………...19 

2.5.5 Άξδεπζε………………………………………………21 

2.5.6 Παξάρσκα…………………………………………….22 

2.5.7 Εηδαληνθηνλία…………………………………………23 

2.5.8 Λίπαλζε……………………………………………….23 

2.5.9 Σπγθνκηδή……………………………………………..25 

2.5.10 Απνζήθεπζε…………………………………………25 

2.5.11 Φπηνπξνζηαζία……………………………………...26 

2.5.11.1 Δρζξνί ηεο παηάηαο………………………………..26 

2.5.11.2 Αζζέλεηεο ηεο Παηάηαο……………………………28 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

Η ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ…….……34 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ..........................35 

4.1 Φπηηθό πιηθό…………………………………………….35 

4.2 Χξήζε θαη πεξηγξαθή νξγαληθώλ ιηπαζκάησλ πνπ  

Χξεζηκνπνηεζήθαλ………………………………………….35 

4.3 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο………………………...36 

4.4 Μέζνδνο…………………………………………………39 

4.5 Γεηγκαηνιεςίεο θαη κεηξήζεηο………………………….40 

4.6 Άιιεο κεηαρεηξίζεηο ησλ θπηώλ………………………...41 

4.7 Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ…………..41 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ…………………….42 



 vii 

5.1 Αξηζκόο βιαζηώλ αλά θπηό…………………..................42 

5.2 Αξηζκόο θύιισλ αλά θπηό…….......................................45 

5.3 Αξηζκόο θαη βάξνο θνλδύισλ αλά θπηό……...................48 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ………………….....51 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………..54 

 

 



 1 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ ΣΔΗ 

Πεινπνλλήζνπ ην 2013 κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πνζφηεηαο 

θαιίνπ πνπ πξνζηίζεηαη ζε αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα παηάηαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζζελίαο, ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφδνζε ησλ θπηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαιιηεξγήζεθαλ ηξεηο πνηθηιίεο παηάηαο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(δηάξθεηα βηνινγηθνχ θχθινπ, ζθνπφο ρξήζεο, πεξηεθηηθφηεηα θνλδχισλ ζε 

μεξά νπζία). Οη πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ήηαλ: Spunta, Voyager, Lady 

Rosetta. H θχηεπζε ησλ θνλδχισλ έγηλε ηελ 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 θαη ε 

ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ πξαγκαηνπνηήζεθε 83 εκέξεο κεηά ηεο θχηεπζε γηα 

ηελ πνηθηιία Lady Rosetta, 90 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία Spunta 

θαη 98 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία Voyager. Οη επεκβάζεηο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ήηαλ δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα θαιηνχρνπ ιίπαλζεο (4 θαη 6,6 

g Κ2Ο αλά θπηφ) θαη ε επίδξαζή ηνπο εμεηάζηεθε ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θσζθνξνχρνπ ιίπαλζεο (3,1 θαη 5,2 g Ρ2Ο5). Δπηπξφζζεηα, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηά ζηα νπνία δελ πξνζηέζεθε θαιηνχρνο θαη 

θσζθνξνχρνο ιίπαλζε (κάξηπξαο). ε φια ηα θπηά πξαγκαηνπνηήζεθε 

ιίπαλζε κε άδσην ζε πνζφηεηα 1,2 g αλά θπηφ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ιίπαλζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ιηπάζκαηα νξγαληθήο πξνέιεπζεο (Acadian 

1-1-16, PatentKali, Biosol, Phosphorites). Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ έγηλε ζε 

θπηνδνρεία φγθνπ 11 L κε ππφζηξσκα κε εκπινπηηζκέλε ηχξθε θαη πεξιίηε 

(1:1). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηξήζεηο ζε ηξία ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο (42, 56 θαη 74 εκέξεο κεηά ηε 

θχηεπζε) πνπ αθνξνχζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θχιισλ αλά θπηφ. Μεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ κεηξήζεθε ν 

αξηζκφο ησλ θνλδχισλ αλά θπηφ θαη ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ 

αλά θπηφ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαίλεηαη φηη: 

(α) ε φιεο ηηο εκέξεο κέηξεζεο ν αξηζκφο ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ ζηηο 

πνηθηιίεο Spunta θαη Lady Rosetta δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ πνζφηεηα θαιίνπ 

θαη θσζθφξνπ πνπ πξνζηίζεηαη ζην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη 
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δελ δηέθεξε απφ απηφλ ησλ θπηψλ πνπ δελ δέρζεθαλ ιίπαλζε (κάξηπξαο). 

Παξφκνηα θαη ζηελ πνηθηιία Voyager, ε πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ δελ 

επεξέαζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ, αιιά επλφεζαλ ηελ εκθάληζε 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ βιαζηψλ αλά θπηφ ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ δε 

δέρζεθαλ ιίπαλζε (κάξηπξαο).  

(β) Ζ πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ δελ επεξέαζε ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ 

αλά θπηφ ζε θακία απφ ηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο θαη 

ζηηο 3 πνηθηιίεο. Χζηφζν, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά 

θπηφ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηα θπηά ηνπ κάξηπξα (θακία 

ιίπαλζε) ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ δέρζεθαλ θαιηνχρν θαη θσζθνξνχρν 

ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ). 

(γ) Ζ επίδξαζε ηνπ θαιίνπ ζηνλ αξηζκφ ησλ θνλδχισλ ήηαλ δηαθνξεηηθή ζηηο 

ηξεηο πνηθηιίεο. Χζηφζν, ζε φιεο ηηο πνηθηιίεο ηα θπηά πνπ δελ δέρζεθαλ 

ιίπαλζε (κάξηπξαο) παξήγαγαλ κηθξφηεξν αξηζκφ θνλδχισλ αλά θπηφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνηθηιία Spunta ε πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ πξνθάιεζε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνλδχισλ κφλν φηαλ εθαξκφζηεθε ε ρακειφηεξε 

πνζφηεηα θσζθφξνπ, ελψ ζηελ πνηθηιία Voyager ε πςειφηεξε πνζφηεηα 

θαιίνπ πξνθάιεζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θσζθφξνπ πνπ εθαξκφζηεθε. Αληίζεηα, ζηελ 

πνηθηιία Lady Rosetta ε πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ πξνθάιεζε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ κφλν φηαλ εθαξκφζηεθε ε ρακειφηεξε 

πνζφηεηα θσζθφξνπ. ε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θσζθφξνπ, ε 

πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ είρε επίδξαζε κφλν ζηελ πνηθηιία Spunta, 

φπνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ επλφεζε ηελ παξαγσγή 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θνλδχισλ αλά θπηφ. 

(δ) ε φιεο ηηο πνηθηιίεο ηα θπηά πνπ δε δέρζεθαλ ιίπαλζε (κάξηπξαο) είραλ 

κηθξφηεξε παξαγσγή απφ απηά πνπ δέρζεθαλ ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ πνπ εθαξκφζηεθε) Ζ πςειφηεξε πνζφηεηα 

ηνπ θαιίνπ επλνεί ηελ παξαγσγή κεγαιχηεξνπ βάξνπο θνλδχισλ κφλν ζηελ 

πνηθηιία Voyager θαη κφλν φηαλ εθαξκφδεηαη ε πςειφηεξε πνζφηεηα 

θσζθφξνπ. Ζ πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ επλνεί ηελ παξαγσγή 

θνλδχισλ κεγαιχηεξνπ βάξνπο ζηελ πνηθηιία Voyager, φηαλ εθαξκφδεηαη ε 

πςειφηεξε θαιηνχρνο ιίπαλζε θαη ζηελ πνηθηιία Lady Rosetta, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ. 
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1 Ζ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ 

 

1.1 Ηζηνξηθή αλαζθόπεζε 

Ζ Βηνινγηθή ή Οηθνινγηθή Γεσξγία πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα φηαλ ν Rudolf Steiner, εθδήισζε έλα θίλεκα ην νπνίν είρε ζαλ 

ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο ρξήζεο αλφξγαλσλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ηε κε 

δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ εδάθνπο.  

Ζ Βηνινγηθή Γεσξγία κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε εκθαλίδεηαη ζηε ρψξα καο 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Χζηφζν κεηά ην 1991 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ 

θνηλνηηθνχ θαλνληζκνχ 2092/91 κε ηελ νπνία αξρίδεη ε επίζεκε θαηαγξαθή 

ηεο πνξείαο ηεο βηνθαιιηέξγεηαο ζηε ρψξα καο (www.euranek.com). 

 

1.2 Ζ έλλνηα ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην Δμσηεξηθφ, φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλεζπρνχλ γηα ηελ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηξνθήο πνπ θαηαλαιψλνπλ. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο , ε εκθάληζε θαη ε αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

αλακέλεηαη φηη ζα δηαδξακαηίζεη κεγάιν ξφιν θαη ζην κέιινλ 

(www.minagric.gr). 

 

1.3 Οξηζκόο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη κηα δηαδηθαζία παξαγσγήο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ κε θαηάιιειεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο θαη ζηε κε ρξεζηκνπνίεζε ρεκηθψλ 

ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ (Πνιπξάθεο, 2002). 

 

1.4 Ο νξηζκόο ηνπ Βηνινγηθνύ πξντόληνο 

Βηνινγηθφ πξντφλ είλαη θάζε πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ βαζίδεηαη ζε θπζηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ζηε κε ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ 

πξντφλησλ. ε αληηθαηάζηαζε απηψλ, ζηεξίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε κε 

ρεκηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εληφκσλ, αζζελεηψλ θαη δηδαλίσλ θαη 

http://www.euranek.com/


 4 

ζηε ρξήζε ηερληθψλ παξαγσγήο, φπσο είλαη ε ακεηςηζπνξά θαη 

αλαθχθισζεο θπηηθψλ θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ ηα νπνία δηαηεξνχλ ηε 

θπζηθή ηζνξξνπία θαη ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο (http://el.wikipedia.org/). 

 

1.5 Οη ζηόρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  

Οη πην ζεκαληηθνί ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

είλαη: 

 Να δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη καθξνπξφζεζκα ηελ γνληκφηεηα ηνπ 

εδάθνπο 

 Να παξάγνπκε πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπκε αλαλεψζηκεο πεγέο ζε γεσξγηθά 

ζπζηήκαηα 

 Να κελ ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ θαη λα ην πξνζηαηεχεη 

 Να ζπκβάιεη ζε πςειφ επίπεδν βηνπνηθηιφηεηαο (Πνιπξάθεο, 

2002). 

 

1.6 Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηελ Διιάδα 

Μπνξεί ην θίλεκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο λα μεθίλεζε ζηελ Δπξψπε 

γχξσ ζηα ηέιε ηνπ πξνεγνπκέλνπ αηψλα, αιιά ζηελ Διιάδα νη πξψηεο 

αλαθνξέο έγηλαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ’70. 

Χζηφζν, νη πξψηεο δξαζηεξηνπνηήζεηο ζηνλ ρψξν απηφ έγηλαλ θαηά ηελ 

πεληαεηία ’80-’85 φπνπ μεθίλεζαλ νη πξψηεο ελεκεξψζεηο θαη δξάζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δεκηνπξγήζεθε ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Βηνθαιιηεξγεηψλ, ηελ 

νπνία θαη δηαδέρζεθε ν χιινγνο Οηθνινγηθήο Γεσξγίαο Διιάδαο. ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο απηήο μεθίλεζαλ ηα πξψηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα 

βηνθαιιηέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνχ ζε πεξηνρέο ηεο Μάλεο ζηε 

Μεζζελία θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή Κνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ.   

Οη εμειίμεηο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο παξφηξπλαλ εθαηνληάδεο γεσξγνχο 

λα εθαξκφζνπλ ηηο ηερληθέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, ζηηο αξρέο κεκνλσκέλα 

ή νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο παξαγσγψλ ή κέζα ζε επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο. 

Οη εθηάζεηο βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ κέρξη θαη ην 1990 δελ μεπεξλνχζε ηα 

2000 ζηξέκκαηα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ελψ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

http://el.wikipedia.org/
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παξαηεξήζεθαλ θαηά ηηο πξψηεο θάζεηο εθαξκνγήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

θαζψο ε νξγάλσζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ δελ ήηαλ επαξθήο (Πνιπξάθεο, 

2002). 

 

1.7 Ζ βηνινγηθή γεσξγία ζηνλ θόζκν 

Αλ θαη ε ηδέα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο μεθίλεζε ζηελ Δπξψπε, ζήκεξα ε 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο έρεη εμαπισζεί ζε φιεο ηηο 

επείξνπο: Δπξψπε (Γεξκαλία, Απζηξία, Ηηαιία, Γαιιία, Διιάδα, νπεδία, 

Βέιγην θ.ά.), Αζία (Ηλδία, Σνπξθία, Κίλα, Παθηζηάλ θ.ά.), Αθξηθή (Σπλεζία, 

Αίγππην, Μαξφθν θ.ά.), Χθεαλία (Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία) θαη Ακεξηθή 

(ΖΠΑ, Καλαδάο, Βξαδηιία θ.ά.). Δθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα θαιιηεξγνχληαη κε 

επηηπρία ζε φιν ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

Αξθεηέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ θαιή νξγάλσζε ζε φηη αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θπξίσο γηαηί (Πνιπξάθεο, 2002): 

 Έρνπλ νξγαλσκέλεο αγνξέο φπνπ δηαηίζεληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα 

θαη απνιακβάλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε ηα πξντφληα ηεο 

ζπκβαηηθήο παξαγσγήο.  

 Τπάξρνπλ ηζρπξέο νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ κε εθαηνληάδεο θαη 

ρηιηάδεο κέιε πνπ απαηηνχλ αγξνηηθά πξντφληα πην πγηεηλά, πην 

πνηνηηθά, πην θπζηθά παξαγκέλα. 

 Παξέρνληαη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο 

θαη ππάξρνπλ άηνκα εμεηδηθεπκέλα γηα ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο.  

 

1.8 Πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη αθφκε θαη 

ζήκεξα ζηε ρψξα καο, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κε ηθαλνπνηεηηθή 

επηηπρία θαηά πεξηνρέο θαη γηα θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ ειάρηζηα θαη κηθξά 

πξνβιήκαηα θπηνπξνζηαζίαο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη ρσξίο ηε ρξήζε 

ρεκηθψο ζπληηζέκελσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ (Διεπζεξνρσξηλφο, 

2003). 
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1.9 Ννκνζεζία γηα ηα πξντόληα βηνινγηθήο γεσξγίαο: 

Οη θαλφλεο παξαγσγήο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο 

γεσξγίαο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία ε νπνία είλαη ε 

εμήο (http://www.agrocert.gr/): 

 Ο ΚΑΝ(ΔΚ) 834/2007, ν ΚΑΝ(ΔΚ) 889/2008, ν ΚΑΝ(ΔΚ) 1235/2008 

θαη ν ΚΑΝ(ΔΔ) 271/2010. 

 Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζκ. 245090/06 κε ηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 

 Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 273234/17-10-03 (ΦΔΚ 1579/27-10-03) 

πνπ αθνξά ηνλ «Καζνξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ηνπ θξέαηνο πνπ παξάγεηαη ζχκθσλα 

κε ηνλ Καλ. (ΔΟΚ) 2092/91 ηνπ πκβνπιίνπ» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη. 

 Ζ ππ. αξηζκ. 217002/27-2-2004 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ε νπνία αθνξά ηε «δεκηνπξγία βάζεο 

δεδνκέλσλ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ παξαρζέληνο κε βηνινγηθφ 

ηξφπν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 1452/2003/ΔΚ θαη 

δηαδηθαζίεο παξέθθιηζεο φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 6 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2092/91/ΔΟΚ». 

 Ζ Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζκ. 336650/22.12.06 (ΦΔΚ 

1927/29.12.06) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ 

αξηζκ. 245090/06. 

