
Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο 

προϊόν

Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-03343
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δικαιούχος: Α. Σ. Νεάπολης Αγρινίου

Ερευνητικός φορέας: Εργαστήριο Δενδροκομίας, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη ερευνητικού φορέα:

• Καθηγητής Πέτρος Α. Ρούσσος, Διευθυντής Εργ. Δενδροκομίας

• Δρ. Αθανάσιος Τσαφούρος

• Δρ. Νικολέτα-Κλειώ Δεναξά

• Ευστάθιος Ντάνος (MSc)



Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο 

προϊόν
Ενότητες Εργασίας:

Επίδραση εξωγενών εφαρμογών διαφόρων 

σκευασμάτων για άμβλυνση των συμπτωμάτων της 

ηλιακής και θερμικής καταπόνησης στα πρέμνα

Επίδραση εφαρμογών πυριτίου 

και ασβεστίου στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της παραγωγής 

και στη μετασυλλεκτική

συντήρηση των καρπών

Επίδραση διχτυών σκίασης 

διαφόρου χρωματισμού 

στη φυσιολογία του 

πρέμνου και τα ποσοτικά 

και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της παραγωγής

Επίδραση εδαφοκάλυψης επί της 

φυσιολογίας των πρέμνων και του ύψους 

και της ποιότητας της παραγωγής

Βελτιστοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

παραγωγής μέσω συνδυαστικής εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών 



Εισαγωγή

▪ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία

αλλαγή του κλίματος, η οποία στη

Μεσογειακή λεκάνη εκφράζεται με υψηλές

θερμοκρασίες μεγάλης διάρκειας και

συχνότητας σε συνδυασμό με έντονη ηλιακή

ακτινοβολία.

▪ Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές λειτουργίες

του φυτού να αναστέλλονται και να

υποβαθμίζεται η ποιότητα του παραγόμενου

προϊόντος.



Εισαγωγή

▪ Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί σημαντικά

το ενδιαφέρον προς την παραγωγή

λειτουργικών τροφίμων, πλούσιων σε

θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνες και φυτικές ίνες.

▪ Ο διεθνής ανταγωνισμός βασίζεται κυρίως

στην ποιότητα των προϊόντων καθώς είναι

αυτή που καθορίζει την τελική του τιμή και

διάθεση.

▪ Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων

επηρεάζεται εκτός από τις εφαρμοζόμενες

καλλιεργητικές τεχνικές και από βιοτικούς και

αβιοτικούς παράγοντες.



Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη

της επίδρασης διαφόρων καινοτόμων

πρακτικών σε καλλιέργεια ακτινιδίου και η

μελέτη των επιδράσεών τους στη φυσιολογία

του φυτού, στην απόδοση και στα ποιοτικά

χαρακτηριστικά των καρπών.



Υλικά και μέθοδοι

▪Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν σε

παραγωγικούς ακτινιδεώνες συνεργατών του

Α. Σ. Νεάπολης

▪ Χρησιμοποιήθηκαν πρέμνα της ποικιλίας

‘Hayward’.

▪



Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο 

προϊόν
Ενότητες Εργασίας:

Επίδραση εξωγενών εφαρμογών διαφόρων

σκευασμάτων για άμβλυνση των συμπτωμάτων

της ηλιακής και θερμικής καταπόνησης στα

πρέμνα



Υλικά και μέθοδοι



Υλικά και μέθοδοι
▪Χρόνος εφαρμογής

▪04/07

▪07/08

▪21/08

▪Τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν

▪Purshade (ανθρακικό ασβέστιο 62,5% w/v) - με αντανακλαστική

ικανότητα χωρίς να «βάφει» τους καρπούς,

▪Bluestim (glycine betaine 50% w/w) WP -οσμωρυθμιστικές

ιδιότητες και

▪SunProtect (τοκοφερόλη, φαινολικά, βόριο κ.ά) - αντιοξειδωτικές

ιδιότητες .



Εικόνα 2. Μέτρηση φθορισμού χλωροφύλλης.

Εικόνα 1. Εμφάνιση πρέμνου

μετά τον ψεκασμό με Purshade.



▪ Στην πορεία του πειράματος πραγματοποιήθηκαν
συνολικά τρεις δειγματοληψίες φύλλων με στόχο
να μελετηθούν οι διάφοροι φυσιολογικοί
μηχανισμοί ανταπόκρισης των φυτών.

