
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ' ^ 
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ Ph.D

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΒΟΥΛΤΣΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΑΡΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΑΓΑΗΝ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΡΓΟ

ΒΟΛΟΣ 2008



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ειλικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Αριθ. Εισ.: 6612/1
Ημερ. Εισ.: 03-10-2008

Δωρεά: Συγγραφέα
Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ-ΦΠΑΠ

2008
ΒΟΥ

Τριμελής εισηγητική επιτροπή :

Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μαρία, Καθηγήτρια Π.Θ επιβλέπουσα
της διατριβής

Γέμτος Θεοφάνης, Καθηγητής Π.Θ 

Δαναλάτος Νικόλαος, Καθηγητής Π.Θ

-2-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου για ενέργεια, 

επιβάλουν την διερεύνηση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε) και την 

καλύτερη εκμετάλλευση των συμβατικών ενεργειακών πηγών. Η μείωση των 

αποθεμάτων του πετρελαίου, του άνθρακα και του φυσικού αεριού καθώς και τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούν τα ορυκτά καύσιμα έχουν προκαλέσει 

αλλαγή της στρατηγικής της παγκόσμιας κοινότητας. Μετά την παγκόσμια 

συνδιάσκεψη στο Κιότο (1997) και στο Μπουένος Αύρες (1998) η Ε.Ε. ανέλαβε 

δέσμευση για περιορισμό των εκπομπών CO2. Μετά την ενεργειακή κρίση του 1973 η 

ανασφάλεια για την δημιουργία ενεργειακού προβλήματος έγινε εντονότερη. Από την 

άλλη η ανορθολογική χρήση και επεξεργασία των παρόντων πηγών ενέργειας 

προκάλεσε περιβαλλοντικά προβλήματα (φαινόμενο θερμοκηπίου, μόλυνση εδαφών, 

αέρα και υδάτων). Σήμερα γίνεται προσπάθεια για παραγωγή ενέργειας από πήγες 

οικονομικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον όπως η αιολική, η γεωθερμική, 

η ηλιακή και η βιομάζα (πράσινες μορφές ενέργειας).

Το καλαμπόκι, το σιτάρι, ο ηλίανθος, το βαμβάκι, τα τεύτλα, ο μίσχανθος, η 

γλυκοπατάτα η αγκινάρα, το γλυκό και το ινώδες σόργο είναι φυτά από τα οποία 

μπορούμε να παράγουμε βιομάζα. Με τον όρο βιομάζα εννοείται η παραγωγή 

ενέργειας (βιοενέργεια) από οργανικές ύλες. Η βιομάζα είναι ουσιαστικά η ενέργεια 

που εμπεριέχουν τα φυτά που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την ηλιακή 

ενέργεια σε χημική με τη βοήθεια της φωτοσύνθεσης :

Η20 + CO 2 + ηλιακή ενέργεια + ανόργανα στοιχεία -> Βιομάζα + 02



Βιομάζα, ως καύσιμο (βιοκαύσιμο), αποτελούν όλα τα δασικά υπολείμματα 

που χρησιμοποιούνται είτε σαν καύσιμη ύλη είτε για την παραγωγή άλλων μορφών 

ενέργειας μέσω της καύσης (ατμός, ηλεκτρική ενέργεια). Τα γεωργικά υπολείμματα, 

αποτελούν πηγή ενέργειας για την θέρμανση σπιτιών και μικρών βιομηχανιών. Όλες 

οι αμυλούχες καλλιέργειες μετά από κατάλληλη επεξεργασία παράγουν βιοαέριο 

(αιθανόλη) που χρησιμοποιείται σαν καύσιμο, είτε άμεσα σε ειδικά τροποποιημένους 

κινητήρες είτε έμμεσα με μείγμα βενζίνης σε βενζινοκινητήρες. Τα ζωικά 

υπολείμματα κάτω από αναερόβιες συνθήκες με τη βοήθεια μικροοργανισμών 

παράγουν επίσης βιοαέριο. Μεγάλες ποσότητες βιομάζας παράγουν και τα αστικά 

απορρίμματα που η χρήση τους για παραγωγή ενέργειας λύνει και το πρόβλημα 

διάθεσης τους. Η πιο σύγχρονη πηγή βιομάζας είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες, 

καλλιέργειες δηλαδή φυτών αποκλειστικά για παραγωγή βιομάζας και κατ’ επέκταση 

βιοκαυσίμων. Η χρήση των βιοκαυσίμων εξασφαλίζει οικολογική ισορροπία εφόσον 

το CO2 που παράγεται κατά τη καύση της βιομάζας απορροφάται κατά την παραγωγή 

της. Η βιομάζα αποτελεί τον τέταρτο σε μέγεθος ενεργειακό πόρο, σε παγκόσμια 

κλίμακα (14% της παγκόσμιας κατανάλωσης).

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι:

• Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου - επειδή οι ποσότητες του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση της 

βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της.

• Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον 

περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (S02) που είναι υπεύθυνο 

για την όξινη βροχή.

• Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε 

ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα 

καύσιμα και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του 

ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση του συναλλάγματος.

• Σε πληθώρα κλάδων όπως τη γεωργία, δασοκομία, αστικά και βιομηχανικά 

απόβλητα, όποια μορφή οργανικής ύλης θεωρείται άχρηστη, είναι δυνατόν να 

παραχθεί βιοενέργεια αποτελώντας τελικά ύλη χρήσιμη.
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• Λόγω του μεγάλου δυναμικού της βιομάζας είναι αντιστοίχως μεγάλη η 

δυνατότητα παραγωγής ενέργειας.

• Ειδικά για την Ελλάδα, όπου το δυναμικό της γεωθερμίας είναι χαμηλό, είναι 

η μόνη μορφή ενέργειας μαζί με την ηλιακή από τις υπόλοιπες Α.Π.Ε από τις 

οποίες παράγεται θερμική ενέργεια πέρα της ηλεκτρικής.

• Η τεχνολογία που απαιτείται για την παραγωγή βιοενέργειας (π.χ. τεχνολογία 

καύσης και αεριοποίησης) είναι παρόμοια με αυτήν των συμβατικών 

καυσίμων.

• Εφόσον η βιομάζα απαντάται στα γεωργικά υπολείμματα και σε συνδυασμό 

με τις ενεργειακές καλλιέργειες, μια πραγματική βιομηχανία της βιομάζας 

εμφανίζεται κίνητρο εξέλιξης της αγροτικής πολιτικής.

• Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει την 

απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση εναλλακτικών 

καλλιεργειών (σόργο, ελαιοκράμβη, καλάμι, κέναφ), τη δημιουργία 

εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες (ηλίανθος), και τη 

συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι στη 

κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μελέτες έχουν δείξει ότι η 

παραγωγή υγρών βιοκαυσιμων έχει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της 

απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στο βιομηχανικό χώρο.

Τα μειονεκτήματα της χρήσης βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι:

• Η αξιοποίηση της εφόσον πρέπει να γίνει επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων 

πρώτης ύλης που απαιτούνται για να παραχθεί επαρκής και αποδοτική 

ποσότητα ενέργειας και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος παραγωγής είναι 

υψηλό.

• Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε σχέση με τα 

ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.

• Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την 

συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της 

βιομάζας.
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• Βάση των παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, 

και αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της ενεργειακής 

αξιοποίησης.

• Οι σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν 

υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών 

καυσίμων.

Εκτός από την Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία χώρες στις οποίες κατέχει 

σημαντική θέση, η βιομάζα συμμετέχει σε μικρό ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο 

της Ευρώπης. Αντίθετα σε χώρες όπως Η.Π.Α και Βραζιλία η τεχνολογία 

παραγωγής ενέργειας από βιομάζα προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι από τα 18,3 εκατομμύρια τόνους βιοαιθανόλης που ήταν η παγκόσμια 

παραγωγή για το 2003, τα 9,9 εκατομμύρια τόνοι παράχθηκαν στην Βραζιλία, τα 

8.4 εκατομμύρια τόνοι στις Η.Π.Α και μόλις 446.610 τόνοι στην Ευρώπη.

Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας 

επιτρέπουν την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, 

καθώς και την εμφάνιση υψηλών αποδόσεων στις ενεργειακές καλλιέργειες. Σε 

συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό των αγροτών στη χώρα μας, η βιομηχανία της 

βιομάζας εμφανίζεται ως θετικός παράγοντας για την εξέλιξη της γεωργικής 

πολιτικής της Ελλάδας.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, από υπολείμματα καλλιεργειών 

περίπου 5,5 εκατομμύρια τόνοι ξηρής βιομάζας θα μπορούσαν να διατεθούν για 

ενεργειακή χρήση, χωρίς σε αυτούς βέβαια να συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή 

ξηρής βιομάζας από τις κατ’ εξοχήν ενεργειακές καλλιέργειες.

Το σόργο λοιπόν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική καλλιέργεια 

μειωμένων εισροών στα πλαίσια της νέας αειφορικής γεωργίας, ώστε να εισέλθει 

σε αμειψισπορές σε συνδυασμό με παραδοσιακά ενεργοβόρες καλλιέργειες, 

ειδικότερα σε περιοχές όπου το νερό καλής ποιότητας είναι αρκετά περιορισμένο.
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1.2 Σκοπός της εργασίας.

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση της υπόγειας και της 

επιφανειακής στάγδην άρδευσης στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα του ινώδους 

σόργου ως ενεργειακό φυτό για μελλοντική του χρήση στα πλαίσια της 

εναλλακτικής αειφορικής γεωργίας των χαμηλών εισροών στην Κεντρική Ελλάδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΣΟΡΓΟ

2.1 Ιστορική ανάδρομη.

Το σόργο θεωρείται ότι προέρχεται από τις ορεινές περιοχές της σημερινής 

Αιθιοπίας. Από εκεί μεταφέρθηκε στη δυτική Αφρική, στο Σουδάν όπου και 

πρωτοκαλλιεργηθηκε από την φυλή Mande του άνω Νίγηρα. Επίσης από την 

Αιθιοπία μεταφέρθηκε και στην Ανατολική Αφρική και καλλιεργήθηκε από τις φυλές 

Nilotic και Bantu. Από την Ανατολική Αφρική ταξίδεψε στην Ινδία και από εκεί 

στην Κινά κατά την πρώτη χριστιανική εποχή. Οι φυλές σόργου στην Ινδία 

συσχετίζονται πολύ με εκείνους στη Βορειοανατολική Αφρική. Από τη Δυτική 

Αφρική, το σόργο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ τον 17ου αιώνα με το εμπόριο δούλων. 

Από την Αμερική το σόργο μεταφέρθηκε στην Ευρώπη με την εισαγωγή από την 

Γαλλία (1850) μιας ποικιλίας forage για παραγωγή ζάχαρης. Πριν από το 1900 η 

εντατική καλλιέργεια του σόργου ξεκίνησε στις νότιες μεγάλες πεδιάδες των ΗΠΑ.

2.2 Κατηγορίες σόργου.

Οι ποικιλίες του σόργου είναι ταξινομημένες σε 4 ομάδες :

* Grain sorghums (καρποδοτικά) : Καλλιεργούνται για παραγωγή καρπού. Οι καρποί 

του σόργου είναι στρογγυλοί αμυλούχοι σπόροι που μπορούν να αλεστούν ή να 

αναμιχθούν στις ζωικές τροφές. Μερικές φορές ολόκληρο το φυτό γίνεται ζωοτροφή. 

Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του καλαμποκιού σαν ζωοτροφή. Περιέχει 

μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης από το καλαμπόκι, λιγότερα λιπαρά αλλά δεν 

περιέχει καροτίνη.

* Grass sorghums (χορτοδοτικά) : Καλλιεργούνται για παραγωγή χλωρής μάζας και 

για σανό.
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* Sweet sorghums (γλυκά): Έχουν γλυκούς και χυμώδης μίσχους και καλλιεργούνται 

για παραγωγή σιροπιού και ζάχαρης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν 

ζωοτροφή.

* Broom corn (σκούπες) : Καλλιεργούνται για τις ταξιανθίες τους που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σκουπών.

2.3 Περιοχές καλλιέργειας.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες παραγωγές είναι οι Ινδίες, οι Η.Π.Α, η Νιγηρία, 

το Μεξικό, η Κίνα και η Αργεντινή. Σήμερα η συνολική έκταση παγκοσμίως που 

καλλιεργείται με σόργο, το κατατάσσει στην πέμπτη θέση μεταξύ των οκτώ πλέον 

διαδεδομένων δημητριακών και μάλιστα σε ποσοστό 7% επί του συνόλου. Στην 

Ελλάδα η καλλιέργεια του σόργου περιορίζεται στην περιοχή του Έβρου.

2.4 Βοτανική Ταξινόμηση.

Sorghum bicolor (L.) Moench
Kingdom : 
Subkingdom : 
Superdivision : 
Division :
Class : 
Subclass : 
Order:
Family :
Genus:
Species :

Plantae
Tracheobionta
Spermatophyta
Magnoliophyta
Liliopsida
Commelinidae
Cyperales
Poaceae
Sorghum Moench 
Sorghum bicolor (L.) Moench
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2.5 Φυσιολογία φυτού.

Είναι ετήσια καλλιέργεια, μοιάζει πολύ με το καλαμπόκι στην εμφάνιση. 

Είναι φυτό μικρής φωτοπεριόδου με μεγάλη φωτοσυνθετική ικανότητα (Mastrorilli 

et al., 1995). Είναι φυτό αυτογονιμοποιούμενο και ανεμόγαμο. Ανήκει στην 

κατηγορία των C4 φυτών. Σαν φυτό C4 παρουσιάζει μεγάλη φωτοσυνθετική 

ικανότητα και επομένως μεγάλη δέσμευση CCE.

Το γόνιμο άνθος του αποτελείται από 2 λέπυρα , 3 στήμονες , 1 ύπερο που 

αποτελείται από μονόχωρη ωοθήκη , 2 στύλους και 2 γλωχίνες (στη βάση του 

υπέρου) . Η ταξιανθία είναι φόβη έχει μήκος 20-70 εκ. και έχει έως και 6.000 

στάχυα.. Η άνθιση ξεκινά από την κορυφή και προχωρά προς την βάση 

λαμβάνοντας χώρα την νύχτα ή κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και διαρκεί 6-15 

ημέρες. Ο καρπός είναι καρύοψη με σχήμα σφαιρικό ή ωοειδές. Το βάρος του 

σπόρου κυμαίνεται μεταξύ των 10 και 40 mg και περιέχει κατά μέσο όρο 12% 

πρωτεΐνες, 3% έλαια, 70% υδατάνθρακες και μικρή περιεκτικότητα σε βιταμίνες. 

Οι σπόροι καλύπτονται από βράκτια τα οποία είναι δύσκολο πολλές φορές να 

απομακρυνθούν με το αλώνισμα. Το χρώμα τους είναι άσπρο, κίτρινο, κόκκινο ή 

καφετί. Περιέχουν πολλές τανίνες και η γεύση τους είναι δυσάρεστη.

Ο ώριμος βλαστός είναι συμπαγής και έχει φύλλα σε αντίθετη διάταξη. Η 

διάμετρος του βλαστού κυμαίνεται από 5 έως 30mm. Αποτελείται από 7-10 

μεσογονάτια διαστήματα και το ύψος του κυμαίνεται μεταξύ των 1,2 και 5,5 

μέτρων ανάλογα με την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική που εφαρμόζεται 

(άρδευση - λίπανση). Ο αριθμός των φύλλων είναι από 7 έως 18 η περισσότερα 

ανάλογα με την ποικιλία και από το χρονικό διάστημα μέχρι την ωρίμανση του. Τα 

φύλλα είναι φαρδιά και χοντρά παρόμοια με τα φύλλα του καλαμποκιού μόνο που 

είναι πιο κοντά και πιο πλατιά. Το φυλλικό και ριζικό σύστημα δίνει στο σόργο την 

ικανότητα να είναι ανθεκτικό κάτω από συνθήκες ξηρασίας κάτι που το κάνει να 

πλεονεκτεί σε σχέση με τα αλλά δημητριακά. Ο βλαστός και τα φύλλα είναι 

καλυμμένα με κηρώδης ουσίες για να μην έχει μεγάλες απώλειες νερού. Κάτω από 

συνθήκες στρες (ξηρασίας) τα φύλλα καρουλιάζουν για να μειωθούν οι απώλειες σε 

υγρασία.
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Έχει εκτεταμένο ριζικό σύστημα, επιτρέποντας το να αναζητά νερό σε 

μεγαλύτερο βάθος. Διακρίνονται δύο είδη ριζικού συστήματος το εμβρυακό και το 

μόνιμο ή δευτερογενές. Το πρώτο αποτελείται από μία μόνο ρίζα ή οποία μπορεί 

να φτάσει σε βάθος 1-1,5 μέτρο και διατηρείται εν ζωή έως ότου το φυτό 

ολοκληρώσει τον βιολογικό του κύκλο. Αντίθετα το δευτερογενές έχει τη μορφή 

θυσάνου και σε συνθήκες ικανοποιητικής υγρασίας το μεγαλύτερο ποσοστό του 

(ενεργό ριζόστρωμα) εκτείνεται μεταξύ των 30-60 cm. Παρατηρούνται επίσης επί 

το πλείστον και εναέριες ρίζες, που εκφύονται από τους κόμβους του στελέχους.

Το σόργο αντέχει την ξηρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά όχι την 

μεγάλη αλατότητα ( EQW = 6,7 mS cm"'και ECe = 9,9 mS cm'1 ). To άριστο pH 

εδάφους είναι 6-6.5 ενώ αντέχει εύρος pH από 5 έως 8,5. Ένα από τα βασικά 

άλλωστε πλεονεκτήματα του είναι ότι μπορεί να υποκαταστήσει επάξια τον 

αραβόσιτο σε πτωχά και κατακλιζόμενα εδάφη, καλό είναι όμως να αποφεύγονται 

τα βαριά-υγρά και πολύ όξινα εδάφη.

2.6 Καλλιεργητικές τεχνικές.

Είναι φυτό τροπικής προελεύσεως, αλλα μπορεί να αναπτυχθεί σε 

υποτροπικές και εύκρατες περιοχές. Ορισμένα υβρίδια που προορίζονται για την 

παραγωγή ίνας αναπτύσσονται άριστα σε Μεσογειακές κλιματολογικές συνθήκες 

θερμοκρασίας και βροχόπτωσης.

Προσαρμόζεται σε ευρύ φάσμα εδαφών, καλά στραγγιζόμενα και με pH 

από 5 ως 8.5. Ο σπόρος φυτεύεται είτε με χρήση σκαπάνης, είτε με τρυπάνι χειρός 

και σε μηχανοποιημένες καλλιέργειες με ειδικά τρυπάνια για σπορά ακρίβειας. 

Τοποθετείται σε βάθος 4-5 cm και για καλύτερα αποτελέσματα η φύτευση πρέπει 

να γίνεται μετά από βροχή (η θερμοκρασία εδάφους πρέπει να είναι πάνω από 18.5 

°C) αφού ψεκαστεί με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο.

Η σπορά γίνεται την Άνοιξη από τα μέσα Μαΐου έως και τις αρχές Ιουνίου. 

Απαιτεί θερμοκρασίες εδάφους 7-10 °C για επιτυχές φύτρωμα και θερμοκρασία 

ανάπτυξης μεγαλύτερη των 16 °C. Είναι θερμόφιλο φυτό καθώς οι μεγαλύτερες 

αποδόσεις επιτυγχάνονται σε θερμοκρασίες αέρα μεταξύ των 27 και 29 °C.
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Οι γραμμές σποράς καθορίζονται ανάλογα με τη χρήση για την οποία 

προορίζεται το σόργο (για σάκχαρα, για καρπό, για ίνα, για ενέργεια, κτλ.) και 

κυμαίνονται από 40-120 cm, οι δε αποστάσεις των φυτών επί της γραμμής σποράς 

εξαρτώνται από την πυκνότητα σποράς και την καλλιεργητική τεχνική και 

κυμαίνονται από 10 έως 15 cm. Αραίωμα απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η 

καλλιέργεια θα χρησιμοποιηθεί για την συλλογή των καρπών.

Τα σπορόφυτα έχουν μεγάλη αντοχή και χρειάζονται 90-120 ημέρες για να 

ωριμάσουν. Τα σταδία ανάπτυξης του φυτού είναι τα εξής:

1. Στάδιο φυτρώματος

2. Στάδιο τριών φύλλων

3. Στάδιο πέντε φύλλων

4. Στάδιο διαφοροποίησης του σημείου ανάπτυξης

5. Στάδιο εμφάνισης τελευταίου φύλλου

6. Στάδιο μπουμπουκιού (έναρξη ανθοφορίας)

7. Στάδιο ημίσειας άνθισης

8. Στάδιο μαλακής ζύμης

9. Στάδιο σκληρής ζύμης

10. Στάδιο φυσιολογικής ωριμότητας

Το σόργο αντιδρά επιτυχώς στην αζωτούχο και τη φωσφορική λίπανση. 

Συνήθως χορηγούνται 4-15 μονάδες Ν και 4-7 μονάδες Ρ στο στρέμμα αντίστοιχα 

(Dercas et al., 1995). Σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία, σε μία δόση λίγο πριν 

ή λίγο μετά τη σπορά, και σε αμμώδη εδάφη σε δύο δόσεις μία πριν τη σπορά και 

μία περίπου 30 ημέρες μετά (Undersander et al, 1990).

Η λίπανση εξαρτάται από τον τύπο εδάφους και από τις βροχοπτώσεις της 

περιοχής. Αν το φυτό βρίσκεται κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες εδαφικής 

υγρασίας η λίπανση του μπορεί να γίνεται κάθε 2 με 3 χρόνια, λόγω της αυξημένης 

υδατοδιαλυτότητας των θρεπτικών στο εδαφικό διάλυμα και κατ’ επέκταση της 

διαθεσιμότητας τους από τα φυτά. Γι’ αυτό άλλωστε θεωρείται σημαντική η 

συμβολή του στην οικοδόμηση της νέας αειφορικής γεωργίας των χαμηλών 

εισροών. Το φυτό συνήθως αντιδρά θετικά σε επιπλέον αζωτούχο λίπανση κατά την

- 12-



διάρκεια της ανάπτυξης του. Η ανεπάρκεια αζώτου μειώνει την παράγωγη καρπού 

ειδικά όταν εμφανίζεται στα πρώτα σταδία ανάπτυξης του φυτού. Όταν συμβαίνει 

στο διάστημα μεταξύ άνθησης και ωρίμανσης προκαλεί μείωση της πρωτεΐνης στον 

καρπό.

