
 ΑΠΡΗΛΗΟ, 2016 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ, 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ, 

2016 

 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ  

ΚΡΖΣΖ  
 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΓΔΧΠΟΝΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ 

ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

 

TECHNOLOGICAL 

EDUCATIONAL 

INSTITUTE of CRETE 
SCHOOL of AGRICULTURE 

FOOD AND NUTRITION 
 

DEPARTMENT of AGRICULTURE 

  

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

 

ΔΔΠΠΗΗΓΓΡΡΑΑΖΖ    ΓΓΗΗΑΑΦΦΟΟΡΡΧΧΝΝ  ΤΤΓΓΚΚΔΔΝΝΣΣΡΡΧΧΔΔΧΧΝΝ  ΔΔΚΚΥΥΤΤΛΛΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟ  ΚΚΟΟΜΜΠΠΟΟΣΣ    ΣΣΖΖ  

ΓΓΗΗΑΑΣΣΖΖΡΡΖΖΗΗΜΜΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ    ΚΚΟΟΜΜΜΜΔΔΝΝΧΧΝΝ  ΣΣΡΡΗΗΑΑΝΝΣΣΑΑΦΦΤΤΛΛΛΛΧΧΝΝ  ΠΠΟΟΗΗΚΚΗΗΛΛΗΗΑΑ    JJUUMMLLIIAA  

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΡΗΑ ΒΛΑΖ 

ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΡ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΡΗΚΧ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ, ΔΝΧ ΤΝΣΟΝΗΣΖΚΔ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΛΗΑ, ΤΠΟΣΡΟΠΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ ΚΑΗ ΑΜΠΔΛΟΤ). Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΖΣΑΝ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΤ, ΣΟ 

ΟΠΟΗΟ ΔΝΣΑΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ «ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ (ΑΓΡΟΔΣΑΚ)» ΜΔ MIS 453350, ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΠ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ», ΔΠΑ 2007-2013.  



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΚΑΘ. ΓΡ ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

KAΘ. ΓΡ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΑΝΟΤΡΑΚΖ 

ΚΑΘ.    KONTAΞΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΔΡΓΟ ΑΤΣΟ ΤΛΟΠΟΗΖΘΖΚΔ 

ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΤΛΛΔΚΣΗΚΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ. 

ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ, 

ΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ 

ΣΟΤ ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ . 



 

v 

 



 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνπο γνλείο κνπ 

 

  



 

vii 

 

ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟ  

 

παξνύζα δηαηξηβή έιαβε ρώξα ζην εξγαζηήξην Μεηαζπιιεθηηθήο Φπζηνινγίαο 

θαη Σερλνινγίαο Οπσξνθεπεπηηθώλ ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ ηεο 

ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο & Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο κε 

ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ εξγαζηεξίoπ απηνύ. Απηή ηε ζηηγκή πνπ ην 

έξγν έρεη νινθιεξσζεί, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ Γξ  Γεκήηξην 

Φαλνπξάθε γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εξγαζηώ ζην εξγαζηήξην ηνπ θαη λα 

πξνζπαζήζσ λα θέξσ ζε πέξαο  έλα, όπσο απνδείρζεθε, δύζθνιν έξγν. 

Δπηπξόζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ  Καζεγήηξηα ηξαηαξηδάθε Άξγπξσ  

πνπ βνήζεζε ζηελ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηνλ Καζεγεηή Γξ Μηραήι Παπαδεκεηξίνπ 

γηα ηηο πνιύηηκεο δησξζώζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ. Δπραξηζηώ,  επίζεο,  ηνλ θαζεγεηή Γξ. 

Θξαζύβνπιν Μαληό θαη ηελ Γξ. Φέληα Γάιιηνπ γηα ηελ παξνρή ηνπ εθρπιίζκαηνο θόκπνζη, 

ην νπνίν ήηαλ απαξαίηεην γηα ηκήκα ηεο κειέηεο.  Σέινο, αλακθίβνια πνιιά επραξηζηώ 

αμίδνπλ νη παξαθάησ ζπκθνηηήηεο κνπ πνπ βνήζεζαλ ζηηο κεηξήζεηο: Βαζηιάθε Κσζηαληίλα,  

Νηθνιία Μαξαγθνπδάθε, Καηεξίλα Φξέξε, Αζπαζία Γάλα, Διέλε  Πνιηνπδάθε, Νίθνο 

Πινπκήο θαη Ννληαο θαθηαλάθεο. 
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ΠΠΔΔΡΡΗΗΛΛΖΖΦΦΖΖ    

 

Mειεηήζακε ηελ επίδξαζε (i) ηεο κεξηθήο μήξαλζεο θαη (ii) ηνπ εθρπιίζκαηνο 

θόκπνζη ζε δηαθόξεο ζπγθεληξώζεηο (ζην δηάιπκα πνπ ηνπνζεηνύληαη ηα ινπινύδηα) ζηελ 

δηαηεξεζηκόηεηα δξεπησλ ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο Jumilia. Βξέζεθε όηη ήπηα κεξηθή 

μήξαλζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ (έσο 88% ηνπ αξρηθνύ ηνπο βάξνπο) πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζην βάδν δελ επεξεάδεη θαζόινπ ηε δηαηεξεζηκόηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο 

Jumilia. Χζηόζν, πεξηζζόηεξν έληνλε μήξαλζε (> 88% ηνπ αξρηθνύ ηνπο βάξνπο), έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δηαηεξεζηκόηεηα ηνπο. Παξαηεξήζακε επίζεο όηη εθρύιηζκα 

θόκπνζη (1 θαη 2 gr L
-1

) ζην λεξό πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ινπινύδηα θαηά ηελ κέηξεζε είρε 

ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηαηεξεζηκόηεηα, ελώ κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο δελ 

είραλ θάπνηα επίδξαζε. Ζ ζεηηθή απηή επίδξαζε ηνπ εθρπιίζκαηνο θόκπνζη ζηε 

δηαηεξεζηκόηεηα νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο δηαπλνήο  (αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο αλά 

κνλάδα ρξόλνπ), αθνύ θαη απηή δελ επεξεάζηεθε από ηηο επεκβάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο. 

 

 



 

xii 

 

AABBSSTTRRAACCTT  

 

We studied the effect of (i) partial drying and (ii) addition of compost extract at 

different concentrations (in the vase solution) on the vase life of cut roses cultivar Jumilia. It 

was found that mild partial drying prior to evaluation (up to 88% of the initial weight) before 

placing the flower in the vase did not affect the vase life of cut roses cultivar Jumilia. 

However, more intense drying (> 88% of the initial weight) had a negative impact on their 

vase life. We also observed that compost extract (1 and 2 gr L
-1

) in the vase solution had a 

promotive effect on vase life, whereas lower or higher concentrations did not. This positive 

effect of compost extract in the vase water on vase life was not through decreased 

transpiration (per unit leaf area per unit time), since this was not affected. 

 

 



 

13 

 

11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ    

 

1.Γενικά και ηετνικά ζηοιτεία καλλιέργειας ηριανηάθσλλοσ 

 

 Σν  ηξηαληάθπιιν είλαη πνιπεηέο θπηό κε θαηαγσγή από ηελ Δπξαζία, ηε Βνξεηνδπηηθή 

Αθξηθή, Βόξεηα θαη Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηηο Καλάξηεο Νήζνπο. ύκθσλα κε ηελ ηζηνξία ην 

ηξηαληάθπιιν ζεσξείηαη σο ζύκβνιν αγάπεο θαη νκνξθηάο. Μπήθε ζηηο ηνπηθέο παξαδόζεηο 

πνιιώλ πνιηηηζκώλ θαη είλαη έλα από ηα αξραηόηεξα θαη γλσζηά ινπινύδηα ζηελ 

αλζξσπόηεηα. Ήηαλ ζύκβνιν ησλ καρώλ πνπ γηλόηαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο Αγγιίαο, νη νπνίεο 

είλαη γλσζηέο σο πόιεκνο ησλ Ρόδσλ (Captains, 2015). Σν ηξηαληάθπιιν πνπ θαιιηεξγείηαη 

ζήκεξα είλαη ην πην δηαδεδνκέλν θαη δεκνθηιέο θαιισπηζηηθό θπηό.  Καηέρεη ηελ πξώηε 

ζέζε  ζηελ εκπνξία δξεπηώλ αλζέσλ θαη θαιιηεξγείηαη ζαλ γιαζηξηθό θαη γηα ην θνκκέλν ηνπ 

άλζνο. Τπάξρνπλ παξά πνιιέο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα ζε δηάθνξα ρξώκαηα αλζέσλ. Πνηθηιίεο 

κε δίρξσκα άλζε θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηελ κνξθή θαη ηελ ρξήζε ηνπο. Σα  θπξηόηεξα 

είλαη ηα ζακλώδε, ηα δελδξώδε κε θνξκό πεξίπνπ 1 κέηξν, ηα κίλη δελδξώδε κε θνξκό 

πεξίπνπ 50 έσο 60 εθαηνζηά ηα Ναλά, ηα  πνιύαλζε, ηα ςειά ή ρακειά, ηα ηξηαληάθπιια 

εδαθνθάιπςεο, ηα άγξηα θαη ηα γπκλόξηδα ηξηαληάθπιια. Σα ζακλώδε ηξηαληάθπιια 

ζπλήζσο θπηεύνληαη ζε νκάδεο γηα ηελ δεκηνπξγία αλζηθώλ ζπλζέζεσλ, ηα αλαξξηρώκελα 

θνληά ζε ηνίρνπο, πέξγθνιεο ή θξάρηεο, ηα Νάλα ζε γιάζηξεο θαη ηα δελδξώδε κεκνλσκέλα 

ζε ειηόινπζηεο ζέζεηο ηνπ θήπνπ (Πνγηαηδήο, 2015). Σελ δεθαεηία ηνπ 1970 κε 1980 άξρηζε 

λα θαιιηεξγείηαη ζην ζεξκνθήπην θαη ην 2004 εηζήρζεθαλ γηα 1
ε
 θνξά ηξηαληάθπιια από ηελ 

Βνπιγαξία (Agrotypos, 2015). ήκεξα θαιιηεξγνύληαη 13.000 ζηξέκκαηα από ηα νπνία ηα 

κηζά θαιιηεξγνύληαη ζε ζεξκνθήπην. Αθόκα εμάγνληαη κηθξέο πνζόηεηεο ηξηαληάθπιινπ θαη 

γίλεηαη παξαγσγή ξνδέιαηνπ από ην βηνκεραληθό ηξηαληάθπιιν όπνπ θαιιηεξγνύληαη 400 κε 

500 ηξηαληάθπιια αλά ζηξέκκα (Symaagro, 2015). 
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1.1 Βοηανικά ταρακηηριζηικά ηριανηάθσλλοσ 

 

Σν ηξηαληάθπιιν είλαη θπιινβόινο ζάκλνο θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Rosaceae  ην γέλνο 

Rosa (Πνγηαηδήο, 2015). Σα θύιια ηνπ ηξηαληάθπιινπ είλαη ζύλζεηα κε νδνλησηά θπιιάξηα 

πεξηηηά ζε αξηζκό ηα νπνία ελαιιάζζνληαη πάλσ ζηνλ βιαζηό (Minargic, 2015). Ο βιαζηόο 

ηνπ ηξηαληάθπιινπ έρεη αγθάζηα θαη είλαη μπιώδεο, ελώ έρεη άλζε κνλήξε ή ζε ηαμηαλζίεο 

(Symaagro, 2015). Κάζε άλζνο πεξηέρεη 4 έσο 5 ζέπαια,  5 έσο 35 πέηαια ζε δηάθνξα 

ρξώκαηα κε πνιπάξηζκνπο ζηήκνλεο. Ο θαξπόο ηνπ ηξηαληάθπιινπ είλαη αραίλην γηαηί ε 

σνζήθε είλαη κνλόρσξε (Minargic, 2015). Τπάξρνπλ παξά πνιιέο πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ 

ζηνλ θόζκν θαη βξίζθεηαη όηη έρνπκε παξαγσγή θάζε ρξόλν 250 λέεο πνηθηιίεο. Σν 

ηξηαληάθπιιν είλαη νπδέηεξν ζηελ θσηνπεξίνδν θαη αλζίδεη αλεμάξηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο (Geoplexus Net, 2015). 

 

1.2 Ποικιλίες ηριανηάθσλλοσ 

 

Ζ πνηθηιία  ε δακαζθελή Rosa damascene είλαη πβξίδην θαη πξνέξρεηαη από ηελ 

δηαζηαύξσζε κεηαμύ ηεο Rosa mochata benth, Rosa gallica, θαη Rosa feldsschenkoanaregel, 

ελώ θαιιηεξγείηαη γηα ην αηζέξην έιαην ηεο. Υσξίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαινθαηξηλά 

(R*damascenenothovar.damascena) πνπ έρνπλ ζύληνκε πεξίνδν άλζεζεο ην θαινθαίξη θαη ηα 

θζηλνπσξηλά (R*damascenesemperflorens(Duhamel)Rowley) πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε πεξίνδν 

άλζεζεο κέζα ζην θζηλόπσξν. Γεκνθηιήο πνηθηιία ηεο R*damascene είλαη ε Ispahan, ελώ ε 

πβξηδηθή πνηθηιία Rosa centifollia πξνέξρεηαη ελ κέξεη από πνηθηιίεο Rosa damascene όπσο ε 

Bourbon θαη ε Portland (Εσνθόκνο, 2015). 

 

1.3 Ποικιλίες ηριανηάθσλλοσ για κομμένα λοσλούδια  

 

Τπάξρεη ην ηξηαληάθπιιν ηύπνπ standard πνπ έρνπκε αλά άλζηθν ζηέιερνο θαη έλα 

κπνπκπνύθη θαη ηα ηύπνπ spray ηξηαληάθπιια πνπ αλά άλζηθν ζηέιερνο έρνπκε πνιιά 

κπνπκπνύθηα (Παπαδεκεηξίνπ, 2015). Έρνπκε αθόκα ηα πβξίδηα ηζαγηνύ θαη ηα πνιύαλζε 

γηα θαιιηέξγεηα κε ζθνπό ηελ παξαγσγή δξεπηώλ αλζέσλ ηξηαληάθπιινπ (Γηαληζάθε, 2015). 
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1.4 Ποικιλίες ηριανηάθσλλοσ για γλάζηρα 

 

Σα ηξηαληάθπιια είλαη παξόκνηα κε ηα πνιύαλζε κόλν πνπ ην ύςνο ηνπο θπκαίλεηαη γύξσ 

ζηα 50 cm θαη είλαη θαηάιιεια γηα ην θαιισπηζκό ησλ ρώξσλ. Σα κίλη δελ μεπεξλνύλ ην 

ύςνο ησλ 40 cm θαη είλαη επίζεο γηα ηνλ θαιισπηζκό ησλ ρώξσλ.  Σα  ηξηαληάθπιια 

εδαθνθάιπςεο είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζε αζζέλεηεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

θεπνηερλία γηα θαιισπηζκό θαη θάιπςε ηνπ εδάθνπο. Σα αλαξξηρώκελα ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαη απηά ζηελ θεπνηερλία γηα θαιισπηζκό θαη γηα ηελ θάιπςε ηνίρσλ πεξίθξαμεο θαη 

θαηαζθεπή ππόζηεγνπ. Σα ζακλώδε  ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θεπνηερλία γηα θαιισπηζκό ησλ 

γσληώλ ηνπ θήπνπ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θξάρηε (Γηαληζάθε, 2015). 

 

1.5 σνθήκες περιβάλλονηος 

 

1.5.1.  Φσο 

 

ην ηξηαληάθπιιν ε άλζεζε δελ θαζνξίδεηαη από ηελ θσηνπεξίνδν θαη έρεη πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά απόδνζεο, όπσο είλαη ν αξηζκόο ησλ πιάγησλ νθζαικώλ θαη ν ζρεκαηηζκόο 

λέσλ βιαζηώλ. Ο ξπζκόο πνπ αλαπηύζζνληαη νη βιαζηνί ηεο αλζνθνξίαο επεξεάδνληαη από 

ην θσο. Ζ έληαζε ηνπ θσηόο παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ άλζεζε θαη ζηελ βιάζηεζε 

ηνπ ηξηαληάθπιινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Με εηδηθνύο ιακπηήξεο ρακεινύ επηπέδνπ 

αθηηλνβνιίαο ησλ 12 κmol s
-1

 m
-2

 επηπξνζζέησο ηνπ ειηαθνύ θσηόο γίλεηαη αύμεζε ησλ 

αλζέσλ ηξηαληάθπιινπ. Ζ ρακειή έληαζε ηνπ θσηόο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρακειή 

ζεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία ηεο ηάμεσο ηνπ 88% απμάλνπλ ηηο απνδόζεηο ηνπ 

ηξηαληάθπιινπ θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ. Όηαλ έρνπκε πςειή αλαινγία 

θόθθηλνπ ππεξύζξνπ ρξώκαηνο επηδξά ζηελ αύμεζε ηνπ κήθνπο ησλ βιαζηώλ θαη ζηελ 

έθπηπμε ησλ νθζαικώλ ηνπ ηξηαληάθπιινπ. Όηαλ ζπλδπάζνπκε κπιε κε θόθθηλν θώο δξα 

αλαζηαιηηθά ζηελ επηκήθπλζε ησλ ζηειερώλ ηνπ ηξηαληάθπιινπ (Εσνθόκνο, 2015). 
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1.5.2 Θεξκνθξαζία 

 

Σν ηξηαληάθπιιν θαιιηεξγείηαη ζε εύξνο ζεξκνθξαζηώλ από 20 έσο 30 βαζκνύο θειζίνπ, 

ελώ 18 έσο 20 βαζκνύο  θειζίνπ ηελ λύρηα είλαη ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία γηα όια ηα είδε 

ηξηαληάθπιισλ. Ζ ρακειή ζεξκνθξαζία 10 έσο 12 βαζκνύο θειζίνπ ηελ λύρηα αλαζηέιιεη 

ηελ αλζνθνξία, ελώ ε ζεξκνθξαζία κέρξη 20 βαζκνύο  θειζίνπ απμάλεη ηελ ζύλζεζε ηνπ 

ξνδέιαηνπ. Ζ ζεξκνθξαζία αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ βιαζηώλ θαη είλαη 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηαηί επηδξά ζηελ αύμεζε ησλ καζραιηαίσλ νθζαικώλ. Σν κήθνο 

ηεο αλζνθνξίαο αιιά θαη ε παξαγσγή ζε άλζε κεηώλεηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβεί ηνπο 

24 βαζκνύο θειζίνπ. Ζ επαηζζεζία ζε δηάθνξεο ηηκέο εμαξηάηαη από ηα δηάθνξα 

αλαπηπμηαθά επίπεδα ηεο θαιιηέξγεηαο. ε ζεξκνθξαζίεο εκέξαο θαη λύρηαο 20 θαη 15 

βαζκνύο θειζίνπ, ε θσηνζπλζεηηθή ηθαλόηεηα απμάλεη (Εσνθόκνο, 2015). 

 

1.5.3 Τγξαζία     

 

Σν ηξηαληάθπιιν έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία κεηά ηελ 

θύηεπζε πξέπεη λα είλαη 80-90%. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άλζεζεο 60-70% πγξαζία είλαη 

επεξγεηηθή γηα ηελ θαιιηέξγεηα (Symaagro, 2015). 