 

1.10 Ζ ιίπαλζε ζε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 

1.10.1 Ζ έλλνηα ηεο νξγαληθήο Λίπαλζεο   

Οξγαληθή ιίπαλζε νξίδεηαη ε ιίπαλζε θαηά ηελ νπνία ηελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νξγαληθά πιηθά γηα ηελ πξνζζήθε ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ 

ζηα θπηά. Απηά ηα νξγαληθά πιηθά κπνξεί λα ηα παξάγεη ν ίδηνο ν παξαγσγφο 

απφ ηελ θνπξηά (ζηεξεά, πγξή), ηα νχξα δψσλ, ηα θπηηθά ππνιείκκαηα. Με 

ηνλ φξν νξγαληθφ ιίπαζκα ελλννχκε θάζε θπζηθφ φπνπ έλα κέξνο ησλ 

http://www.agrocert.gr/photos/kanonismoi%20ethnikoi/cfiles/_30-01-09__kan_834-2007.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/kanonismoi%20ethnikoi/cfiles/kan889.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/kanonismoi%20ethnikoi/cfiles/_30.01.09__1235_2008_eisagoges_apo_trites_xvres.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/faq/cfiles/kan_ee_271_2010.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/faq/cfiles/KYA%20245090.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/faq/cfiles/YA%20336650.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/faq/cfiles/YA%20336650.pdf
http://www.agrocert.gr/photos/faq/cfiles/YA%20336650.pdf
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ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ βξίζθεηαη ζε νξγαληθέο ελψζεηο, δελ πεξηέρεη ηνμηθέο 

νπζίεο νχηε παζνγφλνπο νξγαληζκνχο. Παξαδείγκαηα νξγαληθψλ 

ιηπαζκάησλ είλαη Μεξηθά απφ ηα νξγαληθά ιηπάζκαηα είλαη θνπξηά, νχξα, 

κείγκα νπξψλ θαη θνπξηάο θνκπφζη, δσηθά ππνιείκκαηα, θαιακηέο, άρπξα 

θπηηθψλ εηδψλ, θαξπνί θαη άιια είδε, νξγαληθέο χιεο φπσο ηχξθε θαη 

ιηγλίηεο(Πνιπξάθεο, 2002). 

Ζ θνπξηά θαη ηα νχξα ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά ιηπάζκαηα δηφηη κπνξεί λα 

ηα παξάγεη ν ίδηνο ν παξαγσγφο. Ζ επίδξαζε ηεο νξγαληθήο ιίπαλζεο είλαη 

άκεζε ζηα θπηά επεηδή ε πξνζζήθε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ηα αμηνπνηήζνπλ ηα θπηά επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζεηηθά 

ηελ γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ νξγαληθή ιίπαλζε είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν 

ζηε βηνινγηθή γεσξγία, αλήθεη θαη ζην θπζηθφ θχθιν ηεο φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ (Πνιπξάθεο, 2002): 

ΈδαθνοΦπηφΆλζξσπνο,ΕψαΈδαθνο 

 

Ζ δηαθνξά νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο ιίπαλζεο είλαη κεγάιε δηφηη ε πξψηε 

απαηηεί κεγαιχηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ δεχηεξε. Όκσο κε ηελ νξγαληθή 

ιίπαλζε κπνξεί λα επηηεπρζεί δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, 

απνθπγή θαη ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο,, παξαγσγή ηξνθίκσλ πςειήο 

πνηνηηθήο αμίαο, κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, βειηίσζε ζην ηξφπν 

δσήο, εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ απνδφζεσλ θαη αμηνπξεπνχο εηζνδήκαηνο 

θαη αλάπηπμε ζεηηθήο ζρέζεο κε ην πεξηβάιινλ (Δπηηξνπαθήο, 2000). 

 

1.10.2 Οξγαληθά ιηπάζκαηα 

 

 Κνπξία. Ζ θνπξηά έρεη κεγάιε ζξεπηηθή αμία γηα ηα θπηά, δηφηη 

πεξηέρεη φια ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ζ θνπξηά πξνέξρεηαη απφ αλάκημε 

πεξηησκάησλ θαη νχξσλ δψσλ θαη άιισλ δηαθνξψλ δψσλ καδί ε 

θάπνην άιιν πιηθφ, είλαη επίζεο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα κηα 

βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. Δπίζεο ε θνπξηά βνεζάεη ηελ θαηεξγαζία 

εδαθψλ βαξηάο ζχζηαζεο (Άιθηκνο, 1990). Ζ ρνπκνπνηήζε ηεο 

θνπξηάο επηηαρχλεηαη ζε ζσξνχο, ππάξρνπλ φκσο θαη απψιεηαο 

εμαηηίαο ηεο απνζχλζεζεο.  
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Ζ πνηφηεηα ηεο θνπξηάο δηαθέξεη θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ δψνπ 

θαη κε ηη ηξέθεηαη.  

 

Πίλαθαο 1.1. Ζ νξγαληθά θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά ηεο θνπξίαο απφ δηάθνξα 

δψα. 

Δίδνο 

δψνπ 

Οξγαληθή 

νπζία % 

Οιηθφ Ν % Φψζθνξνο 

P205 % 

Κάιην Κ2Ο 

% 

Αζβέζηην 

Cao % 

Βφδη 15 0,45 0,25 0,20 0,1 

Άινγν 20 0,58 0,30 0,35 0,2 

Πξφβαην 30 0,70 0,35 0,30 0,3 

Υνίξνο 12 0,45 0,40 0,35 0,05 

 

Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ρψλεςεο ηεο θνπξηάο ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. Δπίζεο ε αμηνπνίεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνπξηάο 

απφ ηα θπηά εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο παξάγνληεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο  

είλαη είδνο ηνπ εδάθνπο, είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ην 

βάζνο ηνπ παξαρψκαηνο.  

 

Πίλαθαο 1.2. Σαμηλφκεζε ηεο θνπξηάο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε 

καθξνζηνηρεία (Πνιπξάθεο, 2002).  

ηνηρείν Φησρή  Μέηξηα Πινχζηα 

Άδσην 0.0-0.4 0.4-0.6 >0.6 

Φψζθνξνο  0.0-0.1 0.1-0.13 >0.13 

Κάιην 0.0-0.4 0.4-0.7 >0.7 

 

Κνκπόζη. Κνκπφζη είλαη ε ζχλζεζε απφ δηάθνξεο νξγαληθέο νπζίεο, κηα 

πιήξεο αλαθχθισζεο φισλ ησλ θπζηθψλ πιηθψλ θαη ε πξαγκαηηθή πεγή 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Με ηελ θνκπνζηνπνηήζε κε ρξήζηκα θπηηθά πιηθά 

κεηαηξέπνληαη ζε ρξήζηκα γηα ην θπηφ. Ζ θνκπνζηνπνηήζε είλαη κηα 

δηαδηθαζία ηεο αεξφβηαο απνδφκεζεο ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπο ζε ρνχκν. Ζ επηηπρία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο επεξεάδεηαη 

απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, θαη γηα λα είλαη επηηπρήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

θαηάιιειε πεξηεθηηθφηεηα ζε C θαη Ν. Σα πιηθά πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιεια 
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είλαη: ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ (άρπξα, ζηειέρε ιαραληθψλ θιπ), ζάπηα ή 

ραιαζκέλα θξνχηα, ινπινχδηα απφ ηα αλζνδνρεία, ηζφθιηα απγψλ, θάζε 

ρισξή κάδα απφ βνηάληζκα ζηνλ θήπν, γθαδφλ, ξνθαλίδηα θαη πξηνλίδηα μχινπ 

(ζε κηθξέο πνζφηεηεο) (Πνιπξάθεο, 2002). Αληίζεηα, αθαηάιιεια ζεσξνχληαη 

ηα πιαζηηθά, ην ηππσκέλν ραξηί, ην γπαιί θαη ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα θ.ά. 

Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, ν αεξηζκφο, 

ε ζεξκνθξαζία θαη ην pH (5.5-7.5) (Πνιπξάθεο, 2002). 

Οη θνκπνζηνπνηήζε κπνξεί λα γίλεη ζε ζσξνχο, ππφγεηα ή επηθαλεηαθή. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ θνκπφζη είλαη φηη 

εθνδηάδνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο κε ηα αλαγθαία κέηαιια, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη 

βηηακίλεο, πεξηνξίδνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ζπγθξαηνχλ λεξφ θνληά 

ζηα θχηα, 

 

1.10.3 Υισξή Λίπαλζε  

Υισξή ιίπαλζε είλαη ε ελζσκάησζε ζην έδαθνο ελφο θπηηθνχ είδνπο πξηλ 

ε ζπλήζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βηνινγηθνχ ηνπ θχθινπ, σο νξγαληθή 

χιε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην φπνπ ηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία βξίζθνληαη ζην κέγηζην θαη θπξίσο ην Ν. Σα θπηά πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ρισξή ιίπαλζε κπνξεί λα θαιιηεξγεζνχλ κεηαμχ δπν θαιιηεξγεηψλ, 

ελδηάκεζα ζηελ θχξηα θαιιηέξγεηα ή σο θχξηα θαιιηέξγεηα. Ζ ρισξή ιίπαλζε 

κπνξεί λα δξα ζεηηθά θαη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο φπσο είλαη ε 

ζπζζψξεπζε ρνχκνπ ζην έδαθνο, ε δεκηνπξγία επηζπκεηήο εδαθηθήο δνκήο, 

ε αμηνπνίεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ. Χζηφζν, ε ρισξή ιίπαλζε έρεη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα, φπσο είλαη: ε κεγάιε θαηαλάισζε λεξνχ εάλ επηιεγεί ιάζνο 

θπηφ, ε κεησκέλε παξνρή ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ επφκελε θαιιηέξγεηα 

εάλ δελ είλαη αξθεηή ε πνζφηεηα ηεο θπηηθήο κάδαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 

έδαθνο, θίλδπλνο εκθάληζεο αζζελεηψλ ζηελ επφκελε θαιιηέξγεηα εάλ ηα 

θπηά πξνζβάιινληαη απφ ίδηα παζνγφλα (Πνιπξάθεο, 2002).  

Φπηά θαηάιιεια γηα ηελ ρισξή ιίπαλζε είλαη ηα ςπραλζή (βίθνο, θαθέο, 

κπηδέιηα, ζφγηα, κεδηθή θαη άιια) κπνξεί φκσο θαη λα κελ είλαη ςπραλζή 

φπσο ηα αγξσζηψδε, ζηαπξαλζή θ.α.  
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χκθσλα κε ηνλ Πνιπξάθε (2002), ε απφδνζε κηαο θαιιηέξγεηαο παηάηαο 

(πξψηκεο ή φςηκεο) είλαη ιίγν πςειφηεξε φηαλ εθαξκφζηεθε ρισξή ιίπαλζε 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθαξκνγή θνπξηάο ζε πνζφηεηα 2,4 ηφλνη / ζηξ. 
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2 Ζ ΠΑΣΑΣΑ 

 

Ζ παηάηα (Solanum tuberosum L.) γλσζηή σο “γεψκειν” είλαη κηα 

ζεκαληηθή πεγή δηαηξνθήο γηα ηνλ άλζξσπν. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ε παηάηα θαηέρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε παγθνζκίσο ζε θαιιηεξγνχκελε 

έθηαζε, κεηά ην ζηηάξη, ηνλ αξαβφζηην θαη ην ξχδη. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 10 εηψλ (2003-2013) παξαηεξήζεθε κηθξή αχμεζε ζηελ 

παξαγσγή παγθνζκίσο έρνληαο δχν ζεκεία θακπήο ην 2006 φπνπ 

παξαηεξήζεθε ε ειάρηζηε παξαγσγή ζε ηφλνπο θαη ην 2011 φπνπ 

παξαηεξήζεθε κέρξη ζηηγκήο ε κέγηζηε παξαγσγή (faostat.fao.org/). 

Ζ παηάηα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Solanaceae θαη είλαη έλα εηήζην πνψδεο 

θπηφ ην νπνίν θαιιηεξγείηαη γηα ην ππφγεην ηκήκα ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ 

βιαζηψλ ηεο, δει. ησλ θνλδχισλ, νη νπνίνη έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

πδαηάλζξαθεο. 

Οη θφλδπινη ηεο παηάηαο είλαη πην ρξήζηκνη ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θπηηθέο ίλεο δηφηη είλαη κηα θζελή πεγή ηξνθήο θαη 

ελέξγεηαο, βηηακίλεο C, κεηάιισλ φπσο θάιην θαη θαιήο πνηφηεηαο 

πξσηετλψλ. 

Πέξαλ ηεο ρξήζεο ηεο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, νη θφλδπινη ηεο 

παηάηαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο δσνηξνθέο, γηα παξαγσγή νηλνπλεπκαησδψλ 

θαη ακπινχρσλ πνηψλ θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή βηνκεραληθνχ αιθνφι. Οη 

θφλδπινη ηεο παηάηαο πεξηέρνπλ 70-80% λεξφ, 8-28% άκπιν θαη 1-4% 

πξσηεΐλε, πεξηέρνπλ επίζεο ίρλε κεηάιισλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην ηξφθηκα.  

 

2.1 Καηαγσγή θαη δηάδνζε ηεο παηάηαο  

Ζ θαηαγσγή ηεο παηάηαο πξνέξρεηαη απφ ηηο νξνζεηξέο ησλ Άλδεσλ ηεο 

θεληξηθήο θαη λφηηαο Ακεξηθήο. Πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηελ Ηζπαληθή ιέμε 

<<patata>>, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε batata πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε γιπθνπαηάηα (Ipomoea batatas). Ζ παηάηα 

κεηαθέξζεθε ζηελ Δπξψπε κάιινλ απφ ηνπο Ηζπαλνχο, γχξσ ζην 1580 θαη 

αξγφηεξα ε θαιιηέξγεηα θαη ε θαηαλάισζε ηεο δηαδφζεθε ζηελ ππφινηπε 

Δπξψπε (Νηθφπνπινο, 2004). 
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Ζ παηάηα πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε, αξρηθά ζηελ Ηζπαλία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ Ηηαιία θαη αξγφηεξα ζε ρψξεο ηηο βφξεηαο Δπξψπεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαξκαθεπηηθφ θαη αθξνδηζηαθφ θπηφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

γηα ηελ δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δσψλ. Ζ κεγαιχηεξε δηάδνζε ηεο 

παηάηαο παξαηεξήζεθε ζηελ Ηξιαλδία φπνπ ήηαλ ε θχξηα ηνπο θαιιηέξγεηα. 

ηελ Διιάδα ε θαηαλάισζε ηεο παηάηαο μεθίλεζε κεηά ηελ ηνπξθνθξαηία, 

απφ ηνλ Καπνδίζηξηα (Νηθφπνπινο, 2004). Χζηφζν, ζηε ρψξα καο ε πξψηε 

παηαηνθαιιηέξγεηα βξηζθφηαλ ζηελ Κέξθπξα, θαη πξψηνο πνπ ηελ εηζήγαγε 

ήηαλ ν Γεψξγηνο Αλησλφπνπινο, πξηλ απφ ηνλ Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο έδεημε  

ελδηαθέξνλ γηα ην λέν θπηφ θαη γηα ηα νθέιε ηνπ θαη ηελ ζξεπηηθή ηνπ αμία 

(http://el.wikipedia.org/). 

ε επνρέο ιηκνχ ε παηάηα έδσζε ηε ιχζε ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

θαη απηφο ζεσξείηαη ν βαζηθφο παξάγνληαο ηεο δηάδνζεο ηεο θαη ν 

δεπηεξεχνλ παξάγνληαο ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε εθηάζεσλ ζηηεξψλ ζηελ 

παξαζθεπή πνηψλ. Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηνλ 19ν αηψλα ζηελ 

Ηξιαλδία φπνπ ε παηάηα ήηαλ κνλνθαιιηέξγεηα, ε πξνζβνιή απφ 

πεξνλφζπνξν κε απνηέιεζκα ηελ πνιχ ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ήηαλ ε αηηία λα πεζάλνπλ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη (Νηθφπνπινο, 2004). 

 

2.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Σν χςνο ηνπ θπηνχ κπνξεί λα θηάζεη 50 έσο 80 cm, ην θπηφ 

πνιιαπιαζηάδεηε αγελψο, απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νθζαικνχο πνπ θέξεη 

ν θφλδπινο. Οη θφλδπινη αλαπηχζζνπλ κφλν δεπηεξνγελνχο ξίδεο. Δίλαη έλα 

θπηφ πνπ έρεη αλάγθε ην θσο θαη ρξεηάδεηαη 14 ψξεο ηελ εκέξα γηα λα αλζίζεη 

θαη λ σξηκάζεη ηνπο θαξπνχο ηνπο. 

Ο βηνινγηθφο θχθινο ηεο παηάηαο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία, νη πξψηκεο 

πνηθηιίεο έρνπλ βηνινγηθφ θχθιν 70 έσο 90 κέξεο ελψ νη φςηκεο πνηθηιίεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην βηνινγηθφ ηνπο θχθιν κέρξη θαη 180 εκέξεο κεηά ηε 

θχηεπζε (Hooker, 1986). 

Ζ παηάηα έρεη ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ θχξηεο ξίδεο θαη 

πνιιέο πιεπξηθέο.  

