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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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υποδείξεις-διορθώσεις τους, της μεταπτυχιακής μου διατριβής και ως μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής. 

Πολλές ευχαριστίες επίσης οφείλω στον κ. Σπύρο Σουίπα, Γεωπόνο του 

Αγροκτήματος, για την βοήθεια του σε όλη την διάρκεια του πειράματος και για την 

παροχή μετεωρολογικών δεδομένων. Επίσης την κ. Μαρία Κωνσταντίνου, πτυχιούχο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η οικονομία της Ελλάδας στηρίζονταν από παλιά και συνεχίζει να στηρίζεται, 

σε σημαντικό βαθμό, στην Κτηνοτροφία. Η στήριξη-ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 

στην Ελλάδα έχει ανάγκη από χορτοδοτικές καλλιέργειες, πλούσιες σε θρεπτικά 

συστατικά, απαραίτητες για την διατροφή των αγροτικών ζώων. 

Ο κτηνοτροφικός βίκος είναι μια από τις χορτοδοτικές καλλιέργειες με 

μεγάλη χρησιμότητα όχι μόνο σαν ζωοτροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες, αλλά 

κατάλληλη, όντας ψυχανθές και ως καλλιέργεια εμπλουτισμού του εδάφους με 

άζωτο. 

Μελετήθηκαν αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά επτά ποικιλιών 

κτηνοτροφικού βίκου, σε χειμερινή και εαρινή σπορά. Ειδικότερα, σε πείραμα που 

εγκαταστάθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο  2007 (χειμερινή)-2008 (εαρινή) στο 

Αγρόκτημα  της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 

Βελεστίνο, αξιολογήθηκε η συμπεριφορά ως προς ορισμένα αγρονομικά 

χαρακτηριστικά (φυτρωτική περίοδος, ύψος φυτού, χλωρό και ξηρό βάρος φυτού, 

διάρκεια βιολογικού κύκλου, βάρος σανού, βάρος λοβού, βάρος σπόρου, βάρος 1000 

σπόρων και συγκέντρωση χλωροφύλλης) και ποιοτικά χαρακτηριστικά (ολικό άζωτο 

(Ν) και ολική πρωτεΐνη) επτά ποικιλιών κτηνοτροφικού βίκου ( Αλέξανδρος, Idice, 

Τέμπη, Gravesa, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως ) σε δυο εποχές σποράς ( χειμερινή 

και εαρινή).  

Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες με 

5 επαναλήψεις για κάθε επέμβαση (ποικιλίες). Το πειραματικό τεμάχιο είχε 

διαστάσεις 2x4 m, 8 γραμμές σποράς, που απείχαν μεταξύ τους 25cm. Όλες οι 

καλλιεργητικές φροντίδες ήταν εκείνες που συνιστώνται για την καλλιέργεια. 

Οι αγρονομικές παρατηρήσεις έγιναν στις 30, 60 μέρες από το φύτρωμα 

(ΜΑΦ) και στη συγκομιδή, ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μετρήθηκαν στα ξηρά 

στελέχη και φύλλα κάθε ποικιλίας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χειμερινή εποχή σποράς επηρέασε το ύψος 

στη συγκομιδή, την απόδοση σε σανό και σε καρπό, το βάρος λοβού, το βάρος 1000 

σπόρων, τη συγκέντρωση χλωροφύλλης, το ολικό Ν και την ολική πρωτεΐνη, μεταξύ 

των ποικιλιών. Αντίστοιχα, η εαρινή εποχή σποράς επηρέασε το ύψος στις 30 και στις 
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60 ΜΑΦ, την απόδοση σε σανό και σε καρπό, το βάρος λοβού, το βάρος 1000 

σπόρων, το ολικό Ν και την ολική πρωτεΐνη,  μεταξύ των ποικιλιών. 

Η φυτρωτική περίοδος και η διάρκεια του βιολογικού κύκλου  στην εαρινή 

σπορά ήταν μικρότερης διάρκειας σε μέρες απ’ ότι στη χειμερινή. Το χλωρό και ξηρό 

βάρος ήταν μεγαλύτερο επίσης στην εαρινή σπορά. Το ύψος στη συγκομιδή ήταν 

περίπου το ίδιο και στις δυο εποχές σποράς.   

Συμπερασματικά, η ποικιλία Ζέφυρος έδωσε την μεγαλύτερη απόδοση σε 

σανό (605 kg/στρ.) και η ποικιλία Idice την μεγαλύτερη απόδοση σε καρπό (351 

kg/στρ.), στη χειμερινή σπορά. Η ποικιλία Μίνως είχε το μεγαλύτερο βάρος λοβού 

(0,95g) στην εαρινή σπορά και η ποικιλία Idice το μεγαλύτερο βάρος 1000 σπόρων 

(72g) , στην χειμερινή σπορά. Η ποικιλία Τέμπη είχε την μεγαλύτερη συγκέντρωση 

χλωροφύλλης (33 SPAD) και η ποικιλία Gravesa περιείχε το περισσότερο ολικό Ν 

(2,74%) και ολική πρωτεΐνη (17,2%), στην εαρινή σπορά.     
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίστηκε από μια εκρηκτική ανάπτυξη των 

επιστημών και της τεχνολογίας που επηρέασαν κάθε πλευρά της ανθρώπινης ζωής 

καθώς και το περιβάλλον. Η ανάπτυξη της γεωργίας βασίστηκε στην εντατικοποίηση 

της παραγωγής με την βελτίωση της υποδομής (αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά) και 

την αύξηση των βιομηχανικών εισροών (εκμηχάνιση, αγροτοχημικά). Παράλληλα 

δόθηκε περισσότερο βάρος στην καλλιέργεια ορισμένων ειδών, όπως π.χ. στην 

Ελλάδα το βαμβάκι, τα σιτηρά, ο καπνός, ο αραβόσιτος και πλέον μπορούμε να 

πούμε ότι έχουν πάρει την μορφή μονοκαλλιέργειας (Κατσούπας 1996). 

Με την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού της γης, η παραγωγή πρωτεϊνών 

για ανθρώπινη κατανάλωση και διατροφή των ζώων, θα είναι ελλιπής. Προς την 

κατεύθυνση αύξησης της παραγωγής πρωτεϊνών φυτικής προέλευση, τα ψυχανθή 

αναμένεται να διαδραματίσουν στο μέλλον πρωτεύοντα ρόλο στη γεωργία. 

Τα ψυχανθή καλλιεργούνται για την παραγωγή καρπού και χορτομάζας με 

υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Οι καρποί χρησιμοποιούνται στην διατροφή του 

ανθρώπου και των ζώων ενώ η χορτομάζα στην διατροφή των ζώων και για χλωρή 

λίπανση.  

Οι καρποί  των ψυχανθών είναι πλούσιοι σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες 

υψηλής βιολογικής αξίας. Κατά μέσω όρο η περιεκτικότητα των σπόρων των 

σιτηρών σε πρωτεΐνες κυμαίνεται γύρω στο 10%, ενώ των ψυχανθών υπερβαίνει το 

20%. Η υπεροχή σε πρωτεΐνες επεκτείνεται και στους βλαστούς και τα φύλλα. Η 

μεγάλη σπουδαιότητα των ψυχανθών έναντι των άλλων καλλιεργειών έγκειται και 

στην ικανότητα τους να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και έτσι όχι μόνο να 

καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου ή εν μέρη τις ανάγκες τους σε άζωτο, αλλά και να 

εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο, το οποίο χρησιμοποιεί η καλλιέργεια που θα 

ακολουθήσει. Η σημασία της χρησιμοποίησης των ψυχανθών στα διάφορα 

συστήματα αμειψισποράς ήταν γνωστή από πολύ παλιά. Αναφέρεται η εισαγωγή τους 

στα συστήματα αμειψισποράς των Αρχαίων Ελλήνων, Αιγυπτίων και Κινέζων. Με 

την αξιοποίηση της ιδιότητας της αζωτοδέσμευσης εκ μέρους των ψυχανθών γίνεται 

οικονομία σε αζωτούχα λιπάσματα και προστατεύεται το περιβάλλον από την 

διαφυγή στην ατμόσφαιρα αμμωνίας και  την έκπλυση των νιτρικών στα υπόγεια 

νερά. 
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Παρά τη μεγάλη σπουδαιότητά τους τα ψυχανθή καλλιεργούνται σε 

περιορισμένη έκταση τόσο παγκόσμια όσο και στη χώρα μας. Ο κυριότερος λόγος της 

μη επέκτασης τους είναι οι μικρές και ασταθείς αποδόσεις από χρονιά σε χρονιά. Η 

αύξηση και η σταθερότητα των αποδόσεων τους είναι εφικτή με συστηματική 

βελτιωτική προσπάθεια. 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν ένα 

ψυχανθές  το οποίο ανήκει στο γένος Vicia, με κοινό όνομα βίκος. Μελετήθηκαν  

επτά ποικιλίες κτηνοτροφικού βίκου (Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa, Ζέφυρος, 

Πήγασος και  Μίνως) που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, ως προς ορισμένα 

αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε χειμερινή και εαρινή σπορά. Το 

πείραμα πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που 

βρίσκεται στο Βελεστίνο, την καλλιεργητική περίοδο 2007 (χειμερινή σπορά) και 

2008 (εαρινή σπορά).  
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1. Γενικά 

Με το όνομα βίκος είναι γνωστά περίπου 150 είδη φυτών, τα οποία ανήκουν 

στο γένος Vicia. Τα περισσότερα είδη που καλλιεργούνται παγκοσμίως κατάγονται 

από τις παραμεσόγειες περιοχές. Η καλλιέργεια του βίκου είναι πολύ παλιά, 

αναφέρεται στη Βίβλο και οι Ρωμαίοι τον καλλιεργούσαν για ζωοτροφή και χλωρή 

λίπανση. 

Ανήκει στην οικογένεια Fabaceae (συνώνυμο Leguminosae ή Papilionaceae). 

Ο εμπορικός βίκος περιλαμβάνει τα είδη Vicia sativa L. subsp  sativa (βίκος ο ήρεμος 

ή κοινός βίκος), ο οποίος είναι πιο παραγωγικός από τα άλλα είδη βίκου (Acikgoz 

κ.ά. 1989) και το Vicia villosa (βίκος ο άγριος), μαζί με κάποια είδη που έχουν 

τοπική σημασία όπως ο Vicia pannonina στην Τουρκία, ο Vicia errilia και Vicia 

articulata Hormen στην Ισπανία και Vicia benghalensiw στην Αυστραλία. Στην 

Αμερική έχουν δημιουργηθεί και διειδικά υβρίδια μεταξύ τις V. sativa L. Subsp. 

Sativa και διαφόρων άλλων ειδών βίκου (Miller και  Hovelant 1995). Στην Αιθιοπία 

η καλλιέργεια βίκου αναφέρεται  ως καλλιέργεια grawwpea (Lathyrus satirus), ένα 

εντελώς διαφορετικό είδος. 

Η ταξινόμηση του βίκου μπορεί να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια, όπως 

είναι η χρήση του, η εποχή σποράς, η αντοχή στην ξηρασία κ.ά.. Καμιά κατάταξη 

όμως δεν είναι απόλυτη, γιατί ο βίκος μπορεί να  ανήκει σε περισσότερες από μια 

κατηγορίες (Παπακώστα 2005).  

I. Ταξινόμηση με βάση την χρήση του. Διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες: 1. 

καρποδοτικό, 2. χορτοδοτικό, 3. καρποδοτικό-χορτοδοτικό (χρησιμοποιείται 

ολόκληρο το φυτό, βλαστικά τμήματα και καρπός), 4. φυτό χλωρής λίπανσης 

II. Ταξινόμηση με βάση την εποχή σποράς. Η κατάταξη σ’ αυτή την κατηγορία 

γίνεται με βάση τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Στην Ελλάδα 

συνήθως σπέρνεται το φθινόπωρο λόγου του ότι δεν σημειώνονται ιδιαίτερα 

χαμηλές θερμοκρασίες. Η σπορά το φθινόπωρο πλεονεκτεί σε σχέση με την 

σπορά την άνοιξη γιατί: 1.δεν αντιμετωπίζονται συνήθως προβλήματα καλής 

προετοιμασίας του εδάφους, 2. το φύτρωμα γίνεται κάτω από ευνοϊκότερες  

συνθήκες, 3. αξιοποιεί κατά αποτελεσματικότερο τρόπο τη χειμερινή 

κατανομή της βροχόπτωσης και 4. ολοκληρώνεται ο βιολογικός κύκλος του 
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πριν την εξάντληση της υγρασίας του εδάφους και την επικράτηση υψηλών 

θερμοκρασιών. 

III. Ταξινόμηση ανάλογα με τις απαιτήσεις για άρδευση. Ο βίκος μπορεί να 

αποδώσει ικανοποιητικά χωρίς άρδευση. 

Στην Ελλάδα ο βίκος είναι το πιο διαδεδομένο χειμερινό ψυχανθές, γιατί 

προσαρμόζεται ικανοποιητικά στα διάφορα οικολογικά περιβάλλοντα. Το είδος που 

καλλιεργείται αποκλειστικά είναι ο Vicia sativa (κοινός βίκος) για παραγωγή καρπού 

και σανού. Η χρησιμοποίηση του για ενσίρωση ή βοσκή είναι περιορισμένη. 

Θεωρείται από τα πιο κατάλληλα φυτά χλωρής λίπανσης και αμειψισποράς με τις 

καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών (Βαΐτσης 1996). 

 

2.2. Ο Βίκος και η σημασία στην παγκόσμια και ελληνική γεωργία 

Πριν από τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο Fischer (1938) σκιαγράφησε μια 

εικόνα της παραγωγής βίκου στην Ευρώπη. Χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η 

Λιθουανία και η Ισπανία καλλιεργούσαν τον βίκο ως σιτηρό και κτηνοτροφικό φυτό 

(Hycka, 1973, Caballero και García, 1996). Στην Μεγάλη Βρετανία, την Ουγγαρία, 

την πρώην Γιουγκοσλαβία, την Ολλανδία και τη Σουηδία ο βίκος καλλιεργούνταν 

μόνο ως πράσινη χορτονομή. Στην πρώην Τσεχοσλοβακία καλλιεργούνταν ως 

δημητριακό. Στη Γερμανία το 1937 καλλιεργούνταν 132.211 εκτάρια βίκου.  

  Ο FAO αναφέρει ότι από το 1960 παρουσιάζεται μια παγκόσμια μείωση της 

παραγωγής βίκου (Σχήμα 2.1). Από το 1961 έως το 2005 στις περιοχές που 

καλλιεργούνταν ο Vicia villosa (Τουρκία, Λίβανος, Αλβανία, Συρία) η παραγωγή 

παρέμεινε σταθερή. Αρκετά απότομη πτώση παρατηρήθηκε στην Βουλγαρία, 

Ελλάδα, Κύπρο, πρώην Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Αλγερία. Μείωση στο ¼ της 

παραγωγής έγινε στην πρώην Ρωσία , πρώην Γιουγκοσλαβία, Ιταλία και Μάλτα. 
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 Σχήμα 2.1.: Η παγκόσμια παραγωγή βίκου (FAO 2006) 

 

Ουσιαστική αύξηση παρατηρήθηκε μόνο στην Κίνα, Ισπανία, Αυστραλία. 

Στην Κίνα το 1998 ο V. villosa καλλιεργούνταν σε 124.000 εκτάρια και ο V.sativa σε 

99.000 εκτάρια. Έτσι η Κίνα βρίσκεται στην κορυφή των χωρών παραγωγής βίκου.  

Στην χώρα μας  αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες για την 

γεωργία και κτηνοτροφία μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν η Ελληνική γεωργία 

έκανε στροφή προς μονοκαλλιέργεια και την γεωργία αυξημένων εισροών. Ωστόσο, 

σήμερα φαίνεται να κερδίζει σταδιακά και πάλι το ενδιαφέρον των παραγωγών και 

των κτηνοτρόφων. Η ευρεία προσαρμοστικότητα της καλλιέργειας στα διάφορα 

περιβάλλοντα, η υψηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και η άριστη 

προσαρμογή της στα συστήματα αμειψισποράς αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την 

επιστροφή του βίκου στους ελληνικούς αγρούς. 

Στοιχεία Υπ.Α.Α.Τ δείχνουν ότι στη χώρα μας  την περίοδο 2001-2005 από το 

σύνολο των κτηνοτροφικών φυτών, σημαντική έκταση καταλαμβάνουν τα 

κτηνοτροφικά ψυχανθή για σανό, εκ των οποίων ο βίκος έφτανε τα 17.670 στρέμματα 

με μέσο όρο παραγωγής 62.400,00 τόνους (www.minagric.gr). 

  Ο βίκος καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση από τα κτηνοτροφικά ψυχανθή 

για παραγωγή καρπού ή σπόρου η οποία έφτανε για την περίοδο 2001-2005 τα 56.000 
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στρέμματα περίπου με συνολική ετήσια παραγωγή 14.000 τόνους 

(www.minagric.gr). 

 

2.3. Βοτανική περιγραφή 

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

από μια λεπτή πασσαλώδη ρίζα, η οποία φέρει πολυάριθμες διακλαδώσεις. Στις ρίζες 

σχηματίζονται χαρακτηριστικές εξογκώσεις, τα φυμάτια, που είναι αποτέλεσμα της 

συμβίωσης του βίκου με αζωτοδεσμευτικά βακτήρια (Tomson και Bahhady 1992, 

Παπακώστα 2005). Ο βίκος μέσω της συμβίωσης του με τα αζωτοδεσμευτικά 

βακτήρια δεσμεύει το άζωτο της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα αφ’ ενός να μπορεί να 

αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε εδάφη με χαμηλή διαθεσιμότητα αζώτου και αφ’ 

ετέρου να εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο, το οποίο επωφελούνται οι επόμενες 

καλλιέργειες.  Στις ρίζες του βίκου στη χώρα μας σχηματίζονται άφθονα φυμάτια, 

πράγμα που υποδηλώνει ότι υπάρχουν κατάλληλα ενδογενή ριζόβια 

(αζωτοδεσμευτικά βακτήρια ) (Ποδηματάς 1984α).  

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

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

εσωτερικά, με τετράγωνη διατομή και το ύψος του κυμαίνεται από 30 έως 80 cm. Τα 

φύλλα είναι σύνθετα, αποτελούμενα από 5-8  ζεύγη αντίθετων φυλλαρίων και 

καταλήγουν σε διακλαδιζόμενη φυλλοέλικα. 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. Το είδος V. sativa είναι αυτογονιμοποιούμενο 

φυτό,  ενώ  το V. villosa σταυρογονιμοποιούμενο ( Akbari 1967 και Berger κ.ά. 

2002). Οι λοβοί είναι επιμήκεις, πεπλατυσμένοι, με μήκος 3-7 cm,  πλάτος 5-10 mm 

και περιέχουν 4-12 σπόρους. Οι σπόροι έχουν σφαιρικό σχήμα, αλλά κάπως 

πεπλατυσμένο και χρώμα μαύρο ή γκρίζο, με ‘οφθαλμό’ στενό, χρώματος 

ανοικτότερου από το περισπέρμιο (Whitson 1996  και Una 1997). 

 

 2.4.  Αύξηση και ανάπτυξη 

  Ο βίκος παρουσιάζει υπόγειο φύτρωμα. Η αύξηση του είναι συνεχής, καθόσον 

μετά από ένα καθαρά βλαστικό στάδιο αρχίζει η έκπτυξη ανθέων και ανάπτυξη των 

λοβών, ενώ συνεχίζεται η βλαστική ανάπτυξη. Οι Caballero κ.ά. (1996α) αναφέρουν 

ότι η μεγαλύτερη απόδοση σε χορτομάζα (βλαστικό τμήμα και φύλλα) καθώς και 
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σπόρο καλλιέργειας κοινού βίκου παρατηρήθηκαν στο στάδιο κατά το οποίο η ξηρά 

ουσία των σπόρων ήταν 45-55% (Πίνακας 2.1). Με την αύξηση του βάρους των 

σπόρων, η αναλογία των βλαστικών τμημάτων μειώθηκε. Οι ίδιοι ερευνητές 

αναφέρουν τρεις φάσεις κατά την περίοδο γεμίσματος των σπόρων (Πίνακας 2.2): 1) 

φάση υστέρησης μεταξύ άνθησης και έναρξης γεμίσματος των σπόρων (ξηρά ουσία 

σπόρων 20-25%), 2)φάση ταχείας ανάπτυξης, η οποία συνεχίζεται μέχρι που η μάζα 

των σπόρων στο φυτό φθάνει στο μέγιστο (ξηρά ουσία σπόρων 45-55%) και 3) φάση 

ωρίμανσης (ξηρά ουσία σπόρων > 80%). Η  μέγιστη συγκέντρωση ολικής πρωτεΐνης 

στη χορτομάζα (Πίνακας 2.1) παρατηρήθηκε προς το τέλος της περιόδου ταχείας 

ανάπτυξης του σπόρου, όταν η περιεκτικότητα των σπόρων σε ξηρά ουσία ήταν 45-

55%. Σ’ αυτό το στάδιο παρατηρήθηκε η μέγιστη συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων 

(Caballero κ.ά. 1996β). 

  Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες βίκου διαφέρουν ως προς την διάρκεια του 

βιολογικού κύκλου (πρώιμες, μεσοπρώιμες, όψιμες) και ως προς την παραγωγική 

κατεύθυνση (παραγωγή σπόρου, σανού, σπόρου και σανού) (Παπακώστα 2005). 
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Πίνακας 2.1 : Συστατικά της απόδοσης και ολική πρωτεΐνη στο βίκο όπως 

μεταβλήθηκαν κατά την διάρκεια γεμίσματος των σπόρων. Μέσοι όροι δυο 

περιόδων ανάπτυξης 1991-1992, 1992-1993 στην Κεντρική Ισπανία (Caballero 

κ.ά. 1996α) 

Στάδιο 

ανάπτυξης
1
 

Απόδοση 

σπόρου 

kg/στρ. 

