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Περίληψη 

Ελένη Δ. Πλιακώνη, 2010. Επίδραση καταπονήσεων στην ποιότητα και 

συντηρησιμότητα καρπών ροδακινιάς και ελιάς, Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, Βόλος 

Αριθμός προκαταρτικών σελίδων: 21 

Συνιλικός αριθμός σελίδων: 300 

Αριθμός πινάκων: 62 

Αριθμός σχεδιαγραμμάτων:17 

Αριθμός εικόνων:5 

Αριθμός βιβιλγραφικών παραπομπών:159 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης 

και του ανακλαστικού πλαστικού (με σκοπό τη μείωση χρήσης αρδευτικού 

νερού και βελτίωση του φωτισμού της κόμης) στην ποιότητα των καρπών 

ροδακινιάς ‘Royal Glory’, νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ και συμπύρηνων 

ροδάκινων ‘Loadel’ και ‘Fortuna’ καθώς και πράσινου καρπού 

‘Κονσερβολιάς’ και ‘Χονδρολιάς Χαλκιδικής’ κατά τη συγκομιδή και μετά 

από ψυχρή συντήρηση για τρεις συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους 2006, 

2007 και 2008. Οι παράμετροι ποιότητας που εξετάστηκαν περιλάμβαναν το 

βάρος καρπού, το χρώμα φλοιού, τη σκληρότητα σάρκας, την ειδική 

ηλεκτρική αγωγιμότητα και το ποσοστό ξηρού βάρους, καθώς και τα διαλυτά 

στερεά συστατικά (ΔΣΣ), την οξύτητα και τα ολικά φαινολικά του χυμού. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε υποκειμενική εκτίμηση των ζημιών που 

εμφανίστηκαν από τη χαμηλή θερμοκρασία κατά τη συντήρηση, chilling 

injury (CI). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εκτίμησης παραγωγής των 

δένδρων και μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας (UV και PAR) στην κατώτερη 

κόμη των δένδρων. Η εφαρμογή των διαφορετικών μεταχειρίσεων επηρέασε 

διαφορετικά την ποιότητα των καρπών των διαφορετικών ειδών και ποικιλιών 

που μελετήθηκαν, αλλά δεν έδειξε να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή 

τους. Γενικά η ποιότητα των καρπών βελτιώθηκε με τις διαφορετικές 

μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν, αλλά μειώθηκε η συντηρησιμότητα τους. 

Οι επιμέρους για κάθε ποικιλία μεταβολές λόγω των μεταχειρίσεων και της 

συντήρησης περιγράφονται σε αντίστοιχα κεφάλαια. Παράλληλα, μελετήθηκε 

η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού 
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εδαφοκάλυψης στη συγκέντρωση των βιοενεργών ουσιών μόνο στα 

νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’ στη συγκομιδή και κατά την ψυχρή συντήρηση για 

δύο έτη (2007, 2008). Ο διαχωρισμός των ουσιών πραγματοποιήθηκε με 

χρωματογραφία αντίστροφης φάσης (HPLC-DAD) και η ποιοτική ανάλυση 

των ουσιών με χρωματογραφία μάζας (HPLC-MS-MS). Οι επιμέρους ομάδες 

των φαινολικών ουσιών που περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα (σάρκα και 

φλοιός) των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ αποτελούνται κυρίως από 

προανθοκυανιδίνες, σε μικρότερη συγκέντρωση φαινολικά οξέα και, σε πιο 

μικρές συγκεντρώσεις, φλαβονόλες και ανθοκυανιδίνες. Συμπερασματικά, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι βελτιστοποιώντας τις καλλιεργητικές πρακτικές - 

εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού- 

μπορούμε να αυξήσουμε τη συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών στα 

νεκταρίνια έχοντας σαν αποτέλεσμα παραγωγή καρπών υψηλής διατροφικής 

αξίας. 
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Abstract 

The effect of deficit irrigation and reflective mulch on quality and storage 

ability of peaches and green olives was studied for three consecutive growing 

seasons 2006, 2007 and 2008. For the experiments we used three farms in 

different locations (Velestino, Platanoulia and Anchialos) in Central Greece. 

In Velestino, we worked with ‘Royal Glory’ peaches and ‘Caldesi 2000’ 

nectarines. These cultivars ripen relatively early (late June – early July). We 

applied four treatments for each variety: a) control (C), irrigation applied at 

100% of evapotranspiration (ETc); b) deficit irrigation (DI), irrigation at 75% 

of ETc in the last three weeks before harvest and 50% of ETc postharvest; c) 

reflective mulch Extenday® (Ref) underneath the tree canopy applied three 

weeks before harvest and remained until Fall; and d) the combined treatment 

of reflective mulch and deficit irrigation (RefDef). Quality was assessed in 

fruit harvested from upper and lower (shaded) part of tree canopy at harvest 

and after 2, 4, and 6 weeks of cold storage at 2 °C and one day shelf life. The 

fruit quality parameters we measured included: skin colour, flesh firmness and 

specific conductivity, acidity, soluble solids content (SSC), percentage of fruit 

dry mass, fruit weight, total phenolic content and subjectively chilling injury 

(CI). In addition, tree fruit production was estimated and solar radiation (UV 

and PAR) underneath the tree canopy was measured. With storage time in the 

two cultivars, skin colour slightly changed, fruit softened and the specific 

electric conductivity, SSC, acidity and percentage dry mass decreased, while 

total phenol content and CI symptoms increased. Reflective mulch application 

improved light availability, especially at the lower part of tree canopy. The 

different treatments applied had different effects on fruit quality in the two 

cultivars, but they didn’t affect tree productivity. Nectarines treated with DI 

had better quality at harvest and there were more sensitive in cold storage 

compared to the control fruit. Peaches grown in DI conditions had similar 

quality as the control fruit, except of the higher SSC and more CI symptoms. 

Nectarines from the reflective mulch treatment had more intense skin blush, 

firmer flesh, higher acidity and percentage dry mass, similar SSC and total 

phenol content, and more leatheriness (CI symptom) compared to control 

nectarines. Peaches from the reflective mulch treatment were more mature at 
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harvest than fruit of other treatments and had better quality but shorter storage 

ability compared to control fruit. Fruit from the combined treatment, RefDef, 

behaved either like fruit from DI or like fruit from Ref treatment. Overall fruit 

quality was improved by different treatments applied, but fruit were more 

sensitive to cold storage than control fruit. Also in ‘Caldesi 2000’ nectarines 

cultivated in Velestino site, we studied the influence of the treatments 

mentioned above (C, DI, Ref, RefDef) on the content of individual phenolic 

groups at harvest and during storage for two consecutive years (2007 and 

2008). For the quantitative analysis of phenolic compounds we used HPLC-

DAD and for the qualitative analysis HPLC-MS-MS. The individual phenolic 

groups in the edible fruit part (skin + flesh) consisted mainly of 

proanthocyanidins (200 mg /100 g fresh weight - fw), lower concentrations of 

phenolic acids (17 mg /100 g fw) and minor quantities of flavonols (5 mg /100 

g fw) and anthocyanidins (1.2 mg/100 g fw). DI increased the content of total 

phenolics, including proanthocyanidins and phenolic acids, reaching similar 

amount in both years. Sun-exposed fruit (upper part of canopy) had higher 

phenolic compounds’ content than shaded fruit (lower part of canopy). 

However, reflective mulch significantly increased the content of total 

phenolics, particularly phenolic acids and proanthocyanidins, in fruit located 

in the lower part of the canopy. During storage, C, DI and Ref treatments did 

not seem to affect the content of phenolic acids, flavonols and 

proanthocyanidins in nectarines. Optimizing cultural practices through proper 

irrigation and light distribution in the canopy can be a way to increase the 

phenolic content of nectarines. 

In Platanoulia farm, we worked with clingstone peach cultivars ‘Loadel’ 

and ‘Fortuna’, which ripen during the second half of July. The treatments we 

applied in this farm were exactly the same as at the Velestino farm. Fruit 

quality was performed initially at harvest and after 3 and 6 weeks cold storage 

plus 1 day shelf life. Quality measurements were exactly the same with those 

we measured in peaches from Velestino farm. Fruit were harvested at 

commercial maturity from throughout the canopy of the experimental trees. In 

both ‘Loadel’ and ‘Fortuna’ cultivars, cold storage caused partial fruit 

ripening and partial fruit quality loss, especially after six weeks of cold 

storage and when chilling injury symptoms appeared. Reflective mulch 
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application increased light availability especially in the lower part of tree 

canopy, as observed in Velestino farm. ‘Loadel’ peaches from DI trees 

seemed to have improved fruit quality compared to fruit from well-irrigated 

trees. On the other hand, DI in ‘Fortuna’ peaches seemed to delay ripening 

and, if these fruit were left for longer on the tree, they could develop better 

quality than fruit from well-irrigated trees. Reflective mulch seemed to 

improve ‘Loadel’ peach fruit quality mainly due to earlier ripening. ‘Fortuna’ 

peach fruit quality did not clearly benefit from reflective mulch. Generally, 

the treatments studied affected in different ways the fruit quality of the two 

cultivars studied, as the quality of ‘Loadel’ peaches improved because of DI 

and the reflective mulch treatments to a larger extend compared to the 

‘Fortuna’ peaches. 

In Anchialos farm, two green table olive cultivars were tested, 

‘Konservolea’ and ‘Chondrolia Chalkidikis’ (from now on called Chondrolia). 

Six trees were the experimental units – replications per treatment. For 

‘Konservolea’ there were four treatments: control, deficit irrigation (since mid 

July, i.e. during pit hardening and final flesh swelling when water was around 

20% of the control), reflective (irrigated similarly to control and reflective 

mulch was installed under the tree canopy two months before harvest, i.e. mid 

July) and reflective deficit (the deficit irrigation treatment with a reflective 

mulch under the tree canopy). For ‘Chondrolia’ the treatments were only two, 

the control and the deficit ones (same conditions like cv Konservolea). Fruit 

quality evaluations took place at harvest and after cold storage (1, 2, 3, 4 and 5 

weeks) plus 1 day shelf-life. Quality evaluation included skin colour, flesh 

firmness, % flesh dry matter and total phenol content. In addition, symptoms 

of chilling injury were estimated subjectively. At harvest, there were no 

differences in quality among the treatments in both cultivars except of the 

total phenol concentration in Chondrolia olives from DI treatment that was 

higher and remained higher during storage than the control fruit. With cold 

storage, quality decreased progressively, because of the severity of chilling 

injury symptoms in all treatments. Flesh firmness changed depending on the 

severity of chilling injury symptoms. When slight symptoms were found, flesh 

firmness decreased, but, with severe CI symptoms, flesh dryness caused an 

increase in flesh firmness. Flesh phenols decreased with storage time probably 
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due to their use for tissue browning due to chilling injury damage. In fruit 

from both olive cultivars, DI resulted in increased % dry mass content in the 

flesh compared to olives from well-irrigated trees, probably resulting in better 

final processed product. In ‘Konservolea’ olives, DI did not negatively affect 

any fruit quality parameter compared to olives from well-irrigated trees. On 

the opposite, in ‘Chondrolia’ olives, deficit irrigation resulted in more chilling 

injury prone olives compared to olives from control trees and this sensitivity 

was depicted from many parameters studied, i.e. skin color indexes a* and 

hue, flesh firmness and phenol content. Reflective mulch application did not 

affect fruit quality and storage ability besides that it increased % flesh dry 

matter.  Generally, fresh ‘Chondrolia’ green olives were more sensitive to 

cold storage than ‘Konservolea’ olives although they were cultivated in the 

same orchard. In conclusion, with the appropriate cultivation practises (deficit 

irrigation and reflective mulch applications), we can reduce the amount of 

water used for irrigation and in the same time produce fruit with better than or 

similar quality to the control fruit. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 2.1. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία 

συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 

(Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ), κατά τη συγκομιδή (4/7/06) και μετά από 

2 και 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι, το καλοκαίρι του 2006. 134 

Πίνακας 2.2. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 

μέρος της κόμης του δένδρου, μετά απο επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 

ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (4/7/06) και μετά από 2, 4, και 6 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006. 135 

Πίνακας 2.3. Μεταβολές των παρμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία 

συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 

(Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (25/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 136 

Πίνακας 2.4. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 

μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση, κατά τη συγκομιδή (25/6/07) και μετά από 2, 4, και 

6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 137 

Πίνακας 2.5. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία 

συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 

(Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (26/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 138 

Πίνακας 2.6. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 

μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (26/6/08) 
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και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 

του 2008 139 

Πίνακας 2.7. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα οποία 

συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 

(Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (30/6/06) και μετά από 

2 και 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006 140 

Πίνακας 2.8. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 

μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (30/6/06) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 

και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006. 141 

Πίνακας 2.9. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των νεκταρινιών ‘Cadesi 2000’ τα οποία 

συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 

(Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (22/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 142 

Πίνακας 2.10. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 

μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (22/6/07) 

και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 

του 2007 143 

Πίνακας 2.11. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και 

του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα 

οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από 

κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (24/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 144 

Πίνακας 2.12. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 

μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 22 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (24/6/08) 

και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 

του 2008. 145 

Πίνακας 2.13. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση και καφέτιασμα) που 

εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ‘Royal Glory’ και νεκταρινιών  ‘Caldesi 2000’, 

μετά 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, που αναπτύχθηκαν υπο την επίδραση κανονικής 

άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.) το καλοκαίρι του 2006. 

Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=30). 146 

Πίνακας 2.14. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, καφέτιασμα και 

κοκκινισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ‘Royal Glory’, μετά την 

επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 και 6 εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και 

κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007. 146 

Πίνακα 2.15. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, καφέτιασμα και 

κοκκίνισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’, μετά την 

επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 και 6 εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και 

κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007. 147 

Πίνακας 2.16. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, καφέτιασμα και 

κοκκίνισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ποικιλίας ‘Royal Glory’, 

μετά την επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 και 6 εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το 

επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 

ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί 

της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το 

καλοκαίρι του 2008. 148 

Πίνακας 2.17. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, καφέτιασμα και 

κοκκίνισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’, μετά την 

επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 και 6 εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και 

κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική άρδευση (Mάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με 

κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 

2008. 149 

Πίνακας 2.18. Μεταβολές του μεγέθους (μήκος, πλάτος) των καρπών ροδακινιάς ‘Royal 

Glory’ (RG) και νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ μετά απο κανονικής (Μάρτυρας) ή 

ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ), κατά τον τελευταίο μήνα αύξησης του καρπού, το 

καλοκαίρι του 2006. 150 

Πίνακας 2.19. Μεταβολές του μεγέθους των καρπών ροδακινιάς ‘Royal Glory’ (RG) και 

νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 
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Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τον τελευταίο μήνα 

αύξησης του καρπού, το καλοκαίρι του 2007. 151 

Πίνακας 2.20. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης (UV) και 

φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο εσωτερικό της κόμης 

δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ και νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ στα οποία είχε 

τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάληψης (Ανακλαστικό) επί της γραμμής και σε 

δένδρα που δεν είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό (Μάρτυρας) το καλοκαίρι του2007 

σε τέσσερεις χρονικές της ημέρας τις ημερομηνίες 22/8/2007 και 24/8/2007. 152 

Πίνακας 2.21. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης (UV) και 

φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο εσωτερικό της κόμης 

δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ και νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ στα οποία είχε 

τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάληψης (Ανακλαστικό) επί της γραμμής και σε 

δένδρα που δεν είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό (Μάρτυρας) καθώς επίσης και στο 

εξωτερικό της κόμης (Εκτός κόμης) το καλοκαίρι του2008 σε δύο χρονικές στιγμές 19/6/2008 

και 13/8/2008. 153 

Πίνακας 2.22. Μεταβολές στο βάρος καρπών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ που 

συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 

(Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι κατά την καλοκαιρινή περίοδο των ετών 2007 και 2008. 154 

Πίνακας 2.23. Μεταβολές στο βάρος καρπών νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ που 

συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 

(Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι κατά την καλοκαιρινή περίοδο των ετών 2007 και 2008. 155 

Πίνακας 2.24. Μεταβολές στους μέσους όρους της παραγωγής καρπών των δένδρων 

ροδάκινων ‘Royal Glory’ μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τις καλλιεργητικές 

περίοδους 2006, 2007 και 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 156 

Πίνακας 2.25. Μεταβολές στους μέσους όρους της παραγωγής καρπών των δένδρων 

νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τις καλλιεργητικές 

περίοδους 2006, 2007 και 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 156 

Πίνακας 2.26. Μεταβολές των μέσων όρων του νωπού και ξηρού βάρους ετήσιου και διετούς 

βλαστού ροδακινιάς ποικιλίας Royal Glory που 2000 που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση 
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κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) κατά την τριετία 

2006-2008. Οι μετρήσεις λήφθηκαν τον Οκτώβριο 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η 

τυπική απόκλιση (n=3). 156 

Πίνακας 3.1. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική 

(Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (27/7/2006) και μετά 

από 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006. 196 

Πίνακας 3.2. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (27/7/2006) και μετά από 4 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006. 196 

Πίνακας 3.3. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική 

(Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής 

με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή 

(20/7/2007) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το 

καλοκαίρι του 2007. 197 

Πίνακας 3.4. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 

ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (20/7/2007) και μετά από 3 

και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 198 

Πίνακας 3.5. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική 

(Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής 

με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή 

(18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το 

καλοκαίρι του 2008. 199 

Πίνακας 3.6. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 199 

Πίνακας 3.7. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από 

κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (27/7/2006) 

και μετά από 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 

2006. 200 
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Πίνακας 3.8. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (27/7/2006) και μετά από 4 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006. 200 

Πίνακας 3.9. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και του 

ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από 

κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της 

γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 

συγκομιδή (23/7/2007) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα 

στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 201 

Πίνακας 3.10. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 

ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (23/7/2007) και μετά από 3 

και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 202 

Πίνακας 3.11. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma, hue και 

του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από 

κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της 

γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 

συγκομιδή (18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα 

στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 203 

Πίνακας 3.12. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 

των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της συγκέντρωσης ολικών 

φαινολικών των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με 

κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή 

(18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το 

καλοκαίρι του 2008. 204 

Πίνακας 3.13. Μεταβολές στο βάρος καρπών των ροδάκινων ‘Fortuna’ και ‘Loadel’ που 

αναπτύχθηκαν υπό κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 

ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή και μετά από 3 και 6 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007 και 2008. 205 

Πίνακας 3.14. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης (UV) και 

φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο εσωτερικό της κόμης 

δένδρων ροδακινιάς ‘Fortuna’ και ‘Loadel’ στα οποία είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό 

πλαστικό εδαφοκάλυψης επί της γραμμής (Ανακλαστικό) και σε δένδρα που δεν είχε 
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τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό (Μάρτυρας) το καλοκαίρι του 2007 σε τέσσερεις 

χρονικές στιγμές της ημέρας τις ημερομηνίες 21/8/2007 και 26/8/2007. 206 

Πίνακας 3.15. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης (UV) και 

φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο εσωτερικό της κόμης των 

δένδρων ροδακινιάς ‘Fortuna’ στα οποία είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής (Ανακλαστικό) και σε δένδρα που δεν είχε τοποθετηθεί 

ανακλαστικό πλαστικό (Μάρτυρας) και μεταξύ των γραμμών (εκτός κόμης) το καλοκαίρι του 

2008 σε δύο χρονικές στιγμές 17/7/2008 και 14/8/2008 207 

Πίνακας 3.16. Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (καφέτιασμα) που εμφανίστηκαν 

στους καρπούς ροδάκινων ‘Fortuna’ και ‘Loadel’ μετά από ψυχρή συντήρηση 6 εβδομάδων, 

και είχαν αναπτυχθεί υπό κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή 

παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) το καλοκαίρι του 2007. 207 

Πίνακάς 3.17. Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, καφέτιασμα) που 

εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ‘Fortuna’ και ‘Loadel’, μετά από ψυχρή συντήρηση 

6 εβδομάδων, και είχαν αναπτυχθεί υπό κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 

(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) το καλοκαίρι του 2008. 208 

Πίνακας 3.18. Μεταβολές του νωπού και ξηρού βάρους ετήσιου και διετούς βλαστού 

ροδακινιάς ‘Loadel’ που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 

ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.) κατά την τριετία 2006-2008. Οι μετρήσεις λήφθηκαν τον 

Οκτώβριο 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 208 

Πίνακας 4.1. Μεταβολές στη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων, των φλαβονολών, των 

ανθοκυανιδινών, των προανθοκυανιδινών και των ολικών φαινολικών που περιέχονται στο 

εδώδιμο τμήμα του καρπού νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ και συγκομίστηκαν από το επάνω 

(φωτιζόμενο) και κάτω (σκιαζόμενο) μέρος της κόμης του δένδρου, μετά την ανάπτυξή τους 

με κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ) ή με ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής και κανονική άρδευση (Ανακλαστικό) ή το συνδυασμό 

ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.). Αναλύσεις έγιναν 

κατά τη συγκομιδή (22/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 

ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. Η συγκέντρωση εκφράστηκε σε mg /100 g νωπού 

βάρους. 234 

Πίνακας 4.2. Μεταβολές στη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων, των φλαβονολών, των 

ανθοκυανιδινών, των προανθοκυανιδινών και των ολικών φαινολικών που περιέχονται στο 

εδώδιμο τμήμα του καρπού νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ και συγκομίστηκαν από το επάνω 

(φωτιζόμενο) και κάτω (σκιαζόμενο) μέρος της κόμης του δένδρου, μετά την ανάπτυξή τους 

με κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ) ή με ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής και κανονική άρδευση (Ανακλαστικό) ή το συνδυασμό 

ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.). Αναλύσεις έγιναν 

κατά τη συγκομιδή (24/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 
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ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. Η συγκέντρωση εκφράστηκε σε mg /100 g νωπού 

βάρους. 235 

Πίνακας 5.1. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma και hue, της 

σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των καρπών 

ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1 και 2 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την 

καλλιεργητική περίοδο του 2006. 274 

Πίνακας 5.2. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma και hue, της 

σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των καρπών 

ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ανακλ. + Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 5 εβδομάδες 

ψυχρής συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο του 2007. 275 

Πίνακας 5.3. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma και hue, της 

σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των καρπών 

ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. 

Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ανακλ. + Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 5 εβδομάδες 

ψυχρής συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο του 2008. 276 

Πίνακας 5.4. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma και hue, της 

σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των καρπών 

ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2 και 3 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο του 2006. 277 

Πίνακας 5.5. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma και hue, της 

σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των καρπών 

ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 4 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο του 2007. 278 

Πίνακας 5.6. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, chroma και hue, της 

σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των καρπών 

ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο του 2008. 279 

Πίνακας 5.7. Μεταβολές της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών των καρπών ελιάς 

ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή 

παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ανακλ. + Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 5 εβδομάδες 

ψυχρής συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. 

Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 280 
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Πίνακας 5.8. Μεταβολές της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών των καρπών ελιάς 

ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 

(Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 

την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και 

η τυπική απόκλιση (n=3). 281 

Πίνακας 5.9. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 

ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά και ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’, μετά από ψυχρή συντήρηση για 1, 

2 και 3 εβδομάδες, που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 

ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) την καλλιεργητική περίοδο 2006. 282 

Πίνακας 5.10. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 

ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά, μετά από ψυχρή συντήρηση για 1, 2, 3 και 5 εβδομάδες, που 

αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης 

(Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής 

άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της 

γραμμής την καλλιεργητική περίοδο 2007. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τυπική 

απόκλιση (n=60). 283 

Πίνακας 5.11. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 

ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής, μετά από ψυχρή συντήρηση για 1, 2, 3 και 4 

εβδομάδες, που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 

ελλειμματικής άρδευσης την καλλιεργητική περίοδο 2007. Παρουσιάζονται μέσοι όροι και 

τυπική απόκλιση (n=60). 283 

Πίνακας 5.12. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 

ελιάς ποικιλίας ‘Κονσερβολία’ και ‘Χονδρολία Χαλκιδικής’, μετά από ψυχρή συντήρηση για 

1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες, που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης 

(Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης 

ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή μόνο με 

ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της γραμμής την καλλιεργητική περίοδο 2008. 284 

Πίνακας 5.13. Μεταβολές του μεγέθους (μήκος, πλάτος) των καρπών ελιάς ποικιλίας 

‘Κονσερβολιά’ (Κ) και ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ (ΧΧ) που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση 

κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ), πριν την έναρξη 

σκλήρυνσης του πυρήνα έως τη συγκομιδή το καλοκαίρι του 2006. 285 

Πίνακας 5.14. Μεταβολές του μεγέθους (μήκος, πλάτος) του καρπού ελιάς ποικιλίας 

‘Κονσερβολιά’ (Κ) και ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ (ΧΧ) που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση 

κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης 

μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή 
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Πίνακας 5.15. Μεταβολές στο βάρος καρπών ελιάς ποικιλίας ‘Κονσερβολιά’ που 

αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης 

(Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 29 

άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της 

γραμμής, κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης κατά 

την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. 287 

Πίνακας 5.16. Μεταβολές στο βάρος καρπών ελιάς ποικιλίας ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ που 

αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης 

(Ελ. Αρδ) κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 

κατά την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. 288 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Σχεδιάγραμμα 2.1. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα 

οποία συγκομίστηκαν από το επάνω (Α)και κάτω (Β) μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από 

κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 

άρδευση, κατά τη συγκομιδή (25/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007 157 
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οποία συγκομίστηκαν από το επάνω (Α) και κάτω (Β) μέρος της κόμης του δένδρου, μετά 

από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (22/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007 159 

Σχεδιάγραμμα 2.4. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα 

οποία συγκομίστηκαν από το επάνω (Α) και κάτω (Β) μέρος της κόμης του δένδρου, μετά 

από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 

άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (24/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 160 

Σχεδιάγραμμα 2.5. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) δερμάτωση, που εμφανίστηκαν 

στους καρπούς ροδάκινων ποικιλίας ‘Royal Glory’, μετά την επίδραση ψυχρής συντήρησης 6 

εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, 

μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 

ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007 (Α)και 2008 (Β). 161 

Σχεδιάγραμμα 2.6. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) δερμάτωση που εμφανίστηκαν 

στους καρπούς νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’, μετά την επίδραση ψυχρής συντήρησης 6 

εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, 

μετά από κανονική άρδευση (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 

ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007(Α) και 2008(Β). 162 

Σχεδιάγραμμα 3.1. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από 

κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της 

γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 
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συγκομιδή και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το 
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άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

L   φωτεινότητα 

a*   απόχρωση από κόκκινο στο πράσινο 

b*   απόχρωση από κόκκινο σε μπλέ 

Chroma  ένταση χρώματος 

Hue   απόχρωση 

PAR   φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία  

UV   υπεριώδης ακτινοβολία 

IR   υπέρυθρη ακτινοβολία  

ΕΤr    εξατμισοδιαπνοή αναφοράς χλοοτάπητα  

Rn   η καθαρή ακτινοβολία  

G   η ροή θερμότητας προς το έδαφος  

T    μέση ημερήσια θερμοκρασία  

γ    ψυχρομετρική σταθερά  

Δ κλίση της γραμμής σχέσης πίεσης κορεσμού υδρατμών 

- θερμοκρασίας  

u2   η ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 2 m  

eºz, ez    πίεση κορεσμού και πραγματική πίεση υδρατμών  

d    ημέρα 

ΕΤc   εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας  

Kc    φυτικός συντελεστής καλλιέργειας που  

CI   ζημιά αποχαμηλή θερμοκρασία κατά τη συντήρηση 

HPLC-UV-DAD υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αντίστροφης 

φάσης  

HPLC-MS-MS  υγρή χρωματογραφία απόδοσης αντίστροφης με 

ανιχνευτή σειράς φωτοδιόδων στο υπεριώδες και με 

ανιχνευτή φασματογραφίας μαζών  

ΔΣΣ   συγκέντρωση των διαλυτών στερεών συστατικών  

ΞΒ   ξηρό βάρος 

ΕΣΔ   ελάχιστη σημαντική διαφορά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Φως 

Το φως, μαζί με το νερό και τη θερμοκρασία, είναι από τους 

σπουδαιότερους παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την αύξηση και την ανάπτυξη των οπωροφόρων. Το φως αποτελεί μια 

μορφή ενέργειας. Επιπλέον, είναι το ορατό μέρος του φάσματος 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μήκη κύματος (λ) μεταξύ 380 και 760 

nm που αποτελεί τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR). Αποτελεί, 

ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού ηλιακού φάσματος. Η 

ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερο των 380 nm και μέχρι περίπου τα 

100 nm ονομάζεται υπεριώδης (UV), ενώ από τα 780 nm και μέχρι περίπου 

τα 2500 nm χαρακτηρίζεται ως υπέρυθρη (ΙR). Τόσο η υπέρυθρη όσο και η 

υπεριώδης ακτινοβολία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα φυτικά 

κύτταρα. Το φως επιδρά επάνω στα φυτά με την ένταση (ποσότητα), την 

ποιότητα (χρώμα) και την διάρκεια εκπομπής του. Το λευκό φως του ήλιου 

είναι εκείνο που συμβάλει στην αύξηση και στην ανάπτυξη των φυτών 

(PAR). Η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία συχνά έχουν αρνητικές 

επιδράσεις στην ανάπτυξη των φυτών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν 
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διασπάσεις των δεσμών C-O, C-H, O-H των μορίων των νουκλεοπρωτεινών. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της δομής των μεγαλομορίων και 

κατά συνέπεια την εμφάνιση μεταλλάξεων ή και την καταστροφή του 

γενετικού υλικού. Ευτυχές μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός πως ένα μεγάλο 

μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας απορροφάται από το όζον της 

στρατόσφαιρας, τους υδρατμούς και το CO2 που βρίσκονται στην 

ατμόσφαιρα. Οι φυτικοί οργανισμοί. βέβαια, διαθέτουν από μόνοι τους μέσα 

άμυνας εναντίον της UV ακτινοβολίας (Βογιατζής και Κουκουρίκου-

Πετρίδου, 2003). Ένα από αυτά είναι οι ανθοκυάνες, υδατοδιαλυτές 

χρωστικές που βρίσκονται στον κυτταρικό χυμό και έχουν την ικανότητα 

απορρόφησης μεγάλου ποσοστού της UV ακτινοβολίας. O πιο 

αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας του φυτού από τις δυσμενείς 

επιδράσεις της UV ακτινοβολίας είναι η βιοσύνθεση των φλαβονοειδών και 

άλλων φαινολικών συστατικών που απορροφούν τη UV-B ακτινοβολία (Li et 

al., 1993; Landry et al., 1995). Τα φλαβονοειδή γενικά απορροφούν στην 

περιοχή 280-315 nm και, επομένως, είναι σε θέση να λειτουργούν ως UV 

φίλτρα, ώστε να προστατεύουν τους φωτοσυνθετικούς ιστούς από βλάβες. Οι 

ανθοκυανιδίνες αποτελούν μια σημαντική κατηγορία των φλαβονοειδών. Έχει 

παρατηρηθεί ότι ο μεταβολισμός τους ενεργοποιείται ακόμη και σε μικρές 

ποσότητες UV-B ακτινοβολίας σε διάφορα φυτικά είδη όπως στον αραβόσιτο 

(Sharma et al., 1999), το ρύζι (Reddy et al., 1994), σε καρπούς μήλου 

(Arakawa et al., 1985) και τριαντάφυλλα (Maekawa et al., 1980). Η UV-B 

ακτινοβολία αυξάνει τη συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών μέσω επαγωγής 

της έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα στο μονοπάτι 

βιοσύνθεσης των ανθοκυανιδινών (Fuglevand et al., 1996). 

Το φως ασκεί άμεση επίδραση στη μορφή του φυτού, η οποία 

ονομάζεται μορφογενετική επίδραση του φωτός και το φαινόμενο 

φωτομορφογένεση. Ωστόσο, ασκεί και έμμεση επίδραση στην αύξηση των 

φυτών με τους παρακάτω μηχανισμούς και φυσιολογικές διεργασίες: α) 

ρύθμιση ανοίγματος των στοματίων, β) μεταβολή της θερμοκρασίας του 

φυτού, γ) σύνθεση της χλωροφύλλης και δ) φωτοσύνθεση. 

Το φως προκαλεί άνοιγμα των στοματίων των φύλλων (όταν και οι 

υπόλοιπες συνθήκες του περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές), γεγονός που 

επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων (CO2, O2, H2O) με συνέπεια την απρόσκοπτη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 37 

διεξαγωγή της φωτοσύνθεσης, της αναπνοής και της διαπνοής. Από το 

σύνολο της φωτεινής ενέργειας που προσπίπτει και απορροφάται από την 

επιφάνεια των φύλλων μόνο το 13% περίπου χρησιμοποιείται άμεσα στη 

φωτοσύνθεση, ενώ το υπόλοιπο μετατρέπεται σε θερμότητα αυξάνοντας τη 

θερμοκρασία των φυτικών ιστών και επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό θετικά 

το ρυθμό της αναπνοής, της διαπνοής και της φωτοσύνθεσης. Επιπλέον, το 

φως είναι απαραίτητο για το σχηματισμό των γκράνων (grana) στους 

χλωροπλάστες και τη μετατροπή της πρωτοχλωροφύλλης σε χλωροφύλλη, 

ώστε να είναι δυνατή η φωτοσύνθεση. Τέλος, το φως παρέχει την 

απαιτούμενη ενέργεια για τη φωτοσύνθεση, τα προϊόντα της οποίας 

διατίθενται για την αύξηση και ανάπτυξη των οπωροφόρων (Βογιατζής και 

Κουκουρίκου-Πετρίδου, 2003). 

Το φως και το CO2 αποτελούν δύο κύριους παράγοντες από τους 

οποίους εξαρτάται η φωτοσύνθεση. Η ταχύτητα της φωτοσύνθεσης 

επηρεάζεται άμεσα τόσο από τη συγκέντρωση του CO2, όσο και από την 

ένταση του φωτός, η οποία όμως πολλές φορές αποβαίνει περιοριστικός 

παράγοντας λόγω σκίασης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η φυσιολογική 

συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα είναι σταθερή και τα φυτά έχουν την 

ικανότητα να χρησιμοποιούν έως και τετραπλάσια συγκέντρωση από την 

κανονική (330 ppm) σε μια καλώς αναπτυγμένη καλλιέργεια, η ένταση του 

φωτός λόγω αλληλοσκίασης δεν φτάνει ποτέ στο άριστο και η φωτοσύνθεση 

δεν παρουσιάζει μέγιστο, οπότε η ένταση του φωτός αποτελεί περιοριστικό 

παράγοντα για την αύξηση των φυτών (Βογιατζής και Κουκουρίκου-

Πετρίδου, 2003). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο βαθμός αλληλοσκίασης των φύλλων 

είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φωτοσυνθετική απόδοση αυτών και του 

φυτού συνολικά. Επομένως, τα φύλλα απορροφούν φωτεινή ενέργεια 

ανάλογα με τη θέση τους πάνω στην κόμη, και έτσι τα επάνω φύλλα 

απορροφούν περισσότερο φως από τα κατώτερα φύλλα που σκιάζονται. Όσο 

προχωράμε προς το εσωτερικό της κόμης, τόσο λιγότερο φως είναι διαθέσιμο 

για φωτοσύνθεση. Τα μεγάλης ανάπτυξης δένδρα δεν είναι αυτά που 

συλλαμβάνουν και τον περισσότερο φωτισμό, διότι τα φύλλα τους 

αλληλοσκιάζονται σε μεγάλο βαθμό. 
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Έχει αποδειχτεί ότι τα φύλλα που βρίσκονται εκτεθειμένα στο φως 

περιέχουν υψηλότερο ποσοστό χλωροφύλλης ανά μονάδα φυλλικής 

επιφάνειας από ότι τα φύλλα στη σκιά, άρα και υψηλότερη φωτοσυνθετική 

ικανότητα. Γενικότερα, έχουν διαπιστωθεί πολλές διαφορές μεταξύ των 

φύλλων που βρίσκονται στο ανώτερο και στο κατώτερο μέρος της κόμης 

(Lichtenthaler et al., 1981).  