 

1.6  Πνιιαπιαζηαζκόο 

 

Ο πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ ηξηαληάθπιινπ γίλεηαη κε κνζρεύκαηα, ηα νπνία ηα επηιέγνπκε από 

θαινζρεκαηηζκέλα θαη πγηή ίζηα θιαδηά πνπ έρνπλ αξρίζεη λα μπινπνηνύληαη. Κόβνπκε  ηα 

κνζρεύκαηα ζε κήθνο 25 εθαηνζηώλ πάλσ από έλα νθζαικό ζηελ θνξπθή θαη  θάησ από έλα 

νθζαικό ζηελ βάζε. Αθήλνπκε 2 έσο 3 θύιια ζηελ θνξπθή θαη  αθαηξνύκε ηα ρακειόηεξα 

θύιια. Ξύλνπκε ειαθξηά ζηελ βάζε ηνπ κνζρεύκαηνο ζε ύςνο 1 εθαηνζηό γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε ξηδνβνιία. Σν κόζρεπκα ην βνπηάκε ζην λεξό θαη κεηά ζηελ νξκόλε 

ξηδνβνιίαο ε νπνία απμάλεη ηνλ αξηζκό ησλ ξηδηδίσλ ηνπ κνζρεύκαηνο θαη ζπληειεί ζηελ 

αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ επηηπρίαο. Φπηεύνπκε ην κόζρεπκα ζε κηθξή γιάζηξα  βάζνπο 10 έσο 

15 εθαηνζηά ώζηε ην κηζό  κόζρεπκα κε ηα θύιια λα πξνεμέρεη από ην ρώκα θαη λα 

εμαζθαιίδεη δξνζεξό κέξνο καθξηά από ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Χο   ππόζηξσκα θύηεπζεο 
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ρξεηάδεηαη θόκπνζη, ηύξθε θαη πεξιίηεο ζε αλαινγία 1-1-1. Γηαηεξνύκε πςειό πνζνζηό  

πγξαζίαο ηόζν ζην  ρώκα όζν θαη ζην πεξηβάιινλ αέξα ηνπ κνζρεύκαηνο (Βνηαλίζηαο, 

2015). Άιινο ηξόπνο πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ηξηαληάθπιινπ είλαη όηη ζην άγξην ππνθείκελν 

πνπ είλαη έηνηκν θαη έρεη πγηή ξηδηθό ζύζηεκα ηνπνζεηείηαη νθζαικόο από ην ηξηαληάθπιιν 

πνπ ζέινπκε λα πνιιαπιαζηάζνπκε. Όκσο ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα άγξηα 

θιαδηά πνπ βγαίλνπλ θάησ από ηνλ θόκβν ηνπ εκβνιίνπ ζηελ βάζε ησλ θιαδηώλ θαη δνπλ 

ιηγόηεξα  ρξόληα από απηέο πνπ έρνπλ ην δηθό ηνπο  ξηδηθό ζύζηεκα (Valentine, 2015).  Γηα 

ηελ ζπνξά  άγξησλ εηδώλ πξνο απόθηεζε ππνθείκελσλ γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ζπόξνο ηεο θπλνξξνδήο ηνλ νπνίν καδεύνπλ από ηα δάζε όηαλ σξηκάζεη δειαδή όηαλ ν 

θαξπόο ιάβεη ην σξαίν θόθθηλν ρξώκα ή πνξηνθαιί ρξώκα. Σνπο θαξπνύο ηνπο ζπάκε κε 

μύιν γηα λα κελ πιεγώζνπκε ηνπο ζπόξνπο ηνπο νπνίνπο αθνύ δηαιέμνπκε ηνπο απιώλνπκε 

κεξηθέο εκέξεο ζηνλ ήιην λα ζηεγλώζνπλ θαη ηνπο δηαηεξνύκε ζε κέξνο δξνζεξό  θαη θαιά 

αεξηδόκελν κέρξη λα ηνπο ζηξσκαηώζνπκε ηνλ Οθηώβξην κε Ννέκβξην. Υξεζηκνπνηείηαη 

πνιύ ζήκεξα ν ζπόξνο  ηνπ ηξηαληάθπιινπ πνιύαλζνπο, θαη γηα ηνλ εκβνιηαζκό ηνπ 

ηξηαληάθπιινπ πνπ ηα ππνβάιινπλ ζε αλαγθαζηηθή πξώηκε άλζεζε (θνξηζάξηζκα) θαη νη 

ζπόξνη ηνπ πνιύαλζνπο δελ πξέπεη λα ζηξσκαησζνύλ όπσο ηεο θπλνξξνδήο γηαηί θπηξώλνπλ 

ακέζσο (Φηηάρλν, 2015). 

 

1.7 Έδαθνο  

 

Σν ηξηαληάθπιιν θαιιηεξγείηαη ζε ειαθξά ή κέζεο ζύζηαζεο εδάθε κε θαιή ζηξάγγηζε.  

Γελ απνδίδεη θαιά ζε ζπλεθηηθά εδάθε κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε αζβέζηην θαη έιιεηςε 

νξγαληθήο νπζίαο. Σν pH ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα είλαη κεηαμύ  6-7 (Symaagro, 2015). ην 

ζεξκνθήπην πνπ θαιιηεξγνύληαη γίλεηαη εκπινπηηζκόο ηεο αηκόζθαηξαο κε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα ώζηε λα εληαρζεί ε θσηνζύλζεζε θαη λα έρνπκε αύμεζε παξαγσγήο θαη πνηόηεηα 

αλζέσλ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο γίλεηαη ε θαηάιιειε ιίπαλζε κε ηα βαζηθά 

αλόξγαλα ζηνηρεία όπσο άδσην, θώζθνξν θαη θάιην. Ζ θύηεπζε ησλ θπηαξίσλ 

ηξηαληάθπιισλ ζην έδαθνο γίλεηαη κε βειηίσζε ηεο αλάινγεο νξγαληθήο νπζίαο θαη 

θαηάιιειεο ιίπαλζεο (Eforologia, 2013). Κάλνπκε επηθαλεηαθό ζθάιηζκα γηα αθξαηνπνίεζε 

ηνπ εδάθνπο θαη απνκάθξπλζε δηδάλησλ.  Έηζη έρνπκε  θαιύηεξν αεξηζκό ηνπ εδάθνπο θαη 

βειηίσζε ηεο δηαθίλεζεο ηνπ λεξνύ θαη έρνπκε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζε λεξό θαη 

ζξεπηηθά ζηνηρεία κεηαμύ ησλ δηδαλίσλ θαη ηνπ ηξηαληάθπιινπ. Απαγνξεύεηαη ην βαζύ 
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ζθάιηζκα γηαηί θαηαζηξέθεη ηηο ξίδεο. Γηα ην εκβνιηαζκό ηνπ θπηνύ κε ζξεπηηθά ζηνηρεία 

θαιό είλαη λα πξνζζέζνπκε ρσλεκέλε θνπξηά ην ρεηκώλα. Μπνξνύκε λα θάλνπκε 

ζπκπιεξσκαηηθή ιίπαλζε θαη δηαθπιιηθό ςεθαζκό κε ιηπάζκαηα πνπ απνξξνθνύληαη 

ηαρύηεξα (Γηαληζάθε, 2012). Υξεζηκνπνηνύκε ιίπαζκα (15-5-13) βξαδείαο απνξξνθήζεσο 

αλάινγε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηξηαληάθπιισλ θαη πςειήο πνηόηεηαο απνηέιεζκα (Πνιίηεο, 

2015). 

 

1.8 Φύηεπζε 

 

Σα γπκλνξίδα ηξηαληάθπιια θπηεύνληαη όπσο νη θπιινβόινη ζάκλνη θαη δέλδξα κόλν θαηά 

ηελ θξύα πεξίνδν  δειαδή ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ πνπ ηα θύιια έρνπλ πέζεη (Αβξάκεο, 

2015). Φπηεύνληαη ζε κπάια ρώκαηνο κε βηνδηαζπώκελν δίρηπ είλαη αλζεθηηθέο ζην θξύν θαη 

κπνξνύλ λα θπηεύνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη -5 βαζκνύο θειζίνπ (Αβξάκεο, 2015). Όηαλ  

έρνπκε γπκλνξίδα θπηά θάλνπκε εκβάπηηζε ηνπ ξηδώκαηνο ζε λεξό γηα 24 ώξεο πξηλ ηελ 

θύηεπζε εθόζνλ νη ξίδεο είλαη μεξέο (Πνγηάηδεο, 2015). Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο αλάινγα κε 

ηελ δηαζεζηκόηεηα ηνπ λεξνύ, ην είδνο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ θαιιηεξγνύκελε πνηθηιία 

αιιάδνπλ. Βέιηηζηε αλάπηπμε ησλ ηξηαληάθπιισλ επηηπγράλεηαη κε απνζηάζεηο θύηεπζεο 

1,5 × 1,5 κέηξα. Σα  ξηδνβνιεκέλα κνζρεύκαηα θπηεύνληαη λσξίο ηελ άλνημε (Εσνθόκνο, 

2011). Γύν εβδνκάδεο πξηλ θπηεπηνύλ ην έδαθνο πξέπεη λα ζθαθηεί ζε βάζνο 30 κε 40 

εθαηνζηά κε ελζσκαησκέλε θνπξηά. Αλ ην έδαθνο πξνϋπήξρε, ην ηξηαληάθπιιν πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί ην ρώκα ζε βάζνο 40 κε 50 εθαηνζηά. Ο ιάθθνο θύηεπζεο πξέπεη λα είλαη 

κεγαιύηεξνο από ηελ κπάια ηνπ ηξηαληάθπιινπ (Γηαληζάθε, 2012). Καιό  είλαη  λα έρνπκε 

θιαδέςεη ηηο θαηεζηξακκέλεο ξίδεο θαη λα αθαηξέζνπκε ηνπο θαηαζηξεκκέλνπο βιαζηνύο. Οη 

απνζηάζεηο θύηεπζεο είλαη 40 έσο 60 εθαηνζηά θαη θαζνξίδνληαη από ηελ δσεξόηεηα ηεο 

πνηθηιίαο (Πνγηαηδεο, 2015). Φπηεύεηαη από Ννέκβξην κέρξη Μάξηην θαη πξέπεη λα έρεη 

θαιιηεξγεζεί θαη λα πξνζηεζεί νξγαληθή ύιε θαιά ρσλεκέλε θνπξηά θαη θνκπόζηα. Γελ 

θπηεύεηαη ζε εδάθε πνπ λεξνθξαηνύλ ζε πνιύ ακκώδε εδάθε ή πνιύ όμηλα ή αζβεζηώδε 

(Πνγηαηδήο, 2015).  Καη ε επνρή θύηεπζεο ηνπ ηξηαληάθπιινπ έρνπκε άλζεζε 

ηξηαληάθπιινπ ηέιε Μαξηίνπ όκσο ε κεγαιύηεξε άλζεζε είλαη ηνλ Απξίιην (Βνηαλίζηαο, 

2013). 
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1.9 Άξδεπζε 

 

Ζ ζπρλόηεηα ησλ πνηηζκάησλ θαη ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

θπηνύ, ηελ επνρή θαη ην έδαθνο (Αβξάκεο, 2015). Σα θπηά ηνπ ηξηαληάθπιινπ ρξεηάδνληαη 

πόηηζκα ηελ πξώηε ρξόληα εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο γηαηί έρνπλ κηθξέο θαη αδύλαηεο ξίδεο. 

ηα επόκελα ρξόληα αλαπηύζζνπλ βαζύ θαη δπλαηό ξηδηθό ζύζηεκα θαη δελ έρνπλ ηόζν ηελ 

αλάγθε ηεο άξδεπζεο (Αγξνζύκβνπινο, 2014).  Σν ζύζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο είλαη ν πην 

απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο γηα ηα ξνδ ηξηαληάθπιια γηαηί έρνπκε ηελ ζσζηή πνζόηεηα λεξνύ 

θαη είλαη ην πην νηθνλνκηθό ζύζηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο θαηαηνληζηήξεο (Mustknowhow, 

2015). Απνθεύγνπκε ηα ππεξβνιηθά πνηίζκαηα γηαηί δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηα θπηά 

(Αβξάκεο, 2015). 

 

1.10 Κιάδεκα 

 

Σν ηξηαληάθπιιν ρξεηάδεηαη θιάδεκα θάζε ρξόλν πξνο ην ηέινο ηνπ ρεηκώλα. Αλ δελ ην 

θιαδέςνπκε ππάξρεη θίλδπλνο μπινπνίεζεο ησλ βιαζηώλ θαη κείσζε ηεο αλζνθνξίαο ηνπ. 

Κάλνπκε  απζηεξό θιάδεκα αθαηξώληαο ιαίκαξγνπο βιαζηνύο, μεξνύο, άγξηνπο θαη 

αζζεληθνύο βιαζηνύο ή όζνπο έρνπλ θαηεύζπλζε πξνο ην θέληξν. Κιαδεύνπκε  κε πξνζνρή 

ηηο πνηθηιίεο ηξηαληάθπιινπ πνπ αλζίδνπλ κηα θνξά ηνλ ρξόλν. Σν ηαθηηθό θνξπθνιόγεκα 

δειαδή ν θαζαξηζκόο ηνπ θπηνύ από ηα ώξηκα άλζε παξαηείλεη ηελ αλζνθνξία (Grassmarket, 

2014). Σν θιάδεκα θαζνξίδεηαη από ηελ πνηθηιία, ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο θαη ηελ ρξήζε. ηνπο 

βιαζηνύο πνπ δηαηεξνύληαη θαηά ην θιάδεκα πξέπεη ν αλώηεξνο νθζαικόο  λα έρεη 

θαηεύζπλζε πξνο ηα θάησ (Βήκα, 2015). Σα ζακλώδε θαη γπκλνξίδα ηξηαληάθπιια 

ρξεηάδνληαη βαζύ θιάδεκα γηα λα δηαηεξνύλ ην ζρήκα ηνπο, λα αλαλεσζνύλ θαη λα δώζνπλ 

πινύζηα αλζνθνξία. Καιό είλαη λα θνληύλνπκε ηνπο λένπο βιαζηνύο  γηα λα δώζνπλ  

κεγαιύηεξε αλζνθνξία θαη πινύζηα βιάζηεζε. ηα Ναλά ηξηαληάθπιια λα θιαδεπηνύλ νη 

βιαζηνί πνπ έδσζαλ ινπινύδηα γηα λα δπλακώζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην ζρήκα ηνπο. Σν 

θαινθαίξη πξέπεη λα αθαηξνύληαη ηα ινπινύδηα πνπ μεξαίλνληαη θαη απηά πνπ δελ έρνπλ 

σξηκάζεη αξθεηά γηα λα μεθηλάεη πην γξήγνξα ε λέα αλζνθνξία θαη  λα είλαη πην πινύζηα θαη 
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εύξσζηε  (Loriensites, 2015). 

 

1.11 πγθνκηδή   

   

Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θαζνξίδεηαη ην ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο.  Γεληθά αλ ην άλζνο θνπεί 

πνιύ λσξίο  πξηλ αλνίμεη  δελ ζα αλνίμεη θαζόινπ. Αλ θνπεί  αξγά  ζα αλνίμεη  πνιύ γξήγνξα 

θαη απηό απνηειεί κεηνλέθηεκα  γηα ηελ εκπνξία ηνπ επεηδή δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ρσξίο 

απώιεηεο. Σα ηξηαληάθπιια ζπγθνκίδνληαη όηαλ έρνπλ αλνίμεη  ηα ξνδνπέηαια  θαη λα 

θαίλνληαη νη θίηξηλνη ζηήκνλεο (Oikopress, 2013). H πεξίνδνο ηεο ζπγθνκηδήο εμαξηάηαη από 

ηηο θιηκαηηθέο  ζπλζήθεο  πνπ επηθξαηνύλ  θαζώο  θαη ηελ δηάξθεηα  ηεο αλζνθνξίαο. Σν 

θαηάιιειν ζηάδην  ζπγθνκηδήο  είλαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο πνπ ηα πέηαια  αξρίδνπλ  

θαη δηνγθώλνληαη θαη 2 έσο 3 άλζε έρνπλ αλνίμεη (Εσνθόκνο, 2013). 

 

1.12 Μεηαζπιιεθηηθνί ρεηξηζκνί 

 

Μεηά ηελ ζπγθνκηδή ηνπο ηα ηξηαληάθπιια  ηνπνζεηνύληαη  ζε θνπβάδεο πνπ πεξηέρνπλ 

ζπληεξεηηθό δηάιπκα (Symaagro, 2014). Μεηά αθνινπζεί  ε ηππνπνίεζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ  

ζε πνηνηηθέο θαηεγνξίεο  κε βάζε  ην κήθνο ησλ ζηειερώλ. Οη δεζκίδεο  ηπιίγνληαη κε εηδηθό 

πιαζηηθό πεξηηύιηγκα. Οη δεζκίδεο κε ηα ινπινύδηα όηαλ κεηαθεξζνύλ από  ηνλ ηόπν 

παξαγσγήο  πξνο ηηο αλζαγόξεο  ηνπνζεηνύληαη  ζε ραξηνλέληα θηβώηηα  θαη δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο λα ππνβαζκηζηνύλ πνηνηηθά (Σζαθαιίδε, 2015). Γηα απνθπγή πξνζβνιήο από 

βνηξύηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο  θαη ζπληήξεζεο ζπληζηάηαη ν ςεθαζκόο κε 

λεθεινςεθαζηήξα κε έλα θαηάιιειν βνηξπδηνθηόλν (αββίδεο, 2009). Δπεηδή ηα 

ηξηαληάθπιια είλαη εππαζή πξνίνληα, ηα απνζεθεύνπκε κεηά ηελ θνπή ηνπο  αθνινπζεί ε 

κεηαθνξά ζε ρώξν πνπ επηθξαηνύλ εηδηθέο ζπλζήθεο ώζηε λα δηαηεξεζνύλ γηα λα θζάζνπλ 

ζηελ αγνξά ζε αξίζηε θαηάζηαζε.  Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη ζε ςπθηηθνύο ζαιάκνπο κε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 1 έσο 5 βαζκνύο θειζίνπ. Μπόξνπλ λα ζπληεξεζνύλ 2 έσο 4 

εβδνκάδεο εθόζνλ έρνπλ ζπγθνκηζηεί ζε πξώηκν ζηάδην. Όηαλ ηα ηξηαληάθπιια είλαη ζηεγλά 

έρνπλ πξνςπζεί ζηνπο 1 βάζκνπο θειζίνπ κεηά ηπιίγνληαη ζε δέκαηα κε θαηάιιεια πιηθά. 

Έπεηηα ζπζθεπάδνληαη γηα λα κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά.  Πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ 

ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο γηα 6 ώξεο θαη κεηά θόβνπκε  ην άθξν ηνπ κίζρνπ θαη ηνπνζεηνύληαη μαλά 
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ζε δηάιπκα γηα λα αλνίμνπλ ηα κπνπκπνύθηα (Υξύζηαιια, 2012). Οη ρεηξηζκνί θαηά ηελ 

κεηαθνξά ηα δξέπηα ηξηαληάθπιια πξέπεη λα θνξηώλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε 

απηνθίλεηα ςπγεία ζε ζεξκνθξαζία  10 έσο 15 βάζκνπο θειζίνπ θαη ζρεηηθή πγξαζία αέξνο 

70 έσο 80%. Έαλ ε κεηαθνξά δηαξθέζεη πάλσ από ηξεηο ώξεο ρξεηάδεηαη θαηάιιεινο 

θσηηζκόο 1000 έσο 2000 lux γηα λα απνθύγνπκε ηνλ απνρξσκαηηζκό ησλ θύιισλ. Δπίζεο 

πξέπεη λα γίλεηαη  θαιόο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ γηα λα έρνπκε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ζε 

αηζπιελίν (Υξύζηαιια, 2012). Γηα ην άλνηγκα ησλ κπνπκπνπθηώλ  όηαλ ηα ηξηαληάθπιια πνπ 

γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ε ζπιινγή ηνπο γίλεη ζε πξώηκν ζηάδην από απηό πνπ ζπλίζηαηαη 

γίλεηαη κε ηερλεηό άλνηγκα. Δμαζθαιίδεηαη κεγαιύηεξε παξαγσγή, ε ζπζθεπαζία θαη ε 

κεηαθνξά γίλεηαη  πην εύθνια θαη έρνπκε κεγαιύηεξε δηαηεξεζηκόηεηα ησλ δξεπηώλ αλζέσλ. 

Γηα ην ρεηξηζκό απηό  ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάιπκα παξόκνην κε απηό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά ηελ κεηαθνξά.  ην δηάιπκα απηό παξακέλνπλ ηα κπνπκπνύθηα από 2 έσο 4 εκέξεο 

αλάινγα κε ην είδνο.  Ζ ζεξκνθξαζία πξέπεη λα είλαη 21 έσο 24 βαζκνύο θειζίνπ, ε ζρεηηθή 

πγξαζία 70-80% θαη ην θζνξηνύρν θσο  1000 lux.  ην δηάιπκα πνπ παξαζθεπάδεηαη γηα ην 

άλνηγκα  ησλ κπνπκπνπθηώλ  πεξηέρεη  ζαθραξόδε θαη εμαξηάηαη από ηελ πνηθηιία ησλ 

ηξηαληάθπιισλ. Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ πνηθηιία Jumilia  ρξεηάδεηαη ζπγθέληξσζε 2%.  Αλ 

ζην δηάιπκα ηεο ζαθραξόδεο πξνζζέζνπκε  AgNΟ3  δξα ζαλ απνηειεζκαηηθό βαθηεξηνθηόλν 

θαη έρνπκε θαιύηεξε πνηόηεηα ησλ αλζέσλ (Υξύζηαιια, 2012). ηελ πξόςπμε αθνύ 

ζπζθεπαζηνύλ ηα ινπινύδηα ηα κεηαθέξνπκε ζηα ςπγεία γηαηί ςύρνληαη πην γξήγνξα. Ο 

ζπλήζεο ηξόπνο πξόςπμεο είλαη κε ηελ κέζνδν ηεο βεβηαζκέλεο ιεγόκελεο θπθινθνξίαο 

ςπρξνύ αέξα  κε ζεξκνθξαζία από 0 έσο 1 βαζκνύο θειζίνπ θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 95%. 