Απόδοση 

χορτομάζας
3 

kg/στρ 

Πρωτεΐνη 

σπόρου 

% 

Πρωτεΐνη 

χορτομάζας 

% 

Απόδοση 

πρωτεΐνης 

kg/στρ 

Πλήρης 

άνθηση
2
 

- 326 - 25,2 82 

250-300 95 520 32,7 18,9 98 

450-550 243 606 27,1 17,4 106 

>800 208 477 28,8 16,9 81 

ΕΣΔ(0,05) 31 39 2,9 1,8 8,1 

            Οι αποδόσεις αναφέρονται σε ξηρά ουσία και οι μετρήσεις της πρωτεΐνης επίσης 

αναφέρονται επί της ξηράς ουσίας. 

 
1
 Καθορίστηκαν με τη διαδοχικά αυξανόμενη συγκέντρωση ξηράς ουσίας στο σπόρο 

(g ξηράς ουσίας ανά kg σπόρου). 

 
2
 Πάνω από το 50% των φυτών είχαν ανθήσει. 

 
3 

Η χαρτομάζα περιλαμβάνει τα βλαστικά τμήματα και τον καρπό. 
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Πίνακας 2.2..Κατανομή της ξηράς ουσίας στα διάφορα τμήματα των φυτών του 

βίκου κατά την διάρκεια των διαδοχικών σταδίων ανάπτυξης των κόκκων. 

Μέσοι όροι περιόδων ανάπτυξης 1991-1992, 1992-1993 στην Κεντρική Ισπανία 

(Caballero κ.ά 1996α) 

  Αναλογία φυτικών τμημάτων 

Στάδιο 

ανάπτυξης
1
 

Ημερομηνία 

συγκομιδής 

Σπόροι 

g/kg 

ξηράς 

ουσίας 

Περίβλημα 

λοβών 

g/kg ξηράς 

ουσίας 

Στελέχη 

g/kg 

ξηράς 

ουσίας 

Φύλλα 

g/kg ξηράς 

ουσίας 

      

Πλήρης 

άνθηση
2
 

7 Μαΐου - - 404 596 

200-250 17 Μαΐου 74 177 324 425 

250-300 24 Μαΐου 195 222 285 298 

350-450 31 Μαΐου 374 216 201 209 

450-550 6 Ιουνίου 494 212 132 162 

600-700 10 Ιουνίου 439 195 185 181 

700-800 12 Ιουνίου 432 186 219 163 

>800 16 Ιουνίου 449 177 224 150 

ΕΣΔ(0,05)  41 31 27 33 

1
Καθορίστηκαν με την διαδοχικά αυξανόμενη συγκέντρωση ξηράς ουσίας στο σπόρο 

(g ξηράς ουσίας ανά kg σπόρου). 

2
Πάνω από το 50% των φυτών είχαν άνθη. 
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2.5. Οικολογικές απαιτήσεις 

 Ο βίκος είναι φυτό των δροσερών κλιμάτων. Αν και διάφορα είδη βίκου και οι 

ποικιλίες παρουσιάζουν διαφορετική αντοχή στο ψύχος, γενικά ο βίκος θεωρείται 

φυτό με σχετική αντοχή στο ψύχος. Οι σπόροι βλαστάνουν σε θερμοκρασία 2-6 
o
C 

και τα αναπτυγμένα φυτά αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -10 
o
C . Η 

αντοχή των φυτών στις χαμηλές θερμοκρασίες, εκτός από τον γενότυπο, εξαρτάται 

από το στάδιο ανάπτυξης , την ταχύτητα της ανάπτυξης , την υγρασία του εδάφους 

κ.ά. παράγοντες. Για την ανάπτυξη του φυτού πλέον κατάλληλες είναι οι μέτριες 

θερμοκρασίες. Στην χώρα μας ο βίκος δίνει τις μεγαλύτερες αποδόσεις με 

φθινοπωρινή σπορά. Σε βορειότερες χώρες, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του 

χειμώνα, σπέρνεται άνοιξη, αλλά όσο το δυνατόν πρωιμότερα (Βλαχοστέργιος 

2012). 

 Οι Firinciogly κ.ά. (2004) σε πείραμα που πραγματοποίησαν στη Κεντρική 

Τουρκία το 2001-2004, βρήκαν ότι υπήρξε επίδραση  της εποχής σποράς χειμερινή-

εαρινή  στην  απόδοση σε σπόρο, στο βάρος 1000 σπόρων  και στην απόδοση σε 

σανό σε καλλιέργεια βίκου. Αν και η απόδοση σε σπόρο και το βάρος 1000 σπόρων 

ήταν σημαντικά υψηλότερα στην χειμερινή σπορά, η εαρινή σπορά παρήγαγε 

υψηλότερη βιομάζα.  

 Οι ανάγκες του βίκου σε υγρασία εδάφους είναι σχετικά μεγάλες. Οι περιοχές 

όπου καλλιεργείται πρέπει να  έχουν ετήσιο ύψος βροχής τουλάχιστον 400 mm. 

Υποφέρει περισσότερο από την ξηρασία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και κατά το 

γέμισμα των σπόρων. Η απόδοση σε σπόρο βρέθηκε ότι σχετίζεται θετικά με την 

ποσότητα του νερού που χρησιμοποίησαν τα φυτά μετά τη άνθηση. Τις μεγαλύτερες 

αποδόσεις στις ξηροθερμικές μεσογειακές συνθήκες δίνουν οι ποικιλίες που ανθίζουν 

νωρίς και δένουν τους καρπούς πριν από την περίοδο έναρξης της ξηρασίας. 

 Οι εδαφικές  απαιτήσεις του βίκου είναι γενικά μικρές. Προτιμά όμως τα 

καλώς στραγγιζόμενα, μέσης σύστασης εδάφη, μέτριας γονιμότητας, με pH 6,0-7,0 

(Παπακώστα 2005). Υποφέρει πολύ από την περίσσεια υγρασίας του εδάφους. 

Παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή στην οξύτητα του εδάφους σε σύγκριση με τα 

περισσότερα ψυχανθή. Τα καλύτερα όμως αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε εδάφη 

πλούσια σε ασβέστιο, τα οποία εφοδιάζονται με επαρκείς ποσότητες φωσφόρου, γιατί 

έχει σχετικά υψηλές απαιτήσεις σε φώσφορο (Siddique κ.ά. 2001). 
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2.6. Καλλιεργητική τεχνική 

 2.6.1. Προετοιμασία του εδάφους 

Είναι παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζεται για τα χειμερινά σιτηρά και 

περιλαμβάνει: 1) Όργωμα, το οποίο γίνεται συνήθως με τις πρώτες βροχές του 

φθινοπώρου  ή μετά την τη συγκομιδή της προηγούμενης καλλιέργεια. Όργωμα το 

καλοκαίρι όταν ο αγρός είναι ελεύθερος από καλλιέργεια, γιατί το έδαφος είναι πολύ 

σκληρό, χάνεται και η ελάχιστη υγρασία του και επιπλέον προκαλείται φθορά στα 

γεωργικά μηχανήματα. Καλοκαιρινό όργωμα συνίσταται όταν υπάρχουν πολυετή 

ζιζάνια, με σκοπό να έλθουν τα υπόγεια αναπαραγωγικά τους όργανα στην επιφάνεια 

του εδάφους και να καταστραφούν από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία. 2) 

Ψιλοχωμάτισμα του εδάφους με δισκοσβάρνα. Εάν μετά την δισκοσβάρνα 

συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλοι βόλοι γίνεται μια επιπλέον κατεργασία με απλό 

καλλιεργητή ή με καλλιεργητή που συνοδεύεται από μικρό κύλινδρο για 

μικροϊσοπεδώσεις. Σε χωράφια σχετικά καθαρά από ζιζάνια μπορεί να γίνει 

καλλιέργεια βίκου με μειωμένη κατεργασία, στην οποία αποφεύγεται το όργωμα. 

Σε  πείραμα που έγινε στη βορειοδυτική Τουρκία το 2001-2004 

αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα 3 συστημάτων άροσης (1. συμβατικό όργωμα με 

άροτρο, 2. αβαθής άροση και 3. διπλό όργωμα με δίσκο ) στη συγκέντρωση  Ν 

(βιομάζα και ρίζες)  και απόδοση (σανός, καρπός). Η περιεκτικότητα σε Ν στη 

βιομάζα ήταν υψηλότερη στο συμβατικό όργωμα, ενώ στις ρίζες κατά το διπλό 

όργωμα με δίσκο. Η απόδοση ήταν μεγαλύτερη όταν προηγήθηκε συμβατικό όργωμα 

(Sakine 2006). 

2.6.2. Λίπανση 

Η αζωτούχος λίπανση δεν θεωρείται γενικά απαραίτητη στο βίκο όταν 

αζωτοδεσμεύει ικανοποιητικά. Πειραματικά δεδομένα του Ινστιτούτου 

Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών (Ποδηματάς 1984α) σε διάφορες περιοχές της 

χώρας μας, έδειξαν ότι η αζωτούχος λίπανση δεν αύξησε τις αποδόσεις του βίκου. 

Αντίθετα σε εδάφη που δεν ήταν επαρκώς εφοδιασμένα με φώσφορο, η λίπανση με 6 

kg P2O5/στρ. είχε ευνοϊκή επίδραση στην απόδοση των σπόρων του βίκου. 

Δημοσιευμένα δεδομένα που να αφορούν την επίδραση του εμβολιασμού των 

σπόρων του βίκου με καλλιέργειες βακτηρίων υψηλής αζωτοδεσμευτικής ικανότητας  

σε αγρούς με ενδογενείς πληθυσμούς, δεν βρέθηκαν.  

Συμπερασματικά, αζωτούχος και καλιούχος λίπανση στη χώρα μας δεν 

συνίσταται για το βίκο, ενώ η λίπανση με φώσφορο είναι απαραίτητη σε πτωχά σε 
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φώσφορο εδάφη και σε ποσότητα μέχρι 6 kg P2O5/στρ. (Παπακώστα 2005). 

2.6.3. Σπορά 

Εποχή σποράς. Κατά τη χειμερινή σπορά ο βίκος εμφανίζει περίπου 15% 

μεγαλύτερη απόδοση απ’ ότι στην εαρινή, λόγω των ιδανικών βροχοπτώσεων.  Όμως 

οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν προβλήματα. Γι αυτό η ανθεκτικότητα στο 

ψύχος είναι μια βασική προϋπόθεση για την επιτυχή παραγωγή (Firinciogly κ.ά. 

2003). Για τα περισσότερα οικολογικά περιβάλλοντα της  Ελλάδας συμβουλεύεται η 

φθινοπωρινή σπορά , με καταλληλότερη εποχή 15 Οκτωβρίου -15 Νοεμβρίου, 

ανάλογα με την περίοδο έλευσης των χειμερινών παγετών. Εξαίρεση παρουσιάζουν 

μόνον περιοχές με ισχυρούς χειμωνιάτικους παγετούς που η εαρινή σπορά υπερτερεί 

της χειμερινής. Η σπορά την άνοιξη συνίσταται να γίνεται όσο το  δυνατόν 

πρωιμότερα, μέσα Φεβρουαρίου-τέλος Μαρτίου. Η πολύ πρώιμη σπορά το 

Φθινόπωρο αντενδείκνυται κυρίως στις καρποδοτικές καλλιέργειες, γιατί λόγω της 

μεγάλης βλαστικής ανάπτυξης τα φυτά πλαγιάζουν. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται 

και η όψιμη φθινοπωρινή σπορά, γιατί, τα νεαρά φυτά είναι πιο ευπαθή στο ψύχος 

από ότι τα αναπτυγμένα, με αποτέλεσμα η απόδοση να μειώνεται. 

Ποσότητα σπόρου. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα εξαρτάται από την 

κατεύθυνση της καλλιέργειας (σανοδοτική ή καρποδοτική), το μέγεθος των σπόρων 

(βάρος 1000 σπόρων 45-75 g ) και ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Για μονοκαλλιέργεια 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία  ποσότητες 4-18 kg/στρ. Στις σανοδοτικές 

καλλιέργειες η ποσότητα του σπόρου είναι μεγαλύτερη, γιατί επιδίωξη είναι η 

παραγωγή μεγαλύτερης φυτομάζας. Πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει ότι για τις 

ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας κατάλληλη ποσότητα σπόρου είναι 18 

kg/στρ. για σανοδοτική καλλιέργεια και 16 kg/στρ. για καρποδοτική καλλιέργεια 

(Ηλιάδης 2004). Η σπορά γίνεται κυρίως σε γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 25 

cm και σπανιότερα στα πεταχτά. Για τη σπορά χρησιμοποιούνται οι σπαρτικές 

μηχανές των χειμερινών σιτηρών ή των ανοιξιάτικών καλλιεργειών μετά από 

ανάλογη τροποποίηση, καθώς και ειδικές σπαρτικές μηχανές. Καταλληλότερο βάθος 

σπορά είναι τα 3-5 cm και απαιτείται καλή κάλυψη του σπόρου. 

Σε μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο Farm κοντά στη Προύσα το 1991- 

1992 και 1992-1993 μελετήθηκε η  ιδανική ποσότητα σπόρου βίκου ως προς την 

απόδοση σανού και σπόρου, σε  xειμερινή και εαρινή σπορά. Η ποσότητα σπόρου 

κυμάνθηκε από 50-300 σπόρους /m
2
. H υψηλότερη απόδοση σε σανό και σπόρο 

επιτεύθηκε στην εαρινή σπορά, με ποσότητα σπόρου 250-300 σπόρους/m
2
. Η 
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πρωτεΐνη καρπού και σπόρου ήταν επίσης υψηλότερη (Aydogdu και Acikgoz 1995). 

 

2.7. Διαχείριση-συγκομιδή 

2.7.1. Βόσκηση 

Στην καλλιέργεια που εγκαθίσταται το φθινόπωρο αποκλειστικά για βόσκηση 

κατά την διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, μεγάλη σημασία για την γρήγορη 

αναβλάστηση της καλλιέργειας και την παραγωγή μεγάλης συνολικής βιομάζας έχει ο 

χρόνος έναρξης της βοσκής. Συμβουλεύεται να αποφεύγεται η βόσκηση μέχρι τα 

φυτά να φτάσουν σε ύψος τουλάχιστον 15 cm (Miller και Hoveland 1995). Βόσκηση 

φυτών μικρότερου ύψους έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των οφθαλμών της 

βάσης του φυτού, οι οποίοι θα δώσουν την αναβλάστηση. 

2.7.2. Χορτοδοτική καλλιέργεια 

Το στάδιο κοπής του βίκου για σανό πρέπει να συνδυάζει μεγάλη φυτομάζα 

και καλή ποιότητα χόρτου. Η καλύτερη ποιότητα λαμβάνεται στην άνθηση, τότε 

όμως η φυτομάζα είναι περιορισμένη. Στην αρχή του γεμίσματος των σπόρων η 

φυτομάζα αυξάνει μέχρι ένα σημείο (Πίνακας 2.1 ) ενώ η ποσότητα διατηρείται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Κατά την ωρίμανση μειώνεται η φυτομάζα λόγω πτώσης του 

φυλλώματος και η ποιότητα υποβαθμίζεται. Οι Caballero κ.ά. (1996α) προτείνουν η 

κοπή του βίκου για σανό να γίνεται όταν η ξηρά ουσία των σπόρων είναι στο 45-

55%. Σ’ αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται και η μέγιστη συγκέντρωση θρεπτικών 

στοιχείων (Caballero κ.ά. 1996β). Πειράματα του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών 

Φυτών και Βοσκών (Ποδηματάς 1984α) έδειξαν ότι η καταλληλότερη συγκομιδή 

του σανοδοτικού βίκου είναι όταν οι περισσότεροι λοβοί έχουν αποκτήσει τα 2/3 του 

φυσικού τους μεγέθους. Σ΄αυτό το στάδιο ανάπτυξης η πλειονότητα των σπόρων 

βρίσκεται στο στάδιο της μαλακής ζύμης. Στην συγκαλλιέργεια με σιτηρό η κοπή 

γίνεται στο ίδιο στάδιο του βίκου, κατά το οποίο το σιτηρό βρίσκεται στο στάδιο του 

γάλακτος-μαλακής ζύμης, ανάλογα με το είδος , την ποικιλία, την εποχή σποράς, τις 

καιρικές συνθήκες κλπ. 

Για ενσίρωση η κοπή γίνεται στο ίδιο στάδιο που αναφέρθηκε για το σανό. 

Χρονικά, στις συνθήκες του αγροκτήματος του ΑΠΘ, η κοπή συγκαλλιέργειας βίκου 

– κριθαριού για ενσίρωση τοποθετείται στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 

(Παπακώστα 2005). 

Η κοπή της χορτομάζας που προορίζεται για σανό γίνεται με χορτοκοπτική 

μηχανή και σπάνια με το χέρι, χρησιμοποιώντας δρεπάνι ή άλλα εργαλεία. Η 
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χορτομάζα αφήνεται στο έδαφος κατά γραμμές μέχρι να ξηραθεί (ενδιάμεσα 

αναστρέφεται) και στη συνέχεια δεματοποιείται. Τόσο η αναστροφή όσο και η 

δεματοποίση πρέπει να γίνονται τις πρωινές ώρες πριν χαθεί εντελώς η νυχτερινή 

υγρασία που επικάθεται στη χορτομάζα, για να μειώνονται οι απώλειες. Η κοπή για 

ενσίρωση γίνεται με ειδική μηχανή, η οποία τεμαχίζει τη χορτομάζα σε μικρά 

κομμάτια και την τοποθετεί στην πλατφόρμα με την οποία θα γίνει η μεταφορά της 

στο χώρο ενσίρωσης. Όταν η χορτομάζα έχει μεγάλο ποσοστό υγρασίας ακολουθείται 

διαφορετική τεχνική. Το χόρτο κόβεται με χορτοκοπτική μηχανή τις πρωινές ώρες και 

αφήνεται στο έδαφος. Το απόγευμα, αφού έχει χάσει ένα μέρος της υγρασίας του 

συλλέγεται από το έδαφος, τεμαχίζεται και αφήνεται στο χώρο της ενσίρωσης. Η 

διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ με πολύ καλά αποτελέσματα 

(Παπακώστα 2005). 

2.7.3. Καρποδοτική καλλιέργεια 

Η ωρίμανση των λοβών του βίκου αρχίζει σταδιακά από τη βάση του φυτού 

προς την κορυφή. Οι λοβοί της βάσης είναι οι πιο ανεπτυγμένοι και παραγωγικοί και 

γι’ αυτό η συγκομιδή πρέπει να γίνεται πριν αρχίσει το τίναγμα  των σπόρων αυτών 

των λοβών, παρόλο ότι οι λοβοί στο επάνω τμήμα του φυτού είναι ακόμη πράσινοι. 

Στο κατάλληλο στάδιο συγκομιδής οι περισσότεροι λοβοί χάνουν το πράσινο χρώμα 

και παίρνουν τη γνωστή αχυρένια εμφάνιση. Η συγκομιδή γίνεται: 1) σε μια φάση με 

θεριζοαλωνιστικές μηχανές και 2) σε δυο φάσεις: α) θερισμός των φυτών και 

παραμονή στο έδαφος μέχρι να αποξηρανθούν και β)αλωνισμός. Με τον δεύτερο 

τρόπο είναι πιο εύκολη η συγκομιδή, παρατηρούνται όμως απώλειες από πτώση 

σπόρου στο έδαφος κατά την διάρκεια της αποξήρανσης των φυτών. Όταν η 

συγκομιδή γίνεται με θεριζοαλωνισμό, ορισμένοι σπόροι έχουν υψηλό ποσοστό 

υγρασίας και γι΄αυτό συνήθως θα πρέπει να προηγηθεί της αποθήκευσης η ξήρανση 

του σπόρου. 

 2.7.4 Χλωρή λίπανση 

Η  εποχή ενσωμάτωσης εξαρτάται από την πρωιμότητα ανάπτυξης της 

χορτομάζας και κυρίως από την ημερομηνία σποράς της καλλιέργειας που θα 

ακολουθήσει. Εάν η ενσωμάτωση γίνει νωρίς την άνοιξη, όταν η ποσότητα της 

χορτομάζας είναι μικρή, η λιπαντική αξία είναι περιορισμένη. Εάν γίνει σε 

προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, τότε αφενός η μεγάλη ποσότητα χορτομάζας είναι 

δύσκολο να αναστραφεί και να ενσωματωθεί στο έδαφος, οπότε δυσκολεύεται η 

σπορά της επόμενης καλλιέργειας και αφετέρου δεν γίνεται εύκολα η αποσύνθεσή 
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της, λόγω σκληροποίησης των στελεχών. Επίσης, με την καθυστέρηση της 

ενσωμάτωσης σχετίζεται και η υγρασία του εδάφους. Γενικά, ενδείκνυται η 

ενσωμάτωση του βίκου να γίνεται κατ’ ελάχιστον 2-3 εβδομάδες πριν από την σπορά 

της επόμενης καλλιέργειας, ώστε να δοθεί χρόνος για την μερική αποσύνθεση του. 

(Ayed κ.ά. 2001, Caballero κ.ά. 2001, Kolkman και Kelly 2002). 

2.7.5 Βιολογική γεωργία ή  γεωργία μειωμένων εισροών 

Ο βίκος, ως μονοκαλλιέργεια ή σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά, χρησιμοποιείται 

ευρύτατα από τους βιοκαλλιεργητές ή τους καλλιεργητές που εξασκούν τη γεωργία 

μειωμένων εισροών. Οι λόγοι αυτής της προτίμησης είναι η άριστη προσαρμογή του 

στα διάφορα σχήματα αμειψισποράς, η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και η 

απομάκρυνση των ζιζανίων από το χωράφι όταν καλλιεργείται για σανό 

(Βλαχοστέργιος 2012). Τελευταία στο ΙΚΦ&Β δοκιμάστηκε η απόδοση μιγμάτων 

ποικιλιών βίκου ως προς την σταθερότητα τους για απόδοση τους σε σανό και καρπό. 