Η φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών αυξάνεται όταν αυξάνεται και 

η ένταση του φωτός καθώς με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ικανότητα τους να 

δεσμεύσουν CO2, άρα και η συσσώρευση ξηράς ουσίας. Σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε ροδάκινα με την εφαρμογή διαφορετικών εντάσεων 

φωτός διαπιστώθηκε ότι η βλάστηση και ανάπτυξη του δένδρου είχαν άμεση 

σχέση με την ένταση του φωτός και ιδιαίτερα τη διαθεσιμότητα της 

φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR). Η επίδραση του φωτός στη 

βελτίωση της ποιότητας των ροδάκινων μελετήθηκε από τους Dussi et al. 

(2009), οι οποίοι επισήμαναν ότι ακόμη και μικρή διακύμανση στην PAR 

μπορεί να προκαλέσει μεγάλες διαφορές στο βάρος του καρπού και στο 

χρώμα του φλοιού. 

Από τα όσα έχουν αναφερθεί, γίνεται κατανοητό ότι και η ποιότητα του 

καρπού επηρεάζεται σημαντικά από τη θέση που έχει ο καρπός στην κόμη του 

δένδρου, καθώς διαφορετική είναι η διαθεσιμότητα του φωτός στο εξωτερικό 

μέρος της κόμης και διαφορετική στο εσωτερικό. Σε μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε καρπούς μήλων διαπιστώθηκε ότι οι καρποί που 

βρισκόταν στις φωτιζόμενες περιοχές της κόμης του δένδρου είχαν καλύτερη 

ποιότητα από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό μέρος της 

κόμης του δένδρου. Η μεγαλύτερη ένταση φωτός στο εξωτερικό της κόμης 

οδήγησε σε υψηλότερη συγκέντρωση φλαβονοειδών με αποτέλεσμα 

καλύτερο χρωματισμό του καρπού (Jakopic et al., 2009). Επίσης, ακτινίδια 

που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν καλύτερη 

ποιότητα από εκείνα που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος του δένδρου 

(Remorini et al., 2007).  

Με σκοπό τη βελτίωση του φωτισμού της κόμης του δένδρου και 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του δένδρου και της ποιότητας 

του καρπού, οι παραγωγοί εφαρμόζουν την καλλιεργητική τεχνική του 

χειμερινού και θερινού κλαδέματος. Έχει αποδειχτεί ότι η εφαρμογή 
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κατάλληλου τρόπου κλαδέματος οδηγεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας του 

φωτός στο εσωτερικό της κόμης και κατ’ επέκταση σε καλύτερη παραγωγή 

και ποιότητα καρπών. Πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορους 

καρπούς όπως κόκκινα μήλα Fuji (Song et al., 2010) και ροδάκινα (Kumar et 

al., 2010) επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. 

Εκτός όμως από τη χρήση και βελτίωση της καλλιεργητικής τεχνικής 

του κλαδέματος, της διαμόρφωσης αυτού και την προσαρμογή της ανάλογα 

με το είδος του δένδρου, τα τελευταία χρόνια γίνεται χρήση ανακλαστικών 

πλαστικών εδαφοκάλυψης. Η χρήση των ανακλαστικών πλαστικών έχει και 

αυτή ως σκοπό τη βελτίωση του φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης των 

δένδρων αυξάνοντας τη φωτοσυνθετική ικανότητα των δένδρων και κατά 

συνέπεια την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των 

καρπών.  

 

1.1.1 Ανακλαστικό πλαστικό 

Τα τελευταία χρόνια το ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης 

χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του φωτισμού στο εσωτερικό μέρος της 

κόμης των δένδρων και κυρίως στις κατώτερες περιοχές τις κόμης (Green et 

al., 1995). Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του βελτιώνει τη διάχυση του φωτός 

στο εσωτερικό της κόμης με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των 

καρπών και της ανάπτυξης των δένδρων (Jackman et al., 2004). Μέχρι 

σήμερα πολλοί ήταν εκείνοι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη χρήση 

ανακλαστικού πλαστικού σε διάφορα είδη δένδρων. Παρακάτω θα 

αναφερθούν ενδεικτικά κάποιες μελέτες με τα αποτελέσματα τους, οι οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορα είδη καρποφόρων, 

και στα οποία έχει γίνει χρήση ανακλαστικού πλαστικού είτε για 

πειραματικούς είτε για εμπορικούς σκοπούς. Έχει παρατηρηθεί ότι το 

ανακλαστικό πλαστικό είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο στην καλλιέργεια των 

μήλων και ιδιαίτερα των κόκκινων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 

καρπών και του κόκκινου επιχρώματος του φλοιού (Mika et al., 2007). Έτσι, 

η χρήση του λευκού ανακλαστικού πλαστικού Extenday σε μήλα ‘Mondial 

Gala’ αύξησε την φωτοσυνθετικά ενεργό ακτινοβολία στις κατώτερες 

περιοχές της κόμης του δένδρου και ταυτόχρονα βελτίωσε τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των καρπών (Iglesias et al., 2009). Επίσης, η εφαρμογή 
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ανακλαστικού πλαστικού σε μηλεώνα οδήγησε στην αύξηση της 

αντανάκλασης του φωτός στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου και κυρίως 

στα κατώτερα σημεία της κόμη. Από το πείραμα αυτό βρέθηκε ότι το 

ανακλαστικό πλαστικό είχε επτά φορές μεγαλύτερη αντανάκλαση από το 

μάρτυρα, σε απόσταση 0,75 m από το έδαφος, δύο φορές μεγαλύτερη σε 

απόσταση 1,5 m από το έδαφος και μόλις 10% σε απόσταση 2,25 m από το 

έδαφος σε σχέση πάντα με το έδαφος στο οποίο δεν είχε τοποθετηθεί 

ανακλαστικό πλαστικό. Σε οπωρώνα μηλιάς που εφαρμόστηκε άσπρο 

ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης από την πλήρη άνθιση και για τρεις 

περιόδους παρατηρήθηκε αύξηση της ανακλώμενης φωτοσυνθετικά ενεργής 

ακτινοβολίας στα κατώτερα στρώματα της κόμης, ενώ η αναλογία ερυθρό 

(660 nm) προς υπέρυθρο (730 nm) έφτασε κοντά σε αυτή που έχει το φυσικό 

περιβάλλον (Grout et al., 2004). Επίσης στο ίδιο πείραμα, αυξήθηκαν οι 

ανθοφόροι οφθαλμοί, ο αριθμός των καρπών και η απόδοση του δένδρου, ενώ 

δεν είχαμε αλλαγές στο μέγεθος και το χρώμα των φρούτων. Σε αντίθεση με 

την προηγούμενη μελέτη, σε μηλιές στη Γερμανία τοποθετήθηκε άσπρο 

ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης (Extenday) μεταξύ των γραμμών των 

δέντρων ένα μήνα πριν τη συγκομιδή στην ποικιλία ‘Braeburn’. Στην 

περίπτωση αυτή μετρήθηκε βελτίωση του χρώματος φλοιού κυρίως στα 

φρούτα που βρίσκονται χαμηλότερα στην κόμη (Funke and Blanke, 2005). 

Βελτίωση του χρώματος είχαμε και στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 

τους Ju et al. (1999) σε μηλιές όπου η χρήση του ανακλαστικού πλαστικού 

αύξησε τη διαθεσιμότητα του φωτός, καθώς και το αιθυλένιο και την 

ανθοκυάνη και συνεπώς το κόκκινο χρώμα. Εκτός από τα ευεργετικά 

αποτελέσματα που εντοπίστηκαν στην ποιότητα των μήλων που 

αναπτύχθηκαν πάνω από ανακλαστικό πλαστικό και αναφέρθηκαν στις 

παραπάνω μελέτες, στη μελέτη των Vangdal et al. (2007) η χρήση του 

ανακλαστικού πλαστικού Extenday στους διαδρόμους μεταξύ των γραμμών 

οδήγησε και σε μείωση της ανάπτυξης των ζιζανίων στις περιοχές που ήταν 

τοποθετημένο το ανακλαστικό πλαστικό. 

Το ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης έχει ευρεία χρήση, εκτός από 

τους μηλεώνες, και στα πυρηνόκαρπα, όπου ενδεικτικές μελέτες και 

πειραματικά δεδομένα αναφέρονται παρακάτω. Σε εμπορικό οπωρώνα 

νεκταρινιάς η χρήση ανακλαστικού πλαστικού αύξησε τη διαθεσιμότητα του 
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φωτός στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου και παράλληλα βελτίωσε την 

ποιότητα των καρπών κατά τη συγκομιδή, επιταχύνοντας την ωρίμανση και 

αυξάνοντας τη συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών του καρπού, 

δημιουργώντας έτσι καρπούς μεγαλύτερης θρεπτικής αξίας (Andreotti et al., 

2010). Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε δαμάσκηνα από τους Kim et 

al. (2008) βρέθηκε επίσης ότι η εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού τρείς 

εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή έδωσε υψηλής ποιότητας καρπούς. Η 

χρήση λευκού ανακλαστικού πλαστικού Extenday σε ‘Bing’ κερασιές 

οδήγησε τους καρπούς της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού σε πιο 

πρώιμη ωρίμανση από τους καρπούς του μάρτυρα, λαμβάνοντας υπόψη το 

χρώμα του καρπού, τη σκληρότητα της σάρκας και τη συγκέντρωση των 

διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ) (Whiting et al., 2008). Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι τα κεράσια της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού 

διατήρησαν καλύτερη ποιότητα μετά από 21 μέρες ψυχρής συντήρησης. 

Το ανακλαστικό πλαστικό, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει 

μελετηθεί σε μεγάλο αριθμό οπωροφόρων δένδρων με πολύ καλά 

αποτελέσματα. Από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε η 

θετική επίδραση του και σε αχλαδιές, λωτούς και ακτινίδια κ.α. Παρακάτω 

αναφέρονται επιλεγμένες μελέτες που αφορούν τους καρπούς αυτούς. 

Σε αχλαδιές στη Δανία εφαρμόστηκε ανακλαστικό Extenday σαν 

εδαφοκάλυψη (Bertelsen, 2005). Εφαρμόστηκε λίγες ημέρες μετά την άνθιση 

έως μετά τη συγκομιδή και κάλυπτε το 90% της επιφάνειας εδάφους μεταξύ 

των σειρών. Με το υλικό αυτό βρέθηκε αύξηση του μεγέθους των φρούτων 

και των ανθοφόρων οφθαλμών του επόμενου έτους. Δεν βρέθηκε καμιά 

επίδραση στη σκληρότητα σάρκας, στα διαλυτά στερεά συστατικά, στο άμυλο 

και το χρώμα φλοιού. 

Σε λωτούς στη Νέα Ζηλανδία διαμορφωμένους σε παλμέτα 

χρησιμοποίησαν ανακλαστικό κάλυμμα σαν εδαφοκάλυψη και πέτυχαν να 

αυξήσουν το φως μέσα στην κόμη και τις μονάδες θερμότητας και να 

πετύχουν καλή ωριμότητα φρούτων (George et al., 2003). 

Στους λωτούς και στις ακτινιδιές τοποθετήθηκαν δύο διαφορετικά 

ανακλαστικά πλαστικά σαν εδαφοκάλυψη κάτω από τα δέντρα (Thorp et al., 

2001). Στους λωτούς αυξήθηκε το μέγεθος των φρούτων αλλά όχι ο αριθμός 

των φρούτων. Κυρίως επηρεάστηκαν τα φρούτα χαμηλά στην κόμη και το 
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πλαστικό επιτάχυνε την ωρίμανση των φρούτων (βελτιωμένο χρώμα). Στις 

ακτινιδιές τον πρώτο χρόνο αυξήθηκε το μέγεθος των φρούτων, ενώ τον 

επόμενο χρόνο αυξήθηκε η ανθοφορία και η απόδοση αλλά όχι και το μέγεθος 

των φρούτων. 

Σε ακτινιδιές στην Ιταλία εφαρμόστηκε το Extenday σαν εδαφοκάλυψη 

από την εκβλάστηση έως ένα μήνα μετά τη συγκομιδή μεταξύ των σειρών 

των δέντρων και επιτεύχθηκε καλύτερη φωτοσύνθεση, διαπνοή υψηλότερη το 

πρωί και χαμηλότερη το απόγευμα καθώς επίσης και αύξηση της 

παραγωγικότητας και του βάρους των φρούτων (Costa, 2003). 

Ένας άλλος λόγος χρήσης του ανακλαστικού πλαστικού είναι η 

βελτίωση του κόκκινου χρώματος σε οπωρώνες μήλων που καλλιεργούνται 

κάτω από αντιχαλαζικά δίχτυα (Blanke et al., 2008). Στο πείραμα αυτό δεν 

παρατηρήθηκαν μεταβολές στην ωρίμανση καθώς και στη διάσπαση του 

αμύλου αλλά το ανακλαστικό πλαστικό βελτίωσε κατά πολύ τη γευστική 

ποιότητα των καρπών της μεταχείρισης με αντιχαλαζικά δίχτυα σε σχέση με 

το μάρτυρα αυξάνοντας το ποσοστό των ΔΣΣ. Επίσης, το ανακλαστικό 

πλαστικό βελτίωσε το ποσοστό των μήλων πρώτης ποιότητας που 

παράχθηκαν βελτιώνοντας το χρωματισμό του φλοιού των καρπών με 

καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για τον παραγωγό. Παρόμοια 

αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί και σε προηγούμενη μελέτη της ίδιας 

ερευνητικής ομάδας (Blanke, 2007). 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μελέτες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, γίνεται κατανοητή η θετική επίδραση του ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης στην ποιότητα των καρπών των οπωροφόρων 

δένδρων. Μία καινοτόμος πρόταση θα μπορούσε να είναι η χρήση του και για 

την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού. Οι Lange και Geelen (2005)  

διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού Extenday κάτω από 

την κόμη πρώιμων ροδάκινων, όπου και γίνονταν η άρδευση, αύξησε την 

εδαφική υγρασία κατά 10% σε σχέση με παρόμοιες περιοχές που δεν ήταν 

καλυμμένες με ανακλαστικό πλαστικό. Επιπροσθέτως, με το ανακλαστικό 

πλαστικό κάτω από την κόμη των δένδρων και πάνω από το σύστημα 

άρδευσης υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της ανάπτυξης ζιζανίων, όπως 

ανέφεραν οι Vangdal et al. (2007), με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της 

χρήσης νερού από αυτά μέσω της διαπνοής τους. 
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1.2 Το νερό 

Η παρουσία του νερού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη 

ζωής επάνω στη γη. Ιδιαίτερα για τα φυτά, η σημασία του νερού είναι ακόμη 

μεγαλύτερη διότι εκτός από τη συμμετοχή του στις διάφορες λειτουργίες του 

φυτικού οργανισμού, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του φυτικού σώματος.  

Το νερό αποτελεί συστατικό του κυττάρου, που μερικές φορές φθάνει 

έως και το 95% του συνολικού βάρους του φυτού. Όταν το πρωτόπλασμα του 

κυττάρου αφυδατώνεται, ακόμα και σε μικρό βαθμό, χάνει όλες εκείνες τις 

ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την ζώσα ύλη, και εάν το περιεχόμενο του 

νερού πέσει κάτω από ένα όριο, τότε νεκρώνεται. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

μόρια των περισσότερων οργανικών ουσιών του πρωτοπλάσματος, όπως 

υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα, στη φυσική τους κατάσταση 

είναι ενυδατωμένα, δηλαδή περιβάλλονται από μόρια νερού και εξαιτίας 

αυτής της δομής είναι λειτουργικά ή ενεργά. Εάν το νερό αυτό απομακρυνθεί, 

οι ουσίες αυτές χάνουν τις μοναδικές φυσιολογικές, χημικές και βιολογικές 

ιδιότητες τους (Βογιατζής και Κουκουρίκου-Πετρίδου, 2003). 

Το νερό λαμβάνει μέρος, ως αντιδραστήριο, σε μεγάλο αριθμό χημικών 

αντιδράσεων εντός του πρωτοπλάσματος. Παρέχει άτομα υδρογόνου για την 

αναγωγή του CO2 κατά τη φωτοσύνθεση και ταυτόχρονα δίδει ηλεκτρόνια 

στο μόριο της χλωροφύλλης σε αντικατάσταση εκείνων που χάθηκαν. Είναι 

ένα από τα τελικά προϊόντα της αναπνοής. Επίσης, είναι ένας ισχυρός 

διαλύτης για πολλές ουσίες και μέσο διασποράς κολλοειδών ουσιών. Λόγω 

της μεγάλης διηλεκτρικής του σταθεράς, διευκολύνει τη διεξαγωγή χημικών 

αντιδράσεων εντός του πρωτοπλάσματος. Το νερό υπάρχει σε μεγάλες 

ποσότητες εντός των χυμοτοπίων των φυτικών κυττάρων και είναι υπεύθυνο 

για τη σπαργή των κυττάρων. Η κατάσταση σπαργής είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να είναι δυνατή η διαίρεση και η τάνυση των κυττάρων και 

τελικά η ανάπτυξη των οργάνων και φυτών. Είναι εκείνο που ενυδατώνει τα 

κυτταρικά τοιχώματα και έτσι διευκολύνεται η διαλυτοποίηση και η είσοδος 

εντός των κυττάρων διαφόρων ουσιών απαραίτητων για το μεταβολισμό. 

Επιπρόσθετα, το νερό αποτελεί το μέσο μεταφοράς των διαλυμένων σε αυτό 

ουσιών, μέσω της διαπνοής, στα διάφορα μέρη του φυτού, όπως ανόργανα 
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ιόντα από τις ρίζες προς την κόμη διαμέσου των αγγείων, καθώς και, μέσω 

της διαφοράς συγκέντρωσης και δυναμικού, προϊόντα φωτοσύνθεσης από τα 

φύλλα σε άλλα μέρη του φυτού δια του φλοιώματος. Το νερό έχει το ρόλο του 

ρυθμιστή της θερμοκρασίας των φυτών. Με τη διαπνοή προκαλείται πτώση 

της θερμοκρασίας των φύλλων, ενώ με το πάγωμά του στην επιφάνεια των 

φύλλων, κατά τη διάρκεια παγετού, απελευθερώνεται αρκετή θερμότητα στο 

άμεσο περιβάλλον ώστε να συγκρατηθεί η περαιτέρω πτώση της 

θερμοκρασίας και να αποφευχθούν ζημιές, αλλά και οι θερμομονωτικές 

ιδιότητες του πάγου, όπως συχνά συμβαίνει σε επίπεδο οφθαλμού. Την 

ικανότητα του αυτή το νερό οφείλει στην ιδιαιτέρως υψηλή ειδική 

λανθάνουσα θερμότητα (Βογιατζής και Κουκουρίκου-Πετρίδου, 2003). 

Το ποσό του νερού που περιέχεται στους ιστούς των φυτών αποτελεί 

πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής ποσότητας που απορροφάται από τις 

ρίζες. Το μεγαλύτερο μέρος του προσλαμβανόμενου νερού κινείται προς τα 

επάνω και εξατμίζεται από τα στομάτια προς την ελεύθερη ατμόσφαιρα με τη 

διεργασία της διαπνοής. Για να αυξηθούν κανονικά τα φυτά πρέπει να 

προσλαμβάνουν τεράστιες ποσότητες νερού από τις οποίες ένα μικρό 

ποσοστό παραμένει εντός των ιστών, ενώ το υπόλοιπο χάνεται δια της 

διαπνοής. Η μη επαρκής ποσότητα νερού στους φυτικούς ιστούς επηρεάζει 

δυσμενώς την αύξηση διότι: μειώνεται η φωτοσυνθετική ικανότητα και 

επιβραδύνεται η διαίρεση και τάνυση των κυττάρων. 

Όταν η εδαφική υγρασία μειώνεται, τότε μειώνεται και η ικανότητα 

πρόσληψης νερού. Εάν η μειωμένη εδαφική υγρασία συμβεί νωρίς την 

άνοιξη, αποτέλεσμα είναι η αναστολή της επιμήκυνσης των βλαστών, της 

δευτερογενούς κατά πάχος αύξησης και του σχηματισμού ανθέων και των 

καρπών. Σε περιπτώσεις που η έλλειψη υγρασίας παρουσιάζεται κατά το 

θέρος, περισσότερο επηρεάζεται η κατά πάχος και βάρος αύξηση παρά η 

επιμήκυνση των βλαστών. Τέλος, η έλλειψη εδαφικής υγρασίας περιορίζει το 

μέγεθος της κόμης και ευνοεί την αύξηση του ριζικού συστήματος. 

Πολλά φυτά είναι περισσότερο ευαίσθητα στην έλλειψη εδαφικής 

υγρασίας για τη βλαστική ανάπτυξη ή την ανάπτυξη των καρπών κατά μια 

ορισμένη περίοδο της αύξησης τους. Η περίοδος αυτή ονομάζεται κρίσιμη 

περίοδος. Οι ανάγκες των οπωροφόρων σε νερό καθορίζονται από τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αύξησης του κάθε είδους ή ακόμη και από κάθε 

ποικιλία. 

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανωμαλίες στην αύξηση και 

ανάπτυξη των οπωροκηπευτικών δεν επιφέρει μόνο η έλλειψη εδαφικής 

υγρασίας αλλά και η περίσσεια της. Η κατάκλιση του εδάφους με νερό 

εκτοπίζει το οξυγόνο του εδάφους με αποτέλεσμα την ασφυξία του ριζικού 

συστήματος. Η πλήρωση όλων των εδαφικών πόρων με νερό, εκτός από τις 

αναερόβιες συνθήκες στις ρίζες των φυτών, προκαλεί συγκεντρώσεις 

αναχθέντων ιόντων σε επίπεδα φυτοτοξικότητας, ελάττωση του πληθυσμού 

των αερόβιων μικροοργανισμών του εδάφους, συγκέντρωση φυτοτοξικών 

παραπροϊόντων αναερόβιων οργανισμών και ευνοεί τις προσβολές από 

παθογόνα (Βογιατζής και Κουκουρίκου-Πετρίδου, 2003). 

 

1.2.1 Μέθοδοι άρδευσης 

Επιφανειακή άρδευση με αυλάκια και λεκάνες 

Στην περίπτωση αυτή η άρδευση γίνεται με λεκάνες γύρω από το 

δέντρο ή με αυλάκια που περνούν κοντά στον κορμό. Πρέπει να δίνεται 

μεγάλη προσοχή στο να μην βρέχεται ο λαιμός του δέντρου (το σημείο 

επαφής του κορμού με το έδαφος) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από 

εδαφογενείς ασθένειες. Ο υπολογισμός της ποσότητας του νερού που 

χρησιμοποιείται είναι σχεδόν αδύνατος και η συχνότητα άρδευσης γίνεται 

μόνο βάσει της διαθεσιμότητας του νερού στην κεντρική αρδευτική αύλακα. 

Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού είναι χαμηλή (έως 70% του 

εφαρμοζόμενου νερού είναι διαθέσιμο στα φυτά) καθώς αρκετό νερό χάνεται 

στη μεταφορά, η εξάτμιση είναι έντονη από την επιφάνεια του εδάφους 

καθώς και η διαπνοή από τον υψηλότερο πληθυσμό ζιζανίων που 

αναπτύσσεται σε σχέση με άλλες μεθόδους άρδευσης. 

Επιφανειακή άρδευση με ατομικούς μικροεκτοξευτήρες 

Το νερό έρχεται με πίεση και θα πρέπει να υπάρχει αρκετό διαθέσιμο 

νερό. Οι ατομικοί μικροεκτοξευτήρες διαβρέχουν μεγάλη επιφάνεια εδάφους, 

οι απώλειες νερού από εξάτμιση και διαπνοή των ζιζανίων είναι μεγαλύτερες 

από τη στάγδην άρδευση, η διαβροχή σε βάθος του εδάφους είναι μικρότερη 

και η συχνότητα άρδευσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την στάγδην 

άρδευση, ενώ, τέλος, η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού είναι έως 80%. 
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Επιπλέον συχνά βρέχεται και ο κορμός του δέντρου με κίνδυνο ανάπτυξης 

ασθενειών. Τέλος, σε περίπτωση νερού υψηλής αγωγιμότητας, οι 

μικροεκτοξευτήρες αποφράσουν εύκολα και γενικότερα η εγκατάσταση και 

συντήρηση του αρδευτικού δικτύου είναι δύσκολη και η αντιμετώπιση των 

ζιζανίων γίνεται πιο δύσκολα από τη στάγδην άρδευση. 

Επιφανειακή άρδευση με σταγόνες (στάγδην άρδευση) 

Το νερό έρχεται από κλειστούς αγωγούς με χαμηλή πίεση και 

εφαρμόζεται μέσω σταγόνων σε ένα ή περισσότερα σημεία ανά δέντρο. Οι 

σωλήνες με τις σταγόνες βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους ή στον αέρα 

κρεμασμένοι από δέντρο σε δέντρο ή και με τη βοήθεια πασάλων στήριξης 

τους. Το νερό εφαρμόζεται σε σημεία με μικρή επιφάνεια διαβροχής του 

επιφανειακού εδάφους, εκμηδενίζεται η επιφανειακή κίνηση του και η 

διάβρωση, εισέρχεται στο έδαφος και κινείται εν μέρει οριζόντια και, 

ανάλογα τη σύσταση και το βάθος του εδάφους, περισσότερο ή λιγότερο 

βαθιά στο ριζόστρωμα. Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού είναι συνήθως 

πάνω από 90%. Σχεδόν όλα τα αρνητικά που αναφέρθηκαν στην άρδευση με 

τους ατομικούς μικροεκτοξευτήρες δεν ισχύουν στη στάγδην άρδευση. 

Υπόγεια άρδευση με σταγόνες 

Οι αγωγοί με τις σταγόνες βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους σε βάθος περίπου 20-30 εκατοστά. Η εφαρμογή του νερού γίνεται 

κατευθείαν στο ριζόστρωμα, εκμηδενίζεται η διαβροχή του επιφανειακού 

εδάφους, ελαχιστοποιείται η ανάπτυξη ζιζανίων, ελαχιστοποιούνται οι ζημιές 

των επιφανειακών αγωγών από πουλιά και μηχανήματα, αλλά οι υπόγειοι 

αγωγοί κινδυνεύουν από τα τρωκτικά. Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού 

πλησιάζει το 100% και είναι φυσικά η καλύτερη μέθοδος εφαρμογής νερού 

στα περισσότερα δέντρα. Απαιτεί καλής ποιότητας σωλήνες και εγκατάσταση 

συνήθως με τη φύτευση των δέντρων.  

 

1.2.2 Υπολογισμός των αναγκών σε νερό της καλλιέργειας  

Ο περισσότερο ακριβής τρόπος υπολογισμού των αναγκών σε νερό ανά 

ημέρα γίνεται με τη βοήθεια λυσιμέτρων. Το λυσίμετρο είναι μία διάταξη η 

οποία περιλαμβάνει μία ζυγαριά ακριβείας, στην οποία τοποθετείται ένα 

ώριμο δέντρο με όλο του το ριζικό σύστημα και έδαφος και η οποία μετρά 
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συνεχώς την ποσότητα του νερού που προστίθεται με την άρδευση ή τη βροχή 

και αυτή που αφαιρείται με τη διαπνοή και εξάτμιση.  

Ένας παλαιότερος τρόπος υπολογισμού των αναγκών σε νερό βασίζεται 

στην εξάτμιση νερού από ένα μεγάλο ταψί (εξατμισίμετρο) που βρίσκεται 

πάνω σε κομμένο, καλά αρδευόμενο χλοοτάπητα. Ο τρόπος αυτός 

υπολογισμού των αναγκών σε νερό είναι αρκετά ακριβής και απαιτεί κάποιες 

εργασίες συντήρησης και λειτουργίας. 

Ο τρόπος υπολογισμού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό που 

χρησιμοποιείται σήμερα διεθνώς και βάσει του FAO (Allen et al., 1998) 

βασίζεται σε υπολογισμούς της εξατμισοδιαπνοής σύμφωνα με την εξίσωση 

των Penmann-Montieth, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα ηλιακής 

ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα. Για τον 

υπολογισμό των αναγκών σε νερό σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο σε 

ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, είναι απαραίτητη η γνώση των φυτικών 

συντελεστών (που έχουν σχέση με την εποχή του έτους, το είδος καλλιέργειας 

και το ποσοστό κάλυψης του εδάφους από την καλλιέργεια).  

Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς χρησιμοποιείται η 

συνδυασμένη εξίσωση Penman- Montieth κατά FAO-24 που φαίνεται 

παρακάτω: 

ΕΤr = [0,408Δ(Rn-G)+γ
273

900

T
 u2 (eºz- ez)] [Δ+γ(1+0,34 u2)]

-1 

όπου: 

ΕΤr   είναι η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς χλοοτάπητα σε mm d-1 

Rn, η καθαρή ακτινοβολία σε MJ m-2 d -1 

G, η ροή θερμότητας προς το έδαφος (υπολογίζεται από τη μέση 

ημερήσια θερμοκρασία) σε MJ m-2 d -1 

T είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία σε οC 

γ ψυχρομετρική σταθερά σε kPa οC-1 

Δ κλίση της γραμμής σχέσης πίεσης κορεσμού υδρατμών - 

θερμοκρασίας σε kPa οC-1 

u2  είναι η ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 2 m σε m s-1 

eºz, ez  πίεση κορεσμού και πραγματική πίεση υδρατμών αντίστοιχα σε 

kPa, 

όπου d είναι η ημέρα 
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Λεπτομέρειες για τα ανωτέρω δίνονται από τον Παπαζαφειρίου (1999). 

 

Η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας υπολογίζεται από τη σχέση: 

ΕΤc=Kc x ΕΤr  

όπου: 

Kc είναι ο φυτικός συντελεστής που πολλαπλασιάζεται με την 

εξατμισοδιαπνοή αναφοράς ΕΤr για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό 

των διαφόρων καλλιεργειών. Ο αδιάστατος φυτικός συντελεστής Κc για κάθε 

καλλιέργεια επηρεάζεται από το είδος του δένδρου, το στάδιο ανάπτυξης, το 

ρυθμό ανάπτυξης, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ποσοστό φυτοκάλυψης 

του εδάφους και από την ύπαρξη ή όχι ζιζανίων στην αρδευόμενη επιφάνεια 

του οπωρώνα. 

 

1.2.3 Ελλειμματική άρδευση 

Το νερό καλύπτει τα 2/3 της επιφάνειας της γης. Από το σύνολο του 

νερού στη γη μόλις το 3% είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπινες 

δραστηριότητες και από αυτό το 70% είναι δεσμευμένο στους πάγους. Άρα 

μόνο το 0,9% των παγκοσμίων αποθεμάτων νερού είναι διαθέσιμο για 

άρδευση, ύδρευση ή βιομηχανικές χρήσεις που απαιτούν γλυκό νερό. Η 

αλόγιστη χρήση του οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων 

καθιστώντας πλέον το αγαθό αυτό σε ανεπάρκεια. Στην περιοχή της 

Μεσογείου η ραγδαία μείωση του διαθέσιμου νερού που παρατηρήθηκε τα 

τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στη μετατροπή ξηρικών εκτάσεων σε 

αρδευόμενες, στην αστυφιλία, στην αύξηση του τουρισμού καθώς και στην 

ανάπτυξη της βιομηχανίας. Αρνητικά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 

συμβάλλει η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού καθώς και οι κλιματικές 

αλλαγές όπως η αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση των βροχοπτώσεων. Οι 

μεταβολές αυτές, ιδιαίτερα έντονες στη λεκάνη της Μεσογείου, οδήγησαν 

στην αύξηση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση των 

γεωργικών καλλιεργειών καταναλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος του 

διαθέσιμου νερού στην περιοχή. Επομένως η ορθολογικότερη χρήση του 

νερού είναι απαραίτητη και έχει στόχο την εξοικονόμηση και αειφορία 

(Laraus, 2004). 
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Η άρδευση των καλλιεργειών θα πρέπει να πραγματοποιείται 

συμπληρωματικά όταν οι βροχοπτώσεις δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις των 

φυτών σε νερό. Η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται διαφοροποιείται 

ανάλογα με το κλίμα, τον τύπο της καλλιέργειας (εξατμισοδιαπνοή 

καλλιέργειας), τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τις καλλιεργητικές πρακτικές, 

τους τρόπους και το σύστημα άρδευσης και κυρίως από την τελική απόφαση 

που θα πάρει ο παραγωγός για την άρδευση του οπωρώνα του. Κατά 

συνέπεια, έχουν παρατηρηθεί μεγάλες απώλειες νερού, διότι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την ποσότητα του νερού που θα εφαρμοστεί είναι σε μεγάλο 

βαθμό υποκειμενικοί (απόφαση του παραγωγού). Για να είναι δυνατή η 

εξοικονόμηση νερού θα πρέπει να υπολογιστούν με τη δυνατή ακρίβεια οι 

ανάγκες σε νερό της κάθε καλλιέργειας και στη συνέχεια να γίνει εφαρμογή 

της συγκεκριμένης ποσότητας που έχει καθοριστεί, δηλαδή το φυτό να 

δέχεται το νερό που χάνει κατά την εξατμισοδιαπνοή (ΕΤ) του. Ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα έχουν επίσης παρατηρηθεί σε πειράματα που έχουν 

πραγματοποιηθεί με ελλειμματική άρδευση. Δηλαδή άρδευση της 

καλλιέργειας με μικρότερες ποσότητας νερού από αυτές που είναι 

απαραίτητες και υπολογίζονται με τη βοήθεια της εξατμισοδιαπνοής. Η 

μείωση της ποσότητας άρδευσης με κατάλληλο έλεγχο (60-100% ΕΤ) έδειξε 

να μην επηρεάζει ιδιαίτερα την παραγωγή και παράλληλα να οδηγεί στη 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών (Fereres and Soriano, 2007).  

Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής χρησιμοποιείται σε πλήθος 

καλλιεργειών με εξαιρετικά αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο παίζει η περίοδος 

στην οποία εφαρμόζεται η ελλειμματική άρδευση καθώς και η δόση του 

νερού που εφαρμόζεται. Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε 

μανταρίνια ποικιλίας ‘Clemenules’, όπου εφαρμόστηκε ελλειμματική 

άρδευση σε δύο διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του καρπού, αποδείχτηκε ότι 

η εφαρμογή της κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του καρπού έδωσε καλύτερα 

αποτελέσματα στην ποιότητα των μανταρινιών από ότι η εφαρμογή της 

ελλειμματικής άρδευσης κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του καρπού 

(Navarro et al., 2010). Αντίστοιχα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί και σε 

πορτοκάλια (García-Tejero et al., 2010a; García-Tejero et al., 2010b). Η 

εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης της 

πορτοκαλιάς μπορεί να βελτιώσει την περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά 
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συστατικά και  σε οξύτητα και να επιτρέψει έτσι την καθυστερημένη 

συγκομιδή των καρπών (Pérez-Pérez et al., 2009). 