▪ Ιούλιο

▪ Αύγουστο

▪ Σεπτέμβριο

▪ Μετρήθηκαν

▪ Φωτοσυνθετική ικανότητα

▪ Φθορισμός χλωροφύλλης

▪ SPAD index

▪ Θερμοκρασία φύλλων



Υλικά και μέθοδοι

▪ Κατά την ωρίμανση καθώς και στο τέλος της
περιόδου συντήρησης των καρπών σε ψυγεία
του συνεταιρισμού (3 μήνες μετά τη
συγκομιδή) μετρήθηκαν

▪ Παραγωγή

▪ Φυσιολογικά χαρακτηριστικά (βάρος,
διαστάσεις, συνεκτικότητα, ξηρά ουσία)

▪ Φυτοχημικά χαρακτηριστικά (φαινολικές
ενώσεις, αντιοξειδωτική ικανότητα)



Αποτελέσματα
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Αποτελέσματα
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Αποτελέσματα
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Συμπεράσματα

• Η εφαρμογή των σκευασμάτων επηρέασε φυσιολογικές και βιοχημικές

λειτουργίες του φύλλου

• Η εφαρμογή του ανακλαστικού προϊόντος είχε ως αποτέλεσμα

χαμηλότερη συγκέντρωση φλαβονοειδών και χαμηλότερη αντιοξειδωτική

ικανότητα των φύλλων

• Η εφαρμογή οσμωρυθμιστή βελτίωσε τη φωτοσυνθετική ικανότητα των

φύλλων και τη στοματική αγωγιμότητα χωρίς όμως σημαντική διαφορά

από το μάρτυρα



Συμπεράσματα

• Η εφαρμογή των σκευασμάτων επηρέασε τα φυσιολογικά και ορισμένα

φυτοχημικά χαρακτηριστικά του καρπού

• Όλα τα σκευάσματα βελτίωσαν την απόδοση

• Η εφαρμογή του ωσμορυθμιστή είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερη

παραγωγή ανά πρέμνο

• Οι διαστάσεις του καρπού επηρεάστηκαν, αλλά μάλλον λόγω

διαφορετικού φορτίου

• Οι φαινολικές ενώσεις λίγο επηρεάστηκαν από τις επεμβάσεις

• Τόσο οι φαινολικές ενώσεις όσο και η αντιοξειδωτική ικανότητα μειώθηκε

κατά τη συντήρηση

• Μπορούν να εφαρμοστούν σκευάσματα που αμβλύνουν τη θερμική και

ηλιακή καταπόνηση στο ακτινίδιο, καθώς αυξάνουν το ύψος

παραγωγής, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των καρπών



Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο 

προϊόν

Ενότητες Εργασίας:

Επίδραση εφαρμογών πυριτίου και ασβεστίου στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της παραγωγής και στη μετασυλλεκτική συντήρηση των 

καρπών



Πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές του σκευάσματος 
• Brexil Ca (περιέχει Ca) σε δόση 300 g/100 L μαζί με MycroKal

45 (περιέχει Si) σε δόση 250 g/100 L
• MycroKal 45 (περιέχει Si) σε δόση 250 g/100 L
• Procure Si (περιέχει Si και Κ) σε δόση 400 ml/100 L

μετρήθηκε το ύψος και η ποιότητα της παραγωγής κατά τη 
συγκομιδή και μετά από την περίοδο συντήρησης, όπως 
επίσης και τα θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα αλλά και στους 
καρπούς. 

Υλικά και μέθοδοι



Αποτελέσματα

Πίνακας 1. Επίδραση των επεμβάσεων με σκευάσματα (CaSi, συνδυασμός με πυρίτιο και ασβέστιο; KSi, 

σκεύασμα με πυρίτιο και κάλιο; Si, σκεύασμα με πυρίτιο) στη συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών 

στα φύλλα (η συγκέντρωση των N, P, K, Ca και Mg εκφράζεται ως % ΞΒ; η συγκέντρωση των B, Fe, Mn, 

Zn και Cu εκφράζεται ως ppm). 

Επέμβαση 
N  P  K  B  Ca  Mg  Fe  Mn  Zn  Cu  

ns ns ns *** ns ns ns ns ns ns 

Μάρτυρας 4.23 a 0.112 a 2.84 a 51.63 b 3.06 a 0.94 a 30.13 a 69.30 a 6.68 a 6.63 a 

CaSi 3.70 a 0.103 a 2.95 a 106.90 a 2.88 a 0.93 a 27.17 a 58.53 a 8.94 a 6.57 a 

KSi 4.20 a 0.103 a 3.12 a 52.05 b 2.62 a 0.82 a 25.96 a 70.97 a 6.04 a 6.90 a 

Si 4.20 a 0.113 a 2.88 a 101.40 a 2.96 a 0.91 a 33.20 a 76.63 a 12.65 a 6.58 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα

Πίνακας 2. Επίδραση των επεμβάσεων με σκευάσματα (CaSi, συνδυασμός με πυρίτιο και ασβέστιο; KSi, 

σκεύασμα με πυρίτιο και κάλιο; Si, σκεύασμα με πυρίτιο) στη συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών 

στη σάρκα των καρπών (η συγκέντρωση των N, P, K, Ca και Mg εκφράζεται ως % ΞΒ; η συγκέντρωση 

των B, Fe, Mn, Zn και Cu εκφράζεται ως ppm) κατά τη συγκομιδή. 