Το σόργο μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα αμειψισποράς με διάφορα 

αλλά φυτά, πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη μερικά χαρακτηριστικά του που 

μπορεί να αποτελόσουν περιοριστικούς παράγοντες. Όταν ακολουθούν χειμερινά 

σιτηρά οι αποδόσεις δεν είναι οι αναμενόμενες επειδή το πλούσιο ριζικό σύστημα 

του σόργου εξαντλεί τα θρεπτικά από το έδαφος. Γι αυτό το λόγο καλό θα ήταν να 

προηγείται ψυχανθές του σόργου. Επίσης το σόργο περιέχει υδροκυάνιο και 

αλκαλοειδή. Η περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία 

και το στάδιο ανάπτυξης. Είναι μειωμένη στα ώριμα φυτά και αυξημένη στα νεαρά 

ειδικά σε συνθήκες ξηρασίας. Η παρουσία υδροκυανίου προκαλεί φυτοτοξικότητες 

σε καλλιέργειες που ακολουθούν. Τέλος η υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα των 

ριζικών υπολειμμάτων του σόργου δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάπτυξη μικροοργανισμών στο έδαφος που ανταγωνίζονται τις εαρινές 

καλλιεργείς που ακολουθούν σε θρεπτικά και ιδιαίτερα στο άζωτο.

Έχει μεγάλη αντοχή σε εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας γι’ αυτό 

χαρακτηρίζεται και σαν φυτό “καμήλα” Σε περιόδους ξηρασίας μειώνει τις 

φυσιολογικές του λειτουργίες και συνεχίζει κανονικά την αύξηση του όταν αυτές 

πάψουν. Η αφαίρεση βλαστών από το φυτό μειώνει την αντοχή του στην ξηρασία. 

Η ανατομική κατασκευή των φύλλων του και το εκτενές ριζικό του σύστημα, σε 

συνδυασμό με την ικανότητα να αναστέλλει την ανάπτυξή του (λήθαργος) σε 

περιόδους μεγάλης ξηρασίας, του δίδει την δυνατότητα να υποκαθιστά την 

καλλιέργεια του καλαμποκιού, ειδικότερα σε περιοχές με χαμηλές τιμές 

βροχόπτωσης. Μάλιστα ακόμη και αν το κεντρικό στέλεχος δεν επανέλθει, μετά 

από συνθήκες ξηρασίας (στρεσάρισμα) έχει την δυνατότητα της ανάπτυξης νέων 

βλαστών (αδέλφια) με αποτέλεσμα να αποδίδει ικανοποιητικά. Στις περιπτώσεις 

μάλιστα που καλλιεργείται για τη ξηρή ή χλωρή του βιομάζα δεν πραγματοποιείται 

κανενός είδους αραίωμα ή κοπή των επιπλέον βλαστών (αδέλφια) που αυτό 

αναπτύσσει.

Παρότι θεωρείται από τα φυτά με τις χαμηλότερες απαιτήσεις σε νερό 

(Mastrorilli et al, 1995), η άρδευση θεωρείται απαραίτητη. Μάλιστα σε
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συνδυασμό με υψηλής γονιμότητας εδάφη δύναται να επιτευχθούν πολύ υψηλές 

παραγωγές. Σε αντιπαραβολή με τη λιπαντική αγωγή η οποία δεν παίζει σπουδαίο 

ρόλο στην παραγωγή βιομάζας ή ζάχαρης, αντίθετα η επάρκεια αρδευτικού νερού 

παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή χλωρής και ξηρής βιομάζας. Ένα καλό 

πλάνο αρδεύσεων είναι το εξής :

• Ιο πότισμα τον Απρίλιο πριν τη σπορά

• 2ο πότισμα τέλη Μα'ί'ου

• 3ο πότισμα γύρω στις 20 Ιουνίου

• 4ο πότισμα γύρω στις 15 Ιουλίου

Οι ημερομηνίες και το ύψος νερού είναι συνάρτηση του εδάφους. Ένα 

στρες νερού στην αρχή της ανάπτυξης του φυτού βοηθάει στην καλύτερη ανάπτυξη 

του ριζικού συστήματος και την αποφυγή πλαγιάσματος. Η κρίσιμη πάντως 

περίοδος είναι λίγο πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών έως και την περίοδο της 

μαλακής ζύμης.

Ειδικότερα, για τα κλιματικά δεδομένα του Θεσσαλικού κάμπου ο μέσος 

όρος των συνολικών αναγκών σε αρδευτικό νερό των καλλιεργειών κατά την 

αρδευτική περίοδο υπολογίζεται σε 480 m στρ.' συνυπολογιζομένου και ενός 

ποσοστού απωλειών περίπου 20% (Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, 1996).

Το σόργο στα πρώτα σταδία της ανάπτυξης του είναι ευαίσθητο και δεν 

ανέχεται τα ζιζάνια. Αν όμως ξεπεράσει αυτό το στάδιο γίνεται πολύ 

ανταγωνιστικό λόγω την μεγάλης του ικανότητας σκίασης και του ζωηρού ριζικού 

του συστήματος. Η καλή κατεργασία του εδάφους πριν την σπορά καταστρέφει 

πολλά ειδή ζιζανίων και δίνεται πλεονέκτημα στο σόργο για να αναπτυχτεί 

γρηγορότερα από τα ζιζάνια. Επίσης έγκαιρα σκαλίσματα κατά τα πρώτα σταδία 

ανάπτυξης έχουν μεγάλη σημασία. Διάφορα ζιζανιοκτόνα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όπου δεν είναι δυνατό ή δεν συνεφέρει η χρήση καλλιεργητικών 

και μηχανικών μεθόδων. Αποτελεσματική αποδεικνύεται η χρήση των προ- 

φυτρωτικών προπαζίνη ή και CDAA σε δόσεις 150-250 g στο στρέμμα.

Οι κυριότεροι εχθροί του φυτού είναι οι σιδηροσκώληκες, το πράσινο 

σκουλήκι (προσβάλλει τα φύλλα και τους σχηματιζόμενους καρπούς), η μύγα του 

σόργου (καταστροφή του κορυφαίου μεστώματος), η σησάμια (εμποδίζεται η 

εμφάνιση ταξιανθιών), οι νηματώδης, οι αφίδες και τα πτηνά.



Ασθένειες έχουμε βακτηριακές όπως Pseudomonas syringae, Xanthomonas 

campestris, μυκητολογικές όπως Acremonium strictum, Colletotrichum 

graminicola, Fusarium moniliforme, Cercospora sorghi, Gloecercospora sorghi, 

Sphacelotheca sorghi και ιολογικές όπως Yellow sorghum stunt. Η χρήση 

ανθεκτικών υβριδίων, οι καλές συνθήκες ανάπτυξης, η αμειψισπορά καλλιεργειών, 

η απομάκρυνση των μολυσμένων φυτών από τον αγρό και η χρήση καθαρού 

σπόρου είναι οι βασικές μέθοδοι για την μείωση των απωλειών από τις ασθένειες.

Το σόργο συγκομίζεται με τη χρήση χορτοκοπτικής μηχανής (για σανό, για 

ενσίρωση, για βιομάζα κ.ο.κ.) και με την χρήση θεριζοαλωνιστικής (για καρπό). 

Προτιμάται η συλλογή για κτηνοτροφικούς σκοπούς να γίνεται όταν η υγρασία του 

καρπού κυμαίνεται μεταξύ των ποσοστών 18-22% λόγω του ότι, πρώτον αυξάνει η 

ξηρά ουσία του στελέχους των φυτών, και δεύτερον μειώνεται το ποσοστό του 

πρωσσικού οξέος (δηλητήριο) που περιέχεται στον καρπό και στο σανό.

2.7 Διατροφική άξια και άλλες χρήσεις.

Το σόργο καλλιεργείται ανάλογα με τον τύπο του για διάφορα χρήσιμα 

προϊόντα. Η επεξεργασία των σπορών του δίνει ένα πολύ θρεπτικό αλεύρι. Το 

αλεύρι αυτό λόγο της υψηλής περιεκτικότητας του σε άμυλο και υδατάνθρακες 

αντικαθιστά σε πολλές περιπτώσεις το καλαμπόκι και το σιτάρι. Περιέχει επίσης 

καλής ποιότητας πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικές ουσίες. Ο ξηραμένος σπόρος 

χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο του καφέ. Οι μίσχοι του χρησιμοποιούνται ως 

ζωοτροφή. Οι μεγάλοι μίσχοι με περιεκτικότητα σε σακχαρόζη πάνω από 10% 

προορίζονται για την παραγωγή σιροπιού και ζάχαρης. Από τις ταξιανθίες 

φτιάχνονται σκούπες. Από τον βλαστό παράγονται φυτικές ίνες που 

χρησιμοποιούνται στης κλωστοϋφαντουργία. Επίσης από τους βλαστούς 

φτιάχνονται ψάθες και φράχτες. Έχει ακόμα και φαρμακευτικές ιδιότητες, το 

αφέψημα από σπόρους σόργου είναι καταπραϋντικό, διουρητικό και 

χρησιμοποιείται στην θεραπεία των νεφροπαθών. Η ταξιανθία έχει ιδιότητες 

τονωτικές και αιμοστατικές. Τέλος από το σόργο παράγεται βιομάζα και κατ’ 

επέκταση βιοενέργεια με όλες τις χρήσεις αυτής.
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2.8 Παραγωγή ενέργειας.

Ανάλογα με την ενεργειακή του χρήση διακρίνουμε δύο ποικιλίες, το γλυκό 

σόργο (sweet sorghum) για την παραγωγή βιοαιθανόλης, και το ινώδες σόργο (fiber 

sorghum) για την παραγωγή βιομάζας.

Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σακχαρούχα, κυτταρινούχα και αμυλούχα φυτά, όπως το σιτάρι, 

το καλαμπόκι, το σόργο, τα τεύτλα. Η απόδοση των παραπάνω φυτών σε 

βιοαιθανόλη είναι αρκετά σημαντική, με το γλυκό σόργο να κατέχει την πρώτη 

θέση, καθώς από ένα στρέμμα μπορούν να παραχθούν από 600 έως και 900 λίτρα 

βιοαιθανόλης.

Η αιθανόλη που παράγεται από τα ενεργειακά φυτά είναι καύσιμο που δεν 

ρυπαίνει το περιβάλλον σε βαθμό όπως τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Είναι λοιπόν 

καλό υποκατάστατο των κλασικών ορυκτών καύσιμων σε περιοχές με 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Η σημασία της χρήσης της αιθανόλης αναμένεται να 

αυξηθεί δεδομένου ότι τα περισσότερα ζητήματα υγείας σήμερα συσχετίζονται με 

την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η χρήση των βιοκαυσίμων εξασφαλίζει οικολογική ισορροπία, αφού όσο 

C02 παράγεται κατά τη καύση της βιομάζας, απορροφάται κατά την παραγωγή της, 

αποτελώντας έτσι, εναλλακτική λύση αντικατάστασης των συμβατικών καυσίμων. 

Το κόστος και οι δυνατότητες μείωσης των εκπομπών του C02 κατά αυτόν τον 

τρόπο εξαρτάται από την απόδοση της ενεργειακής μετατροπής κατά τη παραγωγή 

και τη καύση της βιομάζας και από τον τύπο του καυσίμου που υποκαθιστά.

Τα βιοκαύσιμα είναι καθαρότερα από τον άνθρακα, με σχεδόν μηδενικές 

εκπομπές θείου. Το ενεργειακό τους περιεχόμενο είναι πιο ομοιόμορφο και η 

μεγάλη δραστικότητά τους κάνει ευκολότερη τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 

των συστημάτων καύσης οπότε δεν υπάρχει ανάγκη ειδικού εξοπλισμού 

απομάκρυνσης του διοξειδίου του θείου. Όσον αφορά τα οξείδια του αζώτου, που 

παράγονται από τη καύση οποιουδήποτε καυσίμου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου 

η επιδίωξη υψηλότερης απόδοσης οδηγεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες καύσης, 

περιορίζονται με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων συστημάτων καύσης και με τη 

χρήση καταλυτών για τον καθαρισμό των καυσαερίων.
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Αυτό που παίρνουμε από ένα ενεργειακό φυτό είναι η κυτταρίνη. Από την 

κυτταρίνη παίρνουμε τη γλυκόζη και από τη γλυκόζη την αιθανόλη που είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο. Κάποια μειονεκτήματα της αιθανόλης 

είναι η υδρόφιλη σύσταση της που της επιτρέπει να απορροφά ατμοσφαιρική 

υγρασία, η αντίδραση της με τα μέταλλα κατασκευής των καρμπιρατέρ και η χρήση 

περισσότερου καυσίμου από τους κινητήρες αιθανόλης σε σχέση με τους 

βενζινοκινητήρες λόγω του μικρότερου ενεργειακού περιεχομένου της.

Ο πρώτος που αναφέρθηκε στη δυνατότητα της χρήσης της αιθανόλης σαν 

καύσιμο ήταν ο Φορντ ο ιδρυτής της γνωστής αυτοβιομηχανίας το 1890. Η 

αιθανόλη όταν καίγεται απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που 

λόγο του ότι προέρχεται από φυτά μπορεί και να ανακυκλωθεί από αυτά. Αν, 

υποθετικά, όλη η παραγόμενη ενέργεια προερχόταν από φυτά δεν θα περίσσευε 

διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αφού τα ίδια τα φυτά ή όσα θα τα 

αντικαθιστούσαν, θα το ανακύκλωναν.

Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας 

επιτρέπουν την ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας γεωργικών υπολειμμάτων, καθώς και την 

εμφάνιση υψηλών αποδόσεων στις ενεργειακές καλλιέργειες. Σε συνδυασμό με το 

υψηλό ποσοστό των αγροτών στη χώρα μας, η βιομηχανία της βιομάζας φαίνεται 

θετικός παράγοντας για την εξέλιξη της γεωργικής πολιτικής της Ελλάδας.

Για να μπορέσει η βιομάζα να τύχει ικανοποιητικότερων τιμών διάθεσης 

πρέπει αφ’ ενός να βελτιωθεί η αλυσίδα παραγωγής (μειώνοντας το κόστος 

παραγωγής, συγκομιδής, αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας) και αφετέρου 

να αυξηθεί η συνολικά παραγόμενη ποσότητα (ενημέρωση των αγροτών, θέσπιση 

φοροαπαλλαγών για τους αγρότες που απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την 

παραγωγή ενεργειακών φυτών, επιχορηγήσεις, διευκολύνσεις για την αγορά 

λιπασμάτων - υλικών άρδευσης).

Σε περιπτώσεις που η καλλιέργεια δεν είναι ξηρική αλλά αρδεύεται είναι 

πολλά υποσχόμενη, έτσι ώστε με μέτρια ποσά άρδευσης της τάξης των 250-300 mm 

year"1 έχουν σημειωθεί παραγωγικότητες που υπερβαίνουν τους 3,5 t στρ."1 σε ξηρή 

ουσία ή τους 1,4 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (Dercas et al., 1995 ; Dercas et al., 

1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΑΡΔΕΥΣΗ

3.1 Γενικά

Το σόργο είναι καλλιέργεια πολύ ανθεκτική στην ξηρασία. Αυτό οφείλεται 

τόσο στην φυσιολογία του όσο και σε κάποιους μηχανισμούς που διαθέτει. 

Συγκεκριμένα έχει ευρύ ριζικό σύστημα που του επιτρέπει να εκμεταλλεύεται στο 

μέγιστο την εδαφική υγρασία, τα φύλλα και ο βλαστός του είναι προστατευμένα με 

κηρώδεις ουσίες, που μειώνουν τις απώλειες σε νερό λόγω των μεγάλων 

θερμοκρασιών του καλοκαιριού. Σε συνθήκες στρεσαρίσματος του φυτού από 

ξηρασία τα φύλλα του καρουλιάζουν για να μειωθεί η διαπνοή του φυτού. 

Χαρακτηριστικό επίσης του σόργου είναι ο λήθαργος που πέφτει σε συνθήκες 

έλλειψης νερού σταματώντας τις φυσιολογικές του λειτουργίες για να αντέξει τις 

αντίξοες συνθήκες. Μετά από την αποκατάσταση των ευνοϊκών συνθηκών οι 

φυσιολογικές του λειτουργίες επανέρχονται.

Το στρεσάρισμα του σόργου στην ξηρασία, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης 

μπορεί να προκαλέσει όμως σοβαρή μείωση της παραγωγής. Ανάλογα, η καλή 

άρδευση του σόργου στα κατάλληλα σταδία ανάπτυξης έχει ευεργετικά 

αποτελέσματα στην παραγωγή. Το σόργο όπως κάθε εαρινή καλλιέργεια για να 

αποδώσει τα μέγιστα στην παραγωγή πρέπει να αρδεύεται για να αναπληρώνεται η 

χαμένη υγρασία λόγω διαπνοής του φυτού και να βρίσκεται συνεχώς υπό το 

καθεστώς ικανοποιητικών τιμών εδαφικής υγρασίας.

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τους παραδοσιακούς 

τρόπους άρδευσης (κατάκλιση, άρδευση με αυλάκια, καταιονισμός) είναι ανάγκη 

σήμερα να χρησιμοποιηθούν νέοι μέθοδοι άρδευσης για το σόργο. Με την 

επιφανειακή άρδευση με σταγόνα (surface drip irrigation) και την υπόγεια 

άρδευση με σταγόνα (subsurface drip irrigation) αποφεύγονται προβλήματα όπως 

οι μεγάλες απώλειες λόγω επιφανειακής εξάτμισης, το "κάψιμο" των φύλλων που 

εμφανίζεται κυρίως στην άρδευση με τεχνητή βροχή, η συσσώρευση αλάτων στη 

ζώνη της ριζόσφαιρας που δημιουργείται στην άρδευση αυλακιών. Παράλληλα με
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καλή χρήση του αρδευτικού νερού έχουμε αύξηση της παραγωγής και μείωση του 

κόστους παραγωγής.

3.2 Επιφανειακή στάγδην άρδευση.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα στάγδην άρδευσης αποτελείται από :

• Αντλία νερού

• Φίλτρα νερού - Συστήματα φίλτρων (φίλτρα σήτας, φίλτρα χαλικιών και 

άμμου, υδροκυκλώνες)

• Συστήματα υδρολίπανσης και χρήσης αγροχημικών

• Κύριος αγωγός (σωλήνας μεγάλης διαμέτρου και τα εξαρτήματα του)

• Βαλβίδες έλεγχου και βαλβίδες ασφάλειας (ηλεκτρονικές, υδραυλικές, 

χειροκίνητες)

• Πλευρικός μικρότερης διαμέτρου αγωγός

• Εξαρτήματα και σύνδεσμοι αγωγών

• Σταλακτήρες

• Μονάδα έλεγχου του συστήματος

Η επιφανειακή στάγδην άρδευση είναι μια μέθοδος άρδευσης που 

ελαχιστοποιεί την χρήση νερού και λιπάσματος σε μια καλλιέργεια, επιτρέποντας 

σταγόνες νερού να κινηθούν στις ρίζες του φυτού από την επιφάνεια του εδάφους 

μέσω ενός δικτύου βαλβίδων, σωλήνων, αγωγών και σταλακτήρων. Η μέθοδος 

προσφέρεται ειδικότερα σε περιοχές όπου το διαθέσιμο αρδευτικό νερό δεν 

διατίθεται σε μεγάλες ποσότητες και είναι χαμηλής ποιότητας (Τερζίδης και 

Παπαζαφειρίου, 1997).

Πολλές φορές μέσω του συστήματος άρδευσης γίνεται η χρήση υγρής 

μορφής λιπασμάτων και αγροχημικών αναμιγνύοντας τα στο νερό άρδευσης. Έχει 

αναφερθεί έως και 95% οικονομία στη χρήση λιπάσματος με σταδιακή
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ελευθέρωση του και χρήση μικροσταγονιδίων. Επιπλέον μπορούμε να αποφύγουμε 

την ανάπτυξη πολλών ασθενειών που εμφανίζονται από την επαφή του νερού με το 

φύλλωμα της καλλιέργειας χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους.

Η μονάδα ελέγχου τοποθετείται στην αρχή του δικτύου αμέσως μετά την 

αντλία και περιλαμβάνει μετρητές ροής, φίλτρα, ρυθμιστές πιέσεως και συσκευές 

εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Έπειτα το νερό μέσω του συστήματος 

των αγωγών (κύριος, δευτερεύων, πλευρικοί) μεταφέρεται στους σταλακτήρες. Ο 

κάθε σταλακτήρας πρέπει να εξασφαλίζει μικρή και ομοιόμορφη παροχή που να 

μην επηρεάζεται από τις μεταβολές της πίεσης στον σωλήνα εφαρμογής και επίσης 

να είναι κατασκευασμένος από υλικό που δεν καταστρέφεται σε υψηλές 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι σήμερα σταλακτήρες είναι 

αυτορυθμιζόμενοι και αυτοκαθαριζόμενοι.

Τα περισσότερα συστήματα στάγδην άρδευσης περιέχουν κάποια φίλτρα 

για την αποφυγή απόφραξης του συστήματος. Χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 

πρόληψη από τις πιθανές φθορές και δυσλειτουργίες του δικτύου που προκαλούνται 

κυρίως από τα φερτά υλικά. Τα φίλτρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες α) τα φίλτρα 

σήτας, β) τους υδροκυκλώνες και γ) τα φίλτρα χαλικιών και άμμου.

Η σωστή λειτουργία ενός δικτύου άρδευσης με σταγόνες απαιτεί ορισμένους 

χειρισμούς όπως η αυτοματοποιημένη έναρξη και παύση λειτουργίας του 

συστήματος, η διαδοχική υδροδότηση των διαφόρων μονάδων και η ρύθμιση της 

απαιτούμενης παροχής και των φορτίων στην αρχή του δικτύου και στους αγωγούς 

τροφοδοσίας.

3.3 Υπόγεια στάγδην άρδευση.

Παρόμοιο με το σύστημα επιφανειακής στάγδην άρδευσης είναι και αυτό 

της υπόγειας. Με την υπόγεια στάγδην άρδευση μειώνουμε τις απώλειες του νερού 

από εξάτμιση καθώς και από αποστράγγιση γιατί γίνεται εφαρμογή του κατευθείαν 

στο ριζικό σύστημα του φυτού.