Μετά την ολοκλήρωση του πειραματισμού επιλέχθηκαν μίγματα ποικιλιών βίκου τα 

οποία αποδίδουν καλύτερα από τις ποικιλίες-συστατικά τους, λόγω συνεργιστικής 

δράσης, και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική επιλογή για την 

καλλιέργεια βίκου σε περιβάλλον βιολογικής γεωργίας ή γεωργίας μειωμένων 

εισροών (Vlachostergios κ.ά. 2011a, Vlachostergios κ.ά. 2011b). 

 

2.8. Προϊόντα 

2.8.1. Χορτοδοτική καλλιέργεια 

α) Αποδόσεις 

Οι αποδόσεις επηρεάζονται από την καλλιεργούμενη ποικιλία, την 

εφαρμοζόμενη καλλιεργητική τεχνική και από τους εδαφοκληματικούς παράγοντες 

όπως τη θερμοκρασία, το ύψος και την κατανομή των βροχοπτώσεων, τη γονιμότητα, 

την μηχανική σύσταση και το pH του εδάφους. Για το λόγο αυτό οι αποδόσεις που 

αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία κυμαίνονται σε ευρέα όρια. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση απόδοση στη χώρα μας το 1998 ήταν 353 kg 

σανού/στρ. (ΕΣΥΕ 1998). Αποτελέσματα του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών φυτών 

και Βοσκών (Ποδηματάς 1984α) αναφέρουν αποδόσεις 500kg σανού/στρ. όταν η 

κοπή έγινε στο στάδιο γεμίσματος των λοβών (Caballero κ.ά. 1995). Σε μια 

επισκόπηση του ρόλου των χορτοδοτικών ψυχανθών στα συστήματα καλλιέργειας 

των φυτών μεγάλης καλλιέργειας στην περιοχή της Μεσογείου, αναφέρονται 

αποδόσεις σανού μείγματος βίκου - σιτηρών από 200 έως 600 kg/στρ. (Caballero 
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1993). Στο αγρόκτημα του ΑΠΘ οι αποδόσεις  μείγματος βίκου-κριθής για ενσίρωση 

κυμαίνονται από 2.500-3.000 kg/στρ. ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε 

χρονιάς (Παπακώστα 2005). 

β) Σύσταση 

Τα χημικά συστατικά του χόρτου μπορούν να διαιρεθούν σε δυο κύριες 

κατηγορίες: 1) σε εκείνα που αποτελούν το περιεχόμενο των κυττάρων και έχουν 

υψηλή πεπτικότητα και 2) σε εκείνα που είναι συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών 

και έχουν μικρότερη και μεταβλητή πεπτικότητα, η οποία καθορίζεται από διάφορους 

παράγοντες. Τα περισσότερα συστατικά του περιεχομένου των κυττάρων είναι 

διαλυτά στο νερό (Παπακώστα 2005). 

Η πέψη των δομικών υδατανθράκων εξαρτάται από ένζυμα, τα οποία 

παράγονται μόνον από μικροοργανισμούς του πεπτικού συστήματος των ζώων, ενώ η 

πέψη των μη δομικών υδατανθράκων γίνεται από ένζυμα τα οποία παράγονται τόσο 

από το ζώο όσο και από μικροοργανισμούς. 

 Η ποιότητα της παραγόμενης χορτομάζας επηρεάζεται από:1) τη γονιμότητα 

του εδάφους, η οποία καθορίζει την περιεκτικότητα των πρωτεϊνών, βιταμινών και 

ανόργανων στοιχείων στη χορτομάζα, συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των 

ζώων, 2) το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο έγινε η κοπή του χόρτου, με την θρεπτική 

ανάπτυξη να είναι μεγαλύτερη στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης και μειώνεται 

προοδευτικά προς την ωρίμανση, 3) τις κλιματολογικές συνθήκες όπως ξηρασία, 

υψηλή θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, 4) τους εχθρούς και τις ασθένειες που 

προσβάλουν τα φυτά και 5) την περιεκτικότητα σε φύλλα, με την καλής ποιότητας 

σανό να έχει βάρος φύλλων ίσο ή και μεγαλύτερο από το 50% της ξηράς ουσίας. 

Επιπλέον η ποιότητα του σανού εξαρτάται από τις συνθήκες ξήρανσης και 

συντήρησης και τις ενσιρωμένης τροφής από το σύστημα κοπής, μάρανσης και 

μεταφοράς της χλωρής μάζας στους σιρούς και από την επιτυχία της ενσίρωσης 

(Fisher κ.ά. 1995).  

Στον Πίνακα 2.3 δίνεται η χημική σύσταση του σανού βίκου, όπως προέκυψε 

από αναλύσεις σε διάφορα δείγματα που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών 

Φυτών και Βοσκών. 
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            Πίνακας 2.3.:  Χημική σύσταση δειγμάτων σανού βίκου 

 

Συστατικό 

 

Σανός 

-% της ξηράς ουσίας- 

Ολικές αζωτούχες ουσίες 15-21 

Ολικοί υδατάνθρακες 51-54 

Άμυλο - 

Λιπαρές ουσίες 1,4-3,1 

Ολικά ινώδη συστατικά 19-23 

Τέφρα 4,5-7,0 

 

 

γ) Προσδιορισμός της θρεπτικής αξίας με βάση την χημική σύσταση 

Οι ολικές αζωτούχες ουσίες περιλαμβάνουν την πρωτεΐνη  και το μη 

πρωτεϊνικό άζωτο. Ο προσδιορισμός του αζώτου γίνεται με την μέθοδο Kjeldahl  και 

της πρωτεΐνης πολλαπλασιάζοντας την περιεκτικότητα της χορτομάζας σε Ν επί 6,25. 

Γενικά η καθαρή πρωτεΐνη αποτελεί το 70% του ολικού Ν στα χλωρά χόρτα και το 

60% στο σανό. Η αναλογία είναι μικρότερη στο ενσιρωμένο χόρτο. Στο μη 

πρωτεϊνικό άζωτο περιλαμβάνονται η γλουταμίνη, το γλουταμινικό οξύ, η 

ασπαραγγίνη, το ασπαρτικό οξύ κ.ά.. (Fisher κ.ά. 1995) 

 Ο βίκος αποτελεί αξιόλογη πηγή πρωτεΐνης, ενέργειας και θρεπτικών 

στοιχείων για τα ζώα. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη κυμαίνεται από 15-21% και 

εξαρτάται σημαντικά από την ποικιλία, το στάδιο κοπής του βίκου αλλά και τους 

χειρισμούς που ακολουθούν την κοπή του σανού. Επίσης, ο σανός του βίκου έχει 

καλή περιεκτικότητα σε λυσίνη και είναι καλή πηγή ενέργειας και φωσφόρου 

(Ποδηματάς 1984).Οι Caballero κ.ά. (1995) αναφέρουν ότι ο βίκος στο στάδιο 

μέσης ξηράς ουσίας σπόρων 30% είχε περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 19,3% και 

περιεκτικότητα ξηράς ουσίας 63,4%, ενώ στο στάδιο ξηράς ουσίας σπόρων 60% οι 

τιμές ήταν 16,7% και 59,1%, αντίστοιχα. Γενικά, η θρεπτική αξία καλής ποιότητας 

σανού βίκου (με διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους των φύλλων) είναι παρόμοια με 

εκείνη της μηδικής και του τριφυλλιού. 
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2.8.2 Καρποδοτική καλλιέργεια  

α) Αποδόσεις 

Όπως για την χορτοδοτική καλλιέργεια έτσι και για την καρποδοτική οι 

αποδόσεις σε σπόρο κυμαίνονται ευρύτατα. Οι Miller και Hoveland (1995) 

αναφέρουν απο 40 μέχρι και πάνω από 150 kg σπόρου/στρ., το Ινστιτούτο 

Κτηνοτροφικών φυτών και  Βοσκών (Ποδηματάς 1984α) 150-220 kg σπόρου/στρ., ο 

Σφήκας (1984) 100-150 kg/στρ., η ΕΣΥΕ (1998) 165 kg/στρ. Οι Orak και Elci 

(1990) 120-270  kg/στρ. 

β) Σύσταση 

Οι σπόροι του βίκου αποτελούν καλή πηγή πρωτεϊνών για την διατροφή των 

ζώων. Σε πολλές περιοχές του κόσμου όπου τα ζωοκομικά προϊόντα είναι 

περιορισμένα ή έχουν υψηλή τιμή, ο βίκος αποτελεί μοναδική πηγή πρωτεϊνών. 

Εκτός από το γενότυπο σημαντική είναι η επίδραση των εδαφοκλιματικών 

συνθηκών της περιοχής καλλιέργειας, με κύριο παράγοντα το άζωτο που έχει το φυτό 

στη διάθεσή του. Παρόλο ότι με την βελτίωση μπορεί να αυξηθεί σε ένα γενότυπο 

τόσο η απόδοση όσο και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, τα αποτελέσματα πολλών 

ερευνών έχουν δείξει ότι μεταξύ απόδοσης και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση. 

Η μεγαλύτερη ποσότητα των πρωτεϊνών στο σπόρο  δεν έχει καταλυτικές 

ιδιότητες, ούτε παίζει δομικό ρόλο στον ιστό των κοτυληδόνων. Αποθηκεύονται στα 

παρεγχυματικά κύτταρα των κοτυληδόνων σε ειδικά οργανίδια τα οποία 

περιβάλλονται από μεμβράνη και παραμένουν αμετάβλητες κατά την ωρίμανση των 

σπόρων. Προορισμός τους είναι η παροχή, μετά από υδρόλυση, μεταβολικής 

ενέργειας και αμινοξέων στο αναπτυσσόμενο φυτάριο κατά το φύτρωμα. 

Ονομάζονται ‘αποθηκευτικές πρωτεΐνες’ ή γλοβουλίνες, είναι διαλυτές στο νερό, 

αλλά αδιάλυτες σε αραιά αλατούχα διαλύματα. Περιέχουν επίσης συγκριτικά και 

δευτερευούσης σημασίας για το φυτό πρωτεΐνες όπως είναι αναστολείς της τρυψίνης 

και της α-αμυλάσης, λεκτίνες, ουρεάση κ.ά., οι οποίες συνδέονται με την θρεπτική 

αξία των σπόρων (Duranti και Gius 1997). 

Στον Πίνακα 2.4 δίνεται η χημική σύσταση του σπόρου βίκου, όπως 

προέκυψε από αναλύσεις σε διάφορα δείγματα σπόρου που συγκέντρωσε το 

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών. 
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Πίνακας 2.4.  Χημική σύσταση σπόρου βίκου 

 

Συστατικά 

 

Σπόρος 

-% της ξηράς ουσίας- 

Ολικές αζωτούχες ουσίες 25-34 

Ολικοί υδατάνθρακες 54-63 

Άμυλο 48-51 

Λιπαρές ουσίες 0,5-1,6 

Ολικά ινώδη συστατικά 4,2-5,0 

Τέφρα 2,2-3,0 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 3.1. Γενικά 

  Τα δυο πειράματα, χειμερινή και εαρινή σπορά, για την μελέτη αγρονομικών 

και ποιοτικών χαρακτηριστικών 7 ποικιλιών βίκου, έγιναν στο Βελεστίνο, στο 

Αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το φθινόπωρο (χειμερινή σπορά) του 

2007  και την άνοιξη (εαρινή σπορά) του 2008 . 

  Η προετοιμασία του αγρού στην χειμερινή σπορά ήταν ένα όργωμα με τις 

πρώτες βροχές του φθινοπώρου ( Νοέμβριος 2007), ακλούθησαν, μερικές μέρες 

αργότερα, όταν οι συνθήκες εδαφικής υγρασίας το επέτρεψαν, ψιλοχωμάτισμα με 

δισκοσβάρνα και στη συνέχεια λίπανση με 0-6-10 μονάδες N-P-S, όπου 

χρησιμοποιήθηκαν υπερφοσφωρικό  (0-26-0) και θειικό (0-0-50) λίπασμα. Η σπορά 

έγινε στις 3 Δεκεμβρίου του 2007. Παρόμοια ήταν και η προετοιμασία του αγρού για 

την εαρινή σπορά η οποία έγινε στις 15 Φεβρουαρίου του 2008. 

   Η υφή του εδάφους ήταν πηλώδες ( SO 47%, Si 32%, Cl 21%, ), το  pH του 

7,9.   Ο τύπος του εδάφους ήταν τάξης Inceptisol, υποομάδας Calcic Xenochept. 

 

 3.2. Στοιχεία πειραματισμού 

  Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες 

(RCB)  και στις δυο σπορές (Σχήμα 3.1). Οι επεμβάσεις ήταν οι 7 ποικιλίες με 5 

επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. Η τυχαιοποίηση των ποικιλιών σε κάθε επανάληψη 

έγινε με την χρήση πινάκων τυχαίων αριθμών (Γαλανοπούλου 1998). 

  Κάθε πειραματικό τεμάχιο και στις δυο εποχές σποράς είχε διαστάσεις 2x4 m, 

περιελάμβανε 8 γραμμές σποράς που απείχαν μεταξύ τους 25 cm. Οι δυο εξωτερικές 

γραμμές απείχαν από τα όρια του πειραματικού τεμαχίου 12,5 cm. Οι αποστάσεις 

μεταξύ των τεμαχίων ήταν 2 m. Οι παρατηρήσεις για τα αγρονομικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά έγιναν στις 6 μεσαίες γραμμές.  

  Η σπορά έγινε με το χέρι γραμμικά λόγου το ότι το μέγεθος των πειραματικών 

τεμαχίων δεν επέτρεπε την χρήση σπαρτικής μηχανής. Χρησιμοποιήθηκαν 17,5 g 

σπόρου για κάθε γραμμή, το βάθος σποράς ήταν 3-5 cm  και ακολούθησε κάλυψη του 

σπόρου.  
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3.3. Καλλιεργητικές φροντίδες 

 Οι καλλιεργητικές φροντίδες για τον βίκο στην περιοχή του πειραματισμού 

ήταν εκείνες που συνιστώνται. Δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα είδος 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος, γιατί δεν παρουσιάστηκαν ασθένειες ενώ η 

αντιμετώπιση του μικρού αριθμού ζιζανίων γινόταν με το χέρι σε κάθε πειραματικό 

τεμάχιο  και μηχανικά ανάμεσά τους. Τα πειραματικά τεμάχια δεν ποτίστηκαν 

καθόλου, λόγω ικανοποιητικής βροχόπτωσης στη περίοδο του πειραματισμού, από 

Δεκέμβριο έως Ιούνιο (Σχήμα 3.2). 

 

3.4. Ποικιλίες  βίκου 

 Χρησιμοποιήθηκαν 7 ποικιλίες βίκου: (1)Αλέξανδρος, (2)Idice, (3)Τέμπη, 

(4)Gravesa, (5)Ζέφυρος, (6)Πήγασος και (7)Μίνως. Η συνοπτική περιγραφή αυτών 

των ποικιλιών παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. 

 

3.5. Μετρήσεις   

3.5.1. Μετρήσεις αγρονομικών χαρακτηριστικών 

Μετρήθηκαν συνολικά 10 αγρονομικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφοντα 

παρακάτω: 

1. Φυτρωτική περίοδος  

Η φυτρωτική περίοδος μετρήθηκε σε μέρες από την ημερομηνία σποράς (Μ.Α.Σ)  

έως την ημερομηνία φυτρώματος του σπόρου του κάθε πειραματικού τεμαχίου. Η 

ημερομηνία φυτρώματος κάθε πειραματικού τεμαχίου, ορίστηκε εκείνη κατά την 

οποία είχε συμπληρωθεί το φύτρωμα του 50% των σπόρων. 

2. Ύψος φυτού 

Το ύψος του φυτού σε cm  μετρήθηκε στις 30, 60 μέρες, μετά την ημερομηνία 

φυτρώματος (Μ.Α.Φ.)  και στη συγκομιδή. Η μέτρηση έγινε με υποδεκάμετρο σε 6 

τυχαία φυτά  σε κάθε πειραματικό τεμάχιο. 

3. Χλωρό  βάρος φυτού 

Το χλωρό βάρος φυτού σε g μετρήθηκε  στις  30 και 60 μέρες από την 

ημερομηνία φυτρώματος (Μ.Α.Φ.). Έγινε κοπή με το χέρι σε 6 τυχαία σημεία κάθε 

πειραματικού τεμαχίου. Τα φυτά τοποθετήθηκαν σε χάρτινες σακούλες και 

ζυγίστηκαν σε ζυγό ακριβείας για να υπολογισθεί το χλωρό βάρος ανά φυτό. 

4. Ξηρό βάρος φυτού 

Τα φυτά στις χάρτινες σακούλες, μετά τη ζύγιση τους, τοποθετήθηκαν για 48 
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ώρες σε κλίβανο ξήρανσης στους 75
o
C . Μετά τη συμπλήρωση της ξήρανσης τα φυτά 

(χωρίς τις σακούλες) ζυγίστηκαν σε ζυγό ακριβείας και υπολογίστηκε το ξηρό βάρος 

ανά φυτό. 

5. Διάρκεια βιολογικού κύκλου 

Οι μέρες από την σπορά έως την συλλογή κάθε ποικιλίας θεωρήθηκε ως η 

αντίστοιχη διάρκεια βιολογικού κύκλου. 

6. Βάρος  σανού 

Για την μέτρηση του βάρους σανού κάθε ποικιλίας τα φυτά θερίστηκαν, σε κάθε 

πειραματικό τεμάχιο, με το χέρι, από τυχαία επιφάνεια μεγέθους 2m
2 

 με την βοήθεια 

πλαισίου (διάσταση πλαισίου 1*2 m). Στην συνέχεια  αφαιρέθηκαν οι σπόροι από 

κάθε λοβό, ζυγίστηκε ο σανός  και εκφράστηκε η  απόδοση σε σανό, kg/στρ.. 

7. Βάρος λοβού 

Το βάρος λοβού σε g μετρήθηκε σε τυχαίο δείγμα 6 λοβών από 6 διαφορετικά 

φυτά κάθε ποικιλίας σε κάθε πειραματικού τεμάχιο. 

8. Βάρος σπόρου 

Για τον υπολογισμό του βάρους σπόρου, σε κάθε πειραματικό τεμάχιο τα 

φυτά θερίστηκαν με το χέρι σε τυχαία επιφάνεια μεγέθους 2m
2 

 με την βοήθεια 

πλαισίου (διάσταση πλαισίου 1*2 m).  Στην συνέχεια έγινε χωρισμός σε στελέχη, 

φύλλα και λοβούς. Ακολούθησε συλλογή  του καρπού από τους λοβούς, ζυγίστηκε 

και εκφράστηκε η απόδοση σε σπόρο, kg/στρ.. 

9. Βάρος 1000 σπόρων 

Το βάρος 1000 σπόρων σε g  μετρήθηκε σε τυχαίο δείγμα 200 σπόρων από το 

σύνολο των σπόρων κάθε πειραματικού τεμαχίου και πολλαπλασιάστηκε επί 5.  

10. Συγκέντρωση χλωροφύλλης 

Η μέτρηση έγινε  με χλωροφυλλόμετρο  (SPAD).  Η μέτρηση έγινε στις 8 

Μαΐου στη χειμερινή σπορά και στις 17 Μαΐου στην εαρινή. Η μέτρηση έγινε, σε 

πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα, από το επάνω τμήμα του φυτού. 

 

3.5.2. Μετρήσεις ποιοτικών  χαρακτηριστικών 

Μετρήθηκαν συνολικά 2 ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφοντα 

παρακάτω: 

1. Ολικό άζωτο (Ν)  

Τα  ξηρά στελέχη και φύλλα περάστηκαν σε μύλο αρκετές φορές μέχρι να 

έρθουν σε μορφή σκόνης. Στη συνέχεια λήφθηκε τυχαίο δείγμα 2 g, τοποθετήθηκε σε 
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χαρτοσακούλα και στάλθηκε στο ΙΧΤΕΛ για μέτρηση του ολικού Ν επί τις % ξηρού 

βάρους. 

2. Ολική πρωτεΐνη  

Ο προσδιορισμός της  ολικής πρωτεΐνης έγινε πολλαπλασιάζοντας την 

περιεκτικότητα  της χορτομάζας σε Ν επί 6,25. 

 

3.6. Στατιστική επεξεργασία 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τα στατιστικά 

προγράμματα Microsoft Excel και IBM SPSS Statistics 20. Οι μέσοι όροι 

συγκρίθηκαν στατιστικά με την ελάχιστη σημαντική διαφορά (ΕΣΔ, LSD) σε επίπεδο 

σημαντικότητας P<5%. Επίσης, υπολογίστηκε ο συντελεστής παραλλακτικότητας CV 

επί τις %. 

Οι μετρήσεις για κάθε χαρακτηριστικό αναλύθηκαν στατιστικά με ANOVA 

για πειραματικό σχέδιο RCB με 7 επεμβάσεις και 5 επαναλήψεις. 

 

3.7.Κλιματικά δεδομένα  

Το πείραμα έγινε την περίοδο του φθινοπώρου 2007 ( χειμερινή σπορά) –

άνοιξη 2008 (εαρινή σπορά), στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 

βρίσκεται στο  Βελεστίνο,  με γεωγραφικό πλάτος 92
ο 

23’ και γεωγραφικό μήκος 22
ο 

45’.  

 Τα μετεωρολογικά δεδομένα καταγράφηκαν σε πλήρως αυτοματοποιημένο 

μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται  κοντά στον πειραματικό αγρό και  φαίνονται 

στο Σχήμα 3.2. 

