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                                                  πνπ είλαη πάληα δίπια κνπ θαη κε ζηεξίδνπλ 
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ΠΠΡΡΌΌΛΛΟΟΓΓΟΟ  

 

παξνχζα δηαηξηβή μεθίλεζε θαη νινθιεξψζεθε ζην εξγαζηήξην 

Μεηαζπιιεθηηθήο Φπζηνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηεο 

ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο & Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο κε 

ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξίνπ Μεηαζπιιεθηηθήο Φπζηνινγίαο 

& Σερλνινγίαο Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ Πξντφλησλ. Απηή ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν έρεη 

νινθιεξσζεί, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή Γξ Γεκήηξην Φαλνπξάθε γηα ηελ 

επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εξγαζηψ ζην εξγαζηήξηφ ηνπ θαη λα πξνζπαζήζσ λα θέξσ ζε εηο 

πέξαο έλα, φπσο απνδείρζεθε, δχζθνιν έξγν.  

Δπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα Αξγπξψ ηξαηαξηδάθε γηα 

ην ρξνλν θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξε θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο θαη  ηνλ 

θαζεγεηή Γξ Μηραήι  Παπαδεκεηξίνπ πνπ ήηαλ πάληα πξφζπκνο λα κε βνεζήζεη ζε φιεο ηηο 

δπζθνιίεο κνπ.    

Σέινο, αλακθίβνια πνιιά επραξηζηψ αμίδνπλ νη ζπκθνηηεηέο κνπ Άζπα Γάλα, 

Καηεξίλα Φξέξε, Κσζηαληίλα Βαζηιάθε, Νηθνιία Μαξαγθνπδάθε, Νίθνο Πινπκήο θαη 

Νφληαο θαθηαλάθεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηε 

αμηνπξεπή  ζπλεξγαζία καο.  
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ΠΠΔΔΡΡΊΊΛΛΖΖΦΦΖΖ    

Ζ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα ησλ δξεπηψλ ηξηαληάθπιισλ επεξεάδεηαη θπξίσο 

απφ ηελ πδαηηθή θαηαπφλεζε. Ζ πδαηηθή ηζνξξνπία εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ 

απνξξφθεζεο θαη δηαπλνήο. Έλαο ιφγνο ηεξκαηηζκνχ ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ δξεπηψλ 

ηξηαληάθπιισλ είλαη ν γξήγνξνο ξπζκφο δηαπλνήο ηνπο, φηαλ ε απνξξφθεζε λεξνχ απφ ην 

αλζηθφ ζηέιερνο είλαη ρακειή. Ζ ρξήζε ζπληεξεηηθψλ δηαιπκάησλ κπνξεί δπλεηηθά λα 

απμήζεη ηελ δσή ησλ δξεπηψλ αλζέσλ ζην αλζνδνρείν. Σν κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (ΝΟ) είλαη 

κηα ηέηνηα νπζία, ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δσήο ζπγθνκηζκέλσλ 

ινπινπδηψλ. Σν ληηξνπξσζζηθφ λάηξην (SNP) απειεπζεξψλεη ην αέξην ΝΟ. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

SNP ζην λεξφ ηνπ αλζνδνρείνπ απειεπζεξψλεη ΝΟ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κεηψλεη – 

θιείλεη  ην άλνηγκα ησλ ζηνκάησλ, άξα ειαηηψλεη ηε δηαπλνή κε απνηέιεζκα λα παξαηείλεηαη 

ε δσή ησλ ινπινπδηψλ ζην βάδν. 

ην πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξάθεθε πσο ε ρνξήγεζε ηνπ SNP ζην λεξφ 

ηνπ αλζνδνρείνπ επεξέαζε ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηξηψλ πνηθηιηψλ θνκκέλσλ ηξηαληάθπιισλ, 

πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο κεξηθψο αθπδαησκέλα. Αγνξάζηεθαλ απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ 

ηα ηξηαληάθπιια, ηα νπνία είραλ ζπγθνκηζηεί άκεζα θαη ήηαλ απαιιαγκέλα απφ αζζέλεηεο. 

ηε ζπλέρεηα ηα αθέζεθαλ λα αθπδαησζνχλ θαηά 0 ή 12% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο [δειαδή 

ζην 100 ή 88% ηνπ βάξνπο ηνπο]. Σα ηξηαληάθπιια ηνπνζεηήζεθαλ ζε βάδα κε λεξφ θαη 

ρισξίλε (1%, v/v) σο αληηβαθηεξηαθφο παξάγνληαο. ηε ζπλέρεηα, άιια ηξηαληάθπιια πνπ 

ήηαλ επίζεο αθπδαησκέλα θαηά 12% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο [δειαδή ζην 88% ηνπ βάξνπο 

ηνπο], ηνπνζεηήζεθαλ ζε βάδα πνπ πεξηείραλ 15 κΜ SNP καδί κε ρισξίλε (1%, v/v). 

Αθνινχζσο, ηνπνζεηήζεθαλ ηα βάδα ζε ζάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ, ζε ζεξκνθξαζία 21
ν
C, 

ζρεηηθή πγξαζία 60% θαη 15 κmol m
-2

 s
-1

 θσο κε θσηνπεξίνδν 12 ψξεο. Δθεί έγηλε ε 

παξαηήξεζε θαη ε θαηαγξαθή ηεο δηάξθεηαο δσήο θάζε ηξηαληάθπιινπ. Όηαλ ηεξκαηηδφηαλ ε 

δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ θάζε ηξηαληάθπιινπ, αθαηξνχληαλ ηα θχιια θαη γίλνληαλ κεηξήζεηο κε 

ην ινγηζκηθφ ImageJ, πνπ αθνξνχζαλ ην ζρήκα ηνπο. Οη κεηξήζεηο έιαβαλ ρψξα ζε 12 

επαλαιήςεηο αλά κεηαρείξηζε.    

Βξέζεθε φηη ην ζρήκα ηνπ θχιινπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα ηελ πνηθηιία. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ην ζρήκα απηφ δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θπιιαξίνπ ζηηο έμε 



 ix 

απφ ηηο νθηψ πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ε ζρέζε κεηαμχ πεξηκέηξνπ 

θαη επηθάλεηαο θάζε θπιιαξίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία θαη πεξηγξάθεηαη πάξα πνιχ θαιά 

(R2 > 0,93) απφ εθζεηηθή γξακκή ηάζεο. 

 Βξέζεθε φηη ε εθαξκνγή ηεο αληηδηαπλεπζηηθήο νπζίαο SNP (απειεπζεξψλεη NO) ζην 

δηάιπκα αλζνδνρείνπ ζε ηξηαληάθπιια ηα νπνία είραλ πξνεγνπκέλσο κεξηθψο αθπδαησζεί (θαηά 

12% ηνπ αξρηθνχ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) βειηίσζε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα θαη ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο 

πνπ κειεηήζεθαλ. Ζ βειηίσζε απηή ζηε δηαηεξεζηκφηεηα ιφγν ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αληηδηαπλεπζηηθήο νπζίαο SNP ζην δηάιπκα αλζνδνρείνπ, πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ζηελ 

θαηαλάισζε χδαηνο.  
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AABBSSTTRRAACCTT  

The vase life of cut roses is mainly terminated by water stress symptoms. The water balance 

depends on the relationship between water absorption (uptake) and transpiration (loss). One major 

reason for the termination of vase life in cut roses is the fast rate of transpiration, when the 

absorption of water from the floral stem is low. The use of preservative solutions can potentially 

increase the vase life of cut flowers. Nitric oxide (NO) is such a substance, which has been used to 

extend the life of harvested flowers. Sodium nitroprusside (SNP) releases NO (gas). The 

application of the SNP in the vase water releases NO, which in turn reduces the opening of 

stomata (thus reduces transpiration), thereby increasing the vase life of cut flowers. 

In the present experiment, it  was recorded the effect of adding SNP in the vase water on 

the vase life of three varieties of cut roses, which were previously partially-dehydrated. The  roses 

were bought directly from the producer, which were harvested at the same day and were disease-

free. Then, were left to be  dehydrated at 0 or 12% of their initial weight [i.e., being at 100 or 88% 

of their weight]. Roses were placed in vase with water and bleach (1%, v/v) as an antibacterial 

agent. Then, another set of roses were also dehydrated by 12% of their initial weight [i.e., being at 

88% of their weight], and placed in vase water containing 15 κM SNP with bleach (1%, v/v). 

Subsequently, the vases  were placed in a chamber with stable conditions, at 21 oC, 60% relative 

humidity and 15 κmol m-2 s-1 light with a photoperiod of 12 hours. There, the vase life of cut 

flowers was recorded daily. When vase life was terminated, the leaves were removed and 

measurements were taken with the software ImageJ, concerning their shape. The measurements 

took place in 12 replicates per treatment.   

It was found that leaf shape varies depending on the variety. It was also observed that the 

shape does not depend on the size of the leaflet at six out of the eight varieties that were studied. It 

was also observed that the relationship between perimeter and area of each leaflet depends on the 

variety and is described very well (R2 > 0,93) from exponential trend line.  

It was found that adding the antitranspirant substance SNP in the vase solution of roses which 

were previously partially dehydrated (by 12% of their original fresh weight) improved their vase 

life in all three varieties that were studied. This improvement in vase life, owing to the 

antitranspirant substance SNP in the vase solution, is possibly related to the reduction in water 

consumption.
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11  ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΗΗΔΔΡΡΓΓΔΔΗΗΑΑ  

ΣΣΡΡΗΗΑΑΝΝΣΣΑΑΦΦΤΤΛΛΛΛΗΗΑΑ  ––  ΒΒΗΗΒΒΛΛΗΗΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΚΚΖΖ  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΠΠΖΖΖΖ  

 

 Ζ δσή είλαη έλα ηξηαληάθπιιν ηνπ 

νπνίνπ θάζε ξνδνπέηαιν είλαη κηα 

ςεπδαίζζεζε θαη θάζε αγθάζη είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 Alfred De Musset, 1810-1857 

Γάιινο πγγξαθέαο  

 

 

1.1 Δηζαγωγή 

Ζ ηξηαληαθπιιηά είλαη ην πιένλ γλσζηφ θαη δηαδεδνκέλν θαιισπηζηηθφ θπηφ 

παγθνζκίσο. Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ηφζν γηα ηελ παξαγσγή δξεπηψλ αλζέσλ φζν θαη σο 

νιφθιεξν θπηφ ζηε θεπνηερλία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. Ζ θπξίαξρε ζέζε πνπ θαηέρεη 

κεηαμχ ησλ αλζνθνκηθψλ θπηψλ νθείιεηαη ζην κεγάιν αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία ην 

θαζηζηνχλ ηε θαιχηεξε ιχζε γηα θάζε πξφβιεκα δηαθφζκεζεο ρψξσλ κε θαιισπηζηηθά θπηά 

θαη άλζε (άββαο, 2006).  Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ηξηαληαθπιιηάο είλαη ε 

ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία αλζέσλ πνπ δηαζέηεη. Παξάιιεια δηαθξίλεηαη απφ κία ηεξάζηηα 

πνηθηιία ηχπσλ βιαζηηθήο αλάπηπμεο (ρακεινί ζάκλνη, αλαξξηρψκελα, θξεκνθιαδή θπηά θαη 

πνιιά άιια). 
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Δηθόλα 1: Όκνξθα αλνηγκέλα θνκκέλα ηξηαληάθπιια. 

 

Χο θνκκέλν ινπινχδη γηα αλζνδέζκεο θαη αλζνζπλζέζεηο (Δηθφλα 1), ην 

ηξηαληάθπιιν είλαη ε ηδαληθή επηινγή ιφγσ ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη. Κάπνηα 

απφ απηά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ν ηεξάζηηνο αξηζκφο πνηθηιηψλ πνπ έρεη ε ηξηαληαθπιιηά 

(ππεξβαίλεη ηηο 25.000) κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ηεξάζηηα πνηθηιία αλζέσλ φζνλ αθνξά ην 

ρξψκα, ην ζρήκα, ην ζπλνιηθφ κέγεζνο, ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πεηάισλ, ην κήθνο 

ησλ αλζηθψλ ζηειερψλ, ην άξσκα πνπ αλαδίδνπλ, ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπο κεηά ηε 

ζπγθνκηδή θιπ. Δπίζεο ε ηξηαληαθπιιηά είλαη θπηφ ζπλερνχο άλζεζεο κε απνηέιεζκα λα 

παξάγεη ζπλερψο λέα ινπινχδηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκήο επνρήο ηνπ έηνπο. Γελ είλαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θπηφ ζε θιίκα θαη έδαθνο, ελψ ν κεγάινο αξηζκφο πνηθηιηψλ πνπ 

δηαζέηεη επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζε δηάθνξα γεσγξαθηθά πιάηε θαη ζε πνηθηιία 

πςνκέηξσλ θαη ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ (Καληαξηδήο, 1999). Σα άλζε ηεο 

ζπζθεπάδνληαη εχθνια θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ρσξίο λα 

ππνζηνχλ θζνξέο, εθφζνλ ζπγθνκηζζνχλ ζην θαηάιιειν ζηάδην αλάπηπμεο. Καη ηέινο ε 

δηαηεξεζηκφηεηα ησλ αλζέσλ ηεο ηξηαληαθπιιηάο κεηά ηε ζπγθνκηδή είλαη κεγάιε, ππφ ηε 

πξνυπφζεζε βέβαηα θαη πάιη φηη έρνπλ θνπεί απφ ην θπηφ ζην θαηάιιειν ζηάδην αλάπηπμεο.  

 

1.2  Ιζηνξηθή πεξηγξαθή 

Ζ ηξηαληαθπιιηά είλαη έλα θπηφ γλσζηφ θαη θαιιηεξγήζηκν απφ ηα πνιχ παιηά 
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ρξφληα. Αλαθνξέο ηεο ππάξρνπλ ζηελ Αξραία Βαβπιψλα, Πεξζία, Διιάδα, Ρψκε θαη 

πηζαλφηαηα λα ππήξμε ην πξψην θαιιηεξγνχκελν θπηφ ησλ Ηαπψλσλ θαη ησλ Κηλέδσλ. 

Καιιηεξγνχληαλ θάπνηεο πνηθηιίεο ησλ εηδψλ Rosa galica, Rosa canina, Rosa lutea  θαη Rosa 

alba ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ 

αηψλα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη λέεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα. 

ήκεξα ε ηξηαληαθπιιηά θαιιηεξγείηαη επηρεηξεκαηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

θαη θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Οιιαλδία, Γαιιία, Ηηαιία, Ηζξαήι, Μαξφθν, Κνινκβία, Κέλπα 

θιπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ζεξκνθεπηαθέο 

θαιιηέξγεηεο. ηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη γχξσ ζηα 950 ζηξέκκαηα ζε ζχγρξνλα 

ζεξκνθήπηα (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). Οη ζεκεξηλέο πνηθηιίεο ηξηαληαθπιιηάο είλαη πβξίδηα 

πνπ πξνήιζαλ απφ δηαζηαπξψζεηο κεηά απφ ρξφληα κεηαμχ δηαθφξσλ Αζηαηηθψλ θαη 

Δπξσπατθψλ εηδψλ.  

ήκεξα ηελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζηα δξεπηά άλζε θαηέρεη ην ηξηαληάθπιιν ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αλζαγνξέο ηνπ θφζκνπ. Ζ δήηεζή ηνπ είλαη εθηεηακέλε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ κε αηρκέο ηηο πεξηφδνπο ησλ κεγάισλ ενξηψλ (π.ρ. Αγίνπ Βαιεληίλνπ, γηνξηή ηεο 

κεηέξαο). Ζ ηξηαληαθπιιηά θαιιηεξγείηαη γηα ηα δξεπηά άλζε ηεο θαη φρη κφλν. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα θξάρηεο (R. rugosa θαη R. Virgiana), ζαλ αλαξξηρψκελν θπηφ (R. 

banksiae), γηα ριννηάπεηεο θαζψο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε βξαρφθεπνπο (R. rugosa θαη 

R. carolina) (Παπαδεκεηξίνπ, 2009).  

Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο νκάδεο ηεο ηξηαληαθπιιηάο είλαη: 

 Θακλψδεηο ηξηαληαθπιιηέο ή πβξίδηα ηζαγηνχ (tea hybrids). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

αλήθνπλ νη ηξηαληαθπιιηέο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή δξεπηψλ αλζέσλ 

[κνλαλζείο (standard) ή πνιπαλζείο (spray)].  

 Πνιπαλζή θαη θινξηκπνχληα (Polyantha θαη Floribunda) 

 Μεγαλζείο (Grandifloras). Δίλαη ζάκλνο κε κεγάιε αλάπηπμε θαη ζπλερή αλζνθνξία.  

 Αλαξξηρψκελεο (Climbing roses) 

 Νάλεο ή Μηληαηνχξεο (Mini ή Spray roses) 

 Γελδξψδεηο (Tree roses)  (Σπξνβνιά, 1986) 

 

 

1.3 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηαληαθπιιηάο 

Ζ ηξηαληαθπιιηά αλήθεη ζην γέλνο Rosa  ηεο νηθνγέλεηαο Rosaceae. ην γέλνο απηφ 

αλήθνπλ 125 δηαθνξεηηθά είδε (18 είλαη απηνθπή ηεο Διιάδαο) θπιινβφια ή αεηζαιή κε 
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ζακλψδε, δελδξψδε, αλαξξηρψκελε ή έξπνπζα δηακφξθσζε (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). Σα 

θχιια ηεο είλαη ζχλζεηα πεξηηηφιεθηα κε 3, 5, 7 αιιά κέρξη θαη 13 θπιιάξηα δηαθφξσλ 

ζρεκάησλ, νδνλησηά. Σα άλζε είλαη κνλήξε ή ζε ηαμηαλζίεο ζην άθξν θνληψλ ζπλήζσο 

αθαλζσηψλ θπιινθφξσλ βιαζηψλ. Κάζε άλζνο θέξεη 4-5 ζέπαια, 5-35 πέηαια πνηθίισλ 

ρξσκαηηζκψλ, πάξα πνιινχο ζηήκνλεο θαη ε σνζήθε είλαη ζπλήζσο κνλφρσξνο, απνηειείηαη 

απφ πάξα πνιιά θαξπφθπιια θαη θέξεη πνιπάξηζκεο ζπεξκαηηθέο βιάζηεο. Οη θαξπνί 

(ζπφξνη)  είλαη αραίληα. ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ ζπκκεηέρεη θαη ε αλζνδφρε πνπ κεηά ηε 

γνληκνπνίεζε δηνγθψλεηαη θαη ζρεκαηίδεη έλα απηνεηδέο ςεπδνθαξπφ (Παπαδεκεηξίνπ, 

2009). Σφζν νη βιαζηνί φζν θαη νη κίζρνη ησλ ζχλζεησλ θχιισλ ηνπ θπηνχ θέξνπλ αγθάζηα.   

Σα ζπνπδαηφηεξα βνηαληθά είδε ηνπ βφξεηνπ εκηζθαίξηνπ είλαη: 

 Rosa canina 

 Rosa indica <<major>> 

 Rosa sempervirens 

 Rosa centifolia 

 Rosa damascena 

 Rosa alpina 

 Rosa lutea 

 Rosa multiflora 

 Rosa manetti 

 Rosa odorata  

 

Ζ δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ ηξηαληαθπιιηάο θαηάιιεισλ γηα 

παξαγσγή δξεπηψλ αλζέσλ ηφζν ζηελ χπαηζξν φζν θπξίσο ζην ζεξκνθήπην απνηειεί θαη 

ζήκεξα κία απφ ηηο πιένλ βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεγάισλ δηεζλψλ εηαηξεηψλ 

παξαγσγήο θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ (άββαο, 2006). Με ηε ζπλερή δεκηνπξγία 

λέσλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ επηδηψθεηαη ε δηαξθήο αλαλέσζε ησλ ρξσκάησλ, ησλ ζρεκάησλ 

θαη ησλ ππνινίπσλ κνξθνινγηθψλ αιιά θαη θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. 

δηαηεξεζηκφηεηα) ησλ αλζέσλ ηξηαληαθπιιηάο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε ζηφρν ηε 

δηαηήξεζε ή θαη ηελ δηεχξπλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην δξεπηφ απηφ 

άλζνο.  

1.4  Πνιιαπιαζηαζκόο 

 Ζ ηξηαληαθπιιηά θαιιηεξγείηε σο πνιπεηέο θπηφ. ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

δξεπηψλ αλζέσλ ηα θπηά ηξηαληαθπιιηάο δηαηεξνχληαη ζπλήζσο γηα 4-6 έηε ζηελ 
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θαιιηέξγεηα.  Μεηά ηελ παξέιεπζε απηνχ ηνπ ρξφλνπ ην θπηηθφ πιηθφ αλαλεψλεηαη 

νινθιεξσηηθά.  Ζ εγθαηάζηαζε κηαο λέαο θαιιηέξγεηαο ηξηαληαθπιιηάο γίλεηαη κε θχηεπζε 

λεαξψλ θπηψλ. Σα λεαξά θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηαο λέαο 

θαιιηέξγεηαο κπνξνχλ λα είλαη είηε έξηδα εκβνιηαζκέλα κνζρεχκαηα, είηε απηφξηδα 

κνζρεχκαηα, είηε απηφξηδα θπηάξηα πξνεξρφκελα απφ ηζηνθαιιηέξγεηα 

(κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ) (άββαο, 2006). 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ηξηαληαθπιιηάο γίλεηαη κε: 

 Μνζρεχκαηα (απιά ή εκβνιηαζκέλα) 

 πφξν (εθαξκφδεηε κφλν απφ ηνπο δεκηνπξγνχο λέσλ πνηθηιηψλ) 

 Καηαβνιάδεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξαζηηέρλεο θαιιηεξγεηέο) 

 Δκβνιηαζκφ 

 Μεξηζησκαηθφ πνιιαπιαζηαζκφ  

 Σα ππνθείκελα ηεο ηξηαληαθπιιηάο ηνπ γέλνπο Rosa πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα 

είδε Rosa canina L. θαη ην Rosa chinensis „major‟. Αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη ην πβξίδην ην 

Rosa manettii, ην Rosa multiflora, ην Rosa fredica, ην Rosa laxa, ην Rosa rugosa, θ.ι.π. 