Οη βιαζηνί ηεο παηάηαο είλαη ζαξθψδεο κε ζππξνεηδή θπιινηαμία. Απφ ην 

ππφγεην ηκήκα ηνπ βιαζηνχ ηνπ θπηνχ εθπηχζζνληαη ζηφισλεο νη νπνίν είλαη 
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ππφγεηνη βιαζηνί ζηελ άθξε ησλ νπνίσλ, ζπλήζσο, ζρεκαηίδεηαη ν θφλδπινο, 

δελ είλαη φκσο ζπάλην ην θαηλφκελν ηνπ ζρεκαηηζκνχ πεξηζζφηεξσλ ηνπ 

ελφο θνλδχισλ ζηνλ ίδην ζηφισλα. Μεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θνλδχινπ 

ζηακαηάεη ε θαηά κήθνο αχμεζε ηνπ ζηφισλα θαη αξρίδεη ε θαηά πάρνο 

αχμεζε ηνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε απνζήθεπζε λεξνχ θαη ακχινπ (Νηθφπνπινο, 

2004). 

Οη θφλδπινη είλαη ζπγθνκηδφκελν κέξνο ηνπ θπηνχ ηεο παηάηαο θαη 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πνηθηιία ζε ζρήκα, κέγεζνο θαη ρξψκα 

επηδεξκίδαο. ηα γφλαηα ηνπ θνλδχινπ ζρεκαηίδνληαη ηα <<κάηηα>>. Ο 

θφλδπινο ηεο παηάηαο είλαη έλαο ηξνπνπνηεκέλνο βιαζηφο, ιφγσ 

απνζήθεπζεο  ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. ην θφλδπιν δηαθξίλνληαη: ην ζεκείν ηεο 

<<θνξπθήο>> θαη ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ κε ην κεηξηθφ θπηφ πνπ βξίζθεηαη 

απέλαληη απφ ηελ θνξπθή θαη ιέγεηαη <<βάζε>>. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 

θνλδχισλ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ 

είλαη νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαηηέξα ε ζεξκνθξαζία, ε 

θσηνπεξίνδνο θαη ε έληαζε ηνπ θσηηζκνχ. 

Σα θχιια ηεο παηάηαο είλαη ζχλζεηα κε 7-11 αληίζεηα ειιεηπηηθά θαη 

ρλνπδσηά. Σα θχιια, αλάινγα κε ην γελφηππν, κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε 

αξηζκφ, κέγεζνο, ζρήκα θα ρξψκα ειάζκαηνο, θ.ά. (Νηθφπνπινο, 2004). 

Σα άλζε ηεο παηάηαο θέξνληαη ζε ηαμηαλζίεο θαη είλαη εξκαθξφδηηα. 

Χζηφζν, πνιιέο θνξέο είλαη απηφζηεηξα, ελψ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δε 

ζπκβαίλεη απηφ, θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο (κεγάιε δηάξθεηα εκέξαο, 

πςειή ζεξκνθξαζία) παξάγνληαη θαξπνί (ξάγεο). Ζ ζηεθάλε έρεη ρξψκα 

ηψδεο, πνξθπξφ, ππφιεπθν ή θίηξηλν θαη θέξνπλ πέληε ζηήκνλεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ θψλν. Ζ σνζήθε είλαη ζπλήζσο δίρσξε θαη ν ζηχινο καθξχο 

(Νηθφπνπινο, 2004). 

 

2.3 Πνηθηιίεο  

 Spunta  

Ζ πνηθηιία Spunta είλαη Οιιαλδηθήο πξνέιεπζεο (εηθφλα 2.1). Ζ εκθάληζε 

ηεο πνηθηιίαο απηήο είλαη θηηξηλφζαξθε, έρεη νβάι ζρήκα θαη έρεη πςειή 

παξαγσγηθφηεηα φινλ ην ρξφλν. Σν θπηφ έρεη φξζηα-εκηφξζηα αλάπηπμε, κε 

ππθλφ θχιισκα θαη ιεπθφ ρξψκα αλζέσλ. Ζ πνηθηιία είλαη κεζνπξψηκε κε 
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κεγάιν αξηζκφ θνλδχισλ. Σν κέγεζνο ησλ θνλδχισλ είλαη κεγάιν, ην ζρήκα 

είλαη σνεηδέο-επίκεθεο κε κέηξηα νκνηνκνξθία, ην ρξψκα ηεο επηδεξκίδαο 

είλαη ειαθξά θίηξηλν θαη ε πθή ηεο νκαιή, νη νθζαικνί είλαη αβαζείο θαη ην 

ρξψκα ηεο ζάξθαο είλαη ειαθξά θίηξηλν. Έρνπλ κέζε αληνρή ζην 

πεξνλφζπνξν ηνπ θπιιψκαηνο θαη θαιή αληνρή ζην πεξνλφζπνξν ησλ 

θνλδχισλ. Ζ απφδνζε ηεο θπκαίλεηαη γχξσ ζηνπο 3 ηνλ./ζηξ (Γηαλλνπνιίηεο, 

2008). 

 

 

Δηθόλα 2.1: Κόλδπινη ηεο πνηθηιίαο Spunta. 

 

 Voyager 

Ζ πνηθηιία Voyager (εηθφλα 2.2) πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαζηαχξσζε ησλ 

πνηθηιηψλ obelix X RZ 85-238. Πξφθεηηαη γηα κεζφςηκε πνηθηιία κε γξήγνξε 

θνλδπινπνίεζε. Οη θφλδπινη είλαη κεγάινη, καθξχο – σνεηδείο κε νκνηφκνξθν 

ζρήκα θαη κέγεζνο. Ζ επηδεξκίδα ηνπο είλαη ειαθξά θίηξηλε ελψ ε ζάξθα ηνπο 

είλαη θίηξηλε. Ζ Voyager κπνξεί λα παξάγεη εψο θαη 12 θνλδχινπο αλά θπηφ. 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θνλδχισλ πνπ παξάγεη απηή ε πνηθηιία, νη 

απνζηάζεηο πξέπεη αλάινγεο γηα λα έρνπκε ηελ κέγηζηε παξαγσγή. Ζ 

πνηθηιία απηή έρεη κεγάιε αληνρή ζηελ μεξαζία. Όζνλ αθνξά ηηο αζζέλεηεο 

είλαη πνιχ αλζεθηηθή ζηνλ πεξνλφζπνξν θαη ζηνλ ηφ Τ, ελψ είλαη επαίζζεηε 

ζην ρξπζνλεκαηψδε θαη ζηνλ θαξθίλν ησλ θνλδχισλ (http://www.agrico.nl/). 

http://www.agrico.nl/
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Δηθόλα 2.2: Κόλδπινη ηεο πνηθηιίαο Voyager. 

 

 Lady Rosetta 

Ζ πνηθηιία απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαζηαχξσζε ησλ πνηθηιηψλ Cardinal 

X SVP (VTN2) 62-33-3 (εηθφλα 2.3). Πξνέξρεηαη απφ ηελ Οιιαλδία θαη 

πξφθεηηαη γηα πξψηκε πνηθηιία. Σν ζρήκα είλαη ζηξνγγπινχ ζρήκαηνο, ε 

επηδεξκίδα ηνπο είλαη θφθθηλε θαη ζάξθα ηνπο θηηξηλσπή. Ζ πνηθηιία απηή έρεη 

κεγάιε αληνρή ζηελ μεξαζία, ελψ παξνπζηάδεη κεγάιεο απνδφζεηο κε ζσζηή 

άξδεπζε, επίζεο έρεη πνιχ θαιά ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ κεγάιε παξαγσγή. Έρεη κεγάιε αληνρή ζηνλ θπζηνλεκαηψδεηο,  ηελ 

θνηλή ςψξα, θαη ην θαξνχιηαζκα ησλ θχιισλ ηελ ελψ παξνπζηάδεη κέηξηα 

αλζεθηηθφηεηα ζηνλ πεξνλφζπνξν ζηα θχιια (http://www.agrico.nl/). 

 

 

Δηθόλα 2.3: Κόλδπινη ηεο πνηθηιίαο Lady Rosetta. 

http://www.agrico.nl/
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 Arinda 

Ζ πνηθηιία απηή είλαη λέα γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιάδαο, πξψηκε έσο 

κεζνπξψηκε έρεη θίηξηλε ζάξθα, κε πνιχ κεγάιεο απνδφζεηο. Κφλδπινη 

κεγάινη, καθξφζηελε κε αβαζή κάηηα θαη νκαιή επηθάλεηα, αληέρνπλ ζηα 

ρηππήκαηα θαηά ηε ζπγθνκηδή θαη ζπζθεπαζία, δηαηεξνχληαη ζηελ απνζήθε 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλζεθηηθή ζην ρξπζνλεκαηψδε, έρεη πνιχ θαιή 

αληνρή ζηνλ πεξνλφζπνξν, αξθεηά θαιή αληνρή ζηηο ηψζεηο Τ θαη ζην 

θαξνχιηαζκα, ελψ είλαη αλζεθηηθφηεξε απφ ηηο άιιεο πνηθηιίεο ζηελ 

αθηηλνκχθσζε, θχιισκα ηζρπξφ θαη ππθλφ (http://www.agrico.nl/). 

 

 Liseta 

Ζ πνηθηιία απηή είλαη πξψηκε έσο κεζνπξψηκε κε θίηξηλε ζάξθα, κε 

πςειή παξαγσγή θαη γξήγνξε θνλδπινπνίεζε (εηθφλα 5). Οη θφλδπινη είλαη 

κεγάινη, νκνηφκνξθνη ζε ζρήκα επηκήθεο σνεηδέο κε ξερά κάηηα. Αλζεθηηθή 

ζην ρξπζνλεκαηψδε, έρεη κηθξή αληνρή ζηνλ πεξνλφζπνξν γη’απηφ θαη 

πξέπεη λα γίλνληαη θαλνληθά νη ςεθαζκνί. Μέηξηα αλζεθηηθή ζηελ 

αθηηλνκχθσζε, πνιχ αλζεθηηθή ζηηο ηψζεηο. Αλαβιαζηάλεη γξήγνξα, κεηά απφ 

ην θάςηκν απφ ηνλ παγεηφ. Έρεη κηθξή δηάξθεηα ιήζαξγνπ θαη κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Γηαλλνπνιίηεο, 2008). 

 

 Ultra 

Ζ πνηθηιία απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαζηαχξσζε Planta x Concurrent 

είλαη κηα πνηθηιία κεζνπξψηκε κε πνιχ γξήγνξε θνλδπινπνίεζε, επίζεο έρεη 

θαιή αλαβιαζηηθή  ηθαλφηεηα κεηά απφ θαηαζηξνθή απφ ηνλ παγεηφ. Οη 

θφλδπινη είλαη κεγάινη, επηκήθεηο κε νκνηφκνξθν ζρήκα θαη κέγεζνο, ξερά 

κάηηα θαη θίηξηλε επηδεξκίδα κε ειαθξά θίηξηλε ζάξθα. Όζνλ αθνξά ηηο 

αζζέλεηεο έρεη κεγάιε αληνρή ζηνλ πεξνλφζπνξν ησλ θχιισλ θαη ησλ 

θνλδχισλ. Δίλαη αλζεθηηθή ζην ρξπζνλεκαηψδε, θαιή αληνρή ζηνπο ηνχο 

PVY θαη X, θαη ζην θαξνχιηαζκα ησλ θχιισλ (Γηαλλνπνιίηεο, 2008). 

http://www.agrico.nl/
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2.4 Δδαθνινγηθέο & Κιηκαηηθέο Απαηηήζεηο 

Ζ παηάηα κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαιά ζε πνηθηιία εδαθψλ. ε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαιιηεξγείηαη ζε βαζηά, γφληκα, ειαθξά εδάθε κε θαιή 

απνζηξάγγηζε θαη θαιφ αεξηζκφ. Πξνηείλνληαη εδάθε ακκνπειψδε σο 

ηιπνπειψδε, κε άθζνλε νξγαληθή νπζία θαη pH 5,5-6,5 ρσξίο φκσο λα 

απνθιείνληαη ηα νπδέηεξα θαη αιθαιηθά εδάθε. Παξφηη ηα ακκψδε εδάθε, 

είλαη γεληθά θησρά θαη δελ ζπγθξαηνχλ αξθεηή πγξαζία, κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ ιηπάλζεσλ θαη ηαθηηθψλ αξδεχζεσλ είλαη θαηάιιεια γηα 

πξψηκεο θαιιηέξγεηεο. Γεληθά είλαη θπηφ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο κε κηθξήο 

δηάξθεηαο βηνινγηθφ θχθιν θαη ζεσξείηαη πνιχ απαηηεηηθφ ζε φηη αθνξά ην 

έδαθνο θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. 

Ζ παξαγσγή θνλδχισλ παηάηαο επλνείηαη ζε δξνζεξφ πεξηβάιινλ. Οη 

επλντθφηεξεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ θπκαίλνληαη ζηνπο 

20-22 ºC, θαη γηα ηελ έλαξμε ζρεκαηηζκνχ ησλ θνλδχισλ ζηνπο 16-18 ºC. ε 

ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο κεγαιχηεξεο απφ 20 ºC κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

παξαγφκελσλ θνλδχισλ, ελψ ζε ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ 30 ºC δελ 

ζρεκαηίδνληαη θαζφινπ θφλδπινη. Καηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ησλ 

θνλδχισλ, ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ 25 ºC επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ην θπηφ ζε φηη αθνξά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θνλδχισλ 

εκθαλίδεη κεγάιε επαηζζεζία ζην θσηηζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο (θσηνπεξίνδνο) θαη ζηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ. ε φηη αθνξά 

ζηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ην θπηφ δελ επλνείηαη απφ ρακειήο έληαζεο 

θσηηζκφ θαζψο παξεκπνδίδεηαη ε θνλδπινπνίεζε, ελψ ζε φηη αθνξά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε κηθξή δηάξθεηα εκέξαο επλνεί ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

θνλδχισλ ελψ ε κεγάιε δηάξθεηα ηεο εκέξαο επλνεί ηελ άλζεζε θαη ηελ 

θαξπφδεζε, φηαλ ε ηειεπηαία είλαη δπλαηή αλάινγα κε ην γελφηππν 

(Νηθφπνπινο, 2004). 
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2.5 Καιιηεξγεηηθή Σερληθή 

 

2.5.1 Ακεηςηζπνξά  

πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε ζπλερήο θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο ζην ίδην 

ρσξάθη ρσξίο λα εθαξκφδεηαη πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο, δειαδή ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο παηάηαο κε θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ θαη ζηηεξψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ παξάζηηα φπσο νη θπηνπαζνγφλνη λεκαηψδεηο. 

Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε έληαμε ζηελ ακεηςηζπνξά θπηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα (Solanaceae). 

 

2.5.2 Πξνεηνηκαζία εδάθνπο 

Σν θπηφ ηεο παηάηαο έρεη θαιχηεξε παξαγσγή θνλδχισλ ζε εδάθε πνπ 

ειαθξηάο ζχζηαζεο γη’ απηφ θαη εθαξκφδεηαη θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο ζε 

βάζνο 35-40 cm. (Νηθφπνπινο, 2004). Δπίζεο επεηδή ε αληαγσληζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ λεαξψλ παηαηνθχησλ κε ηα δηδάληα είλαη πνιχ κηθξή, ν αγξφο 

ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ δηδάληα. Δάλ πξφθεηηαη γηα εαξηλή 

θαιιηέξγεηα πξνηείλεηαη βαζηά άξνζε ην θζηλφπσξν, ή αλ πξφθεηηαη γηα 

θζηλνπσξηλή θαιιηέξγεηα ην θαινθαίξη, αθνχ πξψηα εθαξκνζηεί πφηηζκα. 

Έπεηηα αθνινπζεί θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο (ζβάξληζκα, θξεδάξηζκα) γηα 

ελζσκάησζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη ςηινρσκάηηζκα ηνπ εδάθνπο. Πάλησο, ζε 

θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε άζθνπε κεηαθίλεζε γεσξγηθψλ 

κεραλεκάησλ ζηνλ αγξφ θαζψο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπκπίεζε ηνπ 

εδάθνπο (Νηθφπνπινο, 2004). 

 

2.5.3 Φύηεπζε  

Ζ επνρή θχηεπζεο ηεο παηάηαο εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

θάζε πεξηνρήο, απφ ην είδνο ηνπ ρσξαθηνχ, απφ ηελ πξσηκφηεηα ηεο 

πνηθηιίαο θαη θπξίσο απφ αλ ππάξρεη δηαζέζηκν λεξφ γηα πφηηζκα. 