 Τα δεδομένα στο Σχήμα 3.2 δείχνουν ότι η βροχόπτωση  ήταν ικανοποιητική 

τους μήνες Δεκέμβριο 2007, Φεβρουάριο –Απρίλιο 2008. Η μέση θερμοκρασία στη 

διάρκεια των δυο πειραμάτων ήταν μέσα στα όρια (8-25 
ο
C) των απαιτήσεων της 

καλλιέργειας του βίκου. 
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Σχήμα 3.2. Βροχόπτωση και μέση μηνιαία θερμοκρασία στην περίοδο του 

πειραματισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:40 EEST - 54.219.128.100



 
 
 

31 
 

Πίνακας 3.2: Συνοπτική περιγραφή ποικιλιών 

 Ποικιλίες 

 
Αλέξανδος Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Πρωϊμότητα πρώιμη πρώιμη 
πρώιμη-

μεσοπρώιμη 
πρώιμη 

πρώιμη-
μεσοπρώιμη 

μεσοπρώιμη μεσοπρώιμη 

Παραγωγή σανό σανό σανό+καρπό σανό σανό+καρπό σανό σανό+καρπό 

Ύψος φυτού (cm) 50-115 50-110 44-120 50-150 54-123 50-117 40-100 

Απόδοση σε 
σανό 
(kg/στρ.) 

400-650  400-600 400-600 400-600 500-600 400-600 300-600 

Απόδοση σε 
καρπό 
(kg/στρ.) 

150-200 150-250 150-200 50-100 150-200 150-220 150-220 

Βάρος 1000 
κόκκων 
(g) 

67-70 50-70 55-65 50-60 55-65 72-77 50-60 

Χλωρά λίπανση ναι Ναι ναι ναι ναι ναι ναι 

Προσαρ/τητα άριστη άριστη άριστη άριστη πολύ καλή άριστη πολύ καλη 

Αντοχή σε 
ξηρασία 

άριστη άριστη καλή άριστη πολύ καλή πολύ καλή πολύ καλή 

Αντοχή σε 
χαμηλές 
θερμοκρασίες 

άριστη άριστη άριστη άριστη πολύ καλή πολύ καλή πολύ καλή 
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Χειμερινή σπορά                                                                                    Εαρινή σπορά 

 

Σχήμα 3.1.  Πειραματικό Σχέδιο  με πέντε επαναλήψεις (101-501) για τις επτά ποικιλίες (1-7) στις 2 εποχές σποράς με βάση στατιστικό 

πίνακα 

101

-5 

 102

-2 

 103

-4 

 104

-3 

 105

-7 

 106

-6 

 107-

1 

 

       

201

-1 

202

-6 

203

-5 

204

-2 

205

-4 

206

-3 

207-

7 

       

301

-3 

302

-7 

303

-1 

304

-5 

305

-2 

306

-4 

307-

6 

       

401

-7 

402

-4 

403

-3 

404

-1 

405

-6 

406

-2 

407-

7 

       

501

-6 

502

-3 

503

-7 

504

-4 

505

-5 

506

-1 

507-

2 

101-

5 

 102-

2 

 103-

4 

 104-

3 

 105-

7 

 106-

6 

 107-

1 

 

       

201-

1 

202-

6 

203-

5 

204-

2 

205-

4 

206-

3 

207-

7 

       

301-

3 

302-

7 

303-

1 

304-

5 

305-

2 

306-

4 

307-

6 

       

401-

7 

402-

4 

403-

3 

404-

1 

405-

6 

406-

2 

407-

7 

       

501-

6 

502-

3 

503-

7 

504-

4 

505-

5 

506-

1 

507-

2 
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  4 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

4.1.  Αγρονομικά χαρακτηριστικά 

4.1.1. Φυτρωτική περίοδος 

Η ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων της φυτρωτικής περιόδου 

(Πίνακας 4.1) έδειξε ότι η φυτρωτική περίοδος επηρεάστηκε από την εποχή σποράς 

(p-value = 0,000), όχι όμως από την ποικιλία σε κάθε εποχή σποράς. Στην χειμερινή 

σπορά η φυτρωτική περίοδος ήταν 35-40 ημέρες και διέφερε στατιστικά από την 

φυτρωτική περίοδο 16-20 ημέρες στην εαρινή σπορά. Στην εαρινή σπορά η 

φυτρωτική περίοδος  ήταν  περίπου στο 50% εκείνης  απ’ ότι  στη χειμερινή σπορά. 

Συγκεκριμένα, η ποικιλία Μίνως φύτρωσε στις 35 μέρες στη χειμερινή σπορά και 

στις 16 μέρες στην εαρινή, οι ποικιλίες Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και Πήγασος  

φύτρωσαν στις 39 μέρες στη χειμερινή σπορά  και στις 19 στην εαρινή σπορά και οι 

ποικιλίες Gravesa και Ζέφυρος φύτρωσαν στις 40 μέρες στη χειμερινή σπορά και στις 

20 μέρες στη χειμερινή σπορά (Πίνακας 4.1) 

 

Πίνακας 4.1. Φυτρωτική περίοδος  σε μέρες για κάθε ποικιλία βίκου στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 

 

Φυτρωτική περίοδος, ΜΑΣ 

 

Χειμερινή σπορά 

 

Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 39 19 

Idice 39 19 

Τέμπη 39 19 

Gravesa 40 20 

Πήγασος 39 19 

Ζέφυρος 40 20 

Μίνως 35 16 

Μ.Ο. 39 19 

CV% 4,4 7,1 
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4.1.2. Ύψος φυτού  

Α)  Ύψος φυτού στις 30 ΜΑΦ 

Το ύψος φυτού, για κάθε ποικιλία στις 30 ΜΑΦ, στη χειμερινή και εαρινή 

σπορά παρουσιάζεται στον Πίνακα  4.2. Η στατιστική ανάλυση των μετρήσεων του 

ύψους φυτού στις 30 ΜΑΦ, στις δυο εποχές σποράς, δείχνει εάν το ύψος 

επηρεάστηκε από την ποικιλία, την εποχή σποράς και την αλληλεπίδραση ποικιλίας  

x εποχής σποράς (Πίνακες 4.3, 4.4). Το χαρακτηριστικό αυτό επηρεάστηκε στην 

χειμερινή σπορά και από την ποικιλία. Επίσης επηρεάστηκε από την αλληλεπίδραση 

ποικιλίας x εποχή σποράς. 

 

Πίνακας 4.2. Ύψος φυτού στις 30 ΜΑΦ,  για κάθε ποικιλία βίκου,  στη χειμερινή 

και εαρινή σπορά.  

Ποικιλία 

Ύψος φυτού στις 30 ΜΑΦ, cm 

 

Χειμερινή σπορά 

 

Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 3,85 14,00 

Idice 4,62 15,60 

Τέμπη 4,29 14,14 

Gravesa 4,30 14,72 

Πήγασος 4,30 14,98 

Ζέφυρος 3,69 14,16 

Μίνως 4,21 16,56 

Μ.Ο. 4,18 14,88 

LSD0.05 0,45 2,55 

CV% 7,5 6,3 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ του ύψους των 7 

ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ, έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ( p-value 

= 0,005 < 0,05). Συγκεκριμένα, στις 30 ΜΑΦ στη χειμερινή σπορά η ποικιλία με το 

μεγαλύτερο ύψος ήταν η Idice (4.62 cm) και με μικρότερο  η Gravesa με την 

Πήγασος (4,30 cm), η Τέμπη (4,29 cm) , η Μίνως (4,21 cm), η Αλέξανδρος (3,85 cm) 

και η Ζέφυρος (3,69 cm). Ο μέσος όρος μέσου  ύψους των ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ 

στη χειμερινή σπορά  ήταν 4,18 cm (Πίνακας 4.2).  
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Η στατιστική διαφορά του ύψους φυτού των επτά ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ στη 

χειμερινή σπορά φαίνεται οριζόντια στον Πίνακας 4.3. Ειδικότερα το ύψος της 

ποικιλίας  Αλέξανδρος διέφερε στατιστικά σημαντικά με το  ύψος των  ποικιλιών 

Idice, Gravesa και Πήγασος. Αντίστοιχα, της Idice με τις Αλέξανδρος και Ζέφυρος,  

της Τέμπη με της  Ζέφυρος, της Gravesa με τις  Αλέξανδρος και Ζέφυρος, της  

Πήγασος με τις  Αλέξανδρος και Ζέφυρος, της Ζέφυρος με τις Idice, Τέμπη, Gravesa, 

Πήγασος και Μίνως και της Μίνως με της Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.3.Αποτελέσματα της μεθόδου LSD  (p-value, διαφορά Μ.Ο.), μεταξύ 

των ποικιλιών, στις 30 ΜΑΦ, ως προς το ύψος φυτού στη χειμερινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν-

δρος 
Idice Τέμπη 

Graves

a 
Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 

0,002 

(0,77) 
- 

0,049 

(0,45) 

0,049 

(0,45) 
- - 

Idice 
0,002 

(0,77) 
 - -  

0,000 

(0,93) 
- 

Τέμπη - -  - - 
0,011 

(0,60) 
- 

Gravesa 
0,049 

(0,45) 
- -  - 

0,009 

(0,61) 
- 

Πήγασος 
0,049 

(0,45) 
- - -  

0,009 

(0,61) 
- 

Ζέφυρος - 
0,000 

(0,93) 

0,011 

(0,60) 

0,009 

(0,61) 

0,009 

(0,61) 
 

0,025 

(0,52) 

Μίνως - - - - - 
0,025 

(0,52) 
 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο Σχήμα 4.1. Όπως φαίνεται η 

μεγαλύτερη διαφορά (0,93 cm) παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Idice (4,62 cm) 

και Ζέφυρος (3,69 cm) (LSD0,05: 0,45).                                                                        

 

Σχήμα 4.1. Ύψος φυτού 7 ποικιλιών βίκου στις 30 ΜΑΦ στη χειμερινή σπορά 

(LSD0,05: 0,45).                                                                         
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 Εαρινή σπορά  

Στην εαρινή σπορά, οι 7 ποικιλίες δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά ως προς το   ύψος τους (Πίνακας 4.1) στις 30 ΜΑΦ (p-value = 0,377 > 0,05). 

Η ποικιλία με το μεγαλύτερο ύψος ήταν η Μίνως (16,56 cm)  και με το μικρότερο η 

Αλέξανδρος ( 14 cm). Ο μέσος όρος του ύψους των ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ στην 

εαρινή σπορά ήταν 14,88 cm. 

Σύγκριση ύψους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Οι τιμές p-value για  το ύψος φυτού στις 30 ΜΑΦ σε όλες τις ποικιλίες 

δείχνουν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value<0,05) ανάμεσα στις 2 

εποχές σποράς (Πίνακας 4.4). Στη χειμερινή σπορά, το ύψος του φυτού ήταν 

μικρότερο, περίπου στο 1/3, από ότι  εκείνο στην εαρινή σπορά.  

Η ποικιλία Αλέξανδρος στη χειμερινή σπορά, στις 30 ΜΑΦ, είχε  ύψος 3,85 

cm ενώ στην εαρινή 14 cm. Αντίστοιχα, η ποικιλία Idice 4,62 cm και 15,6 cm, η 

ποικιλία Τέμπη 4,29 cm και 14,14 cm, η ποικιλία Gravesa 4,3 cm και 14,72 cm, η 

ποικιλία Πήγασος 4,3 cm και 14,98 cm , η ποικιλία Ζέφυρος 3,69 cm και 14,16 cm 

και η ποικιλία Μίνως 4,21 cm και 16,56 cm. 

Η στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση ποικιλία x εποχή σποράς δείχνει ότι 

το ύψος φυτού εξαρτάται από την εποχή σποράς.  

 

Πίνακας 4.4. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες στις 30 ΜΑΦ, ως προς το 

ύψος φυτού, μεταξύ χειμερινής και στην εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Ύψος φυτού στις 30 ΜΑΦ, cm 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,000* 3,85 14,00 

Idice 0,000* 4,62 15,60 

Τέμπη 0,000* 4,29 14,14 

Gravesa 0,000* 4,30 14,72 

Πήγασος 0,000* 4,30 14,98 

Ζέφυρος 0,000* 3,69 14,16 

Μίνως 0,000* 4,21 16,56 

 

Σύγκριση  μέσου ύψους ποικίλων στις δύο εποχές σποράς 

Το μέσο ύψος των ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ  στις δύο εποχές σποράς είχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,000). Συγκεκριμένα, το μέσο ύψος των 
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ποικιλιών στη χειμερινή σπορά ήταν 4,18 cm και στην εαρινή σπορά 14,88 cm 

(Πίνακας 4.1).   

Β)  Ύψος φυτού στις 60 ΜΑΦ 

Το ύψος φυτού για κάθε ποικιλία στις 60 ΜΑΦ στη χειμερινή και εαρινή 

σπορά παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.5. Με την ανάλυση των δεδομένων των 

μετρήσεων που έγινε, φάνηκε ότι επηρεάστηκε από την ποικιλία, την εποχή σποράς 

και  την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς. Πιο συγκεκριμένα , στατιστικά 

σημαντική διαφορά υπήρχε μεταξύ του ύψους των ποικιλιών στην εαρινή σπορά, στο 

ύψος των ποικιλιών μεταξύ των δυο εποχών και του μέσου ύψους μεταξύ των δυο 

εποχών.  

 

Πίνακας 4.5. Ύψος φυτού στις 60 ΜΑΦ,  για κάθε ποικιλία βίκου,  στην 

χειμερινή και εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Ύψος φυτού στις 60 ΜΑΦ, cm 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 6,3 47,6 

Idice 7,2 50,4 

Τέμπη 6,8 48,8 

Gravesa 6,3 40,6 

Πήγασος 6,2 45,4 

Ζέφυρος 6,5 44,0 

Μίνως 7,0 44,4 

Μ.Ο. 6,7 45,9 

LSD 0,05 1,01 4,89 

CV% 5,6 7,2 

 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ του ύψους φυτού 

των 7 ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ έδειξαν, ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στη χειμερινή σπορά  ( p-value = 0,361 > 0,05) . Η υψηλότερη ποικιλία ήταν η Idice 

(7,0 cm) και η χαμηλότερη η Πήγασος (6,2 cm). Ο μέσος όρος  ύψους των ποικιλιών 

στις 60 ΜΑΦ στη χειμερινή  σπορά  ήταν 6,7 cm (Πίνακας 4.5). 
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 Εαρινή σπορά 

 Στην εαρινή σπορά μεταξύ του ύψους φυτού των 7 ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ, 

υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,006 < 0,05). Συγκεκριμένα, η 

ποικιλία με το μεγαλύτερο ύψος ήταν η Idice (50.4 cm)  και την ακολουθούσαν η 

Τέμπη (48,8 cm),  η Αλέξανδρος (47,6 cm),η Πήγασος (45,4 cm), η Μίνως (44,4 cm), 

Ζέφυρος (44,0 cm) και Gravesa (40.6 cm). Ο μέσος όρος  ύψους των ποικιλιών στις 

60 ΜΑΦ στην εαρινή σπορά  ήταν 45,9 cm (Πίνακας 4.5). 

Η στατιστική διαφορά του ύψους των 7 ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ στην εαρινή 

σπορά φαίνεται οριζόντια στον Πίνακας 4.6. Ειδικότερα,  η διαφορά 7 cm στο μέσο 

ύψος της ποικιλίας  Αλέξανδρος ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με το  ύψος 

της  ποικιλίας  Gravesa. Αντίστοιχα, της Idice με τις Gravesa, Πήγασος, Ζέφυρος και 

Μίνως, της Τέμπη με της Gravesa, της Gravesa με τις Αλέξανδρος, Idice και Τέμπη, 

της  Πήγασος με της Idice, της Ζέφυρος με της Idice. Τέλος το ύψος της ποικιλίας 

Μίνως είχε στατιστικά σημαντική διαφορά με το ύψος της ποικιλίας Idice. 

 

Πίνακας 4.6. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD  (p-value, διαφορά Μ.Ο.) μεταξύ 

των ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ ως προς το ύψος φυτού στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν

-δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 - - 

0,007 

(7) 
- - - 

Idice -  - 
0,000 

(9,8) 

0,045 

(5) 

0,012 

(6,4) 

0,018 

(6) 

Τέμπη - -  
0,002 

(8,2) 
- - - 

Gravesa 
0,007 

(7) 

0,000 

(9,8) 

0,002 

(8,2) 
 - - - 

Πήγασος - 
0,045 

(5) 
- -  - - 

Ζέφυρος - 
0,012 

(6,4) 
- - -  - 

Μίνως - 
0,018 

(6) 
- - - -  

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο Σχήμα 4.2. Όπως φαίνεται η 

μεγαλύτερη διαφορά (9,8 cm.) ήταν μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (40,6 cm) και 

Idice (50,4 cm) (LSD0,05: 4,89) . 
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Σχήμα 4.2. Ύψος φυτού 7 ποικιλιών βίκου στις 60 ΜΑΦ στην εαρινή σπορά 

(LSD0,05: 4,89) . 

 

Σύγκριση ύψους  ποικιλιών  στις δύο εποχές σποράς 

Τα στοιχεία στον Πίνακα 4.7 δείχνουν ότι το ύψος φυτού στις 60  ΜΑΦ σε 

όλες τις ποικιλίες διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-value<0,05) ανάμεσα στις 2 

εποχές σποράς.  Στην χειμερινή σπορά το ύψος  του φυτού, όπως και στις 30 ΜΑΦ, 

ήταν μικρότερο από ότι στην εαρινή, κατά περίπου 7 φορές.  

Η ποικιλία Αλέξανδρος στη χειμερινή σπορά, στις 60 ΜΑΦ είχε ύψος 6,37 cm 

ενώ στην εαρινή 47,6 cm. Αντίστοιχα, η ποικιλία Idice 7,2 cm και 50,4 cm, η ποικιλία 

Τέμπη 6,87 cm και 48,8 cm, η ποικιλία Gravesa 6,28 cm και 40,6 cm, η ποικιλία 

Πήγασος 6,22 cm και 45,4 cm , η ποικιλία Ζέφυρος 36,46 cm και 44 cm και η 

ποικιλία Μίνως 6,9 cm και 44,4 cm. 

 

Πίνακας 4.7. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς το ύψος, στις 60 

ΜΑΦ μεταξύ χειμερινής και στην εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Ύψος φυτού στις 60 ΜΑΦ, cm 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,000* 6,37 47,60 

Idice 0,000* 7,20 50,40 

Τέμπη 0,000* 6,87 48,80 

Gravesa 0,000* 6,28 40,60 

Πήγασος 0,000* 6,22 45,40 

Ζέφυρος 0,000* 6,46 44,00 

Μίνως 0,000* 6,90 44,40 
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Σύγκριση  μέσου ύψους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς  

Το μέσο ύψος των ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ στις δύο εποχές σποράς είχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,000). Συγκεκριμένα, το μέσο ύψος των 

ποικιλιών στη χειμερινή σπορά ήταν 6,7 cm και στην εαρινή σπορά 45,9 cm (Πίνακας 

4.5).  

 Γ) Ύψος φυτού στη συγκομιδή  

Στη συγκομιδή, το ύψος φυτού, στις δυο εποχές σποράς,  επηρεάστηκε από 

την ποικιλία, την εποχή σποράς και την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχής σποράς 

(Πίνακας 4.8). Το χαρακτηριστικό αυτό επηρεάστηκε στην εαρινή σπορά και από την 

ποικιλία.  

 

Πίνακας 4.8. Ύψος φυτού στη συγκομιδή,  για κάθε ποικιλία βίκου,  στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 

Ύψος φυτού στη συγκομιδή, cm 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 51,2 49,6 

Idice 55,0 53,6 

Τέμπη 51,2 50,4 

Gravesa 45,9 43,0 

Πήγασος 51,1 47,0 

Ζέφυρος 47,3 46,2 

Μίνως 46,8 45,6 

Μ.Ο. 49,8 47,9 

LSD0,05 7 4,6 

CV% 6,5 7,5 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Στη χειμερινή σπορά οι 7 ποικιλίες στη συγκομιδή δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά ως προς το  ύψος τους (p-value = 0,135 > 0,05) (Πίνακας 4.8). Η 

υψηλότερη ποικιλία ήταν  η Idice (55 cm)  και η χαμηλότερη η Μίνως (46,8 cm), 

αλλά χωρίς η διαφορά να είναι σημαντική. Ο μέσος όρος ύψους των ποικιλιών στη 

συγκομιδή στην χειμερινή σπορά  ήταν 49,79 cm. 

 Εαρινή σπορά 

Στην εαρινή σπορά από τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών 

μεταξύ του ύψους των 7 ποικιλιών στη συγκομιδή (Πίνακας 4.8), φάνηκε ότι υπήρχε 
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στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,001 < 0,05). Αναλυτικότερα, η ποικιλία 

με το μεγαλύτερο ύψος  ήταν η Idice (53,6 cm)  και την ακολουθούσαν η Τέμπη (50,4 

cm ),  η Αλέξανδρος (49,6 cm),η Πήγασος (47,0 cm ),  η Ζέφυρος (46,2 cm)  η Μίνως 

(45,6 cm) και  Gravesa (43 cm). Ο μέσος όρος του ύψους των ποικιλιών στη 

συγκομιδή στην εαρινή σπορά  ήταν 47,91 cm. 

Οι ποικιλίες που διέφεραν μεταξύ τους σημαντικά φαίνονται στον Πίνακα 4.9. Η 

στατιστική διαφορά του ύψους των 7 ποικιλιών στη συγκομιδή, στην εαρινή σπορά, 

φαίνεται οριζόντια. Έτσι, το ύψος της ποικιλίας Αλέξανδρος είχε  στατιστικά διαφορά 

μόνο με το  ύψος της  ποικιλίας  Gravesa, της  Idice με των  Gravesa, Πήγασος, 

Ζέφυρος και Μίνως, της  Τέμπη  με της Gravesa, της Gravesa  με των  Αλέξανδρος, 

Idice και Τέμπη, της Πήγασος με της Idice,  της Ζέφυρος με της  Idice και της Μίνως 

με των  Idice και Τέμπη. 