Γηνρεηεύεηαη κε εηδηθέο νπέο κε ηαρύηεηα 200 έσο 400 κέηξα/ιέπην κέζα από ηελ κάδα ησλ 

αλζέσλ.  Ζ πξόςπμε ζα νινθιεξσζεί από 30 έσο 90 ιέπηα  (Υξύζηαιια, 2012).  Ζ 

παξαιαβή θαη δηάζεζε  γίλεηαη όηαλ ν αλζνπώιεο πάξεη ηα άλζε πξέπεη λα θόςεη ηελ βάζε 

ηνπ ζηειέρνπο 1 έσο 2 cm.  Να ηα βάιεη ζε λεξό ζε ζεξκνθξαζία 35 έσο 38 βαζκνύο θειζίνπ 

ζε ρσξό πνπ λα κελ ππάξρνπλ ξεύκαηα  αέξα ή λα είλαη εθηεζείκελα ζηνλ ήιην ζε 

ζεξκνθξαζία όρη παξαπάλσ από 15 έσο 20 βάζκνπο θειζίνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή βνεζάεη ηα 

ινπινύδηα λα απνθηήζνπλ ηελ ζπαξγή ηνπο θαη απνξξνθνύλ  πην γξήγνξα λεξό. Μεηά ηα 

ηνπνζεηνύκε ζην ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία από 3 έσο 4 βαζκνύο θειζίνπ κέρξη ηελ δηάζεζε 

ηνπο  (Υξύζηαιια,  2012). 
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1.13.1 Γηαηεξεζηκόηεηα Γξεπηώλ αλζέσλ  ηξηαληάθπιινπ 

 

 

Ζ κεηαζπιιεθηηθή  δηαηεξεζηκόηεηα  (δηάξθεηα  δσήο ζην  βάδν)  αλαθέξεηαη ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα  κεηαμύ ηεο ηνπνζέηεζεο  ελόο  δξεπηνύ  (θνκκέλνπ) ινπινπδηνύ ζην βάδν  θαη ηελ 

ππνβάζκηζε  ηεο δηαθνζκεηηθήο   (νπηηθήο) πνηόηεηαο ηνπ ζηελ αίζνπζα δνθηκώλ.     ηα  

ηξηαληάθπιια, ε κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα ζπλήζσο ηεξκαηίδεηαη από έιιεηςε λεξνύ 

μήξαλζε άλζνπο ή θύιισλ) ή από πξνζβνιέο νθεηιόκελεο ζην Botrytis cinerea (Fanourakis et  

al.,  2013b).   Ζ  κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα ησλ δξεπηώλ αλζέσλ πξνθύπηεη  από ηελ  

αιιειεπίδξαζε  κεηαμύ ησλ  ζπλζήθσλ  κεηά ηελ  ζπγθνκηδή  (δειαδή   κεηαζπιιεθηηθά) θαη 

θαηλνηύπνπ, ελώ ν θαηλόηππνο θαζνξίδεηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ γνλόηππνπ 

θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ. 

        Οη  επηδξάζεηο ησλ κεηαρεηξίζεσλ κεηά  ηε ζπγθνκηδή   (π.ρ. ζπλζήθεο  απνζήθεπζεο,  

δηαιύκαηα    ζπληήξεζεο)     ζηελ   κεηαζπιιεθηηθή  δηαηεξεζηκόηεηα    έρνπλ     κειεηεζεί 

πεξηζζόηεξν θαη είλαη θαιύηεξα θαηαλνεηέο ζε ζρέζε  κε ηηο επηπηώζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ.   Πξόζθαηεο  κειέηεο  (In et al., 2009;  

Fanourakis et al., 2012a) επηβεβαίσζαλ εηθαζίεο, νη νπνίεο ηέζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1980, όηη  

νη ζπλζήθεο  ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  αλάπηπμεο ησλ θπηώλ  επζύλνληαη 

γηα έλα κεγάιν  κέξνο ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ κεηαζπιιεθηηθή  δηαηεξεζηκόηεηα   (Halevy 

and  Mayak,  1981),  αιιά ε θαηαλόεζε ησλ  ππνθείκελσλ δηεξγαζηώλ παξακέλεη ηκεκαηηθή 

(Fanourakis   et al.,  2013b).   ηελ εξγαζία απηή, ζα ζπδεηήζνπκε πώο  νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο κπνξνύλ λα ππνβαζκίζνπλ  ηελ κεηαζπιιεθηηθή 

δηαηεξεζηκόηεηα, κέζσ ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πδαηηθή 

ηζνξξνπία. 

    Ζ ηθαλόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα παξνηξύλεη ηελ δηαπλνή   (ή ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ)  

πξνζδηνξίδεηαη από ην έιιεηκκα ηάζεο πδξαηκώλ θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα.   Σν έιιεηκκα 

ηάζεο πδξαηκώλ απμάλεηαη, όηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα κεηώλεηαη θαη/ ή όηαλ 

απμάλεηαη  ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα.  Τςειόηεξν  έιιεηκκα  ηάζεο  πδξαηκώλ  ζεκαίλεη όηη ν  

αέξαο έρεη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα λα δερζεί ηελ πγξαζία από ην θύιιν, δειαδή παξνηξύλεη 

ηελ ηόλσζε ηεο δηαπλνήο. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αέξα επεξεάδεη ηελ  εμαηκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ, 
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κε ηνλ  πξνζδηνξηζκό ηνπ πάρνπο ηνπ νξηαθνύ ζηξώκαηνο   (ην ζηξώκα ηνπ ζηαζεξνύ  αέξα  

πνπ πεξηβάιιεη ην θύιιν).  Καζώο  ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα απμάλεηαη, κεηώλεηαη ην πάρνο ηνπ 

ζηξώκαηνο απηνύ, επηηαρύλνληαο ηε δηαπλνή.  εκεηώζηε όηη ην έιιεηκκα ηάζεο πδξαηκώλ  

ζα είλαη ρακειόηεξν   (ιόγσ  πςειόηεξεο ζρεηηθήο πγξαζίαο  θαη κηθξόηεξεο  ηαρύηεηαο  

αέξα)  κέζα ζηελ θαιιηέξγεηα   (αλάκεζα ζηα θπηά) ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπκβαηηθέο 

κεηξήζεηο  πνπ ιακβάλνπλ ρώξα πάλσ ζηελ θαιιηέξγεηα. 

      Τςειά επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο παξαηεξνύληαη ζηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο 

θπξίσο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν  (Mortensen  and   Gislerød, 1999; Fanourakis et al., 2009). 

Σα επίπεδα απηά κπνξνύλ λα κεησζνύλ κε εμαεξηζκό, ζέξκαλζε,  ή ζπλδπαζκό απηώλ ησλ 

δύν απηώλ παξαγόλησλ.  Χζηόζν, ν εμαεξηζκόο ζα απμήζεη  ηηο απαηηήζεηο ζε ζέξκαλζε. 

Τπάξρνπλ επίζεο  αθξηβέζηεξα ζπζηήκαηα αθύγξαλζεο  (Campen et al., 2003), αιιά ε 

ρξήζε ηνπο  δελ έρεη επξέσο πηνζεηεζεί  (Μax et al., 2012). Καηά ζπλέπεηα, ν έιεγρνο ηεο 

ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη  έλαο ζπκβηβαζκόο  κεηαμύ ηεο απνθπγήο πνιύ πςειώλ ηηκώλ  (πνπ 

νδεγνύλ ζε κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο όπσο   Botrytis cinerea) θαη δηαηεξώληαο ηηο δαπάλεο  

(δειαδή ηηο απαηηήζεηο ζε ζέξκαλζε) όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξεο.  ε πεξηόδνπο κεησκέλνπ 

εμαεξηζκνύ  (π.ρ.  θζηλόπσξν θαη ρεηκώλαο), ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθό ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ  είλαη επίζεο πνιύ ρακειή.  ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε παξόηξπλζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αέξα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κεραληθά ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ   (Ηn et 

al.,2006). 

       Ζ ρακειή εμαηκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αέξα  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, 

σο  απνηέιεζκα  είηε πςειώλ επίπεδσλ (≥  85%)  ζρεηηθήο πγξαζίαο ή ρακειήο ηαρύηεηαο 

ηνπ αέξα   ( ≤ 0,1  m s
-1

), νδεγεί ζε  δπζκελείο πδαηηθέο  ζρέζεηο  κεηαζπιιεθηηθά, ιόγσ ηεο  

δπζιεηηνπξγίαο  ησλ ζηνκάησλ θαη κεηώλεη ηελ  κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα   (9-80% 

θαη   38-108%   αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, αληίζηνηρα)    (Mortensen  and  Gislerød,  1997, 

1999 ;   Fanourakis   et    al.,    2012a).     Ζ   ρακειή  εμαηκηζηηθή  ηθαλόηεηα ηνπ  αέξα,  ε 

νπνία  πξνθαιείηαη  από απμεκέλε  ζρεηηθή πγξαζία, έρεη  κειεηεζεί πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε 

κε απηή  πνπ πξνέξρεηαη   από ηελ ρακειή θίλεζε ηνπ αέξα   (γηα αλαζθνπήζεηο  βιέπε  

Aliniaeifard and  van Meeteren, 2013 ;  Fanourakis et  al., 2013b). Σα  ζηόκαηα ηα νπνία 

αλαπηύζζνληαη ζε  πςειή  ζρεηηθή  πγξαζία  εκθαλίδνληαη  ζε πςειόηεξεο  ππθλόηεηεο θαη  

είλαη  κεγαιύηεξα  ζε κέγεζνο  (Fanourakis et  al.,  2013a).  Απηή ε αύμεζε ζην κέγεζνο  ησλ 

ζηνκάησλ δελ εμεγεί  ηελ  κεησκέλε  ηθαλόηεηα ηνπο  λα  θιείλνπλ  ζε θαηαζηάζεηο 
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θαηαπόλεζεο   (Fanourakis et  al., 2013a),  αλ θαη  πνηθηιίεο  κε κηθξόηεξα  ζηόκαηα έδεημαλ  

θαιύηεξν  έιεγρν ηεο δηαπλνήο   (Giday et al.,  2013b). Ζ εμαζζελεκέλε  αληαπόθξηζε ησλ 

ζηνκάησλ  ζε θύιια πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε πςειή ζρεηηθή πγξαζία  ζρεηίδεηαη κε ηελ 

κεησκέλε  ζπγθέληξσζε  αςηζηθνύ νμέσο  θαηά ηε  δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ  

(Rezaei  Nejad et al., 2007, 2008;  Arve  et al.,  2013).  Πξόζθαηεο  έξεπλεο  δείρλνπλ όηη νη 

επαίζζεηεο  πνηθηιίεο,  νη  νπνίεο παξνπζηάδνπλ  δπζιεηηνπξγία  ησλ  ζηνκάησλ   ζε  

ζπλζήθεο  πςειήο  ζρεηηθήο πγξαζίαο, έρνπλ ππνζηεί  κηα εληνλόηεξε κείσζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο  ηνπ  αςηζηθνύ   νμέσο  ζηα  θύιια  (Giday et al., 2013a). 

     Mέρξη ζήκεξα,  ηέζζεξηο  πξαθηηθέο  έρνπλ  απνδεηρζεί  λα  αλαθνπθίδνπλ ελ κέξεη ηελ 

επαγόκελε  από πςειή  ζρεηηθή  πγξαζία  εμαζζέλεζε  ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζηνκάησλ. 

Απηέο  πεξηιακβάλνπλ  εκβνιηαζκό  ζε  αλζεθηηθέο  ζηελ  πςειή  ζρεηηθή  πγξαζία  

πνηθηιίεο   (Giday et al.,  2014),  πδαηηθή θαηαπόλεζε  (Mortensen and   Gislerød, 2005 ; 

Giday et al., 2014), απμεκέλε  αιαηόηεηα ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο    (Carvalho    et  al.,  2013) 

θαη  πςειόηεξεο  πνζόηεηεο  ηνπ  κπιε  θάζκαηνο  ζην ηερλεηό θσηηζκό   (Terfa   et   al., 

2012).   Χζηόζν,  νη  ηειεπηαίεο ηξεηο κεηαρεηξίζεηο  έδεημαλ  ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα, δειαδή  

ηελ ηζρπξή κείσζε ηεο αλάπηπμεο,  έληνλα  ζπκπηώκαηα  ριώξσζεο ζηα  θύιια   (δειαδή 

ηνμηθόηεηαο  άιαηνο) θαη κεησκέλν κήθνο ησλ  θπηώλ, αληηζηνίρσο.  Δπνκέλσο, ν   

εκβνιηαζκόο  ζε  αλζεθηηθέο  ζηελ   πςειή  ζρεηηθή  πγξαζία  πνηθηιίεο  απνηειεί  ηελ κόλε  

θαιιηεξγεηηθή  ηερληθή γηα ηνλ πεξηνξηζκό  ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο πςειήο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο  ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ  ζηνκάησλ  θαη ηεο επαγόκελεο κείσζεο ζηελ 

κεηαζπιιεθηηθή  δηαηεξεζηκόηεηα  (Giday et al., 2014).  

Σν ζπλερέο θσο, ην νπνίν είλαη ε αθαίξεζε ησλ ζθνηεηλώλ πεξηόδσλ  κε ηε ρξήζε ηερλεηνύ 

θσηόο,  είλαη επηβιαβέο  ζε δηάθνξα είδε   (π.ρ. ληνκάηα, κειηηδάλα),   ελώ ζε άιια  (π.ρ. 

ηξηαληάθπιιν) δελ ππάξρνπλ εκθαλή ζπκπηώκαηα  ζηξεο  (Velez-Ramirez  et  al., 2011). 

ηα  ηξηαληάθπιια, ε ρξήζε ηνπ  ζπλερνύο  θσηόο   έρεη  δύν γλσζηά  πιενλεθηήκαηα.  

Πξώηνλ, ην ζπλερέο θσο θαηαζηέιεη  έληνλα ηελ αλάπηπμε ηνπ σίδηνπ  (πνπ πξνθαιείηαη από 

ην   Podosphaera     pannosa),     ην νπνίν  απνηειεί  ζνβαξό πξόβιεκα  ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηξηαληάθπιισλ     (Suthaparan   et al.,   2010).   Γεύηεξνλ, ην  ζπλερέο  θσο   απμάλεη ηόζν 

ηελ παξαγσγή όζν θαη ηελ εμσηεξηθή (νπηηθή)  πνηόηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ  (Mortensen 

and  Gislerød, 1999 ; Pettersen  et al.,  2007).  Χζηόζν, ην ζπλερέο θσο  θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο  αλάπηπμεο νδεγεί  ζηελ  εμαζζέλεζε   ηεο  ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζηνκάησλ  θαη 

κηθξόηεξε  κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα   (5-47%,  αλάινγα  κε ηελ πνηθηιία) ζε 
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ζύγθξηζε  κε  κηθξόηεξεο  θσηνπεξηόδνπο   (≤  20 ώξεο) (Mortensen and Fjeld,  1998;   

Mortensen and  Gislerød, 1999). Αθξηβώο   όπσο  ε   απμεκέλε  ζρεηηθή πγξαζία, ε  

εμαζζέλεζε ηεο  ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζηνκάησλ,  σο  απνηέιεζκα   ηνπ ζπλερνύο  θσηόο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

αςηζηθνύ  νμέσο ζηα θύιια  (Αrve et al.,2013).  Μέρξη  ζήκεξα,  δελ έρνπλ αλαθεξζεί 

θαιιηεξγεηηθέο  ηερληθέο  γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ ζπλερνύο 

θσηόο ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζηνκάησλ  θαη ηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα ησλ 

δξεπηώλ αλζέσλ. 

     πγθξίλνληαο ηελ επίδξαζε ηεο ρακειήο  εμαηκηζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ αέξα θαη ηνπ 

ζπλερνύο  θσηόο  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, ζηελ κεηαζπιιεθηηθή 

δηαηεξεζηκόηεηα ησλ θνκκέλσλ ηξηαληάθπιισλ,  θαίλεηαη  όηη ε εμαηκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

αέξα είλαη πην επηδήκηα.   Σόζν γηα ηελ πςειή ζρεηηθή πγξαζία όζν γηα ην ζπλερέο θσο, ε  

εμαζζέλεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ ζηνκάησλ ζπλδέεηαη  κε κεησκέλα επίπεδα αςηζηθνύ 

νμέσο  ζηα  θύιια,  ελώ αλζεθηηθέο  πνηθηιίεο έρνπλ εληνπηζηεί.   Πνηθηιίεο κε πςειόηεξε ή 

ρακειόηεξε  κεηαζπιιεθηηθή  δηαηεξεζηκόηεηα,  κεηά  από θαιιηέξγεηα ζε ρακειή  ζρεηηθή 

πγξαζία  (< 85%) θαη θσηνπεξίνδν  20  σξώλ  (ή ιηγόηεξν), ζα κπνξνύζαλ λα ηαμηλνκεζνύλ 

εληειώο   δηαθνξεηηθά  κεηά από θαιιηέξγεηα  είηε ζε πςειή ζρεηηθή πγξαζία ή ζπλερέο θσο.  

Δθαξκόδνληαο  πςειή ζρεηηθή πγξαζία  θαη ζπλερέο  θσο ζε ζπλδπαζκό είλαη εμαηξεηηθά  

επηδήκην γηα ηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα.  Αλζεθηηθέο  πνηθηιίεο   ζηελ  πςειή 

ζρεηηθή πγξαζία  εθαξκνδόκελε  καδί κε ζπλερέο θσο  δελ έρνπλ αλαθεξζεί.  Χο  εθ ηνύηνπ, 

(i)  ε αλάπηπμε κεζνδνινγηώλ  πξν-ζπκπησκαηηθνύ  ειέγρνπ  γηα ηελ εθηίκεζε  ηεο 

επαηζζεζίαο  ζηελ πςειή ζρεηηθή  πγξαζία, ην ζπλερέο θσο θαη ηνλ  ζπλδπαζκό  απηώλ ησλ 

δύν παξαγόλησλ, όπσο επίζεο θαη  (ii)   ε  εύξεζε δεηθηώλ   (βηνρεκηθώλ,   κνξηαθώλ ή 

θπζηνινγηθώλ)  νη νπνίνη  πξνζδηνξίδνπλ θαηά πόζν  ή όρη  έλα ηξηαληάθπιιν  έρεη εθηεζεί  

ζε πςειή ζρεηηθή πγξαζία ή/ θαη ζπλερέο θσο  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, κπνξεί 

λα  (θαη  ζα)   βειηηώζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαηεξεζηκόηεηα  ζηελ 

αγνξά.   
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1.13.2 Δρζξνί θαη  Αζζέλεηεο  Σξηαληάθπιινπ 

1.13.3 Δληνκνινγηθνί ερζξνί ηνπ ηξηαληάθπιινπ     

 

 

 

 

Οη θπξηόηεξνη ερζξνί πνπ πξνζβάινπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηξηαληάθπιινπ  είλαη ν 

Σεηξάλπρνο  (Tetranychus Urticae),  ν νπνίνο γελλά ηα απγά ηνπ ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ 

θύιισλ. Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζβνιήο ηνπ είλαη ν ζρεκαηηζκόο θειίδσλ ζηα θύιια πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε παξαγσγηθόηεηα ηνπ θπηνύ ιόγν ηεο κεησκέλεο 

θσηνζπλζεηηθήο ηθαλόηεηαο (Γηαληζάθε, 2012). Ο ζξίπαο (Thrips tabaci θαη Frankliniella 

occidentalis) πξνζβάιεη ηα άλζε θαη πξνθαιεί ηζηκπήκαηα  κε παξακόξθσζε αλζέσλ θαη 

αιινίσζε ηνπ ρξώκαηνο. Σα  πέηαια δελ εθπηύζζνληαη θαλνληθά θαη πην πνιύ 

πξνζβεβιεκέλα άλζε απνθηνύλ θαζηαλό ρξώκα κε  απνηέιεζκα λα μεξαίλνληαη  (Γηαληζάθε, 

2012).  ηνλ αιεπξώδε (Vaporariorum Trialeurodes), ε δεκηά πξνθαιείηαη από ην κύθεηα ηεο 

θαπληάο, ν νπνίνο  αλαπηύζζεηαη πάλσ  ζηα κειηηώδε εθθξίκαηα ηνπ αιεπξώδε. Σα 

πξνζβεβιεκέλα  θύιια θαη βιαζηνί  απνθηνύλ κηα  θνιιώδε γπαιηζηεξή όςε. Όηαλ 

αλαπηύζζεηαη ν κύθεηαο νη επηθάλεηεο απηέο  απνθηνύλ  ζηαδηαθά ζθνύξν γθξη ρξώκα κε 

απνηέιεζκα  λα έρνπκε  κεησκέλε θσηνζπλζεηηθή ηθαλόηεηα  ηνπ θπηνύ  (Γηαληζάθε, 2012). 

Ζ κειίγθξα  (Myzus Percicae) απνκπδεί ην ρπκό από ηα θύιια, ηνπο ηξπθεξνύο βιαζηνύο θαη 

ηα άλζε. Σν θπηό  έρεη σο απνηέιεζκα  λα γίλεηαη θαρεθηηθό ζηα θύιια, επίζεο έρνπκε 

ζπζηξνθή θαη πξόσξε θπιιόπησζε (Γηαληζάθε, 2012). Ο ηίγξεο (Stephanitis piri)  είλαη 

έληνκν κηθξνύ κεγέζνπο θαη απνκπδά  ηα θύιια  κε απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηνπο. 