Ζ θχηεπζε ηνπ παηαηφζπνξνπ γηα ηελ αλνημηάηηθε θαιιηέξγεηα γίλεηαη απφ 

ηέινο Ννεκβξίνπ (ζηηο λφηηεο πεξηνρέο) έσο ηνλ Μάξηην, γηα ηελ θαινθαηξηλή 

ηνλ Μάξηην-Μάην θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο κέρξη ηνλ Ηνχλην, ελψ γηα ηελ 

θζηλνπσξηλή ηέινο Ηνπιίνπ έσο ηνλ Αχγνπζην αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. 
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Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηδησθφκελε 

ππθλφηεηα ηεο θπηείαο εμαξηψληαη απφ ηελ πνηθηιία, ηε γνληκφηεηα, ηελ 

πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ην κέγεζνο ησλ θνλδχισλ πνπ πξέπεη λα 

παξαρζνχλ. 

ε γφληκα εδάθε, κε αξθεηή πγξαζία, ε θχηεπζε γίλεηαη ζε απνζηάζεηο 50-

65 cm θαη 10-25 cm επί ηεο γξακκήο. ε εδάθε κηθξφηεξεο γνληκφηεηαο ε 

απφζηαζε πάλσ ζηε γξακκή πξέπεη λα είλαη γχξσ 25-30 cm.  

Ζ θχηεπζε γίλεηαη κε ην ρέξη ή κε παηαηνθπηεπηηθέο κεραλέο νη νπνίεο 

κπνξεί λα είλαη απηφκαηεο ή εκηαπηφκαηεο. εκαληηθφ πιενλέθηεκα θαηά ηε 

θχηεπζε κε ηηο κεραλέο είλαη φηη απαηηνχληαη ιηγφηεξα εξγαηηθά ρέξηα, θαη φηη 

βαζηθή ιίπαλζε κπνξεί λα γίλεη ηαπηφρξνλα κε ηελ θχηεπζε πάλσ ζηε 

γξακκή θχηεπζεο. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ παηαηφζπνξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη μεθηλάεη απφ 130 

kg/ζηξ. θαη θζάλεη 250-300 kg/ζηξ. εμαξηάηαη απφ ην κέγεζφο ηνπ θαη απφ ην 

εάλ είλαη ηεκαρηζκέλνο ή φρη. 

Όζνλ αθνξά ζην βάζνο ζπνξάο, ε θχηεπζε ησλ θνλδχισλ γίλεηαη ςειά 

ζην ζακάξη θαη ζε βάζνο 10-15 cm ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο επνρήο θχηεπζεο, θαη απφ ηνπο 

ηξφπνπο ζπγθνκηδήο, θαη πνηίζκαηνο θαη ζην ηέινο απφ ηελ βιαζηηθή δχλακε 

ηνπ παηαηφζπνξνπ (Νηθφπνπινο, 2004). 

Ζ ξερή θχηεπζε πξνηείλεηαη φηαλ ηα εδάθε είλαη ζρεηηθά βαξηά φηαλ 

ζεκεηψλνληαη ζπρλέο βξνρνπηψζεηο, ε ζπγθνκηδή γίλεηαη κεραληθά, νη 

ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο είλαη ρακειέο, ε άξδεπζε γίλεηαη κε απιάθηα, ε 

βιαζηηθή δχλακε ηνπ παηαηφζπνξνπ είλαη κεησκέλε. Ζ βαζεηά θχηεπζε 

γίλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία εδάθνπο είλαη πςειή, ππάξρεη μεξαζία θαηά θαη 

κεηά ην θχηεκα θαη κεγάινο θίλδπλνο πξνζβνιήο απφ θζνξηκαία. 

 

2.5.4 Παηαηόζπνξνο 

Ο θαλνληθφο (αιεζηλφο) ή βνηαληθφο ζπφξνο ηεο παηάηαο ρξεζηκνπνηείηαη  

κφλν γηα ηε γελεηηθή βειηίσζε θαζψο θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα ηελ 

παξαγσγή θνλδχισλ. Έηζη, ν φξνο παηαηφζπνξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

θφλδπιν πνπ είλαη φξγαλν αγελνχο πνιιαπιαζηαζκνχ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα θχηεπζε θαη εγθαηάζηαζε λέαο θαιιηέξγεηαο. Ζ εθινγή πγηνχο, 
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πηζηνπνηεκέλνπ παηαηφζπνξνπ είλαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο 

θαιιηέξγεηαο, θπξίσο επεηδή ηελ απαιιάζζεη απφ πνιιά πξνβιήκαηα 

θπηνπξνζηαζίαο, ελψ παξάιιεια είλαη εγγπεκέλεο πνηθηιίαο. Δπίζεο νη 

παηαηφζπνξνη ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλαιφγσο ην βαζκφ αλνρήο ησλ 

αζζελεηψλ (Πάζζακ θ.ά., 2011). 

Οη θαηεγνξίεο παηαηφζπνξνπ είλαη: 

o Elite (πξνεξρφκελνο θπξίσο απφ κεξηζησκαηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ) 

o Βαζηθφο (παξαγφκελνο ζην ρσξάθη κε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο) 

o Πηζηνπνηεκέλνο (παξαγφκελνο επίζεο ζην ρσξάθη κε κεγαιχηεξν 

βαζκφ αλνρήο). 

 

Ο παηαηφζπνξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο θάζεηο-ζηάδηα ζηε 

θπζηνινγηθή ηνπ ειηθία. Μεηαμχ απηψλ, ην πξψην ζηάδην είλαη απηφ ην 

ιήζαξγνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δελ βιαζηάλεη ν θφλδπινο παξφηη 

βξίζθεηαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο πξνβιάζηεζεο. Με ηελ εκθάληζε πξψησλ 

θχηξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νθζαικνχο ησλ θνλδχισλ,  ν θφλδπινο 

εηζέξρεηαη ζηε κεηαιεζαξγηθή πεξίνδν (Πάζζακ θ.ά., 2011). Οη παξάγνληεο 

πνπ επηδξνχλ θαζνξίδνληαο ηε δηάξθεηα ηνπ ιήζαξγνπ είλαη νη εμήο (Πάζζακ 

θ.ά., 2011): 

1) Πνηθηιία. Κάησ απφ ίδηεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη απνζήθεπζεο, ε 

πνηθηιία έρεη κεγάιε ζρέζε κε ηελ δηάξθεηα ηνπ ιήζαξγνπ. Οη φςηκεο 

πνηθηιίεο έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ηηο πξψηκεο. 

2) Θεξκνθξαζίεο. Ζ αλάπηπμε θνλδχισλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο έρνπλ 

ζπλέπεηα ε δηάξθεηα ηνπ ιήζαξγνπ λα είλαη κηθξφηεξε. 

3) Φσηνπεξίνδνο. Ζ κηθξή θσηνπεξίνδν βνεζάεη ζηε ζπληφκεπζε ηνπ 

ιήζαξγνπ, ππάξρνπλ φκσο πνηθηιίεο πνπ δελ αληηδξνχλ ζηε 

θσηνπεξίνδν.  

4) Αζζέλεηεο.  Αζζέλεηεο φπσο ν πεξνλφζπνξνο κεηψλνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ 

ιήζαξγνπ. 

5) Υξόλνο ζπγθνκηδήο. Κφλδπινη νη νπνίνη δελ έρνπλ σξηκάζεη 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ιεζαξγηθή πεξίνδν, ππάξρεη φκσο πηζαλφηεηα 

λα κεηψζνπκε ηελ ιεζαξγηθή πεξίνδν κε θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο φπσο ε 

θαηαζηξνθή ζηειερψλ έηζη ψζηε νη θφλδπινη λα σξηκάζνπλ.  
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6) Λίπαλζε: Ζ πξνζζήθε αδψηνπ θαζπζηέξεη ηελ σξίκαλζε  θνλδχισλ  κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε αχμεζε ηεο ιεζαξγηθήο πεξηφδνπ. 

 

Γηα ηελ επηηπρία ηεο παηαηνθαιιηέξγεηαο ε πξνβιάζηεζε ηνπ 

παηαηφζπνξνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

κφιηο παξαιάβεη ν παξαγσγφο ηνλ πηζηνπνηεκέλν παηαηφζπνξν είλαη λα ηνλ 

ηνπνζεηήζεη ζε μχιηλα ηειάξα, ηαπηφρξνλα απνκαθξχλνληαο θάζε κνιπζκέλν 

θφλδπιν. Ύζηεξα πξνρσξεί ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνβιάζηεζεο ζε 

ζεξκνθξαζία 2-4 ºC θαη πγξαζία 90% γηα έλα δηάζηεκα 3-4 εβδνκάδσλ, κέρξη 

λα εκθαληζηνχλ ηα πξψηα θχηξα (Αθνπκηαλάθεο, 1996). 

Ο παηαηφζπνξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νιφθιεξνο ή ηεκαρηζκέλνο. 

Με ην ηεκάρηζκα επηηπγράλνληαη ζπλήζσο κηθξφηεξεο απνδφζεηο θαη κπνξεί 

λα ππάξρεη επίζεο θίλδπλνο κεηάδνζεο αζζελεηψλ απφ άξξσζηνπο 

θνλδχινπο ζε πγηείο θνλδχινπο, θαζψο θαη θίλδπλνο λα ζαπίζεη ην θνκκάηη 

ηνπ ζπφξνπ. Όκσο ην ηεκάρηζκα ηνπ ζπφξνπ έρεη θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

φπσο ην λα δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ησλ θχηξσλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν φηη 

εμνηθνλνκείηαη ζπφξνο. ε πεξίπησζε πνπ ηεκαρίδεηαη ν παηαηφζπνξνο, κεηά 

ηελ πξνβιάζηεζή ηνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν νθζαικνί  

αλά ηεκάρην θαη ηνπιάρηζηνλ έλα θχηξν αλά ηεκάρην. Καιφ είλαη ε θχηεπζε λα 

γίλεηαη 5-10 εκέξεο κεηά ηνλ ηεκαρηζκφ. 

 

2.5.5 Άξδεπζε  

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο είλαη απαηηεηηθή ζε λεξφ, αιιά νη αλάγθεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο εμαξηψληαη απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη απφ ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή. ηα ακκψδε εδάθε, ε άξδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπρλά ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηα εδάθε βαξηάο ζχζηαζεο. 

(Πάζζακ θ.ά., 2011). Οη ξίδεο ηνπ θπηνχ απνξξνθνχλ 95% ηνπ λεξνχ ην 

νπνίν θεχγεη ζηε αηκφζθαηξα κέζσ ηεο δηαπλνήο. Μηα πιήξε αλαπηπγκέλε 

θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο δηαπλέεη 2-10 mm λεξνχ ηελ εκέξα, δειαδή 

πεξίπνπ 0,5-2,5 L λεξνχ θαηά θπηφ αλά εκέξα. Ο βαζκφο εμαηκηζνδηαπλνήο 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο (Νηθφπνπινο, 2004) φπσο: 

 Γηαζέζηκε πγξαζία εδάθνπο  

 Αλάπηπμε θαη χςνο  
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 Έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο  

 ρεηηθή πγξαζία αέξα  

 Θεξκνθξαζία αηκφζθαηξαο 

 Σαρχηεηα αέξα  

Σν έδαθνο θαηά ηεο θχηεπζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ξψγν ηνπ, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί θαιφ θχηξσκα θαη αλάπηπμε αξθεηψλ ζηειερψλ ζε θάζε θπηφ. 

Ζ άξδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή δηφηη νη ππεξβνιηθέο 

αξδεχζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζην ζάπηζκα ηνπ παηαηφζπνξνπ. Μεηά ην 

θχηξσκα νη αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε λεξφ απμάλνληαη θαζψο απμάλεηαη 

ην κέγεζνο ησλ θπηψλ θαη ην κέγεζνο ησλ θνλδχισλ θαη ε θαιιηέξγεηα είλαη 

πνιχ απαηηεηηθή ζην ζηάδην ηεο δηφγθσζεο ησλ θνλδχισλ. Οη αξδεχζεηο 

θαιφ είλαη λα δηαθφπηνληαη 15-20 εκέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή (Νηθφπνπινο, 

2004). 

Ζ άξδεπζε κπνξεί λα γίλεη κε απιάθηα ή κε θαηαηνληζκφ (ηερλεηή βξνρή). 

Σν πιενλέθηεκα ηεο άξδεπζεο κε απιάθηα είλαη φηη δελ απαηηεί κεγάιν θφζηνο 

θαη πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν αζζελεηψλ φπσο ν πεξνλφζπνξνο. Ζ άξδεπζε κε 

θαηαηνληζκφ κπνξεί λα γίλεη δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κε θηλεηνχο ζσιήλεο, 

κε θαλφλη ηερλεηήο βξνρήο ή αθφκα θαη κε κπέθ ην κεηνλέθηεκα κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν είλαη φηη ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο απφ πξνζβνιέο αζζελεηψλ 

(Πάζζακ θ.ά., 2011). 

 

2.5.6 Παξάρσκα  

Σν παξάρσκα είλαη έλα βαζηθφ θνκκάηη ζηελ παξαγσγή ηεο παηάηαο, δηφηη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξάρσκα κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο αιιά λα πξνζηαηεχζεη θαη απφ ηελ πξνζβνιή απφ έληνκα 

θαη αζζέλεηεο. Μεηά ην θχηξσκα ησλ πξψησλ ζηειερψλ πξέπεη λα γίλνληαη 

έλα ή δπν παξαρψκαηα κε απνηέιεζκα λα δηακνξθψζνπκε έλα ηειηθφ ζακάξη 

χςνπο 12-15 εθαηνζηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα πξνζέμνπκε φηη ζε θαιιηέξγεηεο 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ην παξάρσκα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή δηφηη 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπκε δεκίεο φζν ζηα ζηειέρε ηφζν θαη ζηηο ξίδεο 

(Νηθφπνπινο, 2004). Σν παξάρσκα κπνξεί λα γίλεηαη κε ηζάπα ή αθφκα κε 

απιαθσηήξεο δχν ή πνιιψλ ζεηξψλ καδί, παξάιιεια απνκαθξχλνληαη θαη ηα 

δηδάληα (Πάζζακ θ.ά., 2011). 
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2.5.7 Εηδαληνθηνλία  

Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο 

ησλ θπηψλ, είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ 

απνδφζεσλ θαη κπνξεί λα γίλεη κε κεραληθά κέζα θαη κε ρεκηθά δηδαληνθηφλα. 

Τπάξρνπλ θπζηθέο θαη κεραληθέο κέζνδνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ 

φπσο μεβνηάληζκα, θάιπςε εδάθνπο, ειηναπνιχκαλζε, νξγψκαηα θαη 

ζθαιίζκαηα (Αλσλφπνπινο, 2013). Ζ ρξήζε δηδαληνθηφλσλ φκσο δηεπθνιχλεη 

ηνλ θαιιηεξγεηή. Ζ επηινγή ηνπ δηδαληνθηφλνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

δηδαλίνπ, θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνηθηιία θαη ην θφζηνο ηνπ δηδαληνθηφλνπ αλά 

ζηξέκκα. Σα δηδαληνθηφλα δηαθξίλνληαη ζε πξνθπηξσηηθά, κεηαθπηξσηηθά, ε 

ρξήζε δηδαληνθηφλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε κεγάιε πξνζνρή έηζη ψζηε λα κελ 

πξνθαινχληαη δεκηέο ζηελ θαιιηέξγεηα. 

 

2.5.8 Λίπαλζε 

Αλαθέξεηαη φηη κηα παξαγσγή παηάηαο 4,5 ηνλ/ζηξ αθαηξεί απφ ην έδαθνο 

23,5 kg αδψηνπ, 3,5 kg θσζθφξνπ θαη 30,8 kg θαιίνπ. Όκσο νη απαηηήζεηο 

αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλαιφγσο ηελ 

πνηθηιία θαη ην ηχπν ηνπ εδάθνπο. Οη ιηπάλζεηο κπνξεί λα γίλνληαη είηε ζε 

βαζηθή δειαδή πξηλ ηε θχηεπζε ηνπ παηαηφζπνξνπ θαη ζε επηθαλεηαθή αθνχ 

έρνπκε θπηεχζε ηε θαιιηέξγεηα καο. Ζ ιίπαλζε κπνξεί λα γίλεηαη ε ζπαξηά 

δειαδή ζε φιε ηε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο πνπ έρεη κεγάιν θφζηνο, αιιά 

κπνξεί λα γίλεηαη θαη γξακκηθά δειαδή λα ην ελζσκαηψλνπκε θαηά ηε 

θχηεπζε καδί κε ην παηαηφζπνξνπ ή αξγφηεξα σο επηθαλεηαθή ιίπαλζε επί 

ηεο γξακκήο (Πάζζακ θ.ά., 2011). 