 

Πίνακας 4.9. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD  (p-value, διαφορά Μ.Ο.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς το ύψος φυτού  στη συγκομιδή στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν-

δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 - - 

0,007 

(6,6) 
- - - 

Idice -  - 
0,000 

(10,6) 

0,007 

(6,6) 

0,003 

(7,4) 

0,001 

(8) 

Τέμπη - -  
0,003 

(7,4) 
- - 

0,042 

(4,8) 

Gravesa 
0,007 

(6,6) 

0,000 

(10,6) 

0,003 

(7,4) 
 - - - 

Πήγασος - 
0,007 

(6,6) 
- -  - - 

Ζέφυρος - 
0,003 

(7,4) 
- - -  - 

Μίνως - 
0,001 

(8) 

0,042 

(4,8) 
- - -  

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  γραφικά στο Σχήμα 4.3. Όπως φαίνεται η 

μεγαλύτερη διαφορά (10,6 cm) είναι μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (43,0 cm) και 

Idice (53.6 cm ) (LSD0,05: 4,6) . 
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Σχήμα 4.3. Ύψος φυτού 7 ποικιλιών βίκου στη συγκομιδή στην εαρινή σπορά 

(LSD0,05: 4,6). 

 

Σύγκριση  ύψους φυτού ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Το ύψος στη συγκομιδή δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-values>0,05) σε 

καμία ποικιλία ανάμεσα στις 2 εποχές σποράς (Πίνακας 4.10). Η ποικιλία 

Αλέξανδρος στη χειμερινή σπορά, στη συγκομιδή είχε ύψος 51,2 cm ενώ στην εαρινή 

49,6 cm. Αντίστοιχα, η ποικιλία Idice 55 cm και 53,6 cm, η ποικιλία Τέμπη 51,2 cm 

και 50,4 cm, η ποικιλία Gravesa 45,9 cm και 43 cm, η ποικιλία Πήγασος 51,1 cm και 

47 cm , η ποικιλία Ζέφυρος 47,3 cm και 46,2 cm και η ποικιλία Μίνως 46,8 cm και 

45,6 cm. 

 

Πίνακας 4.10. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς το ύψους φυτού 

στη συγκομιδή μεταξύ χειμερινής και εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Ύψος φυτού στη συγκομιδή, cm 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,636 51,2 49,6 

Idice 0,535 55,0 53,6 

Τέμπη 0,789 51,2 50,4 

Gravesa 0,057 45,9 43,0 

Πήγασος 0,333 51,1 47,0 

Ζέφυρος 0,683 47,3 46,2 

Μίνως 0,719 46,8 45,6 
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Σύγκριση μέσου ύψος ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Τα αποτελέσματα ANOVA για το μέσο ύψος των ποικιλιών στις δύο εποχές 

σποράς έδειξαν  πως δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,385)  

ανάμεσα στο μέσο ύψος ποικιλιών στην συγκομιδή μεταξύ των δύο εποχών. 

Ειδικότερα, το μέσο ύψος των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά ήταν 49,79 cm και 

στην εαρινή σπορά 47,71 cm ( Πίνακας 4.8). 

 

4.1.3.  Χλωρό βάρος φυτού 

Α) Χλωρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ 

Η  στατιστική ανάλυση των μετρήσεων του χλωρού βάρους στις 30 ΜΑΦ των 

7 ποικιλιών στις δυο εποχές σποράς,  έδειξε ότι δεν  επηρεάστηκε από την  εποχή 

σποράς αλλά επηρεάστηκε από την ποικιλία και από την αλληλεπίδραση ποικιλίας x 

εποχή σποράς. 

 

Πίνακας 4.11. Χλωρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ, για κάθε ποικιλία βίκου,  στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά . 

Ποικιλία 
Χλωρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 1,60 5,20 

Idice 1,82 5,82 

Τέμπη 1,71 5,54 

Gravesa 1,66 5,37 

Πήγασος 1,76 5,64 

Ζέφυρος 1,71 5,43 

Μίνως 1,77 5,67 

Μ.Ο. 1,72 5,52 

LSD0,05 0,43 1,4 

CV% 4,4 3,8 

 

Σύγκριση μεταξύ των ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα χλωρά βάρη των 7 ποικιλιών ανά φυτό βίκου στις 30 ΜΑΦ, δεν διέφεραν 

μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά στη χειμερινή σπορά  (p-value = 0,951 > 0,05). Η 

ποικιλία με το μεγαλύτερο χλωρό βάρος ανά φυτό ήταν η Idice (1,82 g) και  με το 

μικρότερο η Αλέξανδρος (1,6 g). Ο μέσος όρος του χλωρού βάρους  των ποικιλιών 

στην χειμερινή σπορά  ήταν 1,72 g (Πίνακας 4.11). 
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 Εαρινή σπορά 

Όπως στη χειμερινή σπορά, και στην εαρινή οι 7 ποικιλίες δεν διέφεραν μεταξύ 

τους ως προς το χλωρό βάρος ανά φυτό, όπως έδειξε η στατιστική ανάλυση   (p-value 

= 0,978 > 0,05). Συγκεκριμένα, στην εαρινή σπορά η ποικιλία με το μεγαλύτερο 

χλωρό βάρος ήταν η Idice (5,82g) και  με το μικρότερο η Αλέξανδρος (5,2 g). Ο 

μέσος όρος χλωρού βάρους  των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά  ήταν 5,52 g. 

Σύγκριση χλωρού βάρους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.12 το χλωρό βάρος  στις 30 ΜΑΦ σε όλες τις 

ποικιλίες διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-value<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές 

σποράς.  Στη χειμερινή σπορά  το χλωρό βάρος  των ποικιλιών ήταν μικρότερο και 

περίπου το 1/3 εκείνου στην εαρινή.  

Και στις δυο εποχές σποράς η ποικιλία Idice είχε το μεγαλύτερο χλωρό βάρος 

(1,82 g και 5,82 g) και η Αλέξανδρος το μικρότερο (1,6 g και 5,2 g). Αντίστοιχα, για 

τις δυο εποχές σποράς η Τέμπη 1,71 g και 5,74 g , η Gravesa 1,66 g και 5,37 g, η 

Πήγασος 1,76 g και 5,64 g, η Ζέφυρος 1,71 g και 5,43 g και τέλος η Μίνως 1,77 g και 

5,67 g. 

 

Πίνακας 4.12. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες, ως προς το χλωρό 

βάρος, μεταξύ χειμερινής και εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Χλωρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ, g 

Xειμερινή σπορά Eαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,000* 1,60 5,20 

Idice 0,000* 1,82 5,82 

Τέμπη 0,000* 1,71 5,54 

Gravesa 0,000* 1,66 5,37 

Πήγασος 0,000* 1,76 5,64 

Ζέφυρος 0,000* 1,71 5,43 

Μίνως 0,000* 1,77 5,67 

 

Σύγκριση  μέσου χλωρού βάρους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Από τα αποτελέσματα ANOVA για τις ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς 

φαίνεται  πως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο χλωρό 

βάρος φυτού των  ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ μεταξύ των δύο εποχών ( p-value = 0,000).  

Το μέσο χλωρό βάρος φυτού των  ποικιλιών στην εαρινή σπορά ήταν στατιστικά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:44:40 EEST - 54.219.128.100



45 
 

σημαντικά μεγαλύτερο (5,52 g) από το  μέσο χλωρό βάρος φυτού των ποικιλιών στη 

χειμερινή σπορά (1,72 g) (Πίνακας 4.11).  

Β) Χλωρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ 

Η ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων του χλωρού βάρους στις 60 ΜΑΦ 

έδειξε ότι το χαρακτηριστικό δεν  επηρεάστηκε από την  εποχή σποράς αλλά 

επηρεάστηκε από την ποικιλία και η  αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς ήταν 

σημαντική. 

 

Πίνακας 4.13. Χλωρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ, για κάθε ποικιλία βίκου, στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά . 

Ποικιλία 

Χλωρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 4,49 11,24 

Idice 6,04 15,10 

Τέμπη 5,50 13,74 

Gravesa 5,21 13,03 

Πήγασος 5,00 12,50 

Ζέφυρος 5,41 13,52 

Μίνως 5,17 12,93 

Μ.Ο. 5,26 13,15 

LSD0,05 1,6 4 

CV% 9 9 

 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του χλωρού βάρους ανά φυτό  των 7 

ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ, έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ποικιλιών  (p-value = 0,630 > 0,05). Στη  χειμερινή σπορά η ποικιλία με το 

μεγαλύτερο χλωρό βάρος ανά φυτό ήταν η Idice (6,04 g) και  με το μικρότερο η 

Αλέξανδρος (4,49 g). Ο μέσος όρος του χλωρού βάρους  των ποικιλιών στην 

χειμερινή σπορά  ήταν 5,26 g (Πίνακας 4.11). 

 Εαρινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ του χλωρού 

βάρους των 7 ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ, έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική 
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διαφορά μεταξύ των ποικιλιών (p-value = 0,633 > 0,05). Στην εαρινή σπορά η 

ποικιλία με το μεγαλύτερο χλωρό βάρος φυτού ήταν η Idice (15,1 g) και  με το 

μικρότερο η Αλέξανδρος (11,24 g). Ο μέσος όρος του χλωρού βάρους  των ποικιλιών 

στην χειμερινή σπορά  ήταν 13,15 g (Πίνακας 4.11). 

Σύγκριση χλωρού βάρους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.14 το χλωρό βάρος  στις 60 ΜΑΦ σε όλες τις 

ποικιλίες διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές 

σποράς, με την εαρινή σπορά να παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες 

τιμές από τη χειμερινή.  

Η ποικιλία Αλέξανδρος είχε χλωρό βάρος  στη χειμερινή σπορά 4,49 g ενώ 

στην εαρινή 11,24 g. Αντίστοιχα, η Idice 6,04 g και 15,1 g, η Τέμπη 5,5 g και 13,74 

g, η Gravesa 5,21 g και 13,03 g, η Πήγασος 5 g και 12,5 g, η Ζέφυρος 5,41 g και 

13,52 g και  η Μίνως 5,17 g και 12,93 g. 

 

Πίνακας 4.14. ANOVA για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς το χλωρό βάρος 

στη χειμερινή και στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία p-value 
Χλωρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,006* 4,49 11,24 

Idice 0,000* 6,04 15,10 

Τέμπη 0,000* 5,50 13,74 

Gravesa 0,000* 5,21 13,03 

Πήγασος 0,000* 5,00 12,50 

Ζέφυρος 0,000* 5,41 13,52 

Μίνως 0,015* 5,17 12,93 

 

 

Σύγκριση μέσου χλωρού βάρους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Τα αποτελέσματα ANOVA, ως προς το  μέσο χλωρό βάρος φυτού,  των 

ποικιλιών, στις 60 ΜΑΦ μεταξύ των δύο εποχών έδειξαν ότι την εαρινή σπορά το 

μέσο χλωρό βάρος φυτού ποικιλιών (13,15 g) διέφερε στατιστικά σημαντικά ( p-

value = 0,000)  από τη χειμερινή σπορά (5,26 g).  
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4.1.4.  Ξηρό βάρος φυτού 

Α) Ξηρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ 

Η ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων του ξηρού βάρους ανά φυτό στις 

30 ΜΑΦ  των 7 ποικιλιών στις δυο εποχές σποράς,  έδειξε ότι το χαρακτηριστικό 

αυτό δεν  επηρεάστηκε από την  εποχή σποράς αλλά επηρεάστηκε από την ποικιλία 

και η  αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς ήταν σημαντική (Πίνακας 4.15). 

 

Πίνακας 4.15. Ξηρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ για κάθε ποικιλία βίκου στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Ξηρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,35 1,12 

Idice 0,39 1,25 

Τέμπη 0,40 1,27 

Gravesa 0,40 1,28 

Πήγασος 0,38 1,33 

Ζέφυρος 0,39 1,26 

Μίνως 0,39 1,24 

Μ.Ο. 0,39 1,25 

LSD0,05 0,11 0,37 

CV% 4,3 5 

 

Σύγκριση μεταξύ των ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ του ξηρού 

βάρους των 7 ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ, έδειξαν ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά  μεταξύ των ποικιλιών, ως προς το ξηρό βάρος ανά φυτό στην χειμερινή 

σπορά  (p-value = 0,973 > 0,05). Η ποικιλία με το μεγαλύτερο ξηρό βάρος φυτού 

ήταν η Gravesa και η Τέμπη (0.40 g) και  με το μικρότερο η Αλέξανδρος (0.35 g). Ο 

μέσος όρος του ξηρού  βάρους  των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά  ήταν 0,39 g 

(Πίνακας 4.15). 

 Εαρινή σπορά 

Οι 7 ποικιλίες βίκου δεν διέφεραν μεταξύ τους στατιστικά ως προς το ξηρό βάρος 

ανά φυτό  (p-value = 0,957 > 0,05) στις 30 ΜΑΦ στην εαρινή σπορά, όπως και στη 

χειμερινή. Στην εαρινή σπορά η ποικιλία με το μεγαλύτερο ξηρό βάρος ήταν  η 

Πήγασος (1,33 g) και  με το μικρότερο η Αλέξανδρος (1,12 g). Ο μέσος όρος του 

ξηρού βάρους  των ποικιλιών στην εαρινή σπορά  ήταν 1,25 g (Πίνακας 4.15). 
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Σύγκριση ξηρού βάρους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.16. το ξηρό βάρος  στις 30 ΜΑΦ  σε όλες τις 

ποικιλίες διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές 

σποράς.  Στην χειμερινή σπορά το ξηρό βάρος ανά φυτό ήταν  στατιστικά σημαντικά 

μικρότερο από ότι στην εαρινή.  

Η ποικιλία Αλέξανδρος είχε ξηρό βάρος  στη χειμερινή σπορά 0,35 g ενώ 

στην εαρινή 1,12 g. Αντίστοιχα, η Idice 0,39 g και 1,25 g, η Τέμπη 0,40 g και 1,27 g, 

η Gravesa 0,40 g και 1,28 g, η Πήγασος 0,38 g και 1,33 g, η Ζέφυρος 0,39 g και 1,26 

g και τέλος η Μίνως 0,39 g και 1,24 g. 

 

Πίνακας 4.16. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς το ξηρό βάρος 

φυτού στις 30 ΜΑΦ, στη χειμερινή και στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία p-value 
Ξηρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,000* 0,35 1,12 

Idice 0,001* 0,39 1,25 

Τέμπη 0,000* 0,40 1,27 

Gravesa 0,000* 0,40 1,28 

Πήγασος 0,000* 0,38 1,33 

Ζέφυρος 0,000* 0,39 1,26 

Μίνως 0,001* 0,39 1,24 

 

Σύγκριση μέσου ξηρού βάρους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Η ανάλυση ANOVA, του μέσου ξηρού βάρους ανά φυτό για τις ποικιλίες στις 

δύο εποχές σποράς, έδειξε ότι  υπήρχε στατιστικά σημαντικά διαφορά μεταξύ των 

ποικιλιών στις 30 ΜΑΦ και μεταξύ των δύο εποχών ( p-value = 0,000). Στην εαρινή 

σπορά το  μέσο ξηρό βάρος ανά φυτό  ποικιλιών (1,25 g)   ήταν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο στην χειμερινή σπορά (0,39 g).  

Β) Ξηρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ 

Η ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων του ξηρού βάρους στις 60 ΜΑΦ 

των 7 ποικιλιών στις δυο εποχές σποράς,  έδειξε ότι  το χαρακτηριστικό δεν  

επηρεάστηκε από την  εποχή σποράς αλλά επηρεάστηκε από την ποικιλία. Επίσης 

επηρεάστηκε από την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς (Πίνακας 4.17). 
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Πίνακας 4.17. Ξηρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ για κάθε ποικιλία βίκου  στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Ξηρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 1,50 3,76 

Idice 1,73 4,32 

Τέμπη 1,54 3,86 

Gravesa 1,54 3,85 

Πήγασος 1,48 3,70 

Ζέφυρος 1,59 3,97 

Μίνως 1,56 3,92 

Μ.Ο. 1,56 3,90 

LSD0,05 0,25 0,65 

CV% 5,2 5,2 

 

Σύγκριση μεταξύ των ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του ξηρού βάρους των 7 

ποικιλιών στις 60 ΜΑΦ, κατά τη χειμερινή σπορά  (p-value = 0,558 > 0,05). Το  

μεγαλύτερο ξηρό βάρος  ανά φυτό είχε η Idice  (1.73 g) και  με το μικρότερο η 

Αλέξανδρος (1.5 g). Ο μέσος όρος του ξηρού  βάρους  των ποικιλιών στη χειμερινή 

σπορά  ήταν 1.56 g (Πίνακας 4.17). 

 Εαρινή σπορά 

Όπως στη χειμερινή σπορά  έτσι και στην εαρινή, οι ποικιλίες δεν διέφεραν 

στατιστικά μεταξύ τους ως προς το ξηρό βάρος ανά φυτό (p-value = 0,558 > 0,05). Η 

ποικιλία με το μεγαλύτερο ξηρό βάρος ήταν  η Idice (4,32 g) και  με το μικρότερο η 

Πήγασος (3,7 g). Ο μέσος όρος του ξηρού βάρους  των ποικιλιών στην εαρινή σπορά  

ήταν 3,9 g (Πίνακας 4.17). 

Σύγκριση ξηρού βάρους ποικιλιών  στις δύο εποχές σποράς 

Το ξηρό βάρος  στις 60 ΜΑΦ σε όλες τις ποικιλίες διέφερε στατιστικά 

σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές σποράς (Πίνακας 4.18). Στη 

χειμερινή σπορά το μέσο ξηρό βάρος ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερο από ότι 

στην εαρινή. Η ποικιλία Αλέξανδρος είχε ξηρό βάρος  στη χειμερινή σπορά 1,5 g ενώ 

στην εαρινή 3,76 g. Αντίστοιχα, η Idice 1,73 g και 4,32 g, η Τέμπη 1,54 g και 3,86 g, 

η Gravesa 1,54 g και 3,85 g, η Πήγασος 1,48 g και 3,7 g, η Ζέφυρος 1,59 g και 3,97 g 

και τέλος η Μίνως 1,56 g και 3,92 g. 
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Πίνακας 4.18. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς το ξηρό βάρος 

στη χειμερινή και στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία p-value 
Ξηρό βάρος φυτού στις 60 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,006* 1,50 3,76 

Idice 0,000* 1,73 4,32 

Τέμπη 0,000* 1,54 3,86 

Gravesa 0,000* 1,54 3,85 

Πήγασος 0,000* 1,48 3,70 

Ζέφυρος 0,000* 1,59 3,97 

Μίνως 0,015* 1,56 3,92 

 

Σύγκριση  μέσου ξηρού βάρους ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Από τα αποτελέσματα ANOVA για τις ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο ξηρό βάρος φυτού 

ποικιλιών στις 60  ΜΑΦ μεταξύ των δύο εποχών (p-value = 0,000). Το μέσο ξηρό 

βάρος φυτού στην εαρινή σπορά (3,91 g) ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο από 

το  μέσο ξηρό βάρος φυτού των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά (1,56 g).  

4.1.5. Διάρκεια βιολογικού κύκλου. 

Η διάρκεια βιολογικού κύκλου επηρεάστηκε σημαντικά από την εποχή 

σποράς (p-value = 0,000) όχι όμως από την ποικιλία, σε κάθε εποχή σποράς. Στη 

χειμερινή σπορά, ο βιολογικού κύκλος των ποικιλιών (175 μέρες),  ήταν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερος από ότι στην  εαρινή σπορά (114 μέρες).  Το μικρότερο 

βιολογικό κύκλο είχε η ποικιλία Μίνως, 169 μέρες, στη χειμερινή σπορά και 104 

μέρες στην εαρινή, οι ποικιλίες Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και Πήγασος,  175 μέρες 

στη χειμερινή σπορά  και 115 στην εαρινή. Οι ποικιλίες Gravesa και Ζέφυρος είχαν 

τον μεγαλύτερο βιολογικό κύκλο, 178 μέρες, στη χειμερινή σπορά και 119 μέρες 

στην εαρινή σπορά (Πίνακας 4.19). 
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Πίνακας 4.19. Βιολογικός κύκλος  σε μέρες για κάθε ποικιλία βίκου  στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Βιολογικός κύκλος, μέρες 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 175 115 

Idice 175 115 

Τέμπη 175 115 

Gravesa 178 119 

Πήγασος 175 115 

Ζέφυρος 178 119 

Μίνως 169 104 

Μ.Ο. 175 114 

CV% 1,7 4,4 

 

 

4.1.6.  Απόδοση  σε σανό  

Η απόδοση σε σανό ανά στρέμμα για τις ποικιλίες που μελετήθηκαν σε 

χειμερινή και εαρινή σπορά παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.20. Η απόδοση σε 

σανό/στρ. επηρεάστηκε από την εποχή σποράς και σε κάθε εποχή σποράς από την 

ποικιλία. Δεν επηρεάστηκε  όμως από την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς. 