Η ελλειμματική άρδευση έχει επίσης εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία 

και σε οπωρώνες μηλιάς. Η θετική επίδραση της τεχνικής αυτής οφείλεται και 

στην περίπτωση των μήλων στο χρόνο και την ποσότητα αρδευτικού νερού 

που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

μεθόδου για τη χρήση της στα μήλα. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες προς την 

κατεύθυνση αυτή κατά τις οποίες εξετάστηκαν διαφορετικοί χρόνοι 

εφαρμογής, διαφορετικές ποσότητες αρδευτικού νερού καθώς και 

διαφορετικές ποικιλίες (Mpelasoka et al., 2001). Μεγάλη βαρύτητα έχει 

επίσης δοθεί στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των καρπών οι οποίοι 

αναπτύχτηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης (Mpelasoka et al., 2000; 

Drake et al., 1997; Mills et al., 1996). 

Εκτός από τα εσπεριδοειδή και τη μηλιά, η τεχνική της ελλειμματικής 

άρδευσης έχει εφαρμοστεί σε όλα σχεδόν τα οπωροφόρα δένδρα. Έτσι η 

εφαρμογή της στην ελιά υπέδειξε ότι η ελλειμματική άρδευση θα μπορούσε 

να προταθεί σαν μέθοδος εξοικονόμησης αρδευτικού νερού, σε αντίστοιχες 

συνθήκες με αυτές του πειράματος, κατά την περίοδο της σκλήρυνσης του 

πυρήνα (D'Andria et al., 2009). Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε 

καρπούς βερικοκιάς στους οποίους εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση λίγο 

πριν τη συγκομιδή είχαμε καρπούς καλύτερης ποιότητας  (υψηλότερες τιμές 

διαλυτών στερεών συστατικών, οξύτητας και παραμέτρου χρώματος h°) από 

τους καρπούς του μάρτυρα. Επίσης, οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης 

παρουσίασαν καλύτερη συντηρησιμότητα και καλύτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά από το μάρτυρα. Γενικά η ελλειμματική άρδευση 

αποδείχθηκε να είναι εμπορικά συμφέρουσα για τη διατήρηση της ποιότητας 

των καρπών και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων 

αρδευτικού νερού (Pérez-Pastor et al., 2007).  

Μελέτες έχουν επίσης πραγματοποιηθεί για τον εντοπισμό του 

κατάλληλου χρόνου εφαρμογής της ελλειμματικής άρδευσης. Έτσι, εκτός από 

τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί στα διάφορα είδη οπωροφόρων 

προσυλλεκτικά, πειράματα έχουν γίνει και για τη μείωση του αρδευτικού 

νερού μετασυλλεκτικά. Σε πείραμα δέκα ετών που πραγματοποιήθηκε σε 

οπωρώνα μουσμουλιάς οδήγησε σε μείωση της χρησιμοποιούμενης 
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ποσότητας νερού μεταξύ 45 - 80% ανάλογα με την περίοδο εφαρμογής της 

ελλειμματικής άρδευσης με αποτέλεσμα να βελτιώσει την αποδοτικότητα των 

μούσμουλων αυξάνοντας την αξία τους και μειώνοντας την κατανάλωση 

νερού (Hueso et al., 2010). Επίσης, έχει μελετηθεί η εφαρμογή της 

ελλειμματικής άρδευσης μετασυλλεκτικά σε κεράσια ποικιλίας ‘Summit’, 

όπου οδήγησε σε βελτίωση της παραγωγής και ταυτόχρονη εξοικονόμηση 

νερού (Marsal et al., 2009). 

Σε πρώιμες ποικιλίες ροδάκινων και νεκταρινιών η εφαρμογή της 

ελλειμματικής άρδευσης γίνεται συνήθως μετασυλλεκτικά, διότι οι καρποί 

συγκομίζονται μέχρι τα μέσα Ιουνίου, οπότε μεγαλύτερες δυνατότητες για 

εξοικονόμηση νερού υπάρχουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν δεν 

υπάρχουν καρποί να αναπτυχθούν. Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι αυτή 

η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να μειώσει την παραγωγή ή να 

προκαλέσει ζημιά στο δένδρο. Παρόλα αυτά έχει διαπιστωθεί ότι 

εμφανίζονται φυσιολογικές ανωμαλίες όπως διπλοί καρποί με βαθιές ραφές 

την επόμενη καλλιεργητική χρονιά. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί πότε είναι η καλύτερη περίοδος μετασυλλεκτικής εφαρμογής 

της ελλειμματικής άρδευσης στα πρώιμα ροδάκινα και νεκταρίνια. Σε 

πειράματα με πρώιμα ροδάκινα ποικιλίας ‘Crimson Lady’ (συγκομιδή το 

Μάιο) παρατηρήθηκε ότι όλες οι μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν 

παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα στους καρπούς της επόμενης χρονιάς σε 

σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα, αλλά η καλύτερη πρακτική ήταν εκείνη 

κατά την οποία εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο 

και στη συνέχεια πλήρης άρδευση κατά τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο (Johnson 

et al., 2008).  

Θετική επίδραση έχει η εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης και στη 

βελτίωση της ποιότητας του καρπού των ροδάκινων, καθώς σύμφωνα με τους 

Buendia et al. (2008) οδήγησε στην αυξημένη συγκέντρωση των 

αντιοξειδωτικών που περιείχαν οι καρποί που προήλθαν από ελλειμματική 

άρδευση σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα. Η ανασκόπηση της 

επίδρασης και εφαρμογής της ελλειμματικής άρδευσης στη ροδακινιά και 

στην ελιά γίνεται στην εισαγωγή των Κεφαλαίων 2 και 5, αντίστοιχα. 
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1.3 Θερμοκρασία 

Η ζώνη των θερμοκρασιών, εντός της οποίας εκτελούνται οι 

φυσιολογικές δραστηριότητες των ζωντανών ιστών, ορίζεται από ένα 

ανώτατο και ένα κατώτατο όριο, πέραν των οποίων δεν μπορούν να υπάρξουν 

ζωτικές λειτουργίες στα φυτικά κύτταρα. Το ανώτατο όριο καθορίζεται από 

τη θερμοκρασία εκείνη στην οποία παρατηρείται τέλεια μετουσίωση των 

πρωτεϊνών. Στη θερμοκρασία αυτή τα μόρια των ενζύμων, που είναι 

πρωτεΐνες, καθίστανται ανενεργά και έτσι αναστέλλεται κάθε βιοχημική 

δραστηριότητα. Η μετουσίωση των πρωτεϊνών παρατηρείται σε θερμοκρασίες 

40-50 °C. Το κατώτερο όριο καθορίζεται από το σημείο πήξης του 

κυτταρικού χυμού και συνήθως βρίσκεται κάτω από την θερμοκρασία πήξης 

του χημικώς καθαρού νερού που είναι οι 0 °C. 

Οι διεργασίες εκείνες που επηρεάζονται πολύ από τη θερμοκρασία είναι 

οι βιοχημικές αντιδράσεις που έχουν σχέση με το μεταβολισμό όπως η 

φωτοσύνθεση και αναπνοή, η διαλυτότητα των αερίων, η πρόσληψη 

ανόργανων ιόντων και νερού και η απώλεια νερού με τη διαπνοή. 

 

1.4 Ποιότητα καρπών  

Η ποιότητα των καρπών είναι κάτι υποκειμενικό και εξαρτάται από το 

ποιος είναι εκείνος που την ορίζει. Για τους παραγωγούς υψηλής ποιότητας 

είναι ένα είδος ή ποικιλία που τους δίνει μεγάλη παραγωγή, ο καρπός έχει 

καλή εμφάνιση, είναι εύκολος στη συγκομιδή του, μπορεί να διατηρείται κατά 

τη μεταφορά του σε πολύ μακρινές αγορές και έχει ικανοποιητική εμπορική 

αξία. Από την πλευρά τους οι έμποροι δίνουν έμφαση στην εμφάνιση, τη 

σκληρότητα καθώς και τη διάρκεια διατήρησης του προϊόντος στο ράφι. 

Βεβαίως υπάρχουν νόμοι που διέπουν την ποιότητα για την καλύτερη 

διακίνηση των προϊόντων στην εμπορική αλυσίδα. Οι καταναλωτές 

ενδιαφέρονται για τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που θα έχει το προϊόν 

όταν θα φτάσει στα χέρια τους. Και αυτό είναι και πάλι υποκειμενικό, γιατί 

κάποιος μπορεί να ικανοποιείται με μια γλυκιά γεύση και κάποιος άλλος με 

μια υπόξινη. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον παράγοντας για τους καταναλωτές 

αποτελεί και το περιεχόμενο του προϊόντος σε θρεπτικά συστατικά και τα 

οφέλη του για την ανθρώπινη υγεία καθώς επίσης και η ασφάλεια του 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 53 

προϊόντος αυτού για τον άνθρωπο (Kader, 2000). Από τα παραπάνω 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι αρκετά δύσκολο να οριστούν ποια είναι 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να 

καθορίσουμε την ποιότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος και πως αυτά τα 

χαρακτηριστικά αντανακλούν στις προτιμήσεις του καταναλωτή.  

Τα κριτήρια ποιότητας νωπών φρούτων και λαχανικών φαίνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί (Σφακιωτάκης, 1995). 

 

Κριτήριο Χαρακτηριστικά 
Γενική εμφάνιση Μέγεθος, σχήμα και μορφή, χρώμα 
Κατάσταση επιφάνειας και 
ελαττώματα   
 

Εξωτερική-εσωτερική εμφάνιση, 
μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
φυσική- μηχανική κατάσταση, 
φυσιολογική κατάσταση, παθολογική 
κατάσταση  

Φυσικά –ανατομικά χαρακτηριστικά 
Υφή 

 
Σκληρότητα, τραγανότητα, 
Μαλακότητα 

Γεύση Γλυκύτητα, αλμυρότητα, πικρότητα, 
οξύτητα, στυφότητα 

Άρωμα Οσμή-ευχάριστη/δυσάρεστη 
Θρεπτική αξία Υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια, 

βιταμίνες, ανόργανα μέταλλα 
Ασφάλεια Φυσικές τοξικές ουσίες, μυκοτοξίνες, 

βακτηριακή μόλυνση, υπολείμματα 
γεωργικών φαρμάκων, βαρέα μέταλλα 

 

Η ποιότητα του προϊόντος εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες. Αυτοί είναι γενετικοί (ποικιλία και υποκείμενο), οι 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, το υψόμετρο, η έκθεση του οπωρώνα, οι 

καλλιεργητικές φροντίδες, το στάδιο ωρίμανσης ή ανάπτυξης κατά τη 

συγκομιδή, οι συλλεκτικές και μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις.  

 

1.5 Αντιοξειδωτικές ουσίες 

«Ως βιολογική αντιοξειδωτική ουσία ορίζεται κάθε ουσία που σε πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις σε σχέση με μια ουσία που οξειδώνεται, περιορίζει ή 

και μηδενίζει την οξείδωση αυτής της ουσίας» (Halliwell and Gutteridge, 

1995). Οι αντιοξειδωτικές ουσίες αδρανοποιούν τις ελεύθερες ρίζες προτού 

προκληθούν ζημιές στα κύτταρα, καθώς αυτές δέχονται τα μονήρη 
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ηλεκτρόνια των ελεύθερων ριζών. Ελεύθερη ρίζα (free radical) ονομάζεται 

κάθε άτομο ή μόριο με ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στοιβάδα. 

Οι κυριότερες αντιοξειδωτικές ουσίες στα φυτά είναι: α) η λιπόφιλη α-

τοκοφερόλη (βιταμίνη E) που προστατεύει τις μεμβράνες, β) το β-καροτένιο 

και άλλα καροτενοειδή (βιταμίνη Α), επίσης λιποδιαλυτές ουσίες, γ) η 

γλουταθειόνη σε αναχθείσα μορφή (GSH), ένα τριπεπτίδιο αποτελούμενο από 

γλουταμικό οξύ, κυστεΐνη και γλυκίνη, που απαντάται στο πρωτόπλασμα των 

κυττάρων σε μεγάλες ποσότητες και αποτελεί την κύρια αντιοξειδωτική ουσία 

των κυττάρων, δ) το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), υδροδιαλυτό, ουσία 

ισχυρής αντιοξειδωτικής δράσης μέσα στα κύτταρα, αλλά κυρίως στους 

μεσοκυττάριους χώρους, η οποία χάνει υδρογόνα και μετατρέπεται σε 

αφυδρογωνομένο ασκορβικό οξύ (DHAA), ε) το ουρικό οξύ, επίσης 

υδατοδιαλυτό, προϊόν του μεταβολισμού των πουρινών, το οποίο προστατεύει 

τους ιστούς από την οξειδωτική δράση του υπεροξειδικού νιτρικού οξειδίου 

(ΟΝΟΟ·), στ) οι πολυφαινόλες και ειδικότερα τα φλαβονοειδή. 

Αντιοξειδωτική ικανότητα ή δύναμη ονομάζουμε το σύνολο των 

αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχει ένα είδος τροφής ή φυτικού προϊόντος 

οι οποίες με τη δράση τους προστατεύουν τα κύτταρα του ανθρώπινου 

οργανισμού από την οξείδωση. Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ότι η λήψη 

εξωγενών αντιοξειδωτικών ουσιών συνεισφέρει στο μηχανισμό άμυνας του 

ανθρώπινου οργανισμού και μειώνει το επίπεδο οξειδωτικής καταπόνησης 

που αυτός δέχεται. Σε πολλές περιπτώσεις φυτικοί οργανισμοί έχουν επίσης 

αντιμετωπίσει πιο πετυχημένα καταπονήσεις μετά από εξωτερική εφαρμογή 

αντιοξειδωτικών. Επομένως, δοκιμές που προσδιορίζουν ποσοτικά τη 

συνολική αντιοξειδωτική δύναμη των τροφών ή άλλων φυτικών 

εκχυλισμάτων συνιστούν τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγησή τους 

ως προς το βαθμό προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού από τις επιβλαβείς 

επιπτώσεις των ελευθέρων ριζών οξυγόνου.  

Τα φρούτα και λαχανικά εκτός από τις βασικές ομάδες συστατικών των 

τροφίμων (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, ανόργανα και βιταμίνες) 

περιέχουν και ουσίες με πολύ ευεργετικές ιδιότητες, οι οποίες είναι ωφέλιμες 

για την ανθρώπινη υγεία. Περιέχουν πλήθος αντιοξειδωτικών ουσιών μεταξύ 

των οποίων πιο κοινές, και περισσότερο γνωστές στο ευρύτερο κοινό, είναι οι 

βιταμίνες C και E, οι ανθοκυανίνες και οι φαινόλες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 
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αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για τις φαινόλες και τις ανθοκυανίνες, 

εξαιτίας της συνεισφοράς τους στη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα ενός 

φυτικού προϊόντος. Οι ουσίες αυτές έχουν επιδείξει αντιοξειδωτική δράση και 

επιπλέον συχνά βρίσκονται σε σημαντικές ποσότητες στα φυτικά προϊόντα. 

(Chung et al., 1998, Haslam, 1996, Okuda et al., 1992, Ohtani et al., 2000, 

Lopes et al., 1999).  

Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν πως η κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών, τα οποία είναι πλούσια σε ωφέλιμες για την ανθρωπινή υγεία 

ουσίες, σχετίζεται με την πρόληψη ή και θεραπεία χρόνιων ασθενειών όπως 

καρδιακών νοσημάτων ακόμα και του καρκίνου, και πως η προστασία που 

παρέχουν οφείλεται στις διάφορες αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχονται 

στα φρούτα και τα λαχανικά (Hertog et al., 1997, Ames et al., 1993, Willett, 

1994). 

 

1.6 Συντήρηση καρπών  

Με τη συντήρηση επιδιώκεται η παράταση της εμπορικής ζωής των 

προϊόντων χωρίς να υποβαθμιστεί σοβαρά η ποιότητα τους. Η συντήρηση των 

οπωροκηπευτικών απαιτεί κατάλληλες εγκαταστάσεις και εκπαιδευμένο 

προσωπικό για τη λειτουργία και παρακολούθηση των ψυκτικών 

εγκαταστάσεων. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ακόμη και υπό τις 

καλύτερες συνθήκες συντήρησης δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση της 

ποιότητας σχεδόν σε καμία περίπτωση και για το λόγο αυτό μόνο προϊόντα 

καλής ποιότητας πρέπει να οδηγούνται προς συντήρηση. Συχνά με την 

αποθήκευση παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητας, αλλοίωση ή ακόμη και 

καταστροφή των προϊόντων από διάφορες αιτίες. 

Η συντήρηση των οπωροκηπευτικών μπορεί να γίνει σε απλές αποθήκες 

και σε ψυγεία. Οι απλές αποθήκες εξασφαλίζουν προστασία στα προϊόντα 

από βροχή, υγρασία, φως, και διατηρούνται κοντά στη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος με μικρότερο όμως εύρος από την εξωτερική θερμοκρασία. 

Προϊόντα που μπορούν να τοποθετηθούν σε απλές αποθήκες είναι κυρίως 

ξηροί καρποί, όσπρια, αποξηραμένοι καρποί, κρεμμύδια και σκόρδα. Και εδώ 

η υποβάθμιση ποιότητας και απώλεια προϊόντων μπορεί να είναι σημαντική 

ανάλογα την αποθήκη, τις συνθήκες συντήρησης και τη διάρκεια αυτής. Τα 
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βιομηχανικά ψυγεία είναι αποθήκες όπου ρυθμίζεται η θερμοκρασία, η 

υγρασία ή και η σύνθεση της ατμόσφαιρας. Δηλαδή μπορεί να είναι κοινά 

ψυγεία ή με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, μπορεί να είναι στάσιμα ή κινούμενα- 

αυτοκίνητα ψυγεία, βαγόνια, πλοία, εμπορευματοκιβώτια. Χρησιμοποιούνται 

για αποθήκευση συγκεκριμένων προϊόντων (φρούτα, λαχανικά και άνθη) για 

σύντομο ή μακρύ χρονικό διάστημα ανάλογα με το προϊόν και τη χρήση του. 

Τα μόνιμα ψυγεία κατασκευάζονται κοντά στους τόπους παραγωγής ή 

εμπορίας των προϊόντων. Είναι ανεξάρτητες μονάδες ή αποτελούν υπομονάδα 

συγκροτήματος που περιλαμβάνει διαλογητήρια, συσκευαστήρια και ψυγεία. 

Τα οπωροκηπευτικά μετά την συγκομιδή χάνουν εύκολα υγρασία, 

αναπνέουν έντονα, παράγουν αιθυλένιο, μαλακώνουν και επί πλέον 

αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα για τους μικροοργανισμούς. Η χαμηλή 

θερμοκρασία επιβραδύνει τις παραπάνω δραστηριότητες και κατά συνέπεια 

και το γηρασμό των ιστών και των προϊόντων. Επιπλέον η τροποποίηση της 

ατμόσφαιρας επιβραδύνει περαιτέρω την ωρίμανση και γηρασμό ή και τις 

προσβολές από μικροοργανισμούς. 

Απώλεια νερού κατά τη συντήρηση  

Τα οπωροκηπευτικά χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε 

νερό. Μετά την αποκοπή των καρπών από το μητρικό φυτό λόγω εξάτμισης 

και διαπνοής χάνουν γρήγορα τη σπαργή τους, διότι σταματάει τη παροχή 

νερού από το δένδρο. Η χαμηλή θερμοκρασία και η υψηλή σχετική υγρασία 

μέσα στα ψυγεία διατηρεί τους καρπούς σε καλή κατάσταση αλλά απώλειες 

νερού θα συνεχιστούν και σε αυτές τις συνθήκες. Επειδή η διατήρηση πολύ 

υψηλής σχετικής υγρασίας μέσα στα ψυγεία είναι δύσκολη, τα νωπά προϊόντα 

προκειμένου να μην αφυδατωθούν τυλίγονται με πλαστικά φύλλα συνήθως 

μεμβράνες πολυαιθυλενίου. Επίσης χρησιμοποιούνται εδώδιμες μεμβράνες οι 

οποίες αποτελούνται από λιπο-υδατο-κολλοειδή γαλακτώματα, τα οποία 

εφαρμόζονται στα φρούτα με εμβάπτιση, ψεκασμό ή βούρτσισμα μετά τη 

συγκομιδή και πριν την αποθήκευση και καταναλίσκονται μαζί με το τρόφιμο. 

Η βάση κατασκευής των εδώδιμων μεμβρανών είναι λίπη, πολυσακχαρίτες, 

πρωτείνες, νερό και προσκολητικό. 

Θερμοκρασία συντήρησης 

Το κάθε προϊόν συντηρείται σε διαφορετική θερμοκρασία, σχετική 

υγρασία και για διάφορα χρονικά διαστήματα. Μερικά προϊόντα είναι πολύ 
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ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες, άλλα λιγότερο και άλλα πολύ 

λιγότερο. Έτσι η θερμοκρασία συντήρησης κυμαίνεται μεταξύ -1 °C 

(αχλάδια) και 15 °C (μπανάνα). Μερικά προϊόντα συντηρούνται και σε 

θερμοκρασίες δωματίου αρκεί να ελέγχεται η σχετική υγρασία. Η άριστη 

σχετική υγρασία ποικίλει ανάλογα με το προϊόν, τα περισσότερα, όμως, νωπά 

οπωροκηπευτικά απαιτούν υψηλή σχετική υγρασία (90-95%). 

 

1.6.1 Συντήρηση οπωροκηπευτικών σε ψυγεία με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα 

Η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου στα οπωροκηπευτικά μειώνει την 

αναπνευστική δραστηριότητα και διατηρεί καλύτερα την οργανοληπτική 

ποιότητα, επιβραδύνει το μαλάκωμα της σάρκας, αναστέλλει το σχηματισμό 

του αιθυλενίου, επιβραδύνει σημαντικά την οξείδωση του ασκορβικού οξέως, 

δεν καταστρέφονται οι μεμβράνες των κυττάρων, και δεν αναπτύσσονται 

ορισμένες φυσιολογικές ασθένειες όπως το επιφανειακό έγκαυμα στα μήλα. 

Όλα τα προϊόντα επιδεικνύουν συμπτώματα ανοξίας κάτω από ένα ορισμένο 

όριο οξυγόνου και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της 

ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. 

Το υψηλό CO2 κατά τη συντήρηση των οπωροκηπευτικών 

ανταγωνίζεται το αιθυλένιο για τους ίδιους υποδοχείς, αναστέλλει το 

μαλάκωμα της σάρκας σε ορισμένα φρούτα, και τη δράση των μυκήτων και 

βακτηρίων όταν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή. Η υπερβολική 

συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα είναι ευεργετική αλλά και επιζήμια 

εξαρτώμενη από το προϊόν. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται όρια 

ασφαλείας κατά την αποθήκευση των οπωροκηπευτικών. 

Στα ψυγεία λοιπόν η μείωση της συγκέντρωσης Ο2 και η αύξηση της 

συγκέντρωσης CO2 ονομάζεται συντήρηση σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και 

χαρακτηρίζεται από τα εξής: καθυστερεί την ωρίμανση, μειώνει την 

αναπνευστική δραστηριότητα και την παραγωγή αιθυλενίου, έχει άμεση ή 

έμμεση επίδραση στις μετασυλλεκτικές ασθένειες, μειώνει τις προσβολές 

καθώς και την ένταση των προσβολών, έχει ευεργετική επίπτωση σε μερικές 

φυσιολογικές ασθένειες, όπως ζημιά από χαμηλές θερμοκρασίες, είναι 

χρήσιμο εργαλείο για εντομολογικό έλεγχο σε μερικά προϊόντα προς 

ικανοποίηση των μέτρων καραντίνας κάποιων χωρών εισαγωγής, ενώ φυσικά 

η διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα 
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για κάθε προϊόν είναι βασική προϋπόθεση για επιτυχή αποτελέσματα. Η 

ελεγχόμενη ατμόσφαιρα είναι αποτελεσματική στη συντήρηση πολλών 

προϊόντων και εφαρμόζεται κυρίως για τη συντήρηση των μήλων, αχλαδιών 

και ακτινιδίων, σε άλλα προϊόντα είναι κατάλληλη μόνο για σύντομο χρονικό 

διάστημα και, τέλος, σε ορισμένα προϊόντα δεν έχει καμιά επίδραση. 

 

1.7 Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (chilling injury)  

Οι βλάβες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών είναι κυρίως διαταραχές που 

παρατηρούνται σε καρπούς τροπικής ή υποτροπικής προέλευσης, παρόλο που 

ορισμένες φυσιολογικές διαταραχές εμφανίζονται και σε καρπούς που 

παράγονται σε εύκρατα κλίματα μόνο όταν αποθηκεύονται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες άνω του μηδενός για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι βλάβες 

λόγω χαμηλών θερμοκρασιών δεν είναι το ίδιο με το πάγωμα των φυτών, το 

οποίο είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που προέρχεται από τους 

παγοκρυστάλλους που σχηματίζονται στους ιστούς όταν οι καρποί 

αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες κάτω από τη σημείο πήξης τους. Η ελάχιστη 

ασφαλής θερμοκρασία για τους ευαίσθητους στις χαμηλές θερμοκρασίες 

καρπούς είναι πάντα πάνω από το σημείο πήξης τους. Η κρίσιμη θερμοκρασία 

για την αποφυγή βλαβών λόγω χαμηλών θερμοκρασιών εξαρτάται από το 

προϊόν, γενικά όμως συμβαίνει όταν τα γεωργικά προϊόντα αποθηκεύονται σε 

θερμοκρασίες χαμηλότερες των 10-13 °C. Συνεπώς, προϊόντα τα οποία είναι 

ευπαθή στο chilling injury συχνά έχουν μικρή διάρκεια ζωής καθώς δεν 

μπορούν να αποθηκευτούν σε χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να καθυστερήσει 

η φυσιολογική τους υποβάθμιση και η ανάπτυξη των παθογόνων ή για 

απεντόμωση. Οι βλάβες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να συμβούν 

στον αγρό, κατά τη μεταφορά ή τη διανομή, κατά την πώληση ή και στα 

οικιακά ψυγεία. Τα αποτελέσματα μικρών περιόδων χαμηλών θερμοκρασιών 

μπορεί να δρουν σωρευτικά σε μερικά προϊόντα. 

Η κύρια αιτία των βλαβών λόγω χαμηλών θερμοκρασιών πιστεύεται ότι 

είναι οι βλάβες από τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στις μεμβράνες 

των κυττάρων του φυτού. Οι βλάβες στις μεμβράνες προκαλούν μία σειρά 

δευτερογενών αντιδράσεων, οι οποίες μπορεί να είναι η παραγωγή 

αιθυλενίου, η συγκέντρωση τοξικών ενώσεων όπως η αιθανόλη και η 
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ακεταλδεΰδη καθώς και αλλαγή στην κυτταρική δομή. Καθώς η δομή των 

φυτών διαφέρει τόσο στην ευπάθεια στις βλάβες όσο και στη δυνατότητα να 

επιδιορθώνονται αυτές οι μεμβράνες, τα συμπτώματα διαφέρουν πολύ μεταξύ 

των καρπών. Το chilling injury είναι πρόβλημα που προκαλείται ως 

συνιστώσα του χρόνου και της θερμοκρασίας. Αν το προϊόν αποθηκευτεί 

κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία για μικρές περιόδους, το φυτό μπορεί να 

επιδιορθώσει τη βλάβη. Αν η έκθεση είναι μεγαλύτερης διάρκειας, τότε 

συμβαίνουν μη αναστρέψιμες βλάβες και έχουν ως αποτέλεσμα εμφανή 

πολλές φορές αποτελέσματα. Η βλάβη συμβαίνει ταχύτερα ή είναι πιο 

σοβαρή, όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία κάτω από το όριο ευπάθειας 

του κάθε είδους. Η επισήμανση και η διάγνωση είναι αρκετές φορές δύσκολη, 

καθώς τα προϊόντα μπορεί να φαίνονται υγιή όταν απομακρύνονται από τη 

χαμηλή θερμοκρασία, αλλά τα συμπτώματα είναι πιθανόν να φανούν όταν τα 

προϊόντα τοποθετούνται σε υψηλότερες θερμοκρασίες σε ελάχιστες ώρες έως 

αρκετές ημέρες. Επίσης, τα συμπτώματα μερικές φορές δεν είναι εμφανή 

εξωτερικά. Τέλος, οι κλιματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της 

καλλιεργητικής περιόδου και οι καλλιεργητικές φροντίδες επηρεάζουν την 

ευαισθησία των προϊόντων στο chilling injury χωρίς όμως να γνωρίζουμε 

πολλά για αυτές τις σχέσεις (Kader, 2002). 

 

1.7.1 Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες στα πυρηνόκαρπα 

Στα πυρηνόκαρπα έχει ευρέως παρατηρηθεί ότι τα συμπτώματα του 

Chilling είναι πιο έντονα όταν τα νεκταρίνια, τα ροδάκινα ή τα δαμάσκηνα 

αποθηκευτούν σε θερμοκρασία μεταξύ 2,2-7,6 °C, παρά όταν αυτά 

αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν. 

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στα πυρηνόκαρπα που 

διατηρούνται πάνω από 2 έως 4 εβδομάδες σε 0 έως 5 °C αναπτύσσουν 

αλευρώδη υφή (υφή μαλλιού) (mealiness) που συνοδεύεται από μειωμένη 

γεύση και γενικά υποβάθμιση της ποιότητας. Το φρούτο είναι γενικότερα 

μαλακό με στεγνή υφή (mealy), ενώ μερικές φορές το φρούτο γίνεται σκληρό 

με στεγνή υφή και εμφανίζει το σύμπτωμα της δερμάτωσης (leatheriness). 

Πολλές φορές αναπτύσσεται καστάνωμα- καφέτιασμα (flesh browning) της 

σάρκας στην περιοχή γύρω από τον πυρήνα και οι καρποί χάνουν την 

ικανότητα να ωριμάζουν φυσιολογικά (Σφακιωτάκης, 1995). 
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Το στάδιο ωρίμανσης κατά το οποίο γίνεται η συγκομιδή επηρεάζει τη 

μετέπειτα ωρίμαση του καρπού, τη γεύση και γενικότερα την εμπορική του 

ποιότητα. Έχει παρατηρηθεί ότι, όσο πιο ανώριμος συγκομισθεί ο καρπός, 

τόσο πιο συχνά εμφανίζει συμπτώματα αλευρώδους υφής. Επίσης, σε 

κιτρινόσαρκα ροδάκινα και νεκταρίνια παρατηρήθηκε ότι σε πρώιμο στάδιο 

ωρίμανσης εμφανίστηκαν συμπτώματα καφετιάσματος της σάρκας, ενώ σε 

φρούτα προχωρημένης ωριμότητας εμφανίζεται η αλευρώδης υφή και 

κατάρρευση της υφής της σάρκας. Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν 

στην Καλιφόρνια σε 135 επιλογές και 120 ποικιλίες ροδάκινων τα πιο συχνά 

συμπτώματα που εμφανίστηκαν ήταν τα συμπτώματα αλευρώδους υφής και 

καφέτιασμα της σάρκας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις προηγήθηκαν τα 

συμπτώματα αλευρώδους υφής και ακολούθησε το καφέτιασμα της σάρκας. 

Σε όλες της περιπτώσεις είχαμε υποβάθμιση της γεύσης περίπου 5 ημέρες 

πριν από την εμφάνιση οπτικής ζημιάς (Crisosto and Labavitch, 2002). 

Άλλο ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα που εμφανίζεται είναι το 

κοκκίνισμα της σάρκας (flesh bleeding), το οποίο εμφανίζεται σαν έντονο 

κόκκινο χρώμα στη σάρκα, εξαπλώνεται ξεκινώντας από τον πυρήνα και 

συνεχίζει προς τη σάρκα του ροδάκινου. Η διαφορά του συμπτώματος αυτού 

από τα αλλά δύο που προαναφέρθηκαν είναι ότι  αυτό δεν επηρεάζει τη γεύση 

του ροδάκινου. 

 

1.7.2 Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες στον ελαιόκαρπο 

Από πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόρνιας σε φρέσκες ελιές ποικιλίας Manzanillo μετά από συντήρηση 

στους 5-7,5 °C για 2 και 5 εβδομάδες, αντίστοιχα, τα κυριότερα συμπτώματα 

που εμφανίστηκαν στους καρπούς, μετά τη μεταφορά τους σε θερμοκρασία 

δωματίου, ήταν εξωτερικό και εσωτερικό καφέτιασμα. Το εσωτερικό 

ξεκίνησε γύρω από την περιοχή του πυρήνα και διασπείρονταν στη σάρκα με 

την πάροδο του χρόνου. Το εξωτερικό καφέτιασμα φάνηκε να ακολουθεί το 

εσωτερικό (Kader et al., 1990). 

 

1.8 Η καλλιέργεια της ροδακινιάς 
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Η καλλιέργεια της ροδακινιάς είναι μία από τις σημαντικότερες για τη 

χώρα μας μετά από εκείνη της ελιάς και των εσπεριδοειδών. Η συνολική 

παραγωγή το 2008 ανήλθε στους 734.100 τόνους (FAOSTAT). Στη συνολική 

παραγωγή συμμετέχουν τα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια σε ποσοστό 

40% και τα βιομηχανικά ροδάκινα ή συμπύρηνα με ποσοστό 60%. Στα 

επιτραπέζια, τα ροδάκινα αποτελούν το 25% της συνολικής παραγωγής και τα 

νεκταρίνια το 15%.  

Για την παραγωγή ποιοτικών καρπών η διαθεσιμότητα του φωτός είναι 

απαραίτητη, καθώς όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω το φως είναι η κινητήριος 

δύναμη για τη φωτοσύνθεση των φύλλων. Η φωτοσύνθεση προσφέρει 

ενέργεια για την ανάπτυξη του καρπού και το μεταβολισμό των 

υδατανθράκων. Το φως είναι επίσης απαραίτητο για την παραγωγή των 

ανθοκυανιδινών, χρωστικές που είναι υπεύθυνες για το κόκκινο έως και μωβ 

χρώμα του φλοιού των καρπών (π.χ. ροδάκινα, σταφύλια) (Creasy, 1968; 

Chalmers και Faragher, 1977). Αυτοί οι δύο παράγοντες γίνονται εμφανείς 

στα διαφορετικά μέρη της κόμης του δένδρου. Συνήθως, οι καρποί που είναι 

εκτεθειμένοι στον ήλιο είναι πιο κόκκινοι, μεγαλύτεροι, και έχουν υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε ΔΣΣ από τους καρπούς που αναπτύσσονται στη σκιά. 

Επιπλέον, το φως είναι επίσης σημαντικό για την παραγωγή των ανθοφόρων 

οφθαλμών για την καλλιέργεια της επόμενης χρονιάς. Για το φως και τη 

φυσιολογία και ποιότητα καρπού έχουμε ανωτέρω περιγράψει αναλυτικότερα 

τη βιβλιογραφία. 

Η ροδακινιά έχει σημαντική βλαστική ανάπτυξη την Άνοιξη έως αρχές 

του καλοκαιριού. Η νέα βλάστηση θα είναι η φρουτοπαραγωγική ζώνη την 

επόμενη χρονιά, καθώς οι ανθοφόροι οφθαλμοί θα διαφοροποιηθούν στα 

γόνατα των φυλλοφόρων φωτιζόμενων βλαστών για την άνθιση του επόμενου 

Μαρτίου, ενώ τα ίδια φύλλα θα είναι οι παραγωγοί υδατανθράκων για όλες 

τις λειτουργίες του δέντρου έως τη φυλλόπτωση το Φθινόπωρο. 

Χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη έως το Χειμώνα, οι ανθοφόροι οφθαλμοί θα 

συσσωρεύσουν εκατοντάδες ώρες ψύχους (<7 °C) ανάλογα την ποικιλία και 

μόνο τότε θα μπορέσουν να αναπτυχθούν αργά το Φεβρουάριο και ανθίσουν 

και καρποδέσουν το Μάρτιο. Αμέσως μετά ξεκινά η βλαστική ανάπτυξη μαζί 

με την αρχική ραγδαία ανάπτυξη των καρπών. Κάποιες ποικιλίες ωριμάζουν 

τους καρπούς τους αργά την Άνοιξη πριν από τη λήξη της βλαστικής 
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ανάπτυξης και κάποιες αργά το καλοκαίρι. Οι πρώιμης ωρίμανσης ποικιλίες 

προφανώς απαιτούν άριστες συνθήκες ανάπτυξης την Άνοιξη, ενώ πολλές 

φορές καλλιεργούνται σε ζεστές περιοχές με περιορισμένες δυνατότητες για 

άρδευση αλλά και ανάγκες του δέντρου κατά τη θερινή περίοδο 

μετασυλλεκτικά. Από την άλλη μεριά, η υπερβολική έλλειψη νερού 

μετασυλλεκτικά μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα της επόμενης 

χρονιάς. 

Οι ποικιλίες που ωριμάζουν τους καρπούς τους τον Ιούλιο και αργότερα 

παρουσιάζουν μια περίοδο διάρκειας εβδομάδων όπου η ανάπτυξη του 

καρπού είναι περιορισμένη λόγω της σκλήρυνσης του πυρήνα. Αυτή την 

περίοδο ο περιορισμός του αρδευτικού νερού δεν θα έχει κάποια ή σημαντική 

επίδραση στην παραγωγικότητα του ροδακινεώνα. Αμέσως μετά την περίοδο 

σκλήρυνσης του πυρήνα, ξεκινά μια περίοδος ραγδαίας ανάπτυξης της 

σάρκας των καρπών μέχρι την εμπορική συγκομιδή (τα 2/3 του τελικού 

μεγέθους του καρπού συχνά αναπτύσσονται σε αυτή τη φάση) και τότε οι 

ανάγκες σε νερό είναι υψηλές. Βέβαια από ένα σημείο και πάνω, η άρδευση 

υποβαθμίζει τη γευστική ποιότητα αυξάνοντας την ποσότητα κύρια με το 

μεγαλύτερο μέγεθος καρπού. Επομένως, η άριστη χρήση του νερού μπορεί να 

περιορίσει τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες νερού, να μην μειώσει 

οικονομικά την παραγωγικότητα και να διατηρήσει μια υψηλή γευστική 

ποιότητα για τα ροδάκινα, που είναι και το ζητούμενο στη σημερινή 

ανταγωνιστική αγορά νωπών και κονσερβοποιημένων φρούτων. 

 

1.9 Η καλλιέργεια της ελιάς  

Η ελιά μπορεί να αναπτυχθεί και να παράγει καρπό χωρίς άρδευση και 

στις πιο ξηρές συνθήκες της χώρας μας. Με κάτω από 200 mm έως και με 

πάνω από 800 mm βροχής ετησίως καλλιεργούνται τα περισσότερα 

ελαιόδεντρα στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Όταν οι βροχοπτώσεις είναι 

λίγες και κύρια κατανεμημένες το Φθινόπωρο και Χειμώνα σε συνδυασμό με 

τις υψηλές θερμοκρασίες Άνοιξης και Καλοκαιριού, η παραγωγή βλαστών και 

καρπών είναι ελάχιστη και η παρενιαυτοφορία έντονη, ώστε η μέση 

παραγωγικότητα του ελαιώνα να είναι έως και 1-2 κιλά λάδι το δέντρο. Με 

τις σημερινές χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο είναι συχνά αδύνατο να 
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καλλιεργηθεί η ελιά χωρίς άρδευση και να αποδώσει ικανοποιητικό 

οικονομικό αποτέλεσμα.  

Η άρδευση βελτιώνει τη βλάστηση, μειώνει την ένταση της 

παρενιαυτοφορίας, μειώνει το ποσοστό ατελών-άγονων ανθέων (ξηρικός 

ελαιώνας 53% άγονα άνθη, αρδευόμενος 8% άγονα άνθη από έρευνα στην 

Ιταλία), βελτιώνει την καρπόδεση και ανάπτυξη του καρπού και, όταν γίνεται 

ορθά, διατηρεί την ελαιοπεριεκτικότητα σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στην 

ελαιοποιήσιμη ελιά ποικ. Κορωνέικη η αύξηση παραγωγής ελαιόλαδου σε 

επίπεδο ελαιώνα από τη στάγδην άρδευση έφτασε το 30-58% ανάλογα με τον 

τύπο εδάφους και την κατάσταση των ελαιόδεντρων (Chartzoulakis et al., 

1992). Στη βρώσιμη ελιά με το κατάλληλο κλάδεμα και την ορθή άρδευση 

και λίπανση πετυχαίνουμε υψηλή παραγωγή καρπών εμπορικού μεγέθους, 

ικανοποιητική ποιότητα (διατροφική αξία, συντηρησιμότητα) και σχεδόν 

εκμηδενισμό της παρενιαυτοφορίας. Η επαρκής υγρασία στο έδαφος αυξάνει 

την πυκνότητα και τον όγκο του ριζικού συστήματος κοντά στην επιφάνεια 

του εδάφους (το πιο γόνιμο έδαφος) και μειώνει το ποσοστό των προϊόντων 

φωτοσύνθεσης που καταναλώνονται από τη ρίζα. Η ελιά εμφανίζει δύο 

φάσεις ανάπτυξης ετήσιας βλάστησης, μία έντονη κατά την άνοιξη μέχρι την 

αρχή του καλοκαιριού, όπου γίνεται και η διαμόρφωση των ανθικών 

καταβολών, και μια λιγότερο δυναμική φάση κατά το φθινόπωρο. Η 

εξασφάλιση επαρκούς εδαφικής υγρασίας κατά τις φάσεις αυτές επηρεάζει 

ευνοϊκά την ανάπτυξη, αυξάνοντας το συνολικό μήκος της ετήσιας 

βλάστησης, τη φυλλική επιφάνεια και τον αριθμό των φύλλων αλλά πολλές 

φορές και την ανθοφορία της επόμενης χρονιάς. Ανεπάρκεια υγρασίας την 

άνοιξη (Μάρτιος-Μάιος) μειώνει τη βλάστηση, με αποτέλεσμα τη μείωση της 

παραγωγής του ιδίου αλλά και του επόμενου πιθανώς έτους. Επαρκής 

υγρασία την περίοδο βλάστησης (Μάρτιος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-

Οκτώβριος) τείνει να μειώσει την παρενιαυτοφορία (τουλάχιστον σε μερικές 

ποικιλίες). Η υπερβολική άρδευση ή βροχόπτωση οδηγεί σε κορεσμό του 

εδάφους με αποτέλεσμα την έλλειψη οξυγόνου στο έδαφος. Η έλλειψη 

οξυγόνου μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στο μεταβολισμό των ριζών και να 

παρεμποδίσει την απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων. Τα 

ελαιόδενδρα που αναπτύσσονται κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνονται 

μικρά, με πολυάριθμους λεπτούς κλαδίσκους, μικρά και κιτρινοπράσινα 
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φύλλα, μικρή απόδοση και πρόωρη ωρίμανση των καρπών. 

Η άρδευση αυξάνει την παραγωγή τέλειων ανθέων και το ποσοστό της 

καρπόδεσης. Έλλειψη νερού στην άνθηση προκαλεί μείωση του αριθμού 

ανθοταξιών, παραγωγή ατελών ανθέων, ανθόρροια και μείωση του ποσοστού 

καρπόδεσης, και καρπόπτωση. Η υπερβολική άρδευση κατά τη διάρκεια της 

άνθησης μπορεί να προκαλέσει έλλειψη αζώτου λόγω έκπλυσης, με 

αποτέλεσμα την πτώση των ανθέων (Χαρτζουλάκης, 2005) και αύξηση της 

ζημιάς από το Βερτισίλιο. 

Εκτός από την άρδευση ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη της ελιάς είναι και το φως. Αν και η ελιά δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται από τη φωτοπερίοδο, βλαστοί που δεν δέχονται αρκετό φως, δεν 

σχηματίζουν ανθοφόρους οφθαλμούς. Επομένως το φως είναι απαραίτητο για 

το σχηματισμό των ανθοφόρων οφθαλμών στην ελιά. Πάντως, η σκίαση μετά 

τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών δεν επηρεάζει την ανθοφορία 

της επόμενης χρονιάς, μπορεί όμως να προκαλέσει μορφολογική στειρότητα 

(άγονα άνθη). Σκίαση ή αφαίρεση των φύλλων μπορεί να αναστείλει την 

άνθηση στο συγκεκριμένο σημείο. Η ένταση και ποιότητα του προσπίπτοντος 

φωτός στα φύλλα μειώνεται δια μέσου της κόμης του δένδρου και μπορεί να 

ποικίλει με τη διαμόρφωση του δένδρου και την πυκνότητα της κόμης. 

Ακλάδευτα δέντρα ελιάς γίνονται πολύ πυκνά, η βλάστηση νεκρώνεται στο 

εσωτερικό της κόμης και η παραγωγή καρπών μεταφέρεται μόνο στην 

περιφερειακή ζώνη φωτιζόμενης βλάστησης (Θεριός, 2005). 

 

1.10 Σκοπός της μελέτης 

Με σκοπό την ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού και με πιθανό 

όφελος στην ποιότητα των καρπών μελετήθηκε η επίδραση της ελλειμματικής 

άρδευσης κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του καρπού της ροδακινιάς και 

μετασυλλεκτικά, δηλ. κατά τους θερινούς μήνες όταν η διαθεσιμότητα 

αρδευτικού νερού είναι μικρή, στην ποιότητα ροδάκινων ποικιλίας Royal 

Glory και νεκταρινιών ποικιλίας Caldesi 2000, δύο ποικιλιών μεσοπρώιμης 

ωρίμανσης, κατά τη συγκομιδή και μετά από ψυχρή συντήρηση για 2, 4 και 6 

εβδομάδες. Η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης κατά το τρίτο στάδιο 

ανάπτυξης του καρπού πραγματοποιήθηκε με σκοπό την πρόκληση 
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καταπόνησης στο φυτό και με την υπόθεση ότι η καταπόνησης θα οδηγούσε 

στην ανθεκτικότητα του φυτού στις χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης 

(chilling Injury). 

Παράλληλα εξετάστηκε η επίδραση της αυξημένης διαθεσιμότητας του 

φωτός μέσα στην κόμη του δένδρου με τη χρήση ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τον περιορισμό των 

αρνητικών συνεπειών από την περιορισμένη άρδευση αλλά τελικά βρέθηκε 

ότι προκάλεσε θερμική καταπόνηση στο φυτό, καθώς και η θέση των καρπών 

στην κόμη του δένδρου (έλλειψη φωτός στο κατώτερο μέρος του δέντρου 

προκαλεί μειωμένη πραγωγικότητα), και πως επηρεάζεται η ποιότητα και 

συντηρησιμότητα αυτών. Η αποτελεσματικότητα και η επίδραση του 

ανακλαστικού πλαστικού στην ποιότητα των καρπών εντοπίστηκε με 

μετρήσεις φωτός (UV και PAR ακτινοβολίας) 

Για τα νεκταρίνια μελετήθηκε και η επίδραση των ανωτέρω 

παραγόντων στην περιεκτικότητα τους σε βιοενεργές ουσίες (φαινολικά οξέα, 

φλαβονόλες, ανθοκυανιδίνες και προανθοκυανιδίνες). Οι ίδιοι παράγοντες, 

εκτός από την επίδραση των δύο θέσεων της κόμης, μελετήθηκαν και στην 

περίπτωση δύο συμπύρηνων ποικιλιών ροδάκινων ‘Loadel’ και ‘Fortuna’ 

μέσης εποχής ωρίμανσης, κατά τη συγκομιδή και μετά από ψυχρή συντήρηση 

για 3 και 6 εβδομάδες. Τέλος, με επίσης κύριο σκοπό την εξοικονόμηση 

αρδευτικού νερού και βελτίωση του φωτισμού της κόμης του ελαιόδεντρου 

μελετήθηκε η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης και της εδαφοκάλυψης 

με ανακλαστικό πλαστικό στην ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών 

‘Κονσερβολιάς’ και η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης στην ποιότητα 

και συντηρησιμότητα των καρπών ‘Χονδρολιάς Χαλκιδικής’, όταν αυτοί 

συγκομίστηκαν για μεταποίηση ως πράσινοι καρποί.  
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ‘ROYAL 

GLORY’ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ ‘CALDESI 2000’ 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης 

και του ανακλαστικού πλαστικού, με σκοπό τη μείωση χρήσης αρδευτικού 

νερού, στην ποιότητα του καρπού ροδακινιάς ‘Royal Glory’ και νεκταρινιάς 

‘Caldesi 2000’ κατά τη συγκομιδή και μετά από ψυχρή συντήρηση για τρεις 

συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους 2006, 2007 και 2008. Για τους 

σκοπούς του πειράματος πραγματοποιήθηκαν 4 μεταχειρίσεις για κάθε 

ποικιλία: α) ο μάρτυρας, στον οποίο εφαρμόστηκε άρδευση στο 100% της 

εξατμισοδιαπνοής, ΕΤc, β) η ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), όπου 

εφαρμόστηκε άρδευση 75% της ΕΤc τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πριν από 

τη συγκομιδή και 50% της ΕΤc μετασυλλεκτικά, γ) ανακλαστικό πλαστικό 

Extenday® εδαφοκάλυψης (Ανακλαστικό) επί της γραμμής των δέντρων και 
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δ) η συνδυασμένη μεταχείριση ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης και 

ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ). Η ποιότητα εκτιμήθηκε σε 

καρπούς που συγκομίστηκαν από το φωτιζόμενο (επάνω) και σκιασμένο 

(κάτω) μέρος της κόμης του δένδρου την ημέρα της συγκομιδής και μετά από 

2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης στους 2 °C και μία ημέρα ζωής στο 

ράφι. Οι παράμετροι ποιότητας που εξετάστηκαν περιλάμβαναν το βάρος 

καρπού, το χρώμα φλοιού, τη σκληρότητα σάρκας, την ειδική ηλεκτρική 

αγωγιμότητα και το ποσοστό ξηρού βάρους, καθώς και τα διαλυτά στερεά 

συστατικά (ΔΣΣ), την οξύτητα και τα ολικά φαινολικά του χυμού. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε υποκειμενική εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από 

τη χαμηλή θερμοκρασία κατά τη συντήρηση, chilling injury (CI). Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εκτίμησης παραγωγής των δένδρων, 

μετρήσεις ανάπτυξης του καρπού, μετρήσεις νωπού και ξηρού βάρους 

ετήσιων και διετών-τριετών βλαστών (μόνο το 2008) και μετρήσεις ηλιακής 

ακτινοβολίας (UV και PAR) κάτω από την κόμη των δένδρων. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου συντήρησης και στις δύο ποικιλίες, το χρώμα του φλοιού 

μεταβλήθηκε ελαφρά, οι καρποί μαλάκωσαν. Η ειδική ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, τα ΔΣΣ, η οξύτητα και το ποσοστό ξηρού βάρους μειώθηκαν, 

ενώ αυξήθηκε η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών και το CI. Η εφαρμογή 

του ανακλαστικού πλαστικού οδήγησε στη βελτίωση του φωτισμού στο 

κατώτερο μέρος της κόμης των δένδρων. Η ανάπτυξη των καρπών και στις 

δύο ποικιλίες ήταν φυσιολογική, καθώς το μέγεθος και το βάρος φαίνεται να 

επηρεάστηκε ελάχιστα από την Ελ. Άρδ. δίνοντας καρπούς ελαφρά 

μικρότερους σε μέγεθος  και βάρος από εκείνους του μάρτυρα, χωρίς όμως να 

υποβαθμίζεται η εμπορική τους ποιότητα. Γενικά, η εφαρμογή των 

διαφορετικών μεταχειρίσεων είχε διαφορετική επίδραση στην ποιότητα των 

καρπών των δύο ποικιλιών που μελετήθηκαν, αλλά δεν έδειξε να επηρεάζει 

την παραγωγή τους. Τα ροδάκινα από τα δένδρα που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν παρόμοια ποιότητα με τα ροδάκινα του μάρτυρα 

εκτός από τα αυξημένα ποσοστά ΔΣΣ και λίγο υψηλότερη ζημιά από CI. Τα 

νεκταρίνια από τα δένδρα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν 

καλύτερη ποιότητα κατά τη συγκομιδή αλλά μικρότερη ικανότητα 

συντήρησης σε σχέση με τα νεκταρίνια του μάρτυρα. Τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό ήταν πιο ώριμα στη 
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συγκομιδή σε σχέση με τους καρπούς των λοιπών μεταχειρίσεων και είχαν 

καλύτερη ποιότητα αλλά μικρότερη συντηρησιμότητα σε σχέση με τους 

καρπούς του μάρτυρα. Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν πάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό παρουσίασαν πιο έντονο επίχρωμα φλοιού, 

σκληρότερη σάρκα, υψηλότερη οξύτητα και ποσοστό ξηρού βάρους, 

παρόμοια ΔΣΣ και ολικά φαινολικά και μεγαλύτερο ποσοστό δερμάτωσης 

(leatheriness, σύμπτωμα CI) σε σχέση με τα νεκταρίνια του μάρτυρα. Τα 

ροδάκινα της συνδυασμένης μεταχείρισης της Ελ. Άρδ. και του ανακλαστικού 

πλαστικού συμπεριφέρθηκαν είτε όπως τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες Ελ. Άρδ. είτε όπως τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν με την επίδραση 

του ανακλαστικού πλαστικού στα διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

μελετήθηκαν. Στην περίπτωση των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ οι καρποί της 

συνδυασμένης μεταχείρισης συμπεριφέρθηκαν τις περισσότερες φόρες όπως 

και οι καρποί του μάρτυρα. Γενικά η ποιότητα των καρπών βελτιώθηκε με τις 

διαφορετικές μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν, αλλά μειώθηκε η 

συντηρησιμότητα τους. Τέλος, οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο επάνω 

(φωτιζόμενο) μέρος της κόμης είχαν καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω (σκιασμένο) μέρος της κόμης στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

 

2.1 Εισαγωγή 

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς στην Ελλάδα είναι η τρίτη 

σημαντικότερη δενδροκομική καλλιέργεια μετά την ελιά και τα εσπεριδοειδή. 

Επίσης, το είδος αυτό είναι ευρέως καλλιεργούμενο στην περιοχή της 

Μεσογείου και παρουσιάζει πολύ μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον. Όπως είναι 

γνωστό, η ροδακινιά είναι δένδρο πολύ απαιτητικό σε νερό με τα κρίσιμα 

στάδια να εντοπίζονται κατά την άνθηση, την καρπόδεση, τη βλαστική 

αύξηση και την ανάπτυξη του καρπού, κυρίως κατά το πρώτο και τρίτο 

στάδιο ανάπτυξης του καρπού (Berman and DeJong, 1996), οπότε η έλλειψη 

νερού τις περιόδους αυτές καθιστά αδύνατη την καλλιέργεια της. Στην 

περιοχή της Μεσογείου οι περίοδοι ξηρασίας, κυρίως τους καλοκαιρινούς 

μήνες, είναι αρκετά μεγάλες και σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη μείωση του 
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διαθέσιμου αρδευτικού νερού, η καλλιέργεια της ροδακινιάς αρχίζει να 

γίνεται απαγορευτική. 

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα κατανοητός ο λόγος για τον οποίο πολλοί 

επιστήμονες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην προσπάθεια βελτίωσης 

της χρήσης νερού σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη (Boland et al., 1993; 

Naor et al., 2004). Επίσης, πολλοί είναι εκείνοι οι ερευνητές που έχουν 

δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση του σωστού προγραμματισμού της 

άρδευσης σε οπωρώνες ροδακινιάς με σκοπό την εξοικονόμηση αρδευτικού 

νερού (Mahhou et al., 2006; Girona et al., 2006; Marsal et al., 2006; 

Goldhamer et al., 2001). Η πιο διαδεδομένη τεχνική άρδευσης που 

χρησιμοποιείται με σκοπό τη μείωση της ποσότητας του νερού είναι η 

εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης, δηλαδή η εφαρμογή μικρότερης 

δόσης νερού από τις απαιτήσεις του φυτού σε νερό οι οποίες υπολογίζονται 

βάση εξατμισοδιαπνοής (Fereres and Soriano, 2007). Ο σημαντικότερος 

στόχος είναι να προταθούν σωστές τεχνικές για τη μείωση της ποσότητας του 

νερού την κατάλληλη περίοδο ανάπτυξης του δένδρου, έτσι ώστε να γίνει 

εξοικονόμηση νερού και ταυτόχρονα παραγωγή καρπών υψηλής ποιότητας 

(Girona et al., 2003). Είναι, λοιπόν, σημαντικό η εφαρμογή της ελλειμματικής 

άρδευσης να γίνει σε συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης του δένδρου της 

ροδακινιάς κατά το οποίο το δένδρο, και κύρια η παραγωγή καρπών, δεν 

παρουσιάζει ευαισθησία στην έλλειψη νερού (Mitchell and Chalmers, 1982; 

Goldhamer et al., 2002; Johnson and Phene, 2008). 

Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό εμφανίζονται, όπως είναι 

αναμενόμενο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι οποίοι συμπίπτουν σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (ανάλογα την εποχή ωρίμανσης της ποικιλίας) 

με την περίοδο ανάπτυξης του καρπού. Η αύξηση του καρπού της ροδακινιάς 

γίνεται σε τρία χαρακτηριστικά στάδια (Βασιλακάκης, 2009). Κατά τη 

διάρκεια του πρώτου σταδίου έχουμε ταχεία αύξηση του καρπού, κατά το 

δεύτερο σταδίο σχεδόν σταματά η αύξηση του καρπού και σκληραίνει ο 

πυρήνας και στο τρίτο στάδιο παρατηρείται ταχεία αύξηση του μεσοκαρπίου, 

που αποτελεί το εδώδιμο τμήμα του καρπού. Τα στάδια αυτά είναι 

περισσότερο εμφανή στις όψιμες παρά στις πρώιμες ποικιλίες. Πολλές είναι οι 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στον αγρό για να καθοριστούν οι 

επιδράσεις της εφαρμογής της ελλειμματικής άρδευσης στα διαφορετικά 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 71 

στάδια ανάπτυξης του καρπού της ροδακινιάς (Larson et al., 1988; Girona et 

al., 2004). Η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης κατά το πρώτο στάδιο 

ανάπτυξης του καρπού, την περίοδο των έντονων κυτταροδιαιρέσεων, 

οδήγησε στη μείωση του μεγέθους του καρπού (Girona et al., 2004). 

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα στην περίπτωση εφαρμογής της 

ελλειμματικής άρδευσης στα πρώτα δύο στάδια της ανάπτυξης του καρπού, 

οπού και πάλι είχαμε μείωση του τελικού μεγέθους του καρπού (Mitchell and 

Chalmers, 1982). Ως πιο επιτυχημένη εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης 

θεωρήθηκε η εφαρμογή της κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του καρπού 

(στάδιο σκλήρυνσης του πυρήνα) (Girona et al., 2005), όπου αρχικά 

παρατηρήθηκε μείωση του μεγέθους του καρπού των ροδάκινων (Girona et 

al., 2004), αλλά κατά τη συγκομιδή δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στο 

μέγεθός του καρπού, κυρίως όμως για όψιμης ωρίμανσης ποικιλίες. Όταν η 

ελλειμματική άρδευση εφαρμόστηκε κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του 

καρπού, παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης των ολικών στερεών 

διαλυτών συστατικών και μείωση του μεγέθους του καρπού (Crisosto et al., 

1994; Besset et al., 2001; Naor et al., 2001; Gelly et al., 2003).  

Εκτός από την εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης προσυλλεκτικά, 

μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και για τη μετασυλλεκτική εφαρμογή της, η 

οποία θεωρήθηκε υπεύθυνη για τη δημιουργία διπλών καρπών, τόσο στα 

ροδάκινα όσο και στα νεκταρίνια, σε συνθήκες έντονης καταπόνησης 

(Handley and Johnson, 2000; Naor et al., 2005). Σε άλλες περιπτώσεις η 

μείωση της άρδευσης μετασυλλεκτικά οδήγησε σε μείωση της βλαστικής 

ανάπτυξης σε πρώιμες ποικιλίες ροδάκινου (Larson et al., 1988; Johnson et 

al., 1992) ενώ, ταυτόχρονα, βελτίωσε την ποιότητα των καρπών (Gelly et al., 

2004). Επιπρόσθετα, η παρατεταμένη εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης 

μετασυλλεκτικά οδήγησε στην προσαρμογή του δένδρου σε ξηρές συνθήκες, 

εξαιτίας της επιμήκυνσης της ρίζας άρα και την καλύτερη απορρόφηση του 

νερού από τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους (Johnson et al., 1992).  

Μία εναλλακτική και καινοτόμος τεχνική για την εξοικονόμηση 

αρδευτικού νερού θα μπορούσε να είναι η χρήση ανακλαστικού πλαστικού 

κάτω από την κόμη των δένδρων. Οι Lange και Geelen (2005) διαπίστωσαν 

ότι η εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού στο κάτω μέρος της κόμης πρώιμων 

ροδάκινων αύξησε την εδαφική υγρασία κατά 10% στις περιοχές που ήταν 
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καλυμμένες με ανακλαστικό πλαστικό Extenday, σε σχέση με παρόμοιες 

περιοχές που δεν ήταν καλυμμένες με ανακλαστικό πλαστικό. Επίσης, με το 

ανακλαστικό πλαστικό κάτω από την κόμη των δένδρων και πάνω από το 

σύστημα άρδευσης υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της ανάπτυξης ζιζανίων, 

με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης νερού από αυτά.  

Εκτός, όμως, από την αναμενόμενη οικονομία στο νερό, το 

ανακλαστικό πλαστικό συνηθίζεται να χρησιμοποιείται συχνά και για τη 

βελτίωση της διάχυσης του φωτός στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της ανάπτυξης των 

δένδρων (Jackman et al., 2004). Το ανακλαστικό πλαστικό κάτω από την 

κόμη του δένδρου αυξάνει τη διαθεσιμότητα του φωτός, κυρίως στα 

χαμηλότερα μέρη της κόμης του δένδρου (Green et al., 1995). 

Η διαθεσιμότητα του φωτός στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου είναι 

ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των καρπών και την 

παραγωγικότητα των δένδρων. Έχει αποδειχθεί ότι η αυξημένη έκθεση της 

κόμης του δένδρου στο φως βοηθάει στην αύξηση του καρπού και στην 

αύξηση της περιεκτικότητας αυτού σε διαλυτά στερεά συστατικά (Marini et 

al., 1991). Επίσης, έχει βρεθεί ότι η χρήση του ανακλαστικού πλαστικού σε 

ροδάκινα στη Νέα Ζηλανδία οδήγησε στη βελτίωση της ποιότητας των 

καρπών με την αύξηση των ΔΣΣ, του ποσοστού ξηρού βάρους και της 

σκληρότητας της σάρκας. Συγχρόνως, υπήρξε θετική ανταπόκριση στη 

γευστική δοκιμή των καρπών που αναπτύχθηκαν πάνω από ανακλαστικό 

πλαστικό από έμπειρους δοκιμαστές καρπών (Jackman et al., 2004). 

Με σκοπό την ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού με πιθανή τη 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών μελετήθηκε η επίδραση της εφαρμογής 

της ελλειμματικής άρδευσης κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του καρπού και 

μετασυλλεκτικά, δηλ. κατά τους θερινούς μήνες, όταν η διαθεσιμότητα νερού 

είναι μικρή. Παράλληλα εξετάστηκε η επίδραση της αυξημένης 

διαθεσιμότητας του φωτός μέσα στην κόμη του δένδρου, καθώς και η θέση 

των καρπών στην κόμη του δένδρου, στην ποιότητα ροδάκινων ποικιλίας 

Royal Glory και νεκταρινιών ποικιλίας Caldesi 2000, δύο ποικιλιών 

μεσοπρώιμης ωρίμανσης, κατά τη συγκομιδή και μετά από ψυχρή συντήρηση 

για 2, 4 και 6 εβδομάδες. 
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2.2 Υλικά και Μέθοδοι 

 

2.2.1 Πείραμα Βελεστίνου 

Το Αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας και Αγροτικού Περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στην περιοχή του Βελεστίνου 

(39°23΄05,68΄΄Ν 22°44΄57,08΄΄Ε). Το υψόμετρο είναι 102 m και το έδαφος 

έχει υφή αμμοαργιλοπηλώδη έως αργιλώδη και κοκκομετρική σύσταση 

μέτρια λεπτόκοκκη έως λεπτόκοκκη. Ο πειραματικός αγρός που 

χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση του πειράματος έχει έκταση 1 

στρέμματος και αρδευόταν με σταγόνες σταθερής ροής 16 L h-1. Το νερό που 

χρησιμοποιήθηκε για την άρδευση είχε ηλεκτρική αγωγιμότητα 663 μS cm-1 

και νιτρικά περίπου 19 μg kg-1. 

Οι ποικιλίες που μελετήθηκαν ήταν επιτραπέζια ροδάκινα Royal Glory 

και επιτραπέζια νεκταρίνια Caldesi 2000.  

Τα δένδρα ήταν φυτεμένα σε γραμμές, σε κάθε γραμμή υπήρχαν 

συνολικά 8 δένδρα με 4 από κάθε ποικιλία. Οι αποστάσεις φύτευσης ήταν 5 x 

5 m και το σχήμα διαμόρφωσης κύπελλο. Οι μεταχειρίσεις οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πειραματικό τεμάχιο αναφέρονται στη 

συνέχεια: 

Μάρτυρας η άρδευση πραγματοποιήθηκε με βάση την απόφαση του 

παραγωγού τη πρώτη καλλιεργητική περίοδο (καλοκαίρι 2006) και στο 100% 

της εξατμισοδιαπονοής ΕΤc τις επόμενες δύο χρονιές που πραγματοποιήθηκε 

το πείραμα (καλοκαίρι 2007 και 2008). 

Ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) κατά την οποία εφαρμόστηκε το 

75% του νερού που εφαρμόστηκε στο μάρτυρα κατά την περίοδο πριν από τη 

συγκομιδή (περίπου 3 εβδομάδες) και το 50% της άρδευσης που 

εφαρμόστηκε στο μάρτυρα κατά την περίοδο μετά τη συγκομιδή και για ένα 

μήνα. 

Ανακλαστικό πλαστικό Εxtenday τοποθετήθηκε κάτω από την κόμη 

κατά μήκος της γραμμής όπως φαίνεται στην εικόνα 2.1 περίπου ένα μήνα 

πριν από τη συγκομιδή. 
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Εικ. 2.1. Εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού κάτω από την κόμη των 

δέντρων κατά μήκος της γραμμής με δύο φύλλα συνολικού πλάτους 1,6 m. 

 

Ανακλαστικό πλαστικό με την εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης 

(Ανακλ.+Ελ. Άρδ.) κατά τη μεταχείριση αυτή τοποθετήθηκε ανακλαστικό 

πλαστικό κάτω από την κόμη του δέντρου κατά μήκος της γραμμής και 

ταυτόχρονα εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 

και ποσότητα όπως στη μεταχείριση της ελλειμματικής άρδευσης. 

Δύο με τρεις ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής 

ελέχθηκε η ποιότητα των καρπών που βρισκόταν στο επάνω μέρος της κόμης 

(πιο ώριμοι καρποί) η σκληρότητα σάρκας ήταν 5 Kg F (Force) και τα 

διαλυτά στερεά συστατικά >12%. 

Για κάθε μεταχείριση χρησιμοποιήθηκαν τρείς επαναλήψεις των 

τεσσάρων δένρτων. Τα ακραία δένδρα της κάθε τετράδας δεν 

χρησιμοποιούταν στις μετρήσεις πεδίου, ενώ συχνά υπεήρχε και μία σειρά 

δένδρων που δεν χρησιμοποιούταν στις μετρήσεις πεδίου, ενώσυχνά υπήρχε 

και μία σειρά δέντρων που δεν χρησιμοποιούταν στις μεταχειρίσεις. Οι 

καρποί συγκομίστηκαν από τα μεσαία δέντρα της κάθε επανάληψης και 

συνήθως από τα 5 (εκ των 6) που ήταν πιο αντιπροσωπευτικά του συνόλου.   

Κατά τη συγκομιδή: 

Συγκομίστηκαν 90 καρποί από 5 δένδρα από κάθε μεταχείριση από 

περιοχές της κόμης που ήταν εκτεθειμένες στο φως (επάνω μέρος) και 90 

καρποί από περιοχές της κόμης που σκιάζονταν, κυρίως από το κάτω μέρος 

της κόμης, για εκτίμηση της ποιότητας μετά από συντήρηση 2, 4 και 6 

εβδομάδες και 1 ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου μετά από κάθε έξοδο (ζωή 

στο ράφι). Την ίδια χρονική στιγμή συγκομίστηκαν 5 επαναλήψεις των 6 
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καρπών από κάθε θέση (φωτιζόμενη, σκιασμένη) και μεταχείριση με σκοπό 

την αξιολόγηση της αρχικής ποιότητας κατά τη συγκομιδή. Η συντήρηση 

πραγματοποιήθηκε στα εμπορικά ψυγεία Ν. Βογιατζής σε θερμοκρασία 2 ºC 

και σχετική υγρασία 95%. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε κατά το 2006, 2007 

και 2008. Το καλοκαίρι του 2006 εφαρμόστηκαν μόνο οι 2 από τις 4 

μεταχειρίσεις, δηλ. οι μεταχειρίσεις του μάρτυρα και της ελλειμματικής 

άρδευσης. Το καλοκαίρι του 2006 τα ροδάκινα ποικιλίας Royal Glory 

συγκομίστηκαν 4/7/06 και τα νεκταρίνια ποικιλίας 30/6/06. Το καλοκαίρι του 

2007 η συγκομιδή των ροδάκινων πραγματοποιήθηκε 25/6/07 και των 

νεκταρινιών 25/6/07. Τέλος το καλοκαίρι του 2008 η συγκομιδή για τα 

ροδάκινα έγινε 26/6/08 ενώ για τα νεκταρίνια 24/6/08. 

 

2.2.2 Μετρήσεις Ποιότητας 

 

Μέσο βάρος καρπού 

Μετά τη συγκομιδή και μετά από κάθε έξοδο των καρπών από το 

ψυγείο προσδιορίστηκε το μέσο βάρος καρπού με ζύγιση σε ηλεκτρονική 

ζυγαριά Kern (model EW 600-ZM, Balingen, Germany), για τις 

καλλιεργητικές περιόδους 2007 και 2008. 

Χρώμα φλοιού  

Μετά τη συγκομιδή και μετά από κάθε έξοδο των καρπών από το 

ψυγείο προσδιορίστηκε το χρώμα φλοιού του καρπού. Η μέτρηση έγινε με τη 

χρήση φορητού χρωματόμετρου Hunter Associates Laboratory Inc., (model 

Miniscan XE, Reston, VΑ, USA). Πραγματοποιήθηκαν 2 μετρήσεις ανά 

καρπό (στα 2 μάγουλα) για τις παραμέτρους χρώματος L*, a* και b* και 

υπολογίστηκε αυτόματα από το όργανο ο μέσος όρος των μετρήσεων της 

κάθε επανάληψης των 5 καρπών (Εικ. 2.2). Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι 

παράμετροι χρώματος chroma (C*) και hue (H). 

