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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παραγωγή καν εμπορία γλαστρικών φυτών για διακόσμηση εσωτερικών 

χώρων αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο της επιχειρηματικής ανθοκομίας που 

αντιμετωπίζει όμως πολλά προβλήματα στη χώρα μας και έχει σαφέστατα περιθώρια 

βελτίωσης. Το υψηλό κόστος παραγωγής και κατ' επέκταση το ακόμα υψηλότερο 

κόστος αγοράς από το καταναλωτικό κοινό, καθώς και οι υψηλές απατήσεις σε 

θρεπτικά στοιχεία, υπόστρωμα, καλλιεργητικές φροντίδες και φυτοπροστατευτικά, τα 

καθιστούν είδος πολυτελείας, παρά τα πολλαπλά οφέλη που αναμφισβήτητα παρέχει 

η παρουσία τους σε κλειστό χώρο. Τα ανωτέρω έχουν και σαν αποτέλεσμα την 

εισαγωγή πολλών γλαστρικών (τουλάχιστον σε μικρό μέγεθος φυτού) από το 

εξωτερικό με αντίστοιχη εξαγωγή συναλλάγματος. Αναζητώντας μια πιο προσιτή 

λύση για δημιουργία μικρών εστιών πρασίνου σε κλειστούς χώρους μελετήθηκε στην 

παρούσα εργασία η ανάπτυξη σποροφύτων και η εν δυνάμει χρήση τους ως 

καλλωπιστικά.

Έγιναν συνολικά πέντε πειράματα στα οποία μελετήθηκε η συμπεριφορά των 

σποροφύτων ως προς την ανάπτυξη τους και καλλωπιστική εμφάνιση: α) σε 

διαφορετικού τύπου φυτοδοχεία (πλαστικά διαφανή πιάτα και δίσκους αλουμινίου), 

β) εφαρμογή παρεμποδιστή ανάπτυξης Cycocel σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις, 

γ) ανάπτυξη σε διαφορετικά υποστρώματα (φαρμακευτικό βαμβάκι και 

απορροφητικό χαρτί), δ) ανάπτυξη παρουσία ή απουσία φωτός στο στάδιο του 

φυτρώματος και ε) η εφαρμογή κόκκινης χρωστικής ουσίας στους σπόρους κατά τη 

σπορά ή μετά από τέσσερις ημέρες.

Στην πλειοψηφία τους οι σπόροι στα πλαστικά πιάτα παρουσίασαν μειωμένη 

βλαστικότητα και είχαν καχεκτική εμφάνιση σε σχέση με τα σπορόφυτα των δίσκων. 

Ο ψεκασμός με παρεμποδιστή ανάπτυξης δεν έφερε ουσιαστική αλλαγή στην 

ανάπτυξη των σποροφύτων. Οι σπόροι που σπάρθηκαν σε απορροφητικό χαρτί 

βλάστησαν 3 ημέρες αργότερα από αυτούς στο βαμβάκι, ενώ και η ανάπτυξη τους 

και η γενική τους εμφάνιση υπολειπόταν αρκετά σε σχέση με τα σπορόφυτα στο 

βαμβάκι. Η κάλυψη των σπόρων (σκότος) κατά τις 4 πρώτες ημέρες δεν επηρέασε τη 

βλαστικότητα ούτε τη μετέπειτα ανάπτυξη αλλά τα σπορόφυτα είχαν άσπρο-κίτρινο 

χρώμα και σταδιακά πρασίνιζαν, αλλά η διαφορά από τα σκούρου πράσινου 

χρώματος σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν από την αρχή στο φως ήταν πάντα εμφανής.
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Η εφαρμογή της κόκκινης χρωστικής επηρέασε αρνητικά τη βλάστηση των σπόρων 

και η εμφάνιση των σποροφύτων ήταν πολύ καχεκτική, ενώ δεν επέφερε αλλαγή στο 

χρώμα τους όταν εφαρμόστηκε με τη σπορά. Στα σπορόφυτα που εφαρμόστηκε 

τέσσερις μέρες μετά τη σπορά παρατηρήθηκε πολύ ελαφρός ερυθρός 

μεταχρωματισμός στις κορυφές πιθανόν λόγω τοξικότητας. Η καλλιέργεια 

σποροφύτων ως καλλωπιστικά είναι ένας πολύ φθηνός τρόπος διακόσμησης 

εσωτερικών χώρων (γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων κ.ά.) και σίγουρα χρήζει 

περαιτέρω μελέτης στο μέλλον.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εποχή μας, που τα τεχνολογικά επιτεύγματα εξελίσσονται με φρενήρη 

ρυθμό, οι άνθρωποι ακολουθούν την πορεία αυτή, επιδιώκοντας να ωφεληθούν από 

τα συνεχώς αυξανόμενα υλικά μέσα που διατίθενται, ώστε να κάνουν τη ζωή τους πιο 

ευχάριστη και παραγωγική.

Ταυτόχρονα όμως, πασχίζουν να διατηρήσουν τους δεσμούς με τη φύση, με 

την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την 

αρχέγονη ανάγκη τους για συνύπαρξη με το φυσικό στοιχείο. Μια ανάγκη που ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να συρρίκνωσε, αλλά ευτυχώς δεν εκμηδένισε.

Η καλλιέργεια και χρήση καλλωπιστικών φυτών εντάσσεται στον κλάδο της 

ανθοκομίας η οποία εξελίχθηκε σε επιστήμη τον 20° αιώνα από τους λαούς της Β. 

Ευρώπης, παρ’ όλο που είναι αποδεδειγμένο από αρχαιολογικά ευρήματα, μύθους και 

ιστορικά γεγονότα ότι η ενασχόληση του ανθρώπου με αυτά ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια 

πριν.

Το γεγονός ότι ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό των ανθρώπων στις μέρες 

μας περνά το 80% του χρόνου του σε εσωτερικούς χώρους, αποδεικνύει τη 

σημαντικότητα της περαιτέρω ανάπτυξης της επιστήμης της ανθοκομίας, έχοντας 

κατά νου τα σημαντικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να διοχετεύσει τον άνθρωπο 

μέσω επιστημονικής έρευνας για την ορθολογική χρήση των καλλωπιστικών φυτών.

Είναι γνωστό ότι τα φυτά, ανέκαθεν αποτελούσαν τους φυσικούς πνεύμονες 

της γης, αφού, μέσω της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης παράγουν οξυγόνο, στοιχείο 

προαπαιτούμενο για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. Από επιστημονικά στοιχεία 

προκύπτουν και μια σειρά από άλλα εξίσου σημαντικά οφέλη από την καλλιέργεια 

και γενικά τη συνύπαρξη μας με τα φυτά σε εσωτερικούς χώρους και τα οποία είναι:

• Αποτελούν πηγή ευεξίας

• Λειτουργούν ως συστήματα καθαρισμού της ατμόσφαιρας

• Αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της υγρασίας στο χώρο
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• Φιλτράρουν την ατμόσφαιρα σε περιόδους ζέστης

• Απορροφούν τους θορύβους με το φύλλωμα τους

• Φιλτράρουν τη σκόνη και άλλα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια

• Μειώνουν την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και του στατικού 

ηλεκτρισμού από τις ηλεκτρικές συσκευές που μας περιβάλλουν

• Το πράσινο χρώμα τους κατευνάζει και χαλαρώνει το ανθρώπινο σώμα και 

μυαλό δημιουργώντας την αίσθηση της ηρεμίας, της αρμονίας και της 

ασφάλειας

• Αποτελούν πηγή δημιουργικότητας

Τα παραπάνω αναμφισβήτητα οφέλη προσφέρονται άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα 

σε μικρότερο βαθμό μέσα από τη συνύπαρξη με τα δημοφιλέστερα γλαστρικά φυτά 

που καλλιεργούνται σήμερα σε εσωτερικούς χώρους.

Όπως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι και με αυτά τα φυτά δεν είναι όλα ρόδινα 

όσον αφορά τη δυνατότητα καλλιέργειας τους και αποκόμισης των ωφελειών που 

προσφέρουν. Αιτία γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία 

τους προέρχονται από τροπικές χώρες με εντελώς διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. 

Έτσι δημιουργείται η ανάγκη να τους παρέχονται οι άριστες συνθήκες για την 

απρόσκοπτη ανάπτυξης τους. Η ιδιομορφία τους αυτή καθώς και διαφορετικότητα 

που παρατηρείται από είδος σε είδος ως προς τις απαιτήσεις τους σε φως, ένταση 

ηλιακής ακτινοβολίας, μήκος ημέρας, υγρασία, θερμοκρασία, θρεπτικά στοιχεία, 

κατάλληλο υπόστρωμα, οξύτητα υποστρώματος κ.α. δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό 

την παραγωγή τους. Επιπλέον, οι λεπτοί χειρισμοί που απαιτούνται, οι 

καλλιεργητικές φροντίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κλαδέματα, αφαίρεση 

άρρωστων φύλλων, κ.λπ.), καθώς και οι συχνές απαιτήσεις σε λίπανση και χημικά 

φυτοπροστατευτικά εξαιτίας της ευαισθησίας τους σε διάφορους εχθρούς και 

ασθένειες, έχουν σαν φυσικό επακόλουθο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους 

αγοράς, καλλιέργειας και διατήρησης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γεννήθηκε η σκέψη να μελετηθεί η 

ανάπτυξη σποροφύτων δημοφιλών στη χώρα μας ειδών που χρησιμοποιούνται
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ευρέως στη διατροφή ανθρώπων και ζώων και γενικά η εν γένει συμπεριφορά τους σε 

εσωτερικούς χώρους ως εν δυνάμει καλλωπιστικά φυτά.

Θα ήταν ουτοπικό αν υποστηρίζαμε ότι λίγη πράσινη συστάδα από σπορόφυτα 

σιταριού, κριθαριού κ.λπ μπορεί να συγκριθεί σε εμφάνιση και επιβλητικότητα στο 

χώρο με το ωραίο φύλλωμα του σπαθίφυλλου, της διεφενμπάχιας, κ.τ.λ .

Από την άλλη όμως, το ελάχιστο κόστος της καλλιέργειας των σποροφύτων και οι 

μηδαμινές απαιτήσεις τους τα κάνουν προσιτά σε ανθρώπους που δεν έχουν την 

οικονομική ευχέρεια (και δυστυχώς δεν είναι λίγοι) ή τον ελεύθερο χρόνο να 

περιποιούνται και να διατηρούν στο σπίτι ή στο γραφείο τους ένα εσωτερικό κήπο 

από ακριβά- πλην πολύ εντυπωσιακά - φυτά.
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

3.1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανθοκομία καλείται η καλλιέργεια των φυτών για παραγωγή δρεπτών 

(κομμένων) ανθέων, φυτών σε γλάστρες και φυλλωμάτων για ανθικές διακοσμήσεις 

και συνθέσεις. Η καλλιέργεια ανθοκομικών - καλλωπιστικών φυτών για εμπορική 

εκμετάλλευση, σε σύγκριση με άλλους γεωργικούς κλάδους άργησε να αναπτυχθεί.

Μόλις το 15ο μ.Χ. αιώνα, στην Ευρώπη, άρχισαν να καλλιεργούνται σχετικά 

συστηματικά τα φυτά με σκοπό τόσο την εμπορία των ανθέων όσο και την παραγωγή 

αρωμάτων, αλλά μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα πολύ λίγες εκτάσεις είχαν διατεθεί 

για το σκοπό αυτό. Στην Αμερική επίσης η καλλιέργεια των ανθέων ως εμπορική 

δραστηριότητα, ήταν άγνωστη στις αρχές του 19ου αιώνα. Η ανάπτυξη της 

ανθοκομίας άρχισε το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα από τις αρχές 

του 20ου, με σημαντική πρόοδο και αλματώδη εξέλιξη από τότε που η σύγχρονη 

τεχνολογία εφαρμόστηκε στην καλλιεργητική τεχνική.

Στην Ελλάδα η καλλιέργεια των ανθέων για εμπορικούς σκοπούς, μέχρι 

σχεδόν πριν από τον πόλεμο, είχε τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης, όπως όλες οι 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκείνης της εποχής. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ήταν 

περίπου 600 στρέμματα, τα περισσότερα γύρω από την Αθήνα. Μετά τον πόλεμο και 

κυρίως μετά το 1950 άρχισε μια προοδευτική και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής 

ανθοκομίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) μέχρι το 2005, προκύπτουν τα εξής, αναφορικά με την 

ανθοκομία και τις ανθοκαλλιέργειες στην Ελλάδα:

• Οι ανθοκαλλιέργειες υπαίθρου υπέστησαν βαθμιαία μείωση κατά τις δυο 

τελευταίες δεκαετίες (1988-2005), της τάξεως του 18%, περιοριζόμενες από 

τα 5.549 στα 4.538 στρέμματα

• Οι ανθοκαλλιέργειες θερμοκηπίων αυξήθηκαν βαθμιαία κατά τις αντίστοιχες 

δεκαετίες (1988-2005), ανερχόμενες από τα 2.685 στα 3.574 στρέμματα
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• Το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με ανθοκομικά (υπαίθρου και 

θερμοκηπίων) κατά την τελευταία εικοσαετία κυμάνθηκε σε μεγέθη 8.000- 

10.000 στρεμμάτων.

Το γεγονός της ύπαρξης του σημαντικότερου μεριδίου κατανάλωσης 

ανθοκομικών προϊόντων στην Αττική (πίνακας 2), συνέβαλε στην ανάπτυξη της 

ανθοκομίας εντός των διοικητικών ορίων αυτού του νομού. Ειδικότερα, κατά την 

τελευταία εικοσαετία ο αριθμός των ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων κυμάνθηκε από 

1.350 έως 1.700, ενώ η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση από 4,5 έως 7,5 στρέμματα 

σταθεροποιούμενη το 2005 σε 5.3 στρέμματα.

Οι κυριότερες περιφέρειες ανθοκαλλιέργειας στην Ελλάδα είναι:

• Αττική 39,2%

• Κεντρική Μακεδονία 15,6%

• Κρήτη 15,5%

• Θεσσαλία 9%

• Στερεά Ελλάδα 6,3%

• Δυτική Ελλάδα 5,3%

• Πελοπόννησος 4,2%

• Λοιπές Περιφέρειες 4,9%

Στην Ελλάδα οι εξαγωγές ανθοκομικών προϊόντων, αν και εμφανίζουν μια 

αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι πολύ χαμηλές, αφού η αξία 

τους αντιστοιχεί μόλις στο 8% της αξίας των εισαγωγών τους.

Οι εξαγωγές των ελληνικών ανθοκομικών ειδών γίνονται σε ποσοστό 68% προς 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ποσοστό 32% προς τρίτες χώρες, με 

καλύτερες αγορές αυτές της Γερμανίας και Γαλλίας.

3.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τα σημαντικότερα προβλήματα παραγωγής ανθοκομικών φυτών είναι:

α) Έλλειψη προγραμματισμού παραγωγής τόσο από πλευράς παραγομένων ειδών, 

όσο και ποσότητας και εποχής παραγωγής.

7



β) Χαμηλή τεχνολογική και επιστημονική στάθμη των ανθοκομικών μονάδων, 

γ) Η ανθοκομική παιδεία στη χώρα μας είναι ελάχιστη.

δ) Η εισαγωγή στις ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις της σύγχρονης τεχνολογίας γίνεται 

με πολύ βραδύ ρυθμό.