Οη αλάγθεο ηεο παηάηαο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία εμαξηψληαη απφ ηελ 

πνηθηιία, απφ ηελ πεξίζζεηα νξγαληθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο θαη απφ ην 

ζηάδην ηνπ θπηνχ πνπ βξίζθνληαη ηα θπηά καο (Νηθφπνπινο, 2004). 

Ο ξόινο ησλ αλόξγαλσλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ  

 Άδσην: Δίλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πινχζηα βιάζηεζε ε 

νπνία επλνεί παξάιιεια ηελ θαιή θνλδπινπνίεζε θαη επλνεί ηε 

ζπζζψξεπζε πξσηετλψλ ζηνλ θφλδπιν. Ζ ηξνθνπελία αδψηνπ 

πξνθαιεί γεληθή ριψξσζε θαη θαζπζηεξεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ 

κε ζπλέπεηα ν ζρεκαηηζκφο ησλ θνλδχισλ λα είλαη κηθξνί θαη 
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αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο, ελψ ε πεξίζζεηα Ν πξνθαιεί βιαζηνκαλία, 

επηκήθπλζε ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ, κείσζε θαη νςίκηζε ηεο 

παξαγσγήο. Δπίζεο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ 

θπηψλ ηεο παηάηαο ζηνλ πεξνλφζπνξν, θαζπζηέξεζε ζηελ 

σξίκαλζε ησλ θνλδχισλ θαη ηέινο ζηελ πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ 

θνλδχισλ πνπ νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε κε παξαζηηηθψλ 

αζζελεηψλ (Πάζζακ θ.ά., 2011). 

 Φώζθνξνο: Ο θψζθνξνο είλαη ζεκαληηθφο εθηφο φηη επλνεί ηελ 

θνλδπινπνίεζε, επλνεί θαη φκσο ηελ σξίκαλζε απηψλ, ελεξγεί 

ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θνλδχισλ, πξνθαιψληαο 

θαη πάρπλζε ηεο θινχδαο. Ζ ηξνθνπελία P έρεη δπζκελείο 

επηδξάζεηο ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο, 

ρσξίο λα είλαη εκθαλή ηα ζπκπηψκαηα ζην θπηφ, ε έιιεηςε ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ πξνθαιεί ζθνχξν πξάζηλν ρξψκα θαη 

παξνπζηάδνπλ κηα πεξηθεξεηαθή θπξηφηεηα πξνο ηα πάλσ 

(Πάζζακ θ.ά., 2011). 

 Κάιην: Δίλαη έλα ζηνηρείν πνπ απνξξνθάηαη ζε κεγάιε πνζφηεηα 

απφ ηνπο θνλδχινπο. Οη κεγάιεο πνζφηεηεο θαιίνπ αλαβαζκίδνπλ 

ηελ βηνινγηθή ηνπο αμία. Δηδηθά ζηελ παηάηα ε νπνία είλαη έλα 

πξντφλ πνπ απαηηεί λα απνζεθεπηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζηηο απνζήθεο ζπληζηάηαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε θάιην λα είλαη 

κεγαιχηεξεο ηνπ 2%  ζηελ μεξά νπζία, δηφηη απηφ απνηξέπεη ην 

κπιε θειίδσκα ησλ θνλδχισλ (ηδεξάο, 2005). Έιιεηςε Κ 

πξνθαιεί βξαρπγνλάησζε, θηηξίληζκα θαη λεθξσηηθέο θειίδεο 

θπξίσο ζηα παιαηφηεξα θχιια, ελψ ηα λεφηεξα θχιια απνθηνχλ 

κηα αλψκαιε επηθάλεηα θαη παξνπζηάδνπλ κηα θπξηψηεηα πξνο ηα 

θάησ (Πάζζακ θ.ά., 2011).  

 Αζβέζηην: Ζ έιιεηςε αζβεζηίνπ πξνθαιεί δεκίεο ζηα λεαξά θχιια 

δεκηνπξγεί ζπζηξνθή ησλ θχιισλ θαη ριψξσζε απηψλ ε νπνία 

θαηαιήγεη ζε θαθέ θειίδεο, πξνθαιεί θαη δεκίεο ζηνπο νθζαικνχο 

ησλ θνλδχισλ θαη λα ηνπο πξνθαιέζνπλ λέθξσζε (Πάζζακ θ.ά., 

2011). 

 Μαγλήζην: Ζ ηξνθνπελία Mg πξνθαιεί ζηελ αξρή πιεπξηθέο 

ρισξψζεηο γχξσ απφ ηα λεχξα θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη 
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λεθξσηηθέο θειίδεο ζηα θχιια θαη έρνπκε θαη πηψζε παιαηψλ 

θχιισλ. 

 

2.5.9 πγθνκηδή  

Ζ ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ νη θφλδπινη έρνπλ πιήξσο σξίκαλζε 

θαη ε επηδεξκίδα ηνπο έρεη ¨ςεζεί¨ θαιά, απηφ φκσο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

πνηθηιία δειαδή ηη βηνινγηθφ θχθιν έρεη, ηελ επνρή θχηεπζεο, ηνλ πξννξηζκφ 

θαη ηελ ηηκή πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Οη θφλδπινη πνπ πξννξίδνληαη ζε 

απνζήθεπζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη λα σξηκάζνπλ πιήξσο γηα 

λα κελ έρνπκε κεγάιεο απψιεηεο λεξνχ θαη πδαηαλζξάθσλ. ηηο πξψηκεο 

πνηθηιίεο ε ζπγθνκηδή γίλεηαη θαη λσξίηεξα φηαλ αθφκα νη θφλδπινη αλψξηκνη 

έηζη ψζηε ν παξαγσγφο λα πηάζεη θαιή ηηκή ζηελ αγνξά (Πάζζακ θ.ά., 

2011). Ζ ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ έρνπκε μεξφ θαηξφ θαη ην έδαθνο 

καο δελ είλαη πγξφ δηφηη θαηά ηελ ζπγθνκηδή έρνπκε απψιεηεο ζηελ 

παξαγσγή δηφηη πνιινί θφλδπινη κέλνπλ ζην ρψκα.  

Δπίζεο θαιφ είλαη πξηλ ηε ζπγθνκηδή λα θαηαζηξέθεηαη ην ππέξγεην ηκήκα 

ηνπ θπηνχ, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ σξίκαλζε ησλ 

θνλδχισλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε κεραληθά ή ρεκηθά κέζα. Ζ ζπγθνκηδή ησλ 

θνλδχισλ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ην ρέξη είηε κεραληθά κε 

παηαηνεμαγσγείο. πλήζσο γίλεηαη κε κεραληθά δηφηη ε παηάηα πιένλ 

ραξαθηεξίδεηαη έλα θπηφ κεγάιεο θαιιηέξγεηαο θαη έηζη είλαη δχζθνιν ε 

ζπγθνκηδή λα γίλεηαη κε ην ρέξη εθηφο αλ ε παξαγσγή είλαη γηα ηνλ 

εξαζηηέρλε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη ζην ξψγν ηνπ 

θαηά ηελ ζπγθνκηδή γηα ηπρφλ κηθξφ ηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ ζπιιέμεη ηνπο. 

Ακέζσο κεηά ηελ ζπγθνκηδή νη θφλδπινη πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε ζθνηεηλφ 

κέξνο γηα κελ πξαζηλίζνπλ νη θφλδπινη (Πάζζακ θ.ά., 2011). 

 

2.5.10 Απνζήθεπζε 

Οη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ησλ θνλδχισλ εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε γηα 

ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη θφλδπινη, (παηαηφζπνξνο ή λσπή θαηαλάισζε ή 

ηεγαλεηά παηαηάθηα), ηελ πεξηνρή θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ, ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο θαη ην θφζηνο (Πάζζακ θ.ά., 2011). 
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Οη θφλδπινη θαηά θαη κεηά ηελ ζπγθνκηδή ηξαπκαηίδνληαη κε ζπλέπεηα λα 

είλαη πην επάισηνη ζηηο αζζέλεηεο θαηά ηελ απνζήθεπζε γηα απηφ ηνλ ιφγν νη 

θφλδπινη θαιφ είλαη λα απνζεθεπζνχλ γηα δπν εβδνκάδεο πεξίπνπ ζε 

ζεξκνθξαζίεο 10-15° γηα λα επνπισζνχλ νη πιεγέο πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά 

ηελ ζπγθνκηδή (Νηθφπνπινο, 2004). Ζ απνζήθεπζε κπνξεί λα γίλεη ζε 

ππφγεηνπο ηάθξνπο, ζε απιέο απνζήθεο ρσξίο ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, ζε 

απνζήθεο ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο (Πάζζακ θ.ά., 2011).  

 

2.5.11 Φπηνπξνζηαζία ηεο παηάηαο 

 

2.5.11.1 Δρζξνί ηεο παηάηαο 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ερζξνχο ηεο παηάηαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ο Γνξπθφξνο ηεο παηάηαο (Leptinotarsa decemlineata) 

 Ζ Φζνξηκαία (Phthorinaea operculella) 

 ηδεξνζθνχιεθαο (Agriotes spp.)  

 Οη Αθίδεο (Myzus persicae)  

 

Γνξπθόξνο ηεο παηάηαο (Leptinotarsa decemlineata). Δίλαη έλα 

θνιεφπηεξν ην νπνίν ηξέθεηαη ζαλ πξνλχκθε, αιιά θαη ζαλ ηέιεην έληνκν 

απφ ηα θχιια θαη ηα καιαθά ζηειέρε. Πξνθαιεί κεγάιεο δεκίεο αθφκα θαη ηελ 

θαηαζηξνθή νιφθιεξεο θαιιηέξγεηαο απνγπκλψλνληαο νιφθιεξν ην θπηφ. Σν 

ηέιεην έληνκν ην ρεηκψλα βξίζθεηαη ζην έδαθνο θαη κφιηο αξρίδνπλ θαη 

αλεβαίλνπλ νη ζεξκνθξαζίεο δειαδή ηελ άλνημε απηφ δηαρεηκάδεη θαη αξρίδεη λα 

ηξέθεηαη κε ην ππέξγεην ηκήκα ηνπ θπηνχ. Ο βηνινγηθφο θχθινο ηνπ εληφκνπ 

είλαη 21 εκέξεο.  

Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε βηνινγηθά ζθεπάζκαηα 

φπσο Bacillus thurungiensis είηε κε σθέιηκα έληνκα δειαδή κε αξπαθηηθά 

εκίπηεξα θαη παξαζηηνείδε έληνκα ή αθφκα κε δηάθνξνπο σθέιηκνπο κχθεηεο 

(http://www.moa.gov.cy/). Γίλεηαη θαη ρεκηθή θαηαπνιέκεζε κε δηαθνξά 

εληνκνθηφλα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά φπσο (http://www.agrotypos.gr/): 

 

Φζνξηκαία (Phthorinaea operculella). Σν έληνκν απηφ αλήθεη ζηελ ηάμε 

ησλ ιεπηδνπηέξσλ θαη πξνθαιεί δεκίεο φζν ζηνλ αγξφ ηφζν θαη ζηελ 

http://www.moa.gov.cy/
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απνζήθε. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί θαλείο λα ηα δηαθξίλεη ζηνπ θνλδχινπο, ζηα 

θχιια, κίζθνπο θαη ζηνπο βιαζηνχο παξαηεξψληαο θάπνηεο ζηνέο θπξίσο ζην 

ζηάδην ηεο πξνλχκθεο. Σν έληνκν σνηφθνη κέζα ζηνπο θνλδχινπο 

κεηαθέξνληαο ηα απγά θαη ζηελ απνζήθε θαη ιφγσ επλντθψλ ζπλζεθψλ 

πνιιαπιαζηάδεηαη πνιχ γξήγνξα, κε απνηέιεζκα λα επλννχληαη 

δεπηεξνγελείο πξνζβνιέο ζηελ απνζήθε θαη νη θφλδπινη λα ζαπίδνπλ. Δίλαη 

έλα έληνκν κε κηθξφ βηνινγηθφ θχθιν κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα θαη έρεη 6 

γελεέο αλά έηνο αιιά κέζα ζε απηφ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη νιφθιεξε θαιιηέξγεηα. Ζ αληηκεηψπηζε ζηνλ αγξφ κπνξεί λα γίλεη 

κε ςεθαζκνχο, ελψ ζηηο απνζήθεο ζα πξέπεη λα θιείλνληαη ηα αλνίγκαηα κε 

ππθλή ζήηα (Ξάλζεο θ.ά., 2011). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θζνξηκαίαο 

ρνξεγνχληαη θάπνηα ρεκηθά ζθεπάζκαηα φπσο (http://www.agrotypos.gr/):  

 

ηδεξνζθνύιεθαο (Agriotes spp.). Σν έληνκν απηφ αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα Elateridae θαη κνηάδεη κε ζθνπιήθη πνξηνθαιί ρξψκαηνο. Οη 

πξνλχκθεο είλαη απηέο πνπ θάλνπλ ηελ κεγαιχηεξε δεκία ζηνπο θνλδχινπο 

ηεο παηάηαο φπνπ ηα ζπκπηψκαηα είλαη κηθξέο θπθιηθέο νπέο (ηξχπεο) ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ θνλδχισλ θαη ζην εζσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθέο ζηνέο 

πνπ δηαηξέρνπλ ηε ζάξθα ησλ θνλδχισλ. Σα ζπκπηψκαηα απφ ηνλ 

ζηδεξνζθνχιεθα κνηάδνπλ κε απηά ηεο θζνξηκαίαο κε ηελ δηαθνξά φηη νη 

ζηνέο απφ ηελ θζνξηκαία είλαη κφλν 1-2 cm θνληά ζηνλ θινηφ θαη δελ είλαη 

βαζχηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηδεξνζθνχιεθα. Ζ πξνζβνιή κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δεπηεξνγελείο παζνινγηθνχο νξγαληζκνχο (Fusarium, Erwinia 

sp.) (Ξάλζεο θ.ά., 2011). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηδεξνζθνχιεθα 

θπθινθνξνχλ πνιιά ρεκηθά ζθεπάζκαηα φπσο (http://www.agrotypos.gr/): 

 

Αθίδεο (Myzus persicae). Δίλαη έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ερζξνχο ηεο 

παηάηαο, πξσηνεκθαλίδνληαη ηελ άλνημε έρνληαο πνιιέο γελεέο αλά έηνο. Χο 

ηξνθή ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θάησ επηθάλεηα ησλ ειαζκάησλ θαη ηνπο 

ηξπθεξνχο βιαζηνχο. Οη αθίδεο απνηεινχλ ηε θχξηα κεηαθνξά ηψλ, νη νπνίνη 

θάλνπλ δεκία ζηελ παηάηα. Ζ αληηκεηψπηζε κπνξεί λα γίλεη κε ςεθαζκνχο κε 

εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα (Ξάλζεο θ.ά., 2011, http://www.agrotypos.gr/).  

 

http://www.agrotypos.gr/
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Κπζηνγόλνη λεκαηώδεηο παηάηαο (Globodera rostochiensis & 

Globodera pallida). Ζ λχκθε 2νπ ζηαδίνπ εηζέξρεηαη απφ ηελ ξίδα έηζη ψζηε 

λα ηξαθεί θαη κέλεη εθεί σο ηελ ηειηθή αλάπηπμε. Σν ηέιεην ζειπθφ κεηά ηεο 

δηαηξνθήο πεζαίλεη θαη κεηαηξέπεηαη ζε αλζεθηηθή θχζηε, κηα θχζηε κπνξεί λα 

πεξηέρεη πεξίπνπ 500-600 σά. Οη θαηάιιειεο ζπλζήθεο εθθφιαςεο είλαη 18-

24ν C, θαη ε κεγαιχηεξε εθθφιαςε παξαηεξείηαη ηελ άλνημε. Οη λεκαηψδεηο 

εκπνδίδνπλ ηελ πξφζιεςε λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα ηελ 

επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπο θαη ηελ κείσζε ηεο απφδνζή ηνπο. Ζ 

εμάπισζε ησλ λεκαησδψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηε κεηαθνξά κνιπζκέλσλ 

θπηψλ απφ ηνλ έλαλ αγξφ ζηνλ άιια, κε κνιπζκέλα θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία-

κεραλήκαηα, κε ηα κέζα ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο θαη κε ηνλ άλεκν ή ηα 

δψα. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ παηαηφζπνξνπ, ε απνθπγή 

κεηαθνξάο ρψκαηνο ή θπηψλ ζε θαζαξά ζεκεία θαη ε απνθπγή επηθαλεηαθήο 

απνξξνήο θαηά ηελ άξδεπζε. 