 

1.5  Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ 

1.5.1  Έδαθνο 

Καηάιιειν έδαθνο γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηεο ηξηαληαθπιιηάο είλαη ην κέζεο 

ζχζηαζεο έδαθνο, πνπ δελ είλαη ζπλεθηηθφ αιιά ειαθξχ, κε θαιή απνζηξάγγηζε θαη αεξηζκφ.  

Γηα λα κπνξεί ην έδαθνο λα έρεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ζε βάζνο 25-30 cm, ζα 

πξέπεη λα γίλεη βειηίσζή ηνπ κε πξνζζήθε 40-70% εδαθνβειηησηηθψλ πιηθψλ φπσο είλαη ε 

νξγαληθή νπζία θαη ηα αδξαλή βειηησηηθά εδάθνπο. Σν pH ηνπ εδάθνπο ζα πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 6,0 – 7,0 (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). Aλ είλαη πηζαλή ε χπαξμε παζνγφλσλ 

ζην έδαθνο (π.ρ., λεκαηψδεηο, Verticillium, θ.ιπ.) πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε αηκφ ή κε ρεκηθά κέζα (άββαο, 2006).  Οη 

ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο απνηεινχλ βαζηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ, πάλσ ζην 

νπνίν είλαη εκβνιηαζκέλεο νη ηξηαληαθπιιηέο.  
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1.5.2  Θεξκνθξαζία 

Οη άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηε ηξηαληαθπιιηά είλαη νη 21 κε 24 
0
C θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο ελψ ηε λχρηα θπκαίλεηαη απφ 15 έσο 18 
0
C . Γελ ζα πξέπεη φκσο λα θαηεβαίλεη 

θάησ απφ 12 
0
C.  Γηα λα απμεζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε ζεξκνθξαζία ζηηο παξαπάλσ ηηκέο  

θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πνπ είλαη πην ρακειή απαηηείηαη ζέξκαλζε, ηδηαίηεξα ηηο 

βξαδηλέο ψξεο. Σνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχλ, 

ε πνηφηεηα ησλ αλζέσλ είλαη ζρεηηθά θαθή (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). ηα ζεξκνθήπηα κε 

ηξηαληάθπιια δελ πξέπεη λα αθήλεηαη ε ζεξκνθξαζία λα μεπεξάζεη ηνπο 27-30 
0
C (άββαο, 

2006).  Αλ κεηψζνπκε ηε ζεξκνθξαζία απηή ηε πεξίνδν, κπνξνχκε λα επηηχρνπκε καθξχηεξα 

θαη πεξηζζφηεξα πέηαια ζηα άλζε. Ζ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη εθηθηή κε εθαξκνγή 

δηαθφξσλ ηερληθψλ φπσο είλαη ν αεξηζκφο, ε ζθίαζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν δξνζηζκφο ησλ 

θπηψλ, θιπ. 

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηξηαληαθπιιηάο ζην ζεξκνθήπην είλαη 

φκσο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο. Θεξκνθξαζίεο εδάθνπο θάησ απφ 13-14 
0
C  ζα πξέπεη 

λα απνθεχγνληαη. ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ξηδνζηξψκαηνο, ε ξίδα ηεο ηξηαληαθπιιηάο δελ 

αλαπηχζζεηαη θαλνληθά, ιφγσ κεησκέλεο κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο (άββαο, 2006).    

 

 

1.5.3 ρεηηθή πγξαζία 

Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο  ζε ζεξκνθήπηα κε θαιιηέξγεηα ηξηαληαθπιιηάο 

ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 60 θαη 90%. Όηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ 

50-60% ηα ζηνκάηηα ησλ θχιισλ θιείλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα λα πξνζηαηεπζεί ην θπηφ 

απφ ηελ ππεξβνιηθή απψιεηα πγξαζίαο κέζσ ηεο δηαπλνή (άββαο, 2006). Δπίζεο ζε ρακειή 

πγξαζία έρνπκε δηάδνζε ερζξψλ (π.ρ., ηεηξάλπρνο) θαη αζζέλεηεο φπσο ην σίδην. Γηα απηνχο 

ηνπο ιφγνπο θάλνπκε πξνιεπηηθνχο ςεθαζκνχο θαη ρξήζε εμαρλσηήξσλ ζείνπ αιιά 

απνθεχγνπκε θαη ηε ρακειή πγξαζία.  Απφ ηελ άιιε ηα πςειά επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο  

δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα κπθεηνινγηθψλ πξνζβνιψλ φπσο ν βνηξχηεο θαη ν 

πεξνλφζπνξνο. Γη‟ απηφ ην  θζηλφπσξν είλαη απαξαίηεηε ε κείσζή ηεο (Παπαδεκεηξίνπ, 

2009). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ αεξηζκφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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1.5.4 Φωηηζκόο 

Ζ ηξηαληαθπιιηά είλαη έλα νπδέηεξν ζηε θσηνπεξίνδν θπηφ. Γη‟ απηφ κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί θαη λα αλζίζεη φιν ην ρξφλν. Δίλαη ζπνπδαίν φκσο γηα ην θπηφ λα δέρεηαη 

επαξθή θσηηζκφ φπσο ζηελ Δηθφλα 2, δεδνκέλνπ φηη ε ηξηαληαθπιιηά είλαη έλα 

θσηναπαηηεηηθφ θπηφ θαη σο έλα ζεκείν ε κείσζε ηεο ειηνθάλεηαο ειαηηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

ζπλνιηθή αθνκνησηηθή ηθαλφηεηά ηεο κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο (άββαο, 2006).  

 

 

Δηθόλα 2: Σερλεηόο θσηηζκόο ζε ζεξκνθήπην πδξνπνληθνύ ηξηαληάθπιινπ ζην Ρέζπκλν. 

 

ηελ Διιάδα ε έληαζε ηνπ θσηφο ζπλήζσο είλαη επαξθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηξηαληαθπιιηάο ζην ζεξκνθήπην, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο κέξεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

Ο ηερλεηφο θσηηζκφο φκσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ρψξα καο ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπ θφζηνπο 

παξφηη ζηε βφξεηα Δπξψπε θαη θπξίσο ηελ Οιιαλδία εθαξκφδεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. 

Γη‟ απηφ γίλεηαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηε θαηαζθεπή 

ηνπ, ψζηε λα πξνθαιεί φζν γίλεηαη ιηγφηεξε ζθίαζε ν ζθειεηφο ηνπ.  

Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο είλαη αλαγθαία ε ζθίαζε ηνπ ρψξνπ θαιιηέξγεηαο γηαηί ε 

άκεζε πξφζπησζε νιφθιεξεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κέζα ζην ζεξκνθήπην νδεγεί ζε 

ππεξβνιηθή αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία είλαη επηβιαβήο γηα ηα θπηά.   
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1.5.5 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

Θεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηε παξαγσγή ηεο ηξηαληαθπιιηάο έρεη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε CO2. Ζ ρνξήγεζε CO2 ζηελ 

ηξηαληαθπιιηά απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ινπινπδηψλ πνπ θφβνληαη αλά θπηφ ελψ παξάιιεια 

βειηηψλεη θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. Ζ ζπγθέληξσζε CO2 πνπ επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί ζην 

ζεξκνθήπην θπκαίλεηαη κεηαμχ 1000 θαη 1500 ppm (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). ηελ Διιάδα ε 

ρνξήγεζε CO2 ζηα ζεξκνθήπηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ηνλ ρεηκψλα (θπξίσο απφ 

Ννέκβξην έσο ηνλ Μάξηην) αλ θαη δελ βξίζθεη εθαξκνγή ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπ θφζηνπο. Ο 

εκπινπηηζκφο ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε CO2   είλαη πην αλαγθαίνο ην ρεηκψλα, 

ιφγσ ησλ ζεκαληηθά ρακειφηεξσλ ηηκψλ ζπγθέληξσζεο CO2 πνπ επηθξαηνχλ εθείλε ηελ 

επνρή κέζα ζην ζεξκνθήπην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εμσηεξηθφ αηκνζθαηξηθφ αέξα.  

 

 

1.6 Δγθαηάζηαζε θαιιηέξγεηαο 

1.6.1  Πξνεηνηκαζία εδάθνπο 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο μεθηλάεη κε έλα βαζχ φξγσκα ζε βάζνο 30-40 cm. 

Αθνινπζεί ε πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο (θνπξηά, ηχξθε, δηάθνξα θπηνρψκαηα). Μεηά ηελ 

νξγαληθή νπζία αθνινπζεί ε πξνζζήθε  αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ ε νπνία είλαη θαιφ λα 

γίλεηαη κεηά απφ κία ρεκηθή αλάιπζε ηνπ εδάθνπο, ψζηε λα ρνξεγεζνχλ νη θαηάιιειεο 

πνζφηεηεο απφ θάζε ζξεπηηθφ ζηνηρείν. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη έλα θξεδάξηζκα ψζηε ε 

νξγαληθή νπζία θαη ηα αλφξγαλα ιηπάζκαηα λα ελζσκαησζνχλ ζην έδαθνο. 

Γηα πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο απφ παζνγφλα εδάθνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

απνιχκαλζή ηνπ κε αηκφ ή ρεκηθά κέζα (Παπαδεκεηξίνπ, 2009).   

Μεηά ηελ απνιχκαλζε εγθαζίζηαηαη ην ζχζηεκα άξδεπζεο θαη αθνχ πεξάζεη έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη ε θχηεπζε.  

 

1.6.2 Βαζηθή ιίπαλζε  

Μία παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ βαζηθή ιίπαλζε ηεο 

ηξηαληαθπιιηάο είλαη ην γεγνλφο φηη απηή είλαη πνιπεηήο θαιιηέξγεηα θαη επνκέλσο ηα θπηά 
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ζα παξακείλνπλ γηα 4-6 έηε ζην έδαθνο πνπ ζα θπηεπηνχλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνζφηεηα 

θσζθφξνπ πνπ ζα ρνξεγεζεί ζα πξέπεη λα είλαη κεγάιε, δεδνκέλνπ φηη ην ζξεπηηθφ απηφ 

ζηνηρείν δελ ρνξεγείηαη ηαθηηθά κέζσ ηεο επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο. Αληίζεηα, ηφζν ην θάιην 

φζν αθφκε πεξηζζφηεξν ην άδσηφ ρνξεγνχληαη θπξίσο κέζσ ηεο επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο, 

νπφηε νη πνζφηεηεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ βαζηθή ιίπαλζε είλαη ζρεηηθά κηθξέο.    

Οη πνζφηεηεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηίζεληαη ζην έδαθνο θαηά ηελ 

βαζηθή ιίπαλζε ηεο ηξηαληαθπιιηάο θαζνξίδνληαη κε βάζε: 

α) ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ηξηαληαθπιιηάο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθά πεηξάκαηα, 

β) απνηειέζκαηα εδαθνινγηθήο αλάιπζεο (αλ ππάξρνπλ) θαη 

γ) άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαιιηέξγεηα (π.ρ. αλάγθεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο, ν πξνβιεπφκελνο ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ην χςνο ησλ πνζνηήησλ ιηπαζκάησλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ θαηά ηελ 

βαζηθή ιίπαλζε, παξά κφλν ελδεηθηηθά φξηα ηηκψλ.  

Απφ ηα αλφξγαλα ιηπάζκαηα, ζεκαληηθφηεξε είλαη ε πξνζζήθε θσζθφξνπ ζε 

πνζφηεηα 25-60 kg P2Ο5 αλά ζηξέκκα (50-120 kg ππθλφ ππεξθσζθνξηθφ ή 125-300 kg 

αξαηφ ππεξθσζθνξηθφ αλά ζηξέκκα). εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε πξνζζήθε θαιίνπ ζε 

πνζφηεηα 30-80 kg K2O αλά ζηξέκκα (60-160 kg αλά ζηξέκκα ζεηηθφ θάιην). Σέινο, ζπρλή 

θαη επσθειήο ζπλήζσο είλαη θαη ε πξνζζήθε καγλεζίνπ, ζε πνζφηεηα  6-10 kg MgO αλά 

ζηξέκκα (40-60 kg αλά ζηξέκκα ζεηηθφ καγλήζην) (άββαο, 2006). 

Πξνζζήθε ηρλνζηνηρείσλ θαηά ηελ βαζηθή ιίπαλζε ηεο ηξηαληαθπιιηάο γίλεηαη κφλνλ 

φηαλ είλαη γλσζηφ απφ ρεκηθή αλάιπζε ηνπ εδάθνπο φηη θάπνην κηθξνζηνηρείν ιείπεη απφ 

απηφ.  

 

1.6.3 Φύηεπζε ζην έδαθνο 

Ζ θχηεπζε ηεο ηξηαληαθπιιηάο ζην ζεξκνθήπην γίλεηαη ζε κνλέο ή δηπιέο γξακκέο κε 

ππθλφηεηα 6-9 θπηά αλά m
2 

 (6000-9000 θπηά αλά ζηξέκκα). Ζ αθξηβήο ππθλφηεηα θχηεπζεο 

εμαξηάηαη θαη απφ ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο, ηελ πνηθηιία, ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 
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πεξηνρήο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη γξακκέο θχηεπζεο 

ζπλίζηαηαη λα έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ην βνξξά πξνο ην λφην, ηδηαίηεξα φηαλ ε πεξηνρή 

δελ έρεη κεγάιε ειηνθάλεηα.  

Όηαλ ε θχηεπζε γίλεηαη ζε κνλέο γξακκέο, νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ είλαη 

130 κε 150 cm θαη ησλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ ίδηα γξακκή 8 κε 10 cm. ηηο 

δηπιέο γξακκέο νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ θάζε δεχγνπο είλαη 40 κε 60 cm, ησλ 

θπηψλ πάλσ ζηε γξακκή 10 κε 16,5 cm ελψ θάζε δεχγνο γξακκψλ απέρεη απφ ην επφκελν 

(πιάηνο δηαδξφκσλ)  120 κε 160 cm (άββαο, 2006). 

Γηα ηελ ηξηαληαθπιιηά ε θαηαιιειφηεξε επνρή θχηεπζεο είλαη ρεηκψλαο ή λσξίο ηελ 

άλνημε ψζηε λα δνζεί ην απαηηνχκελν ρξνληθφ πεξηζψξην ζηα θπηά λα αλαπηπρζνχλ πξηλ απφ 

ηηο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ.  

Πξνηνχ μεθηλήζεη ε θχηεπζε ζα πξέπεη απφ ην θάζε θπηφ λα αθαηξεζνχλ νη βιαζηνί 

θαη νη ξίδεο πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί ή δελ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. ηα αδχλαηα θπηά 

θιαδεχνπκε φια ηα θιαδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εκβφιην ζε χςνο 15 κε 16 cm απφ ην 

ζεκείν εκβνιηζκνχ (Καληαξηδήο, 1999). ηα δσεξφηεξα θπηά θιαδεχνπκε ζε χςνο 18 κε 20 

cm. Σν ηαθνχλη πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ζεκείν εκβνιηαζκνχ παξακέλεη (Σπξνβνιά, 

1986). ηα δσεξά θπηά γίλεηαη θιάδεκα ησλ ξηδψλ ζε κήθνο 10 κε 15 cm (απφ ην άθξν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ) ελψ ζηα πην αδχλαηα θπηά γίλεηαη πην απζηεξφ θιάδεκα. Μεηά ην θιάδεκα ησλ 

ξηδψλ θαιφ είλαη λα γίλεηαη εκβάπηηζε ηνπο ζε δηάιπκα ελφο πξνζηαηεπηηθνχ κπθεηνθηφλνπ 

επξέσο θάζκαηνο.  

Αθνινπζεί ην άλνηγκα ησλ απιαθηψλ θχηεπζεο κε πιάηνο θαη βάζνο 30 κε 40 cm θαη 

ηνπνζεηνχληαη ηα θπηά κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην ζεκείν εκβνιηαζκνχ λα είλαη 4 κε 5 cm 

πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). Οη ξίδεο θαιχπηνληαη κε ρψκα 

πνπ πηέδεηαη θαιά κε ην πφδη θαη έπεηηα αθνινπζεί άξδεπζε κε άθζνλν λεξφ.  

 

1.6.4  Καιιηέξγεηα εθηόο εδάθνπο 

Ζ εθηφο εδάθνπο θαιιηέξγεηα ηεο ηξηαληαθπιιηάο ζε θιεηζηά ή αλνηθηά ζπζηήκαηα 

πδξνπνλίαο ζην ζεξκνθήπην έρεη βξεη εθηεηακέλε πξαθηηθή εθαξκνγή κεηαμχ ησλ 

παξαγσγψλ δξεπηψλ αλζέσλ. ε πνιιέο ρψξεο φπσο ε Οιιαλδία, ε εθηφο εδάθνπο 

θαιιηέξγεηα ηεο ηξηαληαθπιιηάο απνηειεί ηνλ θαλφλα, ελψ ε θαιιηέξγεηα ζην έδαθνο είλαη ε 

εμαίξεζε (άββαο, 2011). Ζ κεγάιε απνδνρή ηεο θαιιηέξγεηαο εθηφο εδάθνπο δξεπηνχ 
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ηξηαληάθπιινπ νθείιεηαη ζηελ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ θπηνχ ζε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαιιηέξγεηαο.  

Οη εθηφο εδάθνπο θαιιηέξγεηεο ηεο ηξηαληαθπιιηάο είλαη ζρεδφλ πάληνηε θαιιηέξγεηεο 

ζε ππνζηξψκαηα. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ γίλεηαη ζε αδξαλή (πεηξνβάκβαθαο, πεξιίηεο, 

ειαθξφπεηξα) ή νξγαληθά (ηχξθε, cocosoil) ππνζηξψκαηα. Σα ππνζηξψκαηα ηνπνζεηνχληαη 

ζε εηδηθνχο ππνδνρείο πάλσ ζην έδαθνο ή ζε ππεξπςσκέλεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο γηα 

επθνιφηεξνπο ρεηξηζκνχο. Οη ζπλεζέζηεξνη ππνδνρείο είλαη πιαζηηθνί ζάθνη κε πιάθεο 

πεηξνβάκβαθα, γιάζηξεο 10 ιίηξσλ ππνζηξψκαηνο κε 2 θπηά αλά γιάζηξα ή πιαζηηθνί 

ζάθνη 40 ιίηξσλ πνπ γεκίδνληαη κε ππφζηξσκα φπνπ θπηεχνληαη 8 θπηά αλά ζάθν έηζη ε 

θχηεπζε είλαη ππθλφηεξε κε 8 ηξηαληαθπιιηέο αλά m
2 

(Παπαδεκεηξίνπ, 2009). Με ηελ 

θαιιηέξγεηα εθηφο εδάθνπο ε παξαγσγή απμάλεηαη θαη ε πνηφηεηα βειηηψλεηαη γηαηί γίλεηαη 

έιεγρνο ηνπ pH, ηεο  ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο (ΔC) θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζξεπηηθνχ 

δηαιχκαηνο, κείσζε ησλ αζζελεηψλ ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απηνκαηνπνηείηαη ε 

θαιιηέξγεηα.  

Σα θιεηζηά ζπζηήκαηα πδξνπνλίαο ιφγσ ηεο αλαθχθισζεο ηεο πεξίζζεηαο ηνπ 

ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο είλαη θηιηθφηεξα ζην πεξηβάιινλ γηαηί δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ 

κε ληηξηθά θαη άιια ιηπάζκαηα ή θαη θπηνθάξκαθα, εμνηθνλνκνχλ θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο 

ησλ ιηπαζκάησλ θαη εμνηθνλνκνχλ λεξφ θαη έηζη πξνηηκνχληαη ζήκεξα θαιχηεξα απφ ηα 

αλνηθηά ζπζηήκαηα. Δίλαη φκσο αθξηβφηεξα θαη δπζθνιφηεξα ζηε ρξήζε γηαηί 

ρξεζηκνπνηνχλ παξαπάλσ απηνκαηηζκνχο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ αλαθχθισζε θαη δηφξζσζε 

ηνπ επηζηξεθφκελνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο (άββαο, 2011). 
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Δηθόλα 3: Γνρεία όπνπ έρνπλ παξαζθεπαζηεί δηαιύκαηα γηα ηελ πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα. 

 

Γηα ηελ άξδεπζε – ιίπαλζε ηεο εθηφο εδάθνπο θαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή 

δνζνκεηξηθή αληιία πνπ ειέγρεηαη κέζσ Ζ/Τ ε νπνία παίξλεη ηα ιηπάζκαηα ζηηο 

θαζνξηζκέλεο απφ ην πξφγξακκα αλαινγίεο απφ  δηαθνξεηηθά πιαζηηθά δνρεία φπνπ έρνπλ 

παξαζθεπαζηεί ππθλά κεηξηθά δηαιχκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηα αλακηγλχεη κε ην λεξφ 

άξδεπζεο ζε αλαινγίεο 1:100 ή 1:200 φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3. ηελ πεξίπησζε 

απηή ζην πξψην δνρείν δηαιχνληαη ηα Ca(NO3)2, NH4NO3  θαη κέξνο ηνπ KNO3  θαη ζην 

δεχηεξν δνρείν δηαιχνληαη ην  KH2PO4 ή NH4H2PO4, ην ππφινηπν KNO3, ην MgSO4  θαη ηα 

ηρλνζηνηρεία ζε ζεητθή κνξθή. Απφ έλα ηξίην κηθξφ δνρείν παξαιακβάλεηαη ην HNO3 ή ην 

H3PO4 γηα ηε ξχζκηζε ηνπ pH θπξίσο (Παπαδεκεηξίνπ, 2009).  