Πριν από κάθε μέτρηση γινόταν βαθμονόμηση της συσκευής με τη 

χρήση άσπρης και μαύρης πλάκας. 
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Εικ. 2.2 Μέτρηση του χρώματος φλοιού ροδάκινων με το 

χρωματόμετρο Hunter. 

 

Οι παράμετροι χρώματος L*, a* και b* τοποθετούν το χρώμα σε ένα 

τρισδιάστατο ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, όπου το L* είναι κάθετο 

στο επίπεδο που σχηματίζουν τα a* και b* (Εικ. 2.3). Το a* τοποθετείται στον 

οριζόντιο άξονα και το b* στον κατακόρυφο. Το χρώμα στο σημείο a*=0, 

b*=0 είναι άχρωμο (γκρι). Στον οριζόντιο άξονα, a*>0  δείχνει απόχρωση 

κόκκινο-μωβ και a*< 0 απόχρωση μπλε - πράσινο. Στον κατακόρυφο άξονα, 

b*<0 δείχνει απόχρωση κίτρινη και b*>0 δείχνει απόχρωση μπλε. 

 

Εικ. 2.3 Ο τρισδιάστατος ομοιόμορφος χρωματικός χώρος CIELAB 
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Σε συνδυασμό οι παράμετροι C* και Ηο δίνουν το ακριβές, πραγματικό 

χρώμα στους έγχρωμους καρπούς. Ο υπολογισμός των παραμέτρων αυτών 

γίνεται από τις παρακάτω εξισώσεις 

    *b*αC* 22   

 

 

Η°= 







*a

*b
tan 1  

Το C* είναι μία παραμέτρους ανάλογη με την ένταση του χρώματος από 

το γκρι μέχρι το έγχρωμο. Όσο πιο μεγάλο είναι το C*, τόσο πιο καθαρό 

χρώμα έχει ο καρπός. 

Η γωνία hue εκφράζει την απόχρωση (Η=0° εκφράζει το κόκκινο-μωβ, 

Η=90° εκφράζει το κίτρινο, Η=180° το μπλε-πράσινο και Η=270° το μπλε) 

(McGuire, 1992). 

 

Σκληρότητα σάρκας καρπού 

Η μέτρηση της σκληρότητας σάρκας του καρπού πραγματοποιήθηκε, 

μετά από αφαίρεση του φλοιού και στις δύο πλευρές του καρπού, με 

ηλεκτρονικό πενετρόμετρο Turoni (53205 Digital Fruit Pressure Tester, Forli, 

Italy). Για τα ροδάκινα και νεκταρίνια χρησιμοποιήθηκε έμβολο διαμέτρου 

9mm. Οι μετρήσεις που καταγράφηκαν από το όργανο αντιστοιχούσαν σε 

μονάδες Kg F οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε Ν (Newton) 

πολλαπλασιάζοντας επί 9,8. 

 

 

 

 

.  

 

Εικ. 2.4 Μετρήσεις σκληρότητας σάρκας σε ροδάκινα Royal Glory 

 

Υπολογισμός ξηρού βάρους σάρκας 
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Αρχικά ζυγίστηκε το νωπό βάρος τμήματος του εδώδιμου μέρους του 

καρπού (σάρκα και αντίστοιχος φλοιός) από τους 6 καρπούς για κάθε 

επανάληψη και για όλες τις μεταχειρίσεις σε ζυγαριά ακριβείας. Ακολούθησε 

ξήρανση σε ξηραντήρα Memmert, Germany στους 100 °C για δύο μέρες και 

στη συνέχεια ζύγιση του ξηρού βάρους. Το ποσοστό ξηρού βάρους σάρκας 

υπολογίστηκε ως εξής: (ξηρό βάρος / νωπό βάρος )*100. 

Διαλυτά στερεά συστατικά του χυμού 

Μετά από χυμοποίηση τμήματος του καρπού ροδάκινου ή νεκταρινιού 

μετρήθηκε το ποσοστό των διαλυτών στερεών συστατικών με ηλεκτρονικό 

διαθλασίμετρο ATAGO (Pocket Refractometer Pal-1, Tokyo, Japan)  

pH του χυμού  

Η μέτρηση του pH πραγματοποιήθηκε σε χυμό καρπού με πεχάμετρο 

Hanna Instruments (HI 9024 microcomputer pH meter, Woonsocket, RI, 

USA) 

Οξύτητα χυμού 

Η οξύτητα του χυμού μετρήθηκε με τιτλοδότηση αραιωμένου χυμού 

(1:10) με 0,1 Ν NaOH μέχρι pH=8,2 και εκφράστηκε, με χρήση κατάλληλου 

συντελεστή, σε ποσοστό (%) περιεκτικότητας μηλικού οξέος. 

Μέτρηση διαρροής ηλεκτρολυτών (ηλεκτρική αγωγιμότητα) 

Ο προσδιορισμός της διαρροής ηλεκτρολυτών στους καρπούς 

ροδακινιάς ή νεκταρινιάς έγινε με τη μέθοδο που περιγράφηκε από Nyanjage 

et al., (1999). Ζυγίστηκαν 5 τμήματα εδώδιμου μέρους (φλοιού και σάρκας) 

διαστάσεων περίπου 1 * 1 cm, ένα από κάθε καρπό της κάθε επανάληψης (6 

καρποί ανά επανάληψη) και στη συνέχεια ξεπλύθηκαν 3 φόρες με 

απιονισμένο νερό και τοποθετήθηκαν σε 25 mL διαλύματος μανιτόλης 0,4 Μ. 

Κατόπιν τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε ανακινητή με 100 στροφές ανά λεπτό 

σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από 3 ώρες πάρθηκε η πρώτη μέτρηση με 

αγωγιμόμετρο Cyberscan (μοντέλο con 10 Conductivity/TDS Portable Meter, 

Eutech Instruments, Europe). Στη συνέχεια τα δείγματα τοποθετήθηκαν στην 

κατάψυξη για όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα, αφού ξεπάγωσαν, 

τοποθετήθηκαν ξανά στον ανακινητή. Μετά από 3 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου έγινε η μέτρηση της ολικής αγωγιμότητας και περιεκτικότητας σε 

ηλεκτρολύτες. Από τον λόγο των δύο μετρήσεων υπολογίστηκε η ειδική 

αγωγιμότητα.  
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Ολικά φαινολικά 

Ο προσδιορισμός των ολικών φαινολικών στο χυμό των ροδάκινων ή 

νεκταρινιών πραγματοποιήθηκε με κάποιες μετατροπές της μεθόδου που 

περιγράφηκε αρχικά από Swain and Hillis, 1959 και στηρίζεται στο γεγονός 

ότι τα ολικά φαινολικά, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ανάλυσης, 

αντιδρούν με το αντιδραστήριο Folin-Ciocalteau και σχηματίζουν ένα 

έγχρωμο (κυανό) σύμπλοκο με μέγιστο απορρόφησης στα 760 nm. Ο 

προσδιορισμός της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών έγινε σε 2 mL 

χυμού ροδάκινων η νεκταρινιών αραιωμένο με νερό (1:10). Ποσότητα 10 mL 

από αραιωμένο με νερό (1:10) διάλυμα Folin-Ciocalteau συγκέντρωσης 2 Ν 

προστέθηκε στο δείγμα και ανακινήθηκε με Vortex για μερικά δευτερόλεπτα. 

Μετά από 30 δευτερόλεπτα έως 8 λεπτά προστέθηκαν 8 mL διαλύματος 1 Ν 

Na2CΟ3, έγινε ανακίνηση με το Vortex και τα δείγματα παρέμειναν για μία 

ώρα στους 30 °C στο σκοτάδι. Στη συνέχεια, τα δείγματα  τοποθετήθηκαν 

στους 5 °C για 5 περίπου λεπτά και, μετά την ψύξη, παρέμειναν σε 

θερμοκρασία δωματίου για 5-10 λεπτά. Ακολούθησε η μέτρηση της 

απορρόφησης φωτός στα 760 nm σε φασματοφωτόμετρο Milton Roy 

(μοντέλο Spectronic 301, USA. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

εκφράστηκαν σε mg γαλλικού οξέος / 100 mL χυμού. Η πρότυπη καμπύλη 

αναφοράς έγινε με μέτρηση της απορρόφησης διαλυμάτων γνωστής 

συγκέντρωσης γαλλικού οξέος που προέκυψαν από αραιώσεις πυκνού 

διαλύματος γαλλικού οξέως (5 mg mL-1).  

Εκτίμηση της ζημίας από χαμηλές θερμοκρασίες 

Μετά από συντήρηση 2, 4 και 6 εβδομάδων εκτιμήθηκε η εμφάνιση 

ζημιάς από χαμηλές θερμοκρασίες (chilling injury). Για το πρώτο έτος 

διεξαγωγής του πειράματος (2006) η εκτίμηση των ζημιών από χαμηλές 

θερμοκρασίες πραγματοποιήθηκε μόνο μετά από τις 6 εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης. Στα ροδάκινα και νεκταρίνια εντοπίστηκαν και εκτιμήθηκαν 

τρείς διαφορετικές εκφράσεις του Chilling injury (CI): η δερμάτωση, το 

καφέτιασμα και το κοκκίνισμα της σάρκας. Η εκτίμηση του CI 

πραγματοποιούταν στους καρπούς των νεκταρινιών και των ροδάκινων μετά 

από κάθε έξοδο από την ψυχρή συντήρηση και μία μέρα ζωής στο ράφι. 

Χρησιμοποιήθηκαν 10 επαναλήψεις των 6 καρπών ανά μεταχείριση και η 

εκτίμηση πραγματοποιούταν κάθε χρονιά από το ίδιο άτομο. Η κλίμακα που 
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χρησιμοποιήθηκε ήταν η ίδια και για τις τρείς διαφορετικές εκφράσεις του CI: 

0 καμία ζημιά, 1 μέτρια ζημιά και 2 μεγάλη ζημιά. 

 

2.2.3 Εκτίμηση της παραγωγής 

Μετά τη συγκομιδή των προς μελέτη καρπών πραγματοποιήθηκε 

εκτίμηση της παραγωγής. Από κάθε πειραματικό δένδρο συγκομίστηκαν όλοι 

οι καρποί και ζυγίστηκαν επιτόπου στον πειραματικό αγρό με επιδαπέδια 

ζυγαριά ακριβείας 5 g. 

 

2.2.4 Μετρήσεις ανάπτυξης του καρπού 

Επιλέχθηκαν καρποί με σκοπό τον έλεγχο της ανάπτυξής τους, από δυο 

δέντρα από κάθε μεταχείριση και σε κάθε δένδρο τέσσερις καρποί, ένας σε 

κάθε σημείο του ορίζοντα, σε ύψος 1,5 - 2 m. Οι μετρήσεις ανάπτυξης 

γίνονταν με τη χρήση παχυμέτρων Βερνιέρου μετρώντας τα μήκη και πλάτη 

των καρπών. Η ανάπτυξη του καρπού ακολουθήθηκε περιοδικά (κάθε 10 

μέρες) από λίγο μετά την καρπόδεση ως τη συγκομιδή.  

 

2.2.5 Μετρήσεις νωπού και ξηρού βάρους ετήσιων και διετών-τριετών 

βλαστών 

Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μόνο το φθινόπωρο του 2008 

και για τις ροδακινιές ‘Royal Glory’ στις μεταχειρίσεις του μάρτυρα και της 

ελλειμματικής άρδευσης. Από τα δένδρα της ποικιλίας και των μεταχειρίσεων 

που αναφέρθηκαν, απομακρύνθηκαν όλοι οι ετήσιοι και διετείς/τριετείς 

βλαστοί ανά δέντρο, ζυγίστηκαν νωποί με επιδαπέδια ζυγαριά ακρίβειας 5 g 

στη συνέχεια τοποθετήθηκαν μέσα σε θερμοκήπιο με σκοπό να αποξηραθούν 

φυσικά. Μετά από τρεις μήνες και κατάλληλο έλεγχο, μετρήθηκε και το ξηρό 

βάρος των βλαστών κάθε δέντρου και υπολογίστηκε το ποσοστό του ξηρού 

βάρους ως εξής: (ξηρό βάρος βλαστού/νωπό βάρους βλαστού)*100. 

 

2.2.6 Υπολογισμός των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό 

Ο τρόπος υπολογισμού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό που 

εφαρμόστηκε βασίστηκε σε υπολογισμούς της εξατμισοδιαπνοής σύμφωνα με 

την εξίσωση των Penmann-Montieth. Η εξίσωση αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα 

ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα, 
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που λαμβάνονταν από κατάλληλα εξοπλισμένο μετεωρολογικό σταθμό που 

βρίσκονταν σε απόσταση 100 m από το πειραματικό αγροτεμάχιο. Για τον 

υπολογισμό των αναγκών σε νερό σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση με την 

παραπάνω μέθοδο, είναι απαραίτητη η γνώση των φυτικών συντελεστών της 

καλλιέργειας (που έχουν σχέση με την εποχή του έτους, το είδος καλλιέργειας 

και το ποσοστό κάλυψης του εδάφους από την καλλιέργεια).  

Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η 

συνδυασμένη εξίσωση Penman- Monteith κατά FAO-24 που φαίνεται 

παρακάτω: 

ΕΤr = [0,408Δ(Rn-G)+γ
273

900

T
 u2 (eºz- ez)] [Δ+γ(1+0,34 u2)]

-1 

όπου: 

ΕΤr: είναι η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς χλοοτάπητα σε mm d-1 

Rn: καθαρή ακτινοβολία σε MJ m-2 d-1 

G: ροή θερμότητας προς το έδαφος (υπολογίζεται από τη μέση 

ημερήσια θερμοκρασία) σε MJ m-2 d-1 

T: είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία σε οC 

γ: ψυχρομετρική σταθερά σε kPa οC-1 

Δ: κλίση της γραμμής σχέσης πίεσης κορεσμού υδρατμών - 

θερμοκρασίας σε kPa οC-1 

u2: είναι η ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 2 m σε m s-1 

eºz, ez : πίεση κορεσμού και πραγματική πίεση υδρατμών αντίστοιχα σε 

kPa 

 

Η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας υπολογίζεται από τη σχέση: 

ΕΤc=Kc * ΕΤr  

όπου: 

Kc είναι ο φυτικός συντελεστής που χρησιμοποιείται με την εξατμισοδιαπνοή 

αναφοράς ΕΤr για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό των διαφόρων 

καλλιεργειών. Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας 

για κάθε μήνα, χρησιμοποιήθηκαν οι φυτικοί συντελεστές κατά FAO, οι 

οποίοι τροποποιήθηκαν ανάλογα για πλήρως ανεπτυγμένους οπωρώνες που 

καλύπτουν το έδαφος κατά 70%. Αν η φυτοκάλυψη είναι της τάξης του 50%, 

οι τιμές του φυτικού συντελεστή μειώνονται κατά 10-15% και, αν αυτή είναι 
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της τάξης του 20% (νεαρά δέντρα), η μείωση είναι κατά 25-35% 

(Παπαζαφειρίου, 1999). 

Οι φυτικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της 

εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας τροποποιημένοι όπως αναφέρονται 

παραπάνω και για τους μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα. 

 

Καλλιέργεια Φυτικός συντελεστής Kc 

 Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 

Ροδάκινα- 

Νεκταρίνια 
0,455 0,52 0,52 

 

Η συνολική ποσότητα νερού που εφαρμόστηκε για την άρδευση των 

καλλιεργειών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο ήταν 2680 και 

1576 m3 ha-1 το 2007 και 2590 και 1542 m3 ha-1 το 2008, αντίστοιχα για τη 

μεταχείριση του Μάρτυρα και της Ελλειμματικής άρδευσης. 

 

Μετεωρολογικός σταθμός Βελεστίνου  

Για τα δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, σχετικής 

υγρασίας και ταχύτητας αέρα χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλα εξοπλισμένος 

μετεωρολογικός σταθμός που είναι εγκατεστημένος στο Αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, από το Εργαστήριο Γεωργικών 

Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Τα δεδομένα καταγράφονται 

ηλεκτρονικά και μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Εργαστήριο 

Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος με τη βοήθεια modem. 

 
2.2.7 Μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας 

Οι μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκαν με τη 

μέτρηση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UV) και της φωτοσυνθετικά 

ενεργού ηλιακής ακτινοβολίας (PAR). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο 

εσωτερικό και εξωτερικό μέρος της κόμης των δένδρων του μάρτυρα και του 

ανακλαστικού πλαστικού. Εντός της κόμης μετρήθηκε η ανακλώμενη και 

προσπίπτουσα UV και PAR ακτινοβολία για τις ροδακινιές ‘Royal Glory’ και 

νεκταρινιές ‘Caldesi 2000’ σε απόσταση από τον κορμό του δένδρου και το 
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έδαφος 50 cm. Για τη μέτρηση της UV χρησιμοποιήθηκε το όργανο μετρητής 

UV (μοντέλο UVM, Spectrum Technologies Inc, Plainfield, IL, USA), που 

μετρά τα μήκη κύματος 250-400 nm και οι μονάδες μέτρησης είναι μmol m
-2 

s
-1

. Η μέτρηση της φωτοσυνθετικά ενεργού ηλιακής ακτινοβολίας (PAR), 

πραγματοποιήθηκε με φορητό μετρητή PAR (μοντέλο LQS-QM, Spectrum 

Technologies Ιnc), οι μονάδες μέτρησης είναι μmol m
-2 

s
-1

, διαθέτει ράβδο 

μήκους 50 cm με τρεις αισθητήρες, που απέχουν μεταξύ τους 15 cm και 

λαμβάνεται η μέση τιμή των τριών αισθητήρων.  

Οι μετρήσεις των UV και PAR το 2007 πραγματοποιήθηκαν σε 

τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγμές 9:30-11:30, 11:30-13:30, 14:00-16:00 

και 16:00-18:00, τις ημέρες 22/8/2007 και 24/8/2007 σε ημέρα με καθαρό 

ουρανό και έντονη ηλιοφάνεια. Το καλοκαίρι του 2008 πραγματοποιήθηκαν 

με τον ίδιο τρόπο οι μετρήσεις, αλλά σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους 

στην αρχή και στο τέλος του καλοκαιριού (19/6/2008 και 13/8/2008) την ίδια 

χρονική στιγμή 12:00-12:30. 

 
2.2.8 Στατιστική ανάλυση 

Τα αποτελέσματα ανά έτος και ποικιλία αναλύθηκαν με Ανάλυση της 

Παραλλακτικότητας με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (SPSS 

16.0, Chicago, USA). Ως παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν η μεταχείριση, ο 

χρόνος συντήρησης και η θέση του καρπού στην κόμη του δένδρου (επάνω 

και κάτω) με πέντε επαναλήψεις των έξι καρπών ανά μεταχείριση και χρόνο 

συντήρησης. Υπολογίστηκε και παρουσιάζεται η Ελάχιστη Σημαντική 

Διαφορά για επίπεδο 5%. Στις μετρήσεις παραγωγής καρπών και βλαστών 

ανά δέντρο παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις. 

 
2.3 Αποτελέσματα 

 

2.3.1 Ποιότητα ροδάκινων ‘Royal Glory’ την καλλιεργητική περίοδο 

2006  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε μετά από 2 εβδομάδες συντήρησης και στη συνέχεια μειώθηκε στα 

επίπεδα των τιμών που μετρήθηκαν κατά τη συγκομιδή και στις δύο 
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μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.1). Η 

ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την τιμή της παραμέτρου L* σε σχέση 

με την κανονική άρδευση στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο 

θέσεις της κόμης. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της 

κόμης εμφάνισαν μικρότερες τιμές παραμέτρου L* (είχαν δηλ. πιο σκούρο 

χρώμα) σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος 

της κόμης κατά τη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο 

μεταχειρίσεις.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης, κυρίως στους καρπούς που αναπτύχθηκαν 

με την επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης και στα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.1). Οι καρποί 

του μάρτυρα στη συγκομιδή είχαν μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου a* από 

τους καρπούς των δέντρων που δέχθηκαν ελλειμματική άρδευση, ενώ κατά τη 

συντήρηση οι διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων ήταν μικρές. Δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο θέσεων της κόμης σε όλες τις 

χρονικές στιγμές και στις δύο μεταχειρίσεις. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο ψυχρής συντήρησης στις διαφορετικές 

μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.1). Καμία 

μεταβολή δεν παρατηρήθηκε και μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων στη 

παράμετρο b* στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, και στις δύο θέσεις της 

κόμης του δένδρου. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος 

της κόμης του δένδρου είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου b* σε σχέση με 

τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιασμένη πλευρά της κόμης του 

δένδρου και στις δύο μεταχειρίσεις, στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

παρουσίασε ακριβώς τις ίδιες μεταβολές με την παράμετρο χρώματος φλοιού 

b* (Πίν. 2.1). Δεν μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης στις διαφορετικές 

μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Ομοίως, καμία 

μεταβολή δεν παρατηρήθηκε και μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων στην 

παράμετρο chroma στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο 

φωτιζόμενο μέρος της κόμης του δένδρου είχαν σχετικά μικρότερες τιμές 
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παραμέτρου chroma σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη 

σκιασμένη πλευρά της κόμης του δένδρου και στις δύο μεταχειρίσεις, στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

μειώθηκε με το χρόνο ψυχρής συντήρησης μόνο στους καρπούς του μάρτυρα 

από το πάνω μέρος της κόμης και στους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης 

από το κάτω μέρος της κόμης (Πίν. 2.1). Δεν βρέθηκαν διαφορές στη 

παράμετρο Hue μεταξύ των μεταχειρίσεων στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση στους καρπούς από το πάνω μέρος της κόμης. Στους καρπούς από 

το κάτω μέρος της κόμης, οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την επίδραση της 

ελλειμματικής άρδευσης είχαν σημαντικά μεγαλύτερη τιμή παραμέτρου Hue 

από τους καρπούς του μάρτυρα. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο επάνω 

μέρος της κόμης είχαν μικρότερες τιμές της παραμέτρου Hue σε σχέση με τα 

ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης και στις δύο 

μεταχειρίσεις, στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Παρότι οι καρποί 

‘Royal Glory’ φαίνονται μακροσκοπικά έντονα κόκκινοι, τελικά και βάσει 

των ανωτέρω δεικτών, βρέθηκε ότι οι καρποί από το πάνω μέρος της κόμης 

είχαν πιο σκούρο βαθύ κόκκινο χρώμα από τους καρπούς του κάτω μέρους 

της κόμης. 

Το ποσοστό ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος του ροδάκινου 

‘Royal Glory’ μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις 

και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.1). Το ποσοστό ξηρού 

βάρους των καρπών του μάρτυρα στη συγκομιδή ήταν μικρότερο από αυτό 

των καρπών της ελλειμματικής άρδευσης. Κατά τη συντήρηση των 2 και 4 

εβδομάδων δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο ποσοστό ξηρού βάρους των 

καρπών των δύο μεταχειρίσεων. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο 

ποσοστό ξηρού βάρους και μεταξύ των καρπών των διαφορετικών 

μεταχειρίσεων που συγκομίστηκαν από τις δύο διαφορετικές θέσεις της κόμης 

του δένδρου, στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Τα ροδάκινα που 

συγκομίστηκαν από το πάνω μέρος της κόμης είχαν μεγαλύτερο ποσοστό 

ξηρού βάρους σε σχέση με τους καρπούς που συγκομίστηκαν από το κάτω 

μέρος της κόμης στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, και για τις δύο 

μεταχειρίσεις. 
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Το ποσοστό διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ) του χυμού 

ροδάκινων ‘Royal Glory’ δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά με το χρόνο 

συντήρησης και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.2). Στη 

συγκομιδή δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη συγκέντρωση ΔΣΣ του χυμού 

των ροδάκινων μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων. Μετά από δύο εβδομάδες 

συντήρησης, οι καρποί του μάρτυρα είχαν υψηλότερο ποσοστό ΔΣΣ από τους 

καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης. Μετά από τέσσερις εβδομάδες 

συντήρησης, οι καρποί του μάρτυρα είχαν χαμηλότερα ΔΣΣ από τους 

καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο 

φωτιζόμενο μέρος της κόμης του δένδρου είχαν υψηλότερα ΔΣΣ από τους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος της κόμης του δένδρου, 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο μεταχειρίσεις. 

Το ποσοστό οξύτητας του χυμού ροδάκινων ‘Royal Glory’ μειώθηκε με 

το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης 

του δένδρου (Πίν. 2.2). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

παρόμοια οξύτητα με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε κανονικές 

συνθήκες άρδευσης (μάρτυρας) στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Η 

οξύτητα χυμού ήταν παρόμοια στις δύο θέσεις δειγματοληψίας καρπών στις 

δύο μεταχειρίσεις και σε όλες τις δειγματοληψίες. 

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Royal Glory’ μειώθηκε 

σημαντικά με το χρόνο συντήρησης από τις πρώτες 2 εβδομάδες συντήρησης 

σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 

2.2). Κατά τη συγκομιδή, η σκληρότητα της σάρκας μεταξύ των δύο 

μεταχειρίσεων δεν παρουσίασε διαφορές. Κατά τη 2η εβδομάδα συντήρησης 

τα ροδάκινα τα οποία αναπτύχθηκαν με την επίδραση της ελλειμματικής 

άρδευσης ήταν πιο σκληρά από τα ροδάκινα του μάρτυρα. Ενώ κατά την 4η 

και 6η εβδομάδα συντήρησης τα ροδάκινα του μάρτυρα εμφανίστηκαν πιο 

σκληρά σε σχέση με τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

ελλειμματικής άρδευσης. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

ελλειμματικής άρδευσης και στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης ήταν πιο 

μαλακοί από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος της 

κόμης στη συγκομιδή και μέχρι τις 4 εβδομάδες συντήρησης. Διαφορές 

μεταξύ των δύο θέσεων δειγματοληψίας δεν παρατηρήθηκαν στους καρπούς 

του μάρτυρα. 
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Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης, στη συνέχεια 

μειώθηκε στις τέσσερις εβδομάδες συντήρησης, για να ακολουθήσει μια 

περαιτέρω αύξηση, σε μεγαλύτερα επίπεδα από εκείνα των δύο εβδομάδων, 

κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης (Πίν. 2.2). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

στην ειδική αγωγιμότητα των καρπών των δύο μεταχειρίσεων στη συγκομιδή. 

Μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης, οι καρποί του μάρτυρα είχαν 

μεγαλύτερη ειδική αγωγιμότητα σε σχέση με τους καρπούς της ελλειμματικής 

άρδευσης. Την 4η και 6η εβδομάδα ψυχρής συντήρησης, τα ροδάκινα που 

προήλθαν από τα δένδρα του μάρτυρα είχαν μικρότερη ειδική αγωγιμότητα 

σε σχέση με τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής 

άρδευσης. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης 

είχαν υψηλότερη ειδική αγωγιμότητα από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν 

στο σκιασμένο μέρος της κόμης του δένδρου στις δύο μεταχειρίσεις στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στο χυμό των ροδάκινων 

‘Royal Glory’ αυξήθηκε ελαφρά μόνο μετά από τέσσερις εβδομάδες 

συντήρησης (Πίν. 2.2). Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

ελλειμματικής άρδευσης είχαν υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών 

σε σχέση με αυτή των καρπών του μάρτυρα και στις δύο θέσεις της κόμης του 

δένδρου, κυρίως στο φωτιζόμενο. Οι διαφορές αυτές βρέθηκαν στη 

συγκομιδή και μετά από τέσσερις εβδομάδες συντήρησης. Κατά τη 2η 

εβδομάδα συντήρησης, δεν υπήρχαν διαφορές στη συγκέντρωση των ολικών 

φαινολικών μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν 

στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης είχαν μικρές και ποικίλες διαφορές στη 

συγκέντρωση ολικών φαινολικών από τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο 

σκιασμένο μέρος της κόμης. 

Τα ροδάκινα ‘Royal Glory’ εμφάνισαν συμπτώματα από χαμηλές 

θερμοκρασίες Chilling Injury (CI) κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης με τη 

μορφή δερμάτωσης και καφετιάσματος (Πίν. 2.13). Η ένταση του CI δεν 

φάνηκε να επηρεάζεται από τις μεταχειρίσεις και τη θέση των καρπών στην 

κόμη του δένδρου. 
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2.3.2 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) των ροδάκινων 

‘Royal Glory’ την καλλιεργητική περίοδο 2006 

Το μήκος καρπού των ροδάκινων ‘Royal Glory’ αυξήθηκε με το χρόνο 

κατά την τελευταία φάση ανάπτυξης του καρπού (Πίν. 2.18). Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης είχαν παρόμοιο μήκος 

και ρυθμό ανάπτυξης τον τελευταίο μήνα ανάπτυξης του καρπού σε σχέση με 

αυτούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής άρδευσης. Το πλάτος 

καρπού των ροδάκινων ‘Royal Glory’ αυξήθηκε και αυτό με το χρόνο. Τα 

ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής άρδευσης είχαν 

μεγαλύτερο πλάτος καρπού σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης. 

 

2.3.3 Παραγωγή καρπών των δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2006 

Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παραγωγή των δένδρων της 

ροδακινιάς ‘Royal Glory’ (Πίν. 2.24).  

 

2.3.4 Ποιότητα ροδάκινων ‘Royal Glory’ την καλλιεργητική περίοδο 

2007 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε τις δύο πρώτες εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, ενώ την 4η 

εβδομάδα μειώθηκε στα επίπεδα των τιμών που μετρήθηκαν κατά τη 

συγκομιδή. Μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης η παράμετρος L* μειώθηκε 

περαιτέρω σε όλες τις μεταχειρίσεις και για τις δύο θέσεις της κόμης (Πίν. 

2.3). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν κάτω από την επίδραση των 

μεταχειρίσεων της ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ) και της συνδυασμένης 

μεταχείρισης της ελλειμματικής άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού 

(Ανακλ.+ Ελ. Άρδ) είχαν τις μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου L* σε σχέση με 

τους καρπούς που προήλθαν από τα δένδρα που αρδεύονταν κανονικά 

(μάρτυρας) και τα δένδρα της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού 

(Ανακλαστικό). Οι σημαντικότερες διαφορές στις μεταχειρίσεις 

εμφανίστηκαν τη 2η εβδομάδα συντήρησης, ενώ στη συγκομιδή και τις 

τέσσερις και έξι εβδομάδες συντήρησης οι διαφορές διατηρήθηκαν, αλλά σε 

μικρότερη ένταση, και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Τα ροδάκινα 
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που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης εμφάνισαν χαμηλότερες 

τιμές παραμέτρου L* (είχαν πιο σκούρο χρώμα) από τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν στη σκιά μόνο κατά τη συγκομιδή και για τις μεταχειρίσεις του 

μάρτυρα και της Ελ. Άρδ., ενώ στις υπόλοιπες χρονικές στιγμές και 

μεταχειρίσεις δεν διέφεραν σημαντικά.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε σημαντικά με το χρόνο ψυχρής συντήρησης κυρίως κατά τη 2η και 

4η εβδομάδα και μειώθηκε κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης φτάνοντας σε 

τιμές μεγαλύτερες από αυτές που μετρήθηκαν κατά τη συγκομιδή (Πίν. 2.3). 

Οι μεταβολές αυτές παρατηρήθηκαν σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης. Εξαίρεση αποτέλεσε η μεταχείριση του ανακλαστικού 

πλαστικού όπου παρατηρήθηκε αύξηση της παραμέτρου a* τις 2 πρώτες 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και στη συνέχεια διατηρήθηκε στις τιμές 

αυτές μέχρι την 6η εβδομάδα συντήρησης. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν 

κάτω από την επίδραση της συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 

παρουσίασαν τις μεγαλύτερες τιμές της παραμέτρου a* σε σχέση με τις 

μεταχειρίσεις του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ, ενώ οι καρποί που αναπτύχθηκαν 

με την επίδραση του ανακλαστικού πλαστικού είχαν μικρότερες τιμές στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο θέσεις της κόμης του 

δένδρου. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης 

παρουσίασαν τη μεγαλύτερη τιμή τη 2η εβδομάδα συντήρησης. Στη 

συγκομιδή και τις υπόλοιπες χρονικές στιγμές συντήρησης δεν 

παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των δύο θέσεων στις τιμές της παραμέτρου 

a*, για όλες τις διαφορετικές μεταχειρίσεις. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε τη 2η και την 4η εβδομάδα ψυχρής συντήρησης και μειώθηκε στα 

επίπεδα των τιμών που μετρηθήκαν την ημέρα της συγκομιδής κατά την 6η 

εβδομάδα συντήρησης (Πίν. 2.3). Η τάση αυτή διατηρήθηκε σε όλες τις 

μεταχείρισης με σημαντικές διαφορές να παρουσιάζονται στη μεταχείριση της 

Ελ. Άρδ. και στις δύο θέσεις της κόμης. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες Ελ. Άρδ. και Ανακλ. + Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερες τιμές 

παραμέτρου b* σε σχέση με τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο μάρτυρα 

στις περισσότερες χρονικές στιγμές, εκτός από την ημέρα της συγκομιδής 

κατά την οποία είχαν παρόμοιες τιμές παραμέτρου b*. Τα ροδάκινα που 
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αναπτύχθηκαν επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό είχαν τις χαμηλότερες 

τιμές παραμέτρου b* σε σχέση με τις μεταχειρίσεις της Ελ. Άρδ. στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Στη συγκομιδή, οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης είχαν χαμηλότερες τιμές 

παραμέτρου b* από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος 

της κόμης. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές στη 

παράμετρο χρώματος φλοιού b* στις δύο θέσεις τις κόμης μεταξύ των 

διαφορετικών μεταχειρίσεων κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε τη 2η και 4η εβδομάδα ψυχρής συντήρησης και μειώθηκε στα 

επίπεδα των τιμών που μετρηθήκαν στη συγκομιδής μετά την 6η εβδομάδα 

συντήρησης, σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης (Πίν. 

2.3). Τα ροδάκινα τα οποία αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν τις χαμηλότερες τιμές παραμέτρου chroma σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, και για τις 

δύο θέσεις της κόμης. Φαίνεται λοιπόν ότι το ανακλαστικό πλαστικό έκανε τα 

ροδάκινα πιο σκούρα κόκκινα. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο 

θέσεων της κόμης στις τιμές της παραμέτρου chroma, κατά τη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση, για όλες τις μεταχειρίσεις. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

μειώθηκε μόνο μετά από παρατεταμένη συντήρηση έξι εβδομάδων (Πίν. 2.3). 

Οι διαφορές ήταν σημαντικές στις μεταχειρίσεις του μάρτυρα και της Ελ. 