ε) Η παραγωγή ανθοκομικών προϊόντων έχει στραφεί σε λίγα είδη μόνο, κυρίως 

κομμένων ανθέων, ενώ οι συνθήκες επιτρέπουν την παραγωγή και πολλών άλλων 

ειδών που μπορούν να διατεθούν το ίδιο εύκολα, πέρα από τη σημερινή διάθεση.

Τα προβλήματα παραγωγής ενισχύονται από την αύξηση των καυσίμων, των 

ημερομισθίων, των υψηλών επιτοκίων δανεισμού και από την εφαρμογή δαπανηρής 

και ακατάλληλης τεχνολογίας. Σημαντική υπήρξε τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των 

εισροών από φάρμακα, λιπάσματα κλπ., γεγονός που συντέλεσε ώστε η συμμετοχή 

των μεταβλητών δαπανών στο κόστος παραγωγής στις θερμοκηπιακές ανθοκομικές 

καλλιέργειες, να διαμορφώνεται σε ποσοστά που κυμαίνονται από 50% έως και 60% 

ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος.

Τα προβλήματα αυτά αποτελούν τη βασική αιτία μείωσης της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αυτών έναντι των αντιστοίχων ανθοκομικών 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων μη ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. 

Κολομβίας, Μεξικού, Κένυας, κ.ά.).

Το υψηλό κόστος παραγωγής των ανθοκομικών φυτών οφείλεται:

α) Στη χαμηλή τεχνολογική στάθμη των μονάδων και στο χαμηλό βαθμό 

αυτοματισμού όλων των σχετικών εργασιών.

β) Στην έλλειψη εργατικών χεριών και στο υψηλό κόστος απασχολήσεως τους.

γ) Στη μη καλή εκμετάλλευση των μέσων που υπάρχουν σε κάθε μονάδα, δηλαδή δεν 

γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση του χώρου των θερμοκηπίων, κυρίως στα 

γλαστρικά ή δεν γίνεται σωστή εφαρμογή των διαφόρων μέσων θερμάνσεως, ατέλειες 

των κατασκευών, κ.τ.λ.
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Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος κατά την εμπορία της παραγωγής

είναι:

α) Δεν γίνεται τυποποίηση των προϊόντων.

β) Γίνεται ανεξέλεγκτη εισαγωγή φυτών που είναι σε εμπορεύσιμο μέγεθος καθώς και 

δρεπτών ανθέων από εμπόρους που παρουσιάζονται σαν παραγωγοί.

γ) Ο όγκος των εξαγωγών είναι πολύ μικρός. Επιπλέον, δεν υπάρχουν έργα υποδομής 

για εξαγωγές, όπως ανθαγορές, εγκαταστάσεις ψυγείων, συσκευαστήρια, 

διαμετακομιστικοί σταθμοί.

Τα προβλήματα χρηματοδοτήσεως γίνονται σοβαρότερα, καθώς οι 

ανθοπαραγωγοί δεν απολαμβάνουν ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη (Κουτέμπας και 

Ταμβάκης, 1988).

3.3. ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΦΥΤΑ

Τα φυλλώδη καλλωπιστικά γλαστρικά φυτά άρχισαν να εισάγονται στην 

Ευρώπη κατά το 18° και τις αρχές του 19ου αιώνα, από βοτανολόγους και εξερευνητές 

οι οποίοι τα συνέλλεγαν από εξωτικές περιοχές, όπως η Ινδία, η Αφρική, η Αμερική 

και η Αυστραλία. Τα περισσότερη φυλλώδη φυτά είναι ιθαγενή των τροπικών και 

υποτροπικών περιοχών, όπου η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 13° και 

33°C και η βροχόπτωση είναι κανονικά κατανεμημένη σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

Εξ' ορισμού η καλλωπιστική αξία των περισσοτέρων φυλλωδών φυτών συνίσταται 

στο ελκυστικό φύλλωμα που διαθέτουν και όχι στα άνθη τους. Γενικά τα άνθη των 

περισσοτέρων φυλλωδών φυτών είναι μικρά, άνευ αισθητικής αξίας και είναι 

κρυμμένα μέσα στο φύλλωμά τους ή εμφανίζονται ελάχιστα στο χρόνο.

Περισσότερα από 500 είδη και ποικιλίες φυλλωδών φυτών διακινούνται στην 

αγορά, αλλά δεν υπάρχουν πλήρη στατιστικά δεδομένα σχετικά με την εμπορία τους. 

Η αγοραία αξία τους καθορίζεται από το μέγεθος του φυτοδοχείου μέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται, τον αριθμό των στελεχών τους, ενώ συχνά λαμβάνεται υπόψη και το 

ύψος τους.

Τα γνωστότερα και πιο διαδεδομένα φυλλώδη γλαστρικά φυτά είναι τα εξής:
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Φίκος, Φυλλόδενδρο, Πόθος, Γιούκα, Διφενμπάχια, Κρότωνας, Κέντια, Αράλνα και

Μάραθα.

3.3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ο μεγάλος αριθμός των φυλλωδών ειδών, σε συνδυασμό με τη μεγάλη 

ποικιλία των καλλιεργητικών τεχνικών, δεν επιτρέπουν την εκπόνηση ενός ενιαίου 

οδηγού παραγωγής τους.

Το μίγμα εδάφους που χρησιμοποιείται στα φυλλώδη φυτά μπορεί να 

αποτελείται από 100% οργανική ουσία ή μίγμα οργανικής ουσίας και αδρανούς 

υλικού σε αναλογία 1:1. Το κύριο κριτήριο για την επιλογή ενός εδαφικού μίγματος 

για φυλλώδη φυτά είναι ο αερισμός και η συγκράτηση υγρασίας και θρεπτικών 

στοιχείων. Τα περισσότερα βασικά υλικά υποστρωμάτων είναι μη αειφορικά καθώς 

εξορύσσονται από το έδαφος και, μερικές φορές, απαιτούν υψηλό ενεργειακό κόστος 

προετοιμασίας και διακίνησης.

To pH του μίγματος παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φυτού. Το 

άριστο pH για τα περισσότερα φυλλώδη φυτά κυμαίνεται μεταξύ 5,5-6,5.

Η λίπανση επηρεάζει άμεσα την ταχύτητα ανάπτυξης των φυτών και ως εκ 

τούτου το κέρδος του παραγωγού. Πρέπει γενικώς να αποφεύγονται οι υπερβολές 

καθώς αυξάνουν το κόστος, την ευαισθησία των φυτών στις αντίξοες συνθήκες και 

έμβια όντα και μολύνουν το περιβάλλον.

3.3.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΓΑΑΣΤΡΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ο έλεγχος του περιβάλλοντος είναι απαραίτητος για την παραγωγή φυτών 

υψηλής ποιότητας. Αποτυχία ή αδυναμία ρύθμισης των συνθηκών του περιβάλλοντος 

έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ποιότητας και συνεπώς μη οικονομικό όφελος.

Η θερμοκρασία του αέρα είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας, καθώς τα 

περισσότερα φυλλώδη φυτά προέρχονται από τροπικά ή υποτροπικά κλίματα και
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απαντούν υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα νυχτερινές, συνήθως άνω των 18°C. Η 

θερμοκρασία του εδάφους παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να 

διατηρείται στους 18° - 21°C.

Μερικά φυλλώδη φυτά, όπως η Αφελάνδρα, το Αγλαόνεμα, ο Πόθος, η 

Διφενμπάχια και η Μάραθα, καταστρέφονται σε θερμοκρασίες γύρω ή λίγο κάτω των 

10°C.

Η ένταση του φωτός είναι επίσης σημαντικός παράγοντας διότι ελέγχει άμεσα 

την ποιότητα των φυτών, όπως το μήκος των μεσογονάτιων διαστημάτων, το 

χρωματισμό του φυλλώματος, το επίπεδο των υδατανθράκων και επομένως την 

ταχύτητα αύξησης των φυτών. Χαμηλή ένταση φωτισμού προκαλεί εκχλοίωση, αλλά 

και φωτισμός υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

Συστήματα άρδευσης με τα οποία αποφεύγεται το βρέξιμο των φύλλων είναι 

προτιμότερα για τα φυλλώδη, διότι έτσι ελαττώνονται οι προσβολές από ασθένειες. 

Τέτοια συστήματα είναι η στάγδην άρδευση και το σύστημα του βρεγμένου δαπέδου 

ή τριχοειδής άρδευση (Γεωργακοπούλου-Βογιατζή, 2007).

Οι απατήσεις των φυλλωδών φυτών σε υγρασία του αέρα δεν είναι πλήρως 

καθορισμένες, αλλά φαίνεται ότι γενικώς η σχετική υγρασία πρέπει να υπερβαίνει το 

50%. Σε περιβάλλοντα όπου η σχετική υγρασία πέφτει συχνά κάτω από 25% 

συνιστάται η εγκατάσταση συστήματος υδρονέφωσης ή συστήματος ομίχλης.

3.3.3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΔΩΝ ΓΛΑΣΤΡΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ

Πολλά προβλήματα της καλλιέργειας των φυλλωδών φυτών οφείλονται στην 

υπερβολική ή την πολύ μικρή ποσότητα χημικών ουσιών (ορμονών, λιπασμάτων, 

φαρμάκων) που εφαρμόζονται στα φυτά ή στο εδαφικό τους μίγμα. Τέτοια 

προβλήματα είναι:

1. Έλλειψη θρεπτικών στοιχείων (τροφοπενίες)

2. Τοξικότητα από υπερβολική συγκέντρωση αλάτων

3. Τοξικότητα από ψεκασμούς χημικών φυτοπροστατευτικών ουσιών

4. Τοξικότητα φθορίου
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>. l-.σωτερική μόλυνση

u·4· ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΛΑΣΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Γα φυτά μπορούν να αναπαραχθούν με δύο βασικούς τρόπους: τον εγγενή και 
τον αγενή.

Ια φυλλώδη γλαστρικά φυτά πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα, σπόρους, 

νιιεριες καταβολάδες, διαίρεση και ιστοκαλλιέργεια.

λ την παρούσα εργασία ενδιαφέρει ο εγγενής πολλαπλασιασμός, γι’ αυτό δεν 

"α γίνει περαιτέρω ανάλυση των λοιπών μεθόδων.

Στην εγγενή αναπαραγωγή χρησιμοποιούνται τα σπέρματα των φυτών. Τα 

οπέρματα παράγονται όταν ο αρσενικός και θηλυκός γαμέτης ή ιστοί ενώνονται μέσα 

στο άνθος. Η αγενής (εκβλαστική) αναπαραγωγή επέρχεται όταν διάφορα μέρη ενός 

φυτού τοποθετούνται στο σωστό περιβάλλον μέχρι να ριζοβολήσουν και τελικά να 

αναπτυχθούν σε ένα νέο φυτό.

Μορφολογία και ανάπτυξη του σπόρου

Ο σπόρος είναι ένας τρόπος για προστασία και επιβίωση των φυτικών ειδών. 

Χποτελεί το όχημα και την εξάπλωση της νέας ζωής από ένα μέρος σε ένα άλλο ή 

μέσα στο χρόνο. Είναι επίσης η πρώτη ύλη για πλήθος εδώδιμων συνήθως προϊόντων, 

μι-, μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Βοτανικά ο σπόρος είναι ένα νεαρό φυτό, του οποίου οι δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Αντιπροσωπεύει την πιο κρίσιμη 

ν,αη στη ζωή ενός φυτού και είναι υπεύθυνος για την εξέλιξη και εξάπλωση των 

φυτικών ειδών.

Ο σχηματισμός του σπόρου περνά από έξι αναπτυξιακά στάδια:

1. Σχηματισμό στημόνων και υπέρου στην ανθική καταβολή

2 Ανθηση ή άνοιγμα των ανθέων, που σηματοδοτούν την ωρίμανση των 

στημόνων και του υπέρου
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3. Επικονίαση. δηλαδή μεταφορά της γύρης από το αρσενικό στο θηλυκό όργανο 

αναπαραγωγής, βλάστηση της γύρης, είσοδος του γυρεοσωλήνα στην ωοθήκη

4. Γονιμοποίηση του ωοκυττάρου

5. Διαφοροποίηση του εμβρύου και του περιβάλλοντος ενδοσπερμίου και 

περιβλήματος

6. Ωρίμανση του σπόρου και συσσώρευση των αποθηκευμένων θρεπτικών 

ουσιών(σποροπαραγωγή)

Αφού το σπέρμα σπαρθεί και επέλθει η βλάστηση, το νέο φυτό, ή αλλιώς 

σπορόφυτο, αρχίζει να αναπτύσσεται. Αυτό το στάδιο βλαστικής ή μη ανθοφορούσας 

ανάπτυξης ονομάζεται στάδιο νεανικότητας. Καθώς το μέγεθος του φυτού αυξάνεται 

με το σχηματισμό και την ανάπτυξη εκατομμυρίων νέων κυττάρων, το μήκος του 

βλαστού και η εγκάρσια διάμετρος του φυτού αυξάνονται και αυτά. Σε αυτό το 

στάδιο αναπτύσσονται τα φύλλα, οι βλαστοί και άλλα μέρη του φυτού. Συνήθως, ένα 

φυτό δεν μπορεί να ανθοφορήσει κατά τη διάρκεια του σταδίου νεότητας (Boodley, 

1998).

Αφού περάσει το κατάλληλο χρονικό διάστημα, το φυτό εισέρχεται στο ενήλικο 

στάδιο ανάπτυξης. Αυτό το στάδιο μπορεί να ποικίλει από λίγες μόνο εβδομάδες για 

τα ποώδη φυτά μέχρι και πολλά χρόνια για ορισμένα δέντρα. Κατά τη διάρκεια του 

ενήλικου σταδίου, το φυτό μπορεί να υποκινηθεί από τη φύση του για να ανθίσει και 

να παράγει καρπούς και/ή σπέρματα. Δεν παράγουν όλα τα φυτά καρπούς, όμως όλα 

τα φυτά παράγουν σπέρμα. Σε ορισμένα φυτά τα άνθη ονομάζονται ατελή. Με άλλα 

λόγια, τους λείπουν ορισμένα τμήματα των ανθέων. Τέτοια φυτά μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο ως αρσενικός γονέας και δεν μπορούν να παράγουν σπέρματα.

Σπέρματα

Τα σπέρματα των φυτών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία όσον αφορά το 

μέγεθος τους, το σχήμα τους, την εμφάνιση τους και την εσωτερική δομή τους. Λόγω 

αυτών των διαφορών είναι δυνατό να διαχωρίσουμε και να προσδιορίσουμε τα 

σπέρματα διαφόρων φυτών (Boodley, 1998).
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Μέρη του σπέρματος

Το σπέρμα έχει τρία βασικά μέρη: το κάλυμμα (περίβλημα) του σπέρματος, 

τους ιστούς αποθήκευσης τροφής και το έμβρυο.

Περίβλημα του σπέρματος: Το κάλυμμα του σπέρματος έχει μια σκληρή 

επιφάνεια, η οποία προστατεύει τα εσωτερικά μέρη του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 

σπέρμα μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί χωρίς κανένα τραυματισμό. Το 

περίβλημα σπέρματος παίζει επίσης ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη βλάστηση. 

Αποτελείται από ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό μέρος. Το εξωτερικό μέρος 

ονομάζεται κέλυφος. Συνήθως είναι σκληρό, ξηρό και σε γενικές γραμμές είναι πιο 

σκούρο από το διάφανο σαν δέρμα εσωτερικό κάλυμμα (Boodley, 1998).