Επέμβαση 
N  P  K  B  Ca  Mg  Fe  Mn  Zn  Cu  

ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Μάρτυρας 1.58 a 0.138 a 1.13 a 11.02 a 0.27 a 0.15 a 22.35 a 3.05 a 5.50 a 4.30 a 

CaSi 1.88 a 0.133 a 2.40 a 12.40 a 0.30 a 0.15 a 25.24 a 3.23 a 4.60 a 5.00 a 

KSi 1.88 a 0.148 a 1.33 a 14.18 a 0.27 a 0.14 a 17.44 a 3.90 a 4.07 a 4.50 a 

Si 1.70 a 0.140 a 1.48 a 13.85 a 0.32 a 0.15 a 28.50 a 3.65 a 4.18 a 5.55 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα

Πίνακας 1. Επίδραση των επεμβάσεων με σκευάσματα (CaSi, συνδυασμός με πυρίτιο και ασβέστιο; KSi, σκεύασμα με πυρίτιο και κάλιο; 

Si, σκεύασμα με πυρίτιο) στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των καρπών κατά τη συγκομιδή.  

Επέμβαση 
Βάρος (g) 

Διάμετρος 

(mm) 

Μήκος 

(mm) 

Συνεκτικότητα 

(N) 

Ξηρή ουσία 

(%) 

Ολική 

παραγωγή/πρέμνο 

(Kg) 

*** *** *** ns ns ns 

Μάρτυρας 119.14 bc 55.37 b 73.25 b 31.71 a 16.94 a 33.92 a 

CaSi 120.80 b 55.28 b 73.26 b 30.31 a 17.06 a 33.00 a 

KSi 134.75 a 57.63 a 76.76 a 29.33 a 16.43 a 34.92 a 

Si 114.65 c 54.98 b 72.35 b 30.23 a 16.74 a 31.88 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Tukey's HSD σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα

Πίνακας 2. Επίδραση των επεμβάσεων με σκευάσματα (CaSi, συνδυασμός με πυρίτιο και ασβέστιο; KSi, σκεύασμα με πυρίτιο και κάλιο; 

Si, σκεύασμα με πυρίτιο) στο pH, τα ολικά διαλυτά στερεά (ΟΔΣ) και την ολική ογκομετρούμενη οξύτητα (ΟΟΟ) της σάρκας κατά τη 

συγκομιδή.  

Επέμβαση 

pH ΟΔΣ 

(oBrix) 

ΟΟΟ (% κιτρικό 

οξύ) 

ΟΔΣ:ΟΟΟ 

ns ns * ns 

Μάρτυρας 3.43 a 6.98 a 2.25 ab 3.11 a 

CaSi 3.47 a 7.29 a 2.26 ab 3.24 a 

KSi 3.54 a 7.54 a 2.02 b 3.76 a 

Si 3.44 a 7.61 a 2.44 a 3.16 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Tukey's HSD σε 

επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Συμπεράσματα

• Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων,

παρόλο που ο συνδυασμός πυριτίου και καλίου είχε ως αποτέλεσμα

ελαφρά υψηλότερη παραγωγή ανά πρέμνο.

• Τα οφέλη για τον φορέα υλοποίησης ήταν πέρα από την επισκόπηση

της θρεπτικής κατάστασης του ακτινιδεώνα, η γνώση της εφαρμογής

πυριτίου σε καλλιέργεια ακτινιδίου και πως αυτό επηρεάζει τα

καρπολογικά χαρακτηριστικά πριν και μετά τη συντήρηση.



Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο 

προϊόν
Ενότητες Εργασίας:

Επίδραση διχτυών σκίασης διαφόρου χρωματισμού στη φυσιολογία

του πρέμνου και τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της

παραγωγής



Γενικά

Η κάλυψη των δενδρωδών καλλιεργειών με δίχτυα αποτελεί μια καινοτόμο

καλλιεργητική πρακτική η οποία αποσκοπεί στην προστασία των

καλλιεργειών και την βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας

των παραγόμενων προϊόντων.

Η κατάλληλη επιλογή του διχτυού είναι ζωτικής σημασίας καθώς η

ικανότητα τους να προστατεύουν τις καλλιέργειες βασίζονται τόσο στο

ποσοστό σκίασης όσο και στο χρωματισμό τους (φυτορυθμιστικά δίχτυα).

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες για την επίδραση των

διχτύων αυτών στις καλλιέργειες όχι όμως τόσες πολλές για το ακτινίδιο.



Υλικά και Μέθοδοι

• Πραγματοποιήθηκε κάλυψη των πρέμνων με αντιχαλαζικά δίχτυα

• χρησιμοποιήθηκαν δίχτυα διαφορετικού χρώματος και δη: κόκκινο, 

λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί και μαύρο

• Προσδιορίστηκε η επίδραση αυτών στη φυσιολογία των πρέμνων

και ειδικότερα 

• στη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων, 

• τη θερμοκρασία των φύλλων, 

• τη συγκέντρωση των χλωροφυλλών, καθώς επίσης και 

• επί της αύξησης των κληματίδων (μήκος, νωπό και ξηρό 

βάρος) μετά τη συγκομιδή των καρπών. 