 

2.5.11.2 Αζζέλεηεο ηεο παηάηαο  

Οη ζπνπδαηφηεξεο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ζηελ παηάηα είλαη: 

 Ο πεξνλφζπνξνο (Phytophtora infenstans)  

 Ζ Αιηεξλαξίσζε  (Alternaria solani) 

 Ζ Ρηδνθηνλίαζε (Rhizoctonia solani) 

 

Πεξνλόζπνξνο (Phytophtora infenstans). Οθείιεηαη ζηνλ κχθεηα 

Phytophtora infenstans, θαη αλ δελ παξζνχλ έγθαηξα κέηξα κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη κηα νιφθιεξε θαιιηέξγεηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνζβάιεη 

ηα θχιια, βιαζηνχο θαη θνλδχινπο. Σα ζπκπηψκαηα απφ ηελ πξνζβνιή 

κπνξεί θαλείο λα ηα δηαθξίλεη αξρηθά ζηα θαηψηεξα θχιια θαη χζηεξα ζηα 

αλψηεξα παξνπζίαο θειίδσλ αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο. πλήζσο ε αζζέλεηα 

μεθηλάεη απφ κνιπζκέλν παηαηφζπνξν φπνπ ν κχθεηαο έρεη κεηαθεξζεί απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, επίζεο μεθηλάεη απφ ππνιείκκαηα 

πνπ έρνπλ αθήζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαιιηέξγεηα. Ζ εμάπισζε ηεο 

αζζέλεηαο επλνείηαη ζε ζεξκνθξαζία βξίζθεηαη κεγαιχηεξε απφ 10 νC θαη 

ζρεηηθή πγξαζία αηκφζθαηξαο 90%. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ζην 

ρσξάθη ζπληζηνχληαη κέηξα φπσο λα ρξεζηκνπνηνχκε παηαηφζπνξν 
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απαιιαγκέλνο απφ παζνινγηθέο αζζέλεηεο λα κελ ππάξρνπλ θπηά μεληζηέο, 

λα εθαξκφδεηαη θαιφ παξάρσκα, λα γίλεηαη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί θπξίσο κε 

δηαζπζηεκαηηθά κπθεηνθηφλα θ.α. 

Δίλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαζπζηεκαηηθά κπθεηνθηφλα ζηα αξρηθά 

ζηάδην ηνπ θπηνχ έηζη ψζηε ηα θπηά λα πξνζηαηεπηνχλ, φηαλ ν θαηξφο είλαη 

αζηαζήο θαη θαιφ είλαη λα γίλεηαη ε ελαιιαγή δξαζηηθψλ νπζηψλ δηφηη ν 

κχθεηαο απηφο απνθηά εχθνια αλζεθηηθφηεηα (Γηαλλνπνιίηεο, 2011).  

 

Αιηεξλαξίσζε (Alternaria solani). Ζ αιηεξλαξίσζε νθείιεηαη ζηνλ 

κχθεηα  Alternaria solani είλαη πνιχ κηα δηαδεδνκέλε αζζέλεηα ζηελ Διιάδα. 

Σα ζπκπηψκαηα απφ ηελ πξνζβνιή ηνπ κχθεηα ηα δηαθξίλνπκε θπξίσο ζην 

θχιισκα, φπνπ ζρεκαηίδνληαη σνεηδήο θειίδεο κε βαζχ θαζηαλφ ρξψκα. Σν 

ζχκπησκα απηφ ραξαθηεξηζηηθά κνηάδεη κε ζηφρν ζθνπνβνιήο. Όηαλ ε 

αζζέλεηα έρεη πξνρσξήζεη ηέηνηεο θειίδεο κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε θαη 

ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο κίζρνπο, ελψ ζηνπο θνλδχινπο παξαηεξνχκε ειαθξψο 

βπζηζκέλεο θειίδεο. Σα ζπκπηψκαηα ηεο αιηεξλαξίσζε κνίαδνπλ πνιχ κε 

απηά ηνπ πεξνλφζπνξνπ, αιιά ν πεξνλφζπνξνο πξνθαιεί κεγάιεο θειίδεο κε 

ζπγθεθξηκέλν ζθνχξν γθξηδνπξάζηλν ρξψκα, θαη δελ δεκηνπξγεί νκφθεληξνπο 

θχθινπο νη νπνίνη εκθαλίδεηαη φηαλ επηθξαηνχλ πγξέο ζπλζήθεο, ελψ ε 

αιηεξλαξίσζε ζρεκαηίδεη θαζηαλέο θειίδεο θαη εκθαλίδεηαη φηαλ επηθξαηνχλ 

ζπλζήθεο μεξαζία (ζεξκνθξαζίεο 10-35 νC). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αιηεξλαξίσζεο ππάξρνπλ πνιιά ρεκηθά ζθεπάζκαηα ζηελ αγνξά φπσο 

(http://www.agrotypos.gr/). 

 

Ρηδνθηνλίαζε (Rhizoctonia solani). Ζ ξηδνθηνλίαζε είλαη δηαδεδνκέλε 

αζζέλεηα ζηελ Διιάδα δελ πξνζβάιεη κφλν ηα ζνιαλψδε αιιά θαη άιια θπηά. 

Σελ αζζέλεηα απηή κπνξεί λα ηελ ζπλαληήζνπκε ζε πνιιψλ εηδψλ εδάθε 

(Turkensteen, 1996). Ζ αζζέλεηα πξνζβάιεη ηα θπηά ζε φια ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο θαη ηα ζπκπηψκαηα είλαη εκθαλή ζηα θχηξα, ζηε βάζε ηνπ 

ζηειέρνπο θαη ζηνπο θνλδχινπο. Παξαηεξείηαη λέθξσζε ηεο θνξπθήο ησλ 

θχηξσλ, θαζηαλά έιθε ζηε βάζε ηνπ ζηειέρνπο, θαρεθηηθή αλάπηπμε θαη ηα 

θχιια θαξνπιηάδνπλ (Καινκνίξα θαη Αλησλίνπ, 2011). ηνπο θνλδχινπο 

παξαηεξνχληαη ζθιεξψηηα ηα νπνία κνηάδνπλ κε πξνζθνιιεκέλε θφθθνη 

ρψκαηνο κε ηελ δηαθνξά φηη κε ην πιχζηκν ησλ θνλδχισλ δελ θεχγνπλ 
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(Turkensteen, 1996). Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αζζέλεηαο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πγηήο ζπφξνο, θαιά πξνβιαζηεκέλνο, λα γίλεηαη ξερή 

θχηεπζε θαη λα απνθεχγεηαη ε θχηεπζε λσξίο ηελ άλνημε φπνπ επηθξαηνχλ 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Καινκνίξα θαη Αλησλίνπ, 2011). 

 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο βαθηεξηνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο είλαη: 

 Ζ Καζηαλή ζήςε ηεο παηάηαο (Pseudomonas solanaceum) 

 Ζ Μειάλσζε ηνπ ιαηκνχ-Τγξή ζήςε ηεο παηάηαο (Erwinia caratovora 

subsp) 

 Ζ Γαθηπιησηή ζήςε ηεο παηάηαο (Clavibacter michiganensis subsp.) 

 

Καζηαλή ζήςε ηεο παηάηαο (Pseudomonas solanaceum). Δίλαη κηα 

κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο αζζέλεηα δηφηη ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ 

πνηφηεηα ησλ θνλδχισλ θαη ηνπο θαζηζηά κε εκπνξεχζηκνπο, ελψ απαηηεί θαη 

κεγάιν θφζηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Σν βαθηήξην Pseudomonas 

solanaceum πξνθαιεί θαζηαλή ζήςε ζηνπο θνλδχινπο θαη ζεσξείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία κηα αζζέλεηα θαξαληίλαο. Ζ αζζέλεηα κπνξεί λα 

κείσζε ηελ παξαγσγή ηεο παηάηαο έσο θαη 60%. ηνπο βιαζηνχο 

δηαθξίλνληαη θαθέ δαθηχιηνη ζηηο αγγεηαθέο δεζκίδεο ελψ ζηνπο θνλδχινπο ε 

δεκία βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ. Μεηαδίδεηαη κε κνιπζκέλν παηαηφζπνξν, απφ 

κνιπζκέλνπο θνλδχινπο πνπ εγθαηαιείπνληαη ζην έδαθνο, απφ κνιπζκέλα 

εδάθε θαη δηδάληα, κνιπζκέλα λεξά θαη κνιπζκέλα εξγαιεία. Ζ κεηάδνζε ηεο 

αζζέλεηαο επλνείηαη φηαλ επηθξαηνχλ 24-35 νC. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο 

αζζέλεηαο είλαη (Υνιέβα, 2011): 

 Υξήζε πηζηνπνηεκέλνπ παηαηφζπνξνπ,  

 Με ηεκαρηζκφο παηαηφζπνξνπ ή ηεκαρηζκφο ηνπ κε κνιπζκέλα 

εξγαιεία, 

 Φχηεπζε ζε κε κνιπζκέλν έδαθνο,  

 Ακεηςηζπνξά,  

 Καηάιιεινο ρεηξηζκφο ππνιεηκκάησλ παηάηαο. 

 

Μειάλσζε ηνπ ιαηκνύ-Τγξή ζήςε ηεο παηάηαο (Erwinia caratovora 

subsp. atroseptica). Ζ αζζέλεηα πξνέξρεηαη απφ ην βαθηήξην Erwinia 
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caratovora subsp. atroseptica θαη πξνθαιεί ζήςε ζηειερψλ θαη ησλ θνλδχισλ 

ηεο παηάηαο. Οη ζήςεηο απφ ην παζνγφλν ζηα ζηειέρε μεθηλνχλ ζπλήζσο απφ 

πιεγέο, νη νπνίεο έρνπλ πξνθιεζεί απφ θαιιηεξγεηηθά κεραλήκαηα, απφ 

ραιάδη, παγεηφ θ.ιπ. Οη ηζηνί πνπ έρνπλ κνιπλζεί παξνπζηάδνπλ αλνηθηφ έσο 

ζθνχξν θαζηαλφ ρξψκα θαη νη πξνζβεβιεκέλνη θφλδπινη παξνπζηάδνπλ 

πεξηνρέο πδαξείο, κε καιαθνχο ηζηνχο πνπ έρνπλ θνθθψδε πθή. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο πξνηείλνληαη: ε ρξήζε πγηνχο παηαηφζπνξνπ, ε 

απνιχκαλζε ησλ εξγαιείσλ θαηά ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ παηαηφζπνξνπ, ε 

ακεηςηζπνξά θαη ε απνκάθξπλζε ησλ κνιπζκέλσλ θνλδχισλ θαηά ηελ 

απνζήθεπζε (Υνιέβα, 2011). 

 

Γαθηπιησηή ζήςε ηεο παηάηαο (Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus). Ζ δαθηπιησηή ζήςε νθείιεηαη ζην βαθηήξην Clavibacter 

michiganensis subsp. sepedonicus ην νπνίν επίζεο απνηειεί παζνγφλν 

θαξαληίλαο. Σα ζπκπηψκαηα δελ δηαθξίλνληαη εχθνιά ζηνλ αγξφ θαη κνηάδνπλ 

πνιχ κε ηα ζπκπηψκαηα απφ άιιεο αζζέλεηεο, παξά κφλν ζηα ηειεπηαία 

ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί κάξαλζε ζηε πεξηθέξεηα 

ησλ θπιιαξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ θαηψηεξσλ θχιισλ, 

ηα θχιια θαξνπιηάδνπλ πξνο ηα πάλσ, επίζεο παξαηεξνχληαη ρισξσηηθέο 

κεζνλεχξηεο πεξηνρέο. ην ηέινο ηα θχιια θαη ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ 

πξνζβιεζεί κπνξεί λα λεθξσζνχλ. Σα ζπκπηψκαηα ζηνπο θνλδχινπο κπνξεί 

θαλείο λα δηαθξηζνχλ κεηά απφ εγθάξζηα ηνκή ηνπ θνλδχινπ θνληά ζην 

ζεκείν πξφζθπζεο ηνπ ζηφισλα. Σν παζνγφλν κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε 

κνιπζκέλν παηαηφζπνξν, κνιπζκέλνπο θνλδχινπο θαη δηδάληα ζηνλ αγξφ, 

κνιπζκέλα εξγαιεία,, κνιπζκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, θαη πηζαλφλ απφ 

έληνκα. Αληηκεησπίδεηαη κε κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαζηαλήο ζήςεο ηεο παηάηαο (Υνιέβα, 2011). 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ηνινγηθέο αζζέλεηεο ηεο παηάηαο είλαη:  

 Ο ηφο ηνπ θαξνπιηάζκαηνο ησλ θχιισλ (Potato Leafroll Luteovirus, 

PLRV), 

 Ηφο Υ ηεο παηάηαο-απιφ κσζατθφ (Potato Υ Potvirus, PVX) 

 Ηφο Τ ηεο παηάηαο-ξάβδσζε (Potato Y Potvirus, PVY) 
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Ο ηόο ηνπ θαξνπιηάζκαηνο ησλ θύιισλ (Potato Leafroll Luteovirus, 

PLRV). Μεηαδίδεηαη κε ηνπο µνιπζµέλνπο θνλδχινπο θαη ηηο αθίδεο. Ζ έληαζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ζηα πξνζβεβιεκέλα θπηά παηάηαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

αξρηθή πνηφηεηα ηνπ παηαηφζπνξνπ, ηελ πνηθηιία, θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή θαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ αθίδσλ-θνξείο. Σα 

ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο εκθαλίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο (εμαξηάηαη αλ ηα 

θπηά πξνζβιήζεθαλ απφ ηηο αθίδεο µεηά ηε θχηεπζή ηνπο ζηνλ αγξφ ή µε 

κνιπζκέλν παηαηφζπνξν): ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα θπηά εθδειψλνπλ 

ριψξσζε ζηε βιαζηηθή θνξπθή αλνξζσκέλα θχιια θαη θχξησζε πξνο ηελ 

άλσ επηθάλεηα µε πάρπλζε ηνπ ειάζκαηνο, πνπ ζπρλά εκθαλίδεη εξπζξφ 

ρξσµαηηζµφ πεξηθεξεηαθά. Αλ ε κφιπλζε ιάβεη ρψξα πξηλ ηελ άλζηζε, ηφηε ηα 

ζπκπηψκαηα επεθηείλνληαη θαη πξνο ηνπο κεζαίνπο βιαζηνχο. Αλ ε κφιπλζε 

πξαγκαηνπνηεζεί  φςηµα, ηφηε δελ εµθαλίδνληαη αιινηψζεηο. ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία (κνιπζκέλνο παηαηφζπνξνο), παξαηεξείηαη θαξνχιηαζκα θχιισλ, 

κεησκέλε θπηηθή αλάπηπμε θαηά 10-50% θαη νη θφλδπινη είλαη κηθξφηεξνη 

(http://www.plantprotection.hu/).  

 

Ηόο Υ ηεο παηάηαο-απιό κσζατθό (Potato Υ Potvirus, PVX). Ο ηφο Υ 

ηεο παηάηαο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο θαη νθείιεηαη ζηα ήπηα ζπκπηψκαηα 

πνπ εµθαλίδνπλ ηα πξνζβεβιεκέλα θπηά θαη δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά 

ζηνλ αγξφ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν µεηάδνζήο ηνπ. Πξνθαιεί κφλνο ηνπ ειαθξά 

ζπκπηψκαηα (κείσζε παξαγσγήο έσο 10%), αιιά ζε µηθηέο µνιχλζεηο µε 

ηνπο ηνχο PVA θαη PVY πξνθαιεί ζεµαληηθέο δεµηέο, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο 

ησλ ζπκπησκάησλ. O PVX µεηαδίδεηαη µε ην µνιπζµέλν ζπφξν θαη µεραληθά 

µε ην ρπµφ µνιπζµέλσλ θπηψλ. ∆ελ µεηαδίδεηαη µε αθίδεο.  