 

1.7 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

1.7.1 Άξδεπζε 

Σηο πξψηεο εβδνκάδεο κεηά ηε θχηεπζε ζην έδαθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα θπηά ζα 
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πξέπεη λα πνηίδνληαη ζπρλά θαη ε ζρεηηθή πγξαζία ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα είλαη ζε 

πςειά επίπεδα (90%) απηφ ην δηάζηεκα (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα ςεθαζκνχ λεξνχ (πδξνλέθσζε) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζθίαζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θνπξηίλεο ζθίαζεο, αζβέζησκα, θιπ.). Αθνχ πεξάζεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ ηξηψλ πξψησλ εβδνκάδσλ, κεηψλνληαη ηα πνηίζκαηα, απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία 

θαη ε ζρεηηθή πγξαζία δηαηεξείηαη ζην 70% (άββαο, 2006).  

Σν θπηφ έρεη αλάγθε απφ 20-50 m
3
 λεξφ αλά ζηξέκκα αλά εβδνκάδα αλάινγα ηε 

πνηθηιία θαη ηελ επνρή ηνπ έηνπο (Παπαδεκεηξίνπ, 2009). Ζ θαηαλάισζε λεξνχ απφ ηα θπηά 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαπλνή κέζσ ησλ θχιισλ, επνκέλσο νη παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ 

ηελ έληαζε δηαπλνήο είλαη ππεχζπλνη θαη γηα ην χςνο ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ απφ ηε 

θαιιηέξγεηα. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ην κέγεζνο ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο θαη νη θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία) πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο θαη ηελ 

ειηνθάλεηα (άββαο, 2006).  

Ζ ηξηαληαθπιιηά ζην ζεξκνθήπην ζπλήζσο πνηίδεηαη κε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπηθήο 

άξδεπζεο. Γηα ηελ άξδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο κηθξνεθηνμεπηήξεο ή γίλεηαη άξδεπζε 

κε ζηαγφλεο. Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 250 ×  10
6
 mmhos/ cm 

ζηνπο 25 
0
C, ν βαζκφο αιθαιίσζεο ρακειφηεξνο απφ 10 θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ριψξην φζν 

ην δπλαηφ κηθξφηεξε (< 50 ppm) (Παπαδεκεηξίνπ, 2009).  

 

1.7.2 Δπηθαλεηαθή ιίπαλζε 

Ζ επηθαλεηαθή ιίπαλζε ηεο ηξηαληαθπιιηάο γίλεηαη κέζσ πδξνιίπαλζεο. ηηο 

θαιιηέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζην έδαθνο ε πδξνιίπαλζε ζα πξέπεη λα αξρίδεη 2 κε 3 εβδνκάδεο 

κεηά απφ ηελ θχηεπζε ελψ ζηηο πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο ε ρνξήγεζε ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο 

μεθηλά ππνρξεσηηθά απφ ηελ εκέξα ηεο θχηεπζεο. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε ηελ 

πδξνιίπαλζε επηηπγράλνληαη φηαλ εθαξκφδεηαη ζπλερήο ηξνθνδφηεζε (δειαδή ρνξήγεζε 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ καδί κε θάζε άξδεπζε ζε ζηαζεξέο ζπγθεληξψζεηο). Οη ζπγθεληξψζεηο 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη δηαθνξεηηθέο (βιέπε Πίλαθα 1) θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πνπ 

επηθξαηεί ρακειή ειηνθάλεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ άλνημε, ην θαινθαίξη θαη λσξίο ην 

θζηλφπσξν (άββαο, 2006).  
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Πίλαθαο 1: πληζηώκελεο ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζην ζξεπηηθό δηάιπκα θαηά ηελ πδξνιίπαλζε ηεο 

ηξηαληαθπιιηάο ζην ζεξκνθήπην (άββαο, 2006). 

Δποτή έτοσς N 

(mg/l) 

P 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Νοέμβριος - Φεβροσάριος 200 30 300 35 

Μάρτιος - Οκτώβριος 150 30 220 25 

  

1.7.3 Κιάδεκα 

ηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ηξηαληαθπιιηάο ην θιάδεκα είλαη κηα θαιιηεξγεηηθή 

θξνληίδα πνπ εθαξκφδεηαη ηαθηηθά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (Hassanein, 2010). Ζ 

θιαζηθή κέζνδνο θιαδέκαηνο ηεο ηξηαληαθπιιηάο πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν ηελ 

αθαίξεζε ησλ <<ηπθιψλ>> βιαζηψλ, δειαδή ησλ βιαζηψλ πνπ ζηελ θνξπθή ηνπο δελ 

θέξνπλ αλζνθφξν νθζαικφ. Δπίζεο απνθφπηνληαη θαη απνκαθξχλνληαη θαη νη αδχλακνη 

βιαζηνί. Σέινο ζην θιάδεκα ηεο ηξηαληαθπιιηάο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχληκεζε 

νξηζκέλσλ βξαρηφλσλ ησλ θπηψλ νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη ππεξβνιηθφ χςνο. Ζ ζχληκεζε 

ησλ βξαρηφλσλ σζεί ηα θπηά λα εθπηχμνπλ λένπο βιαζηνχο ρακειφηεξα.  Απηέο νη εξγαζίεο 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είηε παξάιιεια κε ηε ζπγθνκηδή ησλ αλζέσλ είηε μερσξηζηά 

ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν ρξφλνο απφ ηελ εκέξα 

εθαξκνγήο ηνπ θιαδέκαηνο κέρξη ηελ εκέξα ζπγθνκηδήο λέσλ ψξηκσλ αλζέσλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 5 κε 8 εβδνκάδσλ (άββαο, 2006).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ζχγρξνλεο ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο παξαγσγήο 

ηξηαληάθπιινπ έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη κία λέα ηερληθή θιαδέκαηνο ε ηερληθή 

ιπγίζκαηνο (bending)  (Kim & Lieth, 2003) ζηελ νπνία φινη νη ηπθινί θαη αδχλακνη βιαζηνί 

δελ αθαηξνχληαη αιιά δηπιψλνληαη ζην ζεκείν φπνπ ζχκθσλα κε ηε θιαζηθή κέζνδν 

θιαδέκαηνο ζα έπξεπε λα θνπνχλ θαη εμαλαγθάδνληαη λα γείξνπλ πξνο ηα πιάγηα ζε ζρεδφλ 

νξηδφληηα ζέζε. Ζ επέκβαζε απηή γίλεηαη φηαλ αθφκε νη βιαζηνί είλαη ηξπθεξνί θαη δελ 

έρνπλ μπινπνηεζεί (άββαο, 2006). Ο ζθνπφο απηήο ηεο κεηαρείξηζεο είλαη ε αχμεζε ηεο 

θπιιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θπηνχ.  
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1.7.4 Τπνζηύιωζε  

Ζ ππνζηχισζε ησλ θπηψλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε νξηδφληησλ ζπξκάησλ πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξα χςε θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ ησλ θπηψλ. Καηαιακβάλνπλ φιν ην 

κήθνο ησλ γξακκψλ θαη ζηεξίδνληαη ζε παζζάινπο πνπ θαξθψλνληαη ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο θάζε γξακκήο. Δπάλσ ζηα ζχξκαηα δέλνληαη νη βιαζηνί ησλ θπηψλ (Παπαδεκεηξίνπ, 

2009).  

 

1.8 Δρζξνί θαη αζζέλεηεο (αλαθνξηθά) 

Μπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο: ζεςηξξηδίεο, σίδην, καχξε θειίδσζε, ζθσξίαζε, βνηξχηεο, 

πεξνλφζπνξνο, θαξθίλνο ησλ βιαζηψλ.  

Βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο: θαξθίλνο ηνπ ιαηκνχ θαη ησλ ξηδψλ, βαθηεξηαθφ ζάπηζκα ή 

καχξηζκα.  

Εσηθά παξάζηηα: λεκαηψδεηο, αθίδεο, ηεηξάλπρνη, ζξίπεο.  

Ηψζεηο: δαθηπιησηηθή θειίδσζε, ξνδεηνπνίεζε, γξακκηθή θειίδσζε θαη θίηξηλν 

κσζατθφ.  

Κπξηφηεξεο ηξνθνπελίεο: ηξνθνπελία αδψηνπ, ηξνθνπελία θσζθφξνπ, ηξνθνπελία 

θαιίνπ, ηξνθνπελία ζηδήξνπ, ηξνθνπελία καγλεζίνπ θαη ηξνθνπελία βνξίνπ.  

Με παξαζηηηθέο αζζέλεηεο: θπιιφπησζε (κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθή 

μεξαζία, έιιεηςε θσηηζκνχ, πεξίζζεηα βφξηνπ, αιαηφηεηα εδάθνπο), ηπθινί βιαζηνί, 

θαθνζρεκαηηζκέλα άλζε. 

 

1.9 πγθνκηδή 

Ζ ζπγθνκηδή ησλ ηξηαληάθπιισλ γίλεηαη ζην θαηάιιειν ζηάδην ψζηε ηα ινπινχδηα 

λα κελ έρνπλ απαλζήζεη φηαλ θζάζνπλ ζηνλ θαηαλαισηή. Αλάινγα κε  ηελ πνηθηιία, άιια 

άλζε ζπγθνκίδνληαη σο θιεηζηά κπνπκπνχθηα, ελψ άιια θφβνληαη κφιηο αξρίζνπλ λα 

μεδηπιψλνπλ ηα πέηαια (άββαο, 2003).   

Σν κήθνο ησλ αλζηθψλ ζηειερψλ θπκαίλεηαη απφ 40 έσο 100 cm. Σν κήθνο είλαη έλα 

θξηηήξην πνηνηηθήο θαηάηαμεο. Σα άλζε κε κεγάιν αλζηθφ ζηέιερνο ζεσξνχληαη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο (άββαο, 2003).  
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Ζ ζπλεζέζηεξε ζέζε θνπήο ησλ αλζέσλ είλαη δχν πεληάθπιια πάλσ απφ ην ζεκείν 

έθπηπμεο ηνπ βιαζηνχ. Ζ θνπή ησλ αλζέσλ ζπλήζσο γίλεηαη κηα θνξά ηελ εκέξα θαη θπξίσο 

πξσηλέο ψξεο. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ ηξηαληάθπιισλ, ηνπνζεηνχληαη γξήγνξα ζε δνρεία, 

κέζα ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάπνηεο ζπληεξεηηθέο νπζίεο πνπ βνεζνχλ ζηε 

καθξφρξνλε δηαηήξεζε ησλ αλζέσλ αθνχ πεξηνξίδνπλ ηελ αλαπλνή, δηαηεξνχλ ην  pH θαη 

ηελ νζκσηηθή πίεζε ζηα επηζπκεηά επίπεδα θαη ηέινο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ 

(Παπαδεκεηξίνπ, 2009). ηε ζπλέρεηα κπαίλνπλ ζην ςπγείν (Δηθφλα 4) ζε ζεξκνθξαζία 3 κε 

4 
0
C κέρξη ηελ επφκελε εκέξα πνπ ζα θαηαηαρζνχλ ζε πνηνηηθέο θαηεγνξίεο θαη ζα 

ζπζθεπαζζνχλ.  

 

 

Δηθόλα 4: Σα ηξηαληάθπιια ζην ςπγείν κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπο, αλά πνηθηιία ηπιηγκέλα ζε πιαζηηθά δίρηπα θαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε θνπβάδεο κε λεξό θαη ζπληεξεηηθό. 

 

1.10 πζθεπαζία – ηππνπνίεζε  

Σα ηξηαληάθπιια ζπζθεπάδνληαη ζε δεζκίδεο ησλ 20 αλζέσλ. Κάζε κάηζν πεξηέρεη 

ηξηαληάθπιια κε νκνηφκνξθν κήθνο ζηειέρνπο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 5 θαη 

ηελ Δηθφλα 6. Οη ζπλεζέζηεξεο ηαμηλνκηθέο θαηεγνξίεο εθηείλνληαη απφ 40 εθαηνζηά 

(θαηψηεξε πνηφηεηα) κέρξη 100 εθαηνζηά (αλψηεξε πνηφηεηα). Με βάζε απηφ ην θξηηήξην ηα 

ηξηαληάθπιια δηαθξίλνληαη ζε Νν 40, Νν 50, Νν 60, Νν 70, θ.ι.π.  
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Δηθόλα 5: πζθεπαζκέλεο δεζκίδεο κε ηξηαληάθπιια απνηεινύκελεο από 20 άλζε. 

 

 

 

Δηθόλα 6: Σα κάηζα κε ηα ηξηαληάθπιια ζπζθεπαζκέλα κε πιαζηηθό πεξηηύιηγκα θαη ηνπνζεηεκέλα ζε πιαζηηθνύο 

θνπβάδεο κε λεξό θαη ζπληεξεηηθό γηα θνληηλέο κεηαθνξέο. 

 



Πηπρηαθή δηαηξηβή Διέλεο Πνιηνπδάθε 

 18 

Καηά ηελ ζπζθεπαζία, νη δεζκίδεο κε ηα ηξηαληάθπιια ηπιίγνληαη κε εηδηθφ πιαζηηθφ 

πεξηηχιηγκα (Δηθφλα  6) ή άιιν θαηάιιειν θχιιν ζπζθεπαζίαο ινπινπδηψλ. Σα κάηζα κε ηα 

ινπινχδηα φηαλ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο πξνο ηηο αλζαγνξέο 

ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε επηθαιπκκέλα κε θεξί ράξηηλα θηβψηηα ηα νπνία θέξνπλ αλνίγκαηα 

γηα αεξηζκφ (άββαο, 2003). 

 

1.11 Δκπνξία 

ηελ Διιάδα παξάγνληαη θαιήο πνηφηεηαο ηξηαληάθπιια, θπξίσο απηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο φκσο νη Έιιελεο παξαγσγνί αληηκεησπίδνπλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα φζν αθνξά ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

Ζ κεηαθνξά ησλ ηξηαληάθπιισλ ζε πνιχ καθξηλέο απνζηάζεηο γίλεηαη κε αεξνπιάλα. 

Σα ηξηαληάθπιια σο πνιχ εππαζή ινπινχδηα ρξεηάδνληαη θάπνηα ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. ηα 

Διιεληθά αεξνδξφκηα ππάξρεη έιιεηςε ςπγείσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο 

ηα έμνδα κεηαθνξάο κε αεξνπιάλν είλαη πνιχ αθξηβά. Οη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί δελ 

εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο πνηφηεηαο ηνπ ΔΟΚ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ 

ηα ηξηαληάθπιιά ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Έλα αθφκα πξφβιεκα εκπνξίαο ζην 

εμσηεξηθφ είλαη ε δηαθνξεηηθή δήηεζε πνηθηιηψλ ηξηαληάθπιινπ κε απηή ηεο Διιάδαο 

(Παπαδεκεηξίνπ, 2009).  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ηα πεξηζζφηεξα ηξηαληάθπιια δηαηίζεληαη ζηελ Διιεληθή 

αγνξά θαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη.  
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22    ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΣΣΔΔ  ΠΠΟΟΤΤ  ΔΔΠΠΖΖΡΡΔΔΑΑΕΕΟΟΤΤΝΝ  ΣΣΖΖ  

ΓΓΗΗΑΑΣΣΖΖΡΡΖΖΗΗΜΜΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ  ΓΓΡΡΔΔΠΠΣΣΧΧΝΝ  ΑΑΝΝΘΘΔΔΧΧΝΝ    

 

2.1 Δηζαγωγή  

Ζ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα (δηάξθεηα δσήο ζην βάδν) αλαθέξεηαη ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ελφο δξεπηνχ ινπινπδηνχ ζην βάδν θαη κέρξη λα 

ράζεη ηελ δηαθνζκεηηθή (αηζζεηηθή) ηνπ αμία (Meeteren & Aliniaeifard, 2016). ηα 

ηξηαληάθπιια, ε κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα ζπλήζσο ηεξκαηίδεηαη απφ έιιεηςε λεξνχ 

(μήξαλζε άλζνπο ή θχιισλ) ή απφ πξνζβνιέο νθεηιφκελεο ζην Botrytis cinerea 

(Φαλνπξάθεο, 2014). Ζ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα ησλ δξεπηψλ αλζέσλ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ κεηά ηε ζπγθνκηδή (δειαδή κεηαζπιιεθηηθά) 

θαη θαηλνηχπνπ, ελψ ν θαηλφηππνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

γνλφηππνπ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ 

(ρήκα 1).  

 

 

 

 

ρήκα 1: Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα ησλ δξεπηώλ αλζέσλ 

(Φαλνπξάθεο, 2014). 

 

 Ζ πδαηηθή θαηάζηαζε ησλ δξεπηψλ αλζέσλ κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπο εμαξηάηαη απφ 

ηελ πδαηηθή ηνπο ηζνξξνπία. Γειαδή ην πδαηηθφ ηζνδχγην ησλ δξεπηψλ αλζέσλ εμαξηάηαη 

απφ ην ξπζκφ απνξξφθεζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ, ηελ απψιεηα ηνπ κε ηε δηαπλνή θαη ηε 
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δπλαηφηεηα θαηαθξάηεζήο ηνπ απφ ηνπο ηζηνχο ηνπ αλζηθνχ ζηειέρνπο (Παπαδεκεηξίνπ & 

Πνκπνδάθεο, 2007). Ζ δηαηήξεζε κηαο άξηζηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ λεξνχ 

θαη ηεο δηαπλνήο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αχμεζε ηεο δσήο ζην βάδν ησλ δξεπηψλ αλζέσλ. 

Ζ έιιεηςε λεξνχ πξνθαιεί θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη 

απψιεηεο. Σν εχξνο ηνπ ζηνκαηηθνχ πφξνπ ξπζκίδεηαη κέζσ ησλ αιιαγψλ ζηελ πίεζε 

ζπαξγήο θπξίσο ησλ θαηαθξαθηηθψλ θπηηάξσλ. Οη αιιαγέο απηέο είλαη είηε παζεηηθέο θαη 

νθείινληαη ζηελ άκεζε απψιεηα λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο είηε ελεξγεηηθέο, φπνπ ν κεραληζκφο 

απηφο ελεξγνπνηείηαη κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ εξεζηζκάησλ θαη νθείινληαη ζηε κεηαβνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηαθξαθηηθψλ θπηηάξσλ (Καξακπνπξληψηεο θα, 2012).  

Σα ζηνκάηηα είλαη αλνίγκαηα ηεο επηδεξκίδαο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηα θχιια 

(ζπλήζσο ζηελ θάησ επηθάλεηα) αιιά θαη ζε ηξπθεξνχο πξάζηλνπο βιαζηνχο. Κάζε ζηνκάηην 

απνηειείηαη απφ δπν θαηαθξαθηηθά θχηηαξα θαη ηνλ ζηνκαηηθφ πφξν ζηε κέζε. Απφ ηα 

ζηνκάηηα εηζέξρεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη νμπγφλν (O2) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε θσηνζχλζεζε θαη ηελ αλαπλνή αληίζηνηρα θαη εμέξρνληαη φηαλ βξίζθνληαη ζε πεξίζζεηα. 

Σέινο απφ ηα ζηνκάηηα εμέξρεηαη λεξφ (H2O) ζε αέξηα θαηάζηαζε (πδξαηκνί) κε ηελ δηαπλνή 

(Βιάρνο & Κνιιάξνο, 2005). Γειαδή ηα ζηνκάηηα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αληαιιαγή αεξίσλ 

κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θχιινπ θαη ηεο εμσηεξηθήο αηκφζθαηξαο  (Μπξέζηα, 2009).  

Γηαπλνή είλαη ε απψιεηα λεξνχ ππφ κνξθή πδξαηκψλ (H2O) απφ ηνπο θπηηθνχο 

ηζηνχο. Ο βαζκφο κε ηνλ νπνίν δηαπλένπλ ηα θπηά εμαξηάηαη απφ εζσηεξηθνχο φπσο ηα 

κνξθνινγηθά θαη αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε θπηνχ αιιά θαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ηε ζεξκνθξαζία, ηε ζρεηηθή πγξαζία θαη ηελ θίλεζε ηνπ αέξα 

(θαθησηάθεο, 2004).   

 

2.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηεξεζηκόηεηα θαηά 

ηε θαιιηέξγεηα 

  Οη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ 

επζχλνληαη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα 

(Fanourakis et al, 2013). Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο 

κπνξνχλ λα ππνβαζκίζνπλ ηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα, κέζσ ηεο επίδξαζεο ηνπο 

ζηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πδαηηθή ηζνξξνπία.  

Ο αλεπαξθήο έιεγρνο ηεο απψιεηαο χδαηνο (δηαπλνή) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
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κεηά ηε ζπγθνκηδή πεξηνξίδεη ηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα. Οη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο πνπ θαηά ηελ θαιιηέξγεηα επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ, είλαη ε 

ρακειή εμαηκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αέξα, σο απνηέιεζκα είηε ηεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο 

είηε ηεο ρακειήο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα, θαη ην ζπλερέο θσο (απνπζία ζθνηνπεξηφδνπ). Ζ 

ρακειή εμαηκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αέξα εμαζζελεί ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ην ζπλερέο θσο, ελψ ν ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν παξαγφλησλ είλαη 

εμαηξεηηθά επηδήκηνο ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηνκάησλ φζν γηα ηελ 

κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα. ηα ηξηαληάθπιια, ε ρξήζε ηνπ ζπλερνχο θσηφο έρεη 

θάπνηα πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ, ην ζπλερέο θσο θαηαζηέιιεη έληνλα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

σηδίνπ ην νπνίν απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα θαη δεχηεξνλ, ην ζπλερέο θσο απμάλεη ηφζν ηελ 

παξαγσγή φζν θαη ηελ εμσηεξηθή (νπηηθή) πνηφηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ. Χζηφζν, ην ζπλερέο 

θσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο νδεγεί ζηελ εμαζζέλεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζηνκάησλ θαη κηθξφηεξε κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκφηεηα ζε ζχγθξηζε κε κηθξφηεξεο 

θσηνπεξηφδνπο (≤ 20 ψξεο).  Ζ κεησκέλε ζπγθέληξσζε αςηζηθνχ νμέσο (ΑΒΑ) ζηα θχιια 

απνηειεί ηε βάζε ηεο εμαζζελεκέλεο αληαπφθξηζεο ησλ ζηνκάησλ κεηά απφ θαιιηέξγεηα ζηηο 

παξαπάλσ πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηαηήξεζε θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζα βνεζήζεη ζηελ δηαινγή ηνπ θαηλνηχπνπ κεηαζπιιεθηηθά, 

νδεγψληαο ζε βειηησκέλεο ηηκέο κεηαζπιιεθηηθήο δηαηεξεζηκφηεηαο ζηελ αγνξά 

(Φαλνπξάθεο, 2014). 