• Και επίσης στα ποιοτικά, ποσοτικά και φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά των καρπών καθώς και στην παραγωγή







Αποτελέσματα
Πίνακας 6. Επίδραση των διχτυών σκίασης διαφόρου χρωματισμού στη θερμοκρασία των 

φύλλων (oC). 

Επεμβάσεις 

1η 

δειγματοληψία 

2η 

δειγματοληψία 

3η 

δειγματοληψία 

4η 

δειγματοληψία 

*** *** ** ** 

Ασκέπαστο 34,61 a 35,60 a 35,30 a 25,90 a 

Άσπρο 31,68 bc 34,46 ab 34,45 a 24,22 ab 

Μαύρο 33,85 a 35,25 a 35,05 a 25,50 a 

Κίτρινο 30,62 c 32,77 b 32,39 b 23,80 b 

Κόκκινο 32,31 b 35,42 a 33,73 ab 24,80 a 

Πορτοκαλί 31,95 b  34,42 ab 34,04 ab 24,15 ab 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Tukey HSD test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 

 





Αποτελέσματα
Πίνακας 7. Επίδραση των διχτυών σκίασης διαφόρου χρωματισμού στο ρυθμό αύξησης του 

καρπού (μέσο βάρος καρπού σε g). 

Επεμβάσεις 

1η 

δειγματοληψία 

2η 

δειγματοληψία 

3η 

δειγματοληψία 

4η 

δειγματοληψία 

ns ns ns ** 

Ασκέπαστο 62,88 a 87,10 a 107,88 a 122,09 a 

Άσπρο 73,25 a 89,50 a 103,25 a 109,15 ab 

Μαύρο 69,38 a 84,37 a 99,38 a 104,28 b 

Κίτρινο 74,13 a 89,13 a 109,13 a 119,86 a 

Κόκκινο 73,63 a 88,63 a 108,63 a 110,74 ab 

Πορτοκαλί 66,25 a 81,25 a 101,25 a 115,85 ab 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Tukey HSD test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα

 

Σχεδιάγραμμα 2. Γραφική απεικόνιση της πορείας ανάπτυξης του καρπού υπό την επίδραση 

των διχτυών σκίασης διαφόρου χρωματισμού. 



Αποτελέσματα επί των καρπών
Πίνακας 1. Επίδραση των διχτυών σκίασης διαφόρου χρωματισμού επί των βιομετρικών και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών ακτινιδίου και στη συνολική παραγωγή ανά πρέμνο 

κατά τη συγκομιδή. 

Επέμβαση 

Παραγωγή

/πρέμνο  

(Κg) 

Βάρος 

 (g) 

Συνεκτικότητα 

(N) 

Ξηρά  

ουσία 

 (%) 

ns ns ns ns 

Ασκέπαστο 17,2 a 121,45 a 27,22 a 15,27 a 

Άσπρο 18,7 a 123,88 a 27,11 a 15,37 a 

Μαύρο 18,1 a 118,34 a 29,29 a  15,08 a 

Κίτρινο 18,8 a 126,01 a  26,10 a 15,90 a 

Κόκκινο 17,9 a 119,60 a 28,15 a 15,10 a 

Πορτοκαλί 17,7 a 118,08 a 28,62 a 15,70 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα

Πίνακας 2. Επίδραση των διχτυών σκίασης διαφόρου χρωματισμού επί των βιομετρικών και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών ακτινιδίου μετά το τέλος της συντήρησης. 

Επέμβαση 
Βάρος (g) Συνεκτικότητα (N) Ξηρά ουσία (%) 

ns * ns 

Ασκέπαστο 104,13 a 11,81 b 16,95 a 

Άσπρο 107,60 a 11,86 b 17,28 a 

Μαύρο 99,70 a 13,01 ab 17,26 a 

Κίτρινο 112,18 a 15,71 a 17,08 a 

Κόκκινο 100,47 a 10,94 b 16,67 a 

Πορτοκαλί 98,30 a 11,94 b 16,19 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Συμπεράσματα

• Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων

με δίχτυα σκίασης διαφόρου χρωματισμού όσον αφορά τη

φωτοσυνθετική ικανότητα των πρέμνων και τις μετρούμενες

παραμέτρους της φωτοσύνθεσης.

• Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των

διχτυών διαφόρου χρωματισμού όσον αφορά τις χλωροφύλλες των

φύλλων (SPAD), την αύξηση των κληματίδων και το ρυθμό αύξησης

του καρπού.

• Η παρουσία διχτυών σκίασης μείωσε σημαντικά τη θερμοκρασία στην

κόμη των πρέμνων σε σχέση με τα ασκέπαστα πρέμνα.



Συμπεράσματα

• Η εφαρμογή διχτυών λευκού, μαύρου, κόκκινου, κίτρινου και πορτοκαλί

χρωματισμού επηρέασαν σημαντικά μόνο ορισμένα από τα

φυσιολογικά, οργανοληπτικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των

καρπών ακτινιδίου.