 

Πίνακας 4.20. Απόδοση σε σανό για κάθε ποικιλία βίκου στη χειμερινή και 

εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Απόδοση  σε σανό, kg/στρ. 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 473 459 

Idice 353 458 

Τέμπη 409 534 

Gravesa 546 274 

Πήγασος 375 456 

Ζέφυρος 605 312 

Μίνως 358 286 

Μ.Ο. 445 397 

LSD0,05 0,18 0,22 

CV% 22 26 
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Σύγκριση μεταξύ των ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Οι ποικιλίες που μελετήθηκαν διέφεραν στατιστικά σημαντικά (p-value = 0,000 < 

0,05) μεταξύ τους ως προς την απόδοσή σε σανό ανά στρέμμα στη χειμερινή σπορά 

(Πίνακας 4.20). Η ποικιλία με τη μεγαλύτερη απόδοση σανού/στρ. ήταν η Ζέφυρος 

(605 kg/στρ.) και την ακολουθούσαν με μικρότερη απόδοση η Gravesa (546 kg/στρ.), 

η Αλέξανδρος (473 kg/στρ.),  η Τέμπη (409 kg/στρ.), η Πήγασος (375 kg/στρ.), η 

Μίνως (358 kg/στρ.) και τέλος η Idice (353 kg/στρ.). Ο μέσος όρος  απόδοσης  των 

ποικιλιών στην χειμερινή σπορά  ήταν 445 kg/στρ. (Πίνακας 4.20). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.21, η απόδοση σε σανό/στρ. της ποικιλίας  

Αλέξανδρος, είχε  στατιστικά σημαντική  διαφορά με την απόδοση σε σανό/στρ. των  

ποικιλιών  Idice, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως. Αντίστοιχα, της Idice  με τις  

Αλέξανδρος, Gravesa και Ζέφυρος, της Τέμπη με τις  Idice, Gravesa, Ζέφυρος και 

Μίνως, της Gravesa με τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως, 

της Πήγασος με τις  Idice, Gravesa και Ζέφυρος, της Ζέφυρος με τις Αλέξανδρος, 

Idice, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος και Μίνως. Τέλος η απόδοση σε σανό/στρ. της 

ποικιλίας Μίνως είχε στατιστικά σημαντική διαφορά με την απόδοση σε σανό/στρ. 

των ποικιλιών Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa και Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.21.Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά Μ.Ο.)  μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς την απόδοση σε σανό/στρ. στη χειμερινή σπορά . 

Ποικιλία 
Αλέξαν-

δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 

0,011 

(120) 
- - 

0,033 

(98) 

0,028 

(132) 

0,012 

(115) 

Idice 
0,011 

(120) 
 - 

0,000 

(193) 
- 

0,000 

(252) 
- 

Τέμπη - -  
0,012 

(137) 
- 

0,001 

(196) 
- 

Gravesa - 
0,000 

(193) 

0,012 

(137) 
 

0,002 

(171) 
- 

0,001 

(188) 

Πήγασος 
0,033 

(98) 
- - 

0,002 

(171) 
 

0,000 

(230) 
- 

Ζέφυρος 
0,028 

(132) 

0,000 

(252) 

0,001 

(196) 
- 

0,000 

(230) 
 

0,000 

(246) 

Μίνως 
0,012 

(115) 
- - 

0,001 

(188) 
- 

0,000 

(246) 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο  Σχήμα 4.4. Η μεγαλύτερη 

διαφορά, 252 kg/στρ., παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Idice (353kg/στρ.) και 

Ζέφυρος (605 kg/στρ.) (LSD0,05: 0,18) . 

 

 
  

Σχήμα 4.4. Απόδοση σε σανό/στρ. 7 ποικιλιών βίκου στη χειμερινή σπορά 

(LSD0,05: 0,18). 

 

 Εαρινή σπορά 

Η απόδοση σε σανό ανά στρέμμα στην εαρινή σπορά επηρεάστηκε στατιστικά 

σημαντικά  (p-value = 0,000 < 0,05) από την ποικιλία, όπως και στη χειμερινή σπορά.  

Πιο συγκεκριμένα, η ποικιλία με τη μεγαλύτερη απόδοση σανού/στρ. ήταν η Τέμπη 

(534 kg/στρ.) και την ακολουθούσαν η Αλέξανδρος (459 kg/στρ.), η Idice (458 

kg/στρ.), η Πήγασος (456 kg/στρ.), η Ζέφυρος (312 kg/στρ.), η Μίνως (286 kg/στρ.) 

και τέλος η Gravesa (274 kg/στρ.). Ο μέσος όρος  απόδοσης σανού/στρ.  των 

ποικιλιών στην εαρινή σπορά  ήταν 397 kg/στρ. (Πίνακας 4.20).  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.22 η απόδοση σε σανό/στρ. της ποικιλίας     

Αλέξανδρος έχει  στατιστικά σημαντική  διαφορά με την  απόδοση σε σανό/στρ. των  

ποικιλιών  Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως. Αντίστοιχα της Idice  με τις  Gravesa, 

Ζέφυρος και Μίνως, της Τέμπη με τις  Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, της Gravesa με 

τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και Πήγασος, της Πήγασος με τις  Gravesa, Ζέφυρος 

και Μίνως, της Ζέφυρος με τις Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και Πήγασος. Τέλος η 
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απόδοση σε σανό/στρ. της ποικιλίας Μίνως είχε στατιστικά σημαντική διαφορά με 

την απόδοση σε σανό/στρ. των ποικιλιών Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και Πήγασος. 

 

Πίνακας 4.22. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά Μ.Ο.)  μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς την απόδοση σε σανό/στρ. στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν 

-δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 - - 

0,002 

(185) 
- 

0,011 

(147) 

0,003 

(173) 

Idice -  - 
0,008 

(184) 
- 

0,039 

(146) 

0,013 

(172) 

Τέμπη - -  
0,000 

(260) 
- 

0,000 

(222) 

0,000 

(248) 

Gravesa 
0,002 

(185) 

0,008 

(184) 

0,000 

(260) 
 

0,002 

(182) 
- - 

Πήγασος - - - 
0,002 

(182) 
 

0,012 

(144) 

0,004 

(170) 

Ζέφυρος 
0,011 

(147) 

0,039 

(146) 

0,000 

(222) 
- 

0,012 

(144) 
 - 

Μίνως 
0,003 

(173) 

0,013 

(172) 

0,000 

(248) 
- 

0,004 

(170) 
-  

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο  Σχήμα 4.5. Η μεγαλύτερη 

διαφορά, 260 kg/στρ., παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (274 kg/στρ.) και 

Τέμπη (534 kg/στρ.) (LSD0,05: 0,22). 

  

Σχήμα 4.5. Απόδοση σε σανό/στρ. 7 ποικιλιών βίκου στην εαρινή σπορά (LSD0,05: 

0,22). 
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Σύγκριση απόδοσης σε σανό/στρ. ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Η ανάλυση έδειξε ότι από τις 7 ποικιλίες μόνο οι 4 (Τέμπη, Gravesa, Ζέφυρος 

και Μίνως) διέφεραν στατιστικά σημαντικά  (p-value<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές. Η 

απόδοση σε σανό στη χειμερινή σπορά παρουσίασε στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερες τιμές από ότι στην εαρινή εκτός από την ποικιλία Τέμπη, όπου  

παρατηρήθηκε το αντίθετο (Πίνακας 4.23).  

Η ποικιλία Τέμπη στη χειμερινή σπορά, είχε  απόδοση σανού 409 kg/στρ. ενώ 

στην εαρινή 534 kg/στρ.. Αντίστοιχα η ποικιλία Gravesa 546 kg/στρ.  και 274 

kg/στρ., η ποικιλία Ζέφυρος 605 kg/στρ.  και 312 kg/στρ. και η ποικιλία Μίνως 358 

kg/στρ.  και 286 kg/στρ.. 

 

Πίνακας 4.23. ANOVA για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς την απόδοση σε 

σανό/στρ. μεταξύ χειμερινής και  εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Απόδοση σε  σανό, kg/στρ. 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,753 473 459 

Idice 0,094 353 458 

Τέμπη 0,009* 409 534 

Gravesa 0,012* 546 274 

Πήγασος 0,153 375 456 

Ζέφυρος 0,000* 605 312 

Μίνως 0,038* 358 286 

 

Σύγκριση μέσης απόδοσης σε σανό/στρ. ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Η μέση απόδοση σε σανό/στρ. των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά ήταν 445 

kg/στρ. και δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-value = 0,098>0,005) από εκείνη 

στην εαρινή, 397 kg/στρ. ( Πίνακας 4.20). 
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4.1.7.  Βάρος λοβού 

Το βάρος λοβού επηρεάστηκε και στις δυο εποχές σποράς, χειμερινή και 

εαρινή, από την ποικιλία και από την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς 

(Πίνακας 4.24). 

 

Πίνακας 4.24.. Βάρος λοβού ποικιλιών βίκου  στη χειμερινή και εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 

Βάρος λοβού, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,42 0,67 

Idice 0,46 0,78 

Τέμπη 0,40 0,55 

Gravesa 0,38 0,68 

Πήγασος 0,47 0,72 

Ζέφυρος 0,39 0,57 

Μίνως 0,55 0,97 

Μ.Ο. 0,44 0,71 

LSD0,05 0,15 0,06 

CV% 20 14 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ του βάρους 

λοβού των 7 ποικιλιών, έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά  (p-value = 0,000 < 0,05). Η ποικιλία με το 

μεγαλύτερο βάρους λοβού ήταν η Μίνως (0,55 g) και ακολουθούσαν η Πήγασος 

(0,47 g), η Idice (0,46 g), η Αλέξανδρος (0,42 g), η Τέμπη (0,40  g), Ζέφυρος (0,39 g)  

και η Gravesa (0,38 g). Ο μέσος όρος βάρος λοβού  των ποικιλιών στην χειμερινή 

σπορά  ήταν 0,44 g (Πίνακας 4.24). 

Η στατιστικά σημαντικά διαφορά του βάρους λοβού μεταξύ των 7 ποικιλιών 

στη χειμερινή σπορά φαίνεται οριζόντια στο Πίνακα 4.25. Ειδικότερα, το βάρος 

λοβού της ποικιλίας  Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντικά διαφορά με το  βάρος  

λοβού της ποικιλίας Μίνως. Αντίστοιχα, της Idice με τις Gravesa, Ζέφυρος και 

Μίνως, της Τέμπη με τη Μίνως, της  Gravesa με τις Idice, Πήγασος και Μίνως, της 

Πήγασος με τις  Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, της Ζέφυρος με τις Idice, Πήγασος και 
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Μίνως  και της ποικιλίας Μίνως με τις Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος 

και Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.25. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά Μ.Ο.)  μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς το βάρος λοβού  στη χειμερινή σπορά.   

Ποικιλία 
Αλέξαν

-δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν-

δρος 
 - - - - - 

0,000 

(0.13) 

Idice -  - 
0,004 

(0.07) 
- 

0,007 

(0.06) 

0,017 

(0.09) 

Τέμπη - -  - - - 
0,000 

(0.16) 

Gravesa - 
0,004 

(0.07) 
-  

0,030 

(0,08) 
- 

0,000 

(0,17) 

Πήγασος - - - 
0,030 

(0,08) 
 

0,46 

(0,07) 

0,002 

(0,08) 

Ζέφυρος - 
0,007 

(0,06) 
- - 

0,46 

(0,07) 
 

0,000 

(0,15) 

Μίνως 
0,000 

(0,13) 

0,017 

(0,09) 

0,000 

(0,16) 

0,000 

(0,17) 

0,002 

(0,08) 

0,000 

(0,15) 
 

 

Η γραφική παράσταση των αποτελεσμάτων αυτών παρουσιάζεται στο Σχήμα 

4.5. Η μεγαλύτερη διαφορά (0,17 g) παρατηρήθηκε μεταξύ των ποικιλιών Gravesa 

(0,38 g) και Μίνως (0.55 g) (LSD0,05: 0,15) . 

 

  

Σχήμα 4.5. Βάρος λοβού 7 ποικιλιών βίκου στη χειμερινή σπορά (LSD0,05: 0,15). 
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 Εαρινή σπορά 

Στατιστικά σημαντική διαφορά  (p-value = 0,000 < 0,05) ως προς το βάρος λοβού 

των 7 ποικιλιών παρατηρήθηκε και στην εαρινή σπορά (Πίνακας 4.24). Η  ποικιλία 

με το μεγαλύτερο βάρους λοβού ήταν η Μίνως (0,97g) και ακολουθούσαν η Idice 

(0,79g), η Πήγασος (0,72g), η Gravesa (0,68g), η Αλέξανδρος (0,67g), η Ζέφυρος 

(0,57g) και η  Τέμπη (0,55g). Ο μέσος όρος βάρους λοβού  των ποικιλιών στην 

εαρινή σπορά  ήταν 0,71g. 

Η στατιστικά σημαντική διαφορά του βάρους λοβού μεταξύ των 7 ποικιλιών 

στην εαρινή σπορά φαίνεται οριζόντια στον Πίνακα 4.26. Το βάρος λοβού της 

ποικιλίας  Αλέξανδρος είχε στατιστικά σημαντική διαφορά με το  βάρος  λοβού της 

ποικιλίας Μίνως. Αντίστοιχα της Idice με τις  Τέμπη,Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, 

της Τέμπη με τις Idice, Πήγασος και Μίνως, της  Gravesa με τις Idice, Πήγασος και 

Μίνως, της Πήγασος με τις Τέμπη, Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, της Ζέφυρος με τις 

Idice, Πήγασος και Μίνως και της ποικιλίας Μίνως με τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, 

Gravesa, Πήγασος και Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.26. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά Μ.Ο.)  μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς το βάρος λοβού  στην εαρινή σπορά . 

Ποικιλία 
Αλέξαν- 

Δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν-

δρος 
 - - - - - 

0,000 

(0.3) 

Idice -  
0,007 

(0.1) 

0,012 

(0,23) 
- 

0,04 

(0,21) 

0,002 

(0,19) 

Τέμπη - 
0,007 

(0,1) 
 - 

0,003 

(0,04) 
- 

0,000 

(0,42) 

Gravesa - 
0,012 

(0,23) 
-  

0,006 

(0.17) 
- 

0,000 

(0.29) 

Πήγασος - - 
0,003 

(0,04) 

0,006 

(0,17) 
 

0,021 

(0,15) 

0,004 

(0,25) 

Ζέφυρος - 
0,04 

(0,21) 
- - 

0,021 

(0.15) 
 

0,000 

(0,4) 

Μίνως 
0,000 

(0,3) 

0,002 

(0,19) 

0,000 

(0,42) 

0,000 

(0,29) 

0,004 

(0,25) 

0,000 

(0,4) 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και στο Σχήμα 4.6. Η  μεγαλύτερη διαφορά 

0,42 g φαίνεται μεταξύ των ποικιλιών Τέμπη (0,55 g) και Μίνως (0,97g) ((LSD0,05: 

0,06).  

 

  

Σχήμα 4.6. Βάρος λοβού 7 ποικιλιών βίκου στην εαρινή σπορά (LSD0,05: 0,06) 

 

Σύγκριση βάρους λοβού ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.27 το βάρος λοβού σε όλες τις ποικιλίες 

διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές σποράς.  Στη 

χειμερινή σπορά  το βάρος λοβού (0,55 g) ήταν  σημαντικά μικρότερο από ότι στην 

εαρινή (0,71 g). Η ποικιλία Αλέξανδρος είχε βάρος λοβού στη χειμερινή σπορά 0,42 

g ενώ στην εαρινή 0,67 g. Αντίστοιχα, η Idice 0.46 g και 0,78 g, η Τέμπη 0,38 g και 

0,68 g , η Gravesa 0.39 g και 0,55 g, η Πήγασος 0,47 g και 0,72 g, η Ζέφυρος 0,40 g 

και 0,57 g και  η Μίνως 0,55 g και 0,97 g. 

 

Πίνακας 4.27. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς το βάρος λοβού 

στη χειμερινή και στην εαρινή σπορά 

Ποικιλία p-value 
Βάρος λοβού, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,001* 0,42 0,67 

Idice 0,000* 0,46 0,78 

Τέμπη 0,001* 0,38 0,68 

Gravesa 0,000* 0,39 0,55 

Πήγασος 0,000* 0,47 0,72 

Ζέφυρος 0,002* 0,40 0,57 

Μίνως 0,004* 0,55 0,97 
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Σύγκριση  μέσου βάρους λοβού ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Από τα αποτελέσματα ANOVA για τις ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς 

φαίνεται  πως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ( p-value = 0,000)  ανάμεσα στο  

μέσο βάρος λοβού των ποικιλιών μεταξύ των δύο εποχών. Στην εαρινή σπορά 

μετρήθηκε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο μέσο βάρος λοβού (0,71 g)  ποικιλιών 

από ότι στη χειμερινή σπορά (0,44 g). 

 

4.1.8.  Απόδοση σε καρπό  

Η απόδοση σε καρπό επηρεάστηκε από την εποχή σποράς (χειμερινή και 

εαρινή), από την ποικιλία και η αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς ήταν 

σημαντική (p-value=0,000<0,05). 

 

Πίνακας 4.28. Απόδοση σε  καρπό  για κάθε ποικιλία βίκου  στη χειμερινή και 

εαρινή σπορά.  

Ποικιλία 

Απόδοση σε καρπό, kg/στρ 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 237 60 

Idice 351 156 

Τέμπη 230 107 

Gravesa 93 35 

Πήγασος 244 177 

Ζέφυρος 120 48 

Μίνως 280 211 

Μ.Ο. 222 113 

LSD0,05 0,09 0,06 

CV% 40 61 

 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Οι 7 ποικιλίες  βίκου διέφεραν σημαντικά ως προς την απόδοση σε καρπό στη 

χειμερινή σπορά  (p-value = 0,000 < 0,05). Την μεγαλύτερη απόδοση καρπού/στρ. 

είχε η Idice (351 kg/στρ.) και την ακολουθούσαν η Μίνως (280 kg/στρ.), η Πήγασος 

(244 kg/στρ.), η Αλέξανδρος (237 kg/στρ.), η Τέμπη (230 kg/στρ.), η Ζέφυρος (120 
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kg/στρ.) και η Gravesa  με τη μικρότερη απόδοση καρπού/στρ. (93 kg/στρ.).  Η μέση 

απόδοση των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά ήταν  222 kg/στρ. (Πίνακας 4.28). 

Στον Πίνακα 4.29 φαίνεται οριζόντια  ότι η απόδοση σε καρπό  της ποικιλίας  

Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντικά  διαφορά σε σύγκριση με την απόδοση σε  

καρπό των  ποικιλιών  Idice, Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως. Αντίστοιχα, της Idice  με 

τις  Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως, της Τέμπη με τις  

Idice, Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, της Gravesa με τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, 

Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως, της Πήγασος με τις  Idice, Gravesa και Ζέφυρος, της 

Ζέφυρος με τις Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος και Μίνως και της 

Μίνως με  τις Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa και Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.29.Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς την απόδοση σε καρπό  στη χειμερινή σπορά . 

Ποικιλία 
Αλέξα-

νδρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν- 

δρος 
 

0,000 

(114) 
- 

0,000 

(144) 
- 

0,000 

(117) 

0,043 

(43) 

Idice 
0,000 

(114) 
 

0,000 

(121) 

0,000 

(258) 

0,000 

(107) 

0,000 

(231) 

0,004 

(71) 

Τέμπη - 
0,000 

(121) 
 

0,000 

(137) 
- 

0,001 

(110) 

0,021 

(50) 

Gravesa 
0,000 

(144) 

0,000 

(258) 

0,000 

(137) 
 

0,000 

(151) 

0,019 

(27) 

0,000 

(187) 

Πήγασος - 
0,000 

(107) 
- 

0,000 

(151) 
 

0,000 

(124) 
- 

Ζέφυρος 
0,000 

(117) 

0,000 

(231) 

0,001 

(110) 

0,019 

(27) 

0,000 

(124) 
 

0,000 

(160) 

Μίνως 
0,043 

(43) 

0,004 

(71) 

0,021 

(50) 

0,000 

(187) 
- 

0,000 

(160) 
 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παραστατικά στο Σχήμα 4.6 .Η μεγαλύτερη 

διαφορά 258 kg/στρ. παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (93 kg/στρ.)  και 

Idice (351 kg/στρ.) (LSD0,05: 0,09). 
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Σχήμα 4.6. Απόδοση σε καρπό 7 ποικιλιών βίκου στη χειμερινή σπορά (LSD0,05: 

0,09). 

 

 Εαρινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ της απόδοσης σε 

καρπό/στρ. των 7 ποικιλιών, έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά  στην 

εαρινή σπορά  (p-value = 0,000 < 0,05). Η ποικιλία με τη μεγαλύτερη απόδοση σε 

καρπό/στρ. ήταν  η Μίνως (211 kg/στρ.) και την ακολουθούσαν η Πήγασος (177 

kg/στρ.), η Idice (156 kg/στρ.), η Τέμπη (107 kg/στρ.), η Αλέξανδρος (60 kg/στρ.), η 

Ζέφυρος (48 kg/στρ.) και η Gravesa ( 35 kg/στρ.),  Ο μέσος όρος της  απόδοσης σε 

καρπό/στρ.  των ποικιλιών στην εαρινή σπορά  ήταν 113 kg/στρ. (Πίνακας 4.28). 

Στον Πίνακα 4.30 φαίνεται οριζόντια ποιές ποικιλίες διέφεραν μεταξύ τους 

στατιστικά ως προς την απόδοση σε καρπό. Η ποικιλία  Αλέξανδρος είχε στατιστικά 

διαφορά με την  απόδοση σε καρπό/στρ. των  ποικιλιών  Idice, Τέμπη, Πήγασος και 

Μίνως, η Idice με τις Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, η Τέμπη  με 

τις Idice, Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, η Gravesa με τις   Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, 

Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως, η Πήγασος με τις Idice, Gravesa και Ζέφυρος, η 
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Ζέφυρος  με τις Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος και Μίνως, και η 

Μίνως με τις Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa και Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.30. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς την απόδοση σε καρπό  στην εαρινή  σπορά.  