 

2.3 Τδαηηθέο ζρέζεηο δξεπηώλ αλζέωλ 

 

2.3.1 Απνξξόθεζε λεξνύ από ηα δξεπηά άλζε 

Ο ξπζκφο απνξξφθεζεο ηνπ λεξνχ εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, απφ ην 

ξπζκφ δηαπλνήο, ηε ζεξκνθξαζία, θαζψο θαη ηε ζχζηαζε ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο ηνπ 

αλζνδνρείνπ. Ζ απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ ζηα άλζε πνπ έρνπλ κφιηο θνπεί κπνξεί αξρηθά λα 

είλαη κεγάιε φηαλ ηα αλζηθά ζηειέρε έρνπλ κεησκέλν πδαηηθφ δπλακηθφ θαηά ηε ζπγθνκηδή 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ζα θηάζεη ζε έλα ζηαζεξφ ζεκείν πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζην ξπζκφ δηαπλνήο θαη πνηθίιεη αλάκεζα ζηα δηάθνξα είδε αλζέσλ 

(Παπαδεκεηξίνπ & Πνκπνδάθεο, 2007). ηελ πεξίπησζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ ν ξπζκφο 
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απνξξφθεζεο κεηψλεηαη πνιχ γξήγνξα.  

 

2.3.2 Απώιεηα λεξνύ από ηα δξεπηά άλζε 

Καηά ηε παξακνλή ησλ δξεπηψλ αλζέσλ ζην βάδν ν ξπζκφο δηαπλνήο κεηψλεηαη, αιιά 

ζηαδηαθά ηείλεη λα είλαη αλψηεξνο ηνπ  ξπζκνχ απνξξφθεζεο. Ζ δηαθνξά απηή (απνξξφθεζε 

– δηαπλνή) έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο αξλεηηθνχ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ζηα αλζηθά 

ζηειέρε, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ζπαξγήο θαη σο αληίδξαζε ην θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ  

(Παπαδεκεηξίνπ & Πνκπνδάθεο, 2007). Σα δξεπηά άλζε ράλνπλ λεξφ απφ φια ηα φξγαλά 

ηνπο (θχιια, ζηέιερνο, άλζνο) αιιά πνιχ γξεγνξφηεξα κέζσ ησλ ζηνκάησλ, απφ φηη κέζσ 

ηεο εθπκελίδαο. 

ηνκάηηα ππάξρνπλ ζπλήζσο ζε φινπο ηνπο πξάζηλνπο επηδεξκηθνχο ηζηνχο θαη 

ζπαληφηεξα ζηελ επηθάλεηα κε πξάζηλσλ κεξψλ, φπσο ηα πέηαια θαη νη ζηήκνλεο νξηζκέλσλ 

αλζέσλ. Σν άλνηγκα ησλ ζηνκάησλ ζηα δξεπηά άλζε ζπρλά θαζπζηεξεί χζηεξα απφ κηα 

πεξίνδν κεησκέλεο παξνρήο λεξνχ. 

εκαληηθή απψιεηα λεξνχ κπνξεί λα ζπκβεί ζε νξηζκέλα θνκκέλα αλζηθά ζηειέρε θαη 

κεηά ην θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ. Απηφ ην λεξφ ράλεηαη απφ ηα πέηαια ησλ αλζέσλ κέζσ ηεο 

εθπκελίδαο (Παπαδεκεηξίνπ & Πνκπνδάθεο, 2007).  

Σν πδαηηθφ έιιεηκκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο απνξξφθεζεο λεξνχ ιφγσ 

έκθξαμεο ησλ αγγείσλ ηνπ ζηειέρνπο αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο δηαπλνήο. Σν ηέινο ηεο δσήο 

νξηζκέλσλ δξεπηψλ αλζέσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ μήξαλζε ησλ πεηάισλ θαη ησλ θχιισλ 

αθφκε θαη αλ δηαηεξνχληαη ζπλερψο ζην λεξφ. Ζ μήξαλζε είλαη ην νξαηφ ζχκπησκα ηνπ 

ειιείκκαηνο πδαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ αλζέσλ.  

2.4 Έκθξαμε ηωλ αγγείωλ ηνπ αλζηθνύ ζηειέρνπο  

ε νξηζκέλα είδε αλζέσλ ν θχξηνο ιφγνο ηεο κείσζεο ηεο απνξξφθεζεο λεξνχ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηεο πξφσξεο απψιεηαο 

ηεο ζπαξγήο νθείιεηαη ζηε δηαθνπή (κπινθάξηζκα) ηεο πδαηηθήο ξνήο εληφο ηνπ ζηειέρνπο. 

Ζ έκθξαμε ησλ μπισδψλ αγγείσλ νθείιεηαη ζηα παξαθάησ θπζηθά, κηθξνβηνινγηθά θαη 

θπζηνινγηθά αίηηα. 

Δάλ ηα άλζε ζπιιέγνληαη θάησ απφ ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπφλεζεο, ηφηε ε ζηήιε 

ηνπ λεξνχ ησλ αγγείσλ ηνπ μχινπ πνπ βξίζθεηαη ζρεδφλ ζε κεδεληθή ηάζε κπνξεί λα 
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δεκηνπξγήζεη θπζαιίδεο αέξα κέζα ζηα αγγεία απφ ην εθηεζεηκέλν άθξν ηεο βάζεο ησλ 

ζηειερψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θπζηθφ εκπφδην ζηελ απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ. Δάλ νη θπζαιίδεο 

απηέο απνκαθξπλζνχλ, ν αλζνθφξνο βιαζηφο ζα αλαθηήζεη ηε ζπαξγή ηνπ. Πξαθηηθά γηα ηελ 

ελπδάησζε ησλ αλζέσλ πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε μεξή 

απνζήθεπζε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, ζπλίζηαηαη ην θφςηκν ηεο βάζεο ησλ ινπινπδηψλ (1 κε 

3 cm) κέζα ζην λεξφ θαη ε ρξήζε βξαζκέλνπ λεξνχ ζην νπνίν έρνπλ απνκαθξπλζεί νη 

θπζαιίδεο αέξα.  

Ζ έκθξαμε ησλ αγγείσλ ηνπ άλζνπο έρεη θπξίσο ζπλδεζεί κε ηελ παξνπζία 

κηθξνβηαθψλ νξγαληζκψλ (βαθηήξηα, κχθεηεο) ζην λεξφ ηνπ αλζνδνρείνπ. Ζ έκθξαμε απηή 

πξνέξρεηαη είηε απφ θπζηθφ κπινθάξηζκα ηεο κάδαο ησλ κηθξνβηαθψλ θπηηάξσλ πνπ 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν θαη καδεχνληαη γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ζηειέρνπο, 

είηε απφ ζπζζψξεπζε νπζηψλ πνπ ειεπζεξψλνληαη ζην δηάιπκα απφ κηθξνβηαθή δξάζε 

(πξσηεφιπζε). ε δξεπηά ηξηαληάθπιια ε κάξαλζε θαη θάκςε ηνπ ιαηκνχ ηνπ άλζνπο, 

νθείιεηαη ζε κπινθάξηζκα ηεο βάζεο ηνπ αλζηθνχ ζηειέρνπο απφ βαθηήξηα (Παπαδεκεηξίνπ 

& Πνκπνδάθεο, 2007). Σν κπινθάξηζκα απηφ ησλ αγγείσλ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζην θαηψηεξν 

ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο, ζηελ επηθάλεηα θνπήο θαη επεθηείλεηαη ιίγν εληφο ηνπ αλζηθνχ 

ζηειέρνπο ζηα αγγεία ηνπ μχινπ. 

Ζ θπζηνινγηθή έκθξαμε νθείιεηαη ζε ελδπκαηηθή θαη νμεηδσηηθή δξάζε, αξρίδεη 

ακέζσο κεηά απφ ηε ζπγθνκηδή θαη ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηξαπκαηηθψλ θπζηνινγηθψλ 

αληηδξάζεσλ ζηε βάζε ηνπ ζηειέρνπο ησλ δξεπηψλ αλζέσλ. Οξηζκέλεο ελψζεηο θπξίσο νη 

πνιπθαηλφιεο, εθρπιίδνληαη απφ ηε βάζε ηνπ βιαζηνχ θαη ηα θαιπκκέλα απφ ην λεξφ θχιια 

κέζα ζην δηάιπκα θαη κεηά νμεηδψλνληαη πξνο θηλφλεο. Απηά ηα νμεηδσκέλα πξντφληα 

δεκηνπξγνχλ ηνμηθφηεηεο ζηα θχηηαξα θαη θξάδνπλ ηα αγγεία ηνπ μχινπ. Γη‟ απηφ πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη ηα θχιια ηεο βάζεο ησλ αλζηθψλ ζηειερψλ πνπ δηαηεξνχληαη κέζα ζην λεξφ. 

Δπίζεο ην θφςηκν ηεο βάζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελαπφζεζε πιηθψλ ζηα αγγεία ηνπ μχινπ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζνπβεξίλε, ιηγλίλε, ηαλίλεο θαη δηάθνξεο θνιιψδεηο νπζίεο ζηα 

δξεπηά ηξηαληάθπιια. Σν θφςηκν ηεο βάζεο θαίλεηαη λα ελεξγνπνηεί  έλδπκα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε βηνζχλζεζε ηεο ιηγλίλεο θαη άιισλ νπζηψλ πνπ ελαπνηίζεληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

αγγείσλ ηνπ μχινπ θαη πξνθαινχλ έκθξαμή ηνπο. Σέινο καθξνκφξηα δεμηξίλεο (πξντφληα 

κεηαβνιηζκνχ ησλ βαθηεξίσλ) βξέζεθαλ φηη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ έκθξαμε θαη ηε 

κείσζε ηεο πδξαπιηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ αλζηθψλ ζηειερψλ (Παπαδεκεηξίνπ & 

Πνκπνδάθεο, 2007).  



Πηπρηαθή δηαηξηβή Διέλεο Πνιηνπδάθε 

 24 

 

2.5 πληεξεηηθά δηαιύκαηα ηωλ δξεπηώλ αλζέωλ 

Σα ζπληεξεηηθά δηαιχκαηα βειηηψλνπλ ηε πνηφηεηα ησλ δξεπηψλ αλζέσλ (θαιχηεξν 

άλνηγκα, αχμεζε κεγέζνπο, δηαηήξεζε ηεο ζπαξγήο θαη ηνπ ρξψκαηνο θχιισλ θαη πεηάισλ) 

θαη επηκεθχλνπλ ηε δσή ηνπο ζην βάδν (Γάξξαο & Κιεξνλφκνπ, 2010). Σα δηαιχκαηα απηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κεηαζπιιεθηηθήο δσήο ησλ αλζέσλ, είηε 

σο εθαξκνγή κηθξήο δηάξθεηαο κε ζθνπφ ηελ ελπδάησζε, ην άλνηγκα ησλ κπνπκπνπθηψλ θαη 

ηελ αλαζηνιή ηνπ αηζπιελίνπ, είηε σο κφληκε εθαξκνγή γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο 

δσήο ηνπο ζην βάδν. Σα πξψηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο, ηνπο δηαθηλεηέο θαη 

ηνπο εκπφξνπο ησλ δξεπηψλ αλζέσλ, ελψ ηα δεχηεξα είλαη θπξίσο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Σα 

ζπληεξεηηθά δηαιχκαηα ζπλήζσο πεξηέρνπλ ζάθραξα, βαθηεξηνθηφλα, παξάγνληεο νμείληζεο 

ηνπ λεξνχ (δειαδή κείσζεο ηνπ pH), ξπζκηζηέο αχμεζεο, δηαβξεθηηθνχο παξάγνληεο (δειαδή 

επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο), κεηαιιηθά άιαηα θαη αλαζηνιείο δξάζεο ηνπ αηζπιελίνπ.  

 

Καηεγνξίεο ζπληεξεηηθψλ δηαιπκάησλ 

1) Γηαιύκαηα ελπδάησζεο ή ζθιεξαγώγεζεο (conditioning ή hardening solutions). Ο 

θχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο επέκβαζεο είλαη λα αλαπιεξψζεη ηε ζπαξγή ησλ δξεπηψλ 

αλζέσλ κε εκβάπηηζή ηνπο ζε λεξφ κεηά ηελ έθζεζε ηνπο ζε πδαηηθή θαηαπφλεζε 

(Γάξξαο & Κιεξνλφκνπ, 2010). Σα δηαιχκαηα απηά πεξηέρνπλ βαθηεξηνθηφλα θαη 

δηαβξεθηηθέο ή νζκσξπζκηζηηθέο νπζίεο θαη ε δηάξθεηα εθαξκνγήο θπκαίλεηαη ζηηο 6 

κε 24 ψξεο. 

2) Γηαιύκαηα ελίζρπζεο πξηλ ηε κεηαθνξά (loading ή pushing solutions). Ο ρεηξηζκφο 

απηφο πξηλ ηε κεηαθνξά ζπληειεί ζηελ παξάηαζε δσήο, πξνψζεζε ηνπ αλνίγκαηνο 

θαη βειηίσζε ηνπ ρξψκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ άλζνπο. Δίλαη έλαο κηθξήο 

δηάξθεηαο ρεηξηζκφο πεξίπνπ 3 κε 6 σξψλ θαη γίλεηαη απφ ηνπο απνζηνιείο ησλ 

αλζέσλ (Κψζηα, 2012). Σν βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηέηνησλ δηαιπκάησλ είλαη ε ζαθραξφδε 

ζε ζπγθέληξσζε 5-10%, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ άλζνπο. Δθηφο απφ ηε ζαθραξφδε ηα 

δηαιχκαηα απηά πεξηέρνπλ θαη αλαζηνιείο ηεο δξάζεο ηνπ αηζπιελίνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αλζέσλ πνπ δεκηψλνληαη απφ ηε παξνπζία αηζπιελίνπ ή 

θπηνξξπζκηζηηθέο νπζίεο, φπσο γηββεξειιίλεο ή θπηνθπλίλεο, γηα ηε θαζπζηέξεζε 

θηηξηλίζκαηνο ησλ θχιισλ νξηζκέλσλ αλζέσλ. 
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3) Γηαιύκαηα ηερλεηνύ αλνίγκαηνο ησλ κπνπκπνπθηώλ (bud opening solutions). Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία γηα άλζε πνπ ζπιιέγνληαη ζε έλα πξσηκφηεξν ζηάδην απφ ην θαλνληθφ 

ζηάδην θνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ην άλνηγκά ηνπο γίλεηαη ηερλεηά καθξηά απφ ην θπηφ 

(Κψζηα, 2012). θνπφο ηνπ είλαη ε επθνιφηεξε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά, ε κείσζε 

ηεο παξαγσγήο αηζπιελίνπ, ε απνθπγή δεκηψλ ησλ πεηάισλ απφ ηελ πςειή 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνθεπίνπ ή ηηο θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο θαη ε ηαρχηεξε 

πψιεζε ησλ αλζέσλ. Απηφ ην δηάιπκα είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ ρεηξηζκνχ πξηλ ηε 

κεηαθνξά. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιχκαηνο θαη ηνπ ρψξνπ δηαηεξείηαη γχξσ ζηνπο 20 

O
C θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ αλζέσλ είλαη 2 κε 4 εκέξεο.  

4) Γηαιύκαηα δηαηήξεζεο ζην αλζνδνρείν (holding ή vase solutions). Απηά ηα 

ζπληεξεηηθά δηαιχκαηα πεξηέρνπλ θπξίσο ζαθραξφδε 0,5-2%, θαζψο θαη 

βαθηεξηνθηφλα ή βαθηεξηνζηαηηθά αιιά θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο αλάινγα κε ην 

είδνο ηνπ δξεπηνχ άλζνπο (Κψζηα, 2012). Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλερή εθαξκνγή 

ζην αλζνδνρείν.  

 

2.6 Αληηδηαπλεπζηηθή ρεκηθή νπζία SNP 

Σν κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (ΝΟ) είλαη κία ρεκηθή νπζία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ επέθηαζε ηεο κεηαζπιιεθηηθήο δσήο θεπεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 

εηδηθά θνκκέλσλ ινπινπδηψλ. Σν κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα 

λέν ππνθαηάζηαην άιισλ ηνμηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ  φπσο ην STS ζηελ κεηαζπιιεθηηθή 

ηερλνινγία (Seyf et al., 2012). Σν ΝΟ είλαη έλα αέξην ηδηαίηεξα αζηαζέο (Garcia–Mata & 

Lamattina, 2009), είλαη έλα απφ ηα κηθξφηεξα δηαηνκηθά κφξηα κε πςειή ηθαλφηεηα δηάρπζεο 

κε πδξφθνβεο ηδηφηεηεο. Σν ΝΟ κεηαλαζηεχεη εχθνια ζε πδξφθηιεο πεξηνρέο ηνπ θπηηάξνπ 

φπσο ην θπηηαξφπιαζκα θαη δηαρέεηαη ειεχζεξα κέζα απφ ηε ιηπηδηθή θάζε ησλ κεκβξαλψλ 

(Sey, et al., 2012).   

Ζ εθπνκπή ηνπ ΝΟ απφ ηα θπηά έρεη γίλεη πξφζθαηα γλσζηή (Seyf et al., 2012). Σν ΝΟ είλαη 

έλα πνιχ δξαζηηθφ κφξην πνπ εκπιέθεηαη ζε πνιιέο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ θπηνχ 

(Garcia–Mata & Lamattina, 2009). Κάπνηεο δηεξγαζίεο πνπ παίδεη ξφιν απηφ ην κφξην είλαη ε 

γήξαλζε, ην θιείζηκν θαη ην άλνηγκα ησλ ζηνκάησλ, ε παξαγσγή ρισξνθχιιεο θαη 

βηνζχλζεζε αλζνθπαληλψλ, ε αχμεζε θαη ε αλάπηπμε ησλ θπηψλ, ε βιάζηεζε ζπφξσλ, ε 

ξχζκηζε ηεο θσηνζχλζεζεο θαη πνιιέο άιιεο (Seyf et al., 2012). Σν ΝΟ επίζεο αιιειεπηδξά 
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κε θάπνηεο θπηνξκφλεο. Τπάξρεη κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ΝΟ θαη ηνπ αηζπιελίνπ 

(C2H4) θαηά ηελ σξίκαλζε θαη γήξαλζε ησλ θπηηθψλ ηζηψλ πνπ ππνδειψλεη έλαλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αεξίσλ. Σν ΝΟ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηνπ αηζπιελίνπ. 

Θεσξείηαη φηη ην ΝΟ δξα σο θπζηθφ αληη-γεξαληηθφ θαζπζηεξψληαο ηνλ ξπζκηζηή αλάπηπμεο 

ησλ θπηψλ (δειαδή ηνπ C2H4) θαη ξπζκίδνληαο ηελ εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

(Nazirimoghaddam et al., 2014).  

 

 

 

Δηθόλα 7: Σν κόξην ηνπ ληηξνπξσζζηθνύ λαηξίνπ (SNP) κε θόξκνπια Na2[Fe(CN)5NO]. 

 

Σν ΝΟ πεξηέρεηαη ζε θάπνηεο ελψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο 

δσήο ησλ θνκκέλσλ ινπινπδηψλ. Μία ηέηνηα έλσζε ην ληηξνπξσζζηθφ λάηξην (SNP).  Σν 

ληηξνπξσζζηθφ λάηξην (SNP) είλαη έλα απφ ηα επξέσο κειεηεζέληα σο δφηεο νμεηδίνπ ηνπ 

αδψηνπ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ην αέξην απηφ (Δηθφλα 7 & 8) πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε κφξηα πνπ πεξηέρνπλ ζνπιθπδξχιην θαη παξνπζηάδεηαη in vivo 

(Grossi & D‟Angelo, 2005). Σν SNP απειεπζεξψλεη ΝΟ θαη έηζη νδεγεί ζε θιείζηκν ησλ 

ζηνκάησλ θαη επνκέλσο κείσζε ηεο δηαπλνήο (Garcia–Mata & Lamattina, 2009). Έηζη ην 

ληηξνπξσζζηθφ λάηξην (SNP) ζπλίζηαηαη σο ζπληεξεηηθφ πνπ παξαηείλεη ηε δσή ζην βάδν 

(Nazirimoghaddam et al., 2014). Απφ πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε ηξηαληάθπιια ππήξμαλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο SNP ζηε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπο (Seyf et al., 2012; 
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Nazirimoghaddam et al., 2014). Σν SNP επίδξαζε ζεηηθά φηαλ βξέζεθε ζε θαηάιιειεο 

πνζφηεηεο, έθιεηζε ηα ζηνκάηηα ησλ ηξηαληαθχιισλ θαη έηζη αχμεζε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο 

ζην βάδν. 

 

Δηθόλα 8: Παξαγσγή ηνπ αεξίνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ (NO) κέζσ ηεο δξάζεο ζηνιώλ (RSH) (Grossi & 

D’Angelo, 2005). 

 

2.7 θνπνί ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηνπο εμήο άμνλεο: 

 Να κειεηήζεη εάλ ην ζρήκα ηνπ θπιιαξίνπ αιιάδεη κεηαμχ νθηψ πνηθηιηψλ 

ηξηαληαθπιιηάο.  