Άρδ.. Μείωση με το χρόνο στην παράμετρο Hue κατά την 6η εβδομάδα 

συντήρησης παρατηρήθηκε και στα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στα 

σκιασμένα μέρη της κόμης. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε δένδρα που 

δέχτηκαν Ελ. Άρδ. είχαν τις μεγαλύτερες τιμές της παραμέτρου Hue σε σχέση 

με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο μάρτυρα κυρίως κατά τη 2η και 4η 

εβδομάδα συντήρησης. Στη συγκομιδή και μετά την 4η εβδομάδα 

συντήρησης, οι καρποί που αναπτύχθηκαν επάνω από ανακλαστικό πλαστικό 

εμφάνισαν μικρότερες τιμές της παραμέτρου Hue σε σχέση με τους καρπούς 

που αναπτύχθηκαν στο μάρτυρα. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο 

σκιασμένο μέρος της κόμης είχαν μεγαλύτερες τιμές της παραμέτρου Hue σε 

σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης, 

με σημαντικές διαφορές να παρατηρούνται στη μεταχείριση του μάρτυρα και 
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της Ελ. Άρδ. κατά τη χρονική στιγμή της συγκομιδής και μετά από δύο 

εβδομάδες συντήρησης. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου μέρους των ροδάκινων ‘Royal Glory’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο εκτός από τη μείωση που παρατηρήθηκε κατά τη 4η 

εβδομάδα ψυχρής συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις 

της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.3). Τα ροδάκινα του μάρτυρα είχαν το 

χαμηλότερο ποσοστό ΞΒ σε σχέση με τους καρπούς των άλλων 

μεταχειρίσεων τις περισσότερες χρονικές στιγμές. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν κάτω από συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ΞΒ 

από τους καρπούς του μάρτυρα, άλλα η μεγαλύτερη τιμή ποσοστού ΞΒ 

βρέθηκε στους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη μεταχείριση Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ.. Κατά τη συγκομιδή και μετά από τέσσερις εβδομάδες συντήρησης, οι 

καρποί των διαφορετικών μεταχειρίσεων παρουσίασαν παρόμοια ποσοστά 

ΞΒ εκτός από τους καρπούς της μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ που είχε τη 

μεγαλύτερη τιμή. Το ποσοστό ΞΒ των καρπών που αναπτύχθηκαν στα 

φωτιζόμενα μέρη της κόμης ήταν υψηλότερο από το ποσοστό ΞΒ των καρπών 

που αναπτύχθηκαν στα σκιασμένα μέρη της κόμης στη συγκομιδή και κατά 

τη συντήρηση, σχεδόν σε όλες τις μεταχειρίσεις. Τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν με την επίδραση του ανακλαστικού πλαστικού δεν 

παρουσίασαν διαφορές στο ποσοστό ξηρού βάρους μεταξύ των δύο θέσεων 

της κόμης. 

Το ποσοστό ΔΣΣ του χυμού των ροδάκινων ‘Royal Glory’ παρουσίασε 

αύξηση κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες ψυχρής συντήρησης (Πίν. 2.4). Στη 

συνέχεια παρατηρήθηκε μείωση κατά την 4η εβδομάδα συντήρησης, την 

οποία ακολούθησε αύξηση μέχρι τα ποσοστά ΔΣΣ να φτάσουν τις τιμές που 

μετρήθηκαν κατά τη συγκομιδή στις περισσότερες μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου. Οι καρποί των δένδρων του μάρτυρα είχαν το 

χαμηλότερο ποσοστό ΔΣΣ κατά τη συγκομιδή και τις περισσότερες χρονικές 

στιγμές στη συντήρηση. Καρποί που αναπτύχθηκαν με την επίδραση Ελ. Άρδ. 

είχαν υψηλότερα ποσοστά ΔΣΣ σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα. Ενώ 

τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση των μεταχειρίσεων 

ανακλαστικού πλαστικού με ή χωρίς Ελ. Άρδ., παρουσίασαν τα υψηλότερα 

ποσοστά ΔΣΣ από όλες τις μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση, και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Τα ροδάκινα που 
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αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του δένδρου είχαν 

μεγαλύτερο ποσοστό ΔΣΣ από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη 

σκιασμένη πλευρά της κόμης, στη συγκομιδή και στη συντήρηση και στις 

περισσότερες μεταχειρίσεις, με εξαίρεση τους καρπούς που αναπτύχθηκαν με 

την επίδραση της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού, οι οποίοι δεν 

παρουσίασαν διαφορές στο ποσοστό ΔΣΣ μεταξύ των δύο θέσεων της κόμης 

του δένδρου. 

Το ποσοστό οξύτητας του χυμού των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και 

στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.4). Τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν το υψηλότερο ποσοστό οξύτητας 

σε σχέση με τους καρπούς από τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και στις δύο και τέσσερις 

εβδομάδες συντήρησης. Την 6η εβδομάδα συντήρησης, η οξύτητα του χυμού 

των καρπών από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις ήταν παρόμοια. Τα ροδάκινα 

που αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του δένδρου είχαν 

χαμηλότερο ποσοστό οξύτητας χυμού από τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν 

στη σκιά, κυρίως στους καρπούς που αναπτύχθηκαν με την επίδραση της Ελ. 

Άρδ. κατά τη συντήρηση. Στη συγκομιδή δεν εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ 

των δύο θέσεων της κόμης στο ποσοστό οξύτητας του χυμού των ροδάκινων.  

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Royal Glory’ μειώθηκε 

σημαντικά από τη συγκομιδή μέχρι τις 4 πρώτες εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και μετά παρέμεινε αμετάβλητη μέχρι την 6η εβδομάδα 

συντήρησης, σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσης της κόμης του 

δένδρου (Πίν. 2.4, Σχεδ.2.1). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την επίδραση 

Ελ. Άρδ. ήταν πιο μαλακοί από τους καρπούς του μάρτυρα, η διαφορά αυτή 

ήταν σημαντική την 4η εβδομάδα συντήρησης. Οι πιο μαλακοί καρποί όμως 

ήταν αυτοί που αναπτύχθηκαν επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης με ή χωρίς την επίδραση της Ελ. Άρδ. στη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση, και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Τα ροδάκινα 

που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου ήταν πιο σκληρά 

από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος του δένδρου με 

σημαντικές διαφορές να παρουσιάζονται μετά από τις δύο εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης. Για τις μεταχειρίσεις του ανακλαστικού πλαστικού και τη 
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συνδυασμένη μεταχείριση Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. οι καρποί είχαν παρόμοια 

σκληρότητα σάρκας στις δύο θέσεις της κόμης στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και 

στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.4). Η μεγαλύτερη τιμή ειδικής 

αγωγιμότητας μετρήθηκε στους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε δένδρα με 

ανακλαστικό πλαστικό κάτω από την κόμη κατά την 4η και 6η εβδομάδα 

συντήρησης, και οι μικρότερες τιμές μετρήθηκαν στα ροδάκινα του μάρτυρα 

σε όλες τις χρονικές στιγμές και στις δύο θέσεις της κόμης. Στη συγκομιδή, τη 

μικρότερη τιμή ειδικής αγωγιμότητας είχαν οι καρποί που αναπτύχθηκαν με 

την επίδραση της Ελ. Άρδ.. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη 

πλευρά της κόμης παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές ειδικής αγωγιμότητας σε 

σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιασμένη πλευρά της κόμης 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, και στις περισσότερες μεταχειρίσεις. 

Εκτός από τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν με την επίδραση του 

ανακλαστικού πλαστικού τα οποία δεν παρουσίασαν διαφορές στην ειδική 

αγωγιμότητα στις διαφορετικές θέσεις της κόμης. 

Η συγκέντρωση ολικών φαινολικών στο χυμό των ροδάκινων ‘Royal 

Glory’ αρχικά μειώθηκε κατά τη συντήρηση τις δύο πρώτες εβδομάδες και 

στη συνέχεια αυξήθηκε με την παρατεταμένη συντήρηση – πέραν των 2 

εβδομάδων - σε επίπεδα που ξεπέρασαν και τη συγκέντρωση των φαινολικών 

στη συγκομιδή, σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του 

δένδρου (Πίν. 2.4). Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών που μετρήθηκαν 

στους καρπούς της Ελ. Άρδ. και του μάρτυρα ήταν παρόμοιες, ενώ η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση εμφανίστηκε στους καρπούς που αναπτύχθηκαν 

υπό την επίδραση της συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση (πλην των δύο εβδομάδων), οι καρποί που 

προήλθαν από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις ανακλαστικού πλαστικού ή και 

Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών σε σχέση με 

τους καρπούς του μάρτυρα, που είχε τη μικρότερη τιμή. Στη 2η εβδομάδα 

συντήρησης, οι καρποί της Ελ. Άρδ. Είχαν χαμηλότερη συγκέντρωση ολικών 

φαινολικών στο χυμό των καρπών από εκείνη του μάρτυρα. Τέλος, ο χυμός 

των ροδάκινων που συγκομίστηκαν από το φωτιζόμενο μέρος της κόμης είχε 
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υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών από το χυμό των καρπών που 

συγκομίστηκαν από το σκιασμένο μέρος της κόμης, στη συγκομιδή και κατά 

τη συντήρηση, και για όλες τις μεταχειρίσεις. 

Ζημιές από CI παρουσιάστηκαν στα ροδάκινα ‘Royal Glory’ με τη 

μορφή δερμάτωσης, καφετιάσματος και κοκκινίσματος της σάρκας κατά την 

4η και 6η εβδομάδα συντήρησης. Η μεγαλύτερη ένταση του CI εμφανίστηκε 

κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.14). Η ένταση της δερμάτωσης ήταν 

παρόμοια σε όλες τις μεταχειρίσεις, με μια αυξητική τάση στους καρπούς των 

μεταχειρίσεων Ελ. Άρδ. ή και ανακλαστικού πλαστικού σε σχέση με τους 

καρπούς του μάρτυρα (Σχεδ. 2.5 Α). Το καφέτιασμα ήταν αυξημένο στους 

καρπούς των μεταχειρίσεων Ελ. Άρδ. ή και ανακλαστικού πλαστικού σε 

σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα σε όλες τις χρονικές στιγμές. Στην 

περίπτωση του κοκκινίσματος της σάρκας τα πιο έντονα συμπτώματα 

εμφανίστηκαν στους καρπούς του ανακλαστικού πλαστικού. Δεν 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην ένταση του CI μεταξύ των καρπών 

που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο και στο σκιασμένο μέρος της κόμης του 

δένδρου. 

Το βάρος καρπού των ροδάκινων ‘Royal Glory’ δεν μεταβλήθηκε με το 

χρόνο συντήρησης για τους καρπούς που αναπτύχθηκαν επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό και για τους καρπούς που αναπτύχθηκαν με την 

επίδραση της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. και για τις δύο θέσεις της 

κόμης του δένδρου (Πίν. 2.22). Τόσο για τους καρπούς του μάρτυρα όσο και 

για τους καρπούς της Ελ. Άρδ. παρατηρήθηκε μείωση του βάρους μέσα στις 

δύο πρώτες εβδομάδες συντήρησης και στη συνέχεια παρέμεινε σταθερό. Στη 

συγκομιδή οι καρποί του μάρτυρα είχαν το μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μεταχειρίσεις. Οι καρποί του μάρτυρα και εκείνοι της μεταχείρισης 

του ανακλαστικού πλαστικού είχαν το μεγαλύτερο βάρος καρπού, στη 

συνέχεια ακολούθησαν οι καρποί της Ελ. Άρδ. και τέλος το μικρότερο 

μέγεθος καρπού μετρήθηκε σε εκείνους τους καρπούς της μεταχείρισης 

Ανακλ. + Ελ. Άρδ. κατά τη συντήρηση. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στη 

φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του δένδρου είχαν μεγαλύτερο βάρος από τους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιασμένη πλευρά της κόμης του δένδρου 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, και σε όλες τις μεταχειρίσεις. 
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2.3.5 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) των ροδάκινων 

‘Royal Glory’ την καλλιεργητική περίοδο 2007 

Το μήκος και το πλάτος των ροδάκινων ‘Royal Glory’ αυξήθηκε με το 

χρόνο κατά την 3η φάση ανάπτυξης του καρπού (Πίν. 2.19). Τα ροδάκινα του 

μάρτυρα είχαν το μεγαλύτερο μέγεθος καρπού και το διατήρησαν σε όλη τη 

διάρκεια των μετρήσεων, ενώ οι καρποί της Ελ. Άρδ. παρουσία ή μη 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν το μικρότερο μέγεθος καρπού σε όλη τη 

διάρκεια των μετρήσεων. 

 

2.3.5 Παραγωγή καρπών των δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η παραγωγή καρπών των δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ δεν 

επηρεάστηκε από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις (Πίν. 2.24). 

 

2.3.6 Μετρήσεις φωτός στην κόμη ροδακινιάς ‘Royal Glory’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η υπεριώδης ακτινοβολία UV που μετρήθηκε κάτω από την κόμη των 

ροδακινιών ‘Royal Glory’ δεν παρουσίασε διαφορές στις διαφορετικές ώρες 

τις ημέρας που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις και στις δύο μεταχειρίσεις 

(δένδρα με ή χωρίς ανακλαστικό πλαστικό επί της γραμμής) και σε όλα τα 

σημεία του ορίζοντα (Πίν. 2.20). Η ανακλώμενη UV ακτινοβολία είχε τις 

πολύ υψηλότερες τιμές επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό σε όλες τις 

χρονικές στιγμές και στα 4 σημεία του ορίζοντα. Η προσπίπτουσα UV 

ακτινοβολία δεν διαφοροποιήθηκε έντονα από το ανακλαστικό πλαστικό. Σε 

όλες τις περιπτώσεις η προσπίπτουσα ακτινοβολία ήταν μεγαλύτερη από την 

ανακλώμενη μέσα στην κόμη του δένδρου, αλλά αυτές οι διαφορές ήταν πολύ 

μικρότερες παρουσία ανακλαστικού πλαστικού. Σε μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στης προσπίπτουσα ακτινοβολία εκτός της κόμης του 

δένδρου με εκείνη εντός της κόμης, διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση του 

μάρτυρα η προσπίπτουσα UV ακτινοβολία ήταν 21 φόρες μικρότερη μέσα 

στην κόμη σε σύγκριση με την προσπίπτουσα έξω από την κόμη, ενώ στην 

περίπτωση του ανακλαστικού πλαστικού μόνο 2,5 φόρες μικρότερη. 
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Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) διατηρήθηκε στα ίδια 

επίπεδα σε όλες τις χρονικές στιγμές (Πίν. 2.20). Στην προσπίπτουσα 

ακτινοβολία δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των 2 μεταχειρίσεων, 

ανακλαστικού πλαστικού και μάρτυρα. Στην περίπτωση της ανακλώμενης 

PAR ακτινοβολίας, παρόλο που παρατηρήθηκε μεγάλη παραλλακτικότητα, 

διαπιστώθηκε μια αύξηση στις τιμές που μετρήθηκαν επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό. Σε όλες τις περιπτώσεις, η προσπίπτουσα ακτινοβολία 

ήταν μεγαλύτερη από την ανακλώμενη και παρατηρήθηκε ότι στην 

περίπτωση του μάρτυρα (χωρίς ανακλαστικό πλαστικό επί της γραμμής) η 

ανακλωμενη ακτινοβολία ήταν 7 φορές μικρότερη από την προσπίπτουσα στο 

εξωτερικό της κόμης, ενώ στην περίπτωση του ανακλαστικού πλαστικού η 

ανακλωμενη ακτινοβολία ήταν 1,3 φορές μικρότερη από την αντίστοιχη στο 

εξωτερικό της κόμης του δένδρου για όλες τις χρονικές στιγμές και για όλα τα 

σημεία του ορίζοντα. 

 

2.3.7 Ποιότητα ροδάκινων ‘Royal Glory’ την καλλιεργητική περίοδο 

2008 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε αρχικά με το χρόνο συντήρησης, αλλά μετά από τέσσερις 

εβδομάδες μειώθηκε ξανά σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις 

δειγματοληψίας καρπών (Πίν. 2.5). Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν με την 

επίδραση του ανακλαστικού πλαστικού και της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. είχαν χαμηλότερες τιμές παραμέτρου L* (δηλ. είχαν πιο σκούρο χρώμα 

φλοιού) σε σχέση με τα ροδάκινα του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ. κατά την 

ημέρα της συγκομιδής. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης οι διαφορές της 

παραμέτρου L* μεταξύ των μεταχειρίσεων ήταν πολύ μικρές. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του δένδρου εμφάνισαν 

χαμηλότερες τιμές παραμέτρου L* από τους καρπούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν 

στη σκιασμένη πλευρά της κόμης του δένδρου στις περισσότερες 

μεταχειρίσεις, στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Εξαίρεση αποτέλεσαν 

οι μεταχειρίσεις της Ελ. Άρδ. και της Ανακλ. + Ελ. Άρδ., στις οποίες οι 

καρποί στις δύο θέσεις της κόμης είχαν παρόμοιες τιμές παραμέτρου L*. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της ψυχρής συντήρησης με μία μικρή μείωση 
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κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.5). Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερες τιμές παραμέτρου a* σε σχέση με τους 

καρπούς του μάρτυρα. Αντίθετα οι καρποί οι οποίοι αναπτύχθηκαν επάνω 

από το ανακλαστικό πλαστικό είχαν χαμηλότερες τιμές παραμέτρου a* σε 

σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή. Η τάση αυτή 

διατηρήθηκε σε όλες τις χρονικές στιγμές συντήρησης και στις δύο θέσεις τις 

κόμης (σκιασμένα και φωτιζόμενα ροδάκινα). Δεν παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην παράμετρο α* για τους καρπούς που 

συγκομίστηκαν από το φωτιζόμενο και το σκιασμένο μέρος της κόμης του 

δένδρου στη συγκομιδή, και για τις περισσότερες μεταχειρίσεις. Εξαίρεση 

αποτέλεσε η συνδυασμένη μεταχείριση Ανακλ. + Ελ. Άρδ., όπου οι καρποί 

που αναπτύχθηκαν στη σκιά είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου a* σε σχέση 

με εκείνους που αναπτύχθηκαν στο φώς. Κατά τη συντήρηση, επίσης δεν 

εντοπίστηκαν διαφορές στην παράμετρο a* μεταξύ των δύο θέσεων και των 

διαφορετικών μεταχειρίσεων, και μόνο κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης οι 

καρποί του μάρτυρα εμφάνισαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου a* στα 

ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου σε 

σχέση με τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της ψυχρής συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις 

και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.5). Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες Ελ. Άρδ. παρουσίασαν υψηλότερες τιμές 

παραμέτρου b* σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα, με εξαίρεση τους 

καρπούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, οι 

οποίοι είχαν όλοι την ίδια τιμή στην παράμετρο b* στη συγκομιδή και κατά 

τη συντήρηση. Επίσης, τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό και βρίσκονταν στο κάτω μέρος της κόμης είχαν 

χαμηλότερες τιμές παραμέτρου b* σε σχέση με τα ροδάκινα του μάρτυρα στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Τις περισσότερες φορές οι καρποί οι 

οποίοι αναπτύχθηκαν στα φωτιζόμενα μέρη της κόμης είχαν μικρότερες τιμές 

b* σε σχέση με τους καρπούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν στα σκιασμένα μέρη 

της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και για όλες 

τις διαφορετικές μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν. 
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Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της ψυχρής συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις 

και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.5). Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερες τιμές παραμέτρου 

chroma σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής 

άρδευσης στη συγκομιδή και τη συντήρηση. Μόνη εξαίρεση αποτέλεσαν οι 

καρποί από το επάνω μέρος της κόμης του δένδρου οι οποίοι είχαν όλοι 

όμοιες τιμές παραμέτρου chroma, μεταξύ των διαφορετικών μεταχειρίσεων. 

Κατά τη συγκομιδή, τα ροδάκινα που συγκομίστηκαν από το φωτιζόμενο 

μέρος της κόμης είχαν τις ίδιες τιμές με τα ροδάκινα που συγκομίστηκαν από 

το σκιασμένο μέρος της κόμης, σε όλες τις μεταχειρίσεις. Κατά την περίοδο 

της συντήρησης, τα ροδάκινα από τη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης 

παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές παραμέτρου chroma (πιο σκούρο και 

λιγότερο ‘καθαρό’ χρώμα) σε σχέση με τα ροδάκινα τα οποία αναπτυχτήκαν 

στη σκιασμένη περιοχή της κόμης του δένδρου, για τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής και Ελ. Άρδ.. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν με την επίδραση ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης δεν 

παρουσίασαν διαφορές στις τιμές της παραμέτρου chroma μεταξύ των δύο 

θέσεων της κόμης του δένδρου. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Royal Glory’ δεν 

διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ψυχρής συντήρησης με το χρόνο σε 

καμιά μεταχείριση και διαφορετική θέση του καρπού στην περιοχή της κόμης 

(Πίν. 2.5). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν τις 

υψηλότερες τιμές παραμέτρου Hue σε σχέση με τους καρπούς οι οποίοι 

δέχτηκαν τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις, κυρίως κατά τη συγκομιδή και τις 2 

πρώτες εβδομάδες συντήρησης. Οι καρποί από το φωτιζόμενο μέρος της 

κόμης είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου Hue (ήταν πιο έντονα κόκκινοι) 

από τους καρπούς που βρισκόταν στο σκιασμένο μέρος της κόμης. Η διαφορά 

αυτή, μεταξύ των δύο θέσεων για την παράμετρο Hue, δεν εμφανίστηκε στους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες Ελ. Άρδ. παρουσία ή μη 

ανακλαστικού πλαστικού, στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

μειώθηκε μετά από τέσσερις εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και στη συνέχεια 

αυξήθηκε μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και 
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στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.5). Οι καρποί από τη 

σκιασμένη πλευρά των δέντρων που αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού με ή χωρίς την εφαρμογή Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερο ποσοστό ΞΒ 

από τους καρπούς της ίδιας θέσης που αναπτύχθηκαν στα δένδρα του 

μάρτυρα και της Ελ. Άρδ. στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Οι καρποί 

από το επάνω μέρος της κόμης όλων των μεταχειρίσεων είχαν παρόμοιο 

ποσοστό ΞΒ. Οι καρποί από τη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του δένδρου 

είχαν υψηλότερο ποσοστό ΞΒ από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και για όλες τις διαφορετικές 

μεταχειρίσεις. 

Το ποσοστό των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ) του χυμού των 

ροδάκινων ‘Royal Glory’ μειώθηκε σταδιακά μετά από δύο εβδομάδες 

ψυχρής συντήρησης και στη συνέχεια αυξήθηκε ελαφρά στις περισσότερες 

από τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.6). Οι 

καρποί οι οποίοι αναπτύχθηκαν με την επίδραση του ανακλαστικού 

πλαστικού με ή χωρίς Ελ. Άρδ. είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό ΔΣΣ, 

ακολούθησαν με το αμέσως μικρότερο ποσοστό οι καρποί που αναπτύχθηκαν 

σε συνθήκες Ελ. Άρδ., και τέλος ακολούθησαν οι καρποί του μάρτυρα, στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και μόνο για τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν στη σκιά. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της 

κόμης των διάφορων μεταχειρίσεων είχαν παρόμοια ΔΣΣ. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης είχαν υψηλότερο ποσοστό 

ΔΣΣ σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά στη συγκομιδή 

και καθ’ όλη τη διάρκεια της συντήρησης και σε όλες τις μεταχειρίσεις. 

Το ποσοστό της οξύτητας του χυμού των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

μειώθηκε σημαντικά κατά τη 2η εβδομάδα συντήρησης, στη συνέχεια 

παρέμεινε σταθερό μέχρι την 4η εβδομάδα και μειώθηκε ξανά μέχρι την 6η 

εβδομάδα συντήρησης, σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της 

κόμης του δένδρου (Πίν. 2.6). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν μικρότερο ποσοστό οξύτητας χυμού από τους 

καρπούς οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής ή Ελ. Άρδ., 

παρουσιάζοντας στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο κατά τη συντήρηση. 

Την ημέρα της συγκομιδής οι καρποί που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες Ελ. 

Άρδ. είχαν μικρότερο ποσοστό οξύτητας από τους καρπούς που 
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αναπτύχθηκαν στα δένδρα του μάρτυρα και του ανακλαστικού πλαστικού. 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην οξύτητα μεταξύ των δύο θέσεων της 

κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση σε όλες τις 

μεταχειρίσεις. 

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Royal Glory’ μειώθηκε πολύ 

γρήγορα κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων ψυχρής συντήρησης 

και συνέχισε να μειώνεται ακόμη περισσότερο στις τέσσερις και έξι 

εβδομάδες συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις τόσο στους καρπούς που 

συγκομίστηκαν από τη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης όσο και στους καρπούς 

οι οποίοι συγκομίστηκαν από τη σκιασμένη πλευρά της κόμης του δένδρου 

(Πίν. 2.6, Σχεδ. 2.2). Κατά τη συγκομιδή, οι καρποί που αναπτύχθηκαν  

επάνω από τα ανακλαστικό πλαστικό εμφάνισαν τις χαμηλότερες τιμές 

σκληρότητας σάρκας, ενώ οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. 

Άρδ. είχαν παρόμοια σκληρότητα σάρκας με  τους καρπούς του μάρτυρα. 

Μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης, οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την 

επίδραση της συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. είχαν τη 

μικρότερη σκληρότητα σάρκας από τους καρπούς άλλων μεταχειρίσεων. 

Μετά από τέσσερις και έξι εβδομάδες συντήρησης, τα φρούτα που 

αναπτύχθηκαν κάτω από συνθήκες Ελ. Άρδ. ή και συνθήκες Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. ήταν πιο μαλακά από τα φρούτα του μάρτυρα και αυτών που 

αναπτύχθηκαν επάνω από ανακλαστικό πλαστικό. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν και στις δυο θέσεις της κόμης του δένδρου υπό την επίδραση 

της συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. και οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης με την επίδραση του 

ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης παρουσίασαν τις μικρότερες τιμές 

σκληρότητας σάρκας σε σχέση με τους καρπούς των υπόλοιπων 

μεταχειρίσεων και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης (φωτιζόμενο) είχαν παρόμοια 

σκληρότητα με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά στη συγκομιδή και 

για το μεγαλύτερο μέρος της συντήρησης. Την 6η εβδομάδα συντήρησης, οι 

καρποί που συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης ήταν πιο μαλακοί 

από τους καρπούς που συγκομίστηκαν από το κάτω μέρος της κόμης. Αυτή 

την τάση ακολούθησαν οι καρποί όλων των μεταχειρίσεων, εκτός από 

εκείνους που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση ανακλαστικού πλαστικού, οι 
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οποίοι ήταν πιο μαλακοί όταν αναπτύχθηκαν στο φώς σε σχέση με εκείνους 

που αναπτύχθηκαν στη σκιά. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 

αυξήθηκε τις δύο πρώτες εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, στη συνέχεια 

μειώθηκε στις τέσσερις εβδομάδες και τέλος αυξήθηκε ξανά στις έξι 

εβδομάδες συντήρησης στις περισσότερες μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις 

της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.6). Στους καρπούς του μάρτυρα η ειδική 

ηλεκτρική αγωγιμότητα δεν άλλαξε με το χρόνο συντήρησης. Κατά τη 

συγκομιδή, οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την επίδραση ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν τη μικρότερη αγωγιμότητα σε σχέση με τους καρπούς από 

τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν ελάχιστα υψηλότερη ειδική 

ηλεκτρική αγωγιμότητα σε σχέση με τους καρπούς που συλλέχτηκαν από τα 

δένδρα του μάρτυρα (κανονική άρδευση). Κατά τη συγκομιδή δεν 

παρουσιάστηκαν διαφορές στην ειδική αγωγιμότητα, μεταξύ των δύο θέσεων 

της κόμης σε όλες τις μεταχειρίσεις. Οι καρποί από το φωτιζόμενο μέρος της 

κόμης είχαν υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα από τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν στη σκιά, για όλη τη χρονική διάρκεια της συντήρησης και για 

όλες τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών που μετρήθηκε στο χυμό των 

ροδάκινων ‘Royal Glory’ μειώθηκε μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και στη συνέχεια αυξήθηκε σημαντικά κατά την 4η και 6η 

εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της 

κόμης του δένδρου (Πίν. 2.6). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την επίδραση 

της συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερη 

συγκέντρωση ολικών φαινολικών από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν με 

την επίδραση Ελ. Άρδ. ή ανακλαστικού πλαστικού. Τέλος, ο χυμός των 

καρπών του μάρτυρα είχε τη μικρότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών από 

όλες τις μεταχειρίσεις. Οι διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω ήταν 

στατιστικά σημαντικές μόνο μετά από μακρά συντήρηση των καρπών και όχι 

στη συγκομιδή. Ο χυμός των ροδάκινων που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο 

μέρος της κόμης είχε παρόμοια συγκέντρωση ολικών φαινολικών με το χυμό 

των ροδάκινων που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος της κόμης του 
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δένδρο στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και για τις περισσότερες 

μεταχειρίσεις. 

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) παρουσιάστηκαν στα 

ροδάκινα ‘Royal Glory’ την 4η και περισσότερο την 6η εβδομάδα ψυχρής 

συντήρησης με τη μορφή δερμάτωσης, καφετιάσματος και κοκκινίσματος της 

σάρκας (Πίν. 2.16). Τα δύο πρώτα συμπτώματα CI εμφανίστηκαν πιο έντονα 

την 6η εβδομάδα σε όλες τις μεταχειρίσεις. Μετά από τέσσερις εβδομάδες 

ψυχρής συντήρησης δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στην ένταση της 

δερμάτωσης μεταξύ των μεταχειρίσεων. Στις έξι εβδομάδες οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν με την επίδραση του ανακλαστικού πλαστικού είχαν 

υψηλότερα ποσοστά δερμάτωσης από τους καρπούς του μάρτυρα και τους 

καρπούς που προήλθαν από τη μεταχείριση Ανακλ. + Ελ. Άρδ. (οι διαφορές 

βρέθηκαν μόνο στους καρπούς από το φωτιζόμενο μέρος της κόμης). 

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι οι καρποί οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερα ποσοστά δερμάτωσης από τους καρπούς του 

μάρτυρα. Οι καρποί από τις δύο διαφορετικές θέσεις της κόμης παρουσίασαν 

παρόμοια ποσοστά δερμάτωσης σε όλες τις μεταχειρίσεις εκτός από τους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση της συνδυασμένης 

μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ., όπου εκείνοι που αναπτύχθηκαν στο επάνω 

μέρος της κόμης είχαν μικρότερο ποσοστό δερμάτωσης από τους καρπούς 

που αναπτύχθηκαν στη σκιά (Σχεδ. 2.5Β). 

Μετά από τέσσερις εβδομάδες συντήρησης, δεν παρατηρήθηκαν 

διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων στο ποσοστό καφετιάσματος (Πίν. 2.16). 

Στις έξι εβδομάδες καρποί που αναπτύχθηκαν επάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό είχαν μεγαλύτερα ποσοστά καφετιάσματος από τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν με την επίδραση της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. Τα 

ποσοστά καφετιάσματος που εμφάνισαν οι καρποί του μάρτυρα και της Ελ. 

Άρδ. ήταν ενδιάμεσα των ανωτέρω δύο μεταχειρίσεων. Οι καρποί από τις δύο 

διαφορετικές θέσεις της κόμης είχαν παρόμοια ποσοστά καφετιάσματος σε 

όλες τις μεταχειρίσεις. 

Το κοκκίνισμα εμφανίστηκε μόνο κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης 

των καρπών (Πίν. 2.16). Δεν εμφανίστηκε καθόλου στους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού πλαστικού. Οι καρποί της Ελ. Άρδ. 

είχαν μεγαλύτερα ποσοστά κοκκινίσματος από τους καρπούς των άλλων 
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μεταχειρίσεων. Οι καρποί από τις δύο θέσεις της κόμης είχαν παρόμοιο 

κοκκίνισμα σάρκας. 

Το βάρος καρπού των ροδάκινων ‘Royal Glory’ μειώθηκε κατά τη 2η 

εβδομάδα ψυχρής συντήρησης και στη συνέχεια παρέμεινε σταθερό με το 

χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και τις δύο θέσεις της κόμης του 

δένδρου (Πίν. 2.22). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό είχαν το μικρότερο βάρος καρπού, ενώ οι καρποί του 

μάρτυρα το μεγαλύτερο, με τα ροδάκινα των άλλων δύο μεταχειρίσεων να 

έχουν ενδιάμεσες τιμές βάρους καρπού στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του δένδρου είχαν 

μεγαλύτερο βάρος από τους καρπούς που αναπτυχτήκαν στη σκιασμένη 

πλευρά της κόμης του δένδρου σε όλες τις μεταχειρίσεις, στη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση. 

 

2.3.8 Παραγωγή καρπών των δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2008 

Η παραγωγή καρπών των δένδρων των ροδάκινων ‘Royal Glory’ δεν 

επηρεάστηκε από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις (Πίν. 2.24). 

 

2.3.9 Μετρήσεις φωτός στην κόμη της ροδακινιάς ‘Royal Glory’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2008 

Η υπεριώδης ακτινοβολία UV η οποία μετρήθηκε κάτω από την κόμη 

των δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ ήταν υψηλότερη νωρίς το καλοκαίρι 

(19/6/08) από αυτή στο τέλος του καλοκαιριού (13/8/08) και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 2.21). Στην περίπτωση της προσπίπτουσας UV, η 

μεγαλύτερη τιμή μετρήθηκε έξω από την κόμη του δένδρου, η αμέσως 

μικρότερη τιμή ήταν εκείνη πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό και 

τελευταία ήταν η τιμή της UV ακτινοβολίας του μάρτυρα (χωρίς ανακλαστικό 

πλαστικό) και τις δύο χρονικές στιγμές που έγιναν μετρήσεις. Η ανακλώμενη 

UV ακτινοβολία είχε τις μεγαλύτερες τιμές επάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό, ακολούθησαν οι τιμές της ανακλώμενης UV ακτινοβολίας που 

μετρήθηκαν εκτός κόμης του δένδρου και τέλος οι μικρότερες τιμές 

μετρήθηκαν κάτω από την κόμη των δένδρων του μάρτυρα. Η προσπίπτουσα 
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UV ακτινοβολία ήταν υψηλότερη από την ανακλώμενη σε όλες τις 

περιπτώσεις με τις μικρότερες διαφορές πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό. 

Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) είχε υψηλότερες τιμές 

νωρίς το καλοκαίρι (19/6/08) από αυτή στο τέλος του καλοκαιριού (13/8/08) 

και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 2.21). Η προσπίπτουσα PAR ακτινοβολία στο 

εξωτερικό της κόμης του δένδρου ήταν πολύ υψηλότερη από την 

προσπίπτουσα μέσα στην κόμη των δέντρων επάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό και το μάρτυρα (χωρίς ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης) 

χωρίς διαφορές μεταξύ των δύο τελευταίων. Η ανακλώμενη PAR ακτινοβολία 

ήταν παρόμοια στο εξωτερικό της κόμης και επάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό μέσα στην κόμης των δέντρων και υψηλότερη από αυτή που 

βρέθηκε στα δένδρα του μάρτυρα. Η προσπίπτουσα PAR ακτινοβολία ήταν 

μεγαλύτερη από την ανακλώμενη μέσα στην κόμη του μάρτυρα και έξω από 

αυτή, ενώ ανακλώμενη και προσπίπτουσα PAR ήταν παρόμοιες μέσα στην 

κόμη επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης. 

 

2.3.10 Μετρήσεις νωπού και ξηρού βάρους βλαστών ροδακινιάς ‘Royal 

Glory’ την καλλιεργητική περίοδο 2008 

Τα δέντρα ροδακινιάς ‘Royal Glory’ που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

Ελ. Άρδ. είχαν μικρότερο νωπό και ξηρό βάρος και ποσοστό ΞΒ ετήσιων και 

διετών-τριετών βλαστών από τα δέντρα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

κανονικής άρδευσης επί τριετία (Πίν. 2.26). 