Ποικιλία 
Αλέξαν-

δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν- 

δρος 
 

0,000 

(96) 

0,005 

(47) 
- 

0,000 

(117) 
- 

0,000 

(151) 

Idice 
0,000 

(96) 
 

0,004 

(49) 

0,000 

(121) 
- 

0,000 

(108) 

0,001 

(55) 

Τέμπη 
0,005 

(47) 

0,004 

(49) 
 

0,000 

(72) 

0,000 

(70) 

0,001 

(59) 

0,000 

(104) 

Gravesa - 
0,000 

(121) 

0,000 

(72) 
 

0,000 

(142) 
- 

0,000 

(176) 

Πήγασος 
0,000 

(117) 
- 

0,000 

(70) 

0,000 

(142) 
 

0,000 

(129) 

0,037 

(34) 

Ζέφυρος - 
0,000 

(108) 

0,001 

(59) 
- 

0,000 

(129) 
 

0,000 

(163) 

Μίνως 
0,000 

(151) 

0,001 

(55) 

0,000 

(104) 

0,000 

(176) 

0,037 

(34) 

0,000 

(163) 
 

 

Γραφικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.7. Η μεγαλύτερη 

διαφορά 176 kg/στρ παρατηρήθηκε μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (35 kg/στρ) και  

Μίνως ( 211 kg/στρ) (LSD0,05: 0,06) . 

 
  

Σχήμα 4.7. Απόδοση σε καρπό 7 ποικιλιών βίκου στη εαρινή σπορά (LSD0,05: 

0,06) . 
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Σύγκριση  της απόδοσης σε καρπό/στρ. ποικιλιών  στις δύο εποχές σποράς 

Στον Πίνακα 4.31 φαίνονται  τα αποτελέσματα ANOVA για κάθε μία από τις 

7 ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς. Όπως δείχνουν τα στοιχεία η απόδοση σε καρπό 

σε όλες τις ποικιλίες διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 

εποχές σποράς.  

Η ποικιλία Αλέξανδρος στη χειμερινή σπορά, είχε  απόδοση  σε καρπό/στρ. 

237 kg/στρ. ενώ στην εαρινή 60 kg/στρ.. Αντίστοιχα, η Idice 351 kg/στρ. και 156 

kg/στρ., η Τέμπη 230 kg/στρ. και 107 kg/στρ., η Gravesa 93 kg/στρ. και 35 kg/στρ., η 

Πήγασος 244 kg/στρ.  και 177 kg/στρ., η Ζέφυρος 120 kg/στρ.  και 48 kg/στρ.  και η 

ποικιλία Μίνως 280 kg/στρ.  και 211  kg/στρ.. 

 

Πίνακας 4.31. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς την απόδοση σε 

καρπό/στρ., μεταξύ χειμερινής και εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Απόδοση σε καρπό, kg/στρ 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,000* 237 60 

Idice 0,000* 351 156 

Τέμπη 0,001* 230 107 

Gravesa 0,001* 93 35 

Πήγασος 0,021* 244 177 

Ζέφυρος 0,000* 120 48 

Μίνως 0,013* 280 211 

 

Σύγκριση μέσης απόδοσης σε καρπό  ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Από τα αποτελέσματα ANOVA για τις ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς 

φαίνεται  πως υπήρχε στατιστικά σημαντικά διαφορά στη μέση απόδοση σε καρπό 

ποικιλιών μεταξύ των δύο εποχών ( p-value = 0,000). Η μέση απόδοση των ποικιλιών 

σε καρπό στη χειμερινή σπορά ( 222 kg/στρ.) διέφερε στατιστικά από αυτή στην 

εαρινή (113 kg/στρ.) ( Πίνακας 4.28). 
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4.1.9.  Βάρος 1000 σπόρων 

Η ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων του βάρους 1000 σπόρων των 7 

ποικιλιών στις δυο εποχές σποράς,  έδειξε ότι το χαρακτηριστικό αυτό επηρεάστηκε 

από την εποχή σποράς, την ποικιλία και την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή 

σποράς. 

 

Πίνακας 4.32. Βάρος 1000 σπόρων για κάθε ποικιλία βίκου στη χειμερινή και 

εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 

Βάρος 1000 σπόρων, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 57,6 48,0 

Idice 72,2 49,6 

Τέμπη 55,0 46,4 

Gravesa 58,2 56,2 

Πήγασος 67,8 53,8 

Ζέφυρος 60,0 60,8 

Μίνως 54,4 52,6 

Μ.Ο. 60,7 52,5 

LSD0,05 8,15 3,6 

CV% 10 11  

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Οι 7 ποικιλίες διέφεραν μεταξύ τους σημαντικά ως προς το βάρος 1000 σπόρων  

(p-value = 0,000 < 0,05). Το βάρος 1000 σπόρων ήταν μεγαλύτερο στη ποικιλία  

Idice (72,2 g)  και την ακολουθούσαν με μικρότερο η Πήγασος (67,8 g), η Ζέφυρος 

(60 g), η Gravesa (58,2 g), η Αλέξανδρος (57,6 g) , η Τέμπη (55 g)   και  η Μίνως 

(54,4 g). Ο μέσος όρος  βάρους  1000 σπόρων των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά  

ήταν 60,7g (Πίνακας 4.32).  

 Το βάρος 1000 σπόρων της ποικιλίας  Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντική 

διαφορά με το  βάρος  1000 σπόρων των  ποικιλιών  Idice και Πήγασος, της Idice με 

των ποικιλιών Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως, της  

Τέμπη με των ποικιλιών Idice, Πήγασος και Ζέφυρος, της Gravesa με των ποικιλιών  

Idice, Πήγασος και  Μίνως, της  Πήγασος  με των ποικιλιών Αλέξανδρος, Idice,  
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Τέμπη, Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως, της Ζέφυρος  με των ποικιλιών Idice, Τέμπη, 

Πήγασος και Μίνως και της  Μίνως των ποικιλιών Idice,  Gravesa, Πήγασος και  

Ζέφυροw (Πίνακας 4.33) . 

 

Πίνακας 4.33. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς βάρος 1000 σπόρων στη χειμερινή σπορά 

Ποικιλία 
Αλέξαν- 

δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν- 
Δρος 

 
0,000 

(14,6) 
- - 

0,000 

(10,2) 
- - 

Idice 
0,000 

(14,6) 
 

0,000 

(17,2) 

0,000 

(14) 

0,019 

(4,4) 

0,000 

(12,2) 

0,000 

(17,8) 

Τέμπη - 
0,000 

(17,2) 
 - 

0,000 

(12,8) 

0,008 

(5) 
- 

Gravesa - 
0,000 

(14) 
-  

0,000 

(9,6) 
- 

0,040 

(3,8) 

Πήγασος 
0,000 

(10,2) 

0,019 

(4,4) 

0,000 

(12,8) 

0,000 

(9,6) 
 

0,000 

(7,8) 

0,000 

(13,4) 

Ζέφυρος - 
0,000 

(12,2) 

0,008 

(5) 
- 

0,000 

(7,8) 
 

0,004 

(5,6) 

Μίνως - 
0,000 

(17,8) 
- 

0,040 

(3,8) 

0,000 

(13,4) 

0,004 

(5,6) 
 

 

 

 Γραφικά τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 4.7. Η  μεγαλύτερη διαφορά 

(17,8 g) καταγράφτηκε  μεταξύ των ποικιλιών Idice  (72,2 g) και Μίνως (54,4 g) 

(LSD0,05: 8,15) . 

 

 Σχήμα 4.7. Βάρος 1000 σπόρων  7 ποικιλιών βίκου στη χειμερινή σπορά    

(LSD0,05: 8,15) . 
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 Εαρινή σπορά 

Όπως στη χειμερινή σπορά, έτσι και στην εαρινή, οι ποικιλίες διέφεραν 

στατιστικά  μεταξύ τους στο βάρος 1000 σπόρων (p-value = 0,017 < 0,05). Η ποικιλία 

με το μεγαλύτερο βάρος 1000 σπόρων ήταν η Ζέφυρος (60,8 g) και την 

ακολουθούσαν η Gravesa (56.2 g), η Πήγασος (53,8 g), η Μίνως (52,6 g),  η Idice 

(49.6 g), η Αλέξανδρος (48 g) και η Τέμπη (46,4 g), Ο μέσος όρος  βάρους  1000 

σπόρων των ποικιλιών στην εαρινή σπορά  ήταν 52,5g  (Πίνακας 4.32). 

Το βάρος 1000 σπόρων της ποικιλίας  Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντικά 

διαφορά με το  βάρος  1000 σπόρων των  ποικιλιών  Gravesa και Ζέφυρος, της Idice 

με της Ζέφυρος, της Τέμπη με τις  Gravesa και Ζέφυρος,  της  Gravesa με τις 

Αλέξανδρος και  Τέμπη, της Πήγασος  με όλες τις άλλες  ποικιλίες, Ζέφυρος με τις  

Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και Μίνως και της Μίνως με της Ζέφυρος (Πίνακας 4.34).  

 

Πίνακας 4.34. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς βάρος 1000 σπόρων στην εαρινή σπορά . 

Ποικιλία 
Αλέξαν- 

δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν- 

δρος 
 - - 

0,049 

(8,2) 
- 

0,003 

(12,8) 
- 

Idice -  - - - 
0,009 

(11,2) 
- 

Τέμπη - -  
0,020 

(9,8) 
- 

0,001 

(14,4) 
- 

Gravesa 
0,049 

(8,2) 
- 

0,020 

(9,8) 
 - - - 

Πήγασος - - - -  - - 

Ζέφυρος 
0,003 

(12,8) 

0,009 

(11,2) 

0,001 

(14,4) 
- -  

0,49 

(8,2) 

Μίνως - - - - - 
0,49 

(8,2) 
 

 

Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων φαίνεται στο Σχήμα 4.8. Η  

μεγαλύτερη διαφορά (14,4 g) παρατηρήθηκε μεταξύ των ποικιλιών Τέμπη (46,4 g) 

και Ζέφυρος (60,8 g)  (LSD0,05: 3,6). 
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 Σχήμα 4.8. Βάρος 1000 σπόρων  7 ποικιλιών βίκου στην εαρινή σπορά 

(LSD0,05: 3,6) . 

 

Σύγκριση  βάρους 1000 σπόρων ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Στον Πίνακα 4.35 παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα ANOVA για κάθε μία 

από τις 7 ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς. Όπως φαίνεται το  βάρος 1000 σπόρων 

στις ποικιλίες ‘Αλέξανδρος’, ‘Idice’ και ‘Πήγασος’ διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-

values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές με τη χειμερινή σπορά να παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες τιμές από την εαρινή.  

Στη χειμερινή σπορά το βάρος 1000 σπόρων ήταν μεγαλύτερο στην ποικιλία 

Idice (72,2 g)  και το μικρότερο στην ποικιλία Μίνως (54,4 g)  , ενώ στην εαρινή 

σπορά στην ποικιλία Ζέφυρος (60,8 g)  και στην ποικιλία Τέμπη (46,6 g) αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 4.35. ANOVA για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες μεταξύ χειμερινής και 

εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Βάρος 1000 σπόρων, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,014* 57,6 48,0 

Idice 0,000* 72,2 49,6 

Τέμπη 0,051 55,0 46,4 

Gravesa 0,240 58,2 56,2 

Πήγασος 0,000* 67,8 53,8 

Ζέφυρος 0,873 60,0 60,8 

Μίνως 0,543 54,4 52,6 
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Σύγκριση μέσου βάρους 1000 σπόρων  ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Το μέσο βάρος 1000 σπόρων στη χειμερινή σπορά (60,74 g) ήταν μεγαλύτερο 

στατιστικά σημαντικά ( p-value = 0,000) από εκείνο στην εαρινή σπορά (52,5 g) 

(Πίνακας 4.32). 

 

4.1.10.  Συγκέντρωση χλωροφύλλης (SPAD) 

Η συγκέντρωση χλωροφύλλης  επηρεάστηκε από την εποχή σποράς  και από 

την ποικιλία. Επίσης επηρεάστηκε από την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς. 

 

Πίνακας 4.36. Συγκέντρωση χλωροφύλλης για κάθε ποικιλία βίκου  στη 

χειμερινή και εαρινή σπορά.  

Ποικιλία 

Συγκέντρωση χλωροφύλλης, SPAD 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 17 28 

Idice 13 22 

Τέμπη 20 32 

Gravesa 21 21 

Πήγασος 12 32 

Ζέφυρος 8 33 

Μίνως 10 21 

Μ.Ο. 14,5 27 

LSD0.05 16,5 20 

CV% 35 21 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ της 

συγκέντρωσης χλωροφύλλης,  μονάδες SPAD, των 7 ποικιλιών, έδειξαν ότι υπήρχε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,041 < 0,05). Στη  χειμερινή σπορά η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση χλωροφύλλης (SPAD) καταγράφηκε στην ποικιλία 

Gravesa (21) και  ακολουθούταν από τις ποικιλίες Τέμπη (19), Αλέξανδρος (16),  

Idice (12),  Πήγασος (12), Μίνως (10) και Ζέφυρος (7). Ο μέσος όρος συγκέντρωσης 

χλωροφύλλης των ποικιλιών στη χειμερινή σπορά  ήταν 14,5 SPAD (Πίνακας 4.36). 
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Η στατιστική διαφορά της συγκέντρωσης χλωροφύλλης των 7 ποικιλιών στη 

χειμερινή σπορά παρουσιάζεται οριζόντια στον Πίνακα 4.37. Η συγκέντρωση 

χλωροφύλλης των ποικιλιών Αλέξανδρος, Idice και Πήγασος  δεν διέφερε στατιστικά 

σημαντικά  με τη συγκέντρωση χλωροφύλλης των άλλων ποικιλιών. Η ποικιλία 

Τέμπη διέφερε στατιστικά σημαντικά,  ως προς τη σχετική συγκέντρωση 

χλωροφύλλης, με τις ποικιλίες Ζέφυρος και Μίνως. Αντίστοιχα,  η Gravesa με τις 

Ζέφυρος και Μίνως, η Ζέφυρος με τις Τέμπη και Gravesa και η Μίνως με τις Τέμπη 

και Gravesa. 

 

Πίνακας 4.37. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς τη συγκέντρωση χλωροφύλλης στη χειμερινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν-

δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν- 

Δρος 
 - - - - - - 

Idice -  - - - - - 

Τέμπη - -  - - 
0,012 

(12) 

0,045 

(10) 

Gravesa - - -  - 
0,005 

(13) 

0,021 

(11) 

Πήγασος - - - -  - - 

Ζέφυρος - - 
0,012 

(12) 

0,005 

(13) 
-  - 

Μίνως - - 
0,045 

(10) 

0,021 

(11) 
- -  

 

 Η γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων φαίνεται στο Σχήμα 4.9 . Η 

μεγαλύτερη διαφορά (13 SPAD) παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (21 

SPAD ) και Ζέφυρος (8 SPAD) (LSD0,05: 16,5). 

Σχήμα 4.9. Συγκέντρωση χλωροφύλλης 7 ποικιλιών βίκου στη χειμερινή σπορά 

(LSD0,05: 16,5) . 
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 Εαρινή Σπορά 

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ποικιλιών ως προς 

την συγκέντρωσης χλωροφύλλης (SPAD) (p-value = 0,077 > 0,05). 

Σύγκριση  συγκέντρωσης χλωροφύλλης ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Όπως φαίνεται στον Πίνακας 4.38 η συγκέντρωση χλωροφύλλης (SPAD) 

διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές σποράς σε 5 

ποικιλίες (Idice, Τέμπη, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως). Η εαρινή σπορά παρουσίασε 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες τιμές συγκέντρωσης χλωροφύλλης  από ότι  η 

χειμερινή σπορά. 

Η ποικιλία Idice στην εαρινή σπορά είχε συγκέντρωση χλωροφύλλης 22 

SPAD και στην χειμερινή 12 SPAD, η Τέμπη 32 και 20 , η Πήγασος 32  και 12 ,  η 

Ζέφυρος 33  και 8 και η Μίνως 21 και 10. 

 

Πίνακας 4.38. ANOVA για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες ως προς τη συγκέντρωση 

χλωροφύλλης μεταξύ χειμερινής και εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Συγκέντρωση χλωροφύλλης, SPAD 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,061 17 28 

Idice 0,008* 13 22 

Τέμπη 0,024* 20 32 

Gravesa 0,965 21 21 

Πήγασος 0,002* 12 32 

Ζέφυρος 0,000* 8 33 

Μίνως 0,024* 10 21 

 

Σύγκριση  μέσης συγκέντρωσης χλωροφύλλης ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Από τα αποτελέσματα ANOVA για τις ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς 

φαίνεται  πως  υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα  στη μέση σχετική 

συγκέντρωση χλωροφύλλης (SPAD) ποικιλιών μεταξύ των δύο εποχών σποράς ( p-

value = 0,011). Στην εαρινή σπορά, ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη η μέση 

συγκέντρωση χλωροφύλλης  των ποικιλιών (27 SPAD), από εκείνη στη χειμερινή 

σπορά (14,5 SPAD). 
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4.2.  Ποιοτικά  χαρακτηριστικά  

4.2.1 Ολικό Άζωτο (Ν). 

Το Ολικό Ν επηρεάστηκε (p-value=0,000<0.05) από την εποχή σποράς, την 

ποικιλία και από την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς (Πίνακας 4.39). 

 

Πίνακας 4.39.. Ολικό Ν  για κάθε ποικιλία βίκου  στη χειμερινή και εαρινή 

σπορά . 

Ποικιλία 

Ολικό Ν, % 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 1,68 2,42 

Idice 1,30 1,86 

Τέμπη 1,52 2,24 

Gravesa 2,18 2,74 

Πήγασος 1,28 1,82 

Ζέφυρος 2,02 2,40 

Μίνως 1,20 1,56 

Μ.Ο. 1,60 2,15 

LSD0.05 0,17 0,25 

CV% 24 19 

 

 

Σύγκριση μεταξύ των  ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ του ολικού Ν 

των 7 ποικιλιών, έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,000 

< 0,05). Η ποικιλία με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε  ολικό Ν (%) ήταν  η 

Gravesa ( 2.18%), και την ακολουθούσαν η Ζέφυρος (2,02%), η Αλέξανδρος 

(1,68%), η Τέμπη (1,52%), η Idice (1.30%), η Πήγασος (1,28%) και η Μίνως 

(1,2%).Ο μέσος όρος  του ολικού Ν (%)  των ποικιλιών στην χειμερινή σπορά  ήταν 

1,60% ( Πίνακας 3.39). 

Ποιές ποικιλίες διέφεραν μεταξύ τους, ως προς το ολικό Ν, στατιστικά 

σημαντικά φαίνονται στον Πίνακα 4.40. Ειδικότερα, το ολικό Ν της ποικιλίας  

Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντική  διαφορά με το  ολικό Ν των  ποικιλιών  

Idice, Gravesa, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως. Αντίστοιχα της Idice  με τις  

Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa και Ζέφυρος , της Τέμπη με τις  Idice, Gravesa, 

Ζέφυρος, Πήγασος και Μίνως, της Gravesa με τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και  
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Πήγασος, της Πήγασος με τις Αλέξανδρος, Idice, Gravesa και Ζέφυρος, της Ζέφυρος 

με τις Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Πήγασος και Μίνως. Τέλος το ολικό Ν της 

ποικιλίας Μίνως είχε στατιστικά σημαντική διαφορά με το ολικό άζωτο  Ν των 

ποικιλιών Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa και Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.40. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς ολικό Ν στη χειμερινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν-

δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 

0,000 

(0,38) 
- 

0,000 

(0,5) 

0,000 

(0,4) 

0,000 

(0,34) 

0,000 

(0,48) 

Idice 0,000 

(0,38) 
 

0,015 

(0,22) 

0,000 

(0,88) 
- 

0,000 

(0,72) 
- 

Τέμπη - 
0,015 

(0,22) 
 

0,000 

(0,66) 

0,008 

(0,24) 

0,000 

(0,5) 

0,001 

(0,32) 

Gravesa 0,000 

(0,5) 

0,000 

(0,88) 

0,000 

(0,66) 
 

0,000 

(0,9) 
- 

0,000 

(0,98) 

Πήγασος 0,000 

(0,4) 
- 

0,008 

(0,24) 

0,000 

(0,9) 
 

0,000 

(0,74) 
- 

Ζέφυρος 0,000 

(0,34) 

0,000 

(0,72) 

0,000 

(0,5) 
- 

0,000 

(0,74) 
 

0,000 

(0,82) 

Μίνως 0,000 

(0,48) 
- 

0,001 

(0,32) 

0,000 

(0,98) 
- 

0,000 

(0,82) 
 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 4.10. Η μεγαλύτερη 

διαφορά (0,98%)  παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (2,18% ) και Μίνως 

(1,20%) (LSD0,05: 0,17) . 

Σχήμα 4.10. Ολικό Ν (%), 7 ποικιλιών βίκου, στη χειμερινή σπορά (LSD0,05: 

0,17) . 
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 Εαρινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ του ολικού Ν 

των 7 ποικιλιών, έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0,000 

< 0,05). Η ποικιλία με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ολικό Ν ήταν η Gravesa 

(2,74%), και την ακολουθούσαν η Αλέξανδρος (2,42%), η Ζέφυρος (2,40%), η Τέμπη 

(2,24%), η Idice (1,86%), η Πήγασος (1,82%) και η Μίνως (1,56%).Ο μέσος όρος  

του ολικού Ν  των ποικιλιών στην εαρινή σπορά  ήταν 2,15%. 

Ποιές ποικιλίες διέφεραν μεταξύ τους, ως προς το ολικό Ν, στατιστικά 

σημαντικά φαίνονται στον Πίνακα 4.41. Ειδικότερα, στην εαρινή σπορά  η ποικιλία   

Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντικά  διαφορά, ως προς το ολικό Ν, με τις 

ποικιλίες  Idice, Gravesa, Πήγασος και Μίνως. Αντίστοιχα η Idice  με τις  

Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa, Ζέφυρος και Μίνως , η Τέμπη με τις  Idice, Gravesa, 

Πήγασος και Μίνως, η Gravesa με τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Πήγασος, Ζέφυρος 

και Μίνως, η Πήγασος με τις Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa , Ζέφυρος και Μίνως, η 

Ζέφυρος με τις Idice, Gravesa, Πήγασος και Μίνως και η Μίνως με τις Αλέξανδρος, 

Idice, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος και Ζέφυρος. 