Δκθαλίδεηαη ζε κνξθή  ιεπθώλ θειίδσλ ζηελ πάλσ επηθάλεηα  ησλ θύιισλ  θαη καύξεο 

θειίδεο ζηελ θάησ επηθάλεηα (Γηαληζάθε, 2012). Κόθθηλε ςώξα (Aonidiella aurantii) είλαη 

θαζηαλόρξσκα έληνκα  πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζηίγκαηα ζηελ πάλσ επηθάλεηα  ησλ θύιισλ θαη 

ησλ βιαζηώλ  απνκπδώληαο ρπκνύο  θαη απνηέιεζκα ηεο κύδεζεο είλαη ην θηηξίληζκα ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ κεξώλ  (Shukuroglou, 2015). Οη ςείξεο, αθίδεο εκθαλίδνληαη  ζε λεαξνύο 

βιαζηνύο  αλαπηύζζνπλ κεγάινπο  πιεζπζκνύο  θαη απνκπδνύλ  ρπκνύο ησλ θπηώλ πνπ 

νδεγνύλ ζε παξακνξθώζεηο  ησλ λεαξώλ βιαζηώλ  θαη θύιισλ  (Αβξάκεο, 2016). ηε 

βακβαθάδα ηξηαληάθπιινπ  (Icerya purchase), ηα ζπκπηώκαηα  είλαη έλα άζπξν βακβαθώδεο 
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επίρξηζκα θαη πξνζβάιεη ηνπο βιαζηνύο ηνπ θπηνύ  θαη ηδηαίηεξα  ζηηο καζράιεο. 

Απνηέιεζκα  ηνπ θπηνύ είλαη λα γίλεηαη θαρεθηηθό θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα μεξαλζεί  

(Shukuroglou, 2015). Οη πεηαινύδεο  (lepidoptera) ελαπνζέηνπλ ηα απγά ηνπο πάλσ ζηα 

θύιια ηνπ ηξηαληάθπιινπ. Οη θάκπηεο  πξνζβάιινπλ ηα θύιια, θαη ηα άλζε θαη αθήλνπλ 

ηξύπεο κε αθαλόληζην ζρήκα ελώ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηξώλε νιόθιεξν ην θύιιν 

αθήλνληαο άζηθηα κόλν ηα λεύξα (Ληνλνπδάθε, 2015). Άιινο εληνκνινγηθόο ερζξόο ηνπ 

ηξηαληάθπιινπ είλαη ν πινηόκνο  (Γθνύκα, 2016).  

 

1.13.4 Αζζέλεηεο 

 

Ζ πξώηε αζζέλεηα ηνπ ηξηαληάθπιινπ είλαη ην σίδην, νθείιεηαη ζηνλ αζθνκύθεηα 

Sphaerotheca pannosa. Δμαζζελεί ηα θπηά  θαη ππνβαζκίζεη  ζεκαληηθά  ηελ πνηόηεηα ηνπο 

αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο αμία  (ηξηγγιήο, 2016). Έρνπκε έλα παρύ ζηξώκα ιεπθήο 

ζθόλεο πνπ εκθαλίδεηαη πάλσ ζηα λέα θύιια, ηνπο βιαζηνύο θαη ζηα κπνπκπνύθηα. Οη 

λεαξνί βιαζηνί θνπζθώλνπλ θαη θαηαζηξέθεηαη ην θύιισκα  δαξώλεη θαη πέθηεη. Σα θιεηζηά 

κπνπκπνύθηα  θαιύβνληαη κε άζπξε παρηά ζθόλε  (Πνιίηε, 2016). Ζ δεύηεξε αζζέλεηα είλαη 

ν πεξνλόζπνξνο ηνπ ηξηαληάθπιινπ θαη νθείιεηαη ζηνλ κύθεηα Peronospora sparsa  θαη όιεο 

νη πνηθηιίεο ηνπ ηξηαληάθπιινπ είλαη εππαζείο ζε απηή ηελ αζζέλεηα κε δηαθνξεηηθό βαζκό 

εππάζεηαο  ε θάζε κηα, ελώ πξνζβάιεη θαη ηα άγξηα είδε ηνπ ηξηαληάθπιινπ  κε επαηζζεζία 

ζηνλ κύθεηα  (ηξηγγιήο, 2016). Ζ Σξίηε αζζέλεηα είλαη ε ζθσξίαζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ  πνπ 

νθείιεηαη ζηνλ κύθεηα  Phragmidium mucronatum  θαη νινθιεξώλεη ην βηνινγηθό θύθιν  ζε 

έλα μεληζηή  δειαδή ζην ηξηαληάθπιιν  θαη πξνζβάιεη  όια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο  

ζρεκαηίδνληαο νπξεδνζπόξηα (ηξηγγιήο, 2016). Ζ Σεηάξηε αζζέλεηα ηνπ ηξηαληάθπιινπ 

είλαη ε κειαλή θειίδσζε  θαη νθείιεηαη ζηνλ αζθνκύθεηα  Diplocarpon rosae, είλαη 

επηδεκηθή θαη πξνθαιεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα (ηξηγγιήο, 2016). Ζ πέκπηε αζζέλεηα  είλαη 

ην έιθνο θιαδέκαηνο ή εκβνιηαζκνύ. Δίλαη από ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο  θαη πξνθαιείηαη  από 

ηνλ αζθνκύθεηα Kalmusia coniothyrium. Πξνθαιεί απνμήξαλζε  ησλ θιαδίζθσλ, ησλ 

ζηειερώλ, εμαζζέλεζε ησλ θπηώλ θαη κεησκέλε παξάγσγε αλζέσλ. Πξνζβάιεη ηα 

ηξηαληάθπιια πνπ είλαη ππαίζξηα  θαη ηα ππό θάιπςε (ηξηγγιήο, 2016). Ζ έθηε αζζέλεηα  

είλαη ε καξζόληα, ε νπνία  είλαη θπθιηθέο καύξεο θειίδεο πνπ ζπλνδεύνληαη από θηηξίληζκα 

θαη πξνθαινύλ πξόσξε πηώζε  ησλ θύιισλ  ζε θάπνηα πξνζβεβιεκέλα θπηά θαη έρνπκε 

νιηθή θπιιόπησζε ην θαινθαίξη. Σα θπηά εμαζζέλνπληαη θαη είλαη επαίζζεηα  ζηηο 



 

28 

 

ρεηκσληάηηθεο παγσληέο  παζαίλνπλ κάξαλζε θαη πξνθαινύλ θαξθηλώκαηα ζηα θιαδηά 

(Πνιίηε, 2016). Άιιε αζζέλεηα είλαη  ν βνηξύηεο πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ κύθεηα Botrytis 

cinerea. Πξνζβάιεη ηα άλζε θαη ηνπο βιαζηνύο. Σα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ θπηνύ  

απνθηνύλ  ζηαδηαθά έλα θαζηαλό ρξώκα. ε πξνρσξεκέλε πξνζβνιή  εκθαλίδεη κία 

ραξαθηεξηζηηθή  ππθλή ηεθξά εμάλζεζε ηνπ παζνγόλνπ  (Γηαληζάθε, 2012). Άιιε αζζέλεηα 

ηνπ ηξηαληάθπιινπ  είλαη  ν θαξθίλνο ή όγθνο ηνπ ιαηκνύ  θαη πξνθαιείηαη από ην βαθηήξην 

Agrobacterium tumefaciens. Σν ζύκπησκα  είλαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ ξηδώλ  ζην ιαηκό ζην 

ζεκείν εκβνιηαζκνύ  κε ζθαηξηθνύο όγθνπο. Σν ρξώκα είλαη ππόιεπθν  θαη έρεη καιαθή 

ζύζηαζε. Αξγόηεξα  γίλνληαη ζθιεξνί  θαη ην ρξώκα είλαη ζθνύξν. Σα πξνζβεβιεκέλα  θπηά  

είλαη θαρεθηηθά  θαη θάπνηεο θνξέο  ρισξσηηθά  θαη έρνπκε κείσζε ηεο παξάγσγεο. Ζ 

κόιπλζε ησλ θπηώλ γίλεηαη από έδαθνο, ηα εξγαιεία θιαδέκαηνο, ηελ βξνρή, θαη ην λεξό ηνπ 

πνηίζκαηνο. Ζ είζνδνο ηνπ βαθηεξίνπ  ζηα θπηά πξνθαιείηαη από πιεγέο λεαξήο ειηθίαο. Ζ 

ζεξκνθξαζία  πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ παζνγόλνπ  είλαη από 14 έσο 28 βαζκνύο θειζίνπ  

(Μνιπκπάθεο, 2007). Άιιεο αζζέλεηεο  είλαη ε βαθηεξίσζε (Γθνύκαο, 2016). Οη ζεςεξξίδηεο 

πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο κύθεηεο  Armillaria mellea  θαη  Rosellinia necatrix  ζπλήζσο 

εκθαλίδνληαη ζε εθρεξζσκέλα δαζηθά εδάθε ή ζε παιηέο πνιπεηείο θπηείεο. Σα θπηά  πνπ 

έρνπλ πξνζβιεζεί  παξνπζηάδνπλ  ζπκπηώκαηα θαρεμίαο γηαηί δελ κπνξνύλ λα 

απνξξνθήζνπλ λεξό θαη ζξεπηηθά  ζηνηρεία  κε απνηέιεζκα λα μεξαίλνληαη (Καθαξνύληαο, 

2008). Αθόκα κηα αζζέλεηα  είλαη ε αδξνκύθσζε πνπ νθείιεηαη ζηνπο κύθεηεο  Verticillum 

dahilae θαη Verticillum alboatrum. Σα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο είλαη όηη καξαίλνληαη ηα 

θύιια ζηηο άθξεο ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη δσεξώλ βιαζηώλ. Έρνπκε ριώξσζε ησλ θύιισλ 

ζηα θαησηέξα ηκήκαηα  ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ. Μέηα από ιίγν θαηξό  ηα θύιια 

απνθηνύλ έλα θαζηαλό κεηαρξσκαηηζκό, θαη έρνπκε κόληκε κάξαλζε (Καθαξνύληαο, 2008). 

 

1.13.5 Φπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ηξηαληάθπιινπ 

 

Μία θπζηνινγηθή αλσκαιία ηνπ ηξηαληάθπιινπ είλαη ε θάκςε ηνπ ιαηκνύ, ην πιάγηαζκα ηνπ 

κπνπκπνπθηνύ ζε γσλία 90 κνίξεο. Απνηέιεζκα  ηνπ θαηλόκελνπ  απηνύ είλαη νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ δελ επηηξέπνπλ  ηελ πιήξε δέζκεπζε ηνπ αζβεζηίνπ από ην θπηό. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο αλσκαιίαο είλαη ε αλάπηπμε κε εκπνξεύζηκνπ δξεπηνύ άλζνπο 

(Γηαληζάθε, 2012).  
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1.13.6 Tξνθνπελίεο ηξηαληάθπιινπ 

 

Σξνθνπελία νλνκάδεηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε  ελόο θπηνύ πνπ πξνθαιείηαη από κεξηθή ή 

νιηθή αδπλακία πξόζιεςεο από ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ζ ηξνθνπελία είλαη απιή όηαλ έρνπκε 

έιιεηςε ελόο ζηνηρείνπ ή ζύλζεηε θαη όηαλ ην πξόβιεκα πεξηιακβάλεη έιιεηςε 

πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ. Ζ έιιεηςε ζπλήζσο νθείιεηαη ζε απνπζία θάπνηνπ ζηνηρείνπ από 

ην ππόζηξσκα ή ζηελ αδπλακία  ησλ ξηδώλ λα απνξξνθήζνπλ  ην ζηνηρείν ελώ ππάξρεη ζην 

ππόζηξσκα. Ζ δηαδηθαζία  πξόζιεςεο  επεξεάδεηαη θαη από άιινπο παξάγνληεο θαη είλαη 

θαηλνκεληθή (Lazar, 2014). Όηαλ ρνξεγήζνπκε έγθαηξα ην ζηνηρείν πνπ έρεη πξόβιεκα ην 

θπηό έρνπκε γξήγνξε πγεία ηνπ θπηνύ. Ζ δηάγλσζε ηεο ηξνθνπελίαο γίλεηαη καθξνζθνπηθά 

(Lazar, 2014). Mία    ηξνθνπελία ηξηαληάθπιινπ   είλαη ην καγγάλην (Mn). Σα θύιια 

παξνπζηάδνπλ θίηξηλν   κεηαρξσκαηηζκό μεθηλώληαο από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά   ζηελ 

πεξηνρή αλάκεζα ζηα λεπξά ηνπ θύιινπ. Άιιε ηξνθνπελία είλαη ν θσζθόξνο (P). Σα λεαξά 

θύιια γίλνληαη  κηθξά θαη ζθνπξνπξάζηλα  κε πνξθπξή απόρξσζε. Έρνπκε πξώηκε 

θπιιόπησζε θαη αζζεληθά ζηειέρε κε κε κεησκέλε αλάπηπμε. Σα ζπκπηώκαηα θάλνπλ 

εκθάληζε από ηελ βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη είλαη δηάρπηα. Άιιε ηξνθνπελία είλαη ην θάιην 

(K). Σα  θύιια εκθαλίδνληαη  κε πξάζηλν ρξώκα  κε θαθεηί εύζξαπζηα άθξα. Σα θύιια 

μεξαίλνληαη πξνο ηελ άθξε ηνπ ειάζκαηνο  ζηελ βάζε ηνπ θπηνύ. Άιιε ηξνθνπελία  είλαη ην 

καγλήζην (Mg). Σα θύιια γίλνληαη ρισξσηηθά  ζηελ πεξηνρή  γύξσ από ην έιαζκα  κε 

λεθξσηηθέο θειίδεο. Άιιε ηξνθνπελία  είλαη ν ζίδεξνο (Fe). Σα θύιια παξνπζηάδνπλ  έληνλν 

θίηξηλν ρξώκα   ζε όιε  ηελ επηθάλεηα  ηνπο έθηνο  από ηα  λεύξα  ηα νπνία  παξακέλνπλ 

ειαθξώο πξάζηλα. Ζ ριώξσζε  θάλεη εκθάληζε ζηα  θύιια ηεο θνξπθήο  θαη επεθηείλεηαη 

πξνο ηελ βάζε ηνπ θπηνύ. Άιιε ηξνθνπελία είλαη ην άδσην (N). Οη βιαζηνί  γίλνληαη κηθξνί 

θαη ιεπηνί, θύιια ζε λεαξή ειηθία είλαη θηηξηλνπξάζηλα, ρισξσηηθά κε κέγεζνο  κηθξόηεξν  

ηνπ θαλνληθνύ. Αξγόηεξα  είλαη πνξηνθαιόρξσκα. Έρνπκε πξώηκε θπιιόπησζε  θαη δηάρπηε 

ριώξσζε. Σειεπηαία ηξνθνπελία είλαη ηνπ βνξίνπ. Έρνπκε θαθνζρεκαηηζκέλνπο βιαζηνύο, 

θύιια, λέθξσζε ηεο θνξπθήο, ζρεκαηηζκό κηθξώλ πιεπξηθώλ βιαζηώλ θαη 

θαθνζρεκαηηζκέλα κπνπκπνύθηα. Σέινο έρνπκε ηελ ριώξσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα θύιια 

ηνπ ηξηαληάθπιινπ πνπ είλαη θίηξηλα αλάκεζα ζηα λεύξα. Δίλαη κηα κεηαβνιηθή δηαηαξαρή 

θαη νθείιεηαη ζηελ ππεξβνιηθή παξνπζία  αζβεζηίνπ ζην ρώκα. Αληηκεησπίδεηαη κε θάπνην 

ζθεύαζκα ζηδήξνπ θαη όηαλ πξνζζέζνπκε compost ή θνπξηά (Γηαληζάθε, 2012). 
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2.ΚΟΜΠΟΣ 

 

2.1 Παξαζθεπή θόκπνζη 

 

 

Σν θόκπνζη είλαη κία κεξηθώο απνζπλζεκέλε ύιε θαη είλαη πξνεξρόκελε από θαιιηέξγεηεο 

θαη θήπνπο. Ζ ίδηα ε θύζε ην θάλεη έλα πινύζην θπηόρσκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  σο ιίπαζκα 

θαη βειηησηηθό εδάθνπο (Stamoulis, 2009).  Σν θόκπνζη  είλαη έλα θπζηθό ιίπαζκα πνπ 

θηηάρλεηαη από βαθηεξίδηα θαη κύθεηεο πνπ έρνπλ απνζπλδεζεί ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα 

ηξνθώλ. Μπνξνύκε λα παξάγνπκε ιίπαζκα από ην 50% ησλ νηθηαθώλ ππνιεηκκάησλ. Έηζη 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν  έρνπκε παξαγσγή ελόο ρώκαηνο  πνπ αλαπιεξώλεη ηελ δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο θαη πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε γηα ηερλεηά θαη ξππνγόλα εδάθνπο (Schools, 2016). 

Αθόκα  ην θόκπνζη  είλαη έλα ιίπαζκα πνπ γίλεηαη   από ηελ απνζύλζεζε ησλ νξγαληθώλ 

πιηθώλ  πνπ είλαη ηα πξάζηλα νξγαληθά αδσηνύρα. Αδσηνύρα νξγαληθά ππνιείκαηα είλαη ηα 

θύιια από δέλδξα θαη θπηά, θιαδηά δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, ζηάρηε από μύια, ππνιείκκαηα 

ηξνθώλ πνπ ηξώκε όπσο θξνύηα, ιαραληθά όπσο θινύδεο παηάηαο θαη θξεκκπδηώλ  θνκκέλν 

γξαζίδη, εζπεξηδνεηδή, θνπθνύηζηα ειηάο, δεκεηξηαθά, αιεύξη ξύδη θαη ςσκί θαη θαηαθάζηα 

θαθέ (Καξαίζθνπ, 2016). Αλζξαθνύρα νξγαληθά ππνιείκαηα είλαη ε θνπξηά δσώλ όπσο 

αγειάδαο, αιόγνπ, πνπιεξηθώλ καδί κε άρπξα. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε αλαινγία  

αλζξαθνύρα  πξνο αδσηνύρα 3 πξνο 1 (Καξαίζθνπ, 2016). Δίλαη κία πινύζηα ζθνύξα νπζία ε 

νπνία νλνκάδεηαη  κε ηνλ όξν ρνύκνπο ε εδαθνβειηησηηθό. Μπνξνύκε  λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε θάζε είδνπο θαιιηέξγεηαο, γηαηί έρεη πνιύ θαιά ραξαθηεξηζηηθά 

(Wikipedia, 2016). ‘Oπσο  πεξηεθηηθόηεηα ζε άδσην (2%), θσζθόξν (0.5-1%) θαη θάιην 

(2%) (Φηηάρλν κόλνο ζνπ, 2016). Οη αλζξώπηλεο ελέξγεηεο   πνπ θάλνπκε επηηαρύλνπλ θαη 

θαζνδεγνύλ ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο ηεο βηναπνδόκεζεο  ησλ νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ  απηό 

πνπ νλνκάδεηαη θνκπνζηνπνίεζε  (composting: Φηηαρλν κόλνο ζνπ, 2016). Δίλαη  σθέιηκν  

γηαηί βνεζάεη  ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, αλαπιεξώλεη ηα νξγαληθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

εδάθνπο, βειηηώλεη  ηελ ζύζηαζε ηνπ ρώκαηνο  θαη ραιαξώλεη ην ζκηθηό αξγηιώδεο έδαθνο, 

βειηηώλεη  ην ακκώδεο έδαθνο  κε ζπλέπεηα λα απμάλεη ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ. Με ην λα 

κελ ρξεζηκνπνηνύκε  αλόξγαλα  πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα επίζεο έρνπκε πξνζηαζία ηνπ 

πδξνθόξνπ νξίδνληα (Stamoulis, 2009), κεηώλνληαο ηελ ξύπαλζε ησλ ιηκλώλ θαη ζαιαζζώλ  
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θαη από ην θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ. Δπίζεο κεηώλεηαη  ε θαηαλάισζε  ηνπ λεξνύ  γηαηί 

βειηηώλεη ην έδαθνο  επεηδή ζπγθξαηεί λεξό.  

Μεηώλεηαη ε κάδα ησλ ππνιεηκάησλ θαη εθιύεηαη ζεξκόηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θνκπνζηνπνίεζεο. Σν άδσην  είλαη ην βαζηθόηεξν  ζπζηαηηθό γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν αλαθπθιώλνπλ ζηνλ δηθό ηνπο νξγαληζκό ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηα θπηά πνπ έρνπλ ππνζηεί απνζύλζεζε κε επηζηξνθή ηνπ θόκπνζη 

πίζσ ζην έδαθνο (Stamoulis, 2009). Tα πιενλεθηήκαηα  ρξήζεο θόκπνζη  είλαη ε 

αλζεθηηθόηεηα ζε αζζέλεηεο. Σν έδαθνο  είλαη πην αθξάην, έρεη θαιύηεξν πνξώδεο, 

δνπιεύνπλ πην εύθνια νη κηθξννξγαληζκνί θαη δελ ζπγθξαηεί λεξά. Ζ απόδνζε ησλ θπηώλ 

είλαη ίδηα κε ηελ ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα. Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θόκπνζη κπνξνύκε λα 

βνεζήζνπκε  ηα εδάθε πνπ έρνπλ ηαιαηπσξεζεί λα μαλαγίλνπλ νξγαληθά εδάθε (Φηηάρλν 

κόλνο κνπ, 2008).  