• Το βάρος και οι διαστάσεις των καρπών δεν επηρεάστηκαν

• Τα ολικά διαλυτά στερεά κατά τη συγκομιδή ήταν στατιστικά σημαντικά

χαμηλότερα στους καρπούς των πρέμνων που σκεπάστηκαν με δίχτυα

κόκκινου και πορτοκαλί χρώματος σε σχέση με τα άλλα χρώματα διχτυών

και με τον μάρτυρα (ασκέπαστα πρέμνα) και σημαντικά υψηλότερα τους

καρπούς από τα πρέμνα με κίτρινο δίχτυ.



Συμπεράσματα

• Μετά τη συντήρηση η συνεκτικότητα των καρπών ήταν σημαντικά

υψηλότερη στους καρπούς από τα σκεπασμένα πρέμνα με κίτρινο και με

μαύρο δίχτυ.

• Η ολική παραγωγή όπως και η ξηρά ουσία δεν φαίνεται να

επηρεάστηκαν από το χρώμα των διχτυών.

• Οι ολικές φαινολικές ενώσεις και η αντιοξειδωτική ικανότητα των καρπών,

καθώς επίσης και τα οργανικά οξέα κατά τη συγκομιδή δεν παρουσίασαν

διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων με δίχτυα



Συμπεράσματα

• Η συγκέντρωση του ασκορβικού οξέως είχε υψηλότερη τιμή στα πρέμνα

που σκεπάστηκαν με κίτρινο και μαύρο χρώμα διχτυού.

• Οι καρποί από τα πρέμνα που σκεπάστηκαν με μαύρο και κίτρινο χρώμα

δίχτυ είχαν υψηλότερη συγκέντρωση φρουκτόζης, γλυκόζης, σακχαρόζης

και ολικών σακχάρων σε σχέση με τα ασκέπαστα πρέμνα ή/και τα δίχτυα

με τα άλλα χρώματα.



Συμπεράσματα

• Μετά τη συντήρηση οι καρποί των πρέμνων που είχαν σκεπαστεί με

δίχτυα μαύρου και κίτρινου χρώματος είχαν στατιστικά σημαντικά

υψηλότερη συγκέντρωση γλυκόζης σε σχέση με τις άλλες επεμβάσεις.

• Η χαμηλότερη τιμή γλυκόζης μετρήθηκε για τους καρπούς από τα

πρέμνα που είχαν σκεπαστεί με κόκκινα δίχτυα.

• Τα δίχτυα μαύρου και κίτρινου χρώματος θα μπορούσαν να προταθούν

ως πιθανή εφαρμογή, καθώς φαίνεται να βελτιώνουν ορισμένες

λειτουργικές ιδιότητες του καρπού



Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο 

προϊόν

Ενότητες Εργασίας:

Επίδραση εδαφοκάλυψης επί της φυσιολογίας των πρέμνων και του 

ύψους και της ποιότητας της παραγωγής.



Υλικά και μέθοδοι

• Τοποθετήθηκαν πλαστικά εδαφοκάλυψης με εκτεθειμένη τη λευκή αλλά 

και τη μαύρη πλευρά τους εκατέρωθεν της γραμμής φύτευσης, σε 

αποστάσεις περί το 1.0 μέτρο από τον κορμό. 

• Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέχρι τη συγκομιδή εκτιμήθηκε 

• η ζιζανιοχλωρίδα (πληθυσμός και είδη ζιζανίων), 

• η θερμοκρασία και υγρασία εδάφους σε δύο βάθη, 

• μετρήθηκαν φυσιολογικές λειτουργίες των φύλλων (φωτοσύνθεση 

και διαπνοή) καθώς και 

• η θερμοκρασία αυτών, 

ενώ κατά τη συγκομιδή μετρήθηκε 

• η συνολική παραγωγή ανά πρέμνο και

• τα φυσιολογικά, οργανοληπτικά και φυτοχημικά χαρακτηριστικά των 

καρπών.









Αποτελέσματα
Πίνακας 1. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά στο ρυθμό αφομοίωσης του CO2 (Α, εκφρασμένο σε 

μmol m−2 s−1), τη στοματική αγωγιμότητα (gs, εκφρασμένη σε mol m−2 s−1), τη μεσοκυτταρική συγκέντρωση 

διοξειδίου του άνθρακα (Ci, εκφρασμένη σε μmol mol−1), τη διαπνοή (Ε, εκφρασμένη σε mmol H2O m-2 s-

1), το λόγο A/Ci (εκφρασμένο σε μmol m−2 s−1 ppm−1), τις χλωροφύλλες (SPAD) και τη θερμοκρασία των 

φύλλων (Τ φύλλου, εκφρασμένη σε oC) κατά την πρώτη δειγματοληψία. 

Επέμβαση 
A gs Ci E A/Ci SPAD T φύλλου 

ns * ** ** ns ns ns 

Μάρτυρας 12.99 a 0.30 ab 267.05 b 5.08 ab 0.048 a 59.98 a 34.67 a 

Μαύρο 13.32 a 0.27 b 271.27 b 4.89 b 0.047 a 61.73 a 33.87 a 

Λευκό 16.19 a 0.38 a 287.21 a 6.36 a 0.056 a 58.54 a 34.68 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 1. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των καρπών 

κατά τη συγκομιδή.  