Η υπόγεια στάγδην άρδευση επιτρέπει την ακριβή εφαρμογή νερού, 

θρεπτικών ουσιών και άλλων αγροχημικών άμεσα στην ζώνη ριζοστρώματος των 

φυτών. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον αγρότη να βελτιστοποιεί το περιβάλλον
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ανάπτυξης και να παίρνει υψηλότερες παραγωγές ποιοτικά και ποσοτικά. Το βάθος 

και η θέση των υπόγειων αγωγών άρδευσης καθορίζεται από την εδαφολογική 

σύνθεση και από τις ανάγκες της καλλιέργειας. Αποδοτική είναι μια εγκατάσταση 

στην οποία το νερό φτάνει σε βάθος 80 εκατοστών από την επιφάνεια με 

τριχοειδής κίνηση και δημιουργεί μια συνεχή υγρή περιοχή κατά μήκος των 

σειρών της καλλιέργειας. Οι συχνές αρδεύσεις αυξάνουν την τριχοειδή κίνηση του 

νερού και μειώνουν τις επιφανειακές απώλειες. Δίνοντας την ίδια ποσότητα νερού, 

η υπόγεια άρδευση καλύπτει κατά 46% μεγαλύτερη στήλη εδάφους σε σχέση με 

την επιφανειακή. Αυτό μειώνει το σημείο κορεσμού του εδάφους, αφήνοντας 

περισσότερο χώρο για αέρα, βελτιώνει την τριχοειδή κίνηση του νερού και μειώνει 

την ποσότητα του νερού που διηθείται στα βαθύτερα στρωματά.

3.3.1 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα υπόγειας στάγδην άρδευσης.

Τα πλεονεκτήματα της υπόγειας στάγδην άρδευσης είναι:

• Αποδοτική διανομή του νερού
• Σοβαρή μείωση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού λόγω μείωσης των 

απωλειών.
• Είναι το σύστημα που πετυχαίνει την μεγαλύτερη ομοιομορφία άρδευσης.
• Επιτρέπει την χρήση ανακυκλωμένου νερού
• Η υγρασία στην ζώνη του ριζοστρώματος μπορεί να διατηρηθεί στα επίπεδα 

δυναμικότητας του χωραφιού
• Επιτρέπει την χρήση αρδευτικού νερού με αυξημένη αλατότητα
• Μειώνει μέγιστα τις απώλειες νερού εξαιτίας των υψηλών ταχυτήτων 

ανέμου
• Μειώνει τις απώλειες λόγω εξάτμισης (από 40-45% στις παραδοσιακές 

επιφανειακές μεθόδους, σε 25% στην επιφανειακή στάγδην άρδευση και σε 
5 με 10% στην υπόγεια άρδευση) και της διήθησης ειδικότερα στα ελαφρά 
εδάφη (εντοπισμένη άρδευση)

• Το έδαφος παίζει μικρό ρολό στην συχνότητα αρδεύσεων
• Ελαχιστοποιείται η διάβρωση του εδάφους (ειδικότερα στα επικλινή εδάφη)
• Η μεταβολή της παροχής μπορεί να ρυθμιστεί με ρύθμιση των βαλβίδων και 

των σταλακτήρων
• Χαμηλότερο κόστος εργασίας
• Επιτρέπει την υδρολίπανση χωρίς απώλειες σε λίπασμα
• Πρωίμιση και αύξηση της παράγωγης χρόνο με τον χρόνο
• Αποτρέπεται η ανάπτυξη ζιζανίων (διατηρείται στεγνή η εδαφική 

επιφάνεια), ασθενειών και το σάπισμα της ρίζας σε συνδυασμό με τον
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καλύτερο αερισμό, την αποφυγή σχηματισμού επιφανειακής "κρούστας" 
και την επιτυχέστερη διήθηση του νερού της βροχής (Phene et al, 1983)

• Γίνεται καλύτερη μεταφορά των υδροδιαλυτών λιπασμάτων στη ζώνη του 
ενεργού λιθοστρώματος και επιτυχέστερη η πρόσληψη των στοιχείων όπως 
ο φώσφορος, το κάλιο (κυρίως εξαιτίας της ιδιομορφίας αυτού στη 
μεταφορά του στο κομμάτι του ενεργού ριζοστρώματος - διάχυση) και των 
απαραίτητων για τα φυτά ιχνοστοιχείων (Solomon, 1993)

• Πλήρης αυτοματισμός της άρδευσης βάση των ημερήσιων αναγκών σε 
εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας (Sakellariou, 2000)

• Μείωση των αναγκών σε πιέσεις λειτουργίας - 15-20 PSI (Gushiken, 1993)
• Μείωση των αναγκών σε ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος, 

ειδικότερα με τη χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας (I-Pai Wu, 1994)
• Μείωση της φθοράς των υλικών άρδευσης εξαιτίας των καιρικών 

συνθηκών, των συνήθων καλλιεργητικών πρακτικών και της τοπικής 
υπέργειας πανίδας

• Ευκολία στην επίβλεψη των εργασιών καθώς επίσης και η μη απαίτηση 
μετακίνησης του δικτύου πριν τη σπορά

Τα μειονεκτήματα της υπόγειας στάγδην άρδευσης είναι:

• Μεγάλο κόστος εγκατάστασης, απώλειες ύδατος, χρόνου και παράγωγης όταν 
δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός εγκατάστασης

• Δυσκολία ελέγχου του υπόγειου δικτύου
• Απόφραξη των σταλακτήρων από τα φερτά υλικά σε περίπτωση που το νερό 

δεν φιλτράρεται σωστά και ο εξοπλισμός δεν διατηρείται σωστά(Ρ1ιεηε, 1983)
• Όταν τα ζιζανιοκτόνα και τα λιπάσματα διατίθενται στην επιφάνεια του 

εδάφους η υπόγεια άρδευση δεν βοήθα την ενεργοποίηση τους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ - ΥΑΙΚΑ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ

4.1 Γενικά

Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο πειραματικό αγρόκτημα Βελεστίνου, 

του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας μελετήθηκε η ανάπτυξη και παραγωγικότητα του 

ινώδους σόργου (Sorghum bicolor L Moench) ποικιλία FS-5, με βάση τον τρόπο 

άρδευσης αυτού. Το αγρόκτημα βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 39°23', 

γεωγραφικό μήκος 22°45' και σε υψόμετρο 50 m από το επίπεδο της θάλασσας. Το 

κλίμα της περιοχής είναι ένα τυπικό Μεσογειακό κλίμα, χαρακτηριζόμενο από 

ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και ψυχρούς και υγρούς χειμώνες.

Χρησιμοποιήθηκε τυχαιοποιημένο σχέδιο συγκροτημάτων με τρεις 

μεταχειρίσεις σε τέσσερις επαναλήψεις (συνολικά 12 πειραματικά τεμάχια). Η 

διαφοροποίηση των τεμαχίων έγινε με βάση τη μέθοδο άρδευσης. Έτσι τέσσερα 

πειραματικά αρδεύτηκαν με επιφανειακή στάγδην άρδευση, τέσσερα με υπόγεια 

στάγδην άρδευση, ενώ τέσσερα πειραματικά χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες και 

δεν αρδεύτηκαν καθόλου.

Η συνολική έκταση του πειράματος ήταν 1 στρέμμα μαζί με τα κενά των 

διαδρόμων (καθαρή έκταση 600 τ.μ). Η επιφάνεια του κάθε πειραματικού 

τεμαχίου ήταν 50 m2 (10m x 5m). Σε κάθε πειραματικό τεμάχιο εγκαταστάθηκαν 

έξι σειρές φυτών. Η απόσταση μεταξύ των σειρών σποράς της κάθε επανάληψης 

ήταν 0,8 m. Η ισαποχή των φυτών επί της γραμμής σποράς υπολογίστηκε στα 0,14 

m (πληθυσμιακή πυκνότητα σποράς 8.400 φυτά στρ."1).

Σημειώνεται τέλος ότι στα πλαίσια της νέας αειφορικής γεωργίας των 

χαμηλών εισροών δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους λιπαντική αγωγή. Η 

διάταξη του πειραματικού αγρού καθώς και των συστημάτων άρδευσης φαίνονται 

στο Σχέδιο 4.1
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4.2 Εδαφολογικά χαρακτηριστικά.

Το έδαφος του αγρού όπου πραγματοποιήθηκε το πείραμα ανήκει στην 

υποομάδα των Typic Xerochrepts (USDA, 1975). Είναι ασβεστούχο καλά 

στραγγιζόμενο, ιλυο-αγριλοπηλώδες με υφή αμμοαργιλοπηλώδη έως αργιλώδη και 

κοκκομετρική σύσταση μετρίως λεπτόκκοκη έως λεπτόκκοκη. To pH κυμαίνεται 

από 7.9 ως 8.2. Το πορώδες είναι καλά αναπτυγμένο, αποτελούμενο κυρίως από 

μικρούς και μεσαίου μεγέθους πόρους. Ο διαθέσιμος φώσφορος είναι 20ppm. Η 

οργανική ουσία είναι επαρκής μέχρι το βάθος των 60 cm και σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα βαθύτερα. Τα ανταλλάξιμα κατιόντα Na, Mg, Κ και η C.E.C. γενικά 

βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Η διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων Fe, Zn και Μη 

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε αντίθεση με το Cu.

Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζεται το τοπογραφικό διάγραμμα του 

Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο και στον Πίνακα 4.1 

οι φυσικές και χημικές ιδιότητες της εδαφοτομής Ρ2 Η εδαφοτομή Ρ2 

αντιπροσωπεύει τη μισή περίπου έκταση του κεντρικού τμήματος του 

αγροκτήματος στο Βελεστίνο. (Μήτσιος και συνεργάτες, 2000).
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Σχήμα 4.2 Οριοθέτηση πειραματικού αγρού στο Βελεστίνο

333
Pt Β------- Eos!

Β I 3
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Πίνακας 4.1 Φυσικές και Χημικές ιδιότητες του εδάφους στην εδαφοτομή Ρ2

Εδαφοτομή: Ρ2 

Τάξη: Inceptisol

Υποομάδα: Typic xerochrept 43*4
Χαρτογραφική μονάδα: Β---------- Ιοχ

Α03

Βάθος
(cm)

Ορίζοντας Χρώμα
Ύφυγρο

Κοκκο μετρική 
Σύσταση %

Υφή Δομή Όριο
οριζόντων

S Si C

0-34 Αρ 10YR 4/6 25 38 37 CL 3 m sbk A
34-62 ΒΑ 10YR 3/4 30 29 41 C If sbk G
62-96 Bw 10YR 3/3 35 28 37 CL 2f sbk G
96-114 BC 10YR4/4 47 22 31 SCL 2f sbk C
114-154 C 7,5YR 4/4 56 17 27 SCL If sbk

—Λ'Ί U

Βάθος
(cm)

Οργανική
Ουσία
(O.Y.)

(g/100g
εδάφους)

Ca2C03
%

PH
(H20
1:1)

p X 
ppm 

Olsen
Ανταλλάξιμα

Κατιόντα
I.A.K. 
me/100 g 
Εδάφους

K Na Ca Mg
0-34 1,10 5,0 7,9 20 0,27 0,07 25,5 6,16 32,0

34-62 1,07 14,5 8,1 9 0,38 0,15 23,7 8,54 32,8
62-96 0,70 10,7 8,2 12 0,26 0,32 23,6 7,78 32,0

94-114 0,50 5,0 8,2 9 0,29 0,36 19,5 6,70 26,8
114-154 0,13 4,6 8,0 12 0,29 0,25 17,7 5,49 23,2

Βάθος (cm) Ιχνοστοιχεία (ppm)
Fe Cu Zn Mn

0-34 4,50 2,82 0,80 6,80
34-62 6,40 2,32 0,38 3,40

(Μήτσιος και συνεργάτες, 2000)
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4.3 Υλικά άρδευσης.

Αρχικά έγινε η τοποθέτηση του υπόγειου δικτύου άρδευσης στα 45 cm 

βάθος με την χρήση ειδικού μηχανήματος (υπεδαφοθέτη). Χρησιμοποιήθηκαν 

αγωγοί πολυαιθυλενίου (ΡΕ), διατομής 32 mm" με πίεση λειτουργίας στις 6 Atm. 

Σε κάθε πειραματικό τεμάχιο τοποθετήθηκαν τρεις αγωγοί εφαρμογής των 20 mm. 

Η απόσταση των αγωγών εφαρμογής μεταξύ τους ήταν 1,6 m και η τοποθέτηση 

τους έγινε σειρά παρά σειρά μεταξύ των γραμμών σποράς της καλλιέργειας. Η 

απόσταση των σταλακτήρων επί των γραμμών άρδευσης ήταν 0,6 m. Οι σταλάκτες 

ήταν αυτορυθμιζόμενοι και αυτοκαθαριζόμενοι, παροχής 3,6 1 h"1 σε πίεση 

λειτουργίας 3,5 Atm και ωριαίου ύψους βροχής 3,78 mm h'1 (Πίνακας 4.2). 

Ανάλογα υλικά χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση του επιφανειακού δικτύου 

στάγδην άρδευσης.

Τοποθετήθηκαν τέσσερις ηλεκτροβάνες, μία για κάθε δύο πειραματικά 

τεμάχια της ιδίας μεταχείρισης ( 1 υπόγειο και 1 επιφανειακό) με σκοπό την 

αυτόματη έναρξη και λήξη της άρδευσης και τέσσερις υδρομετρητές, αντίστοιχα 

με τις ηλεκτροβάνες, για τον έλεγχο των πιθανών αποκλίσεων από τις επιθυμητές 

τιμές των δόσεων άρδευσης. Οι ηλεκτροβάνες ήταν τύπου Aquanet II, με τάση 

λειτουργίας 9-40 V. Στο υπόγειο δίκτυο τοποθετήθηκε ειδική βαλβίδα εκτόνωσης 

κενού (vacuum breaker valve), για την αποφυγή εμφράξεων στο δίκτυο καθώς 

επίσης και φίλτρο δίσκων (teck filter) εμπλουτισμένο με Trifluralin-5 

(ζιζανιοκτόνο της ομάδας των δινιτροανιλινών), ως ριζοαπωθητικό.

Όλες οι ηλεκτροβάνες συνδέθηκαν με ειδικό προγραμματιστή (miracle) της 

εταιρίας Netafim (Φώτο 4.1) με σκοπό την αυτοματοποίηση της άρδευσης. Ο 

προγραμματιστής παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας τεσσάρων ηλεκτροβανών 

ταυτοχρόνως σε τρία διαφορετικά προγράμματα και αποτελείται από την ψηφιακή 

οθόνη προγραμματισμού, τα πλήκτρα εντολών (καθορισμός ημέρας, ώρας, δόσης 

και διάρκειας άρδευσης), την μπαταρία Λιθίου (9 V), τον πίνακα ελέγχου, τα 

καλώδια με τις συνδέσεις τους και το πλαίσιο στήριξης.

Ειδικότερα παρέχει τη δυνατότητα της συνεχούς άρδευσης για 9 h 59 min, 

μπορεί να προγραμματιστεί με βάση ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα άρδευσης, 

διαθέτει την ικανότητα καθυστέρησης της άρδευσης έως και 99 ημέρες, παρέχει 

τη δυνατότητα μείωσης ή και αύξησης των δόσεων άρδευσης μέχρι ποσοστού
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100% σε βήματα του 10%, δίνει τη δυνατότητα της ανεξάρτητης ακύρωσης ενός ή 

περισσοτέρων προγραμμάτων με την αυτόματη επιστροφή στο αρχικό πρόγραμμα, 

επίσης σε περιπτώσεις βλαβών προσπερνά την προβληματική στάση και συνεχίζει 

την άρδευση στην επόμενη χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας της κεντρικής βάνας, 

και τέλος διαθέτει πρόγραμμα ασφαλείας 10 min για την κάθε ημέρα.

Χρησιμοποιήθηκε επίσης τσιμεντένια ορθογώνια δεξαμενή χωρητικότητας
ο

50 m με σκοπό τη συγκέντρωση και διάθεση του απαιτούμενου προς άρδευση 

ύδατος. Η πλήρωση της δεξαμενής πραγματοποιούνταν από παρακείμενη 

γεώτρηση με τη χρήση αντλίας μέσης παροχής 60-80 m3 νερού h"1 με άξονα και 

σωλήνα 4”. Τοποθετήθηκαν επίσης η αντλία προώθησης του νερού στα δίκτυα, οι 

ηλεκτροβάνες, τα διάφορα φίλτρα, η βαλβίδα κενού, ο αγωγός των 

επιστρεφομένων, το πιεζόμετρο και ο υπόλοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός της 

άρδευσης (Φώτο 4.2).

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δεκαεπτά (17) αρδεύσεις και χορηγήθηκαν 

280 m3 νερού στρ."1 στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις, καλύπτοντας το 

100% των αναγκών σε εξατμισοδιανοή της καλλιέργειας, και 238 m3 νερού στρ.'1 

στις υπόγειες στάγδην επαναλήψεις, καλύπτοντας το 85% των αναγκών σε 

εξατμισοδιαπνοή (Πίνακας 4.3). Στις ποσότητες αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η 

ποσότητα των κατακρημνισμάτων (βροχή) και το νερό φυτρώματος.
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Πίνακας 4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά άρδευσης των μεταχειρίσεων

Μεταχείριση Ισαποχή 
αγωγών 

εφαρμογής (m)

Ισαποχή
σταλακτήρων

(m)

Παροχή
(1 hf)

Πίεση
λειτουργίας

(Atm)

Δόση
άρδευσης
(% ΕΤ)

Ε1 1,6 0,6 3,6 3,5 100
Ε2 1,6 0,6 3,6 3,5 100
Ε3 1,6 0,6 3,6 3,5 100
Ε4 1,6 0,6 3,6 3,5 100
Υ1 1,6 0,6 3,6 3,5 85
Υ2 1,6 0,6 3,6 3,5 85
Υ3 1,6 0,6 3,6 3,5 85
Υ4 1,6 0,6 3,6 3,5 85

Πίνακας 4.3 Δόσεις άρδευσης και διάρκειες άρδευσης των μεταχειρίσεων

Ημερομηνία
Δόση
Επιφ/κής
Στάγδην
(mm)

Διάρκεια
Άρδευσης
Επιφ.

Δόση
Υπόγειας
Στάγδην
(mm)

Διάρκεια
Άρδευσης
Υπόγειας

18/7/2002 32 7h 1211" 27,20 6h 7 '21"
21/7/2002 21 4h 43'37” 17,85 4h Γ4”
23/7/2002 10 2h 15'3” 8,50 lh 54'48”
24/7/2002 5 lh 7'31" 4,25 57'24”
1/8/2002 20 4h 30'6” 17,00 3h 49'36”
4/8/2002 17 3h 49'36” 14,45 3h 15 '9 ”
7/8/2002 16 3h 36'5” 13,60 3h 3'41”
11/8/2002 29 6h 3Γ40” 24,65 5h 32'55”
15/8/2002 24 5h 24'8” 20,40 4h 35 '31'
19/8/2002 15 3h 22'35” 12,75 2h 52Ί2"
23/8/2002 17 3h 49'36” 14,45 3h 15 '9 ”
26/8/2002 14 3h 9' 5” 11,90 2h 40'43”
28/8/2002 9 2h 1 '33” 7,65 lh 4319”
2/9/2002 9 2h Γ33” 7,65 lh 43Ί9”
4/9/2002 5 lh 7'31" 4,25 57'24”
11/9/2002 14 3h 9' 5” 11,90 2h 40'43”
26/9/2002 23 5h 10'38” 19,55 4h 24'2”
Σύνολο 280 63h 1'33” 238 53h 3418 ”
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Φώτο 4.1 Μικροϋπολογιστής Miracle

Φώτο 4.2 Δεξαμενή νερού - Συνδεσμολογίες - Φίλτρα
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4.4 Εξοπλισμός για τη συλλογή βασικών δεδομένων του πειράματος.

Οι μετρήσεις της εδαφικής υγρασίας γίνονταν λίγο πριν την άρδευση και 

δύο ημέρες μετά από αυτήν, με την μέθοδο TDR (Time Domain Reflectometry), με 

αισθητήρες μήκους 75cm και διαστημάτων μέτρησης: 0-15, 15-30, 30-45, 45-60 

και 60-75 cm. (Φώτο 4.3)

Φώτο 4.3 Αισθητήρας T.D.R

Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου βασίζεται στην απευθείας μέτρηση της 

φαινόμενης διηλεκτρικής σταθερός του υπό μέτρηση εδάφους και την αναγωγή 

αυτής σε κατ’ όγκο περιεκτικότητα νερού. Η διηλεκτρική σταθερά επιδρά και 

καθορίζει την ταχύτητα κίνησης ενός υψηλής συχνότητας σήματος το οποίο 

διαβιβάζεται στο έδαφος μέσω κατάλληλου κυματοδηγού (Σακελλαρίου- 

Μακραντωνάκη και συνεργάτες, 1997). Με άλλα λόγια η αρχή λειτουργίας του 

TDR βασίζεται στην χρονομετρημένη απόκριση του ηλεκτρομαγνητικού σήματος 

της πηγής του οργάνου για διάφορα βάθη από 0-75 cm και την αναγωγή του 

χρόνου καθυστέρησης σε μονάδες εδαφικής υγρασίας (% κ.ο.), με την χρήση 

πολυωνυμικών εξισώσεων. Το όλο σύστημα περιλαμβάνει τη συσκευή T.D.R. με 

ενσωματωμένο επεξεργαστή μετατροπής και την οθόνη προβολής των τιμών
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εδαφικής υγρασίας, τον αισθητήρα του οργάνου (probe), τον φορτιστή των 

μπαταριών του οργάνου, τα καλώδια επικοινωνίας της συσκευής με τον αισθητήρα 

και τον υπολογιστή, και την ομάδα εργαλείων για την εισαγωγή και εξαγωγή των 

αισθητήρων. Το συγκεκριμένο όργανο δεν απαιτεί βαθμονόμηση, καθώς είναι 

βαθμονομημένο από τον κατασκευαστή. Τοποθετήθηκαν συνολικά τέσσερις 

αισθητήρες ένας για κάθε διαφορετική μεθοδολογία άρδευσης.

Για την καταγραφή των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής 

χρησιμοποιήθηκε ο μετεωρολογικός σταθμός του αγροκτήματος ο οποίος 

βρίσκεται σε απόσταση 25 μέτρων από το κέντρο του πειραματικού αγρού. Η 

συλλογή των μετεωρολογικών δεδομένων έγινε σε ωριαία βάση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Τα στοιχεία των μετρήσεων παρουσιάζονται στο 

Πίνακα 4.4.

Χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο οι ενδείξεις θερμοκρασίας ημέρας και 

νύχτας και οι ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης για την σύγκριση των κλιματικών 

δεδομένων του έτους 2002 με αυτές της προηγούμενης εικοσιπενταετίας.

Η μέτρηση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας (L.A.I.) έγινε στον αγρό αλλά 

και στο εργαστήριο. Όσον αφορά τις μετρήσεις στον πειραματικό αγρό, 

επιλέχθηκαν τρία τυχαία φυτά από την κάθε επανάληψη για τη μέτρηση του δείκτη 

φυλλικής επιφάνειας και του ύψους. Η επιλογή έγινε βάση τυχαίου τριψήφιου 

αριθμητικού συνδυασμού, με το πρώτο ψηφίο να παίρνει την τιμή από 2-5 (μία 

από τις τέσσερις εσωτερικές σειρές κάθε επανάληψης) και τα δύο επόμενα ψηφία 

να παίρνουν τις τιμές από 11-60 (ένα από τα 50 φυτά της κάθε σειράς 

αποκλείοντας τα 10 πρώτα και τα 10 τελευταία φυτά).

Οι μετρήσεις στο εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν με το ειδικό όργανο 

εμβαδομέτρησης LI-COR. Παράλληλα προσδιορίστηκε και το σφάλμα μέτρησης 

του οργάνου σε μία τιμή 5,8% πέραν της πραγματικής. Η υπερτίμηση της τιμής 

του L.A.I. οφείλεται στην συνεχή εγγραφή του οργάνου καθ’ όλη τη διάρκεια της 

καταγραφής αποτελεσμάτων χωρίς διακοπή για την εισαγωγή ενός νέου δείγματος. 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δέκα μετρήσεις στον αγρό και έξι μετρήσεις στο 

εργαστήριο.
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Πίνακας 4.4 Μετεωρολογικά δεδομένα περιοχής Βελεστίνου

Ημερομηνία Tmean (°C) Tmax(uC) Tmin (°C) P (mm) Καθαρή Εχ (mm)
16/7/2002 31,41 39,71 21,47 0 7,36
17/7/2002 30 35,95 20,65 0 10,96
18/7/2002 29,24 34,76 22,78 0 9,68
19/7/2002 27,1 34,78 20,41 0 7,84
20/7/2002 26,91 34,62 20,23 0,19 7,12
21/7/2002 26,52 33,05 18,69 0 5,04
22/7/2002 28,15 36,71 18,93 0 5,4
23/7/2002 27,68 34,1 19,67 0 5,44
24/7/2002 27,33 35,3 17,01 0 8,16
25/7/2002 23,64 27,33 19,42 2,36 5,6
26/7/2002 23,27 31,01 17,62 2,76 2
27/7/2002 20,01 23,95 16,88 56,62 0
28/7/2002 19,32 23,61 17,16 25,98 0
29/7/2002 21,64 26,18 18,09 1,56 0
30/7/2002 22,87 27,84 19,7 0 3,2
31/7/2002 24,37 30,72 19,36 3,57 1,6
1/8/2002 26,13 32,44 18,09 0,19 0,56
2/8/2002 26,77 33,04 19,25 0 7,04
3/8/2002 27,25 34,53 19,3 0 5,2
4/8/2002 27,83 35,23 20,06 0 4,8
5/8/2002 28,52 36,94 20,07 0 6,4
6/8/2002 28,41 35,67 20,4 0 5,04
7/8/2002 27,64 35,63 20,16 0 6,16
8/8/2002 26 32,17 19,21 0 7,4
9/8/2002 25,03 31,59 17,08 0 5,4
10/8/2002 26,22 32,26 18,99 0 5,6
11/8/2002 27,88 34,09 20,4 0 6
12/8/2002 27,48 32,34 22,38 0 6
13/8/2002 25,58 32,08 19,54 0 5,04
14/8/2002 25,45 30,88 19,59 0 5,84
15/8/2002 24,93 30,47 18,26 0 7,12
16/8/2002 23,8 30,92 17,76 14,91 5,8
17/8/2002 23,76 29,8 17,4 0,19 0
18/8/2002 23,55 29,68 16,95 0 5,2
19/8/2002 23,57 29,85 17,05 1,31 0
20/8/2002 23,69 30,04 17,5 0 6,8
21/8/2002 23,72 30,08 17,47 0 4,2
22/8/2002 23,44 29,38 17,23 0 3,8
23/8/2002 24,26 30,23 18,09 0 4,2
24/8/2002 23,69 30,84 17,54 0 4
25/8/2002 23,41 30,74 17,04 0 4,6
26/8/2002 22,23 29,57 15,93 0 4,6
27/8/2002 21,93 27,71 15,62 0 4,8
28/8/2002 22,07 29,06 15,13 0 4,8
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Ημερομηνία Tmean (°C) Tmax(°C) Tmin(V) P (mm) Καθαρή Εχ (mm)
29/8/2002 19,76 25,27 15,13 2,56 1,6
30/8/2002 20,36 25,96 15,6 0,19 1,2
31/8/2002 19,27 23,19 15,95 0,58 2,24

11912002 19,24 25,01 16,21 0,78 1,72
2/9/2002 23,35 31 15 0,55 1,76
3/9/2002 23,85 29 18 1,36 0,88
4/9/2002 23,35 30 16 0 2,8
5/9/2002 24,85 34 15 0,18 3,76
6/9/2002 24,35 32 16 3,52 0
7/9/2002 23,1 29,7 15,8 0 4,32
8/9/2002 25 32,4 16,9 0 0
9/9/2002 23,85 33 14 5,66 0,52
10/9/2002 23,85 33 14 0 2,96
11/9/2002 22,85 33 12 0,25 2,72
12/9/2002 25,35 33 17 0 2,72
13/9/2002 22,85 29 16 8,75 0
14/9/2002 20,35 27 13 0 0
15/9/2002 19,35 26 12 0 0
16/9/2002 18,85 25 12 36,49 0
17/9/2002 19,85 29 10 0 0,08
18/9/2002 22,35 31 13 0 5,76
19/9/2002 23,35 32 14 0 2,96
20/9/2002 23,6 32 14,5 0 2,08
21/9/2002 23,2 32 13,7 0 2,96
22/9/2002 23,85 33 14 0 2,24
23/9/2002 23,85 33 14 0 2,4
24/9/2002 23,85 33 14 0 1,52
25/9/2002 20,85 30 11 17,49 0
26/9/2002 23,35 33 13 0 0
27/9/2002 22,35 32 12 0 1,6
28/9/2002 24,35 34 14 0 4,5
29/9/2002 22,85 33 12 0 0
30/9/2002 20,85 32 9 52,34 0
1/10/2002 17,85 26 9 2,39 1,2
2/10/2002 16,85 25 8 0 0
3/10/2002 18,85 29 8 0 1,8
4/10/2002 20,35 32 8 0 U
5/10/2002 21,85 35 8 0 1,2
6/10/2002 21,85 34 9 0 0,6
7/10/2002 19,35 30 8 1,51 1,4
8/10/2002 20,35 31 9 0 1,6
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Η εξέλιξη της παραγωγής σε χλωρή και ξηρή βιομάζα των μεταχειρίσεων, 

μετρήθηκε συνολικά σε έξι στελεχοκοπές, που πραγματοποιήθηκαν στις 

ημερομηνίες 15/7, 16/8, 4/9, 22/9, 8/10 και 4/11 του έτους 2002.

Για την μέτρηση της χλωρής βιομάζας, σε κάθε δειγματοληψία 

ελήφθησαν, από τις δύο εκ των τεσσάρων κεντρικών σειρών του κάθε 

πειραματικού τεμαχίου, όλα τα φυτά που υπήρχαν σε δύο μη συνεχόμενα τρέχοντα 

μέτρα. Στον αγρό πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός των φυτικών τμημάτων 

(φύλλα, βλαστοί, όργανα αναπαραγωγής), καθώς επίσης και το ζύγισμα των 

νωπών δειγμάτων με ζυγαριά ακρίβειας. Στη συνέχεα τα νωπά δείγματα 

τοποθετήθηκαν σε ειδικές πλαστικές σακούλες και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο.

Οι βλαστοί και τα φύλλα της κάθε επανάληψης τοποθετήθηκαν ξεχωριστά 

σε ειδικές χάρτινες σακούλες και αποξηράνθηκαν σε θερμοκρασία 85°C, μέχρι 

σταθεροποίησης των βαρών τους σε δύο ειδικά ξηραντήρια του Πανεπιστημίου. 

Έπειτα ζυγίστηκαν τα ξηρά βάρη των δειγμάτων για τον προσδιορισμό της ξηρής 

βιομάζας των δειγμάτων.

4.5 Υπολογισμοί δόσεων άρδευσης και χρόνου άρδευσης.

4.5.1 Θεωρητικός τρόπος υπολογισμών.

Για τον υπολογισμό της άρδευσης με σταγόνα χρησιμοποιούνται συνήθως 

δύο τρόποι, ο θεωρητικός και ο πρακτικός (εξατμισίμέτρο).

Ο θεωρητικός τρόπος περιλαμβάνει του παρακάτω υπολογισμούς:

- Υπολογισμός της θεωρητικής δόσης άρδευσης (Id):

(FC - PWP) xhxcxPx ASW

Id (mm) ---------------------------------------------- (σχέση 1)

10
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οπού:

FC = Υδατοϊκανότητα = 21,2 %κ.ο.

PWP = Σημείο Μόνιμης Μάρανσης = 11,64 %κ.ο. 

h = βάθος ριζοστρώματος = 1 m 

c = όριο εξάντλησης υγρασίας = 0,55 

Ρ = Ποσοστό διαβροχής = 100%

ASW = Φαινόμενο Ειδικό Βάρος = 1,23 g m"3

Επομένως Id = 64,67 mm.

- Εν συνεχεία υπολογίζεται η πρακτική δόση άρδευσης (Ida):

Ida (mm) = Id / 0,95 (σχέση 2)

Όπου 0,95 το ποσοστό ωφελιμότητας του νερού άρδευσης.

Επομένως Ida = 68 mm.

- Το ωριαίο ύψος βροχής (Idh) υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση.

q χ η

Idh =----------------- (σχέση 3)

Sr χ St

Όπου:

q = παροχή σταλάκτη = 3,6 1 h"1

Sr = ισαποχή των γραμμών σποράς = 0,8 m

St = ισαποχή των φυτών επί της γραμμής σποράς = 0,143 m

η = αριθμός σταλακτήρων ανά φυτό

-37-



St

η =----------------- (σχέση 4)

2 x Se

όπου:

Se = ισαποχή σταλακτήρων = 0,6m

Ο αριθμός 2 αναφέρεται στην τοποθέτηση των αγωγών εφαρμογής (σειρά παρά 

σειρά).

Επομένως η = 0,12 σταλάκτες ανά φυτό 

και Idh = 3,78 mm h'1

-Τέλος, η διάρκεια άρδευσης (It) υπολογίζεται από τη σχέση:

It (h) = Ida / Idh (σχέση 5) 

άρα It = 17 h 59 22 '

-Για τον υπολογισμό του εύρους άρδευσης χρησιμοποιούμε τη σχέση:

Ir (d) = Id / Etd (σχέση 6)

Όπου:

Etd = μέση ημερήσια πραγματική εξατμισοδιαπνοή (mm).

Εάν αυτή για παράδειγμα θεωρηθεί ίση με 7 mm τότε το εύρος άρδευσης 

υπολογίζεται σε περίπου 9 ημέρες.

Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται διότι, αφ’ ενός η ημερήσια εξάτμιση 

κατά τη διάρκεια ενός μήνα δεν είναι ποτέ σταθερή, και αφετέρου διότι απαιτούνται 

συνήθως πολύ μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας.
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4.5.2 Πρακτικός τρόπος υπολογισμών.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την άρδευση της καλλιέργειας ήταν 

αυτή του εξατμισιμέτρου τύπου Α (Φώτο 4.5). Το εξατμισίμετρο Α τάξης 

αποτελείται από μία κυλινδρική λεκάνη από γαλβανισμένη λαμαρίνα και έχει 

διάμετρο 121 cm και βάθος 25,4 cm. Η τοποθέτηση της γίνεται επάνω σε ειδική 

ξύλινη βάση σε ύψος 15 cm από την επιφάνεια του εδάφους και οριζοντιώνεται. 

Εντός της λεκάνης βρίσκεται γυάλινος ογκομετρικός σωλήνας μήκους 28,5 cm και 

διαμέτρου 1,2 cm. Η χωρητικότητα του σωλήνα είναι 50 ml με διακριτικότητα 0,1 

ml και σφάλμα ανάγνωσης τα 0,05 ml.

Φώτο 4.5 Εξατμισίμετρο τύπου Α

Ειδικότερα ο καθορισμός των δόσεων άρδευσης και για τις τρεις 

μεθοδολογίες βασίστηκε στην ημερήσια ένδειξη εξάτμισης του εξατμισιμέτρου 

τύπου Α το οποίο τοποθετήθηκε εγγύς του πειραματικού αγρού, 

πολλαπλασιάζοντας πάντα με το συντελεστή του εξατμισιμέτρου (Κεξ = 0,85).
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Η σχέση που διέπει τη βασική εξάτμιση είναι η:

ΕΤρ = Κεξ χ Epan (σχέση 7)

Ο παράγοντας Epan εκφράζει τη μέση εξάτμιση του εικοσιτετραώρου σε 

mm day"1 και Κεξ είναι ο συντελεστής διόρθωσης του εξατμισιμέτρου.

Εν συνεχεία η εν λόγω ημερήσια τιμή εξάτμισης πολλαπλασιάστηκε με το 

φυτικό συντελεστή του ινώδους Σόργου (Kc = 1) με σκοπό τον προσδιορισμό της 

ημερήσιας τιμής εξατμισοδιαπνοής της φυτείας. Για τα κλιματικά δεδομένα του 

υποτροπικού Μεσογειακού θέρους της Θεσσαλίας η τιμή του αποφασίστηκε να 

διατηρηθεί σταθερή (Kc = 1) καθ’ όλη τη καλλιεργητική περίοδο του 2002 (FAO, 

1977).

Με τον τρόπο αυτό υπολογιζόταν σε ημερήσια βάση η τιμή της πρακτικής 

δόσης άρδευσης για την επιφανειακή στάγδην μέθοδο.

Idaen (mm) = Epan x Εεξ χ Kc (σχέση 8)

Όλες οι μεταχειρίσεις έλαβαν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και για την 

περίοδο από 15 Ιουλίου έως 8 Οκτωβρίου την ποσότητα νερού που τους 

αναλογούσε με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της φυτείας σε mm εξάτμισης 

(Πίνακας 4.3).

Η εφαρμοζόμενη ποσότητα νερού κάθε άρδευσης καθορίστηκε με τη 

βοήθεια εξατμισιμέτρου τύπου Α, με βάση την αθροιστική εξατμισοδιαπνοή από 

την προηγούμενη άρδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

της περιοχής (για παράδειγμα δεν πραγματοποιήθηκαν αρδεύσεις μετά από 

περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων ή πριν η υγρασία του εδάφους βρεθεί σε τιμές 

πλησίον και κάτω της τιμής της ιδατοϊκανότητας για το κομμάτι του ενεργού 

ριζοστρώματος των φυτών).

Στην υπόγεια άρδευση επειδή ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω 

εξάτμισης και πραγματοποιείται άμεσα η εφαρμογή του αρδευτικού νερού στο 

ενεργό ριζόστρωμα των φυτών, μειώθηκε η χορηγούμενη δόση άρδευσης κατά 

15% έναντι των υπολοίπων μεθόδων άρδευσης (επιφανειακή στάγδην άρδευση).
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Έτσι η πρακτική δόση άρδευσης για την υπόγεια μέθοδο υπολογίστηκε με 

βάση την αντίστοιχη της επιφανειακής, μειωμένη σε ποσοστό 15%.

Ιάβυπ (mm) = Ιάυεπ x 85% (σχέση 9)

Για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας της άρδευσης χρησιμοποιήθηκε 

ο τύπος:

It = Ida / Idh (σχέση 11)

Όπου:

It = διάρκεια άρδευσης σε h

Ida = πρακτική δόση άρδευσης αντίστοιχη της ημερήσιας 

εξατμισοδιαπνοής (mm) Idh = ωριαίο ύψος βροχής = (q x n) / (St χ Sr) = 3,78 mm 

h'1 για την επιφανειακή και την υπόγεια στάγδην άρδευση.

Εκείνο που προέχει είναι το άθροισμα των ημερήσιων ενδείξεων του 

εξατμισιμέτρου να μην ξεπερνά μία συγκεκριμένη τιμή για ένα σύνολο ημερών. Σε 

αντίθετη περίπτωση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η υγρασία του εδάφους να 

πλησιάσει την τιμή του σημείου μόνιμης μάρανσης, κάτι βέβαια που θα ήταν 

καταστροφικό για την καλλιέργεια. Η τιμή αυτή που καθορίζει το όριο για την 

απαρχή μίας νέας άρδευσης προκύπτει από τους υπολογισμούς της πρώτης φάσης 

(θεωρητικός τρόπος υπολογισμών) και εν προκειμένω είναι ίση με την τιμή της 

πρακτικής δόσης άρδευσης (Ida = 68 mm).
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Πίνακας 4.5 Πρόγραμμα άρδευσης

Εξ/τρο
Δόση επιφανειακής 
στάγδην άρδευσης

Δόση Υπόγειας 
στάγδην άρδευσης

Διάρκεια
άρδευσης

επιφανειακής

Διάρκεια
άρδευσης
υπόγειας

mm Ιάαεπ = EpanxEsxEc Ιάαυπ = Ιόεεπ χ 85% It = Ιάεεπ / Idh It = Ιόαυπ / Idh
0 0,00 0,00 0 0
1 0,85 0,72 13'30" 11'24"
2 1,70 1,45 27' 6" 22' 57"
3 2,55 2,17 40'31" 34' 26"
4 3,40 2,89 54' 12" 45’ 55"
5 4,25 3,61 lh Τ 31" 57’ 24"
6 5,10 4,34 lh 21’ 2' lh 8’ 52"
7 5,95 5,06 lh 34'32" lh 20’21"
8 6,80 5,78 lh 48' 0" lh 31' 50"
9 7,65 6,50 2h V 33" lh 43' 19"
10 8,50 7,23 2h 15' 3" lh 54'48"
11 9,35 7,95 2h 28’ 34" 2h 6’17"
12 10,20 8,67 2h 42’ 4" 2h 17’45"
13 11,05 9,39 2h 55' 34" 2h 29' 14"
14 11,90 10,12 3h 9' 5" 2h 40'43"
15 12,75 10,84 3h 22' 35" 2h 52' 12"
16 13,6 11,56 3h 36' 5" 3h 3’ 41"
17 14,45 12,28 3h 49' 36" 3h 15' 9"
18 15,3 13,01 4h 3’ 6" 3h 26' 38"
19 16,15 13,73 4h 16’36" 3h 38' 7"
20 17 14,45 4h 30' 6’ 3h 49’ 36"
21 17,85 15,17 4h 43' 37" 4h Γ 4"
22 18,7 15,90 4h 57' 7" 4h 12'33"
23 19,55 16,62 5h 10’38" 4h 24' 2"
24 20,4 17,34 5h 24’ 8" 4h 35' 31"
25 21,25 18,06 5h 37' 38" 4h 46' 60"
26 22,1 18,79 5h 5Γ 9" 4h 58' 28"
27 22,95 19,51 6h 4'39" 5h 9' 57"
28 23,8 20,23 6h 18' 9" 5h 21'26"
29 24,65 20,95 6h 31’40" 5h 32’55"
30 25,5 21,68 6h 45' 10" 5h 44' 24"

Epan = ημερήσια εξάτμιση (mm day"1), Ες = συντελεστής διόρθωσης εξατμισιμέτρου 
Ec = φυτικός συντελεστής καλλιέργειας, Ida = πρακτική δόση άρδευσης (mm ή ττγ 
str"1)
It = διάρκεια άρδευσης (h)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1 Κλίμα

5.1.1 Κλιματικά δεδομένα.

Συγκρίνοντας τις μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης και θερμοκρασίας αέρα του 

έτους 2002 και της τελευταίας 25ετίας για την περιοχή του Βελεστίνου, 

παρατηρούμε ότι κατά το έτος 2002 είχαμε υψηλές τιμές βροχόπτωσης και ειδικά 

τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία 

απόκλιση των τιμών βροχόπτωσης της καλλιεργητικής περιόδου του 2002 από τις 

αντίστοιχες μέσες μηνιαίες τιμές της τελευταίας εικοσιπενταετίας. Ενδεικτικά κατά 

το έτος 2002 είχαμε 56,6 mm βροχής στις 27/7, 25,9 mm στις 28/7, 14,9 mm στις 

16/8, 36,5 mm στις 16/9, 17,5 mm στις 25/9 και 52,3 mm στις 30/9. Το σύνολο των 

κατακρημνισμάτων για την καλλιεργητική περίοδο του 2002 έφτασε τα 301 mm. 

Αφαιρώντας από τα 301 mm βροχής τα χιλιοστά βροχής των έξι ημερών που 

αναφέρονται παραπάνω, παρατηρούμε ότι ολόκληρη την υπόλοιπη καλλιεργητική 

περίοδο (133 ημέρες) η βροχή δεν ξεπέρασε τα 97mm. Οι θερμοκρασίες αέρα ήταν 

χαμηλότερες καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο για το έτος 2002.