Ζ δηαδηθαζία θηηαμίκαηνο ηνπ θόκπνζη είλαη όηη ην θηηάρλνπλε  ζε ιάθθνπο  πνπ 

έρνπλ  βάζνο 1 κέηξν θαη πνπ λα έρνπλ θαιή απνζηξάγγηζε ζε ζαληδέληα  θηβώηηα 1 

ηεηξαγσληθνύ κέηξνπ ή ζε εηδηθνύο θάδνπο  ηνπ εκπνξίνπ θαη γίλεηαη κε θνκπνζηηέξα  κε 4 

παζζάινπο θαη θνηεηζόζπξκα. ε  όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  πξέπεη  ην κπξνζηηλό  κέξνο  λα 

αλνίγεη εύθνια γηα λα αλαθαηεπζεί ην θόκπνζη θαη γηα λα ην βγάδνπκε  όηαλ είλαη έηνηκν. 

Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ζε πιάθα κπεηόλ γηαηί δελ γίλεηαη ζσζηά ε απνζηξάγγηζε θαη γηαηί 

εκπνδίδεη ηελ είζνδν ησλ γαηνζθσιήθσλ  θαη σθέιηκσλ κηθξννξγαληζκώλ  ηνπ ρώκαηνο. 

Καιό είλαη αθόκα λα ππάξρνπλ 2 θάδνη  ζηνλ έλα  λα θάλνπκε πξόζζεζε ησλ πιηθώλ θαη 

ζηνλ άιιν θάδν λα γίλεη ε απνζύλζεζε έηζη ώζηε λα γίλεη έλα πινύζην, θαζηαλό, εύζξππην, 

άνζκν ρώκα (ύιινγνο Μεζνγεηαθήο Κεπνπξηθήο, 2016). Ο ρξόλνο θηηαμίκαηνο ηνπ 

θόκπνζη παίξλεη  γύξσ ζηνπο   3 κήλεο.   Αλ  ην κίγκα ησλ πιηθώλ πνπ έρνπκε πξνζζέζεη 

είλαη ζσζηό  ην αλαθαηεύνπκε 1 θνξά ην κήλα. Γηα λα δηαηεξείηαη λσπό κε θαηάιιειεο 

αλαινγίεο πιηθώλ. Αλ δελ ην αλαθαηεύνπκε κπνξεί λα πάξεη 6 κήλεο έσο 1 ρξόλν. Eαλ 

βάινπκε ιάζνο αλαινγίεο πιηθώλ ζα θαζπζηεξήζεη αθόκα πην πνιύ. Όηαλ είλαη 

ζξπκκαηηζκέλν ην πιηθό θαη αλαθαηεύεηαη πην πνιύ ηόζν πην γξήγνξε ζα είλαη απνζύλζεζε. 

Ζ ζσζηή απνζύλζεζε ηνπ θόκπνζη ρξεηάδεηαη νμπγόλν  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο. 

Πξέπεη λα αεξίδεηαη κε ζπρλό αλαθάηεκα 1 θνξά ην κήλα κε ρξεζηκνπνίεζε ηζνπγθξάλαο ε 

δίθξαλνπ (ύιινγνο Μεζνγεηαθήο Κεπνπξηθήο, 2016). Σν θόκπνζη  εθεί πνπ επηθξαηνύλ 

ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα πξέπεη λα δηαηεξείηαη λσπό κε λεξό όρη κνπιηαζκέλν θαη λα είλαη 

ζε ιάθθν κε ζσζηή απνζηξάγγηζε. ην θπηηθό πιηθό ηνπ θόκπνζη ππάξρεη κέζα άδσην θαη 
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πξνζζέηνπκε ιίγε ρσλεκέλε θνπξηά γηα λα γίλεηαη πην γξήγνξα ε απνζύλζεζε. Τιηθά πνπ 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα γίλεη πην γξήγνξα ε απνζύλζεζε  ηνπ θόκπνζη είλαη 

θύθηα, ηζνπθλίδεο, ξαδίθηα θαη βόξαγν.  

Οη παξάγνληεο θνκπνζηνπνίεζεο  είλαη ε κηθξνρισξίδα πνπ είλαη ηα νξγαληθά 

ππνιείκκαηα πνπ πξνέξρεηαη από ην έδαθνο, ηνλ αέξα θαη ην λεξό. Σν κέγεζνο ησλ 

ηεκαρίδησλ επεξεάδεη ην κέγεζνο ηνπ πιηθνύ θαη πξέπεη λα είλαη από 1.5 έσο 7.5 cm γηαηί 

επεξεάδεη ηελ κηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα. Ο ζξπκκαηηζκόο απμάλεη ηελ επηθάλεηα ζηελ 

νπνία δξνπλ ηα κηθξνβηαθά έλδπκα θαη έρνπκε κείσζε ηνπ θελνύ αέξα (Prosodol compost, 

2016).  Ζ πγξαζία ζην άξηζην  επίπεδν ηεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε. Γηα ηηο αεξόβηεο ζπλζήθεο απαηηείηαη ην 30% ησλ πόξσλ από αέξα θαη ε 

πγξαζία λα κελ ππεξβαίλεη ην 70%.  Ζ ζρέζε άλζξαθα/άδσην ε ηηκή ηνπ πξέπεη λα είλαη ζην 

πιηθό ρώλεπζεο είλαη 30/1. Ζ ελεξγόο νμύηεηα είλαη θαηά πόζν ην pH επεξεάδεη ηελ δξάζε 

ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ αλαπηύζζνληαη (Prosodol compost, 2016). Ζ  ζεξκνθξαζία ηεο 

θνκπνζηνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη από 30 έσο 37 βαζκνύο θειζίνπ. Eαλ κεησζεί ζηνπο 20 

βαζκνύο θειζίνπ ε απνζύλζεζε επηβξαδύλεηαη.  

Οη ηερληθέο  θνκπνζηνπνίεζεο  είλαη ηα θνκπνζηνπνηεκέλα πιηθά λα ηεκαρίδνληαη  

θαη  ηνπνζεηνύληαη ζε ζσξνύο.  Υσξίδνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο θνκπνζηνπνίεζεο ηα ζπζηήκαηα 

θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ηα αλνηρηνύ ηύπνπ. Σα ζπζηήκαηα θιεηζηνύ ηύπνπ είλαη ηα ζπζηήκαηα ηα 

νπνία βάδνπκε ηα ηεκαρηζκέλα πιηθά ζε βηναληηδξαζηήξεο αθνύ γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπο 

πεγαίλνπλ ζηα ζπζηήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ γηα λα ζηαζεξνπνηεζνύλ (Prosodol compost, 

2016). Σα ζπζηήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ είλαη ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία ηα ςηινηεκαρηζκέλα 

πιηθά ηνπνζεηνύληαη  ζε ζσξνύο θαη ζε γξακκέο πξηζκαηηθήο δηαηνκήο. Οη ζσξνί 

αλαθαηεύνληαη κεηά από 3 έσο 5 κήλεο. Αθνύ  γίλεη ε δηαδηθαζία  ηνπ θόκπνζη θνζθηλίδεηαη 

κεηά ηνπνζεηείηαη ζε ζαθηά έηνηκν γηα θαηαλάισζε (Prosodol compost, 2016). Οη εθαξκνγέο 

ηνπ θόκπνζη  εμαξηνύληαη από ηελ πξώηε ύιε θαη ηελ ζσζηή δηαδηθαζία ηεο 

θνκπνζηνπνίεζεο. Σν ρξεζηκνπνηνύκε κε 2 ηξόπνπο ζηελ γεσξγηθή πξαθηηθή. Ο έλαο ηξόπνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εδαθώλ θαη ν άιινο ηξόπνο γηα λα 

παξαζθεπάζνπκε ππνζηξώκαηα  γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θεπεπηηθώλ θαη αλζνθνκηθώλ θπηώλ. 

Όηαλ βάινπκε ώξηκν θόκπνζη  ζην έδαθνο  έρνπκε αύμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο. Έρνπκε 

επίζεο βειηίσζε ησλ θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πρ. πνξώδεο, πδαηνηθαλόηεηα, 

CEC, pH, δηαζέζηκε πνζόηεηα ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ.  

Ζ θνκπνζηνπνίεζε  γίλεηαη κε ηα βαθηήξηα, ηνπο κύθεηεο θαη άιια κηθξόβηα θαη ηνπο 
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εξγάηεο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Τπνβνεζνύληαη κε πνιινύο άιινπο κεγαιύηεξνπο 

νξγαληζκνύο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ηα κηθξόβηα παξάγνπλ δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα (Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθύθισζεο, 2013). Με ηελ θνκπνζηνπνίεζε  έρνπκε 

κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ ζθνππηδηώλ, δελ έρνπκε επηβάξπλζε  κε νξγαληθά απνξξίκκαηα ηα 

νπνία απνηεινύλ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθώλ απνξξηκκάησλ ζηελ ρσξά καο. Σα ζπκπηώκαηα ηνπ 

θόκπνζη  είλαη όηαλ έρεη (1) δπζάξεζηε νζκή θαη ην πξόβιεκα ηνπ είλαη ν θαθόο αεξηζκόο, 

ηα πνιιά πξάζηλα πιηθά θαη πνιύ πγξόο ζσξόο. Ζ ιύζε είλαη ην αλαθάηεκα θαη πξνζζήθε 

θαθέ πιηθώλ. (2) Σν ζύκπησκα είλαη ε αξγή δύκσζε, ην πξόβιεκα  είλαη μεξόο ζσξόο θαη 

ρακειή εμσηεξηθή πγξαζία θαη έιιεηςε αδσηνύρσλ πιηθώλ. Ζ ιύζε είλαη πξνζζήθε λεξνύ,  

ην αλαθάηεκα, ε επαλεθθίλεζε δύκσζεο θαη ησλ πξάζηλσλ πιηθώλ (Καξαίζθνπ, 2016).  

Σν ώξηκν θόκπνζη ην ρξεζηκνπνηνύκε γηαηί είλαη έλα επέιηθην πιηθό πνπ κπνξνύκε  

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε  ζε θάζε έδαθνο νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ ρξόλνπ θαη ρσξίο λα 

ππάξρεη θίλδπλνο λα θανύλ ηα θπηά ή λα έρνπκε κόιπλζε από λεξά. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ζε 

θήπνπο  πξέπεη λα είλαη θαιά ώξηκν  ην θόκπνζη θαη λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

απνζύλζεζεο. Όηαλ ην θόκπνζη δελ είλαη ώξηκν θαζπζηεξεί ηελ αλάπηπμε θαη αύμεζε 

νξηζκέλσλ θπηώλ, ελώ ζε άιια θπηά όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ην θόκπνζη όπσο ζηηάξη θαη 

κεξηθά θνινθύζηα απμάλνληαη πην γξήγνξα. ηα ιαραληθά θαη εηήζηα θπηά ην εθαξκόζνπκε 

θαη ελζσκαηώζνπκε ην θόκπνζη επηθαλεηαθά πξηλ ηελ ζπνξά θαη ηελ κεηαθύηεπζε. Σελ 

πεξίνδν ηεο αύμεζεο, ην απιώλνπκε σο εδαθνθάιπςε θαη ην ελζσκαηώλνπκε καδί κε ηηο 

θαιιηέξγεηεο ηεο εδαθνθάιπςεο. Όηαλ ην εθαξκόζνπκε ζε δέλδξα θαη ζάκλνπο ζε θησρό 

έδαθνο πόηε δελ γεκίδνπκε ηνλ ιάθθν θύηεπζεο κε πινύζην θόκπνζη επεηδή νη ξίδεο δελ ζα 

απιώζνπλ γηα λα πάξνπλ ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία γηα απηό βάδνπκε θόκπνζη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνπο ριννηάπεηεο. Σν εθαξκόδνπκε όηαλ δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα 

ζέζε ή αλαλεώζνπκε ηνλ ηάπεηα ηελ άλνημε θαη βάδνπκε ιεπηό θόκπνζη ζηα αξαηά ζεκεία 

γηα λα πάεη ζηηο ξίδεο. ηα θπηώξηα  είλαη εμαηξεηηθό ην θόκπνζη γηαηί δελ ζέιεη θακία 

απνιύκαλζε θαη θαιύηεξν είλαη ην αξγό  θόκπνζη γηαηί κεηά πξέπεη λα θνζθηλίζνπκε γηα λα 

θύγνπλ νη ζβώινη θαη λα ην αλαθαηεύνπκε κε άκκν, ηύξθε θαη πεξιίηε. Μπνξνύκε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ γεσξγία κε έθηαηηθε ιίπαλζε ησλ εδαθώλ, θύηεπζε ησλ δέλδξσλ 

θαη ζε θάζε γεσξγηθή ή θεπνπξηθή εξγαζία πνπ ζέινπκε λα βειηηώζνπκε ηελ εδαθηθή 

γνληκόηεηα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από δήκνπο θαη θνηλόηεηεο ζε πάξθα θαη άιζε, 

αλαδαζώζεηο θαη από ηδηώηεο ζε αλζνθνκηθέο εξγαζίεο θαη θήπνπο. Σα ειιεληθά εδάθε έρνπλ 

κεγάιε αλάγθε ζε νξγαληθή νπζία  ιόγν ηεο ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ελώ ζηελ Γεξκαλία ε 
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πεξηεθηηθόηεηα ησλ εδαθώλ ζε νξγαληθή νπζία  είλαη 8% θαη θάλνπλ θνκπνζηνπνίεζε γηα λα 

αλεβάζνπλ ζε πςειά επίπεδα (Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθύθισζεο, 2013). Αθόκα ην 35% 

ησλ ειιεληθώλ εδαθώλ  θηλδπλεύνπλ λα έξεκνπνηεζνπλ. Δπίζεο κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

ηνπ θόκπνζη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε εληεηλόκελε δηάβξσζε ησλ εδαθώλ θαη 

θαηαζηέιινληαη πνιιά θπηνπαζνγόλα εδάθνπο θαη έρεη κεγάιε αλάγθε νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο από ηα δηαζέζηκα ύδαηα θαη εμνηθνλόκεζε κε ην λα 

ρξεζηκνπνηνύκε θόκπνζη ζηελ γεσξγία. Αθόκα  έρνπκε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη νη επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ είλαη ε πην νηθνλνκηθή 

κέζνδνο  ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληθώλ πιηθώλ (Οηθνινγηθή Δηαηξεία Αλαθύθισζεο, 

2013).  

Σν θόκπνζη απνηθνδνκεί κνλό θπηηθνύο νξγαληζκνύο θαη είλαη ζηαζεξό γηαηί δελ 

πθίζηαληαη άιιεο κεηαβνιέο θαη έρεη ζηαζεξέο ζπλζήθεο θαη είλαη γόληκν γηαηί πεξηέρεη ηα 

παξαθάησ ζξεπηηθά ζηνηρεία  όπσο θώζθνξν, άδσην, θάιην, ραιθό, ςεπδάξγπξν, ζίδεξν, 

αζβέζηην, καγγάλην ζε κνξθέο πνπ κπνξνύλ λα πξνζιάβνπλ  ηα θπηά. Σν θόκπνζη  πξέπεη λα 

είλαη πγηέο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζσξνύ ηνπ θόκπνζη λα έρεη ζθνηώζεη ηνπο παζνγόλνπο 

κηθξννξγαληζκνύο, δηδάληα θαη ζπόξνπο θαη πξέπεη λα είλαη απνζηεηξσκέλν. Οη παξάκεηξνη 

ηεο  θνκπνζηνπνίεζεο είλαη ην νξγαληθό πιηθό, αέξαο, λεξό θαη ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη νη 

νξγαληζκνί. Όηαλ  ειέγμνπκε ηελ θνκπνζηνπνίεζε έρνπκε επηηάρπλζε ησλ θπζηθώλ 

δηεξγαζηώλ θαη έρνπκε πην γξήγνξε παξαγσγή θπζηθνύ ιηπάζκαηνο θαιήο πνηόηεηαο. 

Κάλνπκε θνκπνζηνπνίεζε γηαηί έρνπκε εμνηθνλόκεζε από ρξήκαηα θαη αθόκα απαιιάζζεη 

από ηελ αλάγθε ρεκηθνύ ιηπάζκαηνο. Φξνληίδεη ηα θπηά ζαο, δηαηεξεί ην ρώκα πινύζην θαη 

εύθνξν θαη έρνπκε εμνηθνλόκεζε λεξνύ. Βνεζάεη ην ρώκα λα δηαηεξεί ηελ πγξαζία θαη 

πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ, θαζώο έρνπκε αλαθύθισζε από πνιύηηκα νξγαληθά πιηθά θαη 

έρνπκε κείσζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην Υ.Τ.Σ.Α. πεξίπνπ 35%  θαη κεηώλνληαη 

νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αεξίσλ ξύπσλ θαη ρξήζε ρεκηθώλ ιηπαζκάησλ 

(Καξαίζθνπ, 2016). 
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2.2 Δθρύιηζκα θόκπνζη 

 

Σν  έγρπκα θόκπνζη ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θπηά πνπ ρξεηάδνληαη ελίζρπζε κε λεξό θαη είλαη 

πινύζην ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία. Γίλεηαη εκβάπηηζε κηαο ηξππεκέλεο ζαθνύιαο κε θόκπνζη ζε 

θνπβά γηα 3 εκέξεο θαη κεηά θάλνπκε δηάιπζε ηνπ πγξνύ πνπ έρεη πξνθύςεη κέρξη λα πάξεη 

ηελ απόρξσζε ηνπ ηζαγηνύ. Όηη κείλεη κπαίλεη ζην ζσξό ηνπ θόκπνζη (Φηηάρλσ Μόλνο Μνπ, 

2016) . Σν εθρύιηζκα θόκπνζη είλαη έλα πγξό ιίπαζκα, νξγαληθό πιηθό πινύζην ζε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία θαιά ηζνξξνπεκέλν. Σν εθρύιηζκα  θόκπνζη πξνθύπηεη κεηά από ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ην compost tea θαη πεξηέρεη όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θόκπνζη ζπκππθλσκέλα 

θαη απνηειεί πξώηεο ηάμεο ιίπαζκα θαη εληζρπηηθό θπηηθήο αλάπηπμεο. Υξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηηο ΖΠΑ ζηελ νξγαληθή γεσξγία ελώ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εζηηάδνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη κνιπζκαηηθόηεηα πνπ εθδίδνληαη από ηνπο νξγαληζκνύο  National 

Organic Standards Board Compost θαη National Organic Standards Board. Βνεζάεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηώλ θαη ιεηηνπξγεί ζαλ θαηαζηνιέαο αζζελεηώλ. Από ην αεξόβην 

παξαζθεπαζκέλν ηζάη πνπ πεξηέρεη δηαιπηά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από θνκπόζηα. Πεξηέρεη κηα 

ηεξάζηηα πνηθηιία από βαθηήξηα, κύθεηεο, πξσηόδσα θαη λεκαηώδεηο είλαη θαιύηεξα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο πξαθηηθέο θεπνπξηθήο πνπ απμάλνπλ ηελ 

γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο. Με ην εθρύιηζκα πόηηδαλ ηηο θαιιηέξγεηεο κε πνιύ θαιά 

απνηειέζκαηα θαη αθνύ κνύιηαδαλ ηελ θνπξηά εθρπιηδόηαλ ζην λεξό ρνπκηθά ζξεπηηθά 

κηθξνζηνηρεία. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη θπηηθήο πξνέιεπζεο. ηα θπηηθά 

compost  έρνπκε θαιύηεξε πνηόηεηα κηθξννξγαληζκώλ. Πξέπεη είλαη αεξόβηα 

θνκπνζηνπνηεκέλν θαη νη αεξόβηνη κηθξννξγαληζκνί λα είλαη σθέιηκνη κηθξννξγαληζκνί γηα 

ην έδαθνο. Δπίζεο πξέπεη  λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλν θαη ώξηκν ώζηε λα ππάξρεη ηθαλόο 

αξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δύκε γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο γηα ην 

πνιιαπιαζηαζκό ηνπο θαη λα είλαη απαιιαγκέλν από παζνγόλνπο  κηθξννξγαληζκνύο 

(Σζαπηθνύλε, 2016).   

Tα νθέιε ηνπ  εθρπιίζκαηνο θόκπνζη είλαη όηη κεηώλεηαη ε απώιεηα λεξνύ, βειηηώλεη 

ηελ ζπγθξάηεζε λεξνύ ζην έδαθνο θαη όηη κεηώλεηαη ε ρξήζε ηνπ λεξνύ. Δρνύκε βειηίσζε 

ηεο πξνζιήςεο από ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηελ αύμεζε ηνπ θπιιώκαηνο θαη ηεο 

πξνζιήςεο από σθέιηκνπο  κηθξννξγαληζκνύο. Βειηηώλεη ηελ ζξέςε ησλ θπηώλ κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην ξηδηθό ζύζηεκα 

(Κπξηαθνύ, 2014). Αληηθαζηζηά ηα ηνμηθά ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα δειαδή ην πιενλέθηεκα 
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ηνπ  είλαη όηη αληηθαζηζηά ηα ρεκηθά ιηπάζκαηα ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα κπθεηνθηόλα. 