 Να εμεηάζεη εάλ ην ζρήκα ηνπ θπιιαξίνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζε νθηψ 

πνηθηιίεο ηξηαληαθπιιηάο. 

 Να εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ πεξηκέηξνπ ηνπ θχιινπ θαη θπιιηθήο επηθάλεηαο, φπσο 

επίζεο θαη θαηά πφζν ε ζρέζε απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηθηιία ζε νθηψ πνηθηιίεο 

ηξηαληαθπιιηάο. 

 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αληηδηαπλεπζηηθήο νπζίαο SNP (απειεπζεξψλεη NO) ζην λεξφ 

ηνπ αλζνδνρείνπ ζηε δηαηεξεζηκφηεηα ηξηαληάθπιισλ, ηα νπνία είραλ πξνεγνπκέλσο 

κεξηθψο αθπδαησζεί (θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνχ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο), ζε ηξεηο 

πνηθηιίεο ηξηαληαθπιιηάο.   

 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αληηδηαπλεπζηηθήο νπζίαο SNP (απειεπζεξψλεη NO) ζην λεξφ 

ηνπ αλζνδνρείνπ ζηε δηαπλνή ηξηαληάθπιισλ, ηα νπνία είραλ πξνεγνπκέλσο κεξηθψο 

αθπδαησζεί (θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνχ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο), ζε ηξεηο πνηθηιίεο 

ηξηαληαθπιιηάο. 
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33  ΤΤΛΛΗΗΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΜΜΔΔΘΘΟΟΓΓΟΟΗΗ  

 

  Σν πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο δηεμήρζε ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ηνπ 2015 ζην 

εξγαζηήξην Μεηαζπιιεθηηθήο 

Φπζηνινγίαο ηνπ  ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ  

  

 

 

3.1 Πείξακα 1. Μειέηε ηεο επαηζζεζίαο πνηθηιηώλ ηξηαληάθπιιωλ ζηελ 

κεξηθή αθπδάηωζε  θαη κειέηε ηνπ ζρήκαηνο ηωλ θύιιωλ 

 

    Θέινληαο λα βξνχκε πνηθηιίεο επαίζζεηεο, δειαδή πνηθηιίεο νη νπνίεο έρνπλ 

ππνζηεί κεγάιε κείσζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο φηαλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο κεξηθψο 

μεξαλζεί, ψζηε ε κείσζε απηή ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο λα απνηξαπεί κε ρξήζε sodium 

nitroprusside (SNP). Δπηιέμακε 8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιισλ (νη πνηθηιίεο απηέο ήηαλ νη 

Avalance, Bordeux, Gladiator, Jumilia, Lenny, Sorbet Avalance, Talea θαη Testarosa). Ζ 

αγνξά ησλ ηξηαληάθπιισλ έγηλε απφ ηνλ παξαγσγφ δξεπηψλ αλζέσλ Γεψξγην Πνιηνπδάθε  & 

ΗΑ Ο.Δ. πνπ ζηεγάδεη ηα ζεξκνθήπηα ηνπ ζην Ρέζπκλν Κξήηεο, Διιάδα. Παξαγγείιακε 

ζπλνιηθά 64 κάηζα ηξηαληάθπιισλ, 8 κάηζα απφ θάζε πνηθηιία, φπνπ ε ζπγθνκηδή ηνπο έγηλε 

2-3 εκέξεο πξηλ ηε παξάδνζε ηνπο θαη ν ρξφλνο αλάπηπμεο - αλζνθνξίαο ηνπο ζην 

ζεξκνθήπην ήηαλ 2-3 εβδνκάδεο. Παξαιάβακε ηα ηξηαληάθπιια απφ ηνλ ππάιιειν ηεο 

επηρείξεζεο ζην εξγαζηήξην Μεηαζπιιεθηηθήο Φπζηνινγίαο, φπνπ ηα κεηάθεξε απφ ην 

Ρέζπκλν κε θνξηεγφ – ςπγείν (2 
ν
C) κέζα ζε θνπβάδεο κε λεξφ. Σν θάζε κάηζν πεξηείρε 20 

ηξηαληάθπιια, δειαδή 160 ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία. Όια ηα ηξηαληάθπιια αγνξάζηεθαλ 

ζηελ θαηεγνξία χςνπο 70 cm. Καηεπζείαλ ηνπνζεηήζακε ηα ηξηαληάθπιια ζε δηθνχο καο 

θνπβάδεο κε λεξφ θαη ρισξίλε (1%, v/v), ζε ζθνηεηλφ ςπγείν, ζεξκνθξαζίαο 1 
ν
C κέρξη ηελ 

επφκελε εκέξα (Δηθφλα 7) κε ζθνπφ ηελ ελπδάησζή ηνπο. Σελ ρισξίλε ζην λεξφ ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα απνηξέςεη ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ. 
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Δηθόλα 7: Σα ινπινύδηα ζε κάηζα ζην ςπγείν ακέζσο κεηά ηελ αγνξά ηνπο. 

  

    Πξνκεζεπηήθακε αξθεηά ηξηαληάθπιια γηα λα γίλεη ζσζηή δηαινγή. Σν θάζε 

ηξηαληάθπιιν έρεη κεγάιε δηαθχκαλζε φζσλ αθνξά ην βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια 

ηξηαληάθπιια παξφιν πνπ έρνπλ ην ίδην χςνο. θνπφο ήηαλ λα βξεζνχλ 20 ηξηαληάθπιια απφ 

θάζε πνηθηιία κε ζρεδφλ ίδην βάξνο έηζη ψζηε φια ηα ινπινχδηα λα έρνπλ ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά (χςνο, βάξνο) γηα λα είλαη ζπγθξίζηκεο ε επαλαιήςεηο θαη θαηά απηφ ηνλ 

ηξφπν λα παξαηεξεζεί κηθξή δηαθχκαλζε. Σα 10 ηξηαληάθπιια απφ ηα 20 επηιεγέληα ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ κεηαρείξηζε 100% ηνπ βάξνπο ηνπο (δειαδή κέηξεζε ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ηξηαληάθπιισλ) θαη ηα άιια 10 ζα ηα αθήζνπκε 

λα αθπδαησζνχλ 12 % πξηλ ηε κέηξεζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο (δειαδή έρνληαο 88% 

ηνπ βάξνπο ηνπο). Σελ επφκελε εκέξα μεθίλεζε ε δηαινγή ηνπο. Παίξλνληαο κία κία  ηηο 

πνηθηιίεο αξρίζακε αθαηξψληαο ηα θχιια απφ ηα θαηψηαηα 15 cm ηνπ θάζε ζηειέρνπο. Με 

ηελ βνήζεηα κίαο δπγαξηάο αθξηβείαο δπγίδακε ηα ηξηαληάθπιια (Δηθφλα 8), ηα αξηζκνχζακε 

πεξλψληαο  ζην πνδίζθν (θνηλψο ιαηκφ) ηνπ θάζε ζηειέρνπο έλα ηακπειάθη φπνπ 

αλαγξαθφηαλ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο (Δηθφλα 9)  θαη ζεκεηψλακε ην βάξνο ηνπο. Απηφ 

επαλαιήθζεθε θαη γηα ηα 1.280 ηξηαληάθπιια (8 πνηθηιίεο × 160 ινπινχδηα). Όηαλ 

νινθιεξψζεθε απηή ε δηαδηθαζία βξήθακε ηα  ινπινχδηα κε ην ίδην πεξίπνπ βάξνο ζε θάζε 

πνηθηιία. Σα μερσξίζακε απφ ηα ππφινηπα θαη ηα ηνπνζεηήζακε πάιη ζε θνπβάδεο  κε λεξφ 
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θαη ρισξίλε (αλαινγίαο 1:100, v/v) ζην ςπγείν (1 
ν
C) (Δηθφλα 10), ειέγρνληαο φια ηα 

ηξηαληάθπιια λα αθνπκπάλε ζην λεξφ. 

 

 

 

Δηθόλα 8: Εύγηζκα ηξηαληάθπιισλ γηα λα κεηξεζεί ην βάξνο ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 9: Σξηαληάθπιια ζε θνπβά κε ηα ηακπειάθηα ηνπο, πξηλ λα γίλεη ε δηαινγή ηνπο. 
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Δηθόλα 10: Σα δηαιεγκέλα ηξηαληάθπιια κε βάζε ην βάξνο ηνπο, ζην ςπγείν. 

 

    Νσξίο ην πξσί ηεο επφκελεο κέξαο, βγάιακε ηα ινπινχδηα πνπ είρακε δηαιέμεη απφ 

ην ςπγείν ηα νπνία είρακε αθήζεη λα ελπδαησζνχλ φιε ηε λχρηα. Αγνξάζακε γπάιηλα 

βαδάθηα ψζηε λα κπνξεί λα κπεη ζε θάζε βαδάθη έλα ηξηαληάθπιιν. Γεκίζακε ηα 160  

βαδάθηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε κε λεξφ θαη ρισξίλε (αλαινγίαο 1:100, v/v) κέρξη ηελ 

αξρή ηνπ ζηνκίνπ. Επγίζακε μαλά 10 ηξηαληάθπιια απφ θάζε πνηθηιία, ζεκεηψζακε ην βάξνο 

ηνπο θαη ηνπο πεξάζακε έλα λέν ηακπειάθη ζην ιαηκφ ηνπο φπνπ αλαγξαθφηαλ ε πνηθηιία, ν 

αξηζκφο ηνπο (απφ ην 1-10) θαη ε κεηαρείξηζή καο δειαδή ην 100% (δειαδή κέηξεζε ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ηξηαληάθπιισλ). ηελ ζπλέρεηα βάδακε ηα 

ηξηαληάθπιια ζε έλα απφ ηα βάδα πνπ είρακε εηνηκάζεη πξνεγνπκέλσο, ηα ηπιίγακε κε κία 

κεκβξάλε ζην ζηφκην ηνπ βάδνπ ψζηε λα κελ ράλεηε λεξφ ιφγσ ηεο εμάηκηζεο, αιιά κφλν 

απφ ηε δηαπλνή ηνπ ινπινπδηνχ, θαη ηα μαλά δπγίδακε καδί κε ην βάδν γηα λα δνχκε ζπλνιηθά 

ην βάξνο (βάδν + λεξφ κε ρισξίλε + ηξηαληάθπιιν). Όια ηα βαδάθηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

πάγθνπο κέζα ζtoλ ζάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ (κε ζεξκνθξαζία ζηνπο 22 
ν
C, ζρεηηθή 

πγξαζία 50% θαη έληαζε θσηφο ζηα 15 κmol m
-2

 s
-1

) φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 11. 

Επγίζακε άιια 10 ηξηαληάθπιια απφ θάζε πνηθηιία, ηνπο πεξάζακε ην ηακπειάθη ηνπο ζην 

νπνίν αλαγξαθφηαλ ε πνηθηιία, ν αξηζκφο ηνπο (απφ ην 1-10) θαη ε κεηαρείξηζε, δειαδή 88% 

ηνπ αξρηθνχ βάξνπο ηνπο (κεηά απφ απψιεηα 12%). Τπνινγίζακε πφζν είλαη ην 12% 
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απψιεηαο βάξνπο απφ ην αξρηθφ ηνπο. Σα αθήζακε ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα αξθεηφ 

ρξφλν πεξηκέλνληαο λα θηάζνπλ ζην 12% απψιεηαο βάξνπο ηνπο, δπγίδνληάο ηα ζπρλά ψζηε 

λα κελ ην μεπεξάζνπλ (Δηθφλα 12). Όηαλ θάπνην ηξηαληάθπιιν ήηαλ έηνηκν, ην δπγίδακε γηα 

λα έρνπκε ην αθξηβέο ηνπ βάξνο, ην βάδακε ζε έλα βαδάθη πνπ είρε λεξφ θαη ρισξίλε, ην 

ηπιίγακε κε ηε κεκβξάλε, ην μαλά δπγίδακε φιν καδί θαη ην ηνπνζεηνχζακε ζηνπο πάγθνπο 

ηνπ ζαιάκνπ ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ (Δηθφλα 11).  

 

 

 

Δηθόλα 11: Σξηαληάθπιια ζε βάδα πάλσ ζε πάγθνπο, κέζα ζε ζάιακν ζηαζεξώλ ζπλζεθώλ (ζεξκνθξαζία 

22 
O
C, ζρεηηθή πγξαζία 50% θαη έληαζε θσηηζκνύ 15 κmol m

-2
 s

-1
). 
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Δηθόλα 12: Αλακνλή γηα αθπδάησζε ησλ ηξηαληάθπιισλ. Σα βάδα δελ πεξηέρνπλ πγξό. 

 

    Σηο επφκελεο εκέξεο ζηηο 9:15 θάζε πξσί κπαίλακε ζην ζάιακν θαη βιέπακε πνηα 

ινπινχδηα είραλ πεζάλεη Δηθφλα 13. Σα ζπκπηψκαηα πνπ βιέπακε θαη ζεσξνχζακε φηη ηα 

ινπινχδηα είραλ πεζάλεη ήηαλ κάξαλζε άλζνπο, θάκςε ιαηκνχ, κάξαλζε θχιισλ, 

απνρξσκαηηζκφο πεηάισλ. Σφηε παίξλακε ηα βάδα κε ηα ινπινχδηα έμσ θαη ηα δπγίδακε. 

Αξρηθά καδί κε ην βάδν γηα λα δνχκε πφζν λεξφ θαηαλάισζαλ θαη ζηε ζπλέρεηα κφλα ηνπο 

γηα λα δνχκε πσο θπκάλζεθε ην  βάξνο ηνπ θάζε ινπινπδηνχ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ηνπο. 

Αθαηξνχζακε φια ηα θχιια απφ ηα ηξηαληάθπιια θαη ηα βάδακε ζηελ άθξε κε ηηο ηακπέιεο 

ηνπο γηα ην ζρήκα ησλ θχιισλ (εμεγείηε ιεπηνκεξψο παξαθάησ) θαη γηα κέηξεζε ηεο 

θπιιηθήο επηθάλεηαο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβαλφηαλ θάζε πξσί γηα πεξίπνπ 14 

εκέξεο κέρξη πνπ πέζαλαλ φια ηα ηξηαληάθπιια πνπ είρακε ζηνλ ζάιακν ζηαζεξψλ 

ζπλζεθψλ. 
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Δηθόλα 13: Σξηαληάθπιια πεζακέλα ζηνλ ζάιακν ζηαζεξώλ ζπλζεθώλ. 

 

 

     Βιέπνληαο ηε δηαθνξά πνπ είραλ ηα ηξηαληάθπιια ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ηνπο 

βάξνο, ην πνζνζηφ ηνπ λεξνχ πνπ απνξξφθεζαλ θαη ηηο κέξεο πνπ δηαηεξήζεθαλ ζην ζάιακν 

ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ (Γξάθεκα 1 & 2), δηαπηζηψζακε πνηεο απφ ηηο πνηθηιίεο (Avalance, 

Bordeux, Gladiator, Jumilia, Lenny, Sorbet Avalance, Talea θαη Testarosa) ήηαλ επαίζζεηεο 

(δειαδή έρνπλ ππνζηεί κεγάιε κείσζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο φηαλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

κεξηθψο μεξαλζεί) θαη πνηεο αλζεθηηθέο (δειαδή έρνπλ ππνζηεί κηθξή ή θαζφινπ κείσζε ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο φηαλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο κεξηθψο μεξαλζεί). Έηζη ζέινληαο λα 

βξνχκε ηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο γηα λα εθαξκφζνπκε ην SNP, είδακε φηη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμήο: Lenny (ξνδ ρξψκα άλζνπο), Testarosa (θφθθηλν ρξψκα άλζνπο) 

θαη Bordeux (κπνξληφ ρξψκα άλζνπο). 
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Γξάθεκα 1: Γηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν είηε θαηά ηελ παξαιαβή 

(δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; ιεπθό ρξώκα) είηε αθόηνπ έραζαλ 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο 

(δειαδή θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; κπιε ρξώκα) ζε 8 πνηθηιίεο (n = 10). Ζ ζεηξά 

θαηάηαμεο ησλ πνηθηιηώλ (από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά) έγηλε κε βάζε ηελ αύμνπζα επίδξαζε ηεο κεξηθήο 

αθπδάησζεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζην βάδν ζηελ δηαηεξεζηκόηεηα. 
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Γξάθεκα 2: Γηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν είηε θαηά ηελ παξαιαβή 

(δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; ιεπθό ρξώκα) είηε αθόηνπ έραζαλ 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο 

(δειαδή θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; κπιε ρξώκα) ζε 8 πνηθηιίεο (n = 10). Ζ ζεηξά 

θαηάηαμεο ησλ πνηθηιηώλ (από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά) έγηλε κε βάζε ηελ δηαηεξεζηκόηεηα, όηαλ απηά 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. 
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τήμα φύλλων και φσλλική επιφάνεια 

 

    Γηα λα κειεηήζνπκε ην ζρήκα ησλ θχιισλ θαη ηε θπιιηθή επηθάλεηα ηνπ θάζε 

ηξηαληάθπιινπ, ζα έπξεπε λα θσηνγξαθίδακε ηα θχιια ηνπ θάζε ινπινπδηνχ φηαλ απηά 

ππέζηεζαλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ImageJ, κεηξήζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζε θάζε ινπινχδη.  

    Κφβακε ινηπφλ ηα θχιια κε ηα θπιιάξηα απφ ηα ηξηαληάθπιια, φηαλ απηά 

ππέζηεζαλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπο, θαη ηα απιψλακε ζηνλ πάγθν ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηνπνζεηψληαο δίπια ηνπο έλα ραξηάθη κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηξηαληάθπιινπ πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ. Γειαδή ην φλνκα ηεο πνηθηιίαο, ηε κεηαρείξηζε. ηνλ αξηζκφ ηνπ 

ηξηαληάθπιινπ (δειαδή ηεο αληίζηνηρεο επαλάιεςεο) θαη ηελ εκεξνκελία ηεξκαηηζκνχ ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο. Σα πιαθψλακε κε έλα κεγάιν θνκκάηη ηδακηνχ έηζη ψζηε λα κείλνπλ 

θάπνηα ψξα πηεζκέλα θαη λα ηζηψζνπλ, γηαηί απφ ηελ κάξαλζή ηνπο άξρηδαλ λα δαξψλνπλ θαη 

λα ζπζηξέθνληαη πξνο ηα κέζα. Βξήθακε κία κεγάιε μχιηλε επηθάλεηα, φπνπ θνιιήζακε 

επάλσ ιεπθέο θφιιεο Α4 ψζηε λα έρνπκε άζπξν θφλην θαη ζηελ άθξε ηεο ραξάμακε κία 

γξακκή 5 cm κε έλαλ καχξν αλεμίηειν καξθαδφξν γηα λα έρνπκε κία ζηαζεξά βαζκνλφκεζεο 

γηα ην πξφγξακκα. Απηή ε μχιηλε επηθάλεηα ζηελ άθξε ηεο είρε κία νξηδφληηα ζηήιε θαη 

βάιακε ζε απηήλ έλα ζεκάδη ψζηε θάζε θνξά λα έρνπκε έλα ζηαζεξφ χςνο (50 cm) γηα λα 

βγάδνπκε απφ απηφ ηηο θσηνγξαθίεο. Όηαλ ηα θχιια είραλ ηζηψζεη ηα απιψλακε νκνηφκνξθα 

ζηελ μχιηλε επηθάλεηα θαη βάδακε δίπια ηνπο, ην ραξηάθη κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο. Απφ ην 

ζεκείν ηεο ζηήιεο πνπ βάιακε ην ζεκάδη ηξαβνχζακε θσηνγξαθία ηα θχιια. Οη 

θσηνγξαθίεο ήηαλ φπσο ηελ Δηθφλα 14. ην ηέινο ηεο εκέξαο πεξλνχζακε φιεο ηηο 

θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή  θαη ηηο απνζεθεχακε. Απηφ επαλαιακβαλφηαλε ζε φια ηα 

ηξηαληάθπιια, ησλ νπνίσλ ηεξκαηηδφηαλ ε δηαηεξεζηκφηεηα θάζε κέξα. ε δεχηεξε θάζε κε 

ηελ βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ImageJ κεηξνχζακε ην ζρήκα θαη ηε θπιιηθή επηθάλεηα ησλ 

θχιισλ. Παξαθάησ δίλνληαη αθξηβείο νδεγίεο θαη βήκαηα γηα ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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Δηθόλα 14: Φσηνγξαθίεο κε ηα θύιια από ηξηαληάθπιια, ησλ νπνίσλ έρεη ηεξκαηηζηεί ε 

δηαηεξεζηκόηεηα. 

 

    Δκείο ζέινληαο λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην ζρήκα ησλ θχιισλ αληηκεησπίδακε 

έλα πξφβιεκα. Σα θχιια κπνξεί λα είραλ ζρηζηεί ζηηο άθξηεο ή λα είραλ θάπνηα κνξθνινγηθή 

αλσκαιία ή λα ήηαλ θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο, ή λα είραλ αθφκα έλα θνκκάηη απφ ην κίζρν 

ηνπο, φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθφλα 14 παξαπάλσ. Απηφ καο εκπνδίδεη λα πάξνπκε ηηο 

ζσζηέο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζρήκα ηνπο. Έηζη έπξεπε λα βξνχκε κία ιχζε γηα λα 

βγάινπκε ηα θχιια πνπ δελ κπνξνχζαλ λα δηνξζσζνχλ θαη ηα ππφινηπα κε έλαλ ηξφπν λα 

αλαδείμνπκε ην ζσζηφ  ζρήκα ηνπο. Δκείο ζθεθηήθακε ηε ιχζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

θσηνγξαθίαο κε έλα ινγηζκηθφ δσγξαθηθήο. Δίλαη έλαο πνιχ απιφο θαη γξήγνξνο ηξφπνο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θάπνηα εμεηδίθεπζε, πνπ κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη ν θαζέλαο, αθνχ 

ππάξρεη ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο.  