Κάποιοι σπόροι έχουν εξαρτήματα τα οποία είναι προσκολλημένα στο 

περίβλημα του σπόρου, ποικίλουν ανάλογα με το είδος και βοηθούν στην εξάπλωση 

των σπόρων ή στην αναγνώριση του γενοτύπου. Κάποια από αυτά τα εξαρτήματα 

είναι: το άγανο (awn), η ουλή (hilum), το σάρκωμα (caruncle), το σαρκώδες 

περίβλημα (aril), η μικροπύλη (micropyle), η χάλαζα (chalaza), η ραφή (raphe), οι 

τρίχες (hairs) και τα φτερά (wings) (Χα, 2007).

Ιστός αποθήκευσης τροφής: Ο τύπος του αποθηκευτικού ιστού που περιέχεται 

σε ένα σπέρμα ποικίλει ανάλογα με το είδος του φυτού. Σε ορισμένα φυτά, ο 

θρεπτικός αυτός ιστός είναι γνωστός ως ενδοσπέρμιο. Το ενδοσπέρμιο αναπτύσσεται 

από τον ενδοσπερμικό πυρήνα ο οποίος σχηματίζεται από τη σύμφυση δύο πολικών 

πυρήνων και ενός σπερματικού πυρήνα και αποθηκεύει αποθησαυριστικές-θρεπτικές 

ουσίες για το αναπτυσσόμενο έμβρυο (Χα, 2007). Σε άλλα φυτά, σχηματίζεται από 

την κοτυληδόνα. Αυτοί οι ιστοί περιέχουν τους υδατάνθρακες, τα λίπη και τις 

πρωτεΐνες που χρειάζονται για την τροφή και αρχική ανάπτυξη του νέου φυτού 

(Boodley, 1998). Η χημική σύνθεση των σπόρων καθορίζεται από γενετικούς 

παράγοντες, ενώ επηρεάζεται από το περιβάλλον και την καλλιεργητική τεχνική (Χα, 

2008).

Έμβρυο: Το έμβρυο είναι μια μικρογραφία φυτού που αναπτύσσεται από το 

γονιμοποιημένο ωάριο (γαμέτη). Στο ώριμο σπέρμα ηρεμίας, το έμβρυο βρίσκεται 

πάντα σε λήθαργο. Το έμβρυο, στο πιο προηγμένο στάδιό του, έχει τέσσερα 

ξεχωριστά μέρη: το βλαστίδιο. την υποκοτύλη, το ριζίδιο και τις κοτυληδόνες.
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Το βλαστίδιο είναι ο πρώτος επικόρυφος οφθαλμός του εμβρύου. 

Αναπτύσσεται στον πρώτο βλαστό που ξεπροβάλλει από το σπέρμα.

Η υποκοτύλη είναι ο πρώτος πραγματικός βλαστός του φυτού. Σε πολλά 

σπέρματα, η αύξηση του μήκους της υποκοτύλης κάνει τις κοτυληδόνες και το 

βλαστίδιο να ξεπροβάλλουν από το σπέρμα και το υπόστρωμα φύτρωσης κατά τη 

διάρκεια της βλάστησης.

Το ριζίδιο βρίσκεται στη βάση της υποκοτύλης. Είναι η πρώτη ρίζα του 

φυτού. Το άκρο του ριζίδιου είναι πάντα το πρώτο μέρος του εμβρύου που 

ξεπροβάλλει από το σπέρμα κατά τη διάρκεια της βλάστησης (Boodley, 1998).

Οι κοτυληδόνες είναι αποθηκευτικοί ιστοί που δημιουργούν τα πρώτα φύλλα 

που αναπτύσσονται κατά τη βλάστηση του σπέρματος.

Μορφολογικά γνωρίσματα των νεαρών φυτών

Ένα σπορόφυτο θεωρείται φυσιολογικό μόνο όταν παρουσιάζει τα ακόλουθα 

απαραίτητα μέρη:

Ρίζα (Πρωταρχική): ονομάζεται το τμήμα του φυτού που αναπτύσσεται 

υπόγεια από το ριζίδιο του εμβρύου, μεγαλώνει κατακόρυφα και πρέπει να είναι 

ελεύθερη από ζημιές και σήψεις.

Βλαστός: ονομάζεται το τμήμα του φυτού που αναπτύσσεται πάνω από το 

έδαφος και σχηματίζεται από το βλαστίδιο του εμβρύου.

Επικοτύλη: είναι το μέρος του βλαστικού στελέχους πάνω από τον κόμβο των 

κοτυληδόνων.

Υποκοτύλη: είναι η περιοχή του βλαστικού στελέχους κάτω από την (τις) 

κοτυληδόνα (-ες) και πάνω από τη ρίζα.

Κολεοπτύλη: είναι το περίβλημα που προστατεύει το βλαστίδιο και το βοηθά 

στο φύτρωμά του, καθώς και στην επιμήκυνση της κοτυληδόνας στα 

μονοκοτυλήδονα είδη.
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Κολεόριζα: είναι το περίβλημα που καλύπτει το τμήμα του ριζίδιου και 

αποτελεί την επιμήκυνση της περιοχής της υποκοτύλης (Χα, 2007).

3.4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ

Λήθαργος του σπέρματος

Μετά την ωρίμανση του σπόρου ακολουθεί η βλάστησή του. Το χρονικό 

διάστημα μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών ποικίλει από μερικές ώρες έως μερικά 

χρόνια. Η λειτουργία του σπόρου είναι να κουβαλάει το έμβρυο μέσα στο χώρο και 

το χρόνο, έως ότου επικρατήσουν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βλάστησή του. Η 

προσωρινή αναστολή (λήθαργος) δεν είναι τυχαίο γεγονός (Χα, 2007). Ο λήθαργος 

είναι μια προστατευτική κατάσταση, η οποία αποτρέπει τη βλάστηση του σπέρματος 

μέχρι τη στιγμή που θα είναι παρόντες όλοι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

απαιτούνται για τη βέλτιστη ανάπτυξη. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την 

υγρασία, τη θερμοκρασία και το φως (Boodley, 1998). Οι παράγοντες που 

απαιτούνται για να σπάσει ο λήθαργος είναι διαφορετικοί από αυτούς που 

απαιτούνται για να βλαστήσει ο σπόρος (π.χ. χαμηλή θερμοκρασία για να σπάσει ο 

λήθαργος- υψηλή θερμοκρασία για να βλαστήσει ο σπόρος, φως για τον λήθαργο

σκοτάδι για τη βλάστηση). Ο λήθαργος αποτελεί επίσης ένα στάδιο ηρεμίας. Το 

σπέρμα υφίσταται φυσιολογικές και βιοχημικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του 

σταδίου ηρεμίας, ή αλλιώς της περιόδου μετά την ωρίμανση. που το βοηθούν να 

βλαστήσει υπό τις σωστές συνθήκες.

Ορισμένα είδη σπερμάτων βρίσκονται σε λήθαργο λόγω μηχανισμών 

αναστολής που βρίσκονται εντός του σπόρου. Οι βλαστικοί αναστολείς μπορεί να 

είναι φυσικοί ή και χημικοί. Οι φυσικοί προκαλούνται από δομικές αλλαγές στο 

περίβλημα του σπόρου, ενώ οι χημικοί προκαλούνται από δομικές αλλαγές στα 

περιβλήματα των σπόρων που περιβάλλουν το έμβρυο και δρουν είτε στο περίβλημα 

του εμβρύου είτε στο έμβρυο. Για παράδειγμα, το κάλυμμα του σπέρματος μπορεί να 

είναι υπερβολικά σκληρό, ή να περιέχει ένα χημικό αναστολέα, ο οποίος πρέπει να 

αραιωθεί ή να αποπλυθεί για να επέλθει η βλάστηση.
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Πολλοί σπόροι έχουν περισσότερους από έναν τύπο αναστολέων. Οι φυσικοί 

αναστολείς επίσης προστατεύουν το έμβρυο από μηχανική ζημιά και 

μικροοργανισμούς. Δρουν είτε εμποδίζοντας την είσοδο του νερού είτε την 

ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα μέσω των περιβλημάτων. Οι 

αναστολείς που δρουν στο περίβλημα του σπόρου είναι πιο απλοί και κατανοητοί από 

αυτούς που δρουν στο έμβρυο. Ενώ κάποιοι αναστολείς μπορούν να απομακρυνθούν 

εύκολα κάποιοι άλλοι απαιτούν επίπονες προσπάθειες. Το φως εκτός του ότι προωθεί 

τη βλάστηση, ελέγχει και άλλες αντιδράσεις του φυτού, όπως την άνθηση. Οι 

θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει τις χημικές αντιδράσεις του φυτού ποικιλοτρόπως. 

Η βλάστηση προάγεται μέσω εναλλακτικών οδών που κλείνουν από αναστολείς που 

ελέγχονται από περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και από χημικές μεταχειρίσεις. Η 

δραστηριότητα των κυτταρικών αντιδράσεων που καταλύονται από ένζυμα ελέγχεται 

από πολλούς παράγοντες που περιλαμβάνουν εκτός των άλλων τη θερμοκρασία και 

μπορούν να επηρεάσουν και τη βλάστηση.

Καθώς ο λήθαργος εγκαθίσταται και εξελίσσεται, το εύρος των θερμοκρασιών 

στο οποίο βλαστάνει ο σπόρος στενεύει μέχρι τελικά να μη βλαστάνει καθόλου σε 

οποιαδήποτε θερμοκρασία. Ακολουθεί μια διεύρυνση του εύρους των θερμοκρασιών 

που λαμβάνει χώρα η βλάστηση καθώς υποχωρεί ο λήθαργος. Υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου η ικανότητα για βλάστηση διατηρείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ο 

λήθαργος εκδηλώνεται σε υψηλές θερμοκρασίες (σχετικός λήθαργος). Έτσι ο 

λήθαργος μπορεί να εμποδίσει ολοκληρωτικά τη βλάστηση σε κάποιες θερμοκρασίες, 

ενώ άλλες φορές απλώς να την επιβραδύνει. Η αποτυχία του σπόρου να βλαστήσει 

εξαιτίας μη ευνοϊκών συνθηκών δεν πρέπει να συγχέεται με την ανικανότητα του 

σπόρου να βλαστήσει εξαιτίας του σχετικού λήθαργου. Ο σχετικός λήθαργος μπορεί 

εύκολα να αποδειχθεί από τις ευεργετικές επιδράσεις του ψύχους και του φωτός (Χα, 

2008).

Βλάστηση των σπερμάτων

Η βλάστηση των σπερμάτων είναι μια πολύπλοκη φυσιολογική και βιοχημική 

διαδικασία. Τα στάδια αυτής της διαδικασίας δεν είναι απολύτως γνωστά. Είναι 

γνωστό ότι πρέπει να ισχύουν κάποιες συνθήκες για τη βλάστηση των σπερμάτων. Τα 

σπέρματα πρέπει να έχουν διαθέσιμο νερό και οξυγόνο και μια ευνοϊκή θερμοκρασία.
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Ορισμένα σπέρματα χρειάζονται φως για τη βλάστησή τους, ενώ άλλα σκοτάδι και 

άλλα είναι ουδέτερα.

Απορρόφηση νερού

Η διαδικασία της βλάστησης ξεκινά όταν το σπέρμα απορροφά νερό από το 

χώμα. Είναι καλύτερο για το σπέρμα να βρίσκεται σε μία υγρή ατμόσφαιρα παρά να 

είναι καλυμμένο από νερό. Με αυτό τον τρόπο, το οξυγόνο μπορεί να απορροφηθεί 

μαζί με την υγρασία. Καθώς η υγρασία εισέρχεται στο σπέρμα, ωθεί το έμβρυο να 

παράγει μια πολύ μικρή ποσότητα αυξητικής ορμόνης, η οποία ονομάζεται 

γιβεριλλίνη. Η ορμόνη κινείται σε ένα στρώμα κυττάρων που περιβάλλουν το 

ενδοσπέρμιο. Αυτά τα κύτταρα παράγουν ένζυμα, τα οποία είναι ειδικές πρωτεΐνες. 

Τα ένζυμα είναι η αιτία που τα κύτταρα του ενδοσπερμίου ξεκινούν τη διαδικασία της 

πέψης. Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει άλλα χημικά που ρυθμίζουν την ανάπτυξη, 

τα οποία ονομάζονται κυτοκινίνες και αυξίνες. Αυτές οι ενώσεις διεγείρουν την 

ανάπτυξη του εμβρύου. Ως αποτέλεσμα, τα κύτταρα διευρύνονται και σχηματίζονται 

καινούργια κύτταρα μέσω της διαδικασίας της διαίρεσης (μίτωση). Καθώς η 

διαδικασία της βλάστησης συνεχίζεται, το ριζίδιο, ή αλλιώς η πρώτη ρίζα, 

ξεπροβάλλει από το σπέρμα και αρχίζει να απορροφά νερό και θρεπτικά στοιχεία από 

το υπόστρωμα (Boodley, 1998).

Μετά εμφανίζεται το βλαστίδιο. Αυτός ο πρώτος βλαστός του 

αναπτυσσόμενου φυτού ονομάζεται επίσης κολεόπτιλο. Εάν ο βλαστός είναι 

στραμμένος προς τα κάτω μέσα στο χώμα, αυξίνες κινούνται στην κάτω πλευρά του 

βλαστού και προκαλούν την πιο γρήγορη ανάπτυξή του. Ως αποτέλεσμα, το 

αυξανόμενο σημείο στρέφεται προς τα πάνω με κατεύθυνση την επιφάνεια του 

υποστρώματος. Αφού εμφανιστούν τα φύλλα του σπερμοφυούς, ξεκινά η 

φωτοσύνθεση και το φυτό μπορεί να παράγει τη δική του τροφή. Σε πολλά φυτά, οι 

κοτυληδόνες συνεχίζουν να παρέχουν τροφή στο αναπτυσσόμενο σπερμοφυές, μέχρις 

ότου αυτό σχηματίσει τα πρώτα πραγματικά του φύλλα. Στη συνέχεια, οι 

κοτυληδόνες συρρικνώνονται και αποξηραίνονται καθώς δεν είναι πλέον αναγκαίες 

για την υποστήριξη της ζωής.
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Παροχή οξυγόνου

Όλα τα ζωντανά κύτταρα απαιτούν οξυγόνο για τη λειτουργία της αναπνοής. 

Το σπέρμα είναι μια συμπαγής μάζα ζωντανών κυττάρων και έτσι χρειάζεται οξυγόνο 

να φτάσει παντού μέσα σε αυτό. Όταν το σπέρμα βρίσκεται σε λήθαργο, τα κύτταρα 

χρειάζονται μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα οξυγόνου. Όταν το σπέρμα αρχίσει να 

βλασταίνει και να αναπτύσσεται, η απαίτηση για οξυγόνο αυξάνεται σημαντικά. Εάν 

υπάρχει διαθέσιμη μια πολύ μικρή ποσότητα αέρα ως πηγή οξυγόνου, τότε το σπέρμα 

δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία της βλάστησης.

Θερμοκρασία

Δε βλασταίνουν όλα τα σπέρματα στην ίδια θερμοκρασία. Ορισμένα 

σπέρματα απαιτούν πολύ ζεστές θερμοκρασίες, ενώ άλλα πιο ψυχρές. Η θερμοκρασία 

στην οποία βλασταίνουν τα σπέρματα κυμαίνεται από μία ελάχιστη θερμοκρασία 

(κάτω από την οποία δεν υπάρχει βλάστηση), σε μία βέλτιστη θερμοκρασία (η οποία 

είναι το επιθυμητό επίπεδο για κάθε είδος) μέχρι μία ανώτερη θερμοκρασία (πάνω 

από την οποία δεν μπορεί να επέλθει βλάστηση). Τα περισσότερα σπέρματα 

αδυνατούν να βλαστήσουν σε μια θερμοκρασία χαμηλότερη των 0°-5°C. Λίγα 

σπέρματα μπορούν να βλαστήσουν σε μια θερμοκρασία ανώτερη των 45°-48 °C. Η 

βέλτιστη θερμοκρασία για πολλά σπέρματα είναι 20°-30 °C.