Στο Διάγραμμα 5.1 παρουσιάζονται τα κλιματικά δεδομένα που επικρατήσαν 

κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (από 28/5 έως και 8/10/02) στην 

περιοχή του Βελεστίνου και συγκρίνονται με αυτά της τελευταίας 25ετιας. Τέλος 

στο Διάγραμμα 5.2. απεικονίζονται οι τιμές της ημερήσιας εξατμισοδιαπνοής οι 

οποίες υπολογίστηκαν με βάση την ένδειξη του εξατμισιμέτρου και 

πολλαπλασιάζοντας με το φυτικό συντελεστή του ινώδους Σόργου (Kc = 1) και με 

το συντελεστή διόρθωσης του εξατμισιμέτρου τύπου Α (Κεξ. = 0,85).
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Πίνακας 5.1 Ποσοστιαία απόκλιση των τιμών της βροχόπτωσης για την

καλλιεργητική περίοδο του 2002

ΜΗΝΑΣ Μηνιαίες τιμές 
βροχόπτωσης του 

2002 (mm)

Μέσες μηνιαίες 
τιμές βροχόπτωσης 

25ετίας (mm)

Ποσοστιαία απόκλιση 
για την καλλιεργητική 
περίοδο του 2002 (%)

ΜΑΙΟΣ 21,9 37,5 -41,4
ΙΟΥΝΙΟΣ 6,1 27,4 -77,7
ΙΟΥΑΙΟΣ 97,5 15,3 +537,6

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 18,6 7,8 + 138,7
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 127,4 36,3 +250,9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 29,1 51,2 -43,2

Διάγραμμα 5.1 Σύγκριση βροχοπτώσεων και μέσων 
θερμοκρασιών μεταξύ 2002 και της τελευταίας εικοσιπενταετίας

1 2 3
MAY

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
JIJN JUL AUG SEP

Δεκαήμερα μετρήσεων

2 3
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-44-

Θ
ερ

 ιιο
κρ

ασ
ία

 ( C
)



Δι
άγ

ρα
μμ

α 
5.

2.
 Η

με
ρή

σι
ες

 τι
μέ

ς ε
ξα

τμ
ισ

οδ
ια

πν
οή

ς 
γι

α 
το

 σ
ύν

ολ
ο 

τη
ς κ

αλ
λι

ερ
γη

τικ
ής

 π
ερ

ιό
δο

υ 
το

υ 2
00

2 σ
το

 Β
ελ

εσ
τίν

ο

(UIUI) H0NLMV0III/\I1V=3
-45-

Η
Μ

ΕΡ
ΕΣ

 Τ
Ο

Υ 
ΕΤ

Ο
ΥΣ

 20
02



5.1.2 Συζήτηση

Συμφώνα με το Διάγραμμα 5.1 οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες του έτους 

2002 σε σχέση με αυτές της τελευταίας 25ετιας ήταν ηπιότερες και η διάφορα ήταν 

της τάξεως ±5% σε όλη την καλλιεργητική περίοδο. Μεγαλύτερες αποκλίσεις 

έχουμε το τελευταίο ΙΟημερο του Ιουλίου και το τελευταίο ΙΟημερο του Αύγουστου 

που ταυτίζονται με τις περιόδους των υψηλών βροχοπτώσεων. Οι αυξημένες τιμές 

βροχόπτωσης σε κρίσιμα για την ανάπτυξη του σόργου σταδία αύξησαν και την 

παράγωγη του. Οι βροχοπτώσεις γενικά επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξη του 

σόργου προάγοντας την ορυκτοποίηση και απορρόφηση μεγαλυτέρων ποσοτήτων 

αζώτου από τα φυτά χάρη στο εκτεταμένο ριζικό τους σύστημα.

Η συνολική ποσότητα νερού άρδευσης ανήλθε σε 280 mm ενώ τα επιπλέον 

301 mm εξάτμισης ικανοποιήθηκαν από το σύνολο των κατακρημνισμάτων της 

καλλιεργητικής περιόδου. Έτσι οι επαναλήψεις της υπόγειας στάγδην άρδευσης 

δέχθηκαν συνολικά 539 mm, καθώς οι δόσεις για τη συγκεκριμένη μέθοδο ήταν 

μειωμένες κατά 15%.
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5.2 Υγρασία

5.2.1 Υγρασίες εδάφους.

Για την μέτρηση της εδαφικής υγρασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος T.D.R. 

Έγιναν συνολικά 21 μετρήσεις κατά την διάρκεια του πειράματος. Οι μετρήσεις 

γίνονταν σε δυο σταδία, έτσι 12 μετρήσεις έγιναν πριν τις αρδεύσεις και 9 μετά από 

διάστημα 2 ημερών από την εφαρμογή της άρδευσης. Σκοπός των μετρήσεων ήταν η 

καταγραφή της εδαφικής υγρασίας και τις διακυμάνσεις αυτής σε ολόκληρο το 

εύρος της εδαφικής κατατομής (0-75 cm) και για το σύνολο των μεταχειρίσεων 

(υπόγεια, επιφανειακή και μάρτυρας).

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των μετρήσεων της 

εδαφικής υγρασίας για το σύνολο των επαναλήψεων που έτυχαν διαφορετικής 

μεθοδολογίας άρδευσης και στον Πίνακα 5.3 απεικονίζονται όλες οι μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν την καλλιεργητική περίοδο του 2002 στο Βελεστίνο.

Για τον υπολογισμό των μέσων όρων δεν ελήφθησαν υπόψη οι μετρήσεις 

της εδαφικής υγρασίας που προέκυψαν μετά από μία περίοδο ισχυρών 

βροχοπτώσεων, καθώς θεωρήθηκε ότι κάτι τέτοιο θα επηρέαζε σημαντικά την 

διαφορετικότητα της κάθε μεθοδολογίας, ακόμη και όταν αυτές συνέπεσαν με τις 

προκαθορισμένες ημερομηνίες των μετρήσεων.

Σκοπός άλλωστε των μετρήσεων ήταν η ορθολογική χρήση του νερού 

άρδευσης. Δηλαδή πέραν των αναγκών της καλλιέργειας σε αρδευτικό νερό 

εξαιτίας της ημερήσιας εξατμισοδιαπνοής η αναγκαία συνθήκη για της απαρχή 

μιας νέας άρδευσης ήταν η διατήρηση της εδαφικής υγρασίας πλησίον της 

υδατοϊκανότητας στο κομμάτι του ενεργού ριζοστρώματος των φυτών (μεταξύ των 

30 και 60 cm).

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ήταν εφικτό να γίνει σε καμία άλλη μεταχείριση 

πέραν της υπόγειας στάγδην άρδευσης, διότι μία τέτοια προσπάθεια θα είχε ως 

αποτέλεσμα την διατήρηση υψηλών τιμών εδαφικής υγρασίας στα ανώτερα 

στρώματα της εδαφικής κατατομής άρα και σημαντικές απώλειες νερού λόγω 

εξάτμισης. Για το σκοπό αυτό άλλωστε το υπόγειο δίκτυο τοποθετήθηκε στα 45 

cm βάθος.

-47-



Πίνακας 5.2 Διακύμανση εδαφικής υγρασίας για το σύνολο των 
μεταχειρίσεων πριν την άρδευση και δύο ημέρες μετά από αυτήν

Βάθος
εδάφους

(cm)

Επιφανειακή
Στάγδην

(πριν)
(% κ.ο.)

Επιφανειακή
Στάγδην
(μετά)

(% κ.ο.)

Υπόγεια 
Στάγδην 

(πριν) 
(% κ.ο.)

Υπόγεια 
στάγδην 
(μετά) 

(% κ.ο.)
0-15 23,8 26,1 18,9 17,3
15-30 20,6 23,4 23,2 25,9
30-45 18,2 19,3 24,8 27,6
45-60 20,5 18,5 25,3 27,1
60-75 29,6 28,9 32,9 32,2

Πίνακας 5.3 Μετρήσεις εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R

Ημερομηνία 0-15 15-30 30-45 45-60 60-75
Ε Υ Μ Ε Υ Μ Ε Υ Μ Ε Υ Μ Ε Υ Μ

3/7/2002 24,8 21,7 21,9 26,4 28,2 28,6 21 30,2 29,5 37,8 39,9 39,4 40,6 42,2 38,7
15/7/2002 23,3 21,3 16,1 26 32,8 22,6 21,5 32,1 25,9 35,3 28,9 37,6 41,6 43,2 41,7
20/7/2002 18,7 20,2 13,2 25,6 32,1 21,8 18,4 25,7 23,2 32,4 37,8 35,4 41 45,8 38,9
22/7/2002 21,2 20,2 12,6 25,4 32,4 19,6 18,7 30,5 21,4 33,9 38,5 33,8 41,5 46,5 38,5
23/7/2002 20,3 19,5 13,6 25,3 32,1 20,2 15,6 28,9 21,5 29,6 34,2 32,9 38,1 42,2 37,6
24/7/2002 20,5 20,9 12,9 25,4 34 19 20,4 30,3 15,6 31,4 34,9 32,8 38,9 43,2 38,2
2/8/2002 31 28,2 22,9 28 35,5 19,6 21 31,6 16,6 30,4 34,8 32,3 37,7 40,8 33,1
5/8/2002 19,3 18,3 15,4 27 32,7 20,6 20,1 29,6 15,7 29,6 33,9 33,8 39,2 41,5 36,5
7/8/2002 18,5 21,9 14,5 26,4 32,1 19,4 19,5 29,1 14,4 29 32,7 32,1 37,8 39,3 35,1
9/8/2002 20,2 19,4 12,9 27,2 30,2 18,6 18,9 29,8 14 29,7 34 30,9 36,1 41,3 34,8

12/8/2002 18,2 17,9 12,6 26,8 28 18,3 16,9 28,1 14 29,8 32,8 30,6 37,2 40,3 34,7
15/8/2002 17,4 19,7 11,8 26,3 29,5 16,9 17,5 28,6 13,3 28,8 33,2 29,5 35,5 39,5 33,8
17/8/2002 26,1 25,9 12,8 24,8 28,9 17,5 16,9 29,3 15,7 28,9 32,7 29 37,1 37,3 30,5
19/8/2002 25,2 23,6 12,3 25,2 30,2 16,9 18,4 30,5 15,9 31,9 34,8 29,6 39,3 39,2 33,3
23/8/2002 19 18,3 11,6 26,3 27,3 16,9 18,3 29,3 15,6 31,7 33,5 28,9 38,6 40,1 30,4
26/8/2002 19,1 17 10,8 25,5 26 16,2 17,8 26,9 15,4 30,7 32,4 29,6 36,7 41,5 29,9
30/8/2002 18,2 18,6 10,6 25,3 27,2 15,6 16,4 26,3 15,3 31,2 32,7 27,9 37,9 40,4 28,5
3/9/2002 17,8 18,8 10,5 25,5 24,9 16,2 16,2 28,1 15,3 31,2 32,7 28,5 37,1 39,2 29,2
6/9/2002 26,3 23,7 11 27,9 29,2 17,6 19,4 31,3 17,2 33,4 37,4 30,3 42,6 41,7 34

11/9/2002 19,6 17,3 10,5 24,9 25,7 14,8 16,5 25,9 14,8 30,1 31,2 25,2 35,5 38,4 29,5
20/9/2002 24,3 19 19 24,9 25,9 25,9 23,8 26,7 26,7 37,3 31,1 24,2 37,6 38,2 32,7

Υ = Υπόγεια στάγδην άρδευση Ε = Επιφανειακή στάγδην άρδευση
Μ = Μάρτυρας
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5.2.2 Συζήτηση

Όσον αφορά την μέθοδο της υπόγειας στάγδην άρδευσης για να έχουμε καλή 

διαχείριση του αρδευτικού νερού πρέπει να διατηρήσουμε τις τιμές τις εδαφικής 

υγρασίας πλησίον της τιμής της ιδατοϊκανότητας, παράλληλα με την ικανοποίηση 

των αναγκών της καλλιέργειας σε νερό σε ποσοστό 85%.

Από το σύνολο των στοιχείων για την αρδευτική περίοδο (84 ημέρες), 

προέκυψε μία σημαντική αύξηση της εδαφικής υγρασίας στη ζώνη του ενεργού 

ριζοστρώματος των υπόγειων επαναλήψεων. Τα στοιχεία έδειξαν σημαντική 

διαφοροποίηση των τιμών της εδαφικής υγρασίας υπέρ της υπόγειας άρδευσης στη 

ζώνη των 30 - 45 cm και στη ζώνη των 45 - 60 cm, έναντι των υπολοίπων 

μεθόδων.
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5.3 Ύψος φυτών.

5.3.1 Γενικά

Η εξέλιξη των υψών των φυτών όλων των μεταχειρίσεων ανάλογα με τον 

τρόπο άρδευσης, καθώς και για τον μάρτυρα (ξηρικό) απεικονίζονται στο 

Διάγραμμα 5.3.

Στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζονται οι ρυθμοί εξέλιξης των υψών των φυτών, 

καθώς επίσης και οι μέγιστες τιμές υψών των φυτών. Τέλος, στον Πίνακα 5.5 

παρουσιάζεται η εξέλιξη των υψών των φυτών που επιλέχθηκαν με βάση τον 

τριψήφιο αριθμό από την κάθε επανάληψη.

Πίνακας 5.4 Ρυθμοί εξέλιξης του ύψους των φυτών και μέγιστες τιμές που
παρατηρήθηκαν

Περίοδος
Μέτρησης

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΨΩΝ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ 

(cm d1)

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΥΨΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

(cm)
ΥΠΟΓ ΕΠΙΦ ΜΑΡΤ ΥΠΟΓ ΕΠΙΦ ΜΑΡΤ

28/5-4/7 1,9 2,1 1,7 99 88 90
5/7-19/7 2,4 2,3 1,3 128 112 112

20/7-30/8 5,9 4,8 3,3 402 377 266
31/8-29/9 3,2 3,6 1,8 482 457 322

30/9-13/10 0,3 0,3 0,4 495 475 345
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Πίνακας 5.5 Μετρήσεις του ύψους των φυτών στο σύνολο των μεταχειρίσεων
(cm)
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Όπως φαίνεται στο Πίνακα 5.5 τα φυτά αρχικά αυξήθηκαν με ρυθμούς της 

τάξης των 1,3-2,4 cm d"1 για να φτάσουν σε ύψος 110 με 150 cm περί τις 19 

Ιουλίου. Εν συνεχεία και με την έναρξη της άρδευσης οι ρυθμοί αύξησης των 

υψών παίρνουν την ανιούσα και για 40 περίπου ημέρες παρατηρούνται αρκετά 

υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης. Ειδικότερα, η ημερήσια αύξηση ύψους στις υπόγειες 

επαναλήψεις αγγίζει τα 5,9 cm ανά ημέρα και ακολουθούν οι επιφανειακές 

στάγδην επαναλήψεις (4,8 cm ανά ημέρα). Οι ρυθμοί αυτοί μειώνονται σε 1,8-3,6 

cm d"1 για μία περίοδο περίπου 30 ημερών, έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά 

παραμένουν εξαιρετικά υψηλοί λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει ήδη 

ξεκινήσει η φυσιολογική γήρανση της καλλιέργειας. Τέλος έχοντας πλέον διανύσει 

137 ημέρες από την σπορά της καλλιέργειας, στα μέσα του δευτέρου δεκαημέρου 

του Οκτωβρίου, εμφανίζονται μηδενικοί ρυθμοί αύξησης και σταθεροποίηση των 

υψών για το σύνολο των μεταχειρίσεων.

Παρατηρήθηκαν υψηλοί μέσοι όροι τελικών υψών, της τάξης των 425 cm 

στις επαναλήψεις που αρδεύτηκαν με σταγόνα επιφανειακά και της τάξης των 450 

cm στις υπόγειες επαναλήψεις. Η τελική διαφορά των 20-25 cm μεταξύ των δύο 

μεταχειρίσεων φανερώνει μία υπεροχή της υπόγειας άρδευσης έναντι της 

επιφανειακής στάγδην, η διαφορά αυτήν όμως δεν ήταν σταθερή καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ανάπτυξης.

Έτσι αρχικά (6/6/2002) και χωρίς την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου 

άρδευσης η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων δεν ανέδειξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταχειρίσεων (ίσες διακυμάνσεις) με εξαίρεση το 

ζευγάρι ‘’επιφανειακή στάγδην άρδευση” - ‘’μάρτυρας”. Η διαφοροποίηση αυτή 

πάντως στην συγκεκριμένη φάση της αναπτυξιακής διαδικασίας θεωρείται 

αμελητέα.

Στη συνέχεια και με την έναρξη της άρδευσης (19/7/2002), εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο σημαντικότητας 95%, υπέρ της 

υπόγειας στάγδην άρδευσης και της επιφανειακής στάγδην έναντι του μάρτυρα. Η 

υπεροχή που εμφανίζεται μεταξύ των διαφόρων μεθόδων άρδευσης οφείλεται 

αποκλειστικά και μόνο στην ανισότητα των διακυμάνσεων μεταξύ των τιμών των 

επαναλήψεων.

Στα τέλη Ιουλίου στατιστικά σημαντική διαφορά σε επίπεδο 

σημαντικότητας 95% εμφανίζουν οι τιμές των υψών της υπόγειας στάγδην
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άρδευσης έναντι της επιφανειακής στάγδην άρδευσης και του μάρτυρα. Η αλλαγή 

αυτή των δεδομένων οφείλεται στην ανομοιόμορφη ανάπτυξη των δύο εκ των 

τεσσάρων πειραματικών της επιφανειακής στάγδην άρδευσης (καθυστέρηση 

ανάπτυξης).

Την αμέσως επόμενη ημερομηνία μέτρησης (2/8/2002), δεν εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των υψών των φυτών των 

δύο μεθόδων άρδευσης, ενώ διατηρείται η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αυτών και του μάρτυρα. Αμβλύνεται επίσης και η διαφορά, που είχε αρχικά 

δημιουργηθεί, μεταξύ της υπόγειας στάγδην άρδευσης και της επιφανειακής 

στάγδην άρδευσης.

Συμπληρώνοντας 42 ημέρες (30/8/2002), από την πρώτη εφαρμογή του 

αρδευτικού νερού με την αυτοματοποιημένη μέθοδο, στατιστικά σημαντική 

διαφορά παρουσιάζεται μεταξύ της υπόγειας και της επιφανειακής στάγδην 

μεθόδου άρδευσης. Μάλιστα η διαφοροποίηση αυτή στους μέσους όρους των 

υψών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς ίσων διακυμάνσεων για το σύνολο των 

μεταχειρίσεων.

Την τελευταία περίοδο μέτρησης (μήνας Σεπτέμβριος) διαφοροποιούνται 

πλήρως τα αποτελέσματα. Η κατάσταση αυτή διατηρείται ως και την ολοκλήρωση 

των μετρήσεων με την σταθεροποίηση των υψών. Αντίθετα δεν παρατηρείται 

καμία διαφοροποίηση μεταξύ της υπόγειας και της επιφανειακής στάγδην 

άρδευσης.

5.3.2 Συζήτηση

Οι επαναλήψεις αρδευόμενες υπόγεια υπερέχουν σε ύψος από τις υπόλοιπες 

ειδικά στα πρώτα σταδία ανάπτυξης της καλλιέργειας. Έχουν μεγαλύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης σε όλη την καλλιεργητική περίοδο και υπερέχουν και στα τελικά ύψη 

των φυτών. Το πλεονέκτημα αυτό της υπόγειας άρδευσης οφείλεται στην άμεση 

διοχέτευση του νερού στο ριζικό σύστημα και στο ότι η υγρασία στην περιοχή των 

ριζών διατηρείται για ένα χρονικό διάστημα μετά το τέλος της άρδευσης, λόγω της 

μειωμένης επιφανειακής εξάτμισης.
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Παρατηρώντας τις τιμές υψών του μαρτύρα γίνεται κατανοητό ότι η 

καλλιέργεια του σόργου έχει ανάγκες σε νερό για να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις. 

Οι σχετικά υψηλές βροχοπτώσεις της καλλιεργητικής περιόδου του έτους 2002 

(301mm) δεν ήταν ικανές να δώσουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και 

παραγωγικότητας.

Ο μέσος όρος υψών στον μάρτυρα δεν ξεπέρασε τα 282 cm. Η διαφορά των 

μέσων όρων μεταξύ της υπόγειας στάγδην άρδευσης (450 cm) και του μάρτυρα 

είναι 168 cm και μεταφράζεται σε αρκετούς τόνους ανά εκτάριο διαφορά σε 

τελικές αποδόσεις χλωρής και ξηρής βιομάζας, άρα και ενέργειας, μεταξύ των δύο 

μεταχειρίσεων.
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5.4 Φυλλική επιφάνεια (L.A.I.)

5.4.1 Γενικά

Μετά το πέρας μίας εβδομάδας περίπου από την έναρξη των αρδεύσεων 

δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταχειρίσεων. Περί 

τα τέλη Ιουλίου με τα μέσα Αυγούστου παρατηρείται σαφής υπεροχή των 

επαναλήψεων που αρδεύτηκαν υπόγεια έναντι της επιφανειακής στάγδην 

άρδευσης, με την τιμή του L.A.I. βέβαια να μην ξεπερνά την τιμή 3,5 για το 

σύνολο των επαναλήψεων.

Διανύοντας περίπου ενάμιση μήνα από την έναρξη των αρδεύσεων δεν 

παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στον δείκτη φυλλικής επιφάνειας για το 

σύνολο των μεταχειρίσεων. Έτσι, σαφή υπεροχή εμφανίζουν οι επαναλήψεις που 

αρδεύτηκαν υπόγεια με σταγόνα έναντι της επιφανειακής στάγδην άρδευσης. 

Σημειώνεται επίσης ότι σε διάστημα ενός μήνα περίπου παρατηρείται αύξηση των 

τιμών του L.A.I. για το σύνολο των μεταχειρίσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 

100%.

Την ίδια χρονική περίοδο η ενδεικτική τιμή 6 του δείκτη φυλλικής 

επιφάνειας ξεπερνιέται από το σύνολο των μεταχειρίσεων, με εξαίρεση τον 

μάρτυρα, αλλά η υπέρβαση αυτή των φυτών που αρδεύτηκαν με επιφανειακή 

στάγδην άρδευση επιτυγχάνεται με μία καθυστέρηση περίπου 10 ημερών έναντι 

των φυτών που αρδεύτηκαν με σταγόνα υπόγεια. Η καθυστέρηση αυτή 

αποδεικνύει την σαφή ιδιαιτερότητα της υπόγειας άρδευσης στην επίτευξη 

υψηλότερων αναπτυξιακών ρυθμών.

Τονίζεται εδώ, όσον αφορά το μάρτυρα (χωρίς άρδευση), ότι η τιμή 4 

επιτυγχάνεται περί τα τέλη Αυγούστου, ενώ υπέρβαση της τιμής 5 παρατηρείται 

στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η σημαντική αυτή καθυστέρηση 

επιβεβαιώνει τη σημασία της άρδευσης, που σκοπό έχει την επιτάχυνση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας και την μεγιστοποίηση της παραγωγής.

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου οι διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων, που 

έτυχαν διαφορετικής μεθόδου άρδευσης και προέκυψαν από τις μετρήσιμες τιμές 

του L.A.I., μειώνονται σημαντικά, ειδικότερα όσον αφορά τις επαναλήψεις που
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αρδεύτηκαν με σταγόνα επιφανειακά. Δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά της 

υπόγειας στάγδην έναντι της επιφανειακής στάγδην μεθόδου άρδευσης.