Επέμβαση 

Βάρος 

(g) 

Διάμετρος 

(mm) 

Μήκος 

(mm) 

Συνεκτικότητα 

(N) 

% Ξηρή 

ουσία 

Ολική 

παραγωγή/πρέμνο 

(Kg) 

ns ns ns ns ns *** 

Μάρτυρας 126.29 a 56.12 a 74.01 a 30.47 a 17.40 a 22.44 b 

Μαύρο 121.94 a 55.74 a 74.17 a 30.42 a 16.51 a 36.63 a 

Λευκό 126.52 a 57.12 a 74.30 a 29.90 a 16.60 a 38.31 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 2. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά στο pH, τα ολικά διαλυτά στερεά (ΟΔΣ) και την 

ολική ογκομετρούμενη οξύτητα (ΟΟΟ) της σάρκας κατά τη συγκομιδή.  

Επέμβαση 

pH ΟΔΣ (oBrix) ΟΟΟ (% κιτρικό 

οξύ) 

ΟΔΣ:ΟΟΟ 

ns ** ns ns 

Μάρτυρας 2.79 a 7.63 a 2.47 a 3.16 a 

Μαύρο 2.77 a 6.75 b 2.10 a 3.21 a 

Λευκό 2.87 a 6.48 b 2.08 a 3.12 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 3. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά στη συγκέντρωση των σακχάρων στη σάρκα των 

καρπών (η συγκέντρωση των σακχάρων εκφράζεται σε g 100g-1 ΦΒ) κατά τη συγκομιδή. 

Επέμβαση 
Γλυκόζη Φρουκτόζη Σακχαρόζη Ινοσιτόλη Ολικά σάκχαρα 

ns ns ns *** ns 

Μάρτυρας 1.94 a 2.23 a 0.38 a 0.22 b 4.76 a 

Μαύρο 1.42 a 1.66 a 0.18 a 0.23 b 3.49 a 

Λευκό 1.64 a 2.10 a 0.23 a 0.32 a 4.28 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής
Πίνακας 4. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά στη συγκέντρωση των ολικών φαινολικών ενώσεων 

(ολικά φαινολικά, mg equiv. gallic acid g-1 ΦΒ; ολικές ο-διφαινόλες, mg equiv. caffeic acid g-1 ΦΒ; ολικές 

φλαβανόλες, mg equiv. catechin g-1 ΦΒ; ολικά φλαβονοειδή, mg equiv. catechin g-1 ΦΒ) και στην 

αντιοξειδωτική ικανότητα με τρεις μεθόδους (DPPH, FRAP και ABTS) (μmol equiv. Trolox g-1 FW) κατά 

τη συγκομιδή. 

Επέμβαση 

Ολικά 

φαινολικά 

Ολικές ο-

διφαινόλες 

Ολικές 

φλαβανόλες 

Ολικά 

φλαβονοειδή 

FRAP DPPH ABTS 

ns ns ns ns ns ns ns 

Μάρτυρας 0.64 a 0.028 a 0.0128 a 0.080 a 4.84 a 2.56 a 7.52 a 

Μαύρο 0.84 a 0.027 a 0.0126 a 0.092 a 5.22 a 2.90 a 7.51 a 

Λευκό 0.72 a 0.025 a 0.0133 a 0.090 a 4.43 a 2.71 a 8.05 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 5. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά στη συγκέντρωση των οργανικών οξέων στη σάρκα 

των καρπών (η συγκέντρωση των οργανικών οξέων εκφράζεται σε g 100g-1 ΦΒ) κατά τη συγκομιδή. 

Επέμβαση 
Μηλικό οξύ Ασκορβικό οξύ Κιτρικό οξύ Ολικά οργανικά οξέα 

ns ** ns ns 

Μάρτυρας 0.35 a 0.15 b 0.15 a 0.69 a 

Μαύρο 0.37 a 0.21 ab 0.18 a 0.75 a 

Λευκό 0.38 a 0.32 a 0.21 a 0.91 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 6. Επίδραση της εδαφοκάλυψης με πλαστικά στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των καρπών 

μετά τη συντήρηση.  

Επέμβαση 
Βάρος (g) 

Διάμετρος 

(mm) 

Μήκος 

(mm) 

Συνεκτικότητα 

(N) 

% Ξηρή 

ουσία 

ns ns ns ** ns 

Μάρτυρας 113.96 a 53.62 a 73.15 a 7.28 b 17.90 a 

Μαύρο 114.53 a 54.41 a 72.59 a 10.86 a 17.39 a 

Λευκό 117.43 a 54.86 a 73.04 a 10.84 a 17.27 a 
Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με τη 

δοκιμασία του Tukey's HSD σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. 

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 

 



Συμπεράσματα

• Υπήρξε σημαντική επίδραση επί του ύψους παραγωγής.