Γείρλνπκε ζεβάζκν ζηελ θύζε ώζηε λα κελ θαηαλαιώλνπκε επηβιαβή πξνηόληα 

(Αλδξεόπνπινο, 2012). Σν ππνζηξώκα ηνπ θόκπνζη πξέπεη λα δίλεη ηα απαξαίηεηα ζάθραξα 

γηα λα αλαπηπρζνύλ νη κηθξννξγαληζκνί. Θα πξέπεη λα δηαιπέηαη ζε λεξό. Οη σθέιηκνη 

κηθξννξγαληζκνί ζα πξέπεη λα είλαη εγθιηκαηηζκέλνη ζηα ζάθραξα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Σν λα 

πξνζαξκόζηνπλ νη κηθξννξγαληζκνί ζηα ζαθράξα είλαη ζεκαληηθή γηα λα αλαπηπρζνύλ ηα 

είδε ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Σν λεξό δελ πξέπεη λα πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα CI σζηέ λα κελ 

παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Έλαο ηξόπνο γηα λα αθαηξεζεί ζεκαληηθό 

κέξνο  CI είλαη ε απνγύκλσζε ε νπνία γίλεηαη κε αεξηζκό ηνπ λεξνύ γηα ιίγεο ώξεο πξηλ ηελ 

παξαγσγή compost tea. Ζ ζεξκνθξαζία είλαη ζεκαληηθή παξακέηξνο ζηηο βηνινγηθέο δξάζεηο. 

Ζ ζεξκνθξαζία γηα ηελ παξαγσγή compost tea πνπ έρεη θαιά απνηειέζκαηα είλαη από 28 έσο 

32 βαζκνύο θειζίνπ. Σν ρεηκώλα αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ κηθξόηεξε από 15 βαζκνύο 

θειζίνπ παξνπζηάδεη πξόβιεκα από ηελ αξγή αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε παξαγσγή ηνπ compost tea γίλεηαη ζε θιεηζηό θαη ζεξκαηλόκελν  ρώξν  γηα λα 

παξαηαζεί ν ρξόλνο παξαζθεπήο  ή ρξήζεο θάπνηαο αληίζηαζεο κε ζεξκόζηαηε. Οη 

κηθξννξγαληζκνί έρνπλ κηα επαηζζεζία ζην έδαθνο θαη  ζην θσο. Απηό δελ  επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ  compost tea αιιά ηελ ρξήζε ηνπ. Αλ ην compost tea ην ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζηελ ξηδόζθαηξα κέζσ ιηπαληήξα ε εθαξκνγή πξέπεη λα γίλεη κε πόηηζκα θαη λα κελ είλαη 

εθηεζείκελν ζην ειηαθό θσο (Σζαπηθνύλε, 2016).  

Σν εθρύιηζκα από δσληαλό θαη πινπζην compost είλαη πγξό θαη πεξηέρεη σθέιηκνπο 

κηθξννξγαληζκνύο θαη ζπλίζηαηαη γηα ςέθαζκν ζηα θύιια επεηδή ζηακαηάεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πεξνλόζπνξνπ (Λάκπξαθε, 2016). Σν εθρπιίζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ξάληηζκα 

ε θαηεπζείαλ ζηηο ξίδεο  (Αquaponics, 2012). Σν εθρύιηζκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο 

επόκελεο ώξεο αλ δελ ζηακαηήζνπκε ηελ παξνρή αέξα. ε πεξίπησζε πνπ έρεη άζρεκε 

κπξσδηά δελ ην ρξεζηκνπνηνύκε ή ην μαλαξίρλνπκε ζην ζσξό ηεο θνκπόζηαο ην κίγκα θαη ην 

δνθηκάδνπκε πάιη  παξαηείλνληαο ηελ δηαδηθαζία γηα 2 έσο 3 εκέξεο (Αλδξεόπνπινο, 2012). 

Σν εθρπιίζκα από ην compost tea ζε ζπλδπάζκν κε ηνπο γαηνζθώιεθεο από ην θόκπνζη 10% 

έρεη απνδείρηεη  όηη πξνθαιεί 1,7 αύμεζε ηεο θπηηθήο κάδαο ζε θαιιηεξγνύκελα θπηά 

(Καινγεξνπνύινο, 2015). Σν εθρύιηζκα θόκπνζη είλαη έλα πγξό ιίπαζκα πνπ πξνθύπηεη από 

ηελ δηαδηθαζία από ην θόκπνζη γαηνζθώιεθα θαη θόκπνζη από θνκπνζηνπνίεζε θαη ζε 

ζπλδπάζκν  ησλ δύν 70% θόκπνζη γαηνζθώιεθα θαη 30 % απιό θόκπνζη. Σα νθέιε   ηνπ 

είλαη όηη  δελ έρεη θαζόινπ ηνμηθέο νπζίεο θαη έρεη κεγάιν πιήζνο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. 



 

37 

 

Έπεηδή είλαη πγξό έρεη κεγάιε δηεπζδηηηθόηεηα ζηνπο ρύκνπο ηνπ θπηνύ. Έρεη ηελ πην κεγάιε 

κηθξνβηαθή ιίπαλζε γηαηί έρεη κεγάιν πιήζνο ζε βαθηεξία κύθεηεο θαη αθηηλνκύθεηεο. Έρεη 

σθέιηκνπο κηθξννξγαληζκνύο γηαηί πεξηέρεη έλδπκα, ζάθραξα θαη θπζηθέο νξκόλεο θαη 

ζηνηρεία πνπ  έρνπκε αύμεζε κεηαβνιηζκνύ ηνπ θπηνύ  κε απνηέιεζκα λα έρνπκε έληνλε 

βιαζηηηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πξσίκεζε ηεο παξαγσγήο  (Isle of Eco, 2012). Σα νθέιε ηνπ 

γηα ην πεξηβάιινλ  είλαη πξνίνλ θπζηθεο πξνέιεπζεο θαη δελ έρνπκε επηβάξπλζε κε ρεκηθά ε 

αιιέο νπζίεο. Γηα ηελ ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα έρνπκε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ (Κώλζηαο, 2011). Γηα ην θπηό είλαη έλα εκβόιην από σθέιηκνπο 

κηθξννξγαληζκνύο πνπ έρνπλ αλάπηπμε ζηελ  θύζε. Βνεζάεη παξά πνιύ ην ξηδηθό ζύζηεκα 

ησλ θπηώλ θαη έρνπκε θαιύηεξε αμηνπνίεζε κε όπνηα ιίπαλζε θαη λα θάλνπκε. πκβάιεη 

ζηελ θπηνπξνζηαζία γηαηί έρνπκε κείσζε ζηηο επεκβάζεηο από δηάθνξεο παζνγέλεηεο πνπ 

έρνπλ αλάπηπμε ζηα θπηά (Κώλζηαο, 2011). Γηα ηελ νηθνλνκία έρεη πνιύ  ρακειό θόζηνο θαη 

έρεη θαιύηεξε απόδνζε ζηα θπηά. Δίλαη απνδνηηθό  θαη ρξήζηκν   θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο ππαίζξηεο ζεξκνθεπηάθεο θαιιηέξγεηεο θαη απμάλεη ηνπο σθέιηκνπο 

κηθξννξγαληζκνύο θαη έηζη έρνπκε θαιύηεξε ξίδα ηνπ θπηνύ πνπ  παίξλεη πην εύθνια ηα 

ζξεπηηθά  ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο αζζέλεηεο ηνπ εδάθνπο. Βνεζάεη 

ην θπηό λα είλαη πγηέο λα έρεη κεγαιύηεξε αληνρή θαη λα έρεη κεγαιύηεξε παξαγσγή  

(Κώλζηαο, 2011). Γηα ηελ παξαγσγή εθρύιηζκαηνο compost tea ρξεηάδεηαη compost,  

ππόζηξσκα ζαθράξσλ θαη λεξό. Πξνζζέηνπκε ην compost ζην λεξό ζε δνρείν θαη 

αλαθαηεύνπκε γηα λα κνπιηάζεη ην θόκπνζη. Σν πάρνο ηνπ θόκπνζη ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

δνρείνπ  δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 10 cm.  Με ην κηθξό πάρνο έρνπκε θαιύηεξε εθρύιηζε ησλ 

ζπζηαηηθώλ  ηνπ θόκπνζη ζην λεξό θαη έρνπκε απνθπγή αλαεξνβηώλ ζπλζεθώλ κέζα ζηε 

κάδα ηνπ θόκπνζη. Αθνύ έρεη θαζηδήζεη ην θόκπνζη πξνζζέηνπκε ην ππόζηξσκα θαη 

αλαθαηεύνπκε ην πγξό ειαθξά. Μεηά ηνπνζεηνύκε πάλσ ζην θόκπνζη ηνπο δηαρπηήξεο 

έρνπκε θάλεη ζύλδεζε ηα ιάζηηρα ζηελ αεξαληιία θαη  ην βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία. Ρπζκίδνπκε 

ηνλ ζεξκνζηάηε ηεο αληίζηαζεο  ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία θαη βάδνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ 

αληίζηαζε  θαη ην βάδνπκε ζην λεξό. Σν ζύζηεκα πξέπεη λα αεξίδεηαη θαη έρεη ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία γηα 3 εκέξεο. Δίλαη έηνηκν ζε 3 εκέξεο αιιά αλ δελ ην ρξεζηκνπνηήζνπκε 

πξέπεη λα ην δηαηεξήζνπκε ζε αεξηζκό  γηα 7 εκέξεο. Απνθηά έλα καπξό ρξώκα θαη ε πθή 

ηνπ είλαη πην ζθνπξή από ην λεξό. To καύξν ρξώκα νθείιεηαη ζηα ζύκινθα ζίδεξνπ πνπ 

πεξηέρνληαη θαη εθρπιίδνληαη από ην θόκπνζη. Ζ  δηαθνξά νθείιεηαη ζην ημώδεο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ εθρύιηζε ησλ ρνπκθώλ νμέσλ από ην θόκπνζη θαη ηελ παξαγσγή από ηα 
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πξνηόληα ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ πεθηηθώλ ζην πγξό. Ζ δξαζηηθόηεηα νθείιεηαη ζηνπο 

σθέιηκνπο κηθξννξγαληζκνύο  πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πγξό. Κάλνπκε δηαρσξηζκό ηνπ 

θόκπνζη θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα δηαρσξηζκόο γίλεηαη κε ζήηα γηα λα θύγνπλ ηα 

ιεπηόθνθθα ζηεξέα θαη λα κελ έρνπκε πξόβιεκα ζηα θίιηξα ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ 

(Σζαπηθνύλε, 2016). ηελ ξηδόζθαηξα θάλνπκε ρξήζε όπσο ζηελ πγξή ιίπαλζε. Ζ 

δνζνινγία ηνπ εθρπιίζκαηνο θόκπνζη κπνξνύκε  λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 15 έσο 30 ιίηξα ην 

ζηξέκκα αλάινγα πόζν επηηπρεκέλν είλαη ην θόκπνζη.  Ζ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη 

ζηα 25 ιίηξα αλά ζηξέκκα. Ζ  εθαξκνγή  γίλεηαη ζπλήζσο 2 θνξέο ην κήλα αλ ππάξμεη 

πξόβιεκα ην ρξεζηκνπνηνύκε 1 θνξά ηελ εβδνκάδα. ε πδξνπνλία εθαξκόδεηαη αλά 5 

εκέξεο ζην 1/3 ηεο δνζνινγίαο. Γελ έρνπκε θάπνην πξόβιεκα ηνμηθόηεηαο από ππεξβνιηθή 

δόζε αθόκα θαη ζε πνιύ ζπρλέο δόζεηο  ηνπ εθρύιηζκαηνο  θόκπνζη (Σζαπηθνύλε, 2016). 

 

2.3 Φαηλόιεο 

 

Φαηλόιεο νλνκάδνληαη ηα πδξνμππαξάγσγα ησλ αξσκαηηθώλ πδξνγνλναλζξάθσλ πνπ έρνπλ 

έλα πδξνμύιην ελσκέλν κε άλζξαθα  αξσκαηηθνύ δαθηπιίνπ. Οη θαηλόιεο αλάινγα κε ηνλ  

αξηζκό ησλ πδξνμύιησλ πνπ είλαη ελσκέλνο κε ηνλ αξσκαηηθό δαθηύιην δηαθξίλνληαη ζε 

κνλνζζελείο, δηζζελείο, ηξηζζελείο. Μηα θαηεγνξία θαηλόιεο είλαη είλαη ην πδξνμπβελδόιην 

θαη είλαη κνλνζζελείο. Ζ πδξνθηλόλε  είλαη θαηλόιε δηζζελείο, θαη ε θισξνγιπθίλε  είλαη 

θαηλόιε ηξηζζελείο. Οη θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ θαηλνιώλ είλαη άρξσκεο, πγξνζθνπηθέο 

θξπζηαιιηθέο, ζηεξέεο ειάρηζηα δηαιπηέο ζην λεξό ελώ δηαιύνληαη ζηελ αηζαλόιε θαη ην 

δηαηιεζέξα. Δίλαη νπζίεο ηνμηθέο θαη πξνζβάιινπλ ην δέξκα γηα απηό πξέπεη λα απνθεύγεηαη 

ε επαθή ηνπο κε ην δέξκα (Ebooks, 2015). Οη θαζαξέο θαηλόιεο εθαξκόδνληαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο 25 βαζκνύο θειζίνπ θαη πίεζε 1 atm (Wikipedia, 2015).  Οη θαηλόιεο 

ππάξρνπλ ζηα θύιια ησλ αλζέσλ θαη ζε θνξκνύο πνιιώλ θπηώλ (Τγείαonline, 2012).  

Αθόκα ππάξρνπλ ζην  θινηό θαη ηα θνηζάληα θαη δξνπλ σο ζπληεξεηηθό.  Έρνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα λα απνξξόθνπλ νμπγόλν θαη απνηέινπλ κηα κνξθή ακπληηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ 

θπηνύ (Κύξ Γηάλλε, 2011).  Σα θύξηα βηνδξαζηηθά ζηνηρεία ηνπ άγξηνπ ηξηαληάθπιινπ  είλαη 

νη θαηλόιεο, ην αζθνξβηθό νμύ, νη ηνθνθεξόιεο, ην β-θαξνηέλην, ην ιπθνπέλην, νη ηαλίλεο, νη 

πεθηίλεο, ηα ζάθραξα, ηα νξγαληθά νμέα, ηα ακηλνμέα, θαη ηα ιηπαξά νμέα (Υαηδεζππξέιιεο, 

2015). Σν θόθθηλν ρξώκα ζηα ηξηαληάθπιια πεξηέρεη αλζνθπαλίδεο θαη θαξνηέλε θαη επίζεο 
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πεξηέρνπλ θαηλόιεο θαη κεγάιε πνζόηεηα από αληηνμεηδσηηθά όπσο gallic acid (Μπέηζε, 

2015). Οη θαηλνιηθέο ελώζεηο είλαη ρξήζηκεο γηαηί κπνξνύλ λα ζπληεξήζνπλ ηξόθηκα θαη 

είλαη  αληηνμεηδσηηθέο θαη αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο. Ζ πεξηεθηηθόηεηα δηαθόξσλ ηξνθίκσλ  ζε 

θαηλνιηθά θπκαίλεηαη από 1mg/kg κέρξη 3.000 mg/kg. Οη θαηλνιηθέο ελώζεηο είλαη πνιύ 

δξαζηηθέο ιόγσ ηνπ όμηλνπ ραξαθηήξα ησλ πδξνμπιηθώλ νκάδσλ θαη ησλ ππξελόθηισλ 

ηδηνηήησλ ησλ θαηλνιηθώλ δαθηπιίσλ. Οη θαηλνιηθέο ελώζεηο θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο όπσο απιέο θαηλόιεο, βελδνηθά νμέα, θνπκαξίλεο, λαθζνθηλόλεο, μαλζόλεο, 

αλζξαθηλόλεο, θιαβνλνεηδή, ιηγλάλεο, δηθιαβνλνεηδή, ιηγλίλεο θαη πνιπκέξε θιαβνλνείδε. 

Οη πνιπθαηλόιεο έρνπλ ζεκαληηθέο βηνινγηθέο ηδηόηεηεο. Σέινο νη πνιπθαηλόιεο δεζκεύνπλ 

κέηαιια (Chem, 2016). 
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3.ΔΠΙΓΡΑΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΩΝ ΔΚΥΤΛΙΜΑΣΟ  

ΚΟΜΠΟΣ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΚΟΜΜΔΝΧΝ  

ΣΡΗΑΝΣΆΦΤΛΛΧΝ ΠΟΗΚΗΛΗΑ   JUMILIA 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

 

Ζ παξνύζα εξγαζία επηθεληξώλεηαη γύξσ από ηνπο εμήο άμνλεο: 

 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο κεξηθήο αθπδάησζεο ζηελ δηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ 

ηεο πνηθηιίαο Jumilia 

 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο κεξηθήο αθπδάησζεο ζηελ δηαπλνή θαηά ηελ δηαηεξεζηκόηεηα 

ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο Jumilia  

 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πξνζζήθεο εθρπιίζκαηνο θόκπνζη ζην λεξό ηνπ αλζνδνρείνπ 

ζηελ δηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο Jumilia 

 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πξνζζήθεο εθρπιίζκαηνο θόκπνζη ζην λεξό ηνπ αλζνδνρείνπ 

ζηελ δηαπλνή θαηά ηελ δηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο Jumilia  
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3.2 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην ηεο Μεηαζπιιεθηηθήο  Φπζηνινγίαο θαη 

Σερλνινγίαο  Οπσξνθεπεπηηθώλ ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο ηνλ επηέκβξε ηνπ έηνπο 2015. 

Σξηαληάθπιια πνηθηιίαο  Jumilia  ζπγθνκίζηεθαλ ζην ζηάδην ηνπ κπνπκπνπθηνύ. Όια ηα 

ηξηαληάθπιια είραλ ην  ύςνο ησλ  70 cm.  Tα θύιια  ζηα θαηώηεξα 15 cm  ηνπ ζηειέρνπο  

αθαηξέζεθαλ. Μεηέπεηηα, ηνπνζεηήζακε ηα ηξηαληάθπιια θαη ηα δηαηεξήζακε ζην ςπγείν (2 

ν
C) γηα λα ελπδαηώζνπλ κέρξη ηελ άιιε κέξα. Σελ ρισξίλε ηελ βάιακε ζην λεξό πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ηα ινπινύδηα  (1%, v/v)  γηα λα κελ αλαπηύρζνπλ βάθηεξηα κέζα ζην λεξό. 

       ην πξώην ηκήκα ηνπ πεηξάκαηνο κειεηήζακε ηελ επίδξαζε ηεο κεξηθήο αθπδάησζεο 

ζηε δηαηεξεζηκόηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ.  Σα ηξηαληάθπιια ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν είηε 

θαηά ηελ παξαιαβή  (δειαδή ζην 100% ηνπ βάξνπο ηνπο) είηε αθόηνπ έραζαλ ην 6, 12, 18,  

24 ή 30%  ηνπ βάξνπο ηνπο (δειαδή ζην 94, 88, 82, 76, 70% ηνπ αξρηθνύ ηνπ βάξνπο ηνπο). 

       ην δεύηεξν ηκήκα ηνπ πεηξάκαηνο κειεηήζακε ηελ επίδξαζε εθρπιίζκαηνο θόκπνζη  

(0.1,  1,  2  θαη 5 gr L 
-1

)  ζην λεξό ηνπ αλζνδνρείνπ  ζηε δηαηεξεζηκόηεηα ησλ 

ηξηαληάθπιισλ.  Σν θόκπνζη,  από  ην νπνίν πήξακε  ην εθρύιηζκα, παξάρζεθε  από  θνπξηά 

Υνίξσλ  (Δξγαζηήξην  Γηαρείξηζεο  ηεξεώλ Τπνιεηκκάησλ &Τγξώλ  Απνβιήησλ, 

Τπεύζπλνο  Καζεγεηήο  Γξ. Θξαζύβνπινο  Μαληόο). 