Σα ζπµπηψµαηα πνπ εµθαλίδνπλ ηα πξνζβεβιεκέλα θπηά είλαη ήπην 

µσζατθφ ησλ θχιισλ, ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γίλεηαη αληηιεπηφ 

παξά µφλν ζηα θαηψηεξα ζθηαδφµελα θχιια. Σν πξνζβεβιεκέλν θπηφ 

αλαπηχζζεηαη θαλνληθά θαη έηζη δχζθνια θαζίζηαηαη αληηιεπηή ε αζζέλεηα 

ζηνλ αγξφ (http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/).  

 

Ηόο Τ ηεο παηάηαο-ξάβδσζε (Potato Y Potvirus, PVY). Δίλαη ν 

επηθξαηέζηεξνο ν ηφο ζηελ Διιάδα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο έσο θαη 80%. Μεηαδίδεηαη µε ην µνιπζµέλν παηαηφζπνξν θαη µε 

http://www.plantprotection.hu/
http://vegetablemdonline.ppath.cornell.edu/
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πνιιά είδε αθίδσλ. Μάιηζηα, κεηαδίδεηαη εχθνια θαη γξήγνξα µε ηηο αθίδεο 

θαη θαηά ηηο κεηθηέο κνιχλζεηο ησλ θπηψλ παηάηαο καδί µε ηνλ ηφ Υ ηεο 

παηάηαο, ηφηε µπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηειείσο ηελ θαιιηέξγεηα. 
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3. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ θαιίνπ πνπ πξνζηίζεηαη κε ηε ρξήζε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ 

ζε κηα θαιιηέξγεηα παηάηαο ζηελ απφδνζε ηξηψλ πνηθηιηψλ παηάηαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ θαιιηεξγήζεθαλ 3 πνηθηιίεο παηάηαο (Spunta, Voyager θαη Lady 

Rosetta) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξγαληθά ιηπάζκαηα ησλ νπνίσλ ε ρξήζε 

είλαη επηηξεπηή ζε ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο. 
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4. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

4.1 Φπηηθό πιηθό  

Ζ πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε απηή, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, ήηαλ ε Spunta, ε Voyager θαη ε 

Lady Rosetta, νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο θαη σο πξνο ηε 

ζπγθέληξσζε μεξάο νπζίαο ζηνπο θνλδχινπο.  

 

4.2 Υξήζε θαη πεξηγξαθή νξγαληθώλ ιηπαζκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ καο έγηλε πξνζζήθε ησλ παξαθάησ 

ιηπαζκάησλ: 

 Acadian: 

Σν Acadian πεξηέρεη 1% άδσην, 1% θψζθνξν θαη 16% θάιην. 

Ηδηφηεηεο: Ξεξά νπζία 95%, νξγαληθή νπζία 45-55%, δηαιπηφηεηα ζε 

λεξφ 100%. Δπίζεο πεξηέρεη πάλσ απφ 60 ζξεπηηθά ζηνηρεία, 

ηρλνζηνηρεία, ακηλνμέα, θπηνθηλίλεο, απμίλεο, γηββεξειιίλεο θαη 

πδαηάλζξαθεο. 

 Biosol: 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ Biosol ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη 6-8% νιηθφ 

άδσην, P2O5  0,5%, Κ2Ο 0,5% θαη νξγαληθή νπζία 85. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ιίπαζκα έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δεζκεχεη θάιην θαη θψζθνξν ζην έδαθνο, 

απνηειεί ιίπαζκα αξγήο απνδέζκεπζεο θαη καθξάο δξάζεο. 

 Φσζθνξίηεο: 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη 27% P2O5 . 

 Patentkali:  

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη: ζεηηθφ θαιηνκαγλήζην 

0-0-30/10, θνθθψδεο, πνπ πεξηέρεη 30% K2O, 10% ΜgO θαη 17% ζείν. 
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4.3 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο 

Ζ θχηεπζε ηνπ παηαηφζπνξνπ έγηλε ζηηο 28/2/13 ζε γιάζηξεο νη νπνίεο 

είραλ φγθν 12,1 θαη δηαζηάζεηο κε βάζνο πνπ έθηαλε 27,5 cm, δηάκεηξνο 29 

cm θαη ε βάζε ηεο γιάζηξαο 20,5 cm. Σν ππφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ θχηεπζε απνηειείην απφ πεξιίηε θαη ηχξθε αλαινγίαο 1:1.  

 

 

Δηθόλα 4.1. Φπηνδνρεία ζηα νπνία έγηλε ε θύηεπζε ησλ θνλδύισλ.  

 

Πίλαθαο 4.1. Χαξαθηεξηζηηθά ηεο ηύξθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πείξακα. 

Βαζηθά ζπζηαηηθά Φπζηθή μαλζηά ηχξθε (SPHAGNUM) Βαζκφο 

απνζχλζεζεο (H2-H5) κε αζβέζηην γηα ηε ξχζκηζε ηνπ pH 

Οξγαληθή νπζία 90% ηνπ βάξνπο 

Τγξαζία 50-65% ηνπ βάξνπο 

Αγσγηκφηεηα 10mS/m (+/- 25%) 

pH 5.5-6.5 

Πξφζζεηε ιίπαλζε Υσξίο ιίπαζκα 

 



 37 

Πίλαθαο 4.1. Χαξαθηεξηζηηθά ηεο ηύξθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πείξακα. 

 

 

Γηα θάζε πνηθηιία πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 επεκβάζεηο, γηα θάζε επέκβαζε 3 

επαλαιήςεηο ησλ 5 θπηψλ ε θάζε κία. Ζ επίδξαζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ θαιίνπ 

(δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα) εμεηάζηεθε ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θσζθφξνπ. ηνλ πίλαθα 4.3 θαίλνληαη νη πνζφηεηεο θάζε ιηπάζκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε αλάινγα κε ηελ επέκβαζε πνπ δέρζεθαλ ηα θπηά. 

Πξνέιεπζε Ζθαηζηεηνγελέο νξπθηφ 

pH Οπδέηεξν PH (6,5-7,5) 

πγθξάηεζε λεξνχ Γπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο 3-4 θνξέο ην βάξνο ηνπ 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά Απαιιαγκέλνο απφ αζζέλεηεο, δηδάληα θαη ρεκηθά 

αδξαλήο. 
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Πίλαθαο 4.3. Πνζόηεηεο ιηπαληηθώλ ζηνηρείσλ θαη νξγαληθώλ ιηπαζκάησλ αλάινγα κε ηελ επέκβαζε πνπ εθαξκόζηεθε ζηα θπηά. 

ΔΠΔΜΒΑΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΟΤ 

ΣΟΙΥΔΙΟΤ (gr 

ΑΝΑ ΦΤΣΟ) 

ΚΔΤΑΜΑ-

ΛΙΠΑΜΑ 

ΒΑΙΚΗ 

ΛΙΠΑΝΗ  

- ΠΡΙΝ ΣΗ 

ΦΤΣΔΤΗ 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑKΗ 

ΛΙΠΑΝΗ 

(15 ΗΜΔΡΔ ΜΔΣΑ 

ΣΗ ΦΤΣΔΤΗ) 

ΦΤΣΑ ΤΦΟΤ 15-20 cm 

(ΑΜΔΧ ΠΡΙΝ ΣΟ 

ΠΑΡΑΥΧΜΑ) 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑKΗ 

ΛΙΠΑΝΗ 

(15 ΗΜΔΡΔ ΜΔΣΑ 

ΣΟ ΠΑΡΑΥΧΜΑ) 

 

1. N0-P0-K0 

(ΜΑΡΣΤΡΑ) 

N 0 

ΚΑΝΔΝΑ ΛΙΠΑΜΑ P2O5 0 

K2O 0 

2.P1-K1 

N 1,2 AGROBIOSOL 4,805 4,074 3,33 4,074  

P2O5 3,1 ΦΩΦΟΡΙΣΗ 6,495  4,672   

K2O 4 ΠΑΣΕΝΣΚΑΛΙ 7,425  5,45   

  ACADIAN (1-1-16) 0,18  0,17   

3.P1-K2 

N 1,2 AGROBIOSOL 4,462 4,074 3,07 4,074  

P2O5 3,1 ΦΩΦΟΡΙΣΗ 6,16  4,415   

K2O 6,6 ΠΑΣΕΝΣΚΑΛΙ 7,425  5,45   

  ACADIAN (1-1-16) 9,56  7,06   

4. P2-K1 

N 1,2 AGROBIOSOL 4,805 4,074 3,33 4,074  

P2O5 5,2 ΦΩΦΟΡΙΣΗ 10,94  8,005   

K2O 4 ΠΑΣΕΝΣΚΑΛΙ 7,425  5,45   

  ACADIAN (1-1-16) 0,18  0,17   

5. P2-K2 

N 1,2 AGROBIOSOL 4,46 4,074 3,072 4,074  

P2O5 5,2 ΦΩΦΟΡΙΣΗ 10,6  7,755   

K2O 6,6 ΠΑΣΕΝΣΚΑΛΙ 7,425  5,45   

  ACADIAN (1-1-16) 9,56  7,06   
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4.4 Μέζνδνο 

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο πεηξακαηηθνχο ρψξνπο ησλ 

ζεξκνθεπίσλ θαη ζην εξγαζηήξην εδαθνινγίαο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, ε 

δηαδηθαζία ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν είρε δηάξθεηα απφ ηα ηέιε Φιεβάξε (28-2-13) 

εψο θαη ηνλ Ηνχλην (4-6-13, φπνπ έγηλε ε ζπγθνκηδή θαη ηνλ ηειεπηαίσλ 

θνλδχισλ ηεο πνηθηιίαο Voyager). Αξρηθά ε θχηεπζε ζε γιάζηξεο έγηλε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έπεηηα κεηαθέξζεθαλ ζηνλ αγξφ φπνπ 

παξέκεηλαλ έσο θαη ηελ ζπγθνκηδή.  

Καηά ηε θχηεπζε νη γιάζηξεο ζπκπιεξψζεθαλ κέρξη ηε κέζε (6 L) κε 

πεξιίηε θαη ηχξθε αλαινγίαο 1:1 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε βαζηθή ιίπαλζε 

ζηηο 28-2-13. Σν παξάρσκα ήηαλ απαξαίηεηε δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα κελ 

είρακε επαθή ησλ ιηπαζκάησλ κε ην ηεκαρηζκέλν παηαηφζπνξν ν νπνίνο 

ήηαλ πηζηνπνηεκέλνο. Σν βάζνο ζπνξάο ήηαλ πεξίπνπ 12-13 cm απφ ηελ 

θνξπθή ηεο γιάζηξαο. Ζ θχηεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηδηθφ ρψξν εληφο 

ζεξκνθεπίνπ θαη κεηά νη γιάζηξεο κεηαθέξζεθαλ ζηηο 2-4-13 ζε εμσηεξηθφ 

ρψξν φπνπ παξέκεηλαλ κέρξη  θαη ηελ ζπγθνκηδή.  

Μεηά ηελ κεηαθνξά ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπνζεηήζεθε εηδηθφ ζχζηεκα κε 

ζσιήλα άξδεπζεο Φ16 απφ καχξν πνιπαηζπιέλην θαη αθξνθχζηα, 

αληηζηνηρψληαο έλα ζε θάζε γιάζηξα. ηηο 22-3-13 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1ε 

επηθαλεηαθή ιίπαλζε. Ζ 2ε επηθαλεηαθή ιίπαλζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3-4-

13 θαη αθνινχζεζε παξάρσκα ζηηο ζηηο 5-4-13. Καη ε ηειεπηαία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15-4-13. 

 

 

Δικόνα 4.2. ύζηημα άπδεςζηρ. 
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4.5 Γεηγκαηνιεςίεο θαη κεηξήζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο 

κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ: 

1. Αξηζκφο ησλ βιαζηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο θνξέο ηηο εμήο 

εκεξνκελίεο: 11-4-13 (42 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε), 25-4-13 (56 εκέξεο κεηά 

ηε θχηεπζε) θαη 13-5-13 (74 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε). 

2. Αξηζκφ θχιισλ αλά θπηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηξεηο θνξέο ηηο εμήο 

εκεξνκελίεο: 11-4-13 (42 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε), 25-4-13 (56 εκέξεο κεηά 

ηε θχηεπζε) θαη 13-5-13 (74 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε).  

 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ θνλδχισλ έγηλε 83 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ 

πνηθηιία Lady Rosetta, 90 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία Spunta θαη 

98 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε γηα ηελ πνηθηιία Voyager. Με ηε ζπγθνκηδή ησλ 

θνλδχισλ αθνινχζεζε ην πιχζηκν πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ην ρψκα. 

Παξέκεηλαλ γηα κία εκέξα ζε ζπλζήθεο δσκαηίνπ (ζην ζθνηάδη) γηα λα 

ζηεγλψζνπλ θαη αθνινχζεζε κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ αλά θπηφ θαη δχγηζε ηνπ βάξνπο ηνπο ζην εξγαζηήξην Γεσξγίαο.  

 

 

Δηθφλα 4.3. Κφλδπινη κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη ην πιχζηκν. 
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4.6 Άιιεο κεηαρεηξίζεηο ησλ θπηώλ 

Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 ςεθαζκνί κε 

πδξνμείδην ηνπ ραιθνχ αλά 10-14 εκέξεο. Οη εκεξνκελίεο πνπ έγηλαλ νη 

ςεθαζκνί ήηαλ: 

1. 5-4-13 

2. 12-4-13 

3. 22-4-13 

4. 2-5-13 

Σν πδξνμείδην ηνπ ραιθνχ είλαη αλφξγαλε έλσζε κε ελεξγφ ζπζηαηηθφ ην 

δηζζελέο ηφλ ηνπ ραιθνχ, Cu++ θαη θπθινθνξεί ζαλ ζθεχαζκα ζε κνξθή 

(βξέμηκεο) ζθφλεο. Ζ δξάζε ηνπ είλαη πξνζηαηεπηηθή θαη έγηλε γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ πεξνλφζπνξνπ. 

 

4.7. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

Σν πείξακα, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, ήηαλ δηπαξαγνληηθφ (παξάγνληαο 

Α: επίπεδν θαιηνχρνπ ιίπαλζεο, παξάγνληαο Β: επίπεδν θσζθνξνχρνπ 

ιίπαλζεο) θαη αθνινχζεζε ην εληειψο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην. Λφγσ ηεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ, ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ρσξηζηά ζην επίπεδν ηνπ θάζε 

παξάγνληα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ησλ κέζσλ ζε θάζε πνηθηιία 

ρσξηζηά εθηηκήζεθε κε ην θξηηήξην ηεο ειάρηζηεο ζεκαληηθήο δηαθνξάο φηαλ 

αθνξνχζε ηε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ηνπ θαιίνπ θαη κε ην θξηηήξην ηνπ Σ-test 

φηαλ αθνξνχζε ηε ζχγθξηζε ησλ δχν επηπέδσλ θσζθφξνπ, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1. Αξηζκόο βιαζηώλ αλά θπηό 

 

Πίλαθαο 5.1. Μέζνο αξηζκόο βιαζηώλ αλά θπηό 42 εκέξεο κεηά ηε 

θύηεπζε. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta 

K1 1,5 a (a) 1,8 a (a) 

K2 1,7 a (a) 1,6 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 a (a) 1,5 a (a) 

Voyager 

K1 2,3 a (a) 2,1 a (a) 

K2 2,1 a (a) 2,4 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 b (a) 1,5 b (a) 

Lady Rosetta 

K1 1,9 a (a) 1,3 a (a) 

K2 1,6 a (a) 1,7 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 a (a) 1,5 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Σφζν ε πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ φζν θαη ε πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ιίπαλζε ησλ θπηψλ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ηνλ 

αξηζκφ ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ ηελ 42ε εκέξα κεηά ηε θχηεπζε, ηφζν ζηελ 

πνηθηιία Spunta φζν θαη ζηελ πνηθηιία Lady Rosetta (πίλ. 5.1). Αληίζεηα, ζηελ 

πνηθηιία Voyager ν αξηζκφο ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνο φηαλ εθαξκφδεηαη θαιηνχρνο ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ) ζε ζχγθξηζε κε ην κάξηπξα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ (πίλ. 5.1). 
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Πίλαθαο 5.2. Μέζνο αξηζκόο βιαζηώλ αλά θπηό 56 εκέξεο κεηά ηε 

θύηεπζε. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta 

K1 1,5 a (a) 1,8 a (a) 

K2 1,7 a (a) 1,6 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 a (a) 1,5 a (a) 

Voyager 

K1 2,3 a (a) 2,1 a (a) 

K2 2,1 a (a) 2,4 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 b (a) 1,5 b (a) 

Lady Rosetta 

K1 1,9 a (a) 1,3 a (a) 