• Υψηλότερη συνεκτικότητα μετά τη συντήρηση – πολύ σημαντικό για 

ποιοτικά ακτινίδια

• Μειώθηκε ο αριθμός ζιζανίων, κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει 

μείωση στο κόστος χρήσης ζιζανιοκτόνων, μείωση στον ανταγωνισμό 

μεταξύ πρέμνων και ζιζανίων για νερό και θρεπτικά στοιχεία και τελικά 

αύξηση εσόδων για τον παραγωγό από τη συνδυασμένη αύξηση 

παραγωγής και μείωση του κόστους εισροών στην καλλιέργεια.



Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια 
ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο 

προϊόν

Ενότητες Εργασίας:

Βελτιστοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

παραγωγής μέσω συνδυαστικής εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών 



Υλικά και μέθοδοι

• Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των προηγούμενων ενοτήτων εργασίας 

συνδυάστηκαν οι καλλιεργητικές πρακτικές που οδήγησαν στα καλύτερα 

αποτελέσματα (ΣΑΒ).

• Εφαρμογή του σκευάσματος BlueStim (glycine betaine 50%) 

WP σε δόση 500 g 100 L-1. Πραγματοποιήθηκαν τρεις εφαρμογές 

στις 04/07, στις 08/08 και στις 21/08 σύμφωνα με τις 

αναμενόμενες υψηλές θερμοκρασίες. 

• Πλαστικό εδαφοκάλυψης: Κατά την έναρξη της βλαστικής 

περιόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος 

τοποθετήθηκαν πλαστικά φύλλα εδαφοκάλυψης εκατέρωθεν 

της γραμμής φύτευσης λευκού χρώματος. 

• Κάλυψη των πρέμνων με δίχτυα σκίασης μαύρου χρώματος.



Υλικά και μέθοδοι

• Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου μετρήθηκε 

• η φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων, 

• η θερμοκρασία αυτών, 

• ο φθορισμός της χλωροφύλλης και 

• τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φύλλων. 

Οι μετρήσεις ελήφθησαν περίπου ένα μήνα περίπου μετά την 

εφαρμογή του BlueStim στις 06/08, 28/08 και 20/09.



Υλικά και μέθοδοι

• Κατά την περίοδο της συγκομιδής 

• μετρήθηκε η παραγωγή ανά πρέμνο και οι καρποί μεταφέρθηκαν 

στο Εργαστήριο Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, όπου μέρος αυτών τοποθετήθηκε σε ψυγείο προς 

συντήρηση, σε θερμοκρασία 0,5 0C και 90-95% σχετική υγρασία για 

περίπου 3 μήνες. 

• Μετά το πέρας της συντήρησης, όπως και στη συγκομιδή, 

μετρήθηκαν 

• τα φυσιολογικά, 

• οργανοληπτικά και 

• βιοχημικά-φυτοχημικά χαρακτηριστικά των καρπών, ώστε να 

διαπιστωθεί η επίδραση των διαφόρων επεμβάσεων σε αυτά.



Αποτελέσματα

Πίνακας 1. Επίδραση των επεμβάσεων στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φύλλων κατά την 

1η δειγματοληψία (WC, %; RWC, %; LTD, g kg−1; WSD, %; WCS, g H2O g−1 DW; SLA FW, mm2 

mg−1; SUC, mg H2O mm−2). 

Επεμβάσεις 
WC  RWC  LTD  WSD  WCS  SLA FW  SUC  

ns *** ns *** ns ns *** 

Μάρτυρας 71.18 a 66.74 b 28.40 a 30.53 a 3.52 a 21.52 a 0.034 b 

ΣΑΒ 72.39 a 72.11 a 27.83 a 27.90 b 3.67 a 20.78 a 0.038 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Student’s T test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση; WC, περιεχόμενο σε 

νερό; RWC, σχετική περιεκτικότητα σε νερό; LTD, πυκνότητα φύλλου; WSD, έλλειμα νερού στον 

κορεσμό; WCS, περιεχόμενο σε νερό κατά τον κορεσμό; SLA FW, ειδική φυλλική επιφάνεια; SUC, 

ενυδάτωση. 



Αποτελέσματα

Πίνακας 4. Επίδραση των διαφόρων σκευασμάτων στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των 

φύλλων (A, φωτοσυνθετικός ρυθμός (μmol m−2 s−1); gs, στοματική αγωγιμότητα (mol m−2 s−1); 

Ci, μεσοκυττάριο CO2 (μmol mol−1); Ε, ρυθμός διαπνοής (mmol H2O m-2 s-1); A/Ci (μmol m−2 s−1 

ppm−1), δείκτης χλωροφυλλών (SPAD) και θερμοκρασία φύλλων (oC) κατά την 1η 

δειγματοληψία.  