     Σα ηξηαληάθπιια  κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ζάιακν ζηαζεξώλ ζπλζήθσλ  κε ζεξκνθξαζία  

22 βαζκνύο θειζίνπ, κε ζρεηηθή πγξαζία 50%  θαη έληαζε θσηόο   15 κmol m
-2

 s
-1  

.  Κάζε 

εκέξα πεγαίλακε ζην ζάιακν ζηαζεξώλ ζπλζήθσλ θαη  έιεγρακε πνηα ηξηαληάθπιια έρνπλ 

πεζάλεη 

   Γειαδή πνηα είραλ θάκςε ιαηκνύ ή καξάλζε άλζνπο/ θύιισλ θαη ηα κεηαθέξακε ζην 

εξγαζηήξην.   Μεηξνύζακε ην βάξνο ηνπ ηξηαληάθπιινπ θαη ην βάξνο ηνπ δνρείνπ.  Μεηά κε 

έλα  παρπκεηξηθό δηαβήηε κεηξνύζακε ηελ δηάκεηξν ηνπ ιαηκνύ θαη ηελ δηάκεηξν ηνπ 

ζηειέρνπο  θάζε ηξηαληάθπιινπ.   Σέινο  αθαηξνύζακε ηνλ αξηζκό ησλ θύιισλ  από θάζε  

ηξηαληάθπιιν θαη ηα βγάδακε θσηνγξαθία γηα λα κεηξήζνπκε κεηέπεηηα ηελ θπιιηθή 

επηθάλεηα κε ην ινγηζκηθό  ImageJ. 
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Δηθόλα 1. Γηαιύκα λεξνύ  ζην νπνίν πξνζζέηνπκε  κε πηπέηηα 0.25 ml δηαιύκαηνο 

θόκπνζη. 

 

 

 

Δηθόλα 2. Εύγηζε βάδσλ κε ηξηαληάθπιια ηεο πνηθηιίαο Jumilia. 
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Δηθόλα 3. Σξηαληάθπιιν πνηθηιίαο Jumilia  πνπ έρεη ηεξκαηηζηεί ε δηαηεξεζηκόηεηα ηνπ 

δηόηη έρνπλ απνρξσκαηηζηεί ηα πεηάια ηνπ. 

 

 

 

3.2 Λνγηζκηθό  lmageJ  γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο 

 

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ θπιιηθή επηθάλεηα ηνπ θάζε ηξηαληάθπιινπ, θσηνγξαθίζακε ηα θύιια 

ηνπ (γηα θάζε ηξηαληάθπιιν μερσξηζηά), όηαλ απηά είραλ ππνζηεί ηεξκαηηζκν ηεο 

δηαηεξεζηκόηεηαο. Πξώηα πάκε ζην google θαη θάλνπκε αλαδήηεζε  γηα ην ινγηζκηθν ImageJ 

free dowland θαη κέηα βξίζθνπκε ηελ εθαξκόγε  γηα λα ηελ θαηεβάζνπκε. Αθνύ θάλνπκε 

δηαινγή ηνπ πξώηνπ θύιινπ ηνπ ηξηαληάθπιινπ θαη αθόηνπ  έρνπκε παηεκέλν ην θνπκπί πνπ 

ιέγεηαη Shift  δηαιέγνπκε κε ηελ ζεηξά θαη ηα ππνινηπά θύιια ηνπ ηξηαληάθπιινπ. Μέηα πάκε 

ζην παξάζπξν πνπ ιέγεηαη Rol Manager θαη ζηελ ζπλέρεηα πάηακε ην θνπκπί πνπ ιέγεηαη Add. 

Μέηα έρνπλ πξνζηεζεί όια ηα θύιια ηνπ ηξηαληάθπιινπ θαη  παηάκε ην θνπκπί πνπ ιέγεηαη 

Measure θαη ζηελ ζπλέρεηα καο ππνινγίδεη ηελ θπιιηθή επηθάλεηα ηνπ ηξηαληάθπιινπ. Μέηα  

αλνηγεί έλα λέν παξάζπξν πνπ πεξηέρεη ηα απνηέιεζκαηα θαη ιέγεηαη Results.  
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33..44    ΑΑΠΠΟΟΣΣΔΔΛΛΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ    ΚΚΑΑΗΗ    ΤΤΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

 

      Γηα ηελ δηεμαγσγή κεηξήζεσλ,  απαηηνύληαη ηξηαληάθπιια ηα νπνία είλαη νκνηνγελή σο 

πξνο ζπγθεθξηκέλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  Σν ύςνο ηνπ ινπινπδηνύ πξέπεη λα είλαη 

ην ίδην ζε όιεο ηηο πνηθηιίεο θαη επηιέρηεθε λα είλαη 70 cm.  Eπίζεο  ην βάξνο ηνπ ινπινπδηνύ 

θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πξέπεη λα είλαη ηα ίδηα αλά πνηθηιία. Οκνηνγέλεηα σο ηνλ αξηζκό 

ησλ θύιισλ (θέξνπλ ηα ζηόκαηα) κεηαθξάδεηαη ζε παξόκνηα επηθάλεηα δηαπλνήο (απώιεηαο 

λεξνύ) αλά πνηθηιία. Οκνηνγέλεηα σο πξνο ην βάξνο κεηαθξάδεηαη ζε παξόκνην βάξνο 

ζηειέρνπο (απνζήθε πδαηαλζξάθσλ) αλά πνηθηιία.  Βάζε πξνθαηαξηηθώλ κεηξήζεσλ, 

ππνινγίζηεθε όηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ αξηζκνύ ησλ ηξηαληάθπιισλ αλήθνπλ ζε κηα 

θαηεγνξία (θιάζε) βάξνπο, όπνπ  είλαη ± 5%  ηνπ κέζνπ βάξνπο. Δπνκέλσο γηα ηελ επηινγή 

60 ηξηαληάθπιισλ, κειεηήζακε 180 ηξηαληάθπιια ηεο πνηθηιίαο Jumilia.  Όια ηα δξεπηά 

ηξηαληάθπιια είραλ ην ίδην ύςνο (70 cm) θαηά ηελ αγνξά ηνπο από ηνλ παξαγσγό  (Γεώξγηνο 

Πνιηνπδάθεο & ΗΑ Ο.Δ, Ρέζπκλν, Κξήηε). Σα ηξηαληάθπιια ζπγθνκίζηεθαλ πξσηλή ώξα 

από ην ίδην ζεξκνθήπην θαη ηελ ίδηα ή ηελ πξνεγνύκελε κέξα από απηή ηεο παξάδνζεο. 

Μεηαθέξζεθαλ ζην ρώξν πνπ έγηλαλ ηα πεηξάκαηα, ελώ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε δνρείν κε 

λεξό θαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (5
 o

C).   Σα ηξηαληάθπιια,  ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηηο κεηέπεηηα κεηξήζεηο, επηιέρηεθαλ κε βάζε ην βάξνο ηνπο.   Πξηλ ηελ κέηξεζε ηνπ 

βάξνπο ηνπο, ηα ηξηαληάθπιια ηνπνζεηήζεθαλ ζε δνρεία κε λεξό, ην νπνίν πεξηείρε ρισξίλε 

(1% v/v), ζε ζθνηεηλό ζάιακν (ζεξκνθξαζίαο 5
 o

C)  γηα ηνπιάρηζηνλ  12 ώξεο πξνο 

ελπδάησζε (Δηθόλα 4). Ζ ρισξίλε ηνπνζεηήζεθε ζην λεξό, όπνπ απνζεθεύηεθαλ ηα 

ινπινύδηα, γηα λα απνηξέςεη ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ. Ζ ελπδάησζε έγηλε ζε ρακειή 

ζεξκνθξαζία θαη απνπζία θσηόο. Ζ ρακειή ζεξκνθξαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

ρακεινύ ειιείκκαηνο ηάζεο πδξαηκώλ, επνκέλσο ρακειή έληαζε απώιεηαο λεξνύ 

(δηαπλνήο). Ζ απνπζία θσηόο έρεη σο απνηέιεζκα ην θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ, επνκέλσο 

επίζεο ρακειή έληαζε δηαπλνήο.   Πξηλ ηελ κέηξεζε ηνπ βάξνπο ηνπο (Δηθόλα 5), 

αθαηξέζεθαλ ηα θύιια από ην θαηώηαην ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο (15 cm από ηελ ηνκή). Ο 

ιόγνο ηεο αθαίξεζεο απηήο είλαη όηη ην βάδν (αλζνδνρείν), ην νπνίν έρεη επηιέγεη γηα ηηο 

κειέηεο δηαηεξεζηκόηεηαο, έρεη ύςνο 12 cm (Δηθόλα 6). Φύιια θάησ ή θνληά ζην ρείινο ηνπ 

βάδνπ πξέπεη λα αθαηξνύληαη, δηόηη όηαλ ηνπνζεηεζνύλ θάησ από ην λεξό ζαπίδνπλ. 
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Δηθόλα 4. Σξηαληάθπιια ζε κπνπθέηα (θνηλώο κάηζα 20 ηεκάρηα αλά κπνπθέην) 

ηνπνζεηεκέλα ζε δνρείν κε λεξό ζην ζάιακν ζεξκνθξαζίαο 5
ν
C. 

 

Δηθόλα 5. Σξηαληάθπιια ηα νπνία έρνπλ δπγηζηεί θαη έρεη θαηαγξαθεί ην βάξνο ηνπο. Σν 

βάξνο απηό αλαγξάθεηαη ζε εηηθέηα, ε νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί ζην ιαηκό θάζε 

ινπινπδηνύ καδί κε ηνλ αύμνληα  αξηζκό κέηξεζεο. 
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Δηθόλα 6. Βάδα (αλζνδνρεία),  ρσξηηηθόηεηαο 250 ml, πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο. 
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Γξάθεκα 1. Μήθνο ζηειέρνπο ηεο πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Σν ζηέιερνο (βιαζηηθόο άμνλαο) 

μεθηλάεη από ην ζεκείν θνπήο θαη ηειεηώλεη εθεί πνπ μεθηλάεη  ν  πνδίζθνο. Κάζε θιάζε έρεη 

εύξνο 3 cm θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο, δειαδή ινπινύδηα πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θιάζε 52-54 cm αλήθνπλ ζηε ηηκή 53 ζην γξάθεκα, ελώ ζηειέρε πνπ έρνπλ κήθνο 55-

57 cm αλήθνπλ ζηε ηηκή 56. Σέζζεξα εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ{ (52-54( 

κέζνο όξνο  53) 55-57 (κέζνο όξνο 56) 58-60 (κέζνο όξνο 59) 61-63 (κέζνο όξνο 62)]. 
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     Σν κήθνο ηνπ ζηειέρνπο (βιαζηηθνύ άμνλα) ζηα ηξηαληάθπιια πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή πεηξακάησλ θπκάλζεθε κεηαμύ 53 θαη 62 cm. Σα πεξηζζόηεξα ζηειέρε (60%) 

είραλ κήθνο 56 cm. Έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό (3%) ησλ ινπινπδηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είραλ κήθνο  62 cm.   O πνδίζθνο  (θνηλώο κίζρνο, θνηζάλη ή ιαηκόο) είλαη ην κέξνο πνπ 

ζπλδέεη ην άλζνο κε ην βιαζηό θαη έρεη πξάζηλν ρξώκα ζην ηξηαληάθπιιν (Δηθόλα 7). Σν 

κήθνο ηνπ ιαηκνύ θπκάλζεθε κεηαμύ 7 θαη 11 cm (Γξάθεκα 2). 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7. Ο πνδίζθνο (θνηλώο ιαηκόο) ζε δηάθνξεο πνηθηιίεο ηξηαληαθπιιηάο δείρλεηαη 

ζε θόθθηλν πιαίζην. 
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Γξάθεκα 2. Μήθνο πνδίζθνπ ηεο πνηθηιίαο Jumilia (n=60).  Ο πνδίζθνο (θνηλώο ιαηκόο) 

μεθηλάεη από εθεί πνπ ηειεηώλεη ην ζηέιερνο θαη ηειεηώλεη θάησ από ην άλζνο. Κάζε θιάζε 

έρεη εύξνο 1 cm  θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο. Πέληε εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κέζνπο όξνπο  7,  8,  9,  10 θαη 11. 

 

 

     Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ ινπινπδηνύ  (ζηέιερνο &ιαηκόο)  θπκάλζεθε κεηαμύ 59 θαη 74 cm 

(Γξάθεκα 3). Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ ινπινπδηνύ ( ζηέιερνο& ιαηκόο)  θαίλεηαη λα είλαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ιηγόηεξν  από εθείλν ησλ 70 cm, ην νπνίν  είρε δεηεζεί από ηνλ 

παξαγσγό. Ζ δηαθνξά απηή ζην ύςνο εμεγείηαη από ην κήθνο ηνπ άλζνπο, ην νπνίν δελ έρεη 

κεηξεζεί θαη δελ παξαηίζεηαη εδώ. Αλακέλεηαη όηη όηαλ ην κήθνο ηνπ άλζνπο πξνζηεζεί ζην 

ζπλνιηθό κήθνο  (ζηέιερνο & ιαηκόο) ηόηε απηό ζα είλαη πνιύ θνληά ζηα 70 cm  ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο. Τπελζπκίδεηαη ε ζπζθεπαζία ζε κπνπθέηα  (θνηλώο κάηζα)( Δηθόλα 4) έρεη σο 

αλνρή πςνπο ± 5 cm. 
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Γξάθεκα 3. πλνιηθό κήθνο ηξηαληάθπιινπ (δειαδή ζηειέρνπο &πνδίζθνπ) ηεο πνηθηιίαο 

Jumilia (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 3 cm θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο, 

δειαδή ινπινύδηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε 58-60 cm αλήθνπλ ζηε ηηκή 59 ζην γξάθεκα,  

ελώ ζηειέρε πνπ έρνπλ κήθνο 61-63 cm αλήθνπλ ζηε ηηκή 62. Έμε εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ {58-60 (κέζνο όξνο 59) 61-63 (κέζνο όξνο 62) 64-66 (κέζνο όξνο 65) 67-

69 (κέζνο όξνο 68) 70-72 (κέζνο όξνο 71) 73-75 (κέζνο όξνο 74)}. Σα δεδνκέλα κήθνπο ηνπ 

ζηειέρνπο θαη ηνπ πνδίζθνπ παξαηίζεληαη μερσξηζηά ζηα γξαθήκαηα 1 θαη 2. Σν ζπλνιηθό 

κήθνο ηνπ ηξηαληάθπιινπ δελ πεξηιακβάλεη ην κήθνο ηνπ άλζνπο. 

 

     Δπίζεο ππνινγίζακε ην πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηνπ ινπινπδηνύ (ζηέιερνο & 

ιαηκόο) ην νπνίν θαηαιακβάλεη ν πνδίζθνο. Σν πνζνζηό  απηό ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

ινπινπδηώλ ππό κειέηε ήηαλ 12 θαη 15%.  Δπνκέλσο κόλν έλα κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ 

κήθνπο θαηαιακβάλεηαη από ηνλ πνδίζθν, πνζνζηό ην νπνίν αλακέλεηαη λα κεησζεί εάλ 

ιάβνπκε ππόςε καο θαη ην κήθνο ηνπ κπνπκπνπθηνύ,  ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζην ζπλνιηθό 

κήθνο ηνπ ηξηαληάθπιινπ. 
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Γξάθεκα 4. Πνζνζηό κήθνπο ηνπ πνδίζθνπ σο πξνο ην ζπλνιηθό κήθνο ηξηαληάθπιινπ 

(δειαδή ζηειέρνπο & πνδίζθνπ) ηεο πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 3% θαη 

αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο, δειαδή ινπινύδηα πνπ ν πνδίζθνο ηνπο 

θαηαιακβάλεη 8-10% ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο αλήθνπλ ζηε ηηκή 9 ζην γξάθεκα, ελώ όηαλ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηό θπκαίλεηαη κεηαμύ  11-13%  αλήθνπλ ζηελ ηηκή 12. Σέζζεξα εύξε ηηκώλ  

(θιάζεηο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ {8-10 (κέζνο όξνο 9) 11-13 (κέζνο όξνο 12) 14-16 (κέζνο όξνο 

15) 17-19 (κέζνο όξνο 18)]. Σα δεδνκέλα κήθνπο ηνπ ζηειέρνπο θαη ηνπ πνδίζθνπ 

παξαηίζεληαη μερσξηζηά ζηα γξαθήκαηα 1 θαη 2, ελώ ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ ηξηαληάθπιινπ 

δίλεηαη ζην γξάθεκα 3. 

 

Δηθόλα 8. Σν ζύλζεην πεξηηηόιεθην θύιιν δηαθόξσλ πνηθηιηώλ ηξηαληαθπιιηάο. ην 

παξάδεηγκα απηό, θάζε θύιιν πεξηέρεη πέληε έσο επηά θπιιάξηα. 
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Γξάθεκα 5. Αξηζκόο ησλ  (ζύλζεησλ) θύιισλ πάλσ ζην ζηέιερνο ηεο πνηθηιίαο Jumilia 

(n=60). 
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Δηθόλα 9. Φσηνγξαθία γηα ηελ κέηξεζε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε ην ινγηζκηθό 

ImageJ. H θσηνγξαθία πεξηιακβάλεη όια ηα θπιιάξηα ηνπ ηξηαληάθπιινπ θαη 2 

θιίκαθεο ησλ 5 cm (θνξπθή θαη αξηζηέξα θάησ). 

 

 

 

Γξάθεκα 6. Φπιιηθή επηθάλεηα ηεο πνηθηιίαο Jumilia  (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 50 

cm
2   

θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν  όξνο ηεο, δειαδή ινπινύδηα κε θπιιηθή επηθάλεηα  

250-300 cm
2   

αλήθνπλ ζηε ηηκή 275 ζην γξάθεκα, ελώ όηαλ ε αληίζηνηρε επηθάλεηα 

θπκαίλεηαη κεηαμύ  300-350 cm
2  

αλήθνπλ ζηε ηηκή 325. Δπηά  εύξε ηηκώλ  (θιάζεηο) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ {250-300 (κέζνο όξνο 275) 300-350 (κέζνο όξνο 325) 350-400 (κέζνο 

όξνο 375) 400-450 (κέζνο όξνο 425) 450-500 (κέζνο όξνο 475) 500-550 (κέζνο όξνο 525) 

550-600 (κέζνο όξνο 575)}. 
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Σα ηξηαληάθπιια  θέξνπλ ζύλζεηα θύιια.  Κάζε θύιιν  απαξηίδεηαη ζπλήζσο από 

πεξηζζόηεξα  από έλα θπιιάξηα (Δηθόλα 9). Ο αξηζκόο ησλ θύιισλ πάλσ  ζην ζηέιερνο  

θπκάλζεθε  κεηαμύ 7 θαη 12 θύιισλ, σζηόζν ηα πεξηζζόηεξα ινπινύδηα είραλ 8, 9 ή 10 

θύιια (γξάθεκα 5). Χο πξνο ηελ θπιιηθή επηθάλεηα, απηή  θπκάλζεθε κεηαμύ 275 θαη 575 

cm
2 

 ( γξάθεκα 6) ( γηα ηελ κέηξεζε  δεο Δηθόλα 10).    ηε ζπλέρεηα εξεπλήζακε θαηά πόζν 

νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ θπιιηθή επηθάλεηα  νθείινληαη ζε δηαθνξέο ζηνλ 

αξηζκό ησλ θύιισλ (γξάθεκα 7 δεδνκέλα από γξαθήκαηα 5 θαη 6). Παξαηεξνύκε όηη 

ππάξρεη ρακειή ζπζρέηηζε  κεηαμύ αξηζκνύ θύιισλ θαη θπιιηθήο επηθάλεηαο. Δπνκέλσο, 

ινπινύδηα κε κεγαιύηεξε  θπιιηθή επηθάλεηα  δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα πεξηζζόηεξα  θύιια 

ή κε άιια ιόγηα  ε κεγαιύηεξε  θπιιηθή επηθάλεηα ε νπνία παξαηεξείηε ζε νξηζκέλα 

ηξηαληάθπιια  δελ είλαη απνηέιεζκα κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ θύιισλ. 
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Γξάθεκα 7. Φπιιηθή επηθάλεηα ελόο ηξηαληάθπιινπ  ζε  ζπλάξηηζε κε ηνλ αξηζκό ησλ 

(ζύλζεησλ) θύιισλ ηνπ ζηε πνηθηιία Jumilia (n=60). Σα δεδνκέλα ηνπ αξηζκνύ ησλ θύιισλ  

παξαηίζεληαη  ζην γξάθεκα 5, ελώ ηα δεδνκέλα ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο δίλνληαη ζην 

γξάθεκα 6.  
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Δθόζνλ δηαθνξέο ζηελ θπιιηθή επηθάλεηα  αλά ηξηαληάθπιιν δελ είλαη ζπλάξηεζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ θύιισλ πάλσ ζην ζηέιερνο (Γξάθεκα 7), ππνινγίζακε ηελ κέζε θπιιηθή 

επηθάλεηα αλά θύιιν (δειαδή ζπλνιηθή θπιιηθή επηθάλεηα/ αξηζκό ησλ θύιισλ). 