Φως

Η επίδραση του φωτός και του σκοταδιού στη βλάστηση του σπέρματος έχει 

μελετηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Το φως επηρεάζει θετικά τη βλάστηση των 

σπερμάτων ενός μεγάλου αριθμού ειδών. Αυτά τα σπέρματα πρέπει να καλύπτονται 

ελαφριά έως καθόλου κατά τη σπορά. Άλλα σπέρματα βλασταίνουν ανεπαρκώς όταν 

εκτίθενται σε φως. Αυτά τα σπέρματα πρέπει να καλύπτονται για τη βελτίωση της 

βλάστησής τους. Τα σπέρματα ενός μικρού αριθμού ειδών δεν αντιδρούν σε καμία 

συνθήκη φωτός και βλασταίνουν και στο φως και στο σκοτάδι.
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3.5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ως καλλωπιστικά ορίζονται τα φυτά που χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση 

κλειστών ή υπαίθριων χώρων. Με την ευρεία όμως έννοια του όρου, ως 

καλλωπιστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά φυτικά είδη, ακόμη και 

αυτά που μέχρι σήμερα η καλλιέργειά τους είναι πολύ δημοφιλής για την παραγωγή 

προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για ζωοτροφές ή ακόμα 

και είδη ζιζανίων.

Οι καλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, και τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω:

3.5.1. ΣΙΤΑΡΙ (Triticum spp.)

Το ριζικό σύστημα του σιταριού είναι θυσανώδες και αποτελείται από δύο 

είδη ριζών, τις εμβρυακές και τις μόνιμες. Η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος 

ευνοείται από επαρκή αερισμό και επαρκή υγρασία εδάφους. Δυσμενώς επιδρά η 

ξηρασία αλλά και η υπερβολική υγρασία του εδάφους, διότι δυσχεραίνει τον αερισμό 

των ριζών. Η θερμοκρασία επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ριζικού 

συστήματος. Υψηλές θερμοκρασίες καθώς και χαμηλές επιδρούν δυσμενώς στην 

ανάπτυξή και λειτουργία του.

Ο βλαστός του σιταριού αποτελείται από ένα καλάμι, συνήθως κενό 

εσωτερικά ή με εντεριώνη. Ένα από τα μειονεκτήματα του σιταριού αλλά και των 

άλλων σιτηρών είναι το πλάγιασμα. Αυτό συμβαίνει συνήθως, όταν τα στελέχη είναι 

μεγάλα, λεπτά και αδύνατα, κυρίως λόγω ανεπαρκούς φωτισμού στη βάση των 

φυτών, ο οποίος προκαλεί μείωση του ποσοστού της κυτταρίνης και συνεπώς της 

αντοχής τους. Το πλάγιασμα προκαλείται από διάφορους καιρικούς παράγοντες, όπως 

ο άνεμος, η βροχή κ.λπ., και ευνοείται από την ασθενή ανάπτυξη των φυτών. Τέτοια 

ανάπτυξη είναι συνήθως αποτέλεσμα πυκνής σποράς, η οποία μειώνει το φωτισμό 

στο κατώτερο μέρος του βλαστού των φυτών. Το πλάγιασμα σε μεγάλο βαθμό 

ελέγχεται από γενετικούς παράγοντες και μεταξύ των ποικιλιών υπάρχουν σημαντικές

20



διαφορές στην αντοχή σ' αυτό. Γενικά το σιτάρι παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή στο 

πλάγιασμα σε σύγκριση με τα άλλα χειμερινά σιτηρά.

Τα φύλλα του σιταριού, όπως και των άλλων σιτηρών, αποτελούνται από τον 

κολεό και το έλασμα.

Τα άνθη του σιταριού, όπως και των άλλων χειμερινών σιτηρών, έχουν τρεις 

στήμονες και ύπερο με μονόχωρη ωοθήκη. Αυτά φέρονται σε ταξιανθία σταχυού.

Η άριστη θερμοκρασία βλαστήσεως του σπόρου του σίτου είναι 20-22°C, η 

ελάχιστη 3-4°C και η μέγιστη 35°C. Στις υψηλές θερμοκρασίες το ενδοσπέρμιο 

υφίσταται αποσύνθεση από μικροβιακή δράση και το έμβρυο πεθαίνει.

Άριστη θερμοκρασία για το αδέλφωμα είναι η 14-18°C και για τη 

φωτοσύνθεση γύρω στους 22°C.

Το σιτάρι καλλιεργείται για παραγωγή καρπού που χρησιμοποιείται στη 

διατροφή του ανθρώπου και των ζώων.

Ο κόκκος του σίτου καταλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από το ενδοσπέρμιο, 

ενώ το έμβρυο αποτελεί το 2-3% και τα πίτυρα το 13-17%

3.5.2. ΚΡΙΘΑΡΙ (Hordeum vulgare)

Παρόλο που κατάγεται από θερμές χώρες, το κριθάρι παρουσιάζει μεγαλύτερο 

εύρος διαδόσεως, καλλιεργούμενο μέχρι 68° ΒΠ (Σιβηρία) και 70° ΒΠ (Νορβηγία) 

και σε υψόμετρα ως 5.000 m (Ιμαλάια), ενώ αντέχει στο ψύχος λιγότερο, όχι μόνο 

από τη σίκαλη αλλά και από το σιτάρι. Την ικανότητα προσαρμογής του στα μεγάλα 

γεωγραφικά πλάτη την οφείλει στην πρωιμότητα του, που επιτρέπει την όψιμη σπορά, 

δηλ. την άνοιξη, ενώ μερικές ποικιλίες προλαβαίνουν να ωριμάσουν εντός 60-70 

ημερών σε περιοχές με βραχεία βλαστική περίοδο.

Η άριστη θερμοκρασία βλαστήσεως είναι 20°C, η κατώτατη 3-4°C (στη 

Ρωσία αναφέρεται 1-2°C) και η ανώτατη 28-30°C.
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Ευδοκιμεί σε στραγγερά, γόνιμα, βαθιά, πηλώδη εδάφη με pH 7-8. Στα πολύ 

γόνιμα μπορεί να πλαγιάσει ενώ στα πολύ αμμώδη εδάφη δίνει μικρές αποδόσεις. 

Είναι ανθεκτικό στα άλατα.

Οι τετράστοιχες ποικιλίες χρησιμοποιούνται κυρίως για παραγωγή ζωοτροφής 

(σανού ή καρπού) και οι δίστοιχες στη ζυθοποιία.

3.5.3. ΚΕΧΡΙ (Panicum miliaceum)

Το κοινό κεχρί είναι φυτό των ξηροθερμικών περιοχών. Πρέπει να σπέρνεται 

όταν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους 13°C (φυτρώνει στους 8-10°C),

Απαιτεί βραχεία φωτοπερίοδο αλλά μεγάλη ηλιοφάνεια. Είναι η πλέον ανθεκτική 

καλλιέργεια στην ξηρασία λόγω πρωιμότητας (60-75 ημέρες) και μικρού συντελεστή 

διαπνοής (130-360).

Ελάχιστες είναι οι απαιτήσεις του σε μηχανική σύσταση εδάφους. Στα ακραία 

πολύ αμμώδη, ή πολύ βαριά, στα όξινα και στα αλατούχα εδάφη δεν ευδοκιμεί. Για 

καλή απόδοση βέβαια θέλει γόνιμο έδαφος.

Ο καρπός του κοινού κεχριού χρησιμοποιήθηκε στη διατροφή του ανθρώπου 

από τους προϊστορικούς χρόνους. Στην Αφρική και Ασία χρησιμοποιείται κυρίως γι' 

αυτό το σκοπό και σήμερα, καθώς και στη διατροφή των ζώων και πτηνών σε άλλες 

χώρες.

3.5.4. ΒΙΚΟΣ ( Vicia sativa)

Ο κοινός βίκος είναι ετήσιο ποώδες φυτό. Το ριζικό σύστημα αποτελείται από 

μία λεπτή πασσαλώδη ρίζα, η οποία φέρει πολυάριθμες διακλαδώσεις. Στις ρίζες του 

βίκου στη χώρα μας σχηματίζονται άφθονα φυμάτια, πράγμα που υποδηλώνει ότι 

υπάρχουν κατάλληλα συμβιωτικά ριζόβια αζωτοδεσμευτικά βακτήρια.

Η ανάπτυξη του βίκου είναι έρπουσα ή αναρριχώμενη. Οι βλαστοί εκφύονται 

από τη βάση των φυτών (ο κεντρικός βλαστός παύει να επιμηκύνεται), είναι κοίλοι 

εσωτερικά, με τετράγωνη διατομή και το ύψος τους κυμαίνεται από 30 έως 80 cm. Τα
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φύλλα είναι σύνθετα, αποτελούμενα από 5-8 ζεύγη αντίθετων φυλλαρίων και 

καταλήγουν σε διακλαδιζόμενη έλικα. Τα φυλλάρια στο άκρο τους φέρουν ένα μικρό 

αγκάθι. Τα άνθη εκφύονται από τις μασχάλες των φύλλων συνήθως κατά ζεύγη, 

σπανιότερα μεμονωμένα και μπορεί να έχουν ένα μικρό ποδίσκο. Το χρώμα τους 

είναι μπλε-πορφυρό ή ροδόχρουν.

Ο βίκος είναι φυτό των δροσερών κλιμάτων. Φυτρώνει στους 2-5°C και τα 

αναπτυγμένα φυτά μπορούν να αντέξουν στους -10°C. Έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό, 

τουλάχιστο 450 mm βροχής, για ικανοποιητική απόδοση. Οι ανάγκες του βίκου σε 

υγρασία εδάφους είναι σχετικά μεγάλες.

Χρησιμοποιείται ευρύτατα, είτε μόνος είτε συγκαλλιεργούμένος με σιτηρά, ως 

φυτό χλωρής λίπανσης για εαρινές καλλιέργειες και σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Και 

τούτο επειδή ο βίκος είναι φυτό ταχείας και πρώιμης αναπτύξεως και δίνει 

ικανοποιητική ποσότητα φυτομάζας για έγκαιρο παράχωμα.

Ο βίκος καλλιεργείται κυρίως για το χόρτο του και λιγότερο για καρπό. Το 

χόρτο χρησιμοποιείται είτε σαν ξηρή ή χλωρή ζωοτροφή ή ενσιρώνεται. Ο καρπός 

του βίκου αποτελεί πλούσια σε λεύκωμα ζωοτροφή.

3.5.5. ΣΠΑΝΑΚΙ (Sp inace a oleracea)

Είναι ένα φυλλώδες λαχανικά της οικογένειας Chenopodiaceae. Το ριζικό του 

σύστημα είναι χοντρό και κοντό με μία κεντρική ρίζα και παράριζα. Ο βλαστός του 

είναι κοντός και από αυτόν εκφύονται η ταξικαρπία και τα φύλλα. Τα εδώδιμα φύλλα 

του είναι παράρριζα διατεταγμένα σε ρόδακα, λοβωτά στη βάση τους και μερικές 

φορές και στα πλάγια. Είναι παχιά, πλατιά, τρυφερά με βαθυπράσινο χρώμα, 

λειόχειλα με κυματιστή ή λεία επιφάνεια. Είναι φυτό δίοικο και δικλινές. Ο καρπός 

είναι μονόσπερμο κάρυο. Το σπανάκι καλλιεργείται σε ποικιλία εδαφών, αρκεί να 

είναι γόνιμα. Είναι ευαίσθητο στην οξύτητα του εδάφους, με άριστη τιμή pH 6,5-7, 

ενώ αναπτύσσεται ελάχιστα σε εδάφη με ρΗ<6. Οι σπόροι του βλαστάνουν σε 

θερμοκρασίες μεταξύ 2° και 30°C. Η ανάπτυξή του είναι ταχύτερη όταν οι 

θερμοκρασίες που επικρατούν είναι 15°-18°C. Δεν ανέχεται την καταπόνηση λόγω 

έλλειψης νερού, γι’ αυτό και συνιστάται η διατήρηση επαρκούς υγρασίας με συχνές 

αρδεύσεις.
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3.5.6. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (Zea mays)

Είναι μονοκότυλο φυτό που ανήκει στην οικογένεια Poaceae. Είναι φυτό 

θερμών περιοχών, καθώς δεν ανέχεται το ψύχος. Είναι φυτό φωτοσυνθετικού κύκλου 

C4. Τα αρσενικά άνθη φέρονται στην κορυφή του φυτού σε ταξιανθία φόβη. Τα 

θηλυκά άνθη φέρονται σε ξεχωριστή ταξιανθία τύπου στάχυ ή σπάδικα. Ο ανώριμος 

καρπός είναι καρύοψη. Είναι επιπολαιόριζο φυτό και η ρίζα του είναι θυσανωτή. Ο 

βλαστός αποτελείται από επάλληλα μεσογονάτια διαστήματα γεμισμένα με 

εντεριώνη. Κάθε μεσογονάτιο δημιουργεί ένα φυλλάριο στην κορυφή του και ένα 

οφθαλμό ή ανάλογο ιστό στο κάτω άκρο του, ο οποίος δυνητικά δίνει πλάγιους 

βλαστούς.

Το καλαμπόκι έχει 5-6 φύλλα, οι καταβολές των οποίων υπάρχουν στο σπόρο, 

το φύλλο του αποτελείται από το έλασμα με γραμμωτή νεύρωση, που σχηματίζει 

κολεό γύρω από το βλαστό, ο οποίος παρέχει στο βλαστό μηχανική αντοχή. Το φύλλο 

είναι επίπεδο και επίμηκες με σκληρή την κύρια νεύρωση και παράλληλες και 

μαλακές τις δευτερεύουσες νευρώσεις. Το έλασμα παρουσιάζει στένωση στην 

κορυφή του και έχει δύο ωτίδια, ένα από κάθε πλευρά, που οδηγούν στο βλαστό.

Η θερμοκρασία εδάφους που απαιτείται για φύτρωμα του σπόρου είναι 13°C, 

ενώ δεν φυτρώνει κάτω από 10°C. Η άριστη θερμοκρασία φυτρώματος είναι 21°- 

27°C. Είναι φυτό μακράς ημέρας (12-14 ώρες φωτοπερίοδο). Είναι ευαίσθητο στην 

έλλειψη νερού. Χρησιμοποιείται ως τροφή για τον άνθρωπο, αλλά και ως ζωοτροφή.

3.6. ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις τα χαμηλά και συμπαγή φυτά προτιμώνται 

από τους καταναλωτές, χρησιμοποιούνται ορισμένες χημικές ουσίες οι οποίες 

προκαλούν μείωση του ύψους των φυτών. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται επιβραδυντές 

της αύξησης. Κύριες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην ανθοκομία ως επιβραδυντές 

της αύξησης είναι το Ansymidol, το Alar και το Chlormequat (Cycocel). Σήμερα το 

chlormequat χρησιμοποιείται ευρέως για την επιβράδυνση της αύξησης σε μεγάλο 

αριθμό φυτών, καθώς και για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος των σιτηρών, λόγω
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της μείωσης του μήκους των μεσογονατίων διαστημάτων (Ζιώγας και 

2007).