K2 1,6 a (a) 1,7 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 a (a) 1,5 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Σφζν ε πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ φζν θαη ε πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ιίπαλζε ησλ θπηψλ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ηνλ 

αξηζκφ ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ ηελ 56ε εκέξα κεηά ηε θχηεπζε, ηφζν ζηελ 

πνηθηιία Spunta φζν θαη ζηελ πνηθηιία Lady Rosetta (πίλ. 5.2). Αληίζεηα ζηελ 

πνηθηιία Voyager ν αξηζκφο ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνο φηαλ εθαξκφδεηαη θαιηνχρνο ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ) ζε ζχγθξηζε κε ην κάξηπξα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ (πίλ. 5.2). 
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Πίλαθαο 5.3. Μέζνο αξηζκόο βιαζηώλ αλά θπηό 74 εκέξεο κεηά ηε 

θύηεπζε. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta 

K1 1,5 a (a) 1,8 a (a) 

K2 1,7 a (a) 1,6 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 a (a) 1,5 a (a) 

Voyager 

K1 2,3 a (a) 2,1 a (a) 

K2 2,1 a (a) 2,4 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,5 b (a) 1,5 b (a) 

Lady Rosetta 

K1 1,7 a (a) 1,4 a (a) 

K2 1,7 a (a) 1,6 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,3 a (a) 1,3 a (a) 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Σφζν ε πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ φζν θαη ε πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε ιίπαλζε ησλ θπηψλ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ηνλ 

αξηζκφ ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ ηελ 74ε εκέξα κεηά ηε θχηεπζε, ηφζν ζηελ 

πνηθηιία Spunta φζν θαη ζηελ πνηθηιία Lady Rosetta (πίλ. 5.3). Αληίζεηα ζηελ 

πνηθηιία Voyager ν αξηζκφο ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνο φηαλ εθαξκφδεηαη θαιηνχρνο ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ) ζε ζχγθξηζε κε ην κάξηπξα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ (πίλ. 5.3). 
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5.2. Αξηζκόο θύιισλ αλά θπηό 

 

Πίλαθαο 5.4. Μέζνο αξηζκόο θύιισλ αλά θπηό 42 εκέξεο κεηά ηε 

θύηεπζε. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta 

K1 14,3 a (a) 15,9 a (a) 

K2 15,5 a (a) 15,3 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   9,7 b   9,7 b 

Voyager 

K1 14,8 a (a) 13,8 a (a) 

K2 16,1 a (a) 17,3 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   9,8 b   9,8 b 

Lady Rosetta 

K1 14,9 a (a) 13,1 a (a) 

K2 14,8 a (a) 16,1 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   9,1 b   9,1 b 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Σελ 42ε εκέξα κεηά ηε θχηεπζε, ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ ν 

αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο ζηηο 

επεκβάζεηο πνπ εθαξκφζηεθε θαιηνχρνο ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ) ζε ζχγθξηζε κε ην κάξηπξα θαη ζηα δχν επίπεδα 

θσζθνξνχρνπ ιίπαλζεο (πίλ. 5.4). Αληίζεηα, ε πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ ζε θακία 

απφ ηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ (πίλ. 5.4). 
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Πίλαθαο 5.5. Μέζνο αξηζκόο θύιισλ αλά θπηό 56 εκέξεο κεηά ηε 

θύηεπζε. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta 

K1 13,9 a (a) 16,5 a (a) 

K2 15,5 a (a) 15,1 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   9,2 b   9,2 b 

Voyager 

K1 17,8 a (a) 14,7 a (a) 

K2 19,1 a (a) 19,0 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 11,3 b 11,3 b 

Lady Rosetta 

K1 16,3 a (a) 13,8 a (a) 

K2 15,6 a (a) 17,3 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   9,5 b   9,5 b 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Σελ 56ε εκέξα κεηά ηε θχηεπζε, ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ ν 

αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο ζηηο 

επεκβάζεηο πνπ εθαξκφζηεθε θαιηνχρνο ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ) ζε ζχγθξηζε κε ην κάξηπξα θαη ζηα δχν επίπεδα 

θσζθνξνχρνπ ιίπαλζεο (πίλ. 5.5). Αληίζεηα, ε πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ ζε θακία 

απφ ηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ (πίλ. 5.5). 
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Πίλαθαο 5.6. Μέζνο αξηζκόο θύιισλ αλά θπηό 74 εκέξεο κεηά ηε 

θύηεπζε. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta 

K1 10,8 a (a) 12,8 a (a) 

K2 13,1 a (a) 12,1 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   4,8 b   4,8 b 

Voyager 

K1 14,0  a (a) 18,9 a (a) 

K2 18,6 a (a) 14,7 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   8,7 b   8,7 b 

Lady Rosetta 

K1   9,6 a (a) 10,2 a (a) 

K2 10,8 a (a) 12,3 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   2,7 b   2,7 b 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Σελ 74ε εκέξα κεηά ηε θχηεπζε, ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ ν 

αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο ζηηο 

επεκβάζεηο πνπ εθαξκφζηεθε θαιηνχρνο ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ) ζε ζχγθξηζε κε ην κάξηπξα θαη ζηα δχν επίπεδα 

θσζθνξνχρνπ ιίπαλζεο (πίλ. 5.5). Αληίζεηα, ε πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ ζε θακία 

απφ ηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ (πίλ. 5.5). 
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5.1. Αξηζκόο θαη βάξνο θνλδύισλ αλά θπηό 

 

Πίλαθαο 5.7. Μέζνο αξηζκόο θνλδύισλ αλά θπηό. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta (90 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε) 

K1 3,9 b (b) 5,1 a (a) 

K2 4,7 a (b) 5,3 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 1,9 c 1,9 b 

Voyager (98 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε) 

K1   8,3 b (a)   7,9 b (a) 

K2 10,0 a (a) 10,7 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   2,9 c   2,9 c  

Lady Rosetta (83 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε) 

K1 7,5 a (a) 6,7 a (a) 

K2 5,9 b (a) 6,4 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0) 3,9 c 3,9 b 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Καη ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο φηαλ εθαξκφδεηαη 

ε πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειφηεξε πνζφηεηα 

θσζθφξνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρακειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ρακειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ (πίλ. 5.7). Παξφκνηα επίδξαζε ηεο 

πςειήο θαιηνχρνπ ιίπαλζεο παξαηεξείηαη θαη φηαλ απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ κφλν ζηελ πνηθηιία Voyager. Αληίζεηα, ζηηο 

πνηθηιίεο Spunta θαη Lady Rosetta ε πςειή πνζφηεηα θαιίνπ φηαλ 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ πςειή πνζφηεηα θσζθφξνπ δελ επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά θπηφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρακειή πνζφηεηα 

θσζθφξνπ. Δπηπξφζζεηα, ν κάξηπξαο έρεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξν αξηζκφ θνλδχισλ. ζε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε 

ηνπ θσζθφξνπ ζηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ, απηφο έρε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε κφλν ζηελ πνηθηιία Spunta, ζηελ νπνία 

αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο θαιηνχρνπ ιίπαλζεο ε πςειή πνζφηεηα 

θσζθφξνπ επλνεί ην ζρεκαηηζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

θνλδχισλ αλά θπηφ (πίλ. 5.7). 

 

Πίλαθαο 5.8. Μέζνο βάξνο (g) θνλδύισλ αλά θπηό. 

Πνζφηεηα θαιίνπ Πνζφηεηα θσζθφξνπ 

P1 P2 

Spunta (90 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε) 

K1 312,78 a (a) 333,10 a (a) 

K2 326,08 a (a) 347,32 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   75,08 b   75,08 b 

Voyager (98 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε) 

K1 337,00 a (a) 350,52 b (a) 

K2 359,58 a (b) 442,90 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   73,02 b   73,02 c 

Lady Rosetta (83 εκέξεο κεηά ηε θχηεπζε) 

K1 285,14 a (b) 317,26 a (a) 

K2 270,12 a (b) 315,18 a (a) 

Μάξηπξαο (Κ0-Ρ0)   73,32 b   73,32 b 

Σηκέο ηεο ίδηαο ζηήιεο, γηα θάζε πνηθηιία ρσξηζηά, πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ιαηηληθφ 

γξάκκα δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

Τιμές ηης ίδιας γραμμής ποσ ακολοσθούνηαι από ηο ίδιο λαηινικό γράμμα μέζα ζε παρένθεζη 

δε δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05. 

 

Καη ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ αλά θπηφ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζην κάξηπξα (πίλ. 

5.8). Ζ πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην 

βάξνο ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά θπηφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ρακειφηεξε, ηφζν ζηηο πνηθηιίεο Spunta θαη Lady Rosetta, φζν θαη ζηελ 

πνηθηιία Voyager φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηε ρακειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ. 
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Αληίζεηα, ζηελ πνηθηιία Voyager ε πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ επλνεί ηελ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ ζε ζχγθξηζε κε ηε ρακειφηεξε πνζφηεηα 

θαιίνπ φηαλ απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ ρακειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ. ε 

φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θσζθφξνπ ζην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ 

θνλδχισλ αλά θπηφ, δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

πνηθηιία Spunta, θαζψο θαη ζηελ πνηθηιία Voyager φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

ρακειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ. Αληίζεηα, ζηελ πνηθηιία Lady Rosetta, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ, θαη ζηελ πνηθηιία Voyager, 

φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ, ε πςειφηεξε πνζφηεηα 

θσζθφξνπ επλνεί ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ βάξνπο ησλ 

παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλά θπηφ (πίλ. 5.8). 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ιίπαλζε ηεο παηάηαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε 

πςειψλ απνδφζεσλ. χκθσλα κε ηνπο Πάζζακ θ.ά. (2011) ηα θπηά 

αληηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πξνζζήθε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ηφζν ζε φηη αθνξά 

ηελ αλάπηπμή ηνπο φζν θαη ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή ησλ θνλδχισλ. 

Χζηφζν, φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, ε ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε αδψηνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηεο θνλδπινπνίεζεο ή 

αθφκε θαη ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο ή ζε θαζπζηέξεζε ζηελ σξίκαλζε ησλ 

θνλδχισλ ή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ κέζσ 

ηεο κείσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο μεξάο νπζίαο ζε απηνχο. 

Δθηφο φκσο απφ ην άδσην, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε 

πςειψλ απνδφζεσλ είλαη θαη ν εθνδηαζκφο ησλ θπηψλ κε θαηάιιειεο 

πνζφηεηεο θσζθφξνπ θαη θαιίνπ, θαζψο ε παηάηα ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαιηφθηιν θπηφ. Καη ηα δχν απηά ζξεπηηθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ. Χζηφζν, ε επίδξαζή ηνπο έρεη 

εμεηαζηεί ζε ζπλζήθεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο φπνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή ηεο παηάηαο αλάινγα κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηθηιία. 

Αληίζεηα, ιίγα ζηνηρεία είλαη γλσζηά γηα ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη 

ε εθαξκνδφκελε θαιηνχρνο θαη θσζθνξνχρνο ιίπαλζε ζε ζπλζήθεο 

νξγαληθήο γεσξγίαο, θαη κάιηζηα ζρέζε θαη κε ηελ πνηθηιία. Δπηπξφζζεηα, 

αξθεηέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο 

ηεο νξγαληθήο ιίπαλζεο έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ νξγαληθή 

πξνέιεπζεο, φπσο θνπξηά θαη θνκπφζη, ησλ νπνίσλ ε ζχλζεζε δελ είλαη 

ζηαζεξή θαη απφ ηα νπνία ν ξπζκφο παξνρήο ησλ ζηνηρείσλ δελ είλαη γλσζηφ 

θαη είλαη ηζρπξά ζπλδεδεκέλνο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

ε απηή ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιηπάζκαηα νξγαληθήο πξνέιεπζεο 

κε ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε, ηα νπνία κπνξνχλ νη παξαγσγνί λα πξνκεζεπηνχλ 

γλσξίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε, φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ βιαζηψλ θαη ησλ θχιισλ, 
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φζν θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, φπσο είλαη ν αξηζκφο 

θαη ην βάξνο ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ, επεξεάδνληαη απφ ηελ θαιηνχρν 

ιίπαλζε, αιιά θαη  ηε θσζθνξνχρν ιίπαλζε , κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε 

πνηθηιία. 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο κπνξνχκε λα πνχκε 

ηα εμήο: 

(α) ν αξηζκφο ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ ζηηο πνηθηιίεο Spunta θαη Lady Rosetta 

δελ επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ηελ πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ πνπ 

πξνζηίζεηαη ζην ππφζηξσκα αλάπηπμεο ησλ θπηψλ θαη δελ δηέθεξε απφ 

απηφλ ησλ θπηψλ πνπ δελ δέρζεθαλ ιίπαλζε (κάξηπξαο). ηελ πνηθηιία 

Voyager, ε πνζφηεηα θαιίνπ, αιιά θαη θσζθφξνπ΄, δελ επεξέαζαλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ βιαζηψλ αλά θπηφ. Παξφια απηά επλφεζαλ ηελ εκθάληζε 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ βιαζηψλ αλά θπηφ ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ 

δε δέρζεθαλ ιίπαλζε (κάξηπξαο).  

(β) Ζ πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ 

ησλ θχιισλ αλά θπηφ ζε θακία απφ ηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κεηξήζεηο θαη ζηηο 3 πνηθηιίεο. Χζηφζν, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν αξηζκφο ησλ 

θχιισλ αλά θπηφ ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηα θπηά ηνπ κάξηπξα (θακία 

ιίπαλζε) ζε ζχγθξηζε κε απηά πνπ δέρζεθαλ θαιηνχρν θαη θσζθνξνχρν 

ιίπαλζε (αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ). 

(γ) ε φιεο ηηο πνηθηιίεο ηα θπηά πνπ δελ δέρζεθαλ ιίπαλεο (κάξηπξαο) 

παξήγαγαλ κηθξφηεξν αξηζκφ θνλδχισλ αλά θπηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πνηθηιία Spunta ε πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θνλδχισλ κφλν φηαλ εθαξκφζηεθε ε ρακειφηεξε πνζφηεηα 

θσζθφξνπ. ηελ πνηθηιία Voyager ε πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ πξνθάιεζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ αλεμάξηεηα απφ 

ηελ πνζφηεηα θσζθφξνπ πνπ εθαξκφζηεθε. Αληίζεηα, ζηελ πνηθηιία Lady 

Rosetta ε πςειφηεξε πνζφηεηα θαιίνπ πξνθάιεζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ θνλδχισλ κφλν φηαλ εθαξκφζηεθε ε ρακειφηεξε 

πνζφηεηα θσζθφξνπ. ε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ θσζθφξνπ, ε 

πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ είρε επίδξαζε κφλν ζηελ πνηθηιία Spunta, 

φπνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ επλφεζε ηελ παξαγσγή 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θνλδχισλ αλά θπηφ. 
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(δ) ε φιεο ηηο πνηθηιίεο ηα θπηά πνπ δε δέρζεθαλ ιίπαλζε (κάξηπξαο) είραλ 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε παξαγσγή απφ απηά πνπ δέρζεθαλ ιίπαλζε 

(αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα θαιίνπ θαη θσζθφξνπ πνπ εθαξκφζηεθε). Ζ 

πςειφηεξε πνζφηεηα ηνπ θαιίνπ επλνεί ηελ παξαγσγή κεγαιχηεξνπ βάξνπο 

θνλδχισλ κφλν ζηελ πνηθηιία Voyager θαη κφλν φηαλ εθαξκφδεηαη ε 

πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ. Ζ πςειφηεξε πνζφηεηα θσζθφξνπ επλνεί 

ηελ παξαγσγή θνλδχισλ κεγαιχηεξνπ βάξνπο ζηελ πνηθηιία Voyager, φηαλ 

εθαξκφδεηαη ε πςειφηεξε θαιηνχρνο ιίπαλζε θαη ζηελ πνηθηιία Lady Rosetta, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θσζθφξνπ. 

 

πκπεξαίλεηαη φηη θπξίσο ε θαιηνχρνο ιίπαλζε, αιιά θαη ε θσζθνξνχρνο 

ιίπαλζε, επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ηελ απφδνζή ηνπο, αιιά 

κε ηξφπν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία πνπ θαιιηεξγείηαη θάζε θνξά. ε 

θάζε πεξίπησζε φκσο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο επηβεβαηψλνπλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ 

νξγαληθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ ζε θαιιηέξγεηεο 

παηάηαο πνπ γίλνληαη ζε ζπλζήθεο νξγαληθήο γεσξγίαο. 
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