Μάλιστα στα τέλη του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 

επιτυγχάνονται και οι μέγιστες τιμές του L.A.I. για το σύνολο των μεταχειρίσεων. 

Έτσι η μέγιστη τιμή L.A.I. που παρατηρήθηκε στις επαναλήψεις που αρδεύτηκαν 

υπόγεια ήταν 8,54 και αντίστοιχα στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις 8,33, 

και στον μάρτυρα (χωρίς άρδευση) 5,49. Ανάλογες υψηλές τιμές έχουν 

παρατηρηθεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες μελέτες (Roman et al., 1998 ; 

Dercas and Liakatas, 1999).

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου 

στις αρχές Νοεμβρίου παρατηρείται μείωση των τιμών του L.A.I. για το σύνολο 

των μεταχειρίσεων. Η υποβάθμιση αυτή των τιμών γίνεται εντονότερη στα τέλη 

Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου και οφείλεται βέβαια στο γηρασμό της 

καλλιέργειας και στην σταδιακή μάρανση των φύλλων.

5.4.2 Συζήτηση

Παρατηρώντας την εξέλιξη του δείκτη φυλλικής επιφάνειας από τον 

Πίνακα 5.6 και το Διάγραμμα 5.4 παρατηρούμε ότι μέχρι τις 10/7 ο ρυθμός 

αύξησης είναι πολύ μικρός για όλες τις μεταχειρίσεις. Μετά από αυτή την 

ημερομηνία και μέχρι και τις 29/9 ο ρυθμός αύξησης όλων των μεταχειρίσεων 

αυξάνει (με προβάδισμα της υπόγειας άρδευσης) και έπειτα ακολουθεί φθίνουσα 

πορεία μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

Η διατήρηση του L.A.I πάνω από την επιθυμητή τιμή 6 για τις υπόγειες 

μεταχειρίσεις διαρκεί από τις 16/8 έως τις 25/10, για τις επιφανειακές από τις 27/8 

έως τις 8/10 και τέλος ο μάρτυρας δεν καταφέρνει να φτάσει την επιθυμητή αυτή 

τιμή καθ’ όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Γίνεται από το 

τελευταίο σαφές για μια ακόμη φορά η ανάγκη της καλλιέργειας του σόργου για 

άρδευση, ώστε να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις. Η υπόγεια άρδευση διατηρεί τον 

δείκτη φυλλικής επιφάνειας σε τιμές πάνω από την τιμή 6 για 70 ημέρες ενώ η 

επιφανειακή για 42. Στις μεταχειρίσεις λοιπόν που χρησιμοποιήθηκε η υπόγεια
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στάγδην άρδευση τα φυτά αναπτύχθηκαν γρηγορότερα και καθυστέρησε η 

γήρανση τους (L.A.I>6) με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγή χλωρής και 

ξηρής βιομάζας, επομένως και ενεργείας με την μέθοδο αυτή.

Πίνακας 5.6 Μετρήσεις δείκτη φυλλικής επιφάνειας μεταχειρίσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
15/7/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16/8/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4/9/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
22/9/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
8/10/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4/11/2002

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ
1 2,19 1,95 0,61
2 1,94 1,99 0,73
3 2,16 2,01 1,81
4 2,19 2,11 1,79

Μ.Ο. 2,12 2,02 1,23
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 3,32 3,24 1,78
2 3,26 2,95 1,76
3 3,21 2,84 2,12
4 3,40 2,96 2,57

Μ.Ο. 3,30 3,00 2,06
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 6,97 6,79 3,81
2 7,12 6,56 3,48
3 6,86 6,36 3,8
4 7,02 6,51 3,91

Μ.Ο. 6,99 6,56 3,75
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 8,42 7,21 5,28
2 8,27 7,22 5,29
3 7,87 7,54 5,38
4 7,98 8,25 5,46

Μ.Ο. 8,14 7,56 5,35
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 8,03 7,28 5,30
2 8,25 7,72 5,05
3 8,04 7,75 5,40
4 7,39 7,19 5,48

Μ.Ο. 7,93 7,49 5,31
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 4,84 4,11 2,13
2 4,72 4,63 2,31
3 5,09 3,89 2,87
4 5,07 3,17 3,27

Μ.Ο. 4,93 3,95 2,65
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5.5 Χλωρή βιομάζα.

5.5.1 Γενικά

Τα δύο προηγούμενα μεγέθη ύψος και φυλλική επιφάνεια των φυτών 

αναφέρονται στον παράγοντα ανάπτυξη της καλλιέργειας. Η παραγωγή σε χλωρή 

βιομάζα που ακολουθεί αναφέρεται στην παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Στο Διάγραμμα 5.5 απεικονίζονται, η εξέλιξη της χλωρής βιομάζας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου του 2002 και για όλες τις 

μεταχειρίσεις, καθώς επίσης και οι πολυωνυμικές εξισώσεις της μεταβολής της 

χλωρής βιομάζας των μεταχειρίσεων. Στους Πίνακες 5.7 και 5.8 παρουσιάζονται η 

παραγωγή σε t στρ.'1 και η παραγωγικότητα σε £g/dAxtp. της χλωρής βιομάζας των 

μεταχειρίσεων για το σύνολο της καλλιεργητικής περιόδου του 2002. Τέλος, στον 

Πίνακα 5.9 που ακολουθεί απεικονίζονται συνολικά οι μετρήσεις σε παραγωγή 

χλωρής βιομάζας (t ha"1) των μεταχειρίσεων που αρδεύτηκαν ποικιλοτρόπως για το 

έτος 2002.

Όπως λοιπόν φαίνεται στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα της 

παραγωγής και της παραγωγικότητας σε χλωρή βιομάζα οι επαναλήψεις που 

αρδεύτηκαν με σταγόνα υπόγεια εμφάνισαν σαφή υπεροχή έναντι της άρδευσης με 

σταγόνα επιφανειακά.

Ειδικότερα για την περίοδο από τις 28 Μάίου έως και τις 15 Ιουλίου 

παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταχειρίσεων η οποία αποδίδεται 

στην υπεροχή της χλωρής βιομάζας των επαναλήψεων που αρδεύτηκαν υπόγεια σε 

σχέση με αυτή της επιφανειακής άρδευσης και με τον μάρτυρα (χωρίς άρδευση).

Την αμέσως επόμενη περίοδο μέτρησης από τις 16 Ιουλίου έως και τις 16 

Αυγούστου σημαντικές διαφορές εμφανίζουν και οι τιμές σε χλωρή βιομάζα της 

υπόγειας μεθόδου άρδευσης και αυτών της επιφανειακής στάγδην και των 

επαναλήψεων που δεν αρδεύτηκαν καθόλου (μάρτυρας). Αυτό βέβαια αποτελεί 

απόδειξη και όχι απλώς ένδειξη της αναγκαιότητας χρήσης αρδευτικού νερού, 

ακόμη και στις ξηρικές καλλιέργειες, όταν η επιδίωξη είναι η υψηλή παραγωγή σε 

χλωρή βιομάζα.
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Η περίοδος με τις μέγιστες τιμές παραγωγικότητας για το σύνολο των 

μεταχειρίσεων ήταν αυτήν από 17 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, 

αυτή τη περίοδο σαφή υπεροχή παρουσιάζουν οι επαναλήψεις που αρδεύτηκαν 

υπόγεια έναντι της επιφανειακής στάγδην άρδευσης.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται και η αναπτυξιακή δραστηριότητα 

της καλλιέργειας με την εμφάνιση των μεγίστων τελικών τιμών χλωρής βιομάζας 

για το σύνολο των μεταχειρίσεων με εξαίρεση τον μάρτυρα. Την περίοδο αυτή από 

4 Σεπτεμβρίου έως και 22 Σεπτεμβρίου η επεξεργασία των δεδομένων δεν ανέδειξε 

καμία σημαντική διαφοροποίηση των μεταχειρίσεων που αρδεύτηκαν υπόγεια σε 

σχέση με την επιφανειακή στάγδην άρδευση ειδικότερα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στο γεγονός αυτό συνέβαλλε βέβαια και η υψηλή παραγωγικότητα που 

παρουσίασαν οι επαναλήψεις που αρδεύτηκαν υπογείως την αμέσως προηγούμενη 

περίοδο μέτρησης, έναντι των υπολοίπων μεθόδων.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου 

εμφανίζονται αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Δεν 

παρατηρείται πλέον καμία σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές της χλωρής 

βιομάζας μεταξύ των στάγδην μεθόδων (υπόγεια και επιφανειακή). Οι αρνητικοί 

αυτοί ρυθμοί παραγωγικότητας, οι οποίοι βέβαια οφείλονται στη γήρανση της 

καλλιέργειας, είναι σχεδόν ίσοι για το σύνολο των μεταχειρίσεων και έχουν ως 

αποτέλεσμα την μείωση των τελικών αποδόσεων αλλά και των διαφοροποιήσεων 

μεταξύ των επαναλήψεων που αρδεύτηκαν ποικιλοτρόπως. Εξαίρεση όλων αυτών 

αποτελεί ο μάρτυρας (χωρίς άρδευση) του οποίου οι ρυθμοί παραγωγικότητας 

παραμένουν θετικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από 23/9 έως 8/10.

Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι οι επαναλήψεις που δεν αρδεύτηκαν 

καθόλου καθυστέρησαν σημαντικά την ανάπτυξή τους με αποτέλεσμα να 

διαθέτουν επιπλέον αποθέματα για αναπτυξιακή δραστηριότητα, ενώ στις 

υπόλοιπες μεταχειρίσεις η αντίδραση στην επάρκεια νερού και θρεπτικών 

στοιχείων ήταν άμεση. Με άλλα λόγια ήταν σαφής η επιτάχυνση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας (πρώιμη ανάπτυξη) των φυτών που αρδεύτηκαν ποικιλοτρόπως. 

Πάντως η αύξηση αυτή στο μάρτυρα δεν είναι σημαντική χρονικά και ποσοτικά 

ώστε να δικαιολογεί οικονομικά μία επιπλέον κοπή. Κρίνεται επομένως 

απαραίτητη η διερεύνηση τόσο του βέλτιστου χρόνου εγκατάστασης, διάρκειας
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άρδευσης και κοπής της καλλιέργειας του ινώδους σόργου με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση των αποδόσεων για τα Ελληνικά δεδομένα.

Την τελευταία περίοδο μέτρησης από 9 Οκτωβρίου έως και 4 Νοεμβρίου 

και έχοντας πλέον παρέλθει 160 ημέρες από τη σπορά, εμφανίζονται σταθερά 

αρνητικοί ρυθμοί παραγωγικότητας για το σύνολο των μεταχειρίσεων. Πέραν 

αυτής της περιόδου κρίθηκε ως μη απαραίτητη η διερεύνηση της εξέλιξης της 

χλωρής βιομάζας των μεταχειρίσεων. Επίσης την περίοδο αυτή δεν εμφανίζεται 

και στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μεθόδων με εξαίρεση βέβαια τον 

μάρτυρα.

Πίνακας 5.7 Παραγωγή χλωρής βιομάζας μεταχειρίσεων για το σύνολο της
καλλιεργητικής περιόδου του 2002

Ημερομηνία
μετρήσεων

Παραγωγή χλωρής βιομάζας (t/στρ.)
Υπόγεια Επιφανειακή Μάρτυρας

15/7 5,56 5,04 3,67
16/8 8,90 7,20 5,20
4/9 14,03 12,92 7,63
22/9 17,12 15,59 8,89
8/10 16,55 15,10 9,17
4/11 16,16 14,79 8,95

Πίνακας 5.8 Παραγωγικότητα χλωρής βιομάζας μεταχειρίσεων για το σύνολο 
της καλλιεργητικής περιόδου του 2002

Περίοδοι
μέτρησης

Παραγωγικότητα χλωρής βιομάζας (kg/d/οτρ.)
Υπόγεια Επιφανειακή Μάρτυρας

28/5-15/7 113,5 102,9 74,9
16/7-16/8 104,3 98,6 47,7
17/8-4/9 270,2 248,5 128,3
5/9-22/9 171,5 148,2 69,8
23/9-8/10 -35,8 -30,4 17,4
9/10-4/11 -14,5 -11,6 -8,2
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Πίνακας 5.9 Μετρήσεις χλωρής βιομάζας μεταχειρίσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(15/7/2002)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(16/8/2002)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(4/9/2002)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(22/9/2002)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(8/10/2002)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
(4/11/2002)

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ
1 60,63 53,27 32,94
2 51,06 56,73 34,68
3 53,03 47,19 38,36
4 57,75 44,52 40,79

Μ.Ο. 55,62 50,43 36,69
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 87,85 83,25 47,62
2 90,71 82,80 49,25
3 92,76 79,94 54,29
4 84,61 81,94 56,64

Μ.Ο. 88,98 81,98 51,95
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 142,13 137,32 65,61
2 141,51 120,95 68,77
3 139,77 132,25 83,74
4 137,83 126,25 87,17

Μ.Ο. 140,31 129,19 76,32
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 168,57 161,36 78,79
2 170,35 156,58 80,12
3 172,66 153,65 97,85
4 173,14 151,89 98,74

Μ.Ο. 171,18 155,87 88,88
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 155,18 155,77 80,80
2 171,81 155,92 84,41
3 162,31 135,14 99,99
4 172,55 157,17 101,49

Μ.Ο. 165,46 151,00 91,67
ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

1 160,03 140,52 79,14
2 174,07 142,18 80,40
3 156,33 151,80 98,90
4 155,75 157,02 99,36

Μ.Ο. 161,55 147,88 89,45
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5.5.2 Συζήτηση

Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί, πρώτον η ανάγκη χρήσης αρδευτικού 

νερού συμπληρωματικά ακόμα και στις χαμηλών απαιτήσεων καλλιέργειες για την 

κάλυψη των αναγκών σε εξατμισοδιαπνοή, και δεύτερον η χρήση της υπόγειας 

άρδευσης αποδεικνύεται ως η πλέον επικρατέστερη μεταξύ των σύγχρονων και των 

παραδοσιακών μεθόδων άρδευσης για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων σε χλωρή 

βιομάζα και μάλιστα με την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.

Οι σημαντικότερες στατιστικές διαφοροποιήσεις των επαναλήψεων που 

αρδεύτηκαν υπόγεια έναντι της επιφανειακής στάγδην παρουσιάζονται τη περίοδο 

με τις μέγιστες τελικές τιμές παραγωγής και παραγωγικότητας (μέσα Αυγούστου 

με τέλη Σεπτεμβρίου), αποδεικνύοντας έτσι της σημασία χρήσης της 

συγκεκριμένης μεθόδου. Δηλαδή, βρισκόμενα τα φυτά στην βέλτιστη παραγωγική 

τους φάση και έχοντας ως σύμμαχο τους τις υπόλοιπες κλιματικές και θρεπτικές 

παραμέτρους, η άρδευση με υπόγεια σταγόνα επιτάχυνε τους παραγωγικούς 

ρυθμούς της καλλιέργειας και ταυτόχρονα μεγιστοποίησε την τελική παραγωγή 

των φυτών που αναπτύχθηκαν υπό το καθεστώς της.

Αυτό βέβαια οφείλεται στην άμεση διοχέτευση του αρδευτικού νερού στο 

τμήμα του ενεργού ριζοστρώματος των φυτών με τη ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

των απωλειών λόγω εξάτμισης, καθώς επίσης και στη διατήρηση ικανοποιητικών 

τιμών εδαφικής υγρασίας (ιδατοϊκανότητα) μετά το πέρας της κάθε εφαρμογής και 

για ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα (2-5 ημέρες) για το συγκεκριμένο 

τμήμα της εδαφικής κατατομής (30 - 60 cm).

Στο Διάγραμμα 5.6 παρουσιάζεται η παραγωγικότητα σε χλωρή βιομάζα των 

μεταχειρίσεων υπόγειας, επιφανειακής και του μάρτυρα. Οι τιμές παραγωγικότητας 

θεωρούνται εξαιρετικά υψηλές σε σχέση με αποδόσεις που έχουν καταγραφεί στο 

παρελθόν (Panoutsou, 1999 ; Sakellariou - Makrantonaki et al., 2001) και μάλιστα 

απουσία λιπαντικής αγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Αποδεικνύεται έτσι και έμπρακτα η δυνατότητα ανάπτυξης του ινώδους 

σόργου ως ενεργειακού φυτού για τη παραγωγή υψηλών ποσοτήτων βιο-καυσίμου 

στην Κεντρική Ελλάδα, με τη χρήση της υπόγειας άρδευσης, καθώς επίσης και 

μελλοντική χρήση αυτού σε προγράμματα αμειψισπορών στα πλαίσια της νέας 

εναλλακτικής αειφορικής γεωργίας των χαμηλών εισροών.
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5.6 Ξηρή βιομάζα

5.6.1 Γενικά

Η μεταβολή σε παραγωγή ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων ανάλογα με 

τον τρόπο άρδευσης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.7. Στο Διάγραμμα 5.8 

παρουσιάζεται η παραγωγικότητα ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων. Στο 

Διάγραμμα 5.9 απεικονίζεται η διακύμανση σε παραγωγή ενέργειας (Τ.Ι.Π.). Στους 

Πίνακες 5.10 και 5.11 παρουσιάζονται η παραγωγή σε t στρ."1 και η 

παραγωγικότητα σε kg/d/ατρ. της ξηρής βιομάζας των τεσσάρων μεταχειρίσεων 

καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου και στον Πίνακα 5.12 η 

παραγωγή θερμογόνου δύναμης βιομάζας σε τόνους ισοδυνάμων πετρελαίου (ΤΙΠ). 

Τέλος στον Πίνακα 5.13 απεικονίζονται οι μετρήσεις σε ξηρή βιομάζα του συνόλου 

των μεταχειρίσεων για το έτος 2002 στο Βελεστίνο.

Η πρώτη καταγραφή σε παραγωγή ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων 

έγινε μία εβδομάδα μετά την πρώτη κοπή στις 15 Ιουλίου. Τα δεδομένα που 

προέκυψαν αναφέρονται στην εξέλιξη των ξηρών βαρών των μεταχειρίσεων που 

έως τότε δεν είχαν αρδευτεί διαφορετικά αλλά είχαν λάβει από κοινού τις ίδιες 

ποσότητες προ-φυτρωτικού ύδατος με κανόνι βροχής.

Οι παραγωγές σε ξηρή βιομάζα των μεταχειρίσεων με ημερομηνία 15/7 δεν 

εμφανίζουν σημαντική διαφορά μεταξύ τους, με εξαίρεση βέβαια τον μάρτυρα ο 

οποίος αρδεύτηκε ελάχιστα τις δύο πρώτες εβδομάδες από 28 Μάί'ου έως και 10 

Ιουνίου με σκοπό το ομοιόμορφο φύτρωμα. Η διαφοροποίηση που εμφανίζεται 

μεταξύ της υπόγειας μεθόδου και της άρδευσης με κανόνι βροχής, σε παραγωγή 

ξηρής βιομάζας, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ανισότητα (άνισες 

διακυμάνσεις) μεταξύ των τιμών των πειραματικών της τεχνητής βροχής.

Με την έναρξη της άρδευσης και ένα μήνα μετά, στις 16 Αυγούστου, 

παρουσιάζεται πλέον σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταχειρίσεων. Ειδικότερα 

οι επαναλήψεις που αρδεύτηκαν με υπόγεια σταγόνα παρουσιάζουν σαφή υπεροχή 

σε παραγωγή ξηρής βιομάζας έναντι της επιφανειακής στάγδην.

Σημειώνεται επίσης ότι η ελάχιστη τιμή σε παραγωγή ξηρής βιομάζας (2,35 

t στρ."1) που μετρήθηκε σε μία από τις τέσσερις επαναλήψεις της υπόγειας 

άρδευσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες μέγιστες τιμές της
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επιφανειακής στάγδην για την ίδια πάντα χρονική περίοδο μέτρησης (2,22 t στρ.'1), 

με την περιεκτικότητα σε υγρασία των νωπών δειγμάτων να κυμαίνεται από 70 - 

80%.

Τα αποτελέσματα δεν αλλάζουν και την επόμενη περίοδο μέτρησης (17/8- 

4/9). Οι διαφορές και πάλι παραμένουν σημαντικές και η υπεροχή των 

επαναλήψεων που αρδεύτηκαν υπογείως σε παραγωγή ξηρής βιομάζας είναι και 

αυτή τη χρονική περίοδο εμφανής έναντι της επιφανειακής στάγδην. Η υγρασία 

των νωπών δειγμάτων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κυμαίνεται μεταξύ των 

ορίων του 77 με 79% του συνόλου της χλωρής βιομάζας των δειγμάτων. Οι 

μέγιστες αποδόσεις σε ξηρή βιομάζα επιτυγχάνονται περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 

ακολουθώντας τις αντίστοιχες μέγιστες αποδόσεις σε χλωρή βιομάζα των 

μεταχειρίσεων.

Γνωρίζοντας μάλιστα ότι το δυναμικό παραγωγής σε ξηρή βιομάζα των C4 

φυτών στην Ελλάδα προσεγγίζει τα 40 kg/d/στρ. η τιμή αυτή της παραγωγικότητας 

ξεπεράστηκε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στις επαναλήψεις που έτυχαν της 

υπόγειας μεθόδου άρδευσης (Πίνακας 5.12). Το γεγονός αυτό αποτελεί 

αναμφισβήτητα το σπουδαιότερο επιχείρημα για την επιλογή μεθόδου άρδευσης με 

σκοπό την μεγιστοποίηση της παραγωγής σε ξηρή βιομάζα των C4 φυτών.

Τα αποτελέσματα δεν αλλάζουν ούτε τη περίοδο από τέλη Σεπτεμβρίου έως 

και τις αρχές Νοεμβρίου με τις επαναλήψεις που αρδεύτηκαν υπόγεια να 

εμφανίζουν και αυτή τη χρονική περίοδο σημαντική διαφορά έναντι της 

επιφανειακής στάγδην σε παραγωγή ξηρής βιομάζας. Η υγρασία που περιέχεται 

στο σύνολο του νωπού βάρους των φυτών κυμαίνεται και τη περίοδο αυτή σε 

ποσοστά 77 με 80%.