    Πεγαίλνληαο ζην θάθειν κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ είρακε ηξαβήμεη θαη παηψληαο 

δεμί θιηθ πάλσ ζε κία θσηνγξαθία εκθαλίδεηαη κία επηινγή πνπ ιέεη “άλνηγκα κε..”, εκείο 

δηαιέγνπκε ηελ δσγξαθηθή. Απηφκαηα έρεη πεξάζεη ηελ θσηνγξαθία καο κε ηα θχιια ζε έλα 

αξρείν δσγξαθηθήο φπνπ εκείο κπνξνχκε λα ην επεμεξγαζηνχκε φπσο ζέινπκε θαη ζην ηέινο 

λα ην απνζεθεχζνπκε έηζη. Ζ θσηνγξαθία επεηδή έρεη κεγάιν κέγεζνο κπνξεί λα καο αλνίγεη 

αξθεηά δνπκαξηζκέλε. Γελ καο ελνριεί απηφ γηαηί ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά έρεη έλα + θαη έλα 

–  φπνπ κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ην δνπκ εθεί πνπ καο βνιεχεη. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 15 έηζη πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ε θσηνγξαθία ζηελ δσγξαθηθή γηα λα μεθηλήζεη ε 

επεμεξγαζία ηεο. 
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Δηθόλα 15: Άλνηγκα θσηνγξαθίαο κε ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο. 

 

    ηελ επάλσ κεξηά φπνπ είλαη ε γξακκή εξγαιείσλ πεξίπνπ πξνο ηα δεμηά ππάξρνπλ 

δπν θνπηάθηα πνπ γξάθνπλ “ρξψκα 1” θαη “ρξψκα 2”, παηψληαο πάλσ ζην θάζε έλα 

μερσξηζηά ελεξγνπνηνχληαη ηα ρξψκαηα απφ δίπια. Δκείο θαη ζηα δχν θνπηάθηα επηιέγνπκε 

ην αλνηρηφ γθξη ρξψκα, εάλ θαίλεηαη πνιχ ζθνχξν θαη δελ καο βνιεχεη κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε ην άζπξν. ηελ γξακκή εξγαιείσλ βξίζθεηαη κία επηινγή ζρήκαηνο. πλήζσο 

δείρλεη έλα νξζνγψλην, εάλ δελ ην δείρλεη παηάκε ζηηο επηινγέο ηνπ θαη ην επηιέγνπκε εκείο. 

Παηψληαο ην νξζνγψλην κπνξνχκε λα  επηιέμνπκε έλα έλα ηα θχιια πνπ δελ είλαη θαιά 

(ζρηζκέλα, δαξσκέλα, κε πεξίεξγν ζρήκα) θαη  θάλνληαο θιηθ ζηελ άθξε ηνπο ζα εκθαληζηεί 

έλα νξζνγψλην, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ πνληηθηνχ ην πξνζαξκφδνπκε αλάινγα ην κέγεζνο 

ηνπ θχιινπ. Αθνχ ζρεκαηίζνπκε ην νξζνγψλην πνπ ζέινπκε, παηάκε ηαπηφρξνλα Ctrl + X 

γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαγξάςνπκε απηά ηα θχιια. ηελ νπζία δελ δηαγξάθνληαη ηα θχιια 

απιά βάθνληαη ζην θνκκάηη νξζνγσλίνπ πνπ επηιέμακε κε αλνηρηφ γθξη ή άζπξν ρξψκα. 

Αθνχ επαλαιάβνπκε απηή ηε δηαδηθαζία γηα φια ηα αθαηάιιεια πξνο κέηξεζε θχιια 

επηιέγνπκε απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ ηελ γφκα. Με ηελ βνήζεηα ηεο γφκα κπνξνχκε λα 

ζβήζνπκε ηηο κηθξέο αηέιεηεο, φπσο ην κίζρν πνπ κπνξεί λα έρνπλ αθφκα θάπνηα θχιια, ή 
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δχν θχιια λα είλαη πνιχ θνληά ή θνιιεκέλα θαη έηζη λα θάλνπκε ην πεξίγξακκά ηνπο γηα λα 

μερσξίδεη ην θάζε έλα. Όηαλ ηειεηψζνπκε θαη κε ηελ γφκα ζεκαίλεη πσο ζα έρνπκε 

νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηεο θσηνγξαθίαο θαη θάζε θχιιν πνπ ζα έρεη 

κείλεη ζα έρεη ην θαιφ θαη επδηάθξηην ζρήκα ηνπ Δηθφλα 16. Ζ θσηνγξαθία ζα θαίλεηαη ζαλ 

λα είλαη γεκάηε κνπηδνχξεο αιιά δελ ππάξρεη πξφβιεκα γηαηί φηαλ ηε βάινπκε ζην ImageJ 

δελ ζα θαίλεηαη. Ζ κνξθή ηεο θσηνγξαθίαο ζα είλαη θάπσο ζαλ ηελ Δηθφλα 17. ηε ζπλέρεηα 

πξέπεη λα απνζεθεχζνπκε ηε θσηνγξαθία ζε έλαλ λέν θάθειν. Φάρλνπκε λα βξνχκε ζηελ 

πάλσ αξηζηεξά πιεπξά ηεο γξακκήο εξγαιείσλ πνπ ππάξρεη ε “απνζήθεπζε σο”, γηαηί 

αλάινγα ηα windows δηαθέξεη ιίγν ην πνπ βξίζθεηαη, θαη ηελ απνζεθεχνπκε ζε έλα λέν 

θάθειν δίπια ζηνλ παιηφ. Δθφζνλ έρνπκε ηηο θσηνγξαθίεο έηνηκεο μεθηλάκε λα 

αζρνινχκαζηε κε ην ImageJ. 

 

 

 

  

 

Δηθόλα  16: Οη θσηνγξαθίεο κε ηα θύιια κεηά από ηελ επεμεξγαζία ζην πξόγξακκα δσγξαθηθήο. 
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Δηθόλα 17: Σν πξηλ (αξηζηεξά) θαη ην κεηά (δεμηά) επεμεξγαζίαο κηαο θσηνγξαθίαο ζην πξόγξακκα 

δσγξαθηθήο. 

 

 

 

ImageJ 

 

 Βήκαηα θαη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ImageJ πξνο κέηξεζε ηνπο ζρήκαηνο ησλ 

θχιισλ θαη ηελ θπιιηθήο επηθάλεηαο θάζε ηξηαληάθπιινπ  

 

    Αξρηθά θάλνπκε αλαδήηεζε ζην Google γηα ην ImageJ free download γηα λα 

βξνχκε ηελ εθαξκνγή  θαη λα ηε θαηεβάζνπκε δσξεάλ, εγψ ην βξήθα ζην 

http://en.softonic.com/ (κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιιεο ηζηνζειίδεο). Έρεη επηινγέο αλάινγα 

ηα Windows π.ρ. XP, Vista, 7 θαη 8 πνπ δηαζέηεη ν θάζε έλαο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, γηα λα 

θαηεβάζεη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα. Παηψληαο ην πξάζηλν θνπηί πνπ γξάθεη Free Download 

θαηεβαίλεη έλα αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή θαη θάλνληαο δηπιφ θιηθ επάλσ ζε απηφ ην αξρείν, 

εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε ιήςε, αλνίγνπλ κία ζεηξά απφ νδεγίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ γηα λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ImageJ ζηνλ ππνινγηζηή. Όηαλ 

νινθιεξσζνχλ φια ηα βήκαηα, ηφηε ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη είλαη έηνηκε γηα ρξήζε.  

Αλνίγνληαο ην ImageJ εκθαλίδεηε θάηη ζαλ ηελ  Δηθφλα 18 ζην επάλσ κέξνο ηνπ 

ππνινγηζηή καο, είλαη ζαλ κία κηθξή γξακκή εξγαιείσλ.  

 

http://en.softonic.com/
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Δηθόλα 18: Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ImageJ. 

 

    Γηα λα πξνζζέζνπκε κία θσηνγξαθία ζην ImageJ παηάκε ην θνπκπί “File” θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ επηινγή “Open” φπνπ θάλνπκε αλαδήηεζε ηνλ θάθειν κε ηηο επεμεξγαζκέλεο 

θσηνγξαθίεο θαη απφ εθεί επηιέγνπκε κε ηελ ζεηξά θάζε θνξά απφ κία θσηνγξαθία.  ηε 

ζπλέρεηα παηάκε ην ηεηξαγσλάθη κε ηελ επζεία γξακκή φπσο θαίλεηαη θαη κε ην θφθθηλν 

βειάθη ζηελ Δηθφλα 19. Απηή ε επηινγή ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχκε λα ηξαβάκε επζείεο 

γξακκέο.  

 

 

Δηθόλα 19:  Παηάκε εθεί πνπ δείρλεη ην θόθθηλν βειάθη γηα λα κπνξνύκε λα ηξαβάκε επζείεο γξακκέο. 

 

 

    ε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ άθξε ηνπο θαίλεηαη κία καχξε γξακκή. Σελ είρακε 

ραξάμεη, πξηλ βγάινπκε ηηο θσηνγξαθίεο ζηελ άζπξε επηθάλεηα πνπ βάδνπκε ηα θχιια, κε 

καχξν αλεμίηειν καξθαδφξν ψζηε λα θαίλεηε ζε θάζε θσηνγξαθία. Απηή ε γξακκή έρεη 

κήθνο 5 cm θαη ζα είλαη ε ζηαζεξά βαζκνλφκεζεο. Θα δίλνπκε ζην ImageJ απηή ηε ζηαζεξά 

γηα λα μέξεη πσο απηφ ην κήθνο είλαη  5 cm ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κπνξεί λα ππνινγίζεη 

ηηο κεηξήζεηο πνπ ζα ην βάινπκε λα καο θάλεη ζε cm θαη cm
2
, αληίζηνηρα. Γηαηί φπσο 

κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε αλάινγα ην πψο ζα βγεη ε θσηνγξαθία, απηή ε καχξε γξακκή 

κπνξεί λα θαίλεηαη πην κεγάιε (θνληηλή θσηνγξαθία) ή πην κηθξή (καθξηλή θσηνγξαθία). Γη‟ 

απηφ ην ιφγν ην δίλνπκε σο δεδνκέλν ζην ImageJ. Όηαλ επηιέμνπκε ινηπφλ απηφ ην 

ηεηξαγσλάθη κε ηελ επζεία γξακκή εκθαλίδεηαη αληί γηα ην πνληίθη έλαο ζηαπξφο, ηφηε 

θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηε καχξε γξακκή θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαπξνχ επηιέγνπκε φιε ηε 
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γξακκή, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο, επζεία φπσο είλαη (ζαλ λα ηε κεηξάκε). ηελ 

ζπλέρεηα αθνινπζνχκε ηα εμήο βήκαηα, πεγαίλνπκε εθεί πνπ γξάθεη “Analyze”  θαη 

επηιέγνπκε ην “Set Scale” φπνπ καο αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν (Δηθφλα 20),  πάκε ζην ζεκείν 

φπνπ γξάθεη “Known distance” ζβήλνπκε απηφ πνπ είλαη γξακκέλν θαη βάδνπκε “5” θαη πην 

θάησ πνπ γξάθεη “Unit of length” ζβήλνπκε πάιη φηη είλαη γξακκέλν θαη βάδνπκε “cm”. Απηά 

πνπ ζπκπιεξψζακε είλαη ε ζηαζεξά πνπ έρνπκε θαη ζηελ κνλάδα πνπ ηελ έρνπκε, δειαδή ηα 

5 cm πνπ είλαη ε γξακκή καο. Σέινο θάλνπκε θιηθ ζην θνπηάθη πνπ ιέεη “Global θαη κεηά 

παηάκε ΟΚ θαη θιείλεη απηφ ην παξάζπξν. 

 

  

Δηθόλα 20: Σν παξάζπξν Set Scale όπσο αλνίγεη (αξηζηεξά) θαη πώο ην ζπκπιεξώλνπκε εκείο (δεμηά). 

 

Μεηά παηάκε μαλά ην “Analyze” αιιά απηή ηε θνξά επηιέγνπκε ην “Set 

Measurements” φπνπ καο αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν κε πνιιέο επηινγέο. Δκείο βάδνπκε ηηθ 

(√) ζηα αθφινπζα “Area”, “Shape descriptors”, “Mean gray value”, “Perimeter” φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 21. Σέινο παηάκε “ΟΚ” γηα λα απνζεθεπηνχλ νη 

επηινγέο καο. Απηφ ην βήκα ην παξαιείπνπκε εάλ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηε θπιιηθή 

επηθάλεηα, φπνπ θαη δελ καο ρξεηάδεηαη. 
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Δηθόλα 21: Σν “Set Measurements” κε επηιεγκέλα ηα θνπηάθηα πνπ ζέινπκε. 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην “Image” θαη κεηά ην “Type” φπνπ καο αλνίγεη θάπνηεο 

επηινγέο θαη εκείο δηαιέγνπκε ην “8 bit” φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 22. Μφιηο 

επηιέμνπκε ην “8 bit” ε θσηνγξαθία κε ηα θχιια γίλνληαη γθξη πξνο καχξν (Δηθφλα 23). 

 

 

 

Δηθόλα 22: Βήκαηα γηα ην πώο ζα επηιέμνπκε ηα “8 bit”. 
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Δηθόλα 23:  Πσο γίλεηαη ε θσηνγξαθία κόιηο επηιέμνπκε ηα “8 bit”. 

 

 

 

Παηάκε  μαλά ην “Image” αιιά ηψξα ζα επηιέμνπκε ην “Adjust”  θαη απφ απηά πνπ 

καο αλνίγεη δηαιέγνπκε ην “Threshold” φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 24. Καηεπζείαλ ε 

θσηνγξαθία κε ηα θχιια καο θνθθηλίδεη θαη καο αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν φπνπ απφ εθεί 

κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηελ έληαζε ηνπ θφθθηλνπ θαη ηηο ζθηέο ηεο θσηνγξαθίαο (Δηθφλα 

25). θνπφο καο είλαη λα γίλνπλ ηα θχιια θφθθηλα, ρσξίο φκσο λα πέθηεη ζθηά πάλσ ηνπο θαη 

λα αθνπκπάεη ην έλα θχιιν κε ηε ζθηά, λα γίλεη φπσο ηελ Δηθφλα 26. Σέινο, παηάκε ην 

“Apply” γηα λα επηηξαπνχλ νη ξπζκίζεηο καο θαη ε θσηνγξαθία κε ηα θχιια εκθαλίδεηαη 

απηφκαηα αζπξφκαπξε φπσο ηελ Δηθφλα 27.    
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Δηθόλα 24: Βήκαηα πνπ καο νδεγνύλ ζην “Threshold”. 

 

 

 

 

Δηθόλα 25: Πσο εκθαλίδεηαη ην “Threshold”, από ηηο κπάξεο ξπζκίδεηε ην θόθθηλν ρξώκα. 
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Δηθόλα 26: Ζ ζσζηή κνξθή ηεο θσηνγξαθίαο κε ηα θύιια κεηά ηε πξνζαξκνγή ηνπ ρξώκαηνο ζην 

“Threshold”. 

 

 

 

Δηθόλα 27: Μόιηο παηήζνπκε “Apply” ε θσηνγξαθία γίλεηαη αζπξόκαπξε. 
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Παηάκε μαλά ην “Analyze” θαη επηιέγνπκε ην “Tools”, θαη κεηά επηιέγνπκε ην “ROI” 

Manager φπνπ καο ην αλνίγεη, ζε έλα λέν παξάζπξν (Δηθφλα 28). 

 

 

 

 

Δηθόλα 28: Σν εκθαληδόκελν παξάζπξν “ROI Manager”. 

 

 

Πάκε ζηα εξγαιεία θαη επηιέγνπκε ην ξαβδάθη φπσο βιέπνπκε παξαθάησ ζηελ 

Δηθφλα 29. Με ην ξαβδάθη, κφιηο παηήζνπκε πάλσ ζε έλα θχιιν ζα  επηιέγεηε νιφθιεξν ην 

θχιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηιέμνπκε ηα θχιια γηα λα θάλνπκε ηηο κεηξήζεηο. 

 

 

 

Δηθόλα 29: Σν ξαβδάθη ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ ImageJ. 
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Δδψ δηαθνξνπνηείηαη απηφ ην βήκα αλάινγα κε ηα εάλ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ην 

ζρήκα ησλ θχιισλ ή ηελ θπιιηθή επηθάλεηα. 

 

Γηα ην ζρήκα ηωλ θύιιωλ: 

Μφιηο επηιέμνπκε ην πξψην θχιιν πάκε ζην παξαζπξάθη ηνπ “ROI Manager” θαη 

παηάκε ην θνπηάθη πνπ γξάθεη “Add”. Έηζη πξνζζέζακε ην θχιιν ζην “ROI Manager”. Σν 

ίδην επαλαιακβάλνπκε θαη κε ηα ππφινηπα θχιια. Γειαδή παηάκε επάλσ ζην θχιιν ην 

επηιέγνπκε θαη κεηά ζην “ROI Manager” παηάκε ην “Add”. Όηαλ ηειεηψζνπκε κε φια ηα 

θχιια πάκε ζην “ROI” Manager θαη παηάκε ην “Measure” (Δηθφλα 30). Απηφ ην θνπκπί 

θάλεη ηηο κεηξήζεηο θαη καο αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ζρήκα ησλ θχιισλ ή “Results” φπσο νλνκάδεηε ην παξαζπξάθη (Δηθφλα 31). Γηα λα 

απνζεθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα, ψζηε λα κπνξέζνπκε θάπνηα άιιε ζηηγκή λα ηα 

κειεηήζνπκε, παηάκε “File” κεηά “Save As” θαη ςάρλνπκε ηνλ θάθειν πνπ ζέινπκε λα ηα 

απνζεθεχζνπκε θαη νλνκάδνπκε ην αξρείν φπσο επηζπκνχκαη, ζπλήζσο κε ηα ζηνηρεία ηεο 

θσηνγξαθίαο.   

 

 

 

Δηθόλα 30: Έρνπκε πξνζζέζεη όια ηα θύιια (αξηζηεξή ζηήιε) θαη παηάκε ην “Measure” (δεμηά ζηήιε) 

γηα λα θάλεη ηηο κεηξήζεηο. 
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Δηθόλα 31: Σα απνηειέζκαηα γηα ην ζρήκα ησλ θύιισλ όπσο εκθαλίδνληαη ζην “Results”, θαη ζε απηή ηε 

κνξθή  ηα απνζεθεύνπκε. 

 

 

Γηα ηελ θπιιηθή επηθάλεηα: 

 Δπηιέγνπκε ην πξψην θχιιν θαη κεηά έρνληαο παηεκέλν ην “Shift” επηιέγνπκε κε ηε 

ζεηξά θαη ηα ππφινηπα θχιια. Πεγαίλνπκε  ζην παξαζπξάθη ηνπ “ROI Manager” θαη παηάκε 

ην θνπηάθη πνπ γξάθεη “Add”. Έηζη πξνζζέζακε φια ηα  θχιια καδί ζην “ROI Manager” 

(Δηθφλα 32)  θαη παηάκε ην “Measure” γηα λα καο ππνινγίζεη ηε θπιιηθή επηθάλεηα. Αλνίγεη  

έλα λέν παξάζπξν κε ηα απνηειέζκαηα ην νπνίν νλνκάδεηαη “Results” (Δηθφλα 33). Γηα 

απνζήθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ φπσο θαη παξαπάλσ παηάκε “File” κεηά “Save As” θαη ηα 

απνζεθεχνπκε ζηνλ θάθειν πνπ ζέινπκε. 
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Δηθόλα 32: Όια ηα θύιια επηιεγκέλα καδί θαη πξνζζεκέλα ζην “ROI Manager” θαη  παηάκε ην 

“Measure” γηα λα ππνινγίζεη ηε θπιιηθή επηθάλεηα. 

 

 

 

Δηθόλα 33: Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο. 
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3.2 ΠΔΙΡΑΜΑ 2. Δπίδξαζε ηνπ SNP ζε κεξηθώο αθπδαηωκέλα 

ηξηαληάθπιια πνηθηιίαο Testarosa  

 

    Ξεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε επαίζζεηε πνηθηιία καο, ηελ Testarosa, 

πξνκεζεπηήθακε απφ ηνλ ίδην παξαγσγφ 800 ηξηαληάθπιια, δειαδή 40 κάηζα (20 ηεκάρηα/ 

κάηζν) Testarosa. Σα παξαιάβακε ζην εξγαζηήξην ηεο κεηαζπιιεθηηθήο απφ ηνλ νδεγφ ηνπ 

θνξηεγνχ-ςπγείνπ ηεο επηρείξεζεο (2 
ν
C ) κέζα ζε θνπβάδεο κε λεξφ. Γεκίζακε δηθνχο καο 

θνπβάδεο κε λεξφ θαη ρισξίλε αλαινγίαο 1:100 (v/v) θαη βάιακε κέζα ζε απηνχο ηα κάηζα 

πνπ καο έθεξαλ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζακε ηνπο θνπβάδεο ζην ςπγείν ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(ζεξκνθξαζίαο 1 
ν
C ) θαη ηα αθήζακε φιν ην βξάδπ, ζε ζπλζήθεο ζθφηνπο.  