Μαρκόγλου,
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

4.1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ|
Τα πειράματα διεξήχθησαν σε δύο χρονικές περιόδους στους χώρους του 

Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). Η πρώτη περίοδος 

διήρκησε από 4 Μαρτίου 2008 έως 17 Απριλίου του ίδιου έτους και η δεύτερη 

περίοδος από 11 Δεκεμβρίου 2008 έως 2 Φεβρουάριου 2009.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των πειραμάτων επικρατούσε στο χώρο του 

εργαστηρίου θερμοκρασία δωματίου (25° ± 2°C) και φυσικός φωτισμός από 

παράθυρα οροφής.

4.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

4.2.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΕΣ (04/03/08-24/03/08)

Χρησιμοποιήθηκαν σπόροι των φυτικών ειδών:

• Σιτάρι εμπορίου

• Σιτάρι από το αγρόκτημα του Π.Θ.

• Κριθάρι εμπορίου

• Κριθάρι από το αγρόκτημα του Π.Θ.

• Βίκος εμπορίου

• Βίκος από το αγρόκτημα του Π.Θ.

• Καλαμπόκι εμπορίου

• Κεχρί εμπορίου
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Ως φυτοδοχεία χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά διαφανή πιάτα κυκλικού σχήματος, 

διαμέτρου 16 cm και βάθους 2 cm, και δίσκοι αλουμινίου διαστάσεων 15 cm x 20 cm 

χ 4 cm.

Για κάθε φυτικό είδος πραγματοποιήθηκαν δύο επεμβάσεις, με τρεις επαναλήψεις 

για κάθε επέμβαση:

1. Σπορά σε πλαστικά, διαφανή, κυκλικά πιάτα

2. Σπορά σε δίσκους αλουμινίου

Το φυτικό υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις μεταχειρίσεις ήταν 

φαρμακευτικό βαμβάκι.

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός ζυγός ακρίβειας δύο δεκαδικών, για τον 

υπολογισμό της ποσότητας των σπόρων του κάθε είδους και του νερού άρδευσης των 

φυτών.

Στο ζυγό ακρίβειας ζυγίστηκαν με τη σειρά οι δύο τύποι φυτοδοχείων και στη 

συνέχεια για κάθε φυτικό είδος χρησιμοποιήθηκαν τόσοι σπόροι όσοι χρειάζονταν για 

να καλύψουν την επιφάνεια του δοχείου.

Έπειτα, τα φυτοδοχεία ξαναζυγίστηκαν μαζί με τους σπόρους για να υπολογιστεί 

το βάρος των σπόρων (βλ. Πίνακα 1).

Κατόπιν, απομακρύνθηκαν οι σπόροι και τοποθετήθηκε βαμβάκι, τόσο ώστε 

να καλύπτει το βάθος του φυτοδοχείου. Οι σπόροι επανατοποθετήθηκαν κατά το 

δυνατό ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του βαμβακιού.

Εικόνα 1. Σπόροι Βίκου τοποθετημένοι στους δύο τύπους φυτοδοχείων
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Τέλος, εφαρμόσθηκε άρδευση με σκοπό το βαμβάκι να υγρανθεί τόσο ώστε οι 

σπόροι να απορροφήσουν την απαραίτητη υγρασία για την βλάστησή τους.

Μετά από δοκιμές, οι ποσότητες του νερού ανήλθαν σε 80 g/φυτοδοχείο για 

τα πλαστικά διαφανή πιάτα κυκλικού σχήματος και 140 g/φυτοδοχείο για τους 

δίσκους αλουμινίου κατά τη σπορά.

Κάθε τρεις μέρες γινόταν έλεγχος της ανάπτυξης των καλλιεργειών 

(πυκνότητα φύτρωσης, εμφάνιση ριζίδιου και βλαστιδίου και μέσο ύψος βλαστιδίου 

σε κάθε δίσκο), της ύπαρξης πλαγιάσματος των φυταρίων και σήψεων στο 

υπόστρωμα και καταγραφή των παρατηρήσεων, καθώς και άρδευση (βλ. Πίνακες 2.1. 

και 2.2.), υπολογίζοντας κάθε φορά την ποσότητα του νερού λαμβάνοντας υπόψη την 

ήδη υπάρχουσα υγρασία του βαμβακιού, με στόχο να διατηρείται υγρό το 

υπόστρωμα, χωρίς όμως να ξεπερνάει το σημείο κορεσμού.

Εικόνα 2. Σπορά σε πλαστικά διαφανή πιάτα και δίσκους αλουμινίου

Την 21η μέρα του πειράματος έγιναν οι τελικές παρατηρήσεις και τα φυτά 

καταστράφηκαν.
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Πίνακας 1. Βάρος σπόρων (σε g/φυτοδοχείο)

Φυτικό είδος Πλαστικό πιάτο (ΠΠ) Δίσκος αλουμινίου (ΔΑ)

Σιτάρι εμπορίου (ΣΕ) 22 42

Σιτάρι αγροκτήματος (ΣΑ) 22 42

Κριθάρι εμπορίου (ΚρΕ) 22 42

Κριθάρι αγροκτήματος 

(ΚρΑ)

22 42

Βίκος εμπορίου (BE) 35 67

Βίκος αγροκτήματος (ΒΑ) 35 67

Καλαμπόκι εμπορίου (ΚΕ) 45 88

Κεχρί εμπορίου (ΚεχΕ) 15 28

Πίνακας 2.1. Άρδευση σπόρων στα πλαστικά διαφανή πιάτα (σε g/φυτοδοχείο)

Φυτικό Μέρες από τη σπορά

είδος Σπορά 3η 6η 9η 12η 15η 18η Σύνολο

ΣΕ 80 55 50 40 45 45 40 355

ΣΑ 80 55 60 40 45 50 40 370

ΚρΕ 80 55 80 40 50 70 50 425

ΚρΑ 80 55 95 40 50 80 50 450

BE 80 65 80 65 55 60 50 455

ΒΑ 80 65 80 65 55 70 45 460

ΚΕ 80 50 75 60 60 50 45 420

ΚεχΕ 80 50 75 60 55 80 50 450
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Πίνακας 2.2. Άρδευση σπόρων στους δίσκους αλουμινίου (σε g/φυτοδοχείο)

Φυτικό Μέρες από τη σπορά

είδος Σπορά 3η 6η 9" 12η 15η 18'' Σύνολο

ΣΕ 140 100 95 120 110 100 100 765

ΣΑ 140 100 95 110 100 100 100 745

ΚρΕ 140 100 95 130 120 120 120 825

ΚρΑ 140 100 95 110 100 110 110 765

BE 140 120 115 130 120 140 140 905

ΒΑ 140 120 115 130 130 110 110 855

ΚΕ 140 90 85 100 90 90 90 685

ΚεχΕ 140 80 75 120 110 100 100 725

4.2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (27/03/08-17/04/08)

Τρεις μέρες μετά την καταστροφή των φυτών πραγματοποιήθηκε νέα σπορά. 

Σε αυτή τη φάση του πειράματος σπάρθηκαν μόνο τέσσερα φυτικά είδη (Σιτάρι 

εμπορίου. Κριθάρι εμπορίου. Βίκος εμπορίου και Κεχρί εμπορίου) και ως φυτοδοχεία 

χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά οι δίσκοι αλουμινίου (έξι επαναλήψεις για κάθε 

είδος). Ο παρεμποδιστής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε ήταν το διάλυμα Cycocel 

(11,8% Chlormequat).

Η διαδικασία σποράς, η ποσότητα των σπόρων που χρησιμοποιήθηκε καθώς 

και η ποσότητα του νερού άρδευσης ήταν οι ίδιες με τις παραπάνω για κάθε φυτικό 

είδος.

Σε αυτό το πείραμα πραγματοποιήθηκαν αρδεύσεις και καταγραφή 

παρατηρήσεων με την ίδια συχνότητα όπως και στο πρώτο πείραμα (κάθε τρεις 

μέρες), με την διαφορά ότι την 6η μέρα μετά τη σπορά μαζί με την άρδευση έγινε 

ταυτόχρονα και ψεκασμός με τον παρεμποδιστή ανάπτυξης.

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις του παρεμποδιστή 

ανάπτυξης. Από τους έξι δίσκους αλουμινίου (επαναλήψεις) του κάθε φυτικού είδους.
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στους τρεις εφαρμόσθηκαν 0,85 g Cycocel/L νερού (1000 ppm-επέμβαση Α) και 

στους υπόλοιπους τρεις 1,7 g Cycocel/L νερού (2000 ppm-επέμβαση Β).

Ακολούθησε περιοδικός έλεγχος της ανάπτυξης των σποροφύτων για τρεις 

εβδομάδες.

4.2.3. ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΡΩΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ 

ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (11/12/08-26/12/08)

Χρησιμοποιήθηκαν οι σπόροι από τα παρακάτω είδη:

1. Σιτάρι εμπορίου

2. Κριθάρι εμπορίου

3. Σπανάκι

Ως φυτοδοχεία προτιμήθηκαν οι δίσκοι αλουμινίου (15 cm x 20 cm x 4 cm) και 

ως υποστρώματα φαρμακευτικό βαμβάκι και απορροφητικό χαρτί.

Εικόνα 3. Φυτοδοχεία με υποστρώματα έτοιμα για σπορά. Αριστερά: 

απορροφητικό χαρτί. Δεξιά: φαρμακευτικό βαμβάκι
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Κάθε είδος σπάρθηκε σε δύο δίσκους, ο καθένας με διαφορετικό υπόστρωμα. Η 

διαδικασία σποράς που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια με παραπάνω, με ποσότητα 

σπόρου ανά δίσκο:

• Σιτάρι 80 g/φυτοδοχείο

• Κριθάρι 80 g/φυτοδοχείο

• Σπανάκι 10 g/φυτοδοχείο

Κατά τη σπορά, οι καλλιέργειες αρδεύτηκαν με 100 g νερού/φυτοδοχείο και στη 

συνέχεια αρδεύονταν κάθε τρεις μέρες με 60 g νερού/φυτοδοχείο.

Γινόταν περιοδικός έλεγχος της ανάπτυξης των σποροφύτων και καταγραφή των 

παρατηρήσεων περίπου κάθε τρεις μέρες.

4.2.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (23/01/09- 

02/02/09)

Χρησιμοποιήθηκαν σπόροι από:

1. Σιτάρι εμπορίου

2. Κριθάρι εμπορίου

Κάθε φυτικό είδος σπάρθηκε σε δύο δίσκους αλουμινίου (15 cm x 20 cm x 4 cm), 

με φυτικό υπόστρωμα φαρμακευτικό βαμβάκι. Η διαδικασία σποράς ήταν η ίδια με 

παραπάνω. Σε κάθε δίσκο τοποθετήθηκαν 80 g σπόρου.

ΐ) Ανάπτυξη σποροφύτων παρουσία ή ελλείψει φωτός

Στον ένα δίσκο από κάθε φυτικό είδος οι σπόροι καλύφθηκαν με λευκό 

απορροφητικό χαρτί και διατηρήθηκαν στο σκοτάδι για τις πρώτες τέσσερις μέρες της 

ανάπτυξης των φυτών και στη συνέχεια ο δίσκος μεταφέρθηκε στο φως, ενώ ο άλλος 

δίσκος παρέμεινε εξ’ αρχής σε χώρο με συνθήκες φυσικού φωτισμού.
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Εικόνα 4. Κάλυψη σπόρων Σιταριού (κάτω) και Κριθαριού (πάνω) για 

δημιουργία συνθηκών μερικού σκότους

Οι καλλιέργειες και των δύο μεταχειρίσεων αρδεύτηκαν κατά τη σπορά με 

100 g νερού/φυτοδοχείο και στη συνέχεια αρδεύονταν όταν ήταν απαραίτητο.

Γινόταν έλεγχος της ανάπτυξης τους και καταγραφή παρατηρήσεων περίπου 

κάθε δύο μέρες.

Η) Εφαρμογή κόκκινης χρωστικής ουσίας πριν και μετά το φύτρωμα

Στο κέντρο καθενός από τους δύο δίσκους τοποθετήθηκε ένα μικρότερο δισκάκι 

αλουμινίου διαστάσεων 5 cm x 9 cm x 4 cm. Από τα 80 g σπόρου/φυτοδοχείο, τα 20 

g βρίσκονταν στο μικρό δίσκο και ήταν αυτά που δοκιμάστηκαν να χρωματιστούν με 

την κόκκινη χρωστική.
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Εικόνα 5. Φυτοδοχεία έτοιμα για σπορά. Αριστερά: εφαρμογή χρωστικής στο

εσωτερικό δισκάκι.

Στον ένα δίσκο από κάθε φυτικό είδος η χρωστική εφαρμόστηκε αρχικά μαζί 

με την σπορά σε ποσότητα 2 mL/100 mL νερού και στη συνέχεια εφαρμοζόταν η ίδια 

ποσότητα χρωστικής κάθε δύο μέρες, με το νερό άρδευσης.

Στο δεύτερο δίσκο, η πρώτη άρδευση έγινε με 100 mL νερού, ενώ η χρωστική 

ουσία (2 mL/100 mL νερού) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τέσσερις ημέρες μετά τη 

σπορά. Έπειτα, η χρωστική ουσία εφαρμοζόταν κάθε δύο ήμερες με το νερό 

άρδευσης.

Ο έλεγχος και η καταγραφή των παρατηρήσεων γίνονταν περίπου κάθε δύο

μέρες.
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ

Στις πρώτες δοκιμές σκοπός ήταν η δοκιμή φύτρωσης σπόρων διαφόρων 

ειδών που βρίσκονται φτηνά στο εμπόριο ή παράχθηκαν στο Αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου. Σκοπός ακόμα ήταν η μελέτη της φύτρωσης των σπόρων σε διαφανές 

πιάτο ή σε αδιαφανή δίσκο αλουμινίου καθώς στο διαφανές τα ριζίδια και η φύτρωση 

μπορεί να εμποδίζονταν αλλά και θα ήταν εμφανή για καλλωπιστικούς λόγους.

Τρεις μέρες μετά τη σπορά παρατηρήθηκε ότι στο ΣΕ/ΠΠ είχαν εκπτυχθεί 

ριζίδια σε λίγους σπόρους, ενώ στο ΣΕ/ΔΑ υπήρχαν πολλοί περισσότεροι σπόροι με 

εμφανή τα ριζίδια και σε πολλά από αυτά και τα βλαστίδια. Ομοίως, στο ΣΑ/ΠΠ ήταν 

εμφανή πολύ λίγα ριζίδια, ενώ στο ΣΑ/ΔΑ εκπτύχθηκαν πολύ περισσότερα ριζίδια 

και σε μερικούς σπόρους ήταν ορατά και τα βλαστίδια. Στο ΚρΕ/ΠΠ ήταν ευδιάκριτα 

σε πολλούς σπόρους τα ριζίδια και τα βλαστίδια. Στο ΚρΕ/ΔΑ είχε ήδη βλαστήσει η 

συντριπτική πλειοψηφία των σπόρων και τα βλαστίδια ήταν ήδη πράσινα. Στο 

ΚΑ/ΠΠ εκπτύχθηκαν επίσης αρκετά ριζίδια και βλαστίδια και στο ΚΑ/ΔΑ ήταν ήδη 

εμφανή τα πράσινα βλαστίδια σε όλη την επιφάνεια του φυτοδοχείου. Στο ΒΕ/ΠΠ 

παρατηρήθηκαν πολλοί λίγοι σπόροι με ριζίδια, ενώ στο BE/ΔΑ είχαν εμφανιστεί 

ριζίδια σε περισσότερους σπόρους, όχι όμως και βλαστίδια. Στο ΒΑ/ΠΠ και στο 

ΒΑ/ΔΑ παρατηρήθηκαν ελάχιστα ριζίδια. Στο ΚΕ/ΠΠ και στο ΚΕ/ΔΑ δεν 

παρατηρήθηκαν καθόλου ριζίδια. Στο Κεχ/ΠΠ ήταν εμφανή και τα ριζίδια και τα 

βλαστίδια σε αρκετούς σπόρους, ενώ στο Κεχ/ΔΑ ήταν εμφανή τα πράσινα βλαστίδια 

σε όλη την επιφάνεια του φυτοδοχείου. Συνεχίστηκαν οι αντίστοιχες παρατηρήσεις 

ανάπτυξης και τις επόμενες ημέρες. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 3.