Μείωση της παραγωγής σε ξηρή βιομάζα παρατηρείται στο σύνολο των 

μεταχειρίσεων, εκτός του μάρτυρα, μετά το πέρας των 120 ημερών από τη σπορά 

και ως τις αρχές Νοεμβρίου που ολοκληρώθηκε το πείραμα. Αντίστοιχα, αρνητικοί 

ρυθμοί παραγωγικότητας εμφανίζονται στον μάρτυρα μετά τα μέσα Οκτωβρίου.

Η μείωση αυτή αποδίδεται στη ολοκλήρωση της αναπτυξιακής διαδικασίας 

και στη φυσιολογική γήρανση της φυτείας. Οι μειωμένες τιμές ένταση της 

ακτινοβολίας σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών της ημερήσιας θερμοκρασίας 

και την αυξημένη αναπνοή της φυτείας λόγω των υψηλών ποσοτήτων βιομάζας 

συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της NET (εμφάνιση αρνητικών τιμών αυτής).
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Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι η μείωση αυτή στις υπόγειες 

επαναλήψεις είναι μικρότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες αρδευόμενες 

μεταχειρίσεις, με εξαίρεση βέβαια τον μάρτυρα του οποίου η παραγωγικότητα 

συνεχίζει να κινείται ανοδικά έως και τα μέσα Οκτωβρίου.
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Πίνακας 5.10 Παραγωγή ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων

Ημερομηνίες
μέτρησης

Παραγωγή ξηρής βιομάζας (t/στρ.)
Υπόγεια Επιφανειακή Μάρτυρας

15/7 1,32 1,29 0,59
16/8 2,39 2,13 1,03
4/9 3,20 2,81 1,68

22/9 3,86 3,33 1,78
8/10 3,79 3,25 1,97
4/11 3,35 2,84 1,53

Πίνακας 5.11 Παραγωγικότητα ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων

Περίοδοι
μέτρησης

Παραγωγικότητα ξηρής βιομάζας (lg/d/στρ.)
Υπόγεια Επιφανειακή Μάρτυρας

28/5-15/7 26,94 26,00 12,04
16/7-16/8 34,52 27,09 14,19
17/8-4/9 42,63 35,26 34,21
5/9-22/9 36,67 29,44 5,56

23/9-8/10 -4,37 -5,00 4,87
9/10-4/11 -7,70 -6,14 -3,45

Πίνακας 5.12 Παραγωγή θερμογόνου δύναμης βιομάζας σε τόνους ισοδυνάμων 
πετρελαίου (ΤΙΠ) για το σύνολο των μεταχειρίσεων της καλλιεργητικής 

περιόδου του 2002 στο Βελεστίνο

Ημερομηνία
μέτρησης

Παραγωγή ενέργειας σε τόνους ισοδυνάμων πετρελαίου (ΤΙΠ)
Υπόγεια
στάγδην

Επιφανειακή
στάγδην Απόκλιση 

-υπόγεια %
Μάρτυρας Απόκλιση - 

υπόγεια %

15/7 0,53 0,52 -1,9 0,24 -54,7

16/8 0,96 0,85 -11,5 0,41 -57,3

4/9 1,28 U2 -12,5 0,67 -47,7

22/9 1,54 1,33 -13,6 0,71 -53,9

8/10 1,52 1,30 -14,5 0,79 -48,0

4/11 1,34 1,14 -14,8 0,61 -54,8
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Πίνακας 5.13 Μετρήσεις της ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων 

Α. Υπόγεια στάγδην άρδευση 

15/7/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Υ1 0,63 0,71 1,34

Υ2 0,55 0,76 1,31

Υ3 0,46 0,82 1,28

Υ4 0,57 0,78 1,35

Σύνολο πειραματικών 2,21 3,07 5,28

Μέσος Όρος 0,55 0,77 1,32

16/8/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Υ1 0,79 1,62 2,41

Υ2 0,77 1,66 2,43

Υ3 0,74 1,61 2,35

Υ4 0,77 1,60 2,37

Σύνολο πειραματικών 3,06 6,50 9,56

Μέσος Όρος 0,76 1,63 2,39

4/9/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Υ1 0,87 2,27 3,14

Υ2 0,86 2,40 3,26

Υ3 0,76 2,43 3,19

Υ4 0,82 2,39 3,21

Σύνολο πειραματικών 3,31 9,49 12,80

Μέσος Όρος 0,83 2,37 3,20
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22/9/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Y1 0,97 2,75 3,72

Υ2 1,02 2,92 3,94

Υ3 1,05 2,74 3,79

Υ4 0,97 3,02 3,99

Σύνολο πειραματικών 4,01 11,43 15,44

Μέσος Όρος 1,00 2,86 3,86

8/10/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Υ1 0,95 2,72 3,67

Υ2 0,99 2,85 3,84

Υ3 0,98 2,74 3,72

Υ4 0,94 2,99 3,93

Σύνολο πειραματικών 3,85 11,31 15,16

Μέσος Όρος 0,96 2,83 3,79

4/11/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Υ1 0,53 2,63 3,16

Υ2 0,55 2,93 3,48

Υ3 0,45 2,67 3,12

Υ4 0,57 3,05 3,62

Σύνολο πειραματικών 2,10 11,28 13,38

Μέσος Όρος 0,53 2,82 3,35
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Β. Επιφανειακή στάγδην άρδευση

15/7/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Ε1 0,46 0,80 1,26

Ε2 0,48 0,87 1,35

Ε3 0,44 0,86 1,30

Ε4 0,47 0,78 1,25

Σύνολο πειραματικών 1,85 3,31 5,16

Μέσος Όρος 0,46 0,83 1,29

16/8/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Ε1 0,70 1,40 2,10

Ε2 0,75 1,47 2,22

Ε3 0,72 1,44 2,16

Ε4 0,68 1,36 2,04

Σύνολο πειραματικών 2,85 5,67 8,52

Μέσος Όρος 0,71 1,42 2,13

4/9/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Ε1 0,75 2,02 2,77

Ε2 0,83 2,08 2,91

Ε3 0,76 2,07 2,83

Ε4 0,78 1,93 2,71

Σύνολο πειραματικών 3,12 8,10 11,22

Μέσος Όρος 0,78 2,03 2,81
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22/9/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

El 0,83 2,45 3,28

Ε2 0,85 2,59 3,44

Ε3 0,88 2,43 3,31

Ε4 0,81 2,48 3,29

Σύνολο πειραματικών 3,37 9,95 13,32

Μέσος Όρος 0,84 2,49 3,33

8/10/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Ε1 0,80 2,42 3,22

Ε2 0,83 2,53 3,36

Ε3 0,81 2,42 3,23

Ε4 0,75 2,44 3,19

Σύνολο πειραματικών 3,18 9,82 13,00

Μέσος Όρος 0,79 2,46 3,25

4/11/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Ε1 0,49 2,33 2,82

Ε2 0,60 2,50 3,10

Ε3 0,42 1,86 2,28

Ε4 0,74 2,42 3,16

Σύνολο πειραματικών 2,24 9,12 11,36

Μέσος Όρος 0,56 2,28 2,84
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Γ. Μάρτυρας (Χωρίς άρδευση)

15/7/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

ΜΙ 0,19 0,27 0,46

M2 0,26 0,40 0,66

M3 0,21 0,28 0,49

Μ4 0,30 0,44 0,74

Σύνολο πειραματικών 0,96 1,39 2,35

Μέσος Όρος 0,24 0,35 0,59

16/8/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

ΜΙ 0,31 0,51 0,82

M2 0,32 0,51 0,83

M3 0,41 0,80 1,21

Μ4 0,42 0,85 1,27

Σύνολο πειραματικών 1,46 2,67 4,13

Μέσος Όρος 0,36 0,67 1,03

4/9/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

ΜΙ 0,34 0,88 1,22

M2 0,53 1,44 1,97

M3 0,44 1,08 1,52

Μ4 0,56 1,43 1,99

Σύνολο πειραματικών 1,87 4,83 6,70

Μέσος Όρος 0,47 1,21 1,68
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22/9/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

Ml 0,31 0,90 1,21

M2 0,35 1,02 1,37

M3 0,55 1,56 2,11

Μ4 0,63 1,80 2,43

Σύνολο πειραματικών 1,83 5,29 7,12

Μέσος Όρος 0,46 1,32 1,78

8/10/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

ΜΙ 0,31 1,04 1,35

M2 0,33 1,12 1,45

M3 0,58 1,96 2,54

Μ4 0,57 1,95 2,52

Σύνολο πειραματικών 1,78 6,08 7,86

Μέσος Όρος 0,45 1,52 1,97

4/11/2002

Επαναλήψεις Φύλλα Βλαστοί Σύνολο

ΜΙ 0,21 0,94 1,15

M2 0,29 1,22 1,51

M3 0,30 1,29 1,59

Μ4 0,37 1,48 1,85

Σύνολο πειραματικών 1,17 4,93 6,10

Μέσος Όρος 0,29 1,23 1,53
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5.6.2 Συζήτηση

Και στην περίπτωση μέτρησης της ξηρής μάζας είναι φανερό ότι η υπόγεια 

στάγδην άρδευση υπερέχει από τις άλλες μεθόδους άρδευσης, παράγοντας 

μεγαλύτερες ποσότητες ξηρής μάζας και παρουσιάζει ταχύτερους και υψηλότερους 

ρυθμούς παραγωγικότητας.

Επιπλέον βγήκαν τρία βασικά συμπεράσματα από τα αποτελέσματα του 

πειράματος :

• Ο χρόνος συγκομιδής για μέγιστη παραγωγή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 

με 125 μέρες από την σπορά (για σπορές στα τέλη Μαΐου).

• Η μέγιστη τιμή σε παραγωγή ξηρής βιομάζας σε πειραματικό τεμάχιο 

υπόγειας στάγδην άρδευσης, άγγιξε τους 4 t στρ.'1 ή αντίστοιχα 1,6 τόνοι 

ισοδυνάμων πετρελαίου γεγονός που αποδεικνύει την σημασία της 

ορθολογικής χρήσης νερού χωρίς απώλειες (υπόγεια άρδευση).

• Το δυναμικό παραγωγής των C4 φυτών για τα Ελληνικά δεδομένα (40 

kg/d/στρ. ξηρής βιομάζας) ξεπεράστηκε στις επαναλήψεις που αρδεύτηκαν 

με σταγόνα υπόγεια την περίοδο από τα τέλη Αυγούστου ως και τις αρχές 

Σεπτεμβρίου.
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5.7 Εφαρμογή και εξοικονόμηση νερού

5.7.1 Γενικά

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 17 αρδεύσεις στο χωράφι οι οποίες κάλυψαν 

πλήρως τις ανάγκες τις καλλιέργειας. Στο Διάγραμμα 5.10 απεικονίζονται οι 

διαφορές σε δόσεις άρδευσης μεταξύ της υπόγειας και της επιφανειακής στάγδην 

άρδευση. Η διαφορά αυτή των δόσεων άρδευσης, μειωμένη στην υπόγεια μέθοδο 

σε ποσοστό 15% έναντι της επιφανειακής, είχε προαποφασιστεί πριν την έναρξη 

των αρδεύσεων και βασίστηκε στην ελαχιστοποίηση των απωλειών της 

επιφανειακής εξάτμισης καθώς επίσης και στην άμεση διοχέτευση του αρδευτικού 

νερού στο ενεργό τμήμα του ριζοστρώματος.

Διάγραμμα 5.10 Δόσεις άρδευσης των δύο μεθόδων για τη 
καλλιεργητική περίοδο του 2002 στο Βελεστίνο
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Ο προγραμματισμός της κάθε δόσης άρδευσης έγινε τηρουμένων των 

προδιαγραφών (παροχή σταλακτήρων, ωριαίο ύψος βροχής, διαστάσεις γραμμών 

άρδευσης και ισαποχή σταλακτήρων επί των γραμμών) για τη κάθε μεταχείριση 

ξεχωριστά, με βάση τις μετρούμενες τιμές εξάτμισης.

Στο διάγραμμα 5.11 απεικονίζονται τα σύνολα των ποσοτήτων του 

αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής 

περιόδου του 2002 στο Βελεστίνο και αναφέρονται σε mm ή m3 στρ.1.

Διάγραμμα 5.11 Σύγκριση συνολικών ποσοτήτων αρδευτικού νερού 
που χορηγήθηκε στις μεταχειρίσεις για το έτος 2002 στο Βελεστίνο
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αρδευτικού νερού της υπόγειας στάγδην άρδευσης
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5.7.2 Συζήτηση

Από τα βάρη σε ξηρή βιομάζα που πήραμε από κάθε πειραματικό τεμάχιο, 

ανάλογα με την ποσότητα νερού που χορηγήσαμε βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η 

πιο οικονομική μέθοδος άρδευσης είναι της υπόγειου στάγδην άρδευσης. Για την 

παραγωγή 3,86 t στρ."1 ξηρής βιομάζας στις υπόγειες επαναλήψεις απαιτήθηκαν 

187 mm αρδευτικού νερού (μέχρι τις 120 ημέρες από τη σπορά) και αντίστοιχα για 

την επιφανειακή στάγδην άρδευση για τη παραγωγή 3,33 t στρ."1 ξηρής βιομάζας 

απαιτήθηκαν 220 mm νερού.

Πραγματοποιώντας τις αντίστοιχες αναλογίες και διαιρέσεις προκύπτει ότι 

χρησιμοποιήθηκαν 48,4 λίτρα αρδευτικού νερού για τη παραγωγή ενός κιλού 

ξηρής βιομάζας στις υπόγειες επαναλήψεις όταν η αντίστοιχη κατανάλωση στις 

επιφανειακές στάγδην ήταν 66,1 λίτρα νερού.

Για την παραγωγή επομένως ενός ισοδυνάμου πετρελαίου απαιτήθηκαν 

στις υπόγειες στάγδην επαναλήψεις 121 m3 αρδευτικού νερού και αντίστοιχα στις 

επιφανειακές στάγδην 165 m3. Όλες οι παραπάνω τιμές αναφέρονται για την 

περίοδο της μέγιστης παραγωγής (22 Σεπτεμβρίου).

Αυτό σημαίνει, αφ’ ενός ότι τα επιπλέον 60 από τα 280 m3 αρδευτικού 

νερού που χορηγήθηκαν στην επιφανειακή στάγδην άρδευση και τα 51 από τα 238 

m3 που χορηγήθηκαν στις υπόγειες επαναλήψεις καταναλώθηκαν άσκοπα (μετά το 

πέρας των 120 ημερών), εφόσον ο σκοπός του έργου θα ήταν να γίνει μία και μόνο 

κοπή τη περίοδο της μέγιστης παραγωγής, και αφετέρου οι δόσεις άρδευσης στις 

υπόγειες επαναλήψεις θα μπορούσαν να ήταν μειωμένες σε ποσοστά 24,2 έως 

26,7% έναντι των δόσεων της επιφανειακής στάγδην άρδευσης, χωρίς βέβαια να 

μπορεί εκ των προτέρων να υπολογιστεί μία αρνητική φυσιολογική αντίδραση της 

καλλιέργειας σε τόσο χαμηλά ποσά αρδευτικής δόσης έναντι των αντίστοιχων 

τιμών εξατμισοδιαπνοής, για αναλογικά ίσες τιμές ξηρών βαρών.

Μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε πόσο σημαντική εξοικονόμηση 

χρημάτων θα μπορούσε να επιτύχει ένας παραγωγός χρησιμοποιώντας την υπόγεια 

στάγδην άρδευση όσον αφορά βέβαια το κοστολόγιο νερού. Αντισταθμίζεται έτσι 

σε σημαντικό βαθμό και η διαφορά σε αξία αγοράς και τοποθέτησης των υλικών 

άρδευσης μεταξύ των διαφόρων επιφανειακών μεθόδων σε σχέση με την υπόγεια 

στάγδην άρδευση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το καλοκαίρι του 2002 χαρακτηρίστηκε από μεγάλο ποσοστό 

βροχοπτώσεων ειδικά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε σχέση με τα κλιματικά 

δεδομένα της τελευταίας 25ετίας. Οι βροχοπτώσεις αυτές αν και δεν ήταν συχνές, 

έδρασαν ευεργετικά στην ανάπτυξη του ινώδους σόργου προάγοντας την 

ορυκτοποίηση και απορρόφηση μεγαλυτέρων ποσοτήτων αζώτου από τα φυτά.

Οι τιμές υγρασίας του εδάφους στην περιοχή του ενεργού ριζοστρώματος 

των φυτών (30 - 60 cm) έδειξαν μία σαφή ποιοτική υπεροχή της υπόγειας 

άρδευσης έναντι των υπολοίπων μεθόδων, εξαιτίας της διατήρησης των τιμών 

υγρασίας πλησίον της υδατοϊκανότητας πριν και μετά το πέρας της κάθε άρδευσης, 

με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω επιφανειακής εξάτμισης. 

Επιβεβαιώθηκε έτσι και η ορθή πρακτική της τοποθέτησης του υπόγειου δικτύου 

σε βάθος 45 cm για τη συγκεκριμένη μορφή και λειτουργία του πειράματος.

Παρατηρήθηκε γενικά μια υπεροχή των φυτών που αρδεύτηκαν με σταγόνα 

υπόγεια έναντι των φυτών που αρδεύτηκαν με σταγόνα επιφανειακά ως προς τους 

ρυθμούς ανάπτυξης και τις τελικές τιμές υψών. Η υπεροχή αυτή σε ύψη φυτών που 

αρδεύτηκαν υπόγεια ήταν εντονότερη σε σχέση με αυτά της επιφανειακής στάγδην 

άρδευσης τις πρώτες εβδομάδες της ανάπτυξης και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Αυγούστου. Επομένως, τα φυτά που αρδεύτηκαν με σταγόνα υπόγεια, 

αναπτύχθηκαν ταχύτερα και αντιστάθηκαν στην γήρανση για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, σε σχέση με τα φυτά που αρδεύτηκαν με την μέθοδο της επιφανειακής 

στάγδην άρδευσης.

Διαπιστώθηκε η ανάγκη χορήγησης αρδευτικού νερού στις καλλιέργειες 

χαμηλών απαιτήσεων όταν επιδιώκεται αφενός η γρήγορη ανάπτυξη και αφετέρου 

η υψηλή παραγωγικότητα και μάλιστα απουσία λιπαντικής αγωγής (σύγκριση 

αναπτυξιακών ρυθμών και τελικών υψών των φυτών που αρδεύτηκαν 

ποικιλοτρόπως με το τις αντίστοιχες του μάρτυρα).

Σημαντικές διαφορές παρουσίασε η ανάπτυξη των φυτών που αρδεύτηκαν 

υπόγεια καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, έναντι των φυτών που
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αρδεύτηκαν με σταγόνα επιφανειακά, με βάση τις μετρήσεις του δείκτη φυλλικής 

επιφάνειας (LAI).

Παρατηρήθηκε επίσης στις επαναλήψεις που αρδεύτηκαν με σταγόνα 

υπόγεια, πρώτον επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας έναντι των υπολοίπων 

μεθόδων, καθώς η επίτευξη της κρίσιμης τιμής 6 του δείκτη φυλλικής επιφάνειας 

προηγήθηκε των υπολοίπων κατά ένα δεκαήμερο και δεύτερον η πτώση του L.A.I. 

κάτω από την τιμή αυτή έγινε με καθυστέρηση ενός εικοσαήμερου περίπου, 

επιβεβαιώνοντας έτσι και την καθυστέρηση της γήρανση των φυτών που έτυχαν 

της υπόγειας στάγδην μεθόδου. Μάλιστα η διατήρηση του L.A.I. άνωθεν της τιμής 

5 διάρκεσε συνολικά 85 ημέρες στις υπόγειες στάγδην επαναλήψεις όταν στην 

επιφανειακή στάγδην άρδευση και τον μάρτυρα, δεν ξεπέρασε τις 76 ημέρες.

Είχαμε επίσης υπεροχή των επαναλήψεων που αρδεύτηκαν υπόγεια σε 

παραγωγή χλωρής βιομάζας έναντι της επιφανειακής στάγδην και σημαντική 

διαφοροποίηση των επαναλήψεων που έτυχαν της υπόγειας στάγδην άρδευσης σε 

παραγωγή ξηρής βιομάζας και ενέργειας. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι 

ελάχιστες τιμές ξηρής βιομάζας που παρατηρήθηκαν στις υπόγειες επαναλήψεις 

ήταν κατά πολύ ανώτερες των αντίστοιχων μεγίστων τιμών ξηρής βιομάζας στις 

επαναλήψεις της επιφανειακής στάγδην για την ίδια πάντα χρονική περίοδο 

μέτρησης.

Μάλιστα τη περίοδο από 17/8 έως και 4/9 τα φυτά που αρδεύτηκαν με 

σταγόνα υπόγεια ξεπέρασαν την αντίστοιχη τιμή του δυναμικού παραγωγής των C4 

φυτών για τα Ελληνικά δεδομένα (42,63 fcg/d/στρ.). Οι υψηλές αυτές αποδόσεις 

οφείλονται στην ιδιαιτερότητα της υπόγειας στάγδην άρδευσης, καθώς επιτρέπει 

τη διοχέτευση του αρδευτικού νερού στο τμήμα του ενεργού ριζοστρώματος των 

φυτών, χωρίς απώλειες (επιφανειακή εξάτμιση), κάτι βοηθά στη διατήρηση 

ικανοποιητικών τιμών εδαφικής υγρασίας μετά το πέρας της κάθε εφαρμογής 

(πλησίον της υδατοϊκανότητας).

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και παραγωγικότητας που παρατηρήθηκαν 

στις επαναλήψεις που αρδεύτηκαν με σταγόνα υπόγεια πραγματοποιήθηκαν με την 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση νερού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% που αρχικά 

είχε υποτεθεί, έναντι των υπολοίπων μεθόδων. Επιτεύχθηκε μάλιστα 

εξοικονόμηση νερού σε ποσοστά 24,2 έως 26,7% έναντι της επιφανειακής στάγδην
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μεθόδου άρδευσης, για αναλογικά ίσες τιμές ξηρών βαρών (τα ποσοστά αυτά 

αναφέρονται για την περίοδο από 15/7 έως 22/9).

Παράλληλα για την παραγωγή ενός ισοδυνάμου πετρελαίου απαιτήθηκαν 

121 m3 αρδευτικού νερού στις υπόγειες στάγδην επαναλήψεις και 165 m3 στις 

επιφανειακές στάγδην (οι τιμές αυτές αναφέρονται για την ημερομηνία της 

μέγιστης παραγωγής σε ξηρή βιομάζα του συνόλου των μεταχειρίσεων - 22 

Σεπτεμβρίου). Απαιτήθηκαν δηλαδή 48,4 λίτρα αρδευτικού νερού για την 

παραγωγή ενός κιλού ξηρής βιομάζας στις υπόγειες στάγδην επαναλήψεις, όταν η 

αντίστοιχη κατανάλωση στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις ήταν 66,1 λίτρα 

αρδευτικού νερού.