    Σελ επφκελε εκέξα ζηηο 8:15 ην πξσί, βγάιακε ηα ινπινχδηα κε ηνπο θνπβάδεο 

απφ ην ςπγείν. Ξεθηλήζακε λα γξάθνπκε ζε ιεπθά ηακπειάθηα ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο 

ην 800, γηα λα αξηζκήζνπκε ηα ηξηαληάθπιια αξγφηεξα. Αθαηξέζακε ηα θχιια θάζε 

ινπινπδηνχ 15 cm απφ ηε βάζε ηνπο. Αξρίζακε λα δπγίδνπκε ηα ηξηαληάθπιια κε ηε δπγαξηά 

αθξηβείαο. Πεξάζακε ζηνλ ιαηκφ ηνπ θάζε ηξηαληάθπιινπ ην ηακπειάθη πνπ ηνπ αληηζηνηρεί 

(κε ηελ ζεηξά 1, 2, 3 θνθ) θαη θαηαγξάθακε ην βάξνο ηνπ. ηε ζπλέρεηα έρνληαο ρσξίζεη ζε 

θαηεγνξίεο βάξνπο θάπνηνπο θνπβάδεο κε λεξφ θαη ρισξίλε (1:100, v/v), πεγαίλακε θαη 

ηνπνζεηνχζακε κέζα ζηνλ αληίζηνηρν θνπβά ην ηξηαληάθπιιν αλάινγα ην βάξνο ηνπ (Δηθφλα 

34). Έηζη φηαλ δπγίζακε φια ηα ηξηαληάθπιια, ηα είρακε θαηαλεκεκέλα αλάινγα κε ην βάξνο 

ηνπο ζηνπο θνπβάδεο θαη θάλακε επθνιφηεξε δηαινγή ηνπο. Μεηά βξήθακε πνην είλαη ην 

βάξνο πνπ είραλ ηα πεξηζζφηεξα ηξηαληάθπιια, θαη πεγαίλνληαο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θνπβάδεο, ηα πήξακε θαη ηα κεηαθέξακε ζε έλαλ άιιν θνπβά.  Δκείο ζπλνιηθά 

ρξεηαδφκαζηαλ 36 ηξηαληάθπιια. Ξεθηλήζακε γεκίδνληαο 12 βαδάθηα κε λεξφ θαη ρισξίλε 

αλαινγίαο 1:100 (v/v) κέρξη ην ζηφκην. ε απηά ηα βαδάθηα ζα κπνχλε 12 ηξηαληάθπιια ζην 

100% ηνπ βάξνπο ηνπο θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κάξηπξα. Απφ ηα 12 ηξηαληάθπιια 

μεθηλήζακε κε ην πξψην ηξηαληάθπιιν, ην δπγίζακε, ηνπ πεξάζακε έλα λέν ηακπειάθη ζην 

ιαηκφ ηνπ, ην νπνίν έγξαθε ηελ πνηθηιία δειαδή, Testarosa, ηνλ αξηζκφ ηνπ ηξηαληάθπιινπ, 

δειαδή ην 1 θαη ηε κεηαρείξηζε, δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπ θαηά ηελ έλαξμε 

κέηξεζεο ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο. Μεηά βάιακε ην ηξηαληάθπιιν ζην βαδάθη κε ην λεξφ θαη 

ηε ρισξίλε θαη ην μαλά δπγίζακε γηα λα έρνπκε ζπλνιηθά ην βάξνο ηνπ ηξηαληάθπιινπ, κε ην 

βάδν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ καδί. Σελ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιάβακε θαη γηα ηα ππφινηπα. 

Όηαλ εηνηκάζακε θαη ηα 12 βαδάθηα κε ηα ηξηαληάθπιια, ηα πήξακε θαη ηα ηνπνζεηήζακε 
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ζηνλ ζάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζε ζεξκνθξαζία 22 
O
C, ζρεηηθή πγξαζία 

50% θαη θσηηζκφ 15 κmol m
-2 

s
-1  

γηα 12 ψξεο ηε κέξα.   

 

 

 

Δηθόλα 34: Γηαινγή ησλ ηξηαληάθπιισλ κε βάζε ην βάξνο ηνπο. 

 

    Σα ππφινηπα 24 ηξηαληάθπιια πνπ ζα ρξεηαζηνχκε, ζέιακε λα ηα αθπδαηψζνπκε 

πξψηα θαη λα θηάζνπλ ην 88% ηνπ βάξνπο ηνπο, δειαδή λα αθπδαησζνχλ θαηά 12%. Απφ ηα 

24 ηξηαληάθπιια ηα 12 ζα ηα βάινπκε ζε λεξφ κε ρισξίλε θαη ηα ππφινηπα 12 ζα ηα βάινπκε 

ζε λεξφ κε ρισξίλε ην νπνίν επίζεο πεξηέρεη ηε ρεκηθή νπζία SNP. Σν SNP ην 

πξνκεζεπηήθακε απφ ηελ εηαηξεία SIGMA ζε κνξθή ζθφλεο. Φηηάμακε ηακπειάθηα ζηα 

νπνία αλαγξαθφηαλ ε πνηθηιία, δειαδή Testarosa, ν αξηζκφο ηνπ ηξηαληάθπιινπ (απφ ην 1-

12) θαη ε κεηαρείξηζε, δειαδή 88% ή “88% & SNP” θαη ηα πεξάζακε ζην θάζε 

ηξηαληάθπιιν. Έηζη βάιακε ηα ηξηαληάθπιια ζε άδεηα βαδάθηα (ρσξίο λεξφ) θαη ηα 

απιψζακε ζηνπο πάγθνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ν ρψξνο είρε ζηαζεξέο ζπλζήθεο δσκαηίνπ. 

Τπνινγίζακε πφζν ζα έπξεπε λα είλαη ην βάξνο ηνπο φηαλ έραλαλ 12% απφ ην ζπλνιηθφ ηνπο, 

θαη δπγίδακε ζε ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέρξη λα έθηαλαλ ζε απηφ. Υξεηάζηεθαλ λα 

πεξάζνπλ αξθεηέο ψξεο κέρξη λα θηάζνπλ ζην βάξνο πνπ ζέιακε. Παξάιιεια εηνηκάζακε ηα 

βαδάθηα καο. ε 12 βαδάθηα βάιακε λεξφ κε ρισξίλε (1:100, v/v) ελψ ζηα ππφινηπα 12 

βάιακε λεξφ κε ρισξίλε (1:100, v/v) θαη πξνζζέζακε θαη ην SNP ζε ζπγθέληξσζε 15 κΜ 
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(Δηθφλα 35). Γηα λα θάλνπκε ηε δηαδηθαζία επθνιφηεξε θαη κε ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο ιάζνπο 

θηηάρλακε ην δηάιπκα ζε έλα κεγάιν δνρείν θαη κεηά κε απηφ γεκίδακε έλα έλα ηα βαδάθηα. 

Όηαλ ηα ηξηαληάθπιια έθηαζαλ ζην επηζπκεηφ βάξνο, ηα δπγίζακε, ηα βάιακε ζην 

αληίζηνηρν βαδάθη ηνπο, ηα ηπιίμακε κε δηαθαλή κεκβξάλε, ηα μαλά δπγίζακε θαη ηα 

ηνπνζεηήζακε ζην ζάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, καδί κε ηα άιια βαδάθηα 

(ηα ηξηαληάθπιια ζην 100% ηνπ βάξνπο ηνπο πνπ θηηάμακε λσξίηεξα). 

 

 

 

Δηθόλα 35: Βάδα ρσξεηηθόηεηαο  250 ml, πνπ γεκίδνπκε κε δηάιπκα αλάινγα ηε κεηαρείξηζε. 

 

    Σηο επφκελεο εκέξεο κπαίλακε ζηνλ ζάιακν θάζε πξσί ζηηο 9:15 θαη θνηηνχζακε 

εάλ έρεη πεζάλεη θάπνην ηξηαληάθπιιν. Όηαλ πέζαηλε θάπνην, ην βγάδακε απφ ην ζάιακν θαη 

ην δπγίδακε (Δηθφλα 36), ζηελ αξρή φπσο ήηαλ κε ην βάδν θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξίο απηφ. 

Αθαηξνχζακε ηα θχιια κε ηα θπιιάξηα  θαη αθνινπζνχζακε ηελ απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα 

λα ηα θσηνγξαθίζνπκε θαη λα βξνχκε ηε θπιιηθή ηνπο επηθάλεηα φπσο πεξηγξάθεηαη  

αλαιπηηθά παξαπάλσ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ θπιιηθή επηθάλεηα καο βνεζάεη λα 

ππνινγίζνπκε ηελ επηθάλεηα ησλ θχιισλ απφ ηελ νπνία δηαπλέεη ην ηξηαληάθπιιν (δειαδή 
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ράλεηαη λεξφ). Με βάζε ηε θπιιηθή επηθάλεηα (ζε cm
2
) θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο (ζε εκέξεο), κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε δηαπλνή [gr λεξνχ (cm
-2

 θπιιηθήο 

επηθάλεηαο) (εκέξα)
-1

 δηαηεξεζηκφηεηαο]. Απηφ ιάκβαλε ρψξα θάζε κέξα κέρξη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο φισλ ησλ ηξηαληάθπιισλ.   

 

 

Δηθόλα 36: Σξηαληάθπιια, ησλ νπνίσλ ε δηαηεξεζηκόηεηα έρεη ηεξκαηηζηεί κε ζύκπησκα ηελ θάκςε 

ιαηκνύ. 

 

 

3.3 ΠΔΙΡΑΜΑ 3 & 4. Δπίδξαζε ηνπ SNP ζε κεξηθώο αθπδαηωκέλα 

ηξηαληάθπιια πνηθηιίαο Lenny & Bordeyx  

 

    Σελ πέκπηε θαη έθηε εβδνκάδα αζρνιεζήθακε κε ηελ άιιε επαίζζεηε πνηθηιία, 

ηελ Lenny. Δλψ ηελ έβδνκε θαη φγδνε εβδνκάδα αζρνιεζήθακε κε ηελ πνηθηιία Bordeux. Ζ 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε απηή πνπ θάλακε ζηελ πξψηε 

πνηθηιία.  
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    πλνπηηθά, πξνκεζεπηήθακε απφ ηνλ ίδην παξαγσγφ 30 θαη 40 κάηζα αληίζηνηρα 

απφ ηε θάζε πνηθηιία, δειαδή 600 θαη 800 ηξηαληάθπιια πνπ καο έζηεηιε ζην εξγαζηήξην. 

Βάιακε ηα ινπινχδηα ζην ςπγείν ζε θνπβάδεο. Σελ επφκελε κέξα ηα δπγίζακε φια ηα 

ηξηαληάθπιια θαη βξήθακε απηά πνπ είραλ ην ίδην βάξνο θαη μερσξίζακε 36 πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζακε. Σελ επφκελε εκέξα δπγίζακε 12 απφ απηά θαη ηα βάιακε ζηα βάδα ηνπο 

ζην 100% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο ηνπο (κάξηπξαο) κε λεξφ θαη ρισξίλε (1:100, v/v), ηπιίμακε 

ην ζηφκην κε κία δηαθαλή κεκβξάλε, ηα δπγίζακε απηή ηε θνξά καδί κε ην βάδν ηνπο θαη ηα 

ηνπνζεηήζακε ζην ζάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ. Σα ππφινηπα 24 ηα αθήζακε θάπνηεο ψξεο 

λα αθπδαησζνχλ θαη λα ράζνπλ 12% απφ ην βάξνο ηνπο, λα θηάζνπλ δειαδή ζην 88% ηνπ 

αξρηθνχ ηνπο βάξνπο. Όηαλ απηφ επεηεχρζε βάιακε ηα 12 ηξηαληάθπιια ζηα βάδα ηνπο κε 

λεξφ θαη ρισξίλε θαη ηα ππφινηπα 12  ζε λεξφ κε ρισξίλε θαη ηελ αληηδηαπλεπζηηθή νπζία 

SNP, ηα ηπιίμακε κε δηαθαλή κεκβξάλε θαη ηα δπγίζακε καδί κε ην βάδν ηνπο. Σέινο ηα 

βάιακε ζην ζάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ θαη θάζε κέξα κπαίλακε ζηνλ ζάιακν θαη ειέγρακε 

πνηα είραλ ράζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπο αμία. Όζα ράζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπο αμία, ηα παίξλακε 

θαη ηα δπγίδακε φπσο ήηαλ κε ην βάδν ηνπο θαη κεηά κφλα ηνπο, ρσξίο ην βάδν. Αθαηξνχζακε 

ηα θχιια κε ηα θπιιάξηα θαη αθνινπζνχζακε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ γηα 

λα βξνχκε ηελ θπιιηθή ηνπο επηθάλεηα.  

ε φια ηα πεηξάκαηα θαηαγξάθακε ηo ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ άλζνπο. Βάζε ηεο 

θιίκαθαο ηεο VBN ( Δηθφλα 37), ηo ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ άλζνπο αμηνινγήζεθε ηφζν θαηά 

ηελ έλαξμε φζν θαη θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο. Σν ζηάδην 1 είλαη θιεηζηφ 

άλζνο. Σν ζηάδην 2, ην πην δηαδεδνκέλν ζηάδην ζπγθνκηδήο, είλαη φηαλ έλα πέηαιν αξρίδεη λα 

αλνίγεη. Σν ζηάδην 3, ην πέηαιν απηφ έρεη ζρεδφλ αλνίμεη πιήξσο, ελψ γηα ην ζηάδην 4 

πεξηζζφηεξα πέηαια έρνπλ αλνίμεη. ην ηειηθφ ζηάδην 5, θαίλνληαη νη αλζήξεο ζην θέληξν 

ηνπ ινπινπδηνχ. 

 

 

Δηθόλα 37: Κιίκαθα αλάπηπμεο άλζνπο. Από αξηζηεξά πξνο δεμηά, ζηάδηα 1, 2, 3, 4 θαη 5. 
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44  ΑΑΠΠΟΟΣΣΔΔΛΛΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  --  ΤΤΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

 

Παξάγνληεο ζρήκαηνο (shape factors) είλαη αδηάζηαηεο πνζφηεηεο πνπ πεξηγξάθνπλ 

αξηζκεηηθά ην ζρήκα ελφο ζσκαηηδίνπ, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπ (γηα ηελ κέηξεζε δεο 

Δηθφλα 38). Οη πνζφηεηεο απηέο ζπρλά αληηπξνζσπεχνπλ ην βαζκφ απφθιηζεο απφ ηελ 

ηδαληθή κνξθή, φπσο έλα θχθιν.  

Έλαο πνιχ θνηλφο παξάγνληαο ζρήκαηνο είλαη ε θπθιηθφηεηα (circularity), ε νπνία 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ πεξίκεηξν θαη ην εκβαδφ ηνπ ζσκαηηδίνπ [circularity = (4π × 

εκβαδφ) / (πεξίκεηξνο)
2
]. Ζ θπθιηθφηεηα (circularity) ηνπ θχθινπ είλαη 1,0. Καζψο ε ηηκή ηεο 

θπθιηθφηεηαο (circularity) κεηψλεηαη θαη πιεζηάδεη ην 0,0 ππνδεηθλχεη έλα νινέλα θαη πην 

επίκεθεο ζρήκα.  

Παξαηεξήζεθε φηη ε πνηθηιία Bordeux έρεη ζρήκα θπιιαξίνπ ην νπνίν κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε θχθιν [θπθιηθφηεηα (circularity) = 0,77], ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πνηθηιίεο 

ππφ εμέηαζε (Γξάθεκα 3). Με βάζε ηελ θπθιηθφηεηα, ππάξρνπλ άιιεο ηξεηο νκάδεο (κε 

νινέλα θαη πην επίκεθεο ζρήκα): (i) Avalance θαη Sorbet avalance [θπθιηθφηεηα (circularity) 

= 0,7]; (ii) Talea θαη Gladiator [θπθιηθφηεηα (circularity) = 0,67]; θαη (iii) Jumilia, Lenny θαη 

Testarosa [θπθιηθφηεηα (circularity) = 0,64] (Γξάθεκα 3).  
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Γράφημα 3: Κπθιηθφηεηα (circularity) ηνπ θπιιαξίνπ ζε 8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 

ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 έσο 28 θπιιάξηα [Testarosa (n = 16); Avalance 

(n = 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 15); Lenny (n = 16); Sorbet avalance (n = 19); Talea 

(n = 28)]. Οη γξακκέο ζθάικαηνο (error bars) δειψλνπλ ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ (SEM). 
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Έλαο άιινο θνηλφο παξάγνληαο ζρήκαηνο είλαη ν ιφγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio), ην 

νπνίν είλαη ν ιφγνο ηνπ „Μείδνλα άμνλα‟ (κεγαιχηεξε δηάκεηξνο) πξνο ηνλ „Διάζζνλα 

άμνλα‟ (κηθξφηεξε δηάκεηξνο). Ο ιφγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio) είλαη πάληα κεγαιχηεξνο ή 

ίζνο κε 1,0. Ο ιφγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio) ηνπ θχθινπ θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ είλαη 1,0.   

ηελ παξνχζα κειέηε, ην κεγαιχηεξν ιφγν δηαζηάζεσλ (aspect ratio) είραλ νη 

πνηθηιίεο Testarosa θαη Lenny (1,7), ελψ ην κηθξφηεξν ιφγν δηαζηάζεσλ είρε ε πνηθηιία 

Bordeux (1,39) (Γξάθεκα 4).  

Παξαηεξήζεθε φηη ε θαηάηαμε ησλ πνηθηιηψλ απφ ην πην θπθιηθφ [κηθξφηεξν ιφγν 

δηαζηάζεσλ (aspect ratio)] πξνο ην πεξηζζφηεξν ειιεηπηηθφ ζρήκα [κεγαιχηεξν ιφγν 

δηαζηάζεσλ (aspect ratio)] είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ θπθιηθφηεηα 

(circularity) (Γξαθήκαηα 3 θαη 4). Απηφ δείρλεη φηη θάζε παξάγνληαο ζρήκαηνο έρεη 

δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο ηνπ ζρήκαηνο απφ θπιιάξην ζε θπιιάξην. 

  

 

Δηθόλα 38: Φσηνγξαθία γηα ηελ κέηξεζε ησλ παξαγόλησλ ζρήκαηνο (shape factors) κε ην ινγηζκηθό 

ImageJ. Ζ θσηνγξαθία είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κέηξεζε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο), κόλν 

πνπ έρεη αθαηξεζεί ν κίζρνο θαη ηα θπιιάξηα ζηα νπνία έρεη αιινησζεί ην ζρήκα ιόγν μήξαλζεο. Ζ θσηνγξαθία 

πεξηιακβάλεη επίζεο 2 θιίκαθεο βαζκνλόκεζεο ησλ 5 cm (θνξπθή θαη αξηζηεξά θάησ) θαη ηελ ηακπέια [όλνκα 

πνηθηιίαο (Lenny), όλνκα κεηαρείξηζεο (100% θξέζθνπ βάξνπο), αξηζκό επαλάιεςεο (5), εκεξνκελία ηεξκαηηζκνύ 

ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο (7 Ηνπιίνπ)]. 
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Ζ ζηξνγγπιφηεηα (roundness) είλαη ην αληίζηξνθν ηνπ ιφγνπ δηαζηάζεσλ (aspect 

ratio). Ζ ζηξνγγπιφηεηα (roundness) είλαη πάληα κηθξφηεξε ή ίζε κε 1,0. Ζ ζηξνγγπιφηεηα 

(roundness) ηνπ θχθινπ θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ είλαη 1,0.  

Ζ ζηξνγγπιφηεηα (roundness) θπκάλζεθε κεηαμχ 0.60 (Lenny) θαη 0,73 (Bordeux) 

ζηελ παξνχζα κειέηε. Ζ θαηάηαμε ησλ πνηθηιηψλ απφ ην πην θπθιηθφ [κεγαιχηεξε 

ζηξνγγπιφηεηα (roundness)] πξνο ην πεξηζζφηεξν ειιεηπηηθφ ζρήκα [κηθξφηεξε 

ζηξνγγπιφηεηα (roundness)] είλαη αθξηβψο αληίζεηε κε εθείλε ηνπ ιφγνπ δηαζηάζεσλ (aspect 

ratio) (Γξαθήκαηα 4 θαη 5). 
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Γξάθεκα 4: Λόγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio) ηνπ θπιιαξίνπ ζε 8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 

ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 έσο 28 θπιιάξηα [Testarosa (n = 16); Avalance (n 

= 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 15); Lenny (n = 16); Sorbet avalance (n = 19); Talea 

(n = 28)]. Οη γξακκέο ζθάικαηνο (error bars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 
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Γράφημα 5: ηξνγγπιφηεηα (roundness) ηνπ θπιιαξίνπ ζε 8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 

ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 έσο 28 θπιιάξηα [Testarosa (n = 16); Avalance 

(n = 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 15); Lenny (n = 16); Sorbet avalance (n = 19); Talea 

(n = 28)]. Οη γξακκέο ζθάικαηνο (error bars) δειψλνπλ ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ (SEM). 
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Ππθλφηεηα ή ζηεξεφηεηα (solidity) είλαη ην εκβαδφ ηνπ ζρήκαηνο (area) δηαηξνχκελν 

κε εκβαδφ ηεο θπξηή επηθάλεηαο ηνπ (convex area) (ην θαληαζηηθφ θπξηφ πεξίβιεκα γχξσ 

απφ ην ζρήκα απηφ). Ζ ππθλφηεηα ή ζηεξεφηεηα (solidity) έρεη ηηκέο κηθξφηεξεο ή ίζεο ηνπ 

1,0. Όζν πην πνιιέο γσλίεο ή ζρηζκέο έρεη έλα ζρήκα, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε ππθλφηεηα ή 

ζηεξεφηεηα (solidity) ηνπ. 