Στο ΣΕ/ΠΠ η ανάπτυξη που καταγράφηκε ήταν 2-4 cm σε κάθε έλεγχο. Από 

τη 12η μέρα από τη σπορά άρχισαν να παρατηρούνται σήψεις των σπόρων στη βάση 

των σποροφύτων από προσβολή μυκήτων, ενώ κατά την ολοκλήρωση των 

παρατηρήσεων η βλάστηση ήταν περιορισμένη και οι βλαστοί καχεκτικοί και 

πλαγιασμένοι. Το μέσο ύψος των σποροφύτων αυτής της μεταχείρισης την 21η μέρα 

ανήλθε στα 13 cm περίπου.
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Εικόνες 6 και 7. Σπορόφυτα Σιταριού εμπορίου την 9η ημέρα από τη σπορά 

στους δύο τύπους φυτοδοχείων

Στο ΣΕ/ΔΑ βλάστησαν πολύ περισσότεροι σπόροι από το ΣΕ/ΠΠ με 

αποτέλεσμα η φυτομάζα να ανταποκρίνεται αισθητικά περισσότερο στα 

χαρακτηριστικά ενός δίσκου για διακόσμηση, αφού κάλυψε ομοιόμορφα ολόκληρο το 

φυτοδοχείο και τα στελέχη ήταν εμφανώς πιο ευθυτενή, με ελάχιστο αριθμό 

πλαγιασμένων βλαστών. Κατά τις τελευταίες μέρες των μετρήσεων παρατηρήθηκαν 

σήψεις στην επιφάνεια του υποστρώματος και στη βάση των σποροφύτων. Το μέσο 

τελικό ύψος της καλλιέργειας ήταν περίπου 20 cm.

Στο ΣΑ/ΠΠ παρατηρήθηκε ελάχιστη βλαστικότητα, ενώ τα σπορόφυτα που 

φύτρωσαν παρουσίασαν έντονη καχεκτικότητα και πλάγιασμα. Καταγράφηκαν 

σήψεις από την 6'1 κιόλας μέρα και το μέσο ύψος των σποροφύτων τρεις εβδομάδες 

μετά τη σπορά έφτασε περίπου τα 10-11 cm.

Αντίθετα, στο ΣΑ/ΔΑ βλάστησαν περισσότεροι σπόροι, άλλα όχι όλοι, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση αραιής φυτομάζας και μέσο ύψος φυτών περίπου τα 14 

cm.

Στο ΚρΕ/ΠΠ η βλάστηση ήταν αρκετά ικανοποιητική, η φυτομάζα ήταν πιο 

πυκνή από το ΣΕ/ΠΠ, ενώ το τελικό ύψος των σποροφύτων έφτασε τα 11 cm.
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Στο ΚρΕ/ΔΑ παρουσιάστηκε άριστη βλάστηση, πολύ πυκνή φυτομάζα σε όλη 

την επιφάνεια του φυτοδοχείου, με όρθια στελέχη, περισσότερο παχυσμένα από αυτά 

του σιταριού και τελικό ύψος φυτών τα 15 cm.

Στο ΚρΑ/ΠΠ η βλάστηση ήταν ικανοποιητική, σχεδόν όμοια με το ΚρΕ/ΠΠ, 

ενώ το τελικό ύψος σποροφύτων ανήλθε στα 13 cm περίπου.

Στο ΚρΑ/ΔΑ παρατηρήθηκε μεγαλύτερη βλαστικότητα από το ΚρΕ/ΔΑ, πιο 

πυκνή βλάστηση με αποτέλεσμα την πιο πλούσια φυτομάζα, αλλά το τελικό ύψος 

φυτών έφτασε τα 13 cm, δηλαδή κάπως μικρότερη ανάπτυξη σποροφύτων από αυτή 

του ΚρΕ/ΔΑ.

Στο ΒΕ/ΓΊΠ, όπως και στο ΒΑ/ΠΠ, η βλάστηση ήταν ικανοποιητική, όμως 

παρατηρήθηκε έντονο πλάγιασμα εξαιτίας των πολύ λεπτών στελεχών τους. Το μέσο 

τελικό ύψος του ΒΕ/ΓΊΠ ήταν 21 cm περίπου, ενώ στο ΒΑ/ΠΠ ανήλθε στα 19 cm.

Στο BE/ΔΑ και στο ΒΑ/ΔΑ βλάστησε η πλειοψηφία των σπόρων και το μέσο 

ύψος των σποροφύτων έφτασε τα 25 cm για το BE/ΔΑ και τα 23 cm για το ΒΑ/ΔΑ. 

Όμως, λόγω του μεγάλου ύψους των βλαστών αλλά και της πολύ μικρής διαμέτρου 

τους, πλάγιασαν σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα σχεδόν να οριζοντιοποιηθούν.

Στο ΚεχΕ/ΠΠ παρατηρήθηκε μεγάλη φυτρωτικότητα, με μέσο τελικό ύψος 

φυτών τα 11 cm.

Στο ΚεχΕ/ΔΑ η φυτρωτικότητα ήταν εντονότερη από αυτή του ΚεχΕ/ΠΠ και 

η φυτομάζα πολύ πυκνή. Παρουσιάστηκε ελάχιστο πλάγιασμα στην κορυφή των 

βλαστών, γεγονός το οποίο προσέδωσε στο φυτό πιο ελκυστική εμφάνιση έναντι των 

υπολοίπων σποροφύτων. Το μέσο ύψος των βλαστών έφτασε τα 14 cm.

Όσον αφορά και τις δύο μεταχειρίσεις του καλαμποκιού (ΚΕ/ΠΠ, ΚΕ/ΔΑ), 

βλάστησαν ελάχιστοι σπόροι μετά την 6η μέρα από τη σπορά και η ανάπτυξή τους 

ήταν καχεκτική, γι’ αυτό δεν μελετήθηκαν περαιτέρω.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 3. Έλεγχος φυτρωτικότητας σπόρων την 3'1 μέρα από τη σπορά

Φυτικό είδος Πλαστικά πιάτα Δίσκοι αλουμινίου

Σιτάρι εμπορίου Εμφάνιση ριζίδιων 

ορισμένων σπόρων

Εμφάνιση ριζίδιων και 

βλαστιδίων σε αρκετούς 

σπόρους

Σιτάρι αγροκτήματος Πολύ λίγα εμφανή ριζίδια Εμφανή τα ριζίδια και σε 

κάποιους σπόρους και τα 

βλαστίδια

Κριθάρι εμπορίου Εμφάνιση πολλών ριζίδιων 

και βλαστιδίων

Πολύ εμφανή τα ριζίδια 

και τα βλαστίδια είναι ήδη 

πράσινα

Κριθάρι αγροκτήματος Ριζίδια και βλαστίδια Εμφανή ριζίδια και 

πράσινα βλαστίδια

Βίκος εμπορίου Πολύ λίγα ριζίδια Περισσότερα εμφανή 

ριζίδια αλλά όχι και τα 

βλαστίδια

Βίκος αγροκτήματος Ελάχιστα ριζίδια Λίγα εμφανή ριζίδια

Καλαμπόκι εμπορίου Καθόλου ριζίδια Καθόλου ριζίδια

Κεχρί εμπορίου Εμφανή τα ριζίδια και τα 

βλαστίδια

Εμφανή πάρα πολλά 

ριζίδια και βλαστίδια
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Πίνακας 4. Έλεγχος ανάπτυξης (ύψος) σποροφύτων (σε cm)

Φυτικό

είδος/Τύπος

φυτοδοχείου

Μέρες από τη σπορά

6η 9" 12η 15η 18η

ΣΕ/ΠΠ 4 8 11 13 13

ΣΕ/ΔΑ 6 10 14 18 20

ΣΑ/ΠΠ 3 5 7 11 10-11

ΣΑ/ΔΑ 4 7 9 11 14

ΚρΕ/ΠΠ 3 6 8 11 11

ΚρΕ/ΔΑ 4 7 9 13 15

ΚρΑ/ΠΠ 4 6 8 11 13

ΚρΑ/ΔΑ 4 6 10 15 13

ΒΕ/ΠΠ 5 8 12 16 21

ΒΕ/ΔΑ 6 11 17 22 25

ΒΑ/ΠΠ 5 7 10 14 19

ΒΑ/ΔΑ 5 8 13 18 25

ΚΕ/ΠΠ - - - - -

ΚΕ/ΔΑ - - - - -

ΚεχΕ/ΠΠ 4 6 9 11 11

ΚεχΕ/ΔΑ 4 7 11 14 14

5.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σκοπός της δοκιμής ήταν η τυχόν διατήρηση χαμηλού ύψους στα σπορόφυτα 

και με μειωμένο πλάγιασμα των βλαστιδίων με απώτερο σκοπό τη διατήρησή τους ως 

διακοσμητικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η ανάπτυξη σε ύψος βρέθηκε 

να μειώνει την αισθητική τους εμφάνιση και τα σπορόφυτα να πλαγιάζουν. Παρόλο 

που η δράση του Cycocel ήταν γνωστή δεν υπήρχαν στοιχεία στη βιβλιογραφία για 

την τυχόν δράση του στο σπορόφυτο.

Το Σιτάρι παρουσίασε περίπου τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης και στις δύο 

επεμβάσεις με παρεμποδιστή Cycocel (Α και Β), με τελικό ύψος φυτών περίπου τα
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20 cm για την επέμβαση Α και τα 19 cm για την επέμβαση Β. Επιπλέον, η γενική 

εμφάνιση των σποροφύτων κατά τη διάρκεια του πειράματος δεν είχε ουσιαστική 

διαφορά από την αντίστοιχη (ΣΕ/ΔΑ) του πειράματος 1. Κατά τις τελευταίες μέρες 

παρουσιάστηκαν σήψεις στα τέσσερα από τα έξι φυτοδοχεία, καθώς και πλάγιασμα 

αρκετών στελεχών.

Εικόνα 8. Σπορόφυτα Σιταριού. Ο παρεμποδιστής ανάπτυξης δεν απέτρεψε το

πλάγιασμα των στελεχών

Το Κριθάρι και στις δύο επεμβάσεις με παρεμποδιστή ακολούθησε περίπου 

τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης με το ΚρΕ/ΔΑ του πειράματος 1, δηλαδή έντονη 

φυτρωτικότητα, με όρθια, δυνατά και παχυσμένα στελέχη. Τη 12η ημέρα 

παρατηρήθηκαν σήψεις στην επιφάνεια του υποστρώματος και στη βάση των 

σποροφύτων, πιθανόν λόγω την πολύ πυκνής φυτομάζας. Το μέσο τελικό ύψος για 

την επέμβαση Α ήταν 16 cm και για την επέμβαση Β 14 cm.

Ο Βίκος παρουσίασε από τις πρώτες κιόλας ημέρες έντονο πλάγιασμα 

βλαστών, όπως και στην περίπτωση του πειράματος 1 (BE/ΔΑ). Έφτασε σε μέσο 

τελικό ύψος και για τις δύο επεμβάσεις (Α και Β) περίπου τα 25 cm.
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Εικόνα 8. Έντονο πλάγιασμα των στελεχών του Βίκου

Το Κεχρί είχε από την αρχή έντονη φυτρωτικότητα με αποτέλεσμα να 

καλυφθεί όλη η επιφάνεια του φυτοδοχείου. Ο ρυθμός ανάπτυξης, μετά την 

εφαρμογή του παρεμποδιστή, δεν διαφοροποιήθηκε από τον αντίστοιχο του 

προηγούμενου πειράματος (BE/ΔΑ). Το τελικό ύψος των στελεχών ανήλθε περίπου 

στα 16 cm. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 5.

Εικόνες 9 και 10. Σπορόφυτα Κεχριού χωρίς (αριστερά) και μετά (δεξιά) την 

εφαρμογή του παρεμποδιστή ανάπτυξης
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Πίνακας 5. Ύψος σποροφύτων (σε cm) μετά από εφαρμογή παρεμποδιστή 

ανάπτυξης Cycocel (δ.ο. chlormequat 11,8%)

Φυτικ Μέρες από την σπορά

ά είδη 3η 6η 9η 12η 15η 18η 21η 3η 6η 9η 12η 15" 18η 21η

1000 ppm 2000 ppm

ΣΕ 2 5 8 11 16 18 20 2 5 7 11 15 17 19

ΚρΕ 2 4 6 10 13 15 16 2 3 6 9 11 13 14

BE 1 5 9 13 18 23 25 1 5 10 14 17 22 25

ΚεχΕ 1 3 6 8 10 13 16 1 3 5 8 10 12 16

5.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΤΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Το ΣΕ/ΦΒ εμφάνισε και ριζίδια και βλαστίδια (~1 cm) από την τρίτη ημέρα. 

Τρεις μέρες αργότερα το φυτοδοχείο είχε ήδη καλυφθεί από τα σπορόφυτα σιταριού, 

με μέσο ύψος τα 3 cm. Την 9η ημέρα μετά τη σπορά τα σπορόφυτα απέκτησαν ύψος 

περίπου 7-8 cm. Κατά τη 12η ημέρα το μέσο ύψος των στελεχών ανήλθε στα 12 cm, 

παρουσιάζοντας πολύ καλή εμφάνιση (πλούσια φυτομάζα). Το μέσο τελικό ύψος 

ήταν περίπου 14 cm.

Στο ΣΕ/ΑΧ τρεις ημέρες μετά τη σπορά δεν παρατηρήθηκε έναρξη 

βλάστησης, ενώ το απορροφητικό χαρτί είχε χάσει όλη την υγρασία του. Η έναρξη 

της βλάστησης έγινε μετά την 6'1 ημέρα, ενώ την 15η ημέρα (τελευταίες 

παρατηρήσεις) το ύψος των σποροφύτων δεν ξεπέρασε τα 5 cm. Παρουσίασε μέτρια 

εμφάνιση.
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Εικόνα 11. Σπορόφυτα σιταριού την 9η ημέρα από τη σπορά. Αριστερά: 

απορροφητικό χαρτί-έναρξη της βλάστησης. Δεξιά: φαρμακευτικό βαμβάκι-

ύψος φυτών 5cm

Το ΚρΕ/ΦΒ την 3η μέρα μετά τη σπορά εμφάνισε ριζίδια 1-2 mm, ενώ τα 

βλαστίδια δεν είχαν εκπτυχθεί ακόμη. Την 6η ημέρα από τη σπορά το ύψος των 

σπορόφυτων ήταν περίπου 3 cm, ενώ την 9η μέρα περίπου 5 cm. Τη 12η μέρα τα 

στελέχη έφτασαν τα 9 cm και το φυτοδοχείο είχε άριστη εμφάνιση (πυκνό και παχύ 

φύλλωμα). Το τελικό τους ύψος ανήλθε στα 12-13 cm.