Στο πείραμα αυτό έγιναν σημαντικές παρατηρήσεις και βγήκαν βασικά 

συμπεράσματα για την καλλιέργεια του ινώδους σόργου. Ο καθορισμός του 

βέλτιστου χρόνου εγκατάστασης και συγκομιδής της καλλιέργειας όσον αφορά την 

κεντρική Ελλάδα υπολογίστηκε μεταξύ των 115 - 125 ημερών με τη σπορά να 

πραγματοποιείται στις 28 Μαΐου.

Τονίζεται η σημαντικότητα προσδιορισμού του μέγιστου επιτρεπτού 

ποσοστού εξοικονόμησης νερού στις υπόγειες επαναλήψεις έναντι των υπολοίπων 

σύγχρονων και παραδοσιακών μεθόδων άρδευσης με σκοπό, αφ’ ενός την 

διατήρηση υψηλών τιμών παραγωγικότητας και αφετέρου την οικονομική 

εξισορρόπηση, χωρίς την εμφάνιση προβλημάτων στη φυσιολογική διαδικασία 

των φυτών.

Προτείνεται η υποκατάσταση των φυσικών κατακρημνισμάτων με τη 

χρήση της άρδευσης με κανόνι βροχής, ειδικότερα για το κρίσιμο μήνα του 

Ιουλίου, σε όλες τις στάγδην μεθόδους άρδευσης (επιφανειακές και υπόγειες), 

αποσκοπώντας έτσι στην αποδέσμευση των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων από 

το έδαφος (ορυκτοποίηση αζώτου), εκμεταλλευόμενοι βέβαια το πληθωρικό ριζικό 

σύστημα του ινώδους σόργου, και επιτυγχάνοντας τη μείωση των εισροών σε 

χημικά λιπάσματα (η λιπαντική αγωγή θα πραγματοποιείται μόνο όταν οι δείκτες 

των στοιχείων και ιχνοστοιχείων το επιβάλουν).

Κλείνοντας ειδική αναφορά πρέπει να γίνει για τα πειραματικά που δεν 

αρδεύτηκαν καθόλου. Οι υψηλές τιμές σε παραγωγή ξηρής βιομάζας και ενέργειας 

αυτών (1,97 t στρ.'1 και 0,79 ΤΙΠ αντίστοιχα), αποδεικνύει τη σημασία χρήσης της 

εν λόγω καλλιέργειας σε αμειψισπορές σε συνδυασμό με καλλιέργειες υψηλών
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απαιτήσεων. Ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις υποβαθμισμένων εδαφών η 

εναλλαγή του ινώδους σόργου με διάφορα ψυχανθή, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τις 

αρχές της μηδενικής - καλλιέργειας (αδιατάρακτο έδαφος, χλωρά λίπανση, ελλείψη 

οποιασδήποτε χημικής προσθήκης, κτλ.) θα μπορούσε να βελτιώσει τις φυσικές και 

χημικές ιδιότητες των εδαφών αυτών, διατηρώντας την κερδοφορία τους.

Συμπερασματικά τονίζεται ότι, οι αποδόσεις αυτές σε βιομάζα των 

μεταχειρίσεων σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση νερού (υπόγεια άρδευση), 

καθιστά φανερή τη δυναμική του ινώδους σόργου ως εναλλακτικής καλλιέργειας 

για την παραγωγή βιομάζας και ενέργειας, ενθαρρύνοντας έτσι την εισαγωγή της 

σε μελλοντικές αμειψισπορές, στα πλαίσια της νέας αειφορικής γεωργίας των 

χαμηλών εισροών, προσδίδοντας ένα επιπλέον στρατηγικό πλεονέκτημα στην 

οικοδόμηση μίας σύγχρονης και συνεχώς εξελισσόμενης Ελληνικής γεωργίας σε 

Ευρωπαϊκά πλαίσια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20/5/2002, Δευτέρα: Τοποθέτηση υπόγειου και επιφανειακού στάγδην δικτύου 

άρδευσης και του ειδικού εξοπλισμού (βαλβίδες, φίλτρα), καθώς επίσης και των 

ηλεκτροβανών της αυτόματης έναρξης και λήξης της άρδευσης και του ειδικού 

μικροϋπολογιστή miracle της εταιρίας Netafim.

27/5/2002, Δευτέρα: Οριοθέτηση των 12 πειραματικών τεμαχίων. Ελαφριά 

αναμόχλευση του εδάφους με μικρό αυτοκίνητο σκαπτικό (δισκοσβάρνα) και 

ισοπέδωση του εδάφους με ελαφρύ καλλιεργητή.

28/5/2002, Τρίτη: Σπορά των 12 πειραματικών και άρδευση για 5 min όλων των 

επαναλήψεων με αυτοπροωθούμενο συγκρότημα με περιστρεφόμενο εκτοξευτή 

(κανόνι).

30/5/2002, Πέμπτη: Άρδευση με το κανόνι όλων των επαναλήψεων για 5 min. 

3/6/2002, Δευτέρα: Τοποθέτηση υδρομετρητών στο σύνολο των πειραματικών. 

Εμφάνιση των πρώτων 2 φύλλων. Τυχαία επιλογή φυτών σήμανση τους και πρώτη 

μέτρηση υψών.

6/6/2002, Πέμπτη: Δεύτερη κατά σειρά μέτρηση υψών των τυχαίων φυτικών 

δειγμάτων.

9/6/2002, Κυριακή: Άρδευση για 5 min όλων των πειραματικών με το 

αυτοπροωθούμενο συγκρότημα. Ικανοποιητικό έως καλό φύτρωμα της 

καλλιέργειας.

14/6/2002, Παρασκευή: Τρίτη κατά σειρά μέτρηση των υψών και άρδευση για 5 

min όλων των πειραματικών τεμαχίων.

16/6/2002, Παρασκευή: Πότισμα για 6 min όλων των πειραματικών τεμαχίων. 

20/6/2002, Πέμπτη: Πρώτη μέτρηση δείκτη φυλλικής επιφάνειας (L.A.I.) στο 

χωράφι στο σύνολο των προεπιλεγμένων τυχαίων φυτικών δειγμάτων.

21/6/2002, Παρασκευή: Τέταρτη κατά σειρά μέτρηση του ύψους των φυτικών 

δειγμάτων όλων των πειραματικών τεμαχίων.

25/6/2002, Τρίτη: Άρδευση όλων των πειραματικών για 10 min με το 

αυτοπροωθούμενο συγκρότημα.
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27/6/2002, Πέμπτη: Πέμπτη κατά σειρά μέτρηση του ύψους των φυτικών 

δειγμάτων.

28/6/2002, Παρασκευή: Τοποθέτηση των ειδικών μεταλλικών αισθητήρων για 

την μέτρηση της υγρασίας του εδάφους με την μέθοδο T.D.R. (ένας για κάθε μία 

μεταχείριση).

3/7/2002, Τετάρτη: Πρώτη κατά σειρά μέτρηση της υγρασίας του εδάφους μέχρι 

βάθους 75 cm με τη μέθοδο T.D.R.

4/7/2002, Πέμπτη: Έκτη κατά σειρά μέτρηση του ύψους των φυτικών δειγμάτων 

στο σύνολο των μεταχειρίσεων. Άρδευση των πειραματικών για 6 min συνολικά. 

10/7/2002, Τετάρτη: Έβδομη και δεύτερη κατά σειρά μέτρηση του ύψους και του 

L.A.I. των φυτικών δειγμάτων. Τελευταία άρδευση του συνόλου των 

πειραματικών με το αυτοπροωθούμενο συγκρότημα διάρκειας 5 min. Σύνολο προ- 

φυτρωτικού αρδευτικού νερού 17,93 m3 sir"1 ή 14,34 m3 στα 0,8 sir (συνολική 

επιφάνεια πειραματικών 0,8 str). Δηλαδή το κάθε πειραματικό δέχτηκε συνολικά 

896,5 1 αρδευτικού νερού πριν την έναρξη της αυτοματοποιημένης άρδευσης. 

15/7/2002, Δευτέρα: Πρώτη κατά σειρά κοπή για τον υπολογισμό της χλωρής 

βιομάζας πριν την έναρξη της αυτοματοποιημένης άρδευσης. Τοποθέτηση εν 

συνεχεία δύο φυτών από το σύνολο των τυχαίων δειγμάτων της κάθε επανάληψης 

σε ειδικές πλαστικές σακούλες και μεταφορά τους στο Εργαστήριο της Σχολής. 

Διαχωρισμός των φύλλων και των βλαστών του κάθε δείγματος, μέτρηση του 

L.A.I. με το ειδικό όργανο εμβαδομέτρησης LI-COR, τοποθέτηση τους σε ειδικές 

χάρτινες σακούλες και εισαγωγή τους ξεχωριστά σε ειδικό ξηραντήριο για την 

αποξήρανση τους. Σταθεροποίηση της θερμοκρασίας στους 90 °C. Προηγήθηκε 

επίσης στο χωράφι η μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. για την 

επιβεβαίωση των ικανοποιητικών τιμών εδαφικής υγρασίας σε ολόκληρο το βάθος 

της εδαφικής κατατομής.

18/7/2002, Πέμπτη: Έναρξη αυτοματοποιημένης άρδευσης. Εφαρμογή 32 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 27,2 mm στις 

υπόγειες στάγδην επαναλήψεις. Συνολική διάρκεια άρδευσης 7 ώρες και 12 λεπτά 

για το επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 6 ώρες και 7 λεπτά για το υπόγειο στάγδην 

δίκτυο.

19/7/2002, Παρασκευή: Όγδοη και τρίτη κατά σειρά μέτρηση του ύψους και του 

L.A.I. των τυχαίων φυτικών δειγμάτων στο σύνολο των επαναλήψεων. Ψεκασμός
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με ειδικό φάρμακο για την καταπολέμηση της μυκητίασης που εμφανίστηκε στο 

σύνολο των επαναλήψεων.

20/7/2002, Σάββατο: Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. 

21/7/2002, Κυριακή: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 21 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 17,85 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 4 ώρες και 43 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 4 ώρες και 1 λεπτό για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

22/7/2002, Δευτέρα: Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. 

23/7/2002, Τρίτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 10 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 8,5 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 2 ώρες και 15 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 1 ώρα και 55 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Προηγήθηκε μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.

24/7/2002, Τετάρτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 5 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 4,25 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 1 ώρα και 7 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 57 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Προηγήθηκε μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.

26/7/2002, Παρασκευή: Ένατη και τέταρτη κατά σειρά μέτρηση του ύψους και 

του L.A.I. των φυτικών δειγμάτων για το σύνολο των επαναλήψεων. Εξαγωγή των 

ξηρών δειγμάτων από τα ξηραντήρια και ζύγισμα τους με σκοπό τον προσδιορισμό 

της ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων.

31/7/2002, Τετάρτη: Εμφάνιση εκ νέου της μυκητιάσεως. Προγραμματισμός για 

αυριανή εφαρμογή ειδικού σκευάσματος καταπολέμησης.

1/8/2002, Πέμπτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 20 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 17 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 4 ώρες και 30 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 3 ώρες και 49 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Ψεκασμός των επιφανειακών και των υπογείων στάγδην επαναλήψεων με ειδικό 

σκεύασμα κατά της μυκητιάσεως.

2/8/2002, Παρασκευή: Δέκατη και πέμπτη μέτρηση του ύψους και του L.A.I. των 

φυτικών δειγμάτων των μεταχειρίσεων. Μέτρηση επίσης της υγρασίας του 

εδάφους με τη μέθοδο T.D.R.
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4/8/2002, Κυριακή: : Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 17 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 14,45 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 3 ώρες και 49 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 3 ώρες και 15 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

5/8/2002, Δευτέρα: Μέτρηση της υγρασίας του εδάφους με τη μέθοδο T.D.R. 

7/8/2002, Τετάρτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 16 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 13,6 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 3 ώρες και 36 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 3 ώρες και 3 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Προηγήθηκε μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.

9/8/2002, Παρασκευή: Μέτρηση ύψους φυτών και εδαφικής υγρασίας (T.D.R.). 

10/8/2002, Σάββατο: Μέτρηση L.A.I. όλων των φυτικών δειγμάτων των 

μεταχειρίσεων.

11/8/2002, Κυριακή: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 29 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 24,65 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 6 ώρες και 32 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 5 ώρες και 33 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

12/8/2002, Δευτέρα: Μέτρηση εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.

15/8/2002, Πέμπτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 24 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 20,4 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 5 ώρες και 24 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 4 ώρες και 35 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Προηγήθηκε μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.

16/8/2002, Παρασκευή: Δεύτερη κατά σειρά κοπή για τον υπολογισμό της χλωρής 

βιομάζας. Τοποθέτηση εν συνεχεία δύο φυτών από το σύνολο των τυχαίων 

δειγμάτων της κάθε επανάληψης σε ειδικές πλαστικές σακούλες και μεταφορά 

τους στο Εργαστήριο της Σχολής. Διαχωρισμός των φύλλων και των βλαστών του 

κάθε δείγματος, τοποθέτηση τους σε ειδικές χάρτινες σακούλες και εισαγωγή τους 

ξεχωριστά σε ειδικό ξηραντήριο για την αποξήρανση τους. Σταθεροποίηση της 

θερμοκρασίας στους 90 °C. Προηγήθηκε μέτρηση L.A.I. όλων των φυτικών 

δειγμάτων των μεταχειρίσεων με το αυτόματο όργανο εμβαδομέτρησης LI-COR. 

17/8/2002, Σάββατο: Μέτρηση εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.
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19/8/2002, Δευτέρα: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 15 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 12,75 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 3 ώρες και 22 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 2 ώρες και 52 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Προηγήθηκε μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.

23/8/20002, Παρασκευή: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 

17 mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 14,45 mm 

στις υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 3 ώρες και 49 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 3 ώρες και 15 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Προηγήθηκε μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. και του ύψους 

των φυτικών δειγμάτων.

15/8/2002, Κυριακή: Εξαγωγή των ξηρών δειγμάτων από τα ξηραντήρια και 

ζύγισμα τους με σκοπό τον προσδιορισμό της ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων 

όσον αφορά τη δεύτερη κατά σειρά κοπή.

26/8/2002, Δευτέρα: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 14 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 11,9 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 3 ώρες και 9 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 2 ώρες και 41 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Προηγήθηκε μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R.

27/8/2002, Τρίτη: Μέτρηση L.A.I. όλων των φυτικών δειγμάτων των 

μεταχειρίσεων.

28/8/2002, Τετάρτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 9 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 7,65 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 2 ώρες και 2 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 1 ώρα και 43 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

30/8/2002, Παρασκευή: Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. και 

του ύψους των φυτικών δειγμάτων.

2/9/2002, Δευτέρα: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 9 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 7,65 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 2 ώρες και 2 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 1 ώρα και 43 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

3/9/2002, Τρίτη: Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. και του 

δείκτη φυλλικής επιφάνειας των φυτικών δειγμάτων.
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4/9/2002, Τετάρτη: Τρίτη κατά σειρά κοπή για τον υπολογισμό της χλωρής 

βιομάζας. Τοποθέτηση εν συνεχεία δύο φυτών από το σύνολο των τυχαίων 

δειγμάτων της κάθε επανάληψης σε ειδικές πλαστικές σακούλες και μεταφορά 

τους στο Εργαστήριο της Σχολής. Διαχωρισμός των φύλλων και των βλαστών του 

κάθε δείγματος, τοποθέτηση τους σε ειδικές χάρτινες σακούλες και εισαγωγή τους 

ξεχωριστά σε ειδικό ξηραντήριο για την αποξήρανση τους. Σταθεροποίηση της 

θερμοκρασίας στους 90 °C. Προηγήθηκε μέτρηση L.A.I. όλων των φυτικών 

δειγμάτων των μεταχειρίσεων με το αυτόματο όργανο εμβαδομέτρησης LI-COR. 

Ακολούθησε άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 5 mm 

αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 4,25 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 1 ώρα και 7 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 57 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο.

5/9/2002, Πέμπτη: Μέτρηση του ύψους των φυτικών δειγμάτων όλων των 

μεταχειρίσεων.

6/9/2002, Παρασκευή: Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. 

11/9/2002, Τετάρτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 14 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 11,9 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 3 ώρες και 9 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 2 ώρες και 41 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

13/9/2002, Παρασκευή: Μέτρηση του ύψους των φυτικών δειγμάτων όλων των 

μεταχειρίσεων.

15/9/2002, Κυριακή: Μέτρηση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας στον πειραματικό 

αγρό. Εξαγωγή των ξηρών δειγμάτων από τα ξηραντήρια και ζύγισμα τους με 

σκοπό τον προσδιορισμό της ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων όσον αφορά τη 

τρίτη κατά σειρά κοπή.

20/9/2002, Παρασκευή: Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο T.D.R. 

21/9/2002, Σάββατο: Μέτρηση του ύψους των φυτικών δειγμάτων όλων των 

μεταχειρίσεων.

22/9/2002, Κυριακή: Τέταρτη κατά σειρά κοπή για τον υπολογισμό της χλωρής 

βιομάζας. Τοποθέτηση εν συνεχεία δύο φυτών από το σύνολο των τυχαίων 

δειγμάτων της κάθε επανάληψης σε ειδικές πλαστικές σακούλες και μεταφορά 

τους στο Εργαστήριο της Σχολής. Διαχωρισμός των φύλλων και των βλαστών του 

κάθε δείγματος, τοποθέτηση τους σε ειδικές χάρτινες σακούλες και εισαγωγή τους
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ξεχωριστά σε ειδικό ξηραντήριο για την αποξήρανση τους. Σταθεροποίηση της 

θερμοκρασίας στους 90 °C. Προηγήθηκε μέτρηση L.A.I. όλων των φυτικών 

δειγμάτων των μεταχειρίσεων με το αυτόματο όργανο εμβαδομέτρησης LI-COR. 

26/9/2002, Πέμπτη: Άρδευση των μεταχειρίσεων. Συνολικά εφαρμόστηκαν 23 

mm αρδευτικού νερού στις επιφανειακές στάγδην επαναλήψεις και 19,55 mm στις 

υπόγειες στάγδην. Συνολικός χρόνος λειτουργίας 5 ώρες και 10 λεπτά για το 

επιφανειακό στάγδην δίκτυο, 4 ώρες και 24 λεπτά για το υπόγειο στάγδην δίκτυο. 

Ολοκλήρωση των αρδεύσεων.

28/9/2002, Σάββατο: Μέτρηση του ύψους των φυτικών δειγμάτων όλων των 

μεταχειρίσεων.

29/9/2002, Κυριακή: Μέτρηση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας στον αγρό. 

5/10/2002, Σάββατο: Μέτρηση του ύψους των φυτικών δειγμάτων όλων των 

μεταχειρίσεων. Ολοκλήρωση των μετρήσεων λόγω σταθεροποίησης των υψών. 

8/10/2002, Τρίτη: Πέμπτη κατά σειρά κοπή για τον υπολογισμό της χλωρής 

βιομάζας. Τοποθέτηση εν συνεχεία δύο φυτών από το σύνολο των τυχαίων 

δειγμάτων της κάθε επανάληψης σε ειδικές πλαστικές σακούλες και μεταφορά 

τους στο Εργαστήριο της Σχολής. Διαχωρισμός των φύλλων και των βλαστών του 

κάθε δείγματος, τοποθέτηση τους σε ειδικές χάρτινες σακούλες και εισαγωγή τους 

ξεχωριστά σε ειδικό ξηραντήριο για την αποξήρανση τους. Σταθεροποίηση της 

θερμοκρασίας στους 90 °C. Προηγήθηκε μέτρηση L.A.I. όλων των φυτικών 

δειγμάτων των μεταχειρίσεων με το αυτόματο όργανο εμβαδομέτρησης LI-COR. 

15/10/2002, Τρίτη: Μέτρηση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας στον αγρό. 

20/10/2002, Κυριακή: Εξαγωγή των ξηρών δειγμάτων από τα ξηραντήρια και 

ζύγισμα τους με σκοπό τον προσδιορισμό της ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων 

όσον αφορά τη πέμπτη κατά σειρά κοπή.

25/10/2002, Παρασκευή: Μέτρηση του δείκτη φυλλικής επιφάνειας στον αγρό. 

4/11/2002, Δευτέρα: Έκτη και τελευταία κατά σειρά κοπή για τον υπολογισμό της 

χλωρής βιομάζας. Τοποθέτηση εν συνεχεία δύο φυτών από το σύνολο των τυχαίων 

δειγμάτων της κάθε επανάληψης σε ειδικές πλαστικές σακούλες και μεταφορά 

τους στο Εργαστήριο της Σχολής. Διαχωρισμός των φύλλων και των βλαστών του 

κάθε δείγματος, τοποθέτηση τους σε ειδικές χάρτινες σακούλες και εισαγωγή τους 

ξεχωριστά σε ειδικό ξηραντήριο για την αποξήρανση τους. Σταθεροποίηση της 

θερμοκρασίας στους 90 °C. Προηγήθηκε μέτρηση L.A.I. όλων των φυτικών
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δειγμάτων των μεταχειρίσεων με το αυτόματο όργανο εμβαδομέτρησης LI-COR. 

Ολοκλήρωση των κοπών και των μετρήσεων του δείκτη φυλλικής επιφάνειας. 

18/11/2002, Δευτέρα: Εξαγωγή των ξηρών δειγμάτων από τα ξηραντήρια και 

ζύγισμα τους με σκοπό τον προσδιορισμό της ξηρής βιομάζας των μεταχειρίσεων 

όσον αφορά την έκτη και τελευταία κατά σειρά κοπή.

6/2/2003, Πέμπτη: Κοπή όλων των υπόλοιπων φυτών που παρέμειναν στο 

χωράφι μετά την ολοκλήρωση του πειράματος. Εξαγωγή των ειδικών μεταλλικών 

εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της εδαφικής υγρασίας και 

τοποθέτηση παράπλευρα των επιφανειακών πλαστικών σωλήνων άρδευσης. 

Κλείσιμο του μικροϋπολογιστή miracle και μηδενισμός των χρόνων. 

Ολοκλήρωση των εργασιών στο χωράφι.
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