Παξαηεξνύκε όηη ε κέζε επηθάλεηα ελόο θύιινπ  ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο  είλαη 45 

cm
2 

(Γξάθεκα 8). Σν εύξνο ηηκώλ σζηόζν πεξηειάκβαλε  κέζε επηθάλεηα αλά θπιιάξην από 

25 έσο 75  cm
2 

(Γξάθεκα 8). 
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Γξάθεκα 8. Μέζε θπιιηθή επηθάλεηα αλά (ζύλζεην) θύιιν {δειαδή θπιιηθή επηθάλεηα 

/αξηζκό (ζύλζεησλ ) θύιισλ} ηεο πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 10 cm
2 

θαη αληηπξνζσπεύεηαη  από ην κέζν όξνο ηεο, δειαδή θύιια κε επηθάλεηα 20-30 cm
2 

αλήθνπλ ζηε ηηκή  25 ζην  Γξάθεκα, ελώ όηαλ ε αληίζηνηρε επηθάλεηα θπκαίλεηαη κεηαμύ 30-

40 cm
2 

αλήθνπλ ζηε ηηκή 35. Έμε εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ {20-30 (κέζνο 

όξνο 25) 30-40 (κέζνο όξνο 35) 40-50 (κέζνο όξνο 45) 50-60 (κέζνο όξνο 55)  60-70 (κέζνο 

όξνο 65) 70-80 (κέζνο όξνο 75)}. 
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Γξάθεκα 9. Βάξνο ηξηαληάθπιινπ ηεο πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 1 gr  

θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο. Δπηά εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

κε κέζνπο όξνπο 37, 38, 39, 40, 41, 42,  θαη 43. 

 

 

 

Σν βάξνο ησλ ηξηαληάθπιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ηξέρνληα πεηξάκαηα 

θπκάλζεθε κεηαμύ 37 θαη 43 gr  (Γξάθεκα 9). Σα πεξηζζόηεξα ηξηαληάθπιια δύγηδαλ 40  gr. 

Δπίζεο κεηξήζακε κε έλα παρπκεηξηθό δηαβήηε ηε δηάκεηξν ηεο θνξπθήο ηνπ 

ζηειέρνπο (ακέζσο θάησ από ην ιαηκό), ηε δηάκεηξν ηεο βάζεο ηνπ ζηειέρνπο  (ακέζσο 

πάλσ από ην ζεκείν θνπήο) θαη ηε δηάκεηξν ηνπ ιαηκνύ (ε κέηξεζε έιαβε ρώξα ζην θέληξν 

ηνπ) (Γξαθήκαηα 10, 11 θαη 13).   Ζ δηάκεηξνο ηεο θνξπθήο ηνπ ζηειέρνπο θπκάλζεθε 

κεηαμύ 0,4 θαη 0,7 cm, κε  0.5 cm λα είλαη ε ζπρλόηεξε δηάκεηξνο (Γξάθεκα 10).  Ζ 

δηάκεηξνο ηεο βάζεο ηνπ ζηειέρνπο  θπκάλζεθε κεηαμύ 0,4 θαη 0,8 cm, κε ηα 0,6 cm λα είλαη 

ε δηάκεηξνο πνπ εκθαλίζηεθε ηηο πεξηζζόηεξεο θόξεο (Γξάθεκα 11). Δπνκέλσο, ε 

κεγαιύηεξε δηαθνξά (εύξνο ηηκώλ) κεηαμύ ησλ ηξηαληάθπιισλ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηελ 

δηάκεηξν ηεο βάζεο ηνπ ζηειέρνπο. 
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Γξάθεκα 10. Γηάκεηξνο ζηειέρνπο ηεο θνξπθήο (ακέζσο θάησ από ηνλ πνδίζθν) ηεο 

πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 0,1 cm θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν 

όξνο ηεο. Σέζζεξα εύξε ηηκώλ(θιάζεηο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ  κε κέζνπο όξνπο  0,4, 0,5, 0,6 

θαη 0,7. 
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Γξάθεκα 11. Γηάκεηξνο ζηειέρνπο ηεο βάζεο (ακέζσο πάλσ από ην ζεκείν θνπήο) ηεο 

πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 0,1 cm θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν 

όξνο ηεο. Πέληε εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κέζνπο όξνπο  0,4, 0,5, 0,6, 0,7 

θαη 0,8. 
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Γξάθεκα 12. Γηαθνξά ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζηειέρνπο ζηε βάζε (ακέζσο πάλσ από ην ζεκείν 

θνπήο) κε ηε δηάκεηξν ηεο θνξπθήο (ακέζσο θάησ από ηνλ πνδίζθν) ηεο πνηθηιίαο Jumilia 

(n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 0,05 cm θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο. Δπηά 

εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κέζνπο όξνπο 0,0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20,  0,25 

θαη  0,30. 

 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ρακειόηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηειέρνπο (δειαδή ηεο βάζεο) ήηαλ 

ζρεδόλ πάληα κεγαιύηεξε από ηελ δηάκεηξν ηνπ πςειόηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηειέρνπο 

(δειαδή ηεο θνξπθήο). Απηή ε δηαθνξά ήηαλ κεηαμύ 0.0 θαη 0.3 cm (Γξάθεκα 12).  Ζ 

δηάκεηξνο ηνπ πνδίζθνπ θπκάλζεθε κεηαμύ 0,3 θαη 0,5 cm, κε ηα 0.4 cm λα απνηεινύλ θαη 

ηελ ζπρλόηεξε ηηκή (Γξάθεκα 13). Ζ δηάκεηξνο ηνπ ζηειέρνπο ζηελ θνξπθή ήηαλ ζρεδόλ 

πάληα παρύηεξε από ηελ δηάκεηξν ηνπ πνδίζθνπ κε ηελ δηαθνξά ηνπο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 0 

θαη 0.25 cm (Γξάθεκα 14). 
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Γξάθεκα 13. Γηάκεηξνο πνδίζθνπ ηεο πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Κάζε θιάζε έρεη εύξνο 0,1 

cm θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο. Σξία εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κέζνπο όξνπο 0,3,  0,4  θαη 0,5. 
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Γξάθεκα 14. Γηαθνξά ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζηειέρνπο ζηε θνξπθή (ακέζσο θάησ από ηνλ 

πνδίζθν) κε ηε δηάκεηξν ηνπ πνδίζθνπ ηεο πνηθηιίαο Jumilia (n=60). Kάζε θιάζε έρεη εύξνο 

0,05 cm θαη αληηπξνζσπεύεηαη από ην κέζν όξνο ηεο. Έμε εύξε ηηκώλ (θιάζεηο) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κέζνπο όξνπο 0,0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 θαη  0,25. 
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Σα ηξηαληάθπιια, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε, ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλα ζε δνρείν κε λεξό από ηνλ παξαγσγό κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο. Σν 

λεξό απηό πεξηείρε ρισξίλε (1%, v/v), γηα λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ ζηελ βάζε 

ηνπ  αλζηθνύ ζηειέρνπο. Σα ινπινύδηα παξέκεηλαλ γηα κία λύρηα θαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία  

(5 
o
C) θαη απνπζία θσηηζκνύ πξνο ελπδάησζε (Δηθόλα 4).   Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πεηξάκαηνο, ηνπνζεηήζεθε ζε όια ηα ηξηαληάθπιια κία ηακπέια, ε νπνία έγξαθε ην όλνκα 

ηεο κεηαρείξεζεο θαη ηεο επαλάιεςεο (Δηθόλεο 10 θαη 11).   

 

 

 

 

                 

Δηθόλα 10. Σακπέιεο (θέξνπλ ην όλνκα ηεο πνηθηιίαο, ηεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

επαλάιεςεο) γηα ηελ νλνκαζία ησλ δηαθνξεηηθώλ κεηαρεηξίζεσλ θαηά ηελ κέηξεζε ηεο 

δηαηεξεζηκόηεηαο. 
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Δηθόλα 11. Σακπέια (ε νπνία θέξεη ην όλνκα ηεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο επαλάιεςεο) 

θξεκαζκέλε ζην ιαηκό ηνπ ηξηαληάθπιινπ.  Σν ηξηαληάθπιιν θέξεη άιιε κία ηακπέια, ε 

νπνία αλαθέξεη ηνλ αύμνληα αξηζκό κέηξεζεο ηνπ, όηαλ θαηαγξάθηεθε ην βάξνο, πξνο 

ηελ επηινγή νκνηνγελνύο πιηθνύ. 

 

 

Μεηξήζακε ηελ  δηαηεξεζηκόηεηα ζε ηξηαληάθπιια ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην 

βάδν όπσο είλαη (δειαδή έρνληαο ην 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) ή αθόηνπ έραζαλ ην 

έλα πνζνζηό ηνπ βάξνπο ηνπο  ην νπνίν πνηθίιεη από 6 έσο 30% απηνύ (δειαδή θηάλνληαο 

κέρξη θαη ην 70% ηνπ αξρηθνύ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο). Πξνο κέηξεζε ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο, 

ηα ινπινύδηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 22 
o
C, ζρεηηθή πγξαζία 50% θαη 

θσηηζκό 15 κmol m
-2

 s
-1

 γηα 12 ώξεο ηελ εκέξα (Δηθόλα 12).  
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Δηθόλα 12. Σξηαληάθπιια ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ζάιακν κέηξεζεο ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ βάδνπ (αλζνδνρείνπ) έρεη θιείζηεη κε parafilm, ώζηε λα απνηξέπεηαη ε 

απώιεηα λεξνύ κέζσ εμάηκηζεο. 

 

Ζ δηαηεξεζηκόηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ πνηθηιίαο Jumilia δελ επεξεάδεηαη από κεξηθή 

μήξαλζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζην βάδν κέρξη  88% ηνπ αξρηθνύ βάξνπο ηνπο (Γξάθεκα 

15). Χζηόζν πεξαηηέξσ μήξαλζε ησλ ηξηαληάθπιισλ ζπλεπάγεηαη  κε παξάιιειε κείσζε ηεο 

δηαηεξεζηκόηεηαο ηνπο (Γξάθεκα 15). Δπνκέλσο ήπηα κεξηθή μήξαλζε (έσο 88% ηνπ 

αξρηθνύ ηνπο βάξνπο) δελ επεξεάδεη  θαζόινπ ηελ δηαηεξεζηκόηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ 

πνηθηιίαο Jumilia. Πεξηζζόηεξν έληνλε μήξαλζε (>88% ηνπ αξρηθνύ ηνπο βάξνπο), αληίζεηα, 

έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ δηαηεξεζηκόηεηα ηνπο. 
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Γξάθεκα 15. Γηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν είηε θαηά 

ηελ παξαιαβή (δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) είηε αθόηνπ έραζαλ έλα πνζνζηό 

ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο ζηε πνηθηιία Jumilia (n=10). 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 (errorbars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ 

(SEM). 

 

 

        Μεηξήζακε επίζεο ηελ απώιεηα βάξνπο ηνπ βάδνπ καδί κε ην αλζηθό ζηέιερνο, ε νπνία 

αληηπξνζσπεύεη ηελ έληαζε ηεο δηαπλνήο. Ζ επηθάλεηα ηνπ βάδνπ είρε θαιπθηεί κε parafilm, 

κε απνηέιεζκα λα απνηξέπεηαη ε εμάηκηζε  από ην λεξό ζην βάδν (Δηθόλα 12). Δπίζεο, ε 

κεηαβνιή (κείσζε) ηνπ βάξνπο ηνπ ηξηαληάθπιινπ ζεσξείηαη όηη αληηπξνζσπεύεη απώιεηα ζε 

λεξό.   Ζ κεξηθή αθπδάησζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ ζην βάδν είρε πάξα 

επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε ύδαηνο (αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο αλά κνλάδα ρξόλνπ) 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο κόλν όηαλ απηή ήηαλ κεγαιύηεξε ηνπ 24 % ηνπ 

αξρηθνύ ηνπ βάξνπο (Γξάθεκα 16). Δπνκέλσο ηξηαληάθπιια ηα νπνία είραλ ράζεη ην 18%  

ηνπ βάξνπο ηνπο πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζην βάδν έδεημαλ κεησκέλε δηαηεξεζηκόηεηα 

(Γξάθεκα 15) ρσξίο όκσο λα έρνπλ κεησκέλε δηαπλνή (Γξάθεκα 16). 
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Γξάθεκα 16. Γηαπλνή (αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο θαη κνλάδα δηάξθεηαο 

δηαηεξεζηκόηεηαο) από ηξηαληάθπιια, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν είηε θαηά ηελ 

παξαιαβή (δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) είηε αθόηνπ έραζαλ έλα πνζνζηό ηνπ 

θξέζθνπ βάξνπο ηνπο ζηελ πνηθηιία Jumilia (n=10).  H  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 (errorbars) δειώλνπλ  ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ 

(SEM). 

 

           Καηαγξάςακε ην (θξέζθν) βάξνο θάζε ινπινύδηνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ, θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο κέηξεζεο ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο θαη θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο.  Σν βάξνο θαηά 

ηελ παξαιαβή θαη ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο είλαη ην ίδην γηα ηελ 

κεηαρείξηζε 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο. Σν βάξνο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κέηξεζεο ηεο 

δηαηεξεζηκόηεηαο είλαη 6, 12, 18, 24 θαη 30% ιηγόηεξν από ην βάξνο θαηά ηελ παξαιαβή γηα 

ηελ κεηαρείξηζε 94, 88, 82, 76 θαη 70% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο, αληίζηνηρα.  Χζηόζν ζε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο, ην ηειηθό βάξνο (δειαδή ην βάξνο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο 

δηαηεξεζηκόηεηαο) ζπγθξίζεθε κε ην βάξνο θαηά ηελ παξαιαβή. 
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Γξάθεκα 17. Φξέζθν βάξνο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο (εθθξαδόκελν σο 

πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ) από ηξηαληάθπιια, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν είηε θαηά ηελ 

παξαιαβή (δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) είηε αθόηνπ έραζαλ έλα πνζνζηό ηνπ 

θξέζθνπ βάξνπο ηνπο ζηε πνηθηιία Jumilia (n=10). 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 γξάκκεο ζθάικαηνο (errorbars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα  ηνπ κέζνπ όξνπ 

(SEM). Αξρθό θξέζθν βάξνο ζεσξείηαη απηό πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεξηθήο αθπδάησζεο 

(δειαδή θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ινπινπδηώλ). 

 

          Βξέζεθε όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ην ηειηθό βάξνο ηνπ ινπινπδηνύ ήηαλ αξθεηά 

κηθξόηεξν (>20%) από ην αξρηθό.  Παξαηεξνύκε επίζεο όηη ε κεξηθή αθπδάησζε πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ ζην βάδν έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ 

ηειηθνύ βάξνπο  (Γξάθεκα 17).  Φαίλεηαη επίζεο όηη ε κείσζε απηή ηνπ ηειηθνύ βάξνπο σο 

απνηέιεζκα ηεο κεξηθήο αθπδάησζεο  πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζην βάδν είλαη αλεμάξηεηε από 

ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο απσιεηαο βάξνπο (Γξάθεκα 17). Μεηξήζακε επίζεο ηελ 

δηαηεξεζηκόηεηα ζε ηξηαληάθπιια ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν όπσο είλαη (δειαδή 

έρνληαο ην 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο ), ελώ ην βάδν πεξηείρε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο 

εθρπιίζκαηνο  compost (0, 0,1, 1,2 θαη 5 grL
-1

). Πξνο κέηξεζε ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο, ηα 

ινπινύδηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 22
 o

C,  ζρεηηθή πγξαζία 50 % θαη 

θσηηζκό 15 κmol m
-2

 s
-1  

γηα 12 ώξεο ηελ εκέξα (Δηθόλα 9). 
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Γξάθεκα 18. Γηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ 

παξαιαβή  ηνπο (δειαδή 100 % ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζπγθέληξσζε εθρπιίζκαηνο compost ζην πδαηηθό δηάιπκα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηε πνηθηιία 

Jumilia (n=10). H κέηξεζε έιαβε ρώξα ζε ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 22
 o

C, ζρεηηθή πγξαζία 

50%  θαη θσηηζκν 15 κmol m
-2

 s
-1

 
 
γηα 12 ώξεο ηελ εκέξα.  Οη γξακκέο ζθάικαηνο 

(errorbars) δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 

 

        Παξαηεξνύκε όηη ηξηαληάθπιια ηεο πνηθηιίαο Jumilia  πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

εθρύιηζκα  compost 1 θαη  2 gr L
-1  

έδεημαλ κεγαιύηεξε δηαηεξεζηκόηεηα από εθείλα πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηθξόηεξεο (0 θαη 0,1grL
-1

) ή κεγαιύηεξεο (5 grL
-1

) ζπγθεληξώζεηο 

εθρπιίζκαηνο (Γξάθεκα 18). Δπνκέλσο θαίλεηαη όηη ην εθρύιηζκα compost ζε δεδνκέλε 

αλαινγία θαίλεηαη λα έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ δηαηεξεζηκόηεηα. Σν εθρύιηζκα 

compost ζην λεξό πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ινπινύδηα δελ επεξέαζε ηε δηαπλνή  (αλά κνλάδα 

θπιιηθήο επηθάλεηαο αλά κνλάδα ρξόλνπ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο 

(Γξάθεκα 19). 
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Γξάθεκα 19. Γηαπλνή (αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο θαη κνλάδα δηάξθεηαο 

δηαηεξεζηκόηεηαο) ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ παξαιαβή 

ηνπο  (δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπγθέληξσζε 

εθρπιίζκαηνο compost ζην πδαηηθό δηάιπκα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηε πνηθηιία Jumilia (n=10). 

H  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 (errorbars) 

δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 

 

         Σν εθρύιηζκα compost ζην λεξό πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ινπινύδηα δελ επεξέαζε επίζεο 

ην βάξνο ηνπ ινπινπδηνύ θαηά  ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο (Γξάθεκα 20). 
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Γξάθεκα 20. Φξέζθν βάξνο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο (εθθξαδόκελν σο 

πνζνζηό ηνπ αξρηθνύ) ηξηαληάθπιισλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην βάδν θαηά ηελ παξαιαβή 

ηνπο (δειαδή 100% ηνπ θξέζθνπ βάξνπο ηνπο) ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπγθέληξσζε 

εθρπιίζκαηνο  compost ζην πδαηηθό δηάιπκα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηε πνηθηιία Jumilia 

(n=10).  H  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 γξάκκεο ζθάικαηνο (errorbars) 

δειώλνπλ ην ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ (SEM). 
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3.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Έλα κηθξό πνζνζηό (12-15%) ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηνπ ινπινπδηνύ (ζηέιερνο &ιαηκόο) 

θαηαιακβάλεηαη από ηνλ πνδίζθν, πνζνζηό ην νπνίν αλακέλεηαη λα κεησζεί εάλ ιάβνπκε 

ππόςε καο θαη ην κήθνο ηνπ κπνπκπνπθηνύ, ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ 

ηξηαληάθπιινπ. 

Βξέζεθε κηα ρακειή ζπζρέηηζε κεηαμύ αξηζκνύ θύιισλ θαη θπιιηθήο επηθάλεηαο. Δπνκέλσο, 

ε κεγαιύηεξε θπιιηθή επηθάλεηα ε νπνία παξαηεξείηε ζε νξηζκέλα ηξηαληάθπιια δελ είλαη 

απνηέιεζκα κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ θύιισλ. 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ρακειόηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηειέρνπο (δειαδή ηεο βάζεο) ήηαλ ζρεδόλ 

πάληα κεγαιύηεξε από ηελ δηάκεηξν ηνπ πςειόηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηειέρνπο (δειαδή ηεο 

θνξπθήο). 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ζηειέρνπο ζηελ θνξπθή ήηαλ ζρεδόλ πάληα παρύηεξε από ηελ δηάκεηξν ηνπ 

πνδίζθνπ. 

Ήπηα κεξηθή μήξαλζε (έσο 88% ηνπ αξρηθνύ ηνπο βάξνπο) πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζην βάδν 

δελ επεξεάδεη θαζόινπ ηελ δηαηεξεζηκόηεηα ησλ ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο Jumilia. 

Πεξηζζόηεξν έληνλε μήξαλζε (>88% ηνπ αξρηθνύ ηνπο βάξνπο), αληίζεηα, έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ δηαηεξεζηκόηεηα ηνπο. 

Έληνλε κεξηθή μήξαλζε (≥24% ηνπ αξρηθνύ ηνπο βάξνπο) πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζην βάδν 

κεηώλεη ηελ έληαζε ηεο δηαπλνήο θαηά ηε δηαηεξεζηκόηεηα. 

Μεξηθή αθπδάησζε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ ζην βάδν έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ ηειηθνύ βάξνπο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο, ελώ 

ε κείσζε απηή είλαη αλεμάξηεηε από ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο απώιεηαο βάξνπο. 

Δθρύιηζκα compost 1 θαη 2 grL
-1  

ζην λεξό πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ινπινύδηα θαηά ηελ 

δηαηεξεζηκόηεηα είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηαηεξεζηκόηεηα ηξηαληάθπιισλ ηεο πνηθηιίαο 

Jumilia. Μηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο δελ είραλ θάπνηα επίδξαζε. 

Σν εθρύιηζκα compost ζην λεξό πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ινπινύδηα δελ επεξέαζε ηελ δηαπλνή 

(αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο αλά κνλάδα ρξόλνπ) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαηεξεζηκόηεηαο. 

Σν εθρύιηζκα compost ζην λεξό πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα ινπινύδηα δελ επεξέαζε ην θξέζθν 

βάξνο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαηεξεζηκόηεηαο. 
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