 

 

Πίνακας 4.41. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς ολικό Ν στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν 

-δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 

0,000 

(0,56) 
- 

0,015 

(0,32) 

0,000 

(0,6) 
- 

0,000 

(0,86) 

Idice 0,000 

(0,56) 
 

0,005 

(0,38) 

0,000 

(0,88) 
- 

0,000 

(0,54) 

0,022 

(0,3) 

Τέμπη - 
0,005 

(0,38) 
 

0,000 

(0,5) 

0,002 

(0,42) 
- 

0,000 

(0,68) 

Gravesa 0,015 

(0,32) 

0,000 

(0,88) 

0,000 

(0,5) 
 

0,000 

(0,92) 

0,010 

(0,34) 

0,000 

(1,18) 

Πήγασος 0,000 

(0,6) 
- 

0,002 

(0,42) 

0,000 

(0,92) 
 

0,000 

(0,58) 

0,044 

(0,26) 

Ζέφυρος - 
0,000 

(0,54) 
- 

0,010 

(0,34) 

0,000 

(0,58) 
 

0,000 

(0,84) 

Μίνως 0,000 

(0,86) 

0,022 

(0,3) 

0,000 

(0,68) 

0,000 

(1,18) 

0,044 

(0,26) 

0,000 

(0,84) 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 4.11. Η μεγαλύτερη 

διαφορά (1,18%)  παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (2,74% ) και Μίνως 

(1,56%) (LSD0,05: 0,25). 

 

 

  

Σχήμα 4.11. Ολικό Ν (%), 7 ποικιλιών βίκου, στην εαρινή σπορά (LSD0,05: 0,25) . 

 

Σύγκριση ολικού Ν ποικιλιών  στις δύο εποχές σποράς 

Όπως φαίνεται στο Πίνακα 4.42 το ολικό Ν σε όλες τις ποικιλίες διέφερε 

στατιστικά σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές σποράς εκτός της 

ποικιλίας Μίνως. Το ολικό Ν  των ποικιλιών παρουσίασε στην εαρινή σπορά 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες τιμές από ότι στη χειμερινή.  

Η ποικιλία Αλέξανδρος, στη χειμερινή σπορά, είχε  ολικό Ν 1,68% ενώ στην 

εαρινή 2,42% Αντίστοιχα, η ποικιλία Idice 1,3% και 1,86%,  η ποικιλία Τέμπη 1,52%  

και 2,24%, η ποικιλία Gravesa 2,18% και 2,74%, η ποικιλία Πήγασος 1,28%  και 

1,82%, η ποικιλία Ζέφυρος 2,02%  και 2,4% και η ποικιλία Μίνως 1,2%  και 1,56%. 
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Πίνακας 4.42. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες, ως προς το ολικό Ν, 

μεταξύ χειμερινής και εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Ολικό Ν, % 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,000* 1,68 2,42 

Idice 0,007* 1,30 1,86 

Τέμπη 0,000* 1,52 2,24 

Gravesa 0,000* 2,18 2,74 

Πήγασος 0,000* 1,28 1,82 

Ζέφυρος 0,002* 2,02 2,40 

Μίνως 0,070 1,20 1,56 

 

Σύγκριση μέσου ολικού Ν ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Από τα αποτελέσματα ANOVA για τις ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς 

φαίνεται  πως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο ολικό Ν  των 

ποικιλιών μεταξύ των δύο εποχών σποράς ( p-value = 0,000). Το  μέσο ολικό Ν 

ποικιλιών στην εαρινή σπορά (2,15%)  ήταν στατιστικά περισσότερο σε σύγκριση με 

εκείνο στη χειμερινή σπορά (1,6%).  

 

4.2.2 Ολική Πρωτεΐνη 

Η Ολική πρωτεΐνη επηρεάστηκε (p-value=0,000<0.05) από την εποχή σποράς, 

την ποικιλία και από την αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς (Πίνακας 4.43). 

 

Πίνακας 4.43. Ολική πρωτεΐνη  για κάθε ποικιλία βίκου  στη χειμερινή και 

εαρινή σπορά . 

Ποικιλία 
Ολική  Πρωτεΐνη,% 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 10,50 15,12 

Idice 8,12 11,62 

Τέμπη 9,50 14,00 

Gravesa 13,62 17,12 

Πήγασος 8,12 11,37 

Ζέφυρος 12,25 15,00 

Μίνως 7,50 9,75 

Μ.Ο. 9,95 13,43 

LSD0.05 1,28 1,58 

CV% 23 19 
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Σύγκριση μεταξύ των ποικιλιών 

 Χειμερινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ της ολικής 

πρωτεΐνης των 7 ποικιλιών, έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-

value = 0,000 < 0,05). Η ποικιλία με τη περισσότερη ολική πρωτεΐνη ήταν η Gravesa 

(13,62%), και την ακολουθούσαν η Ζέφυρος(12,25%), η Αλέξανδρος (10,50%), η 

Τέμπη (9,50%), η Idice (8,12%) με την  Πήγασος (8,12%) και  η Μίνως (7,5%). Ο 

μέσος όρος της ολικής πρωτεΐνης  των ποικιλιών στην χειμερινή σπορά  ήταν 9,95%  

( Πίνακας 4.42). 

Ποιές ποικιλίες διέφεραν μεταξύ τους, ως προς την ολική πρωτεΐνη, 

στατιστικά σημαντικά φαίνονται στον Πίνακα 4.43. Η στατιστική διαφορά της ολικής 

πρωτεΐνης των 7 ποικιλιών στη χειμερινή σπορά φαίνεται οριζόντια. Η ποικιλία  

Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντική  διαφορά με τις ποικιλίες  Idice, Gravesa, 

Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως. Αντίστοιχα, η Idice  με τις  Αλέξανδρος, Τέμπη, 

Gravesa και Ζέφυρος , η Τέμπη με τις  Idice, Gravesa, Ζέφυρος, Πήγασος και Μίνως, 

η Gravesa με τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και  Πήγασος, η Πήγασος με τις 

Αλέξανδρος, Idice, Gravesa και Ζέφυρος, η Ζέφυρος με τις Αλέξανδρος, Idice, 

Τέμπη, Πήγασος και Μίνως και η  Μίνως με τις Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa και 

Ζέφυρος. 

 

Πίνακας 4.44.. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς την ολική πρωτεΐνη στη χειμερινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν 

-δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 
-δρος 

 
0,001 

(2,37) 
- 

0,000 

(3,12) 

0,001 

(2,37) 

0,009 

(1,75) 

0,000 

(3) 

Idice 
0,001 

(2,37) 
 

0,036 

(1,37) 

0,000 

(5,5) 
- 

0,000 

(4,12) 
- 

Τέμπη - 
0,036 

(1,37) 
 

0,000 

(4,12) 

0,036 

(1,37) 

0,000 

(2,75) 

0,003 

(2) 

Gravesa 
0,000 

(3,12) 

0,000 

(5,5) 

0,000 

(4,12) 
 

0,000 

(5,5) 

0,036 

(1,38) 

0,000 

(6,13) 

Πήγασος 
0,001 

(2,37) 
- 

0,036 

(1,37) 

0,000 

(5,5) 
 

0,000 

(4,12) 
- 

Ζέφυρος 
0,009 

(1,75) 

0,000 

(4,12) 

0,000 

(2,75) 

0,036 

(1,38) 

0,000 

(4,12) 
  

Μίνως 
0,000 

(3) 
- 

0,003 

(2) 

0,000 

(6,13) 
- 

0,000 

(4,75) 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 4.12. Η μεγαλύτερη 

διαφορά (6,13%)  παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (13,62% ) και Μίνως 

(7,50%) (LSD0,05: 1,28) . 

 
  

Σχήμα 4.12. Ολική πρωτεΐνη (%), 7 ποικιλιών βίκου, στη χειμερινή σπορά 

(LSD0,05: 1,28) .  

 

 Εαρινή σπορά 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ της ολικής 

πρωτεΐνης των 7 ποικιλιών, έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά (p-

value = 0,000 < 0,05). Η ποικιλία με τη περισσότερη ολική πρωτεΐνη ήταν η 

Gravesa(17,12), και την ακολουθούσαν η Ζέφυρος(15%), η Αλέξανδρος (15,12%), η 

Τέμπη (14%), η Idice (11,62%) με την  Πήγασος (11,37%) και  η Μίνως (9,75%). Ο 

μέσος όρος  της ολικής πρωτεΐνης  των ποικιλιών στην εαρινή σπορά  ήταν 13,43%. 

Ποιες ποικιλίες διέφεραν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικά ως προς την 

ολική πρωτεΐνη στην εαρινή σπορά φαίνεται οριζόντια στον Πίνακα 4.45. Ειδικότερα 

η ποικιλία Αλέξανδρος είχε  στατιστικά σημαντική  διαφορά με τις ποικιλίες Idice, 

Gravesa, Πήγασος, Ζέφυρος και Μίνως. Αντίστοιχα, η Idice  με τις  Αλέξανδρος, 

Τέμπη, Gravesa και Ζέφυρος , η Τέμπη με τις  Idice, Gravesa, Ζέφυρος, Πήγασος και 

Μίνως, η Gravesa με τις  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη και  Πήγασος, η Πήγασος με τις 

Αλέξανδρος, Idice, Gravesa και Ζέφυρος, η Ζέφυρος με τις Αλέξανδρος, Idice, 

Τέμπη, Πήγασος και Μίνως και  η Μίνως με τις  Αλέξανδρος, Τέμπη, Gravesa και 

Ζέφυρος. 
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Πίνακας 4.45. Αποτελέσματα της μεθόδου LSD (p-value, διαφορά M.O.) μεταξύ 

των ποικιλιών ως προς την ολική πρωτεΐνη στην εαρινή σπορά. 

Ποικιλία 
Αλέξαν 

-δρος 
Idice Τέμπη Gravesa Πήγασος Ζέφυρος Μίνως 

Αλέξαν 

-δρος 
 

0,000 

(3,5) 
- 

0,015 

(2) 

0,000 

(3,75) 
- 

0,000 

(5,38) 

Idice 
0,000 

(3,5) 
 

0,005 

(2,37) 

0,000 

(5,5) 
- 

0,000 

(3,38) 

0,022 

(1,88) 

Τέμπη - 
0,005 

(2,37) 
 

0,000 

(3,13) 

0,002 

(2,66) 
- 

0,000 

(4,25) 

Gravesa 
0,015 

(2) 

0,000 

(5,5) 

0,000 

(3,13) 
 

0,000 

(5,75) 

0,010 

(2,13) 

0,000 

(7,38) 

Πήγασος 
0,000 

(3,75) 
- 

0,002 

(2,66) 

0,000 

(5,75) 
 

0,000 

(3,63) 

0,044 

(1,63) 

Ζέφυρος - 
0,000 

(3,38) 
- 

0,010 

(2,13) 

0,000 

(3,63) 
 

0,000 

(5,25) 

Μίνως 
0,000 

(5,38) 

0,022 

(1,88) 

0,000 

(4,25) 

0,000 

(7,38) 

0,044 

(1,63) 

0,000 

(5,25) 
 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 4.13. Η μεγαλύτερη 

διαφορά (7,38%)  παρατηρείται μεταξύ των ποικιλιών Gravesa (17,12% ) και Μίνως 

(9,75%) (LSD0,05: 1,58). 

 

 
 

  

Σχήμα 4.13. Ολική πρωτεΐνη (%), 7 ποικιλιών βίκου, στην εαρινή σπορά 

(LSD0,05: 1,58) . 
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Σύγκριση ολικής πρωτεΐνης ποικιλιών  στις δύο εποχές σποράς 

Όπως φαίνεται στο Πίνακα 4.46 η ολική πρωτεΐνη σε όλες τις ποικιλίες 

διέφερε στατιστικά σημαντικά (p-values<0,05) ανάμεσα στις 2 εποχές σποράς, εκτός 

της ποικιλίας Μίνως. Η ολική πρωτεΐνη  των ποικιλιών παρουσίασε στην εαρινή 

σπορά στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες τιμές από ότι στη χειμερινή.  

Η ποικιλία Αλέξανδρος στην χειμερινή σπορά, είχε  ολική πρωτεΐνη  10,50 % 

ενώ στην εαρινή 15,12% Αντίστοιχα, η ποικιλία Idice 8,12% και 11,62%,  η ποικιλία 

Τέμπη 9,50%  και 14,00%, η ποικιλία Gravesa 13,62%. και 17,12%, η ποικιλία 

Πήγασος 8,12%  και 11,375, η ποικιλία Ζέφυρος 12,20%  και 15,00%,   και η 

ποικιλία Μίνως 7,50%  και 9,75% (Πίνακας 4.46). 

 

Πίνακας 4.46. ANOVA, για κάθε μία από τις 7 ποικιλίες, ως την ολική πρωτεΐνη, 

μεταξύ χειμερινής και εαρινής σποράς. 

Ποικιλία p-value 
Ολική  Πρωτεΐνη,% 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,000* 10,50 15,12 

Idice 0,007* 8,12 11,62 

Τέμπη 0,000* 9,50 14,00 

Gravesa 0,000* 13,62 17,12 

Πήγασος 0,000* 8,12 11,37 

Ζέφυρος 0,011* 12,2 15,00 

Μίνως 0,070 7,50 9,75 

 

Σύγκριση  μέσης ολικής πρωτεΐνης ποικιλιών στις δύο εποχές σποράς 

Από τα αποτελέσματα ANOVA για τις ποικιλίες στις δύο εποχές σποράς 

φαίνεται  πως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μέση ολική 

πρωτεΐνη  ποικιλιών μεταξύ των δύο εποχών σποράς ( p-value = 0,000).  Η μέση 

ολική πρωτεΐνη στην εαρινή σπορά (13,43%) ήταν  στατιστικά σημαντικά υψηλότερη  

από εκείνη  στη χειμερινή σπορά (9,95%).  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας επιτρέπουν την εξαγωγή των παρακάτω 

συμπερασμάτων: 

1. Η χειμερινή σπορά επηρέασε το ύψος φυτού στη συγκομιδή, την απόδοση σε 

σανό και σε καρπό, το βάρος λοβού, το βάρος 1000 σπόρων, τη συγκέντρωση 

χλωροφύλλης, το ολικό Ν και την ολική πρωτεΐνη, μεταξύ των ποικιλιών. 

2. Η εαρινή σπορά επηρέασε το ύψος φυτού στις 30 και στις 60 ΜΑΦ, την 

απόδοση σε σανό και σε καρπό, το βάρος λοβού, το βάρος 1000 σπόρων, το 

ολικό Ν και την ολική πρωτεΐνη,  μεταξύ των ποικιλιών. 

3. Στην εαρινή  σπορά σε  όλες τις ποικιλίες η φυτρωτική περίοδος (19 μέρες) 

είχε περίπου  τις μισές μέρες απ’ ότι στην χειμερινή (39 μέρες)  .   

4. Στη χειμερινή σπορά ο βιολογικός κύκλος όλων των ποικιλιών (175 μέρες) 

ήταν περίπου 60 ημέρες μεγαλύτερος απ’ ότι στην εαρινή (114 μέρες). 

5. Το χλωρό βάρος φυτού, στις 30 και στις 60 ΜΑΦ, ήταν μεγαλύτερο στην 

εαρινή σπορά σε όλες τις ποικιλίες . 

6. Το ξηρό βάρος φυτού, στις 30 και στις 60 ημέρες ΜΑΦ, ήταν μεγαλύτερο 

στην εαρινή σπορά σε όλες τις ποικιλίες. 

7. Το ύψος φυτού, όλων των ποικιλιών στη συγκομιδή, ήταν περίπου το ίδιο και 

στις δυο εποχές σποράς (49,79 cm και 47,91 cm). 

8. Η ποικιλία Idice  είχε το μεγαλύτερο ύψος φυτού στη συγκομιδή και στις δυο 

εποχές σποράς (54 cm).  

9. Οι ποικιλίες Μίνως και Gravesa είχαν το μικρότερο ύψος φυτού στη 

συγκομιδή, στην χειμερινή και εαρινή σπορά αντίστοιχα (46,8 cm και 43cm).   

10. Η ποικιλία Ζέφυρος  έδωσε την μεγαλύτερη απόδοση σε σανό/στρ. (605 

kg/στρ., χειμερινή σπορά)  και η ποικιλία Gravesa  την μικρότερη 

(274kg/στρ., εαρινή σπορά). 

11. Η ποικιλία Μίνως είχε το μεγαλύτερο βάρος λοβού (0,97g,  εαρινή σπορά) και  

η ποικιλία Gravesa είχε το μικρότερο( 0,38 g,  χειμερινή σπορά). 

12. Η ποικιλία Idice έδωσε την μεγαλύτερη απόδοση σε καρπό/στρ. (351 kg/ στρ., 

χειμερινή σπορά) και η ποικιλία Gravesa την μικρότερη (35 kg/ στρ., εαρινή 

σπορά). 
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13. Η ποικιλία Idice είχε το μεγαλύτερο βάρος 1000 σπόρων (72g, χειμερινή 

σπορά) και η ποικιλία Τέμπη το μικρότερο (46,4g, εαρινή σπορά). 

14. Η ποικιλία Τέμπη είχε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χλωροφύλλης (33 SPAD, 

εαρινή σπορά) και η Ζέφυρος την μικρότερη (8 SPAD, χειμερινή). 

15. Η ποικιλία Gravesa περιείχε το περισσότερο ολικό Ν (2,74%,  εαρινή σπορά) 

και η ποικιλία Μίνως το λιγότερο (1,20% , χειμερινή σπορά). 

16. Η ποικιλία Gravesa περιείχε τη περισσότερη ολική πρωτεΐνη ( 17,2%,  εαρινή 

σπορά) και η ποικιλία Μίνως την λιγότερη (7,50%, χειμερινή σπορά).  

17. Η ποικιλία Gravesa έδωσε την μικρότερη απόδοση σε σανό και σε καρπό στην 

εαρινή σπορά, όμως είχε την περισσότερη περιεκτικότητα σε ολικό Ν και 

ολικές πρωτεΐνες. 

18. H ποικιλία Τέμπη είναι πρώιμη- μεσοπρώιμη με απόδοση σε σανό 534 kg/στρ. 

στην εαρινή σπορά  έναντι 409 kg/στρ., χειμερινή  και μπορεί να καλλιεργηθεί 

νωρίς την άνοιξη σε βορειότερες περιοχές 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Μελετήθηκε ο κοινός βίκος για 10 αγρονομικά χαρακτηριστικά (φυτρωτική 

περίοδος, ύψος φυτού, χλωρό και ξηρό βάρος φυτού, διάρκεια βιολογικού κύκλου, 

βάρος σανού, βάρος λοβού, βάρος σπόρου, βάρος 1000 σπόρων και συγκέντρωση 

χλωροφύλλης) και 2 ποιοτικά χαρακτηριστικά (ολικό άζωτο (Ν) και ολική πρωτεΐνη) 

όπως σε ξένες έρευνες (Akbari 1967, Bergen κ.ά. 2002). Στις έρευνες αυτές βρέθηκαν 

οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές τους (Cakmaki και Acigoz 1994), όπως και στην 

παρούσα έρευνα.  

Η συμπεριφορά των ποικιλιών στην παρούσα μελέτη επηρεάστηκε από την 

εποχή σποράς και από την ποικιλία και αυτό μπορεί να αποδοθεί και στις κλιματικές 

συνθήκες, όπως αντίστοιχα αναφέρουν και οι Cakmaki κ.ά. 2000.   

Η αλληλεπίδραση ποικιλίας x εποχή σποράς παραμένει πάντα ένα σοβαρό 

πρόβλημα στη φυτική παραγωγή γι’ αυτό συνιστάται  πάντα μια κατάλληλη ποικιλία, 

με υψηλό δυναμικό απόδοσης (Finaly και Wikinson 1963). 

 Η απόδοση σε σανό και σε σπόρο επηρεάζονται σημαντικά από τις εκάστοτε 

συνθήκες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα σε περιοχές με ηπειρωτικό κλίμα , 

εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα για την καλλιέργεια. Σ’ αυτές τις περιοχές   

πρέπει να γίνεται εαρινή σπορά. Υψηλότερες αποδόσεις σε σανό και σε σπόρο 

δίνονται σε χειμερινή σπορά (Donnely 1979), γεγονός που συμφωνεί με την παρούσα 

έρευνα. Οι Firinciogly κ.ά. 2009 σε έρευνα που έκαναν, επίσης διαπίστωσαν ότι η 

χειμερινή σπορά δίνει υψηλότερες  αποδόσεις σε σανό και σε καρπό σε σχέση  με την 

εαρινή σπορά.  

 Ο Boberfeld 2004 σε έρευνα του διαπίστωσε ότι η εποχή σποράς είχε μεγάλο 

αντίκτυπο στην απόδοση σε σανό και σε καρπό και στην περιεκτικότητα σε ολική 

πρωτεΐνη. Στη χειμερινή σπορά η απόδοση ήταν υψηλότερη και σε σανό και σε 
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καρπό, αλλά η περιεκτικότητα σε ολική πρωτεΐνη χαμηλότερη, απ’ ότι στην εαρινή 

σπορά που έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας    

 Το ύψος του φυτού  σε αυτή την μελέτη επηρεάστηκε από την ποικιλία και 

την εποχή σποράς. Εξάρτηση του ύψους από την ποικιλία και την εποχή σποράς 

αναφέρουν και οι Dalianis κ.ά. 19 
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