Στο ΚρΕ/ΑΧ η έκπτυξη ριζίδιων άρχισε μετά την 6η μέρα από τη σπορά, ενώ 

κατά την 9η μέρα το ύψος των βλαστιδίων του ενός δίσκου-επανάληψης της 

μεταχείρισης ήταν 1-3 cm και στο δεύτερο λιγότερο (μόλις είχαν εμφανιστεί τα 

βλαστίδια). Την 12'1 μέρα τα σπορόφυτα έφτασαν σε ύψος τα 5 cm, ενώ το τελικό 

τους ύψος δεν ξεπέρασε τα 6-7 cm. Η εμφάνισή τους ήταν σχετικά καλή (καλύτερη 

από το Σιτάρι).
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Εικόνα 12. Εμφάνιση σποροφύτων Κριθαριού την 15η ημέρα από τη σπορά. 

Ανάπτυξη σε απορροφητικό χαρτί (αριστερά) και σε φαρμακευτικό βαμβάκι

(δεξιά)

Στο Σπανάκι/ΦΒ την 3η μέρα μετά τη σπορά ήταν εμφανής η έκπτυξη 

ριζίδιων, ενώ η εμφάνιση των βλαστιδίων καθυστέρησε 1 -2 ημέρες. Κατά την 9'1 μέρα 

παρατηρήθηκε ξήρανση αρκετών ριζίδιων και ορισμένων βλαστιδίων. Την 12η μέρα 

όλα τα φυτά είχαν ξηραθεί. Στο Σπανάκι/ΑΧ δεν φύτρωσε κανένας σπόρος.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 6.
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Πίνακας 6. Φυτρωτικότητα και ύψος σπορόφυτων (σε cm) σε διαφορετικά 

υποστρώματα

Φυτικά

είδη

Μέρες από τη σπορά

3η 6η 9η 12" 15η 3η 6η 9η 12η 15η

Φαρμακευτικό Είαμβάκι (ΦΒ) Απορροφητικό Χαρτί (ΑΧ)

ΣΕ Ριζίδια

και

βλαστίδια 

(~1 cm)

3 7 12 14 Εμφάνιση

ριζίδιων

Έναρξη

βλάστησης

4 5

ΚρΕ 1-2 mm 

ριζίδια,όχι 

βλαστίδια

3 5 9 12 Εμφάνιση

ριζίδιων

και

βλαστιδίων

Βλαστίδια

1-3

5 7

Σπανάκι Λίγα

ριζίδια

Έκπτυξη

βλαστιδίων

Ξήρανση

5.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή 

ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣ

ΐ) Ανάπτυξη παρουσία ή ελλείψει φωτός

Σκοπός της δοκιμής ήταν η μελέτη της φυτρωτικής ικανότητας και της 

αρχικής ανάπτυξης στο σκότος των σπόρων των πιο επιτυχημένων ειδών μέχρι εκείνη 

τη φάση δοκιμών. Τα φυτά από το σκότος θα άλλαζαν χρώμα μετά τη μεταφορά τους 

στο φως, αλλαγή που μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.

Δύο ημέρες μετά τη σπορά, στο Σ/Φ είχαν εκπτυχθεί πολλά ριζίδια και σε 

μερικούς σπόρους ήταν εμφανή και τα βλαστίδια. Το Σ/Σ είχε εμφανίσει ριζίδια και 

ελάχιστοι σπόροι είχαν εκπτύξει και βλαστίδια άσπρου-κίτρινου χρώματος. Στο Κρ/Φ 

ήταν εμφανή τα ριζίδια αλλά όχι ακόμα και τα βλαστίδια. Τα παραπάνω ίσχυσαν και 

κατά τη λήψη των παρατηρήσεων στο Κρ/Σ.
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Τέσσερις ημέρες μετά τη σπορά, παρατηρήθηκε ότι το Σ/Φ, το Σ/Σ, το Κρ/Φ 

και το Κρ/Σ παρουσίασαν ικανοποιητική πυκνότητα φυτρώματος, με μέσο ύψος 

στελεχών τα 4 cm περίπου, με τη διαφορά ότι τα σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες σκότους είχαν λευκά-κίτρινα βλαστίδια. Επίσης, παρατηρήθηκαν σε όλα τα 

φυτοδοχεία σημάδια σήψης, με το φαινόμενο να είναι εντονότερο στα φυτοδοχεία 

των σποροφύτων του σιταριού.

Εικόνα 13. Σπορόφυτα Σιταριού. Αριστερά: ανάπτυξη παρουσία φωτός. Δεξιά:

ανάπτυξη απουσία φωτός

Την 6η μέρα μετά τη σπορά, στο Σ/Φ παρατηρήθηκε πλήρης κάλυψη του 

φυτοδοχείου από τα στελέχη του, με τα σπορόφυτα, χρώματος πράσινου, να φτάνουν 

τα 10 cm σε ύψος. Η σήψη ήταν σε προχωρημένο στάδιο. Οι δίσκοι του σκότους 

είχαν μεταφερθεί στο φως από την 4η ημέρα. Η πλούσια φυτομάζα του Σ/Σ κάλυψε 

ολόκληρο το φυτοδοχείο και το μέσο ύψος των σποροφύτων έφτασε τα 8-10 cm. Ο 

πράσινος χρωματισμός των στελεχών αυτής της μεταχείρισης ήταν λιγότερο έντονος 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα σπορόφυτα του Σ/Φ. Η σήψη που παρατηρήθηκε εδώ 

ήταν εντονότερη από αυτή των σποροφύτων που αναπτύχθηκαν στο φως.
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Εικόνα 14. Εμφανής εντονότερος πράσινος χρωματισμός στα σπορόφυτα 

Σιταριού που αναπτύχθηκαν παρουσία φωτός (αριστερά)

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις αντίστοιχες μεταχειρίσεις του Κριθαριού, με 

τη διαφορά ότι τα φύλλα του ήταν περισσότερο παχυσμένα από αυτά του σιταριού 

και ελαφρώς πλαγιασμένα. Το μέσο ύψος των σποροφύτων ήταν 10 cm για το Κρ/Φ 

και περίπου 8 cm για το Κρ/Σ. Επίσης, παρουσιάστηκε έντονη σήψη, σε μικρότερο 

όμως βαθμό σε σχέση με το Σιτάρι.

Δέκα ημέρες μετά τη σπορά (τελευταίες μετρήσεις), παρόλο που η σήψη στην 

επιφάνεια του υποστρώματος ήταν προχωρημένη, τα σπορόφυτα παρουσίαζαν ακόμη 

αρκετά καλή εμφάνιση και συγκεκριμένα το ύψος των φυτών του Σ/Φ και του Κρ/Φ 

ήταν περίπου 17-18 cm και των Σ/Σ και Κρ/Σ 15-16 cm. Στα Κρ/Φ και Κρ/Σ τα 

φύλλα ήταν περισσότερο παχυσμένα αλλά και με εντονότερο πλάγιασμα.

Η πορεία της ανάπτυξης των σποροφύτων δίνεται στον Πίνακα 7.

ϋ) Χρωματισμός σποροφύτων με κόκκινη χρωστική ουσία πριν ή μετά το 

φύτρωμα

Εδώ σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια αντίθεση στην εμφάνιση των φυταρίων 

με το κλασικό πράσινο χρώμα περιμετρικά και με κόκκινα φυτάρια στο κέντρο, για 

αισθητικούς προφανώς λόγους. Επιλέχθηκε μια χρωστική του εμπορίου που
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επιτρέπεται στα τρόφιμα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σχέση με τοξικές για τον 

άνθρωπο ουσίες.

Εφαρμογή χρωστικής πριν το φύτρωμα: Δύο μέρες μετά τη σπορά, στα 

σπορόφυτα Σιταριού και Κριθαριού, στο μικρό δισκάκι όπου εφαρμόσθηκε η 

χρωστική ήταν εμφανή μόνο μερικά ριζίδια, σε αντίθεση με τους σπόρους του 

μεγάλου δίσκου στους οποίους δεν εφαρμόσθηκε η χρωστική, όπου είχαν εκπτυχθεί 

τα ριζίδια της πλειοψηφίας των σπόρων, ενώ σε αρκετούς από αυούς ήταν ήδη 

εμφανή και τα βλαστίδια.

Την 4η ημέρα από τη σπορά παρατηρήθηκε ότι στο μικρό δισκάκι, όπου είχε 

εφαρμοστεί η χρωστική, φύτρωσαν πολύ λιγότεροι σπόροι, που δεν ξεπερνούσαν σε 

ύψος τα 1 -2 cm, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους σπόρους, των οποίων η βλάστηση 

ήταν αρκετά εντονότερη, και το ύψος των βλαστιδίων τους ήταν μεγαλύτερο από 4 

cm.

24-1-01
Εικόνα 15. Εμφανώς μικρότερο ποσοστό φυτρώματος στους σπόρους Κριθαριού 

όπου η χρωστική εφαρμόστηκε μαζί με τη σπορά

Έξι ημέρες μετά τη σπορά και στα δύο φυτικά είδη παρατηρήθηκε, στο μικρό 

δισκάκι με τη χρωστική ουσία, πολύ λίγη βλάστηση, τα σπορόφυτα είχαν πράσινο 

χρώμα και ύψος περίπου 2 cm. Στο σιτάρι παρατηρήθηκε έντονη σήψη, ενώ στο 

κριθάρι όχι.
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Την τελευταία ημέρα των μετρήσεων (10η), στο εσωτερικό δισκάκι όπου 

εφαρμόσθηκε η χρωστική, τα σπορόφυτα δεν ξεπέρασαν σε ύψος τα 5 cm, τα στελέχη 

τους ήταν πολύ λεπτά και δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή στο χρώμα τους. 

Αντίθετα, τα σπορόφυτα Σιταριού και Κριθαριού στα οποία δεν εφαρμόσθηκε η 

χρωστική (μεγάλος δίσκος), έφτασαν σε ύψος 17-18 cm και 15-16 cm, αντίστοιχα.

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων βλ. Πίνακα 7.

Εφαρμογή χρωστικής μετά το φύτρωμα: Τη 2η μέρα από τη σπορά, στο

Σιτάρι παρατηρήθηκε έκπτυξη των ριζίδιων σε όλη την επιφάνεια του δίσκου 

(μεγάλου + μικρού εσωτερικού δίσκου). Σε ορισμένους σπόρους παρατηρήθηκαν και 

βλαστίδια. Στο Κριθάρι καταγράφηκαν παρόμοιες παρατηρήσεις, με τη διαφορά ότι 

δεν ήταν εμφανή ακόμη τα βλαστίδια.

Τέσσερις μέρες μετά τη σπορά, και στο Σιτάρι και στο Κριθάρι παρατηρήθηκε 

έντονη φυτρωτικότητα σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος του φυτοδοχείου, με 

το ύψος των βλαστιδίων να ανέρχεται περίπου στα 4-5 cm. Αυτή τη χρονική στιγμή 

έγινε και η εφαρμογή χρωστικής.

Κατά την 6η ημέρα από τη σπορά και δύο μέρες αφότου εφαρμόστηκε η 

χρωστική, στα μικρά εσωτερικά δισκάκια καταγράφτηκε το ύψος των σποροφύτων 

και των δύο φυτικών ειδών το όποιο ανήλθε περίπου στα 5-7 cm, το χρώμα των 

φύλλων ήταν πράσινο, ενώ ελάχιστες κορυφές των στελεχών τους είχαν κοκκινίσει.

Την 10η και τελευταία ημέρα των μετρήσεων (6 ημέρες από την εφαρμογή της 

χρωστικής) το ύψος των σποροφύτων και των δύο ειδών όπου εφαρμόστηκε η 

χρωστική ανήλθε στα 10 cm και οι κορυφές τους παρουσίασαν ελαφρό επάκριο 

ερυθρό μεταχρωματισμό. Τα υπόλοιπα σπορόφυτα του Σιταριού και του Κριθαριού 

στα οποία δεν εφαρμόστηκε χρωστική, είχαν μέσο ύψος 18 cm και 16 cm αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 8.
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Εικόνα 16. Σπορόφυτα Σιταριού. Πολύ καχεκτική ανάπτυξη στα 

εσωτερικά δισκάκια που εφαρμόστηκε η χρωστική ουσία

Εικόνα 16. Επάκριος ερυθρός μεταχρωματισμός των σποροφύτων Σιταριού, 

μετά από εφαρμογή της κόκκινης χρωστικής τέσσερις ημέρες από τη σπορά
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Πίνακας 7. Φυτρωτικότητα και ανάπτυξη (ύψος σε cm) σποροφύτων στο φως 

και στο σκοτάδι

Φυτικά

είδη
Μέρες από τη σπορά

2η 4" 6" 8" 10η 2" 4" 6η 8" 10η

Συνεχές φως Σκοτάδι για τέσσερις μέρες

ΣΕ Ριζίδια

και

αρκετά

βλαστίδια

4 10 13 18 Ριζίδια

και

ελάχιστα

άσπρα

βλαστίδια

4 8 12 16

ΚρΕ Ριζίδια 4 10 12 16 Λίγα

ριζίδια

4 8 11 16

Πινάκας 8. Επίδραση κόκκινης χρωστικής στην ανάπτυξη (ύψος σε cm) 

σποροφύτων

Φυτικά

είδη

Μέρες από τη σπορά

2η 4η 6η 8η 10η 2η 4η 6η 8" 10η

Χρωστική πριν το φύτρωμα (ΠΦ) Χρωστική μετιx το φύτρωμα (ΜΦ)

ΣΕ Ριζίδια

και

βλαστίδια

4 9 12 17 Ριζίδια

και

βλαστίδια

4-5 10 14 17-18

ΣΕ/χρ Λίγα

ριζίδια

1-2 2 3-4 5 Ριζίδια

και

βλαστίδια

4-5 5-7 8 10

ΚρΕ Ριζίδια

και

βλαστίδια

4 9 12 16 Ριζίδια

και

βλαστίδια

4-5 9-10 13 16

ΚρΕ/χρ Ριζίδια 2 2 2-3 4-5 Ριζίδια

και

βλαστίδια

4-5 5-7 8 10
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από το πρώτο πείραμα που πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση 

διαφόρων ειδών σπόρων σε πλαστικά διαφανή πιάτα καθώς και σε δίσκους 

αλουμινίου εξήχθησαν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την ανάπτυξη των 

σποροφύτων.

Το ποσοστό βλαστικότητας και φυτρωτικότητας ήταν υψηλότερο στους 

δίσκους αλουμινίου σχεδόν για όλα τα είδη. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα σπορόφυτα του 

Κριθαριού τα οποία είχαν υψηλό ποσοστό φυτρωτικότητας και ανάπτυξης και στα 

πλαστικά πιάτα.

Αυτό πιθανόν να οφείλεται ότι τα πλαστικά πιάτα που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν διαφανή, επέτρεπαν στην ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει στο εσωτερικό του 

φυτοδοχείου με αποτέλεσμα την αναστολή της εξόδου των σπόρων από τον λήθαργο 

και τελικά τη μειωμένη φυτρωτικότητα. Μπορεί ακόμα να οφείλεται στο φωτισμό 

των ριζίδιων καθώς είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη των ριζίδιων απαιτεί σκότος.

Όλα τα σπορόφυτα παρουσίασαν καλό ρυθμό ανάπτυξης (κυρίως στους 

δίσκους αλουμινίου) και έφτασαν σε ικανοποιητικό ύψος μετά από 20 ημέρες 

καλλιέργειας, ώστε να αξίζει η περαιτέρω μελέτη και χρήση τους για διακοσμητικούς 

λόγους σε εσωτερικούς χώρους με απλό φωτισμό παραθύρων.

Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να καταταχθούν με φθίνουσα σειρά 

ανάλογα με το ύψος που αναπτύχθηκαν και για τους δύο τύπους φυτοδοχείων ως 

εξής:

Βίκος > Σιτάρι > Κριθάρι > Κεχρί

Το γεγονός ότι κάποια από τα σπορόφυτα παρουσίασαν το φαινόμενο του 

πλαγιάσματος δεν τα εμποδίζει να αξιοποιηθούν στον τομέα της διακόσμησης. 

Αντιθέτως, μπορούν να αντικαταστήσουν δρεπτά πράσινα τμήματα φυτών τα οποία 

προτιμώνται για στολισμό ακριβώς λόγω της ιδιότητας των στελεχών τους να 

πλαγιάζουν έντονα.
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Το μεγαλύτερο πλάγιασμα παρουσίασε ο Βίκος εξαιτίας των πολύ λεπτών 

στελεχών των σποροφύτων του και του μεγάλου ύψους τους, ενώ ακολούθησαν το 

Σιτάρι και το Κεχρί. Στο Κριθάρι δεν παρατηρήθηκε πλάγιασμα. Ιδιαίτερη μνεία 

μπορεί να γίνει για το Κεχρί το οποίο είχε όρθια στελέχη που πλάγιαζαν ομοιόμορφα 

στην κορυφή, παρουσιάζοντας πολύ ωραία εμφάνιση (βλ. Εικόνες 9 και 10) η οποία 

αξίζει να μελετηθεί περισσότερο.

Για την ανάπτυξη των σποροφύτων στις τρεις εβδομάδες διάρκειας του 

πειράματος έγιναν επτά αρδεύσεις (μία κάθε τρεις μέρες). Η ποσότητα κάθε άρδευσης 

δεν ήταν απόλυτα προκαθορισμένη. Τα σπορόφυτα αρδεύονταν τόσο ώστε να 

διατηρείται υγρό το υπόστρωμα (φαρμακευτικό βαμβάκι), χωρίς όμως να 

πλημμυρίζει το φυτοδοχείο. Μετά το πέρας της άρδευσης, σε κάθε φυτοδοχείο 

υπολογιζόταν η ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε ελέγχοντας το υπολειπόμενο 

στο ποτιστήρι νερό.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.1. και του Πίνακα 2.2. φαίνεται πως, ειδικά για 

τα σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν στους δίσκους αλουμινίου και που είχαν εν τέλει 

καλύτερη ανάπτυξη και εμφάνιση, ο Βίκος κατανάλωσε την μεγαλύτερη ποσότητα 

νερού, ενώ το Σιτάρι και το Κριθάρι δέχτηκαν μικρότερη ποσότητα νερού αλλά ίδια 

μεταξύ τους. Το κεχρί είχε τις λιγότερες απαιτήσεις.

Οι διαφορές, ωστόσο, μεταξύ των ειδών είναι ελάχιστες και το γενικό 

συμπέρασμα είναι ότι με πολύ λίγο νερό, σε σχέση με την πλειοψηφία των 

γλαστρικών φυτών εσωτερικού χώρου, είναι δυνατή η καλλιέργεια και η συντήρηση 

ζωντανών φυτών σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο σε φυσικό φωτισμό παραθύρων και 

με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η παρουσία τους στο χώρο για το ευ ζην 

των διαμενόντων.

Στο δεύτερο πείραμα, όπου τα σπορόφυτα ψεκάστηκαν με παρεμποδιστή 

ανάπτυξης (δ.ο. chlormerquat chloride) δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική αλλαγή 

στα χαρακτηριστικά των σποροφύτων (ύψος, πάχος φυλλώματος, πλάγιασμα) όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως (βλ. παράγραφο 5.2.).

Αιτία για το γεγονός αποτελεί η ιδιότητα της συγκεκριμένης ουσίας να 

παρεμποδίζει την επιμήκυνση των μεσογονάτιων διαστημάτων. Όμως από τη στιγμή
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που το πείραμα πραγματοποιήθηκε με σπορόφυτα (απουσία γονάτων) το αποτέλεσμα 

ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο αλλά δεν είχε βρεθεί στη βιβλιογραφία.

Κατά τη διεξαγωγή του τρίτου πειράματος, η βλάστηση των σποροφύτων στο 

βαμβάκι ήταν σαφώς ταχύτερη από το απορροφητικό χαρτί. Την 15η ημέρα από τη 

σπορά, το Σιτάρι που αναπτύχθηκε στο βαμβάκι είχε σχεδόν το τριπλάσιο ύψος από 

τα σπορόφυτα Σιταριού που αναπτύχθηκαν στο απορροφητικό χαρτί, ενώ στο 

Κριθάρι καταγράφηκε σχεδόν το διπλάσιο ύψος στις αντίστοιχες μεταχειρίσεις.

Συμπερασματικά, το απορροφητικό χαρτί, όπου χρησιμοποιήθηκε ως 

υπόστρωμα, καθυστέρησε πολύ τη βλάστηση και την ανάπτυξη. Πιθανώς αυτό να 

συμβαίνει διότι απορροφά με γρηγορότερο ρυθμό το νερό, με αποτέλεσμα αυτό να 

μην είναι διαθέσιμο για να προσληφθεί από τα ριζίδια. Αυτό διαπιστώνεται και από 

το γεγονός ότι, μετά την 6η ημέρα και αφού αναπτύχθηκαν τα ριζίδια και τα 

βλαστίδια, ο ρυθμός ανάπτυξής τους δεν υστέρησε σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό 

ανάπτυξης των σποροφύτων που αναπτύχθηκαν στο φαρμακευτικό βαμβάκι.

Τελικά, η χρησιμοποίηση του απορροφητικού χαρτιού δεν εξυπηρετεί τον 

στόχο του πειράματος, καθώς είναι ανασχετικός παράγοντας για το γρήγορο φύτρωμα 

και την ανάπτυξη των σποροφύτων, εμποδίζοντας τη δημιουργία των επιθυμητών 

χαρακτηριστικών (πυκνή πράσινη φυτομάζα, πάχος στελεχών, ομοιόμορφη ανάπτυξη 

σε όλη την επιφάνεια του φυτοδοχείου) ώστε να μπορούν τα σπορόφυτα να 

χρησιμοποιηθούν για καλλωπιστικούς σκοπούς.

Στο τέταρτο πείραμα, η κάλυψη των φυτοδοχείων και διατήρησή τους σε 

συνθήκες σκότους κατά τις τέσσερις πρώτες μέρες του πειράματος (κατά τη φύτρωση 

και αρχική ανάπτυξη των σπόρων) δεν αποτέλεσε ανασχετικό ή βοηθητικό 

παράγοντα για την έκπτυξη των ριζίδιων και των βλαστιδίων. Τουναντίον, η 

πυκνότητα των σποροφύτων στο φυτοδοχείο που προέρχονταν από το σκοτάδι ήταν 

ίδια με αυτή των σποροφύτων που αναπτύχθηκαν εξαρχής σε συνθήκες φυσικού 

φωτισμού, ενώ δεν υστερούσαν ούτε στο μέσο τελικό ύψος. Ήταν αναμενόμενο ότι 

στο σκοτάδι οι σπόροι θα φύτρωναν πιο αποτελεσματικά, αλλά στα συγκεκριμένα 

είδη αυτό δεν βρέθηκε.
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Η μόνη ουσιαστική διαφορά που παρουσιάστηκε ήταν στο χρώμα των 

σποροφύτων, αφού αυτά τα οποία αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες σκότους για τις 

πρώτες τέσσερις μέρες είχαν άσπρα-κίτρινα βλαστίδια κατά τη διάρκεια παραμονής 

τους στο σκοτάδι, ενώ στη συνέχεια, που μεταφέρθηκαν σε συνθήκες φυσικού 

φωτισμού, πρασίνισαν σταδιακά. Η διαφορά όμως στο χρωματισμό από τα 

σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν εξαρχής σε φυσικό φωτισμό ήταν εμφανής, καθώς τα 

δεύτερα είχαν πολύ πιο σκούρο πράσινο χρώμα.

Το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να αξιοποιηθεί άριστα για καλλωπιστικούς 

σκοπούς, αφού το σκοτάδι λειτούργησε ουσιαστικά ως φυσικός παράγοντας 

χρωματισμού των σποροφύτων. Έτσι, είναι εφικτό να δημιουργηθούν συνδυασμοί 

σποροφύτων που να έχουν διαφορετικό χρώμα, στοιχείο που προσδίδει επιθυμητά 

καλλωπιστικά χαρακτηριστικά στα σπορόφυτα και μάλιστα εύκολα, γρήγορα και 

σχεδόν με μηδενικό κόστος.

Από τα αποτελέσματα του τέταρτου πειράματος είναι φανερό πως, όπου έγινε 

εφαρμογή της κόκκινης χρωστικής ουσίας μαζί με τη σπορά, το ποσοστό 

φυτρωτικότητας των σπόρων ήταν κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο 

των σπόρων μέσα στα ίδια φυτοδοχεία στα οποία δεν εφαρμόστηκε η χρωστική. 

Επίσης, η μετέπειτα ανάπτυξη και η συνολική εμφάνισή τους ήταν καχεκτική (πολύ 

λεπτά και αδύνατα στελέχη) και το ύψος τους δεν ξεπέρασε το 1/3 του ύψους των 

σποροφύτων που αναπτύχθηκαν κανονικά, χωρίς την εφαρμογή χρωστικής.

Επίσης, στα φυτοδοχεία στα οποία εφαρμόστηκε η χρωστική ουσία τέσσερις 

ημέρες από τη σπορά, φαίνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης από την προσθήκη της 

χρωστικής και μετά, ήταν κατά πολύ μειωμένος (περίπου 50%) σε σχέση με τα 

σπορόφυτα που δεν εφαρμόστηκε η χρωστική.

Η κόκκινη χρωστική που επιτρέπεται για το χρωματισμό τροφίμων και 

επομένως θεωρείται μη τοξική για τον άνθρωπο, όταν εφαρμόστηκε με τη σπορά, 

λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας φυτρωτικότητας και ανάπτυξης, την ίδια 

στιγμή που δεν προκάλεσε καμία αλλαγή στο χρώμα των σποροφύτων. Πιθανώς η 

χρωστική ουσία λειτούργησε τοξικά παρεμποδίζοντας την πρόσληψη νερού από τους 

σπόρους και κατ’ επέκταση στην έκπτυξη ριζίδιων και βλαστιδίων. Η πιθανότητα να
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λειτούργησε μόνο ωσμωτικά είναι ελάχιστη καθώς η ποσότητα εφαρμογής ήταν πολύ 

μικρή για να κάνει το υδατικό δυναμικό του νερού τόσο χαμηλότερο ώστε να 

παρεμποδιστεί η πρόσληψή του από το σπόρο.

Στη δεύτερη περίπτωση, όπου η κόκκινη χρωστική εφαρμόστηκε τέσσερις 

ημέρες μετά το φύτρωμα, προκλήθηκε αμέσως ανάσχεση της αύξησης και ανάπτυξης 

των σποροφύτων με αποτέλεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης να μειωθεί στο μισό, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως. Και εδώ φαίνεται ότι προκαλείται ένας τύπος 

τοξικότητας χωρίς όμως μακροσκοπικά εμφανείς ζημιές στα σπορόφυτα. Ο επάκριος 

ελαφρός μεταχρωματισμός που παρατηρήθηκε στα φύλλα αποδεικνύει ότι έγινε 

μερική πρόσληψη της χρωστικής από τα ριζίδια, και, όπως στην περίπτωση 

πρόσληψης αλάτων από το εδαφικό διάλυμα στα φυτά, συσσωρεύτηκε στο επάκριο 

τμήμα των φύλλων που είναι και το σημείο εντονότερης ανάπτυξης αυτών.

Επομένως, έγινε σαφές ότι η προσθήκη της κόκκινης χρωστικής ουσίας δεν 

εξυπηρετεί το σκοπό του πειράματος, τουλάχιστον σε αυτή τη συγκέντρωση και στις 

δεδομένες χρονικές στιγμές εφαρμογής της. Θα μπορούσε να δοκιμαστεί η χρήση της 

λίγο αργότερα χρονικά (τα σπορόφυτα να έχουν ύψος τουλάχιστον 10 cm) και σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις. Για συνδυασμό σποροφύτων διαφορετικών 

μεταχειρίσεων στο ίδιο φυτοδοχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει και σπορόφυτα με 

ερυθρές κορυφές, ίσως η σπορά αυτών στα οποία θα προστεθεί η χρωστική να είναι 

απαραίτητο να γίνει νωρίτερα από τη σπορά των υπολοίπων, ώστε όταν προκληθεί ο 

μεταχρωματισμός των κορυφών τα σπορόφυτα όλων των μεταχειρίσεων να έχουν 

περίπου το ίδιο ύψος.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων, κατά τη 

διάρκεια όλων των πειραμάτων, από μία χρονική στιγμή και μετά παρατηρήθηκαν 

σήψεις στην επιφάνεια του υποστρώματος στη βάση των σποροφύτων. Αιτία για την 

ανάπτυξή τους είναι η μόνιμη υγρασία που υπήρχε στο φυτοδοχείο λόγω συχνής 

άρδευσης, η οποία σε συνδυασμό με τη μεγάλη πυκνότητα σποροφύτων ανά μονάδα 

επιφάνειας και επομένως οργανικής ουσίας, καθώς και με τις συνθήκες 

περιβάλλοντος (φως, θερμοκρασία δωματίου) της ανάπτυξης των σποροφύτων που 

επικρατούσαν στο χώρο του εργαστηρίου, συντέλεσε στην εμφάνιση των σήψεων 

(προσβολή από μύκητες). Μύκητες όμως προσβάλλουν όλα τα φυτά εσωτερικού
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χώρου, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει χρήση 

χημικών ουσιών, οι οποίες αυξάνουν το συνολικό κόστος, σε συνδυασμό με τις 

υπόλοιπες καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα, άρδευση, λίπανση) και επιβαρύνουν 

το περιβάλλον.

Οι σήψεις που παρατηρήθηκαν σε ορισμένα φυτοδοχεία εμφανίστηκαν κυρίως 

προς το τέλος της διεξαγωγής των πειραμάτων και δεν αλλοίωσαν τη γενική 

εμφάνιση των σποροφύτων. Όμως η ανάπτυξη των μυκήτων ήταν τέτοια ώστε να 

δημιουργούν πρόβλημα καλαισθησίας στα σπορόφυτα. Η λύση θα ήταν απλώς η 

απομάκρυνση των συγκεκριμένων δίσκων με σπορόφυτα και η άμεση αντικατάστασή 

τους από άλλα, καθώς το κόστος παραγωγής τους είναι ελάχιστο. Εναλλακτικά, θα 

μπορούσε να μελετηθεί η χρήση φυσικών αντιοξειδωτικών-αντιμυκητιακών 

σκευασμάτων πιθανόν ελαφρά αρωματικών από αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά.

Εν πολλοίς, μελετήθηκε για πρώτη φορά μια μεθοδολογία δημιουργίας δίσκων 

με σπορόφυτα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικά σε 

δωμάτια ξενοδοχείων, άλλους κοινόχρηστους χώρους και εστιατόρια με την 

αντίστοιχη ‘φρεσκάδα’ που προσθέτουν στο χώρο και με ελάχιστο κόστος ή αρνητική 

επίδραση στο περιβάλλον, καθώς ακόμα και όταν τελειώσει η χρηστική τους ζωή, 

μπορούν να ανακυκλωθούν, δηλαδή το υπόστρωμα και τα φυτάρια να 

κομποστοποιηθούν και ο δίσκος αλουμινίου να ξαναχρησιμοποιηθεί.
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