Επεμβάσεις 
A gs Ci E A/Ci SPAD T leaf  

** ** ns ns *** ns *** 

Μάρτυρας 21.06 

a 

0.52 

a 

262.81 

a 

5.66 

a 

0.080 

a 

56.20 

a 

26.80 

a 

ΣΑΒ 18.02 

b 

0.39 

b 

293.76 

a 

4.20 

a 

0.061 

b 

56.80 

a 

23.50 

b 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Student’s T test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 1. Επίδραση των επεμβάσεων επί των βιομετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των καρπών ακτινιδίου και στη συνολική παραγωγή ανά πρέμνο κατά τη συγκομιδή. 

Επέμβαση 

Παραγωγή/πρέμνο  

(Κg) 

Βάρος 

 (g) 

Συνεκτικότητα 

(N) 

Ξηρά ουσία 

 (%) 

ns *** ns ns 

Μάρτυρας 15,96 a 101,75 b 36,92 a 17,47 a 

ΣΑΒ 17,62 a 116,19 a  36,76 a 17,25 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Student’s T test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 2. Επίδραση των επεμβάσεων επί των βιομετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των καρπών ακτινιδίου μετά το τέλος της συντήρησης. 

Επέμβαση 
Βάρος (g) Συνεκτικότητα (N) Ξηρά ουσία (%) 

*** ns ns 

Μάρτυρας 101,89 b 7,38 a 17,47 a 

ΣΑΒ 110,36 a  7,50 a 17,25 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Student’s T test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Αποτελέσματα επί της παραγωγής

Πίνακας 3. Επίδραση των επεμβάσεων στο pH, τα ολικά διαλυτά στερεά (ΟΔΣ), την ολική 

ογκομετρούμενη οξύτητα (ΟΟΟ) και το λόγου αυτών (ΟΔΣ:ΟΟΟ) στον πολτό καρπών 

ακτινιδίου κατά τη συγκομιδή και μετά την περίοδο συντήρησης.  

 

Επέμβαση 

 

Συγκομιδή Συντήρηση 

pH ΟΔΣ 

(oBrix) 

ΟΟΟ(% 

κιτρικό οξύ) 

ΟΔΣ:ΟΟΟ pH ΟΔΣ 

(oBrix) 

ΟΟΟ(% 

κιτρικό οξύ) 

ΟΔΣ:ΟΟΟ 

ns * ns ns ns ns ns ns 

Μάρτυρας 3.19 a 4.99 b 2.29 a 2.17 a 3.14 a 14.16 a 1.91 a 7.63 a 

ΣΑΒ 3.17 a 6.51 a 2.34 a 2.81 a 3.12 a 14.26 a 1.87 a 7.51 a 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά σύμφωνα με τη δοκιμασία του Student’s T test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  

*, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; ns, μη στατιστικά σημαντική επίδραση 



Συμπεράσματα

• Ο συνδυασμός επεμβάσεων βελτίωσε την υδατική κατάσταση των 

φύλλων σε μία από τις δειγματοληψίες ενώ σταθερά επέδρασε επί της 

θερμοκρασίας των φύλλων, καθώς τη διατήρησε σε χαμηλότερα 

επίπεδα σε σχέση με το μάρτυρα. 

• Δεν παρατηρήθηκαν ηλιοεγκαύματα στα φύλλα, ενώ η κόμη των 

πρέμνων που δέχθηκαν τις επεμβάσεις φαίνονταν επίσης πιο πυκνή 

(δεν παρουσιάζονται δεδομένα).

• Ο συνδυασμός των εφαρμογών αύξησε σημαντικά το βάρος του 

καρπού και το μέγεθός του κατά τη συγκομιδή, χαρακτηριστικά που 

διατηρήθηκαν και μετά τη συντήρηση. 



Συμπεράσματα

• Ο συνδυασμός των επεμβάσεων αυξάνει σημαντικά τα ολικά διαλυτά 

στερεά, χωρίς ωστόσο σημαντική επίδραση επί της ξηράς ουσίας του 

καρπού και της συνεκτικότητας.

• Οι παραπάνω επεμβάσεις θα μπορούσαν να προταθούν ως

εφαρμογή, εφόσον υπό τις συνθήκες αυτές θα προήγαγε την αύξηση

των ολικών διαλυτών στερεών των καρπών καθώς και την

αντιοξειδωτική ικανότητα αυτών, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις

λειτουργικές ιδιότητες του καρπού.



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Όλες οι εφαρμογές που έλαβαν μέρος βελτίωσαν τις φυσιολογικές

λειτουργίες του φυτού

• Γενικά οι εφαρμογές βελτίωσαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών 

τόσο κατά τη συγκομιδή όσο και μετά τη συντήρηση

• Αυξήθηκε σημαντικά το ύψος παραγωγής με τη χρήση του 

ωσμορυθμιστή βεταϊνη της γλυκίνης και με τη χρήση πλαστικών 

εδαφοκάλυψης

• Οι προβλεπόμενες μεταβολές στο κλίμα λόγω της αύξησης της 

θερμοκρασίας του πλανήτη θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα 

στις καλλιέργειες. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό φάνηκε ότι είναι δυνατή 

η άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών 

και η εξασφάλιση αλλά και βελτίωση της μελλοντικής παραγωγής