Σα θπιιάξηα ησλ πνηθηιηψλ πνπ κειεηήζεθαλ είραλ πνιχ θνληηλέο ηηκέο ππθλφηεηαο ή 

ζηεξεφηεηαο (solidity) (κέγηζηε δηαθνξά 2%) (Γξάθεκα 6). Δπνκέλσο ηα θπιιάξηα ησλ 

πνηθηιηψλ ηεο κειέηεο απηήο είραλ παξφκνην αξηζκφ γσληψλ.  
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Γξάθεκα 6: Ππθλόηεηα ή ζηεξεόηεηα (solidity) ηνπ θπιιαξίνπ ζε 8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 

ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 έσο 28 θπιιάξηα [Testarosa (n = 16); Avalance (n 

= 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 15); Lenny (n = 16); Sorbet avalance (n = 19); Talea 

(n = 28)]. Οη γξακκέο ζθάικαηνο (error bars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 

 

Δμεηάζηεθε επίζεο ε ζρέζε κεηαμχ θπιιηθήο επηθάλεηαο θαη πεξηκέηξνπ θάζε 

θπιιαξίνπ. Απηφ έγηλε ζε 267 (Jumilia) έσο 564 (Talea) θπιιάξηα, ηα νπνία ηα πάξζεθαλ  

απφ 20 ηξηαληάθπιια, αλά πνηθηιία (γηα ηελ κέηξεζε δεο Δηθφλα 9). Σφζν ε γξακκηθή (R
2
 = 

0,9127 – 0,9598) φζν θαη ε εθζεηηθή (R
2
 = 0,9318 – 0,9737) γξακκή ηάζεο πεξηέγξαθε 

ηθαλνπνηεηηθά ηα δεδνκέλα (R
2
 > 0,9),  κε ηελ εθζεηηθή λα έρεη θάπσο κεγαιχηεξεο ηηκέο 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (R
2
).   

Δπίζεο εξεπλήζεθε θαηά πφζν νη ηέζζεξεηο παξάγνληεο ζρήκαηνο (shape factors) πνπ 

κειεηήζεθαλ [θπθιηθφηεηα (circularity), ιφγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio), ζηξνγγπιφηεηα 

(roundness) θαη ππθλφηεηα ή ζηεξεφηεηα (solidity)] δηαθνξνπνηνχληαη κε ην κέγεζνο ελφο 

θπιιαξίνπ εληφο κηαο πνηθηιίαο (Γξαθήκαηα 8, 9, 10 θαη 11).  
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Χο πξνο ηελ θπθιηθφηεηα (circularity), παξαηεξήζεθε φηη απηή δελ επεξεάδεηαη απφ 

ην κέγεζνο ηνπ θπιιαξίνπ ζε θακία απφ ηηο νθηψ πνηθηιίεο πνπ εξεπλήζεθαλ (Γξάθεκα 8).  

Ο ιφγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio) θαη ε ζηξνγγπιφηεηα [roundness; ην αληίζηξνθν 

ηνπ ιφγνπ δηαζηάζεσλ (aspect ratio)] επίζεο δελ επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θπιιαξίνπ 

ζηηο έμε απφ ηηο νθηψ πνηθηιίεο πνπ εξεπλήζεθαλ (Γξαθήκαηα 9 θαη 10). Χζηφζν ζηηο 

πνηθηιίεο Lenny θαη Talea θαίλεηαη ν ιφγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio) λα κεηψλεηαη θαη ε 

ζηξνγγπιφηεηα (roundness) λα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ θπιιαξίνπ. 

Ζ ππθλφηεηα ή ζηεξεφηεηα (solidity) επίζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ 

θπιιαξίνπ αλά πνηθηιία (Γξάθεκα 11).  

Αλαιχζεθαλ κηα ζεηξά απφ κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχλζεησλ θχιισλ απφ 

ηηο νθηψ πνηθηιίεο ππφ κειέηε θαη δηαπηζηψζεθαλ κεγάιεο δηαθνξέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά πεξηιακβάλνπλ ην ζρήκα ησλ θπιιαξίσλ. Σν ζρήκα ησλ θχιισλ κεηξήζεθε κε βάζε 

ηέζζεξηο παξάγνληεο ζρήκαηνο (shape factors) [θπθιηθφηεηα (circularity), ιφγνο δηαζηάζεσλ 

(aspect ratio), ζηξνγγπιφηεηα (roundness) θαη ππθλφηεηα ή ζηεξεφηεηα (solidity)] δείρλνληαο 

φηη απηφ είλαη άιινηε ιηγφηεξν θαη άιινηε πεξηζζφηεξν ειιεηπηηθφ, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. 

Απηφ δε ην ζρήκα δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θπιιαξίνπ ζηηο έμη απφ ηηο νθηψ 

πνηθηιίεο πνπ κειεηήζεθαλ.    

Βξέζεθε επίζεο φηη ε ζρέζε κεηαμχ πεξηκέηξνπ θαη επηθάλεηαο θάζε θπιιαξίνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία θαη πεξηγξάθεηαη πάξα πνιχ θαιά (R
2
 > 0,93) απφ εθζεηηθή 

γξακκή ηάζεο 
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Γξάθεκα 7: Φπιιηθή επηθάλεηα ελόο θπιιαξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζε 8 πνηθηιίεο 

ηξηαληάθπιινπ (n = 20 ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 έσο 28 θπιιάξηα 

[Testarosa (n = 16); Avalance (n = 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 15); Lenny (n = 

16); Sorbet avalance (n = 19); Talea (n = 28)]. Παξνπζηάδνληαη επίζεο κηα γξακκηθή (κπιε) θαη εθζεηηθή 

(θόθθηλε) γξακκή ηάζεο. 
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Γξάθεκα 8: Κπθιηθόηεηα (circularity) ελόο θπιιαξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θπιιηθή ηνπ επηθάλεηα ζε 8 

πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 έσο 28 θπιιάξηα 

[Testarosa (n = 16); Avalance (n = 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 15); Lenny (n = 

16); Sorbet avalance (n = 19); Talea (n = 28)]. Γίδεηαη επίζεο κηα γξακκηθή γξακκή ηάζεο. 

 



 

 63 

 

 

 

R² = 0,0441

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

A, TestarosaA, Testarosa R² = 0,1557

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

B, Avalance

 

R² = 0,0704

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

C, Bordeux

R² = 0,0058

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

D, Jumilia

 

R² = 0,0014

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

E, Gladiator R² = 0,4336

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

F, Lenny

 

R² = 0,2061

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

G, Sorbet avalance R² = 0,5012

0

1

2

3

0 15 30 45

A
s
p

e
c
t 

ra
ti

o

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

H, Talea

 

 

Γξάθεκα 9: Λόγνο δηαζηάζεσλ (aspect ratio) ελόο θπιιαξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θπιιηθή ηνπ 

επηθάλεηα ζε 8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 

έσο 28 θπιιάξηα [Testarosa (n = 16); Avalance (n = 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 

15); Lenny (n = 16); Sorbet avalance (n = 19); Talea (n = 28)]. Γίδεηαη επίζεο κηα γξακκηθή γξακκή ηάζεο. 
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Γξάθεκα 10: ηξνγγπιόηεηα (roundness) ελόο θπιιαξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θπιιηθή ηνπ επηθάλεηα ζε 

8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 έσο 28 

θπιιάξηα [Testarosa (n = 16); Avalance (n = 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 15); 

Lenny (n = 16); Sorbet avalance (n = 19); Talea (n = 28)]. Γίδεηαη επίζεο κηα γξακκηθή γξακκή ηάζεο. 

 



 

 65 

 

 

R² = 0,1325

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

A, Testarosa

R² = 0,2225

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

B, Avalance

R² = 0,1704

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

C, Bordeux

R² = 0,0524

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

D, Jumilia

 

R² = 0,1717

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

E, Gladiator

R² = 0,0716

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

F, Lenny

 

R² = 0,29

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

G, Sorbet avalance

R² = 0,1671

0,8

0,9

1,0

0 15 30 45

S
o

il
id

it
y

Φσλλική επιθάνεια (cm2)

H, Talea

 

 

Γξάθεκα 11: Ππθλόηεηα ή ζηεξεόηεηα (solidity) ελόο θπιιαξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θπιιηθή ηνπ 

επηθάλεηα ζε 8 πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ (n = 20 ηξηαληάθπιια αλά πνηθηιία). Αλά ηξηαληάθπιιν κεηξήζεθαλ 13 

έσο 28 θπιιάξηα [Testarosa (n = 16); Avalance (n = 22); Bordeux (n = 20); Jumilia (n = 13); Gladiator (n = 

15); Lenny (n = 16); Sorbet avalance (n = 19); Talea (n = 28)]. Γίδεηαη επίζεο κηα γξακκηθή γξακκή ηάζεο. 
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Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα 12 θαίλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πνηθηιίεο ε δηαηεξεζηκφηεηα 

κεηψζεθε φηαλ ηα ηξηαληάθπιια έραζαλ ην 12 % ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο (δειαδή έθηαζαλ 

ην 88% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο, δειαδή ηα ηξηαληάθπιια 

δηαηεξήζεθαλ ιηγφηεξεο εκέξεο ζην βάδν. Όηαλ ηνπνζεηήζεθε ζην βάδν ε αληηδηαπλεπζηηθή 

νπζία SNP θαη ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ηα αθπδαησκέλα θαηά 12% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο 

ηξηαληάθπιια, θαηαιαβαίλεηαη φηη ε δηαηεξεζηκφηεηα απμήζεθε ζε ζρέζε κε εθείλα ζηα 

νπνία ην δηάιπκα δελ πεξηείρε SNP. Δηδηθά ζηελ πνηθηιία Bordeux, παξαηεξήζεθε φηη ε 

δηαηεξεζηκφηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία έραζαλ 12% ηνπ βάξνπο ηνπο πξηλ απφ ηελ 

κέηξεζε αιιά ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηάιπκα ην νπνίν πεξηείρε SNP, είραλ κεγαιχηεξε 

δηαηεξεζηκφηεηα αθφκε θαη απφ ηα ηξηαληάθπιια ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπο (δειαδή ζην 100% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο).  

Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ε πνηθηιία Lenny έρεη ηε κεγαιχηεξε δηαηεξεζηκφηεηα ζε 

φιεο ηηο κεηαρεηξίζεηο [δειαδή αμηνιφγεζε θαηά ηελ παξαιαβή (100% αξρηθνχ βάξνπο), 

αθφηνπ ηα ινπινχδηα ράζνπλ 12% βάξνο (δειαδή 88% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο) φπσο επίζεο 

φηαλ ηα ινπινχδηα ράζνπλ 12% βάξνο (δειαδή 88% ηνπ αξρηθνχ βάξνπο) θαη ην δηάιπκα ζην 

βάδν πεξηέρεη ηελ αληηδηαπλεπζηηθή νπζία SNP] ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε κεηαρείξηζε ζηηο 

άιιεο δχν πνηθηιίεο ππφ εμέηαζε (Γξάθεκα 10). Ζ πνηθηιία Testarosa έρεη ππνζηεί ηελ 

κεγαιχηεξε κείσζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηεο θαηφπηλ αθπδαηψζεσο 12%, αιιά θαη ε 

αληηδηαπλεπζηηθή νπζία SNP παξνπζηάδεη ηελ κηθξφηεξε βειηίσζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο 

ζηελ πνηθηιία απηή.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

0

2

4

6

8

100 88 88 &

SNP

100 88 88 &

SNP

100 88 88 &

SNP

Bordeux Testarosa Lenny

Δ
ια

ηη
ρ

η
ζ

ιμ
ό

ηη
ηα

 (
η

μ
έρ

ες
)

% ηοσ αρτικού βάροσς & μεηατείριζη

Ποικιλία
 

 

Γξάθεκα 12: Γηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ παξαιαβή 

(δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; ιεπθό ρξώκα), αθόηνπ έραζαλ 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο (δειαδή 

θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; κπιε ρξώκα) ή αθόηνπ επίζεο έραζαλ ην 12% ηνπ θξέζθνπ 

βάξνπο ηνπο (δειαδή θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) αιιά ην δηάιπκα ζην βάδν πεξηείρε ηελ 

αληηδηαπλεπηζηθή νπζία SNP (πξάζηλν ρξώκα) ζε 3 πνηθηιίεο (n = 12). Ζ κέηξεζε έιαβε ρώξα ζε ζάιακν κε 

ζεξκνθξαζία 22 
o
C, ζρεηηθή πγξαζία 50% θαη θσηηζκό 15 κmol m

-2
 s

-1
 γηα 12 ώξεο ηελ εκέξα. Οη γξακκέο 

ζθάικαηνο (error bars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 

 

 

 



Πηπρηαθή δηαηξηβή Διέλεο Πνιηνπδάθε 

 68 

-45

-30

-15

0

100 88 88 &

SNP

100 88 88 &

SNP

100 88 88 &

SNP

Bordeux Testarosa Lenny

Φ
ρ

έζ
κ
ο

 β
ά

ρ
ο

ς
 (

%
 η

ο
σ

 α
ρ

τ
ικ

ο
ύ

)

Μεηατείριζη

Ποικιλία
 

Γξάθεκα 13: Μείσζε ηνπ θξέζθνπ βάξνπο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο (εθθξαδόκελν σο 

πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ) από ηξηαληάθπιια, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ παξαιαβή (δειαδή 100% 

ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; ιεπθό ρξώκα), αθόηνπ έραζαλ 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο (δειαδή θηάλνληαο ην 

88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; κπιε ρξώκα) ή αθόηνπ επίζεο έραζαλ ην 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο 

(δειαδή θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) αιιά ην δηάιπκα ζην βάδν πεξηείρε ηελ 

αληηδηαπλεπηζηθή νπζία SNP (πξάζηλν ρξώκα) ζε 3 πνηθηιίεο (n = 12). Αξρηθό θξέζθν βάξνο ζεσξείηαη απηό πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο κεξηθήο αθπδάησζεο (δειαδή θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ινπινπδηώλ). Ζ κέηξεζε έιαβε ρώξα ζε 

ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 22 
o
C, ζρεηηθή πγξαζία 50% θαη θσηηζκό 15 κmol m

-2
 s

-1
 γηα 12 ώξεο ηελ εκέξα. Οη 

γξακκέο ζθάικαηνο (error bars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 

 

 

Ζ θαηαλάισζε λεξνχ δίδεηαη ζε πνζφηεηα λεξνχ αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο 

αλά κνλάδα ρξφλνπ δηαηεξεζηκφηεηαο (gr H2O cm
-2

 θπιιηθήο επηθάλεηαο d
-1

 

δηαηεξεζηκφηεηαο). χκθσλα κε ην Γξάθεκα 14 θαίλεηαη φηη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

ππάξρεη κία κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ αλά πνηθηιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνηθηιία 

Bordeux θαίλεηαη φηη θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν λεξφ ζε ζρέζε κε ηε πνηθηιία Testarosa θαη 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν λεξφ ζε ζρέζε κε ηε πνηθηιία Lenny. Σα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο κεηαρεηξίζεηο [δειαδή αμηνιφγεζε θαηά ηελ παξαιαβή 
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(100% αξρηθνχ βάξνπο), αθφηνπ ηα ινπινχδηα ράζνπλ 12% βάξνο (δειαδή 88% ηνπ αξρηθνχ 

βάξνπο) φπσο επίζεο φηαλ ηα ινπινχδηα ράζνπλ 12% βάξνο (δειαδή 88% ηνπ αξρηθνχ 

βάξνπο) θαη ην δηάιπκα ζην βάδν πεξηέρεη ηελ αληηδηαπλεπζηηθή νπζία SNP] αλά πνηθηιία.  

Όζνλ αθνξά ηελ θάζε πνηθηιία δηαπηζηψλεηαη φηη ζε φιεο ζην 100% ηνπ βάξνπο ηνπο 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο ε θαηαλάισζε λεξνχ είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε απηή ζην 

88% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο, ελψ ζην 88% ηνπ αξρηθνχ ηνπο 

βάξνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο καδί κε ην SNP ζην δηάιπκα είλαη αθφκα κηθξφηεξε ε 

θαηαλάισζε χδαηνο ζε ζρέζε  κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο κεηαρεηξίζεηο. Απηφ είλαη ινγηθφ 

εθφζνλ ην SNP είλαη αληηδηαπλεπζηηθή νπζία θαη θιείλεη ηα ζηνκάηα ησλ θχιισλ, δειαδή 

δελ αθήλεη εχθνια ην λεξφ λα δηαθχγεη απφ ην ηξηαληάθπιιν.     
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Γξάθεκα 14: Καηαλάισζε λεξνύ από ηξηαληάθπιια, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ 

παξαιαβή (δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; ιεπθό ρξώκα), αθόηνπ έραζαλ 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο 

(δειαδή θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; κπιε ρξώκα) ή αθόηνπ επίζεο έραζαλ ην 12% ηνπ 

θξέζθνπ βάξνπο ηνπο (δειαδή θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) αιιά ην δηάιπκα ζην βάδν 

πεξηείρε ηελ αληηδηαπλεπηζηθή νπζία SNP (πξάζηλν ρξώκα) ζε 3 πνηθηιίεο (n = 12). Ζ κέηξεζε έιαβε ρώξα ζε 

ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 22 
o
C, ζρεηηθή πγξαζία 50% θαη θσηηζκό 15 κmol m

-2
 s

-1
 γηα 12 ώξεο ηελ εκέξα. Οη 

γξακκέο ζθάικαηνο (error bars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 
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Παξνπζηάδεηε ζην Γξάθεκα 15 ε δηαθνξά ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο θαηά ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο κε εθείλν ζηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο. Ζ δηαθνξά απηή 

είλαη ζεηηθή, δειαδή ην άλζνο άλνημε ζε έλα πνζνζηφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαηεξεζηκφηεηαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά απηή ηφζν πεξηζζφηεξν θαίλεηαη φηη 

άλνημε ην άλζνο κέρξη λα ηεξκαηηζηεί ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζηειέρνπο.  

ηελ πνηθηιία Testarosa θαίλεηαη φηη φηαλ ηα ηξηαληάθπιια ήηαλ ζην 88% ηνπ 

αξρηθνχ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο, ε δηαθνξά ηνπ ζηαδίνπ άλζνπο 

απμάλεηαη νξηαθά ζε ζρέζε κε ηα ηξηαληάθπιια ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή 

ηνπο (δειαδή ζην 100% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο). ηε πνηθηιία Lenny είλαη ζρεδφλ ίδηα ε 

δηαθνξά ηνπο κεηαμχ ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο 

(δειαδή ζην 100% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο) θαη εθείλσλ πνπ έραζαλ 12% ηνπ βάξνπο ηνπο 

πξηλ ηελ κέηξεζε (δειαδή ζην 188% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο). ηε πνηθηιία Bordeux 

κεηψλεηαη ε δηαθνξά ηνπ ζηάδηνπ ηνπ άλζνπο κεηαμχ ησλ κεηαρεηξίζεσλ 100 θαη 88%.  

Καη ζηηο ηξείο πνηθηιίεο παξαηεξήζεθε φηη ε δηαθνξά ηνπ ζηαδίνπ ηνπ άλζνπο 

κεηψλεηαη φηαλ απηή κεηξήζεθε ζε ινπινχδηα ζην 88% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο πξηλ ηελ 

αμηνιφγεζε ελψ ην δηάιπκα πεξηείρε SNP, ζε ζρέζε κε ηφζν κε ηξηαληάθπιια πνπ 

αμηνινγήζεθαλ ζην 100% φζν θαη ζην 88% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο. 
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Γξάθεκα 15:  Γηαθνξά ζηαδίνπ άλζνπο [(ζηάδην άλζνπο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό) – (ζηάδην άλζνπο θαηά 

ηελ παξαιαβή)] από ηξηαληάθπιια, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ παξαιαβή (δειαδή 100% ηνπ 

θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; ιεπθό ρξώκα), αθόηνπ έραζαλ 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο (δειαδή θηάλνληαο ην 88% 

ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο; κπιε ρξώκα) ή αθόηνπ επίζεο έραζαλ ην 12% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο 

(δειαδή θηάλνληαο ην 88% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) αιιά ην δηάιπκα ζην βάδν πεξηείρε ηελ 

αληηδηαπλεπηζηθή νπζία SNP (πξάζηλν ρξώκα) ζε 3 πνηθηιίεο (n = 12). Ζ κέηξεζε έιαβε ρώξα ζε ζάιακν κε 

ζεξκνθξαζία 22 
o
C, ζρεηηθή πγξαζία 50% θαη θσηηζκό 15 κmol m

-2
 s

-1
 γηα 12 ώξεο ηελ εκέξα. Οη γξακκέο 

ζθάικαηνο (error bars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 
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55  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ  

 

 

 Σν ζρήκα ησλ θχιισλ είλαη άιινηε ιηγφηεξν θαη άιινηε πεξηζζφηεξν ειιεηπηηθφ, 

αλάινγα κε ηελ πνηθηιία.  

 Σν ζρήκα ησλ θχιισλ δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θπιιαξίνπ ζηηο έμε απφ ηηο 

νθηψ πνηθηιίεο πνπ κειεηήζακε.    

 Ζ ζρέζε κεηαμχ πεξηκέηξνπ θαη επηθάλεηαο θάζε θπιιαξίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνηθηιία θαη πεξηγξάθεηαη πάξα πνιχ θαιά (R
2
 > 0,93) απφ εθζεηηθή γξακκή ηάζεο. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο αληηδηαπλεπζηηθήο νπζίαο SNP (απειεπζεξψλεη NO) ζην δηάιπκα 

αλζνδνρείνπ ζε ηξηαληάθπιια ηα νπνία είραλ πξνεγνπκέλσο κεξηθψο αθπδαησζεί 

(θαηά 12% ηνπ αξρηθνχ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) βειηίσζε ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ζηηο 

ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζακε. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο αληηδηαπλεπζηηθήο νπζίαο SNP (απειεπζεξψλεη NO) ζην δηάιπκα 

αλζνδνρείνπ κείσζε ηελ θαηαλάισζε χδαηνο ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζακε.  

 Ζ εθαξκνγή ηεο αληηδηαπλεπζηηθήο νπζίαο SNP ζην δηάιπκα αλζνδνρείνπ ειαθξψο 

κείσζε ην άλνηγκα ηνπ άλζνπο θαη ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο πνπ κειεηήζακε.  

 H δηαθνξά ηνπ ζηάδηνπ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ άλζνπο θαηά ην ηέινο ηεο 

κεηαζπιιεθηηθήο ηνπ δσήο θαη ζηηο ηξεηο πνηθηιίεο ήηαλ κηθξή ζε απηά κε ην SNP ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο κεηαρεηξίζεηο (100% θαη 88% ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ αλζηθψλ 

ζηειερψλ). 
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