 

2.3.11 Ποιότητα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο 

2006  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις αλλά μόνο 

στους καρπούς από το κάτω μέρος της κόμης (Πίν. 2.7). Δεν παρατηρήθηκαν 

αλλαγές στην παράμετρο L* στα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν στο επάνω 

μέρος της κόμης του δένδρου σε σχέση με το χρόνο. Τα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερες τιμές παραμέτρου L* 

σε σχέση με τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής 

άρδευσης (μάρτυρας) στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Εξαίρεση 

αποτέλεσε η 4η εβδομάδα συντήρησης, κατά την οποία δεν μετρήθηκαν 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 105 

διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων, και στις δύο θέσεις της κόμης του 

δένδρου. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος του δένδρου είχαν 

μικρότερες τιμές παραμέτρου L* σε σχέση με τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος του δένδρου κατά τη συντήρηση και στις δύο 

μεταχειρίσεις. Στη συγκομιδή δεν μετρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο 

θέσεων για την παράμετρο L* και στις δύο μεταχειρίσεις. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

αυξήθηκε με το χρόνο ψυχρής συντήρησης και στις δύο θέσεις της κόμης του 

δένδρου πλην των καρπών του μάρτυρα, όπου η παράμετρος a* δεν 

τροποποιήθηκε με το χρόνο (Πίν. 2.7). Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν 

κάτω από συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου a* σε σχέση 

με τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και μετά από δύο εβδομάδες 

συντήρηση και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Την 4η εβδομάδα 

συντήρησης δεν βρέθηκαν διαφορές στην παράμετρο a* μεταξύ των 

νεκταρινιών των δύο μεταχειρίσεων. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην 

παράμετρο a* και στους καρπούς που αναπτύχθηκαν στις δύο διαφορετικές 

θέσεις της κόμης στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και για τις δύο 

μεταχειρίσεις. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.7). Στους καρπούς του μάρτυρα η 

παράμετρος b* μειώθηκε τη 2η εβδομάδα συντήρησης και παρέμεινε 

σταθερός έως την 4η εβδομάδα συντήρησης. Στα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ., η παράμετρος b* μειώθηκε κατά την 4η 

εβδομάδα συντήρησης σε σχέση με τις τιμές που μετρήθηκαν στη συγκομιδή. 

Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν ελάχιστα πιο 

υψηλές τιμές παραμέτρου b* από τους καρπούς του μάρτυρα σε μερικές μόνο 

περιπτώσεις. Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της 

κόμης του δένδρου είχαν χαμηλότερες τιμές παραμέτρου b* από τα 

νεκταρίνια τα οποία αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος της κόμης του 

δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και για τις δύο μεταχειρίσεις. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των νεκταρινιών ‘Caldesi 

2000’ δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά με το χρόνο συντήρησης και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.7). Στη συγκομιδή, οι καρποί του 
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μάρτυρα είχαν υψηλότερες τιμές παραμέτρου chroma από τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ., ενώ οι διαφορές μηδενίστηκαν στη 

συντήρηση. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην παράμετρο chroma μεταξύ 

των καρπών που αναπτύχθηκαν στις δύο διαφορετικές θέσεις της κόμης του 

δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και για τις δύο μεταχειρίσεις. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των νεκταρινιών της ‘Caldesi 

2000’ παρέμεινε σταθερή με τη συντήρηση στους καρπούς του μάρτυρα, ενώ 

στους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. μειώθηκε την 4η 

εβδομάδα συντήρησης σε σχέση με τις τιμές που μετρήθηκαν στη συγκομιδή 

(Πίν. 2.7). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν 

υψηλότερο από τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και μετά από δύο 

εβδομάδες συντήρησης και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Την 4η 

εβδομάδα συντήρησης, οι διαφορές στην παράμετρο Hue για τους καρπούς 

και των δύο μεταχειρίσεων δεν ήταν σημαντικές. Τα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης είχαν παρόμοιες τιμές 

παραμέτρου Hue με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος 

της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο 

μεταχειρίσεις. 

Το ποσοστό ΞΒ των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ δεν τροποποιήθηκε 

ουσιαστικά με το χρόνο συντήρησης στις περισσότερες περιπτώσεις (Πίν. 

2.7). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερο 

ποσοστό ΞΒ από τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση και, κύρια, στους καρπούς από το κάτω μέρος της κόμης του 

δένδρου. Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης του 

δένδρου είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ξηρού βάρους από εκείνα που 

αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση και στις δύο μεταχειρίσεις.  

Το ποσοστό ΔΣΣ του χυμού των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ μειώθηκε 

σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.8). Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερη συγκέντρωση ΔΣΣ σε σχέση με τους 

καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο 

μέρος της κόμης του δένδρου είχαν υψηλότερο ποσοστό ΔΣΣ από τους 
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καρπούς που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος της κόμης του δένδρου στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο μεταχειρίσεις. 

Το ποσοστό οξύτητας του χυμού των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης κύρια μετά από δύο εβδομάδες 

συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του 

δένδρου (Πίν. 2.8). Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν 

παρόμοια ποσοστά οξύτητας με τα νεκταρίνια του μάρτυρας στη συγκομιδή 

και κατά τη συντήρηση και για καρπούς από το πάνω μέρος της κόμης του 

δένδρου. Οι καρποί της Ελ. Άρδ. που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της 

κόμης είχαν υψηλότερα ποσοστά οξύτητας από τους καρπούς του μάρτυρα 

που αναπτύχθηκαν στην ίδια θέση της κόμης. Τα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν το ίδιο ποσοστό 

οξύτητας στο χυμό τους με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος 

της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο 

μεταχειρίσεις. 

Η σκληρότητα σάρκας των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ μειώθηκε 

ραγδαία στις δύο εβδομάδες συντήρησης και, στη συνέχεια, αυξήθηκε με 

παρατεταμένη συντήρηση χωρίς όμως να φτάσει τα επίπεδα των τιμών που 

μετρήθηκαν στη συγκομιδή (Πίν. 2.8). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την 

επίδραση της Ελ. Άρδ. ήταν πιο σκληροί από τους καρπούς του μάρτυρα στη 

συγκομιδή και τη 2η εβδομάδα συντήρησης και κυρίως εκείνοι που 

αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης. Η σκληρότητα σάρκας των 

νεκταρινιών μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων δεν παρουσίασε διαφορές την 4η 

και 6η εβδομάδα συντήρησης. Επίσης, οι καρποί των δύο μεταχειρίσεων από 

το κάτω μέρος της κόμης είχαν παρόμοια σκληρότητα σάρκας. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης ήταν πιο μαλακοί από τους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο μεταχειρίσεις. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

αυξήθηκε κατά τη 2η και 4η εβδομάδα συντήρησης, ενώ παρουσίασε μια 

μείωση την 6η εβδομάδα συντήρησης σε επίπεδα που παρέμειναν υψηλότερα 

αυτών της συγκομιδής σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης 

(Πίν. 2.8). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν 

παρόμοια ειδική αγωγιμότητα με τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή 
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και κατά τη συντήρηση με ελάχιστες διαφορές στους καρπούς από το 

φωτιζόμενο τμήμα του δέντρου. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο 

φωτιζόμενο μέρος της κόμης του δένδρου είχαν μεγαλύτερη ειδική 

αγωγιμότητα από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο σκιασμένο μέρος της 

κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο 

μεταχειρίσεις. 

Η συγκέντρωση ολικών φαινολικών στο χυμό των νεκταρινιών ‘Caldesi 

2000’ αυξήθηκε μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και στη 

συνέχεια μειώθηκε ξανά μετά από τέσσερις εβδομάδες σντήρησης στα 

επίπεδα που μετρήθηκαν κατά στη συγκομιδή σε όλες τις μεταχειρίσεις και 

στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.8). Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν μικρές μόνο διαφορές στα 

ποσοστά ολικών φαινολικών από τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή 

και τη συντήρηση και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Τα νεκταρίνια 

που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν παρόμοιο 

ποσοστό ολικών φαινολικών με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω 

μέρος της κόμης του δένδρου. 

Η ζημιά από χαμηλές θερμοκρασίες CI εμφανίστηκε στα νεκταρίνια 

‘Caldesi 2000’ κατά την 6η εβδομάδα ψυχρής συντήρησης με τη μορφή 

δερμάτωσης και καφετιάσματος (Πίν. 2.13). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με 

την επίδραση της Ελ. Άρδ. εμφάνισαν λιγότερο καφέτιασμα και δερμάτωση 

από τους καρπούς του μάρτυρα.  

 

2.3.12 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) των νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο 2006 

Το μήκος και το πλάτος των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ αυξήθηκε 

φυσιολογικά με τον χρόνο κατά τον τελευταίο μήνα ανάπτυξης του καρπού 

μέχρι τη συγκομιδή (Πίν. 2.18). Τόσο το μήκος όσο και το πλάτος των 

νεκταρινιών φαίνεται να επηρεάστηκαν ελάχιστα από την Ελ. Άρδ. καθώς οι 

καρποί ήταν ελαφρά μικρότεροι από αυτούς του μάρτυρα. 

 

2.3.13 Παραγωγή καρπών των δένδρων νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2006 
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Η παραγωγή των δένδρων νεκταρινιάς της ‘Caldesi 2000’ δεν 

επηρεάστηκε από την εφαρμογή της Ελ. Άρδ. στα δένδρα (Πίν. 2.25). 

 

2.3.14 Ποιότητα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο 

2007 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

ελάχιστα μόνο τροποποιήθηκε με το χρόνο συντήρησης (Πίν. 2.9). Οι 

διαφορές στην παράμετρο L* μεταξύ των μεταχειρίσεων ήταν ελάχιστες στη 

συγκομιδή και την υπόλοιπη συντήρηση και τις δύο θέσεις της κόμης. Οι 

καρποί που αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης είχαν 

παρόμοιες τιμές παραμέτρου L* με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στην 

κάτω πλευρά της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση 

και σε όλες τις μεταχειρίσεις.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

αυξήθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και 

στις δύο θέσεις της κόμης (Πίν. 2.9). Τα νεκταρίνια τα οποία αναπτύχθηκαν 

στη μεταχείριση Ανακλ. + Ελ. Άρδ. είχαν τις μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου 

a*, ενώ τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν τις 

μικρότερες τιμές στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση στις δύο θέσεις της 

κόμης του δένδρου. Οι καρποί των δύο άλλων μεταχειρίσεων, κανονική 

άρδευση (μάρτυρας) και ανακλαστικό πλαστικό, είχαν τιμές παραμέτρου a* 

μεταξύ αυτών που μετρήθηκαν στις προηγούμενες δύο μεταχειρίσεις και 

χωρίς να διαφέρουν από αυτές. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο επάνω 

μέρος της κόμης είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου a* σε σχέση με τους 

καρπούς πού αναπτυχθήκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε με τη συντήρηση σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις τις 

κόμης του δένδρου (Πίν. 2.9). Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

Ελ. Άρδ. είχαν τις μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου b* και οι καρποί της 

μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. είχαν τις χαμηλότερες τιμές παραμέτρου b*. 

Οι τιμές της παραμέτρου b* για τις δύο άλλες μεταχειρίσεις  (μάρτυρας και 

ανακλαστικό πλαστικό) κυμάνθηκαν μεταξύ των τιμών των δύο 

προηγούμενων. Οι ανωτέρω διαφορές στην παράμετρο b* μεταξύ των 

μεταχειρίσεων ήταν συνήθως μικρές. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην 
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παράμετρο b* μεταξύ των καρπών που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της 

κόμης σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της 

κόμης για όλες τις μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των νεκταρινιών ‘Caldesi 

2000’ παρουσίασε αρχικά μία μείωση τις δύο πρώτες εβδομάδες συντήρησης, 

στη συνέχεια αυξήθηκε την 4η εβδομάδα, για να μειωθεί ξανά μετά από έξι 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης στα επίπεδα της ημέρας συγκομιδής σε όλες 

τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.9). Τα 

νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν μικρότερες τιμές 

παραμέτρου chroma από τους καρπούς σε όλες τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις 

και στις δύο θέσεις της κόμης στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Οι 

καρποί που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος της κόμης είχαν μικρότερες 

τιμές παραμέτρου chroma από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο 

σκιασμένο μέρος της κόμης. Οι διαφορές αυτές της παραμέτρου chroma των 

δύο θέσεων της κόμης του δένδρου ήταν πολύ μικρές, για τις διαφορετικές 

μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.9). Κατά τη συγκομιδή δεν 

παρουσιάστηκαν διαφορές στο παραμέτρου Hue μεταξύ των διαφορετικών 

μεταχειρίσεων και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου. Κατά τη 

συντήρηση, τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν τις 

μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου Hue και οι καρποί που αναπτύχθηκαν υπό την 

επίδραση της συνδυασμένη μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. είχαν τις 

μικρότερες τιμές παραμέτρου Hue, ενώ οι τιμές της παραμέτρου Hue για τις 

δύο άλλες μεταχειρίσεις κυμάνθηκαν μεταξύ των τιμών των δύο 

προηγούμενων μεταχειρίσεων. Κατά την παρατεταμένη συντήρηση τη 

μεγαλύτερη τιμή παραμέτρου Hue εμφάνισαν τα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό σε σχέση με όλες τις 

άλλες μεταχειρίσεις. Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη 

πλευρά της κόμης του δένδρου είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου Hue από 

τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου σε 

όλες τις μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 
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Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου μέρους των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

αρχικά μειώθηκε με τη συντήρηση αλλά μετά από παρατεταμένη συντήρηση 

αυξήθηκε ξανά και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.9). Οι 

διαφορές αυτές για τους καρπούς της Ελ. Άρδ. ήταν μικρές. Τα νεκταρίνια 

που αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού πλαστικού και κυρίως της 

μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερο ποσοστό ΞΒ από τους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής και κανονικής 

άρδευσης, τα ποσοστά των οποίων ήταν παρόμοια μεταξύ τους. Οι διαφορές 

αυτές ήταν σημαντικές κυρίως στη συγκομιδή και μετά από έξι εβδομάδες 

συντήρησης και για τις δύο θέσεις της κόμης. Οι καρποί από το φωτιζόμενο 

μέρος της κόμης παρουσίασαν υψηλότερο ποσοστό ξηρού βάρους σε σχέση 

με τους καρπούς από το σκιασμένο μέρος της κόμης σε όλες τις μεταχειρίσεις 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό ΔΣΣ του χυμού των νεκταρινιών της ‘Caldesi 2000’ 

ελάχιστα αυξήθηκε τη 2η εβδομάδα συντήρησης και στη συνέχεια μειώθηκε 

ελαφρά με την παρατεταμένη συντήρηση σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις 

δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.10). Στη συγκομιδή, τα νεκταρίνια 

που αναπτύχθηκαν επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό με την εφαρμογή ή 

όχι Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ΔΣΣ από τους καρπούς οι οποίοι 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. ή κανονικής άρδευσης και στις δύο 

θέσεις της κόμης. Κατά τη συντήρηση, το μεγαλύτερο ποσοστό ΔΣΣ είχαν τα 

νεκταρίνια της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ.. Οι καρποί από τη 

φωτιζόμενη πλευρά της κόμης είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ΔΣΣ από τους 

καρπούς που συγκομίστηκαν από τη σκιασμένη πλευρά της κόμης για όλες τις 

διαφορετικές μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό οξύτητας στο χυμό των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και 

στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.10). Τα νεκταρίνια του 

μάρτυρα είχαν μικρότερο ποσοστό οξύτητας από τα νεκταρίνια των 

υπόλοιπων μεταχειρίσεων και στις δύο θέσεις της κόμης. Στη συγκομιδή, τα 

νεκταρίνια του μάρτυρα και εκείνα τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. 

Άρδ. είχαν μικρότερο ποσοστό οξύτητας από τους καρπούς των 

μεταχειρίσεων ανακλαστικού πλαστικού. Κατά τη συντήρηση, οι διαφορές 

μεταξύ των μεταχειρίσεων ήταν ελάχιστες. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν 
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διαφορές στους καρπούς που συγκομίστηκαν από τις δύο θέσεις της κόμης 

στις διαφορετικές μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η σκληρότητα σάρκας των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ μειώθηκε με το 

χρόνο ψυχρής συντήρησης κυρίως κατά την 6η εβδομάδα σε όλες τις 

μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.10, Σχεδ. 

2.3). Τα νεκταρίνια τα οποία αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. ή παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού ήταν πιο σκληρά από τα νεκταρίνια τα οποία 

αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες κανονικής άρδευσης και της συνδυασμένης 

μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. και στις δύο θέσεις της κόμης. Κατά τη 

συγκομιδή, οι καρποί του μάρτυρα ήταν πιο μαλακά από τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν στις άλλες μεταχειρίσεις. Στη συγκομιδή και ιδιαίτερα στη 

μεταχείριση Ελ. Άρδ., οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο μέρος 

της κόμης ήταν πιο σκληροί από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω 

μέρος της κόμης. Στις υπόλοιπες χρονικές στιγμές και μεταχειρίσεις δεν 

παρουσιάστηκαν διαφορές στη σκληρότητα καρπού μεταξύ του πάνω και 

κάτω μέρους της κόμης. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

αυξήθηκε ελαφρά με τη συντήρηση και κύρια την 6η εβδομάδα σε όλες τις 

μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δέντρου (Πίν. 2.10). Τα 

νεκταρίνια του μάρτυρα και της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. είχαν 

μεγαλύτερη ειδική αγωγιμότητα από τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν με την 

επίδραση της Ελ. Άρδ. και της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού και 

στις δύο θέσεις της κόμης στη συγκομιδή και μόνο κατά την 6η εβδομάδα 

συντήρησης. Κατά τη 2η και 4η  εβδομάδα συντήρησης μόνο τα νεκταρίνια 

του μάρτυρα είχαν μεγαλύτερη ειδική αγωγιμότητα από τους καρπούς των 

άλλων μεταχειρίσεων. Οι καρποί που συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της 

κόμης του δένδρου είχαν μεγαλύτερη ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα από τους 

καρπούς που συγκομίστηκαν από το κάτω μέρος της κόμης στη συγκομιδή 

και την 6η εβδομάδα συντήρησης. Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν με την 

επίδραση των μεταχειρίσεων της Ελ. Άρδ. και της μεταχείρισης του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν παρόμοια ειδική αγωγιμότητα μεταξύ των 

καρπών των δύο θέσεων της κόμης του δένδρου, στη συγκομιδή και συχνά 

κατά τη συντήρηση. 
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Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στο χυμό των νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ αυξήθηκε με τη συντήρηση κυρίως μετά από τέσσερις 

εβδομάδες και ακόμη περισσότερο κατά την 6η εβδομάδα ψυχρής συντήρησης 

σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης (Πίν. 2.10). Όλοι οι 

καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. και ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικών φαινολικών από αυτές 

που μετρήθηκαν στους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση και στις δύο θέσεις της κόμης. Οι καρποί από τη φωτιζόμενη 

πλευρά της κόμης είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικών φαινολικών από 

τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν στη σκιασμένη πλευρά της κόμης σε όλες 

τις μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες CI παρουσιάστηκαν στα 

νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’ την 4η και 6η εβδομάδα συντήρησης με τη μορφή 

δερμάτωσης, καφετιάσματος και κοκκινίσματος της σάρκας. Η μεγαλύτερη 

ένταση ζημιάς εμφανίστηκε την 6η εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.15). Η 

δερμάτωση ήταν πιο έντονη στους καρπούς που αναπτύχθηκαν επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό, ακολούθησαν με μικρότερη ένταση οι καρποί της Ελ. 

Άρδ. και εκείνοι της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. και, τέλος, 

ακολούθησαν οι καρποί του μάρτυρα με τη μικρότερη ένταση CI (Σχεδ. 

2.6Α). Το καφέτιασμα παρουσιάστηκε με την ίδια ένταση στους καρπούς 

όλων των μεταχειρίσεων. Για το κοκκίνισμα της σάρκας, τα πιο έντονα 

συμπτώματα εμφανίστηκαν στους καρπούς που αναπτύχθηκαν παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού και στη μεταχείριση Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.. Δεν 

παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στην ένταση του CI μεταξύ των καρπών 

που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο και στο σκιασμένο μέρος της κόμης του 

δένδρου. 

Το βάρος καρπού των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ δεν μεταβλήθηκε με 

το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις τις κόμης 

του δένδρου (Πίν. 2.23). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την επίδραση της 

Ελ. Άρδ. είχαν το μικρότερο βάρος καρπού σε σύγκριση με τις λοιπές 

μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Τα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν στη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του δένδρου είχαν 

μεγαλύτερο βάρος από τους καρπούς που αναπτυχτήκαν στη σκιασμένη 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 114 

πλευρά της κόμης του δένδρου, μόνο για τη μεταχείριση του μάρτυρα στη 

συγκομιδή. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες διαφορές στο βάρος καρπού από τις 

δύο θέσεις της κόμης του δένδρου για τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

 

2.3.15 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) των νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο 2007 

Ο καρπός των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ αυξήθηκε με το χρόνο (Πίν. 

2.19). Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό 

παρουσίασαν το μεγαλύτερο πλάτος και μήκος καρπού από την αρχή των 

μετρήσεων και η διαφορά αυτή διατηρήθηκε μέχρι τη συγκομιδή. Οι καρποί 

του μάρτυρα και των λοιπών μεταχειρίσεων κυμάνθηκαν σε παρόμοια μεγέθη 

μικρότερα από εκείνα των καρπών που αναπτύχθηκαν επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό. 

 

2.3.16 Παραγωγή των δένδρων νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ για την 

καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η παραγωγή των δένδρων νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ δεν επηρεάστηκε 

από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις (Πίν. 2.25). 

 

2.3.17 Μετρήσεις φωτός στην κόμη του δένδρου νεκταρινιάς ‘Caldesi 

2000’ την καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η UV ακτινοβολία που μετρήθηκε στο κάτω μέρος της κόμης των 

δένδρων νεκταρινίας ‘Caldesi 2000’ έδειξε τις μεγαλύτερες τιμές τις 

μεσημεριανές ώρες και τις μικρότερες τις πρωινές και απογευματινές ώρες 

και στις δύο μεταχειρίσεις και σε όλα τα σημεία του ορίζοντα (Πίν. 2.20). Η 

προσπίπτουσα UV ακτινοβολία εμφάνισε τις μεγαλύτερες τιμές επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό κυρίως νωρίς το απόγευμα, ενώ οι μικρότερες τιμές 

μετρήθηκαν επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό τις πρωινές ώρες. Η 

ανακλώμενη UV ακτινοβολία είχε τις μεγαλύτερες τιμές κάτω από την κόμη 

των δένδρων με ανακλαστικό πλαστικό όλες τις χρονικές στιγμές. Σε όλες τις 

περιπτώσεις η προσπίπτουσα ακτινοβολία ήταν μεγαλύτερη από την 

ανακλώμενη μέσα στην κόμη του δένδρου. Κατά τη σύγκριση η οποία 

πραγματοποιήθηκε με την προσπίπτουσα ακτινοβολία που μετρήθηκε εκτός 
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της κόμης του δένδρου, διαπιστώθηκε ότι, στην περίπτωση του μάρτυρα, η 

προσπίπτουσα UV ακτινοβολία είναι 21 φόρες μικρότερη, ενώ, στην 

περίπτωση του ανακλαστικού πλαστικού, μόνο 2,5 φόρες μικρότερη. 

Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) κάτω από την κόμη των 

νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ ήταν μεγαλύτερη τις μεσημεριανές ώρες της 

ημέρας και μικρότερη τις πρωινές και απογευματινές ώρες της ημέρας (Πίν. 

2.20). Στην προσπίπτουσα και ανακλώμενη PAR δεν παρουσιάστηκαν 

διαφορές μεταξύ των 2 μεταχειρίσεων, ανακλαστικού πλαστικού και 

μάρτυρα, κύρια λόγω της μεγάλης παραλλακτικότητας στις μετρήσεις. 

Ουσιαστικά διαπιστώθηκε μια αυξητική τάση στην ανακλώμενη PAR που 

μετρήθηκε επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό. Σε όλες τις περιπτώσεις η 

προσπίπτουσα ακτινοβολία ήταν μεγαλύτερη από την ανακλώμενη. Στην 

περίπτωση του μάρτυρα (γυμνό έδαφος), η προσπίπτουσα PAR εντός της 

κόμης ήταν 5 φορές μικρότερη σε σχέση με την προσπίπτουσα στο εξωτερικό 

της κόμης, ενώ, στην περίπτωση του ανακλαστικού πλαστικού, ήταν 1,8 

φορές μικρότερη από την αντίστοιχη στο εξωτερικό της κόμης του δένδρου, 

για όλες τις χρονικές στιγμές που πραγματοποιήθηκε η μέτρηση και για όλα 

τα σημεία του ορίζοντα. 

 

2.3.18 Ποιότητα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο 

2008 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε σημαντικά μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, στη 

συνέχεια κατά την 4η εβδομάδα παρατηρήθηκε μικρή αύξηση, αλλά οι τιμές 

κυμάνθηκαν σε μικρότερα επίπεδα από αυτές οι οποίες μετρήθηκαν στη 

συγκομιδή σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις τις κόμης (Πίν. 2.11). 

Οι καρποί που αναπτύχθηκαν επάνω από ανακλαστικό πλαστικό είχαν 

χαμηλότερες τιμές παραμέτρου L* από τους καρπούς των λοιπών 

μεταχειρίσεων, κυρίως κατά τη συγκομιδή και μετά από δύο και έξι 

εβδομάδες συντήρησης. Οι καρποί που συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος 

της κόμης παρουσίασαν μικρότερες τιμές παραμέτρου L* από τους καρπούς 

που συγκομίστηκαν από τη σκιά μόνο στους καρπούς του μάρτυρα και της 

Ελ. Άρδ. στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Στις μεταχειρίσεις του 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 116 

ανακλαστικού πλαστικού με ή χωρίς Ελ. Άρδ. οι τιμές της παραμέτρου L* 

μεταξύ των δύο θέσεων της κόμης ήταν παρόμοιες. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο σε όλες τις μεταχειρίσεις, εκτός από τη 

συνδυασμένη μεταχείριση Ανακλ. + Ελ. Άρδ., όπου παρουσιάστηκε μείωση 

με το χρόνο συντήρησης σε σχέση με τις τιμές που μετρήθηκαν στη 

συγκομιδή και στις δύο θέσεις τις κόμης του δένδρου (Πίν. 2.11). Οι καρποί 

των δύο μεταχειρίσεων με ανακλαστικό πλαστικό είχαν υψηλότερες τιμές 

παραμέτρου a* από τους καρπούς των λοιπών μεταχειρίσεων στη συγκομιδή 

και κατά τη συντήρηση, μόνο για τα φρούτα που συγκομίστηκαν από τη σκιά. 

Διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων στους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο 

φως δεν παρουσιάστηκαν στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Δεν υπήρξε 

καμία διαφορά στις τιμές της παραμέτρου a* μεταξύ των δύο θέσεων της 

κόμης για τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Στη μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού, οι καρποί από το φωτιζόμενο 

μέρος της κόμης είχαν χαμηλότερες τιμές της παραμέτρου a* από τους 

καρπούς της ίδιας μεταχείρισης που αναπτύχθηκαν στη σκιά μόνο την 4η και 

6η εβδομάδα συντήρησης. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 

θέσεις της κόμης από τις οποίες συγκομίστηκαν καρποί (Πίν. 2.11). Οι καρποί 

που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερες τιμές παραμέτρου 

b* από τους καρπούς των άλλων μεταχειρίσεων, μόνο για τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 

είχαν χαμηλότερες τιμές παραμέτρου b* από τους καρπούς των άλλων 

μεταχειρίσεων στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο θέσεις της 

κόμης. Κατά τη συγκομιδή και τη συντήρηση δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

στην παραμέτρου b* μεταξύ των δύο θέσεων της κόμης του δένδρου στις 

περισσότερες μεταχειρίσεις, με μοναδική εξαίρεση τη μεταχείριση της Ελ. 

Άρδ., όπου οι καρποί από το σκιασμένο μέρος της κόμης είχαν μεγαλύτερες 

τιμές παραμέτρου b* σε σχέση με τους καρπούς από το φωτιζόμενο μέρος της 

κόμης του δένδρου.  
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Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των νεκταρινιών ‘Caldesi 

2000’ μειώθηκε μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και παρέμεινε 

σταθερός στη συνέχεια σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις της 

κόμης του δένδρου (Πίν. 2.11). Οι καρποί της μεταχείρισης του ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου chroma από τους καρπούς 

της μεταχείρισης του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ. και στις δύο θέσεις της κόμης 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Επίσης οι καρποί της μεταχείρισης 

Ανακλ. + Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου chroma από τους 

καρπούς των δένδρων του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ. στη συγκομιδή και τις 

περισσότερες χρονικές στιγμές κατά τη συντήρηση και στις δύο θέσεις της 

κόμης. Οι καρποί από το φωτιζόμενο και το σκιασμένο μέρος της κόμης του 

δένδρου είχαν παρόμοιοες τιμές παραμέτρου chroma στη συγκομιδή και κατά 

τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε μόνο μετά από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις και μόνο στους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά (Πίν. 

2.11). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερες 

τιμές παραμέτρου Hue από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν επάνω από 

ανακλαστικό πλαστικό στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Οι καρποί του 

μάρτυρα είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου Hue από τους καρπούς των 

μεταχειρίσεων που περιελάμβαναν ανακλαστικό πλαστικό στη συγκομιδή. 

Επίσης, τα νεκταρίνια του μάρτυρα είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου Hue 

από τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 

κατά τη 2η εβδομάδα συντήρησης. Οι καρποί από το επάνω μέρος της κόμης 

είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου Hue από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν 

στη σκιά μόνο τη 2η εβδομάδα συντήρησης και μόνο για τους καρπούς που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ.. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι 

καρποί από τις δύο θέσεις της κόμης είχαν παρόμοιες τιμές για την παράμετρο 

Hue. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου μέρους των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης αλλά σταθεροποιήθηκε την 6η εβδομάδα 

συντήρησης στους καρπούς όλων των μεταχειρίσεων και από τις δύο θέσεις 

της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.11). Οι καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά ΞΒ, ακολούθησαν οι καρποί που αναπτύχθηκαν 
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παρουσία ανακλαστικού πλαστικού και τέλος τα μικρότερα ποσοστά ΞΒ 

μετρήθηκαν στους καρπούς του μάρτυρα και της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δυο θέσεις της κόμης. 

Οι καρποί από το φωτιζόμενο μέρος της κόμης είχαν υψηλότερα ποσοστά ΞΒ 

από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση και σχεδόν όλες τις μεταχειρίσεις. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα 

νεκταρίνια της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ., όπου οι διαφορές του 

ποσοστού ΞΒ μεταξύ των δύο θέσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Το ποσοστό ΔΣΣ του χυμού των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ μειώθηκε 

μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και στη συνέχεια αυξήθηκε στις 

αρχικές του τιμές για όλες τις μεταχειρίσεις και για τις δύο θέσεις της κόμης 

(Πίν. 2.12). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν τα 

υψηλότερα ποσοστά ΔΣΣ μεταξύ όλων των μεταχειρίσεων και για τις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου. Οι διαφορές αυτές ήταν πιο έντονες στους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Οι καρποί που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν 

υψηλότερο ποσοστό ΔΣΣ από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και για όλες τις διαφορετικές 

μεταχειρίσεις. Η μόνη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στη μεταχείριση του 

Ανακλ. + Ελ. Άρδ., όπου οι διαφορές υπήρχαν αλλά ήταν πολύ μικρές. 

Το ποσοστό οξύτητας του χυμού των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και 

στις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου (Πίν. 2.12). Στη συγκομιδή, οι καρποί 

από τις μεταχειρίσεις της Ελ. Άρδ. και του ανακλαστικού πλαστικού είχαν 

υψηλότερη οξύτητα από τους καρπούς του μάρτυρα και της μεταχείρισης 

Ανακλ. + Ελ. Άρδ. Μετά από δύο και τέσσερις εβδομάδες συντήρησης, οι 

καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση οξύτητα χωρίς όμως 

στατιστικά σημαντικές διαφορές από τους καρπούς των άλλων 

μεταχειρίσεων. Στις έξι εβδομάδες συντήρησης, μόνο οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού πλαστικού είχαν υψηλότερη οξύτητα 

από τους καρπούς του μάρτυρα. Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές τις περισσότερες φορές στην οξύτητα μεταξύ των καρπών που 

συλλέχτηκαν από τις δύο θέσεις της κόμης (φως - σκιά) στη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση και για τις περισσότερες μεταχειρίσεις. 
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Η σκληρότητα σάρκας των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ παρέμεινε 

αμετάβλητη μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, στη συνέχεια 

μειώθηκε την 4η εβδομάδα και παρέμεινε σταθερή την 6η εβδομάδα 

συντήρησης για όλες τις μεταχειρίσεις και για τις δύο θέσεις της κόμης (Πίν. 

2.12, Σχεδ. 2.4). Οι καρποί των δένδρων που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. 

Άρδ. και οι καρποί της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού ήταν πιο 

σκληροί από τους καρπούς των μεταχειρίσεων του μάρτυρα και Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση και στις δύο θέσεις της κόμης. 

Καρποί από τις δύο θέσεις της κόμης είχαν παρόμοια σκληρότητα σάρκας 

στις περισσότερες μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Εξαίρεση αποτέλεσαν οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την επίδραση του 

ανακλαστικού πλαστικού όπου τα νεκταρίνια από το επάνω μέρος της κόμης 

ήταν πιο σκληρά από τα νεκταρίνια από το σκιασμένο μέρος της κόμης στη 

συγκομιδή και μετά από δύο και τέσσερις εβδομάδες συντήρησης. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ 

μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και 

στις δύο θέσεις της κόμης (Πίν. 2.12). Τα νεκταρίνια του μάρτυρα και της Ελ. 

Άρδ. είχαν υψηλότερη ειδική αγωγιμότητα από τα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού πλαστικού στη συγκομιδή και μετά 

από δύο εβδομάδες συντήρησης. Οι τιμές της ειδικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας των καρπών της μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ. κυμάνθηκαν 

μεταξύ των μεταχειρίσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω για τις ίδιες χρονικές 

στιγμές. Καρποί που αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού πλαστικού είχαν 

τη μικρότερη ειδική αγωγιμότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις, οι 

τιμές των οποίων κυμάνθηκαν σε παρόμοια επίπεδα μεταξύ τους, την 4η και 

6η εβδομάδα συντήρησης. Οι καρποί από τη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης 

είχαν υψηλότερη αγωγιμότητα από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στη σκιά 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, και κυρίως για τους καρπούς του 

μάρτυρα και της Ελ. Άρδ.. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στο χυμό των νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ αυξήθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης στους καρπούς 

όλων των μεταχειρίσεων και στις διαφορετικές θέσεις της κόμης, εκτός από 

την περίπτωση των καρπών που αναπτύχθηκαν παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού, όπου βρέθηκε μία μείωση της συγκέντρωσης των ολικών 
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φαινολικών την 4η εβδομάδα συντήρησης (Πίν. 2.12). Οι καρποί της Ελ. Άρδ. 

είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών σε σχέση με τους 

καρπούς των λοιπών μεταχειρίσεων στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση 

και στις δύο θέσεις της κόμης. Οι καρποί από το φωτιζόμενο μέρος της κόμης 

είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικών φαινολικών από τους καρπούς από 

το σκιασμένο μέρος της κόμης στη συγκομιδή και κατά την 6η εβδομάδα 

συντήρησης και σε όλες τις μεταχειρίσεις. 

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες CI παρουσιάστηκαν στα 

νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’ μόνο την 6η εβδομάδα ψυχρής συντήρησης με τη 

μορφή δερμάτωσης και καφετιάσματος και όχι κοκκινίσματος (Πίν. 2.17). Οι 

καρποί του μάρτυρα εμφάνισαν τα μικρότερα ποσοστά δερμάτωσης και αυτό 

ίσχυε για τις δυο διαφορετικές θέσεις της κόμης. Τα μεγαλύτερα ποσοστά 

δερμάτωσης παρουσιάστηκαν στους καρπούς που αναπτύχθηκαν παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού και στις δύο θέσεις της κόμης, στους καρπούς της 

Ελ. Άρδ. που συγκομίστηκαν από το κάτω μέρος της κόμης και, τέλος, στα 

νεκταρίνια της μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. που αναπτύχθηκαν στο 

φωτιζόμενο μέρος της κόμης (Σχεδ. 2.6Β). Στις έξι εβδομάδες συντήρησης 

δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στα ποσοστά καφετιάσματος μεταξύ των 

μεταχειρίσεων και των διαφορετικών θέσεων, εκτός από τα νεκταρίνια της 

Ελ. Άρδ. που συγκομίστηκαν από τη φωτιζόμενη πλευρά της κόμης του 

δένδρου τα οποία εμφάνισαν τα μεγαλύτερα ποσοστά καφετιάσματος. 

Το βάρος καρπού των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ μειώθηκε με το 

χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις τις κόμης του 

δένδρου (Πίν. 2.22). Οι καρποί του μάρτυρα είχαν το μεγαλύτερο βάρος 

καρπού σε σύγκριση με τις λοιπές μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο βάρος των καρπών στις δύο 

θέσεις της κόμης του δένδρου για όλες τις μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση πλην του μάρτυρα, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις, 

οι καρποί από το φωτιζόμενο μέρος της κόμης ήταν πιο βαρείς από τους 

καρπού του σκιασμένου μέρους της κόμης. 

 

2.3.19 Παραγωγή καρπών των δένδρων νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2008 
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Η παραγωγή των δένδρων νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ δεν επηρεάστηκε 

από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις (Πίν. 2.24). 

 

2.3.20 Μετρήσεις φωτός στην κόμη του δένδρου νεκταρινιάς ‘Caldesi 

2000’ την καλλιεργητική περίοδο 2008 

Η προσπίπτουσα υπεριώδης ακτινοβολία UV, η οποία μετρήθηκε εκτός 

κόμης των δένδρων νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’, έδειξε τις μεγαλύτερες τιμές 

νωρίς το καλοκαίρι (19/6/08) σε σχέση με τις τιμές που έδειξε στο τέλος του 

καλοκαιριού (13/8/08) και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 2.21). Στην περίπτωση 

της προσπίπτουσας UV, η μεγαλύτερη τιμή μετρήθηκε έξω από την κόμη του 

δένδρου, η αμέσως μικρότερη τιμή ήταν εκείνη πάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό και στη συνέχεια ακολούθησε η τιμή της UV ακτινοβολίας του 

μάρτυρα (χωρίς ανακλαστικό πλαστικό) και στις δύο χρονικές στιγμές που 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Η ανακλώμενη UV ακτινοβολία εμφάνισε τις 

μεγαλύτερες τιμές επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό, ακολούθησαν οι 

τιμές της UV ακτινοβολίας που μετρήθηκαν εκτός κόμης του δένδρου και, 

τέλος, οι μικρότερες τιμές μετρήθηκαν κάτω από την κόμη των δένδρων του 

μάρτυρα. Η προσπίπτουσα UV ακτινοβολία ήταν πολύ πιο υψηλή από την 

ανακλώμενη σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από το ανακλαστικό πλαστικό 

εντός της κόμης όπου οι διαφορές ήταν μικρές. 

Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) εμφάνισε τις 

μεγαλύτερες τιμές νωρίς το καλοκαίρι (19/6/08) σε σχέση με τις τιμές που 

έδειξε στο τέλος του καλοκαιριού (13/8/08) στο εξωτερικό της κόμης και στο 

ανακλαστικό πλαστικό (Πίν. 2.21). Η προσπίπτουσα ακτινοβολία είχε τις 

μεγαλύτερες τιμές όταν μετρήθηκε στο εξωτερικό της κόμης του δένδρου, 

ενώ πολύ μικρότερες τιμές βρέθηκαν στις δύο μεταχειρίσεις εντός της κόμης 

χωρίς διαφορές μεταξύ του μάρτυρα και του ανακλαστικού πλαστικού. Η 

ανακλώμενη ακτινοβολία PAR ήταν παρόμοια επάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό μέσα στην κόμη των δέντρων (ικανοποιητική για καθαρή 

φωτοσύνθεση έως ένα βαθμό) και εκτός κόμης, ενώ η ανακλώμενη 

ακτινοβολία PAR ήταν ελάχιστη (κάτω από το όριο καθαρής φωτοσύνθεσης) 

μέσα στην κόμη του μάρτυρα. Στις περιπτώσεις του μάρτυρα και εκτός 

κόμης, η προσπίπτουσα ακτινοβολία ήταν μεγαλύτερη από την ανακλώμενη. 
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Αντίθετα, πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό η προσπίπτουσα ακτινοβολία 

ήταν παρόμοια της ανακλώμενης. 

 

2.4. Συζήτηση 

 

2.4.1 Επίδραση του χρόνου συντήρησης 

Οι μεταβολές που εμφανίστηκαν στα ροδάκινα και στα νεκταρίνια κατά 

τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης ήταν τις περισσότερες φορές αποτέλεσμα 

της συνέχισης της ωρίμανσης του καρπού μετά τη συγκομιδή του από το 

δένδρο. Στα ροδάκινα, λοιπόν, οι μεγαλύτερες μεταβολές στο χρώμα του 

φλοιού εμφανίστηκαν τις 2 πρώτες εβδομάδες συντήρησης. Παρόλο που το 

χρώμα φλοιού των ροδάκινων στη συγκομιδή ήταν μακροσκοπικά τελείως 

κόκκινο, φαίνεται ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες συντήρησης χάθηκε 

οποιοδήποτε υπολειμματικό ποσοστό χλωροφύλλης υπήρχε στον καρπό με 

αποτέλεσμα να προκύψει ένα πιο καθαρό βαθύ κόκκινο χρώμα. Πιθανότατα η 

συνέχιση της ωρίμανσης και μετά τη συγκομιδή, όπως συμβαίνει στους 

κλιμακτηρικούς καρπούς στους οποίους ανήκει και το ροδάκινο, οδήγησε στο 

παραπάνω αποτέλεσμα. Όπως είναι γνωστό, κατά την ωρίμανση των καρπών 

παρατηρείται απώλεια του πράσινου χρώματος εξαιτίας της διάσπασης της 

χλωροφύλλης από το ένζυμο χλωροφυλλάση και έτσι εμφανίζονται άλλες 

χρωστικές ουσίες, όπως τα καροτενοειδή, οι ξανθοφύλλες (κίτρινες και 

πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι ανθοκυάνες (κόκκινο χρώμα). Στη συνέχεια, 

μετά από 6 εβδομάδες συντήρησης, τα ροδάκινα ανέπτυξαν βαθύ κόκκινο 

χρώμα, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω αύξησης της συγκέντρωσης των 

ανθοκυανών κατά τη συντήρηση. Είναι ήδη γνωστό ότι η σύνθεση της 

ανθοκυανίνης συνεχίζεται μετά τη συγκομιδή και επίσης μετά από μεγάλης 

διάρκειας ψυχρή συντήρηση, αλλά συνήθως αναστέλλεται σε καρπούς που 

έχουν συντηρηθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 (de Pascual-Teresa et al., 

2008). Από πολλούς ερευνητές έχει παρατηρηθεί αύξηση στη συγκέντρωση 

της ανθοκυανίνης μετά από παρατεταμένη συντήρηση σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, σε διάφορους καρπούς όπως είναι τα κεράσια (Goncalves et 

al., 2005), τα πορτοκάλια (Lo Piero et al., 2005) και τα σταφύλια (Sanchez-

Ballesta et al., 2007).  
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Η ειδική αγωγιμότητα των ροδάκινων αρχικά παρουσίασε αύξηση, 

όπως ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της συνέχισης της ωρίμανσης μετά τη 

συγκομιδή του καρπού. Κατά την ωρίμανση παρατηρείται αύξηση της 

συγκέντρωσης των ιόντων λόγω της μεγαλύτερης διάχυσης από τις μεμβράνες 

των κυττάρων και κατά συνέπεια αύξηση της ειδικής αγωγιμότητας. Στη 

συνέχεια, μετά από 4 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης παρατηρήθηκε 

μείωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, γεγονός που συνέπεσε με την έναρξη 

δημιουργίας ζημιών από χαμηλές θερμοκρασίες (Chilling Injury). Η 

μετάβαση των μεμβρανών από την υγρή ρευστή κρυσταλλική κατάσταση σε 

λιγότερο ρευστή κατάσταση και η ταυτόχρονη δέσμευση των ιόντων του 

κυτταρικού τοιχώματος, οδήγησε στη μείωση της ειδικής αγωγιμότητας του 

καρπού. (Brummell et. al., 2004). Επίσης, η μείωση της ειδικής αγωγιμότητας 

συχνά εμφανίστηκε πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων δερμάτωσης με τα 

οποία συσχετίζεται στη ζημιά από χαμηλές θερμοκρασίες. 

Η σκληρότητα σάρκας μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στα τρία 

χρόνια διεξαγωγής του πειράματος. Το μαλάκωμα της σάρκας ήταν 

αναμενόμενο εξαιτίας της ωρίμανσης. Με άλλα λόγια, παρά την ψυχρή 

συντήρηση, τα ροδάκινα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και τα νεκταρίνια, 

συνεχίζουν την ωρίμανσή τους παρά τη διατήρηση σε χαμηλές θερμοκρασίες 

κυρίως λόγω της δράσης του αιθυλενίου, η οποία επιβραδύνεται αλλά δεν 

διακόπτεται στις χαμηλές θερμοκρασίες. Η αποικοδόμηση της κυτταρίνης και 

της ημικυτταρίνης, που αποτελούν τον σκελετό του κυτταρικού τοιχώματος, 

από τα πηκτολυτικά ένζυμα οδηγεί στη χαλάρωση του κυτταρικού 

τοιχώματος και κατά συνέπεια στο μαλάκωμα της σάρκας (Βασιλακάκης, 

2006). Στη συνέχεια, με την εμφάνιση του Chilling Injury (CI), η σάρκα του 

ροδάκινου διατήρησε τη σκληρότητά της παρότι δεν εμφανίστηκαν 

εκτεταμένα συμπτώματα από CI ικανά να επηρεάσουν τη σκληρότητα της 

σάρκας κατά την 6η εβδομάδα συντήρησης. Και πάλι λοιπόν, οι αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν με τη μέτρηση σκληρότητας της σάρκας, εμφανίστηκαν πριν 

από τη μακροσκοπική εμφάνιση έντονης δερμάτωσης. 

Τα διαλυτά στερεά συστατικά (ΔΣΣ) στο χυμό των ροδάκινων την 

περίοδο της συγκομιδής ήταν υψηλότερα από 13% σε όλες τις μεταχειρίσεις 

γεγονός που τα κατατάσσει σε φρούτα πολύ υψηλής γευστικής ποιότητας 

(Crisosto, 2006). Με το χρόνο συντήρησης, το ποσοστό ΔΣΣ του καρπού δεν 
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παρουσίασε σταθερή τάση κατά τη διάρκεια και των 3 ετών που 

πραγματοποιήθηκε το πείραμα. Αρχικά, σημειώθηκε μείωση των ΔΣΣ και, 

στη συνέχεια, παρατηρήθηκε αύξηση με την πάροδο του χρόνου συντήρησης. 

Πιθανότατα η αρχική μείωση στο ποσοστό των ΔΣΣ να οφείλεται στην 

αναπνευστική δραστηριότητα, η οποία στους κλιμακτηρικούς καρπούς 

συνεχίζεται και μετά την αποκοπή τους από το δένδρο (Βασιλακάκης, 2006). 

Η αύξηση, που παρουσιάστηκε στην πορεία συνέπεσε και με την εμφάνιση 

του CI, οφείλεται και στην απώλεια νερού από τον καρπό, ενώ αυτή η αύξηση 

των διαλυτών στερεών συστατικών κατά την ψυχρή συντήρηση έχει 

παρατηρηθεί και από άλλους ερευνητές στο παρελθόν (Rodriguez et al., 1999; 

Celik et al., 2006). 

Το ποσοστό ξηρού βάρους μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης όπως 

ακριβώς και τα διαλυτά στερεά συστατικά, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του 

ξηρού βάρους των νωπών καρπών είναι τα ΔΣΣ, που περιλαμβάνουν κύρια τα 

σάκχαρα, οξέα και ανόργανα ιόντα. Το ξηρό βάρος περιλαμβάνει επιπλέον 

και τα αδιάλυτα δομικά κυτταρικά στοιχεία (τοίχωμα, μεμβράνες, τυχόν 

άμυλο, κ.λπ).   

Το ποσοστό οξύτητας στο χυμό των ροδάκινων μειώθηκε με το χρόνο 

συντήρησης, όπως ήταν αναμενόμενο, και τα 3 χρόνια του πειράματος. Έχει 

αποδειχθεί ότι κατά την ωρίμανση παρατηρείται σημαντική μείωση των 

οξέων  (Βασιλακακής, 2006), ώστε οι νωποί καρποί να γίνουν πιο αποδεκτοί 

για κατανάλωση. Επίσης, σε προηγούμενες μελέτες έχει παρατηρηθεί μείωση 

της οξύτητας κατά τη ψυχρή συντήρηση (Rodríguez et al., 1999) 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στα ροδάκινα αρχικά μειώθηκε 

με το χρόνο συντήρησης και στη συνέχεια αυξήθηκε. Το αποτέλεσμα αυτό 

είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα προηγούμενης ερευνητικής εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε με διάφορες ποικιλίες νεκταρινιών και ροδάκινων, στην 

οποία παρατηρήθηκε αύξηση των πολυφαινολών κατά τη ψυχρή συντήρηση 

σε ποσοστό περίπου 13% (Vaio et al., 2008). Αυτό θεωρείται μια αντίδραση 

στην καταπόνηση από τις χαμηλές θερμοκρασίες στις οποίες είναι ευαίσθητα 

και τα ροδάκινα (chilling injury) και η αύξηση των φαινολικών ουσιών 

καταλήγει στην εμφάνιση του καφετιάσματος στα πυρηνόκαρπα με τη δράση 

ενζύμων και κύρια της πολυφαινολοξειδάσης. 
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Τα νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’, τα οποία διαθέτουν μερικώς κόκκινο 

χρώμα φλοιού, έδειξαν ξεκάθαρες μεταβολές στο χρώμα κατά τη διάρκεια της 

ψυχρής συντήρησης. Παρατηρήθηκε αύξηση του κόκκινου χρώματος που 

οφείλεται στη διαδικασία της ωρίμανσης του καρπού (διάσπαση 

χλωροφύλλης) ή και στην αύξηση της συγκέντρωσης της ανθοκυανίνης, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω και στα ροδάκινα. Οι μεταβολές που παρατηρήθηκαν 

στην ποιότητα των νεκταρινιών σε σχέση με το χρόνο συντήρησης 

ακολούθησαν τις αντίστοιχες μεταβολές των ροδάκινων που περιγράφηκαν 

παραπάνω. 

2.4.2 Επίδραση των μεταχειρίσεων 

Η εφαρμογή της Ελλειμματικής Άρδευσης (Ελ. Άρδ.) στα ροδάκινα 

ποικιλίας ‘Royal Glory’ κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του καρπού και 

μετασυλλεκτικά οδήγησε στην παραγωγή καρπών πολύ καλής ποιότητας, με 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση αρδευτικού νερού της τάξεως του 25% πριν από τη 

συγκομιδή και του 50% μετασυλλεκτικά σε σχέση με τις ποσότητες που 

εφαρμόζονταν στο μάρτυρα. Συγκεκριμένα, το 2007 εξοικονομήθηκαν 1104 

m3 ha-1 και το 2008 1048 m3 ha-1 Επίσης μετρήσεις φωτοσύνθεσης και 

θερμοκρασίας φύλλου που πραγματοποιήθηκαν (δεδομένα δεν παρατίθενται) 

έδηξαν ότι η εφαρμογή της Ελ. Άρδ. στο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης του 

καρπού οδήγησε το φυτό σε καταπόνηση δίνοντας χαμηλές τιμές 

φωτοσύνθεσης και υψηλές θερμοκρασίες φύλλου για τη μεταχείριση αυτή. Σε 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορους καρπούς, διαπιστώθηκε ότι 

η εφαρμογή Ελ. Άρδ. την κατάλληλη χρονική στιγμή οδήγησε στη βελτίωση 

της ποιότητας των καρπών (Gelly et al., 2004; Buendia et al., 2008; Marsal et 

al., 2009; Navarro et al., 2010). Στην παρούσα εργασία, τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. παρουσίασαν υψηλότερη ηλεκτρική 

αγωγιμότητα, υψηλότερο ποσοστό ξηρού βάρους σάρκας και ποσοστό 

διαλυτών στερεών συστατικών, καθώς συχνά και υψηλότερη συγκέντρωση 

ολικών φαινολικών, ενώ ήταν κάπως πιο μαλακά από εκείνα που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής άρδευσης. Από τα παραπάνω 

αποτελέσματα γίνεται κατανοητό ότι η μεταχείριση αυτή επέδρασε θετικά 

στην ποιότητα των καρπών, οι οποίοι είχαν καλύτερη γευστική ποιότητα και 

ήταν μερικώς πιο ώριμοι από τους καρπούς του μάρτυρα. Η θετική επίδραση 

της Ελ. Άρδ. στην ποιότητα των ροδάκινων και κυρίως στη γευστική 
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ποιότητα (αύξηση των διαλυτών στερεών συστατικών) με την ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, έχει αναφερθεί και από άλλους επιστήμονες 

(Besset et al., 2001; Gelly et al., 2003; Gelly et al., 2004; Dichio et al., 2007). 

Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτέλεσμα του πειράματος, η Ελ. Άρδ. οδήγησε 

σε μείωση του ξηρού βάρους του ετήσιου και του διετούς βλαστού, γεγονός 

που υποδεικνύει τη μείωση της βλάστησης στα δένδρα της μεταχείρισης 

αυτής. Έχει αποδειχθεί ότι η βλαστική ανάπτυξη είναι ευαίσθητη στην Ελ. 

Άρδ. (Mills et al., 1996). Γίνεται όμως κατανοητό ότι η ρύθμιση της 

βλάστησης εξαιτίας της μέτριας υδατικής καταπόνησης, που προκύπτει από 

την Ελ. Άρδ., έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη του δένδρου. Η μείωση 

της ανάπτυξης των βλαστών οδηγεί στη μείωση του ανταγωνισμού για 

θρεπτικά στοιχεία μεταξύ βλαστών και αποταμιευτικών οργάνων (καρπών). 

Παράλληλα, βελτιώνεται η διάχυση του φωτός μέσα στην κόμη, γεγονός που 

οδηγεί στην παραγωγή καρπών καλύτερης ποιότητας, ενώ από την άλλη η 

μείωση των βλαστών οδηγεί και στη μείωση των απαιτήσεων του δένδρου σε 

θερινό κλάδεμα (Boland et al., 2000). 

Έκτος από τη μείωση της βλαστικής ανάπτυξης, παρατηρήθηκε και 

μικρή μείωση του μεγέθους του καρπού του ροδάκινου που αναπτύχθηκε σε 

συνθήκες Ελ. Άρδ., χωρίς όμως την υποβάθμιση της εμπορικής αξίας του 

καρπού, καθώς το μέγεθος ήταν εντός των εμπορεύσιμων ορίων. Η μείωση 

του μεγέθους του καρπού και η αύξηση της συγκέντρωσης των διαλυτών 

στερεών συστατικών έχει παρατηρηθεί σε συνθήκες έντονης καταπόνησης 

(Crisosto et al., 1994). Το μειωμένο μέγεθος του καρπού δεν έδειξε να 

επηρεάζει την παραγωγή του δένδρου. Από τα αποτέλεσμα, επομένως, γίνεται 

ξεκάθαρο ότι η εφαρμογή της Ελ. Άρδ. δεν επηρέασε την παραγωγικότητα 

του δένδρου και την παραγωγή καρπών ανά δένδρο. Σε πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία σε πρώιμα ροδάκινα, η εφαρμογή Ελ. Άρδ. 

μετασυλλεκτικά διατήρησε την παραγωγή και την υψηλή ποιότητα των 

καρπών στα ίδια επίπεδα με το μάρτυρα με ταυτόχρονη εξοικονόμηση 

μεγάλης ποσότητας αρδευτικού νερού (Dichio et al., 2007). Κατά τη διάρκεια 

των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία, 

διάρκειας 3ών ετών, επίσης δεν παρατηρήθηκε κάποια επίδραση της Ελ. 

Άρδ., από τη μία χρονιά στην επόμενη.  
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Επιπλέον, η υψηλή συγκέντρωση φαινολικών ουσιών και το υψηλότερο 

ποσοστό ξηρού βάρους των καρπών της Ελ. Άρδ. σε σχέση με τους καρπούς 

του μάρτυρα έκανε τους καρπούς πιο υψηλής διατροφικής αξίας. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες, κλινικές 

δοκιμές και πειράματα in vivo αναφέρουν σαφή συσχέτιση μεταξύ της 

κατανάλωσης φαινολικών συστατικών και της πρόληψης των καρδιαγγειακών 

παθήσεων στους ανθρώπους (Riemersma et al., 2005; Manach et al., 2005; 

Vita et al., 2005). 

Κατά την ψυχρή συντήρηση, οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

Ελ. Άρδ. συχνά εμφάνισαν περισσότερα συμπτώματα CI σε σχέση με τους 

καρπούς του μάρτυρα, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι καρποί αυτοί 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην παρατεταμένη ψυχρή συντήρηση 

(από 4 εβδομάδες και μετά). Αντίθετη με τα αποτελέσματα αυτά είναι η 

μελέτη που έγινε από τους Crisosto et al., (1997), στην οποία οι διαφορετικές 

στρατηγικές άρδευσης (100%, 50% και 150% ΕΤ), οι οποίες εφαρμόστηκαν 4 

εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή των ροδάκινων ποικιλίας ‘O’ Henry’, δεν 

επηρέασαν την εμφάνιση του CI κατά την ψυχρή συντήρηση (0-5 °C) για 2, 4 

και 6 εβδομάδες. Εδώ τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τις δύο απόψεις των 

ερευνητών στο θέμα όπου η προηγούμενη καταπόνηση (στην προκειμένη 

περίπτωση η Ελ. Άρδ.) μπορεί να κάνει πιο ανθεκτικά τα φρούτα στις 

επόμενες καταπονήσεις (όπως την ψυχρή συντήρηση) ή να τα κάνει πιο 

ευαίσθητα σε αυτές. 

Τα νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’, που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. 

Άρδ., είχαν καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν 

σε συνθήκες κανονικής άρδευσης, όπως ακριβώς και τα ροδάκινα. 

Παρουσίασαν παρόμοια ηλεκτρική αγωγιμότητα, υψηλότερο ποσοστό 

διαλυτών στερεών συστατικών, ξηρού βάρους σάρκας και σκληρότητα 

σάρκας. Επίσης, είχαν μεγαλύτερη οξύτητα και μεγαλύτερη συγκέντρωση 

ολικών φαινολικών σε σχέση με τα νεκταρίνια που αναπτύχτηκαν με 

κανονικές συνθήκες άρδευσης. Επιπλέον, όπως και στα ροδάκινα, δεν 

παρατηρήθηκαν μεταβολές στην παραγωγή και στην παραγωγικότητα των 

δένδρων. Η διαφοροποίηση στην περίπτωση των νεκταρινιών ήταν στη 

σκληρότητα της σάρκας των καρπών που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. 

Άρδ.. Οι καρποί των νεκταρινιών ήταν πιο σκληροί από τους αντίστοιχους 
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καρπούς των ροδάκινων, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

καρποί των νεκταρινιών που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είχαν την 

καλύτερη ποιότητα στη συγκομιδή σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις, 

ενώ οι καρποί των ροδάκινων ήταν πιο ώριμοι από τους καρπούς του μάρτυρα 

στη συγκομιδή. 

Η χρήση ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης κάτω από την κόμη 

των δένδρων έχει αποδειχθεί ότι βελτίωσε το φωτισμό στο εσωτερικό της 

κόμης των δένδρων και έχει χρησιμοποιηθεί πολύ στην περίπτωση των μήλων 

(Funke and Blanke, 2005). Στην παρούσα μελέτη η χρήση ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης είχε διπλό σκοπό: αφ’ ενός τη βελτίωση του 

φωτισμού μέσα στην κόμη του δέντρου και αφ’ ετέρου τη μείωση των 

απωλειών αρδευτικού νερού με εξάτμιση και από τη διαπνοή των ζιζανίων. 

Τελικά και βάσει άλλων μετρήσεων φυσιολογίας που διενεργήθηκαν, η 

θερμοκρασία του φύλλου και επομένως της κόμης πάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό αυξήθηκε προσθέτοντας έναν ακόμα παράγοντα καταπόνησης στο 

δέντρο της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς. 

Οι μετρήσεις φωτός που πραγματοποιήθηκαν πάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό εδαφοκάλυψης μέσα στην κόμη στο παρόν πείραμα, έδειξαν ότι 

τόσο η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) όσο και η υπεριώδης 

ακτινοβολία (UV) αυξήθηκαν στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων λόγω 

της αντανάκλασης από το πλαστικό φύλλο. Σε δένδρα μηλιάς που 

αναπτύχθηκαν πάνω από ανακλαστικό πλαστικό μετρήθηκε η αντανάκλαση 

της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας και βρέθηκε να είναι 40% πάνω 

από εκείνη που μετρήθηκε πάνω από το έδαφος (Jakopic et al., 2007). Σε 

μηλεώνα με αντιχαλαζικά δίχτυα έγινε χρήση ανακλαστικού πλαστικού 

Extenday κάτω από την κόμη των δένδρων με αποτέλεσμα την αύξηση της 

διαθεσιμότητας φωτός λόγω αντανάκλασης μέσα στην κόμη, γεγονός που 

οδήγησε και στη βελτίωση της ποιότητας των μήλων. Οι καρποί είχαν 

καλύτερη γευστική ποιότητα (μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλυτών στερεών 

συστατικών) και καλύτερο χρωματισμό φλοιού σε σχέση με τους καρπούς 

που δεν αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό (Blanke, 2008). 

Στην παρούσα εργασία, οι καρποί των ροδάκινων που αναπτύχθηκαν πάνω 

από ανακλαστικό πλαστικό παρουσίασαν πιο σκούρο κόκκινο χρώμα σε 

σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα. Το έντονο κόκκινο χρώμα πιθανότατα 
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να οφείλεται στη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθοκυανίνης στο φλοιό του 

ροδάκινου. Από επιστημονικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η UV ακτινοβολία 

ρυθμίζει τη δραστηριότητα του τελευταίου ενζύμου που οδηγεί στη σύνθεση 

της ανθοκυανίνης (UFGalT) (Ju et al., 1999). Έχει βρεθεί ότι η UV 

ακτινοβολία ανακλάται κατά 84%-94% από το Extenday ανακλαστικό 

πλαστικό εδαφοκάλυψης που χρησιμοποιήθηκε (Blanke, 2008), ενώ βρέθηκε 

αντίστοιχη τιμή και στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την παρούσα 

εργασία. Οι καρποί των ροδάκινων που αναπτύχθηκαν πάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό Extenday είχαν καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

από τους καρπούς του μάρτυρα. Παρουσίασαν υψηλότερη συγκέντρωση 

διαλυτών στερεών συστατικών, υψηλότερο ποσοστό ξηρού βάρους και 

ολικών φαινολικών και μικρότερη σκληρότητα σάρκας. Τα αποτελέσματα 

αυτά συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες που έγιναν, κατά τις οποίες 

αποδείχθηκε ότι το ανακλαστικό πλαστικό οδήγησε στη βελτίωση της 

ποιότητας των μήλων (Tahir et al., 2005) και των ροδάκινων (Layne et al., 

2001; Jackman et al., 2004). Επίσης, το ανακλαστικό πλαστικό φαίνεται 

συνέβαλλε στην πιο γρήγορη ωρίμανση των ροδάκινων, κυρίως εκείνων  που 

βρισκόταν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου με αποτέλεσμα την πιο 

ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών στο δένδρο. Η εφαρμογή ανακλαστικού 

πλαστικού σε εμπορικό οπωρώνα με ροδάκινα στην Νότια Καρολίνα 

βελτίωσε το κόκκινο χρώμα του καρπού και οδήγησε σε επίσπευση του 

χρόνου ωρίμανσης (Layne et al., 2001), αποτελέσματα τα οποία είναι σε 

συμφωνία με εκείνα του πειράματος που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία. Η ταυτόχρονη ωρίμανση των ροδάκινων είναι πολύ σημαντική γιατί 

είναι δυνατή η ταυτόχρονη συγκομιδή των καρπών και όχι σε 2 ή 3 χέρια, 

όπως γίνεται συνήθως. Στην παρούσα μελέτη που έγινε, οι αλλαγές που 

διαπιστώθηκαν στην ποιότητα των ροδάκινων μπορεί να οφείλονται και στην 

αύξηση του διαθέσιμου φωτός εντός της κόμης και στην αύξηση της 

καταπόνησης των δέντρων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της κόμης. 

Τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης παρουσίασαν παρόμοιο χρώμα φλοιού με τους καρπούς του 

μάρτυρα. Επίσης, είχαν παρόμοια διαλυτά στερεά συστατικά, ποσοστό ξηρού 

βάρους σάρκας και συγκέντρωση ολικών φαινολικών, καθώς και μικρότερη 

ηλεκτρική αγωγιμότητα και υψηλότερη σκληρότητα σάρκας και οξύτητα σε 
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σχέση με τους καρπούς που προήλθαν από τα κανονικά αρδευόμενα δένδρα. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι τα νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν 

πάνω από το πλαστικό εδαφοκάλυψης ήταν  λιγότερο ώριμα σε σχέση με τα 

νεκταρίνια του μάρτυρα. Επίσης, οι καρποί αυτοί εμφάνισαν μεγαλύτερη 

ευαισθησία στο CI. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από 

το γεγονός ότι ο καρπός δεν είχε φτάσει στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης για 

να συγκομισθεί. Μελέτες έδειξαν ότι το είδος και η έκταση του CI στον 

καρπό εξαρτάται από το στάδιο ωρίμανσης του καρπού κατά τη συγκομιδή 

καθώς και από τη θερμοκρασία συντήρησης (Ju et al., 2000) και, όσο πιο 

ανώριμος είναι ο καρπός στη συγκομιδή, τόσο πιο ευαίσθητος είναι στο CI. 

Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό 

παρουσίασαν πρωιμότητα (ωρίμασαν πιο γρήγορα) σε σχέση με τα ροδάκινα 

που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ.. Εμφάνισαν πιο σκούρο κόκκινο 

χρώμα και είχαν μεγαλύτερη ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα σε σχέση με τους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ.. Επίσης, είχαν και 

καλύτερη γευστική ποιότητα, γεγονός το οποίο συμπεραίνει κανείς από το 

μεγαλύτερο ποσοστό διαλυτών στερεών συστατικών που περιείχαν και τη 

μικρότερη οξύτητα, σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες Ελ. Άρδ.. Τα ροδάκινα της μεταχείρισης του ανακλαστικού 

πλαστικού φαίνεται να έχουν καλύτερη ποιότητα από εκείνα που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ., παρουσίασαν όμως τις μεγαλύτερες 

προσβολές από CI σε σχέση με όλες τις μεταχειρίσεις κατά τη διάρκεια της 

ψυχρής συντήρησης.  

Στην περίπτωση των νεκταρινιών Caldesi 2000, η μεταχείριση του 

ανακλαστικού πλαστικού δεν επηρέασε τόσο θετικά τους καρπούς σε σχέση 

με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ., όπως στην 

περίπτωση των ροδάκινων. Η σύγκριση μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων, εκτός 

από το πιο έντονο κόκκινο χρώμα των καρπών που προήλθαν από τη 

μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού, δεν έδωσε ξεκάθαρα 

αποτελέσματα για τους υπόλοιπους παράγοντες ποιότητας που μετρήθηκαν. 

Κοινή και για τις δύο ποικιλίες ήταν η συμπεριφορά των καρπών κατά τη 

συντήρηση. Καρποί της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού, όπως και 

στα ροδάκινα, έτσι και στα νεκταρίνια παρουσίασαν το μεγαλύτερο ποσοστό 

CI από τις 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μετά. 
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Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν με την επίδραση της συνδυασμένης 

μεταχείρισης Ελ. Άρδ. και ανακλαστικού πλαστικού δεν εμφάνισαν 

συμπτώματα συνεργατικής δράσης των δύο μεταχειρίσεων. Ανάλογα με την 

ποιοτική παράμετρο που μελετήθηκε κάθε φορά συμπεριφέρθηκαν είτε όπως 

τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. είτε όπως τα ροδάκινα 

που αναπτύχθηκαν με την επίδραση του ανακλαστικού πλαστικού. 

Η συνδυασμένη μεταχείριση της Ελ. Άρδ. και του ανακλαστικού 

πλαστικού για την περίπτωση των νεκταρινιών Caldesi 2000 συμπεριφέρθηκε 

τις περισσότερες φόρες όπως και οι καρποί του μάρτυρα. Αυτό μπορεί να 

σημαίνει ότι η ύπαρξη του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης μείωσε 

την καταπόνηση από την Ελ. Άρδ. στα δέντρα νεκταρινιάς λόγω μείωσης των 

απωλειών αρδευτικού νερού και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για 

περαιτέρω μελέτες. 

 

2.4.3 Επίδραση των δύο θέσεων της κόμης του δένδρου 

Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου 

είχαν λιγότερο κόκκινο χρώμα, ήταν λιγότερο ώριμα και γενικά παρουσίασαν 

κατώτερη ποιότητα από τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν στο φωτιζόμενο 

μέρος της κόμης του δένδρου. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά είχαν και τα 

νεκταρίνια που αναπτύχθηκαν στις δύο διαφορετικές θέσεις της κόμης του 

δένδρου. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες όπου 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ διαλυτών στερεών 

συστατικών, οξύτητας και μεγέθους καρπού μεταξύ των καρπών που 

αναπτύχθηκαν στη εξωτερική (φωτιζόμενη) και στην εσωτερική (σκιασμένη) 

πλευρά της κόμης του δένδρου (Marini et al., 1991). Επίσης, διαφορές 

παρατηρήθηκαν και σε ό, τι αφορά τη συντηρησιμότητα των καρπών. Οι 

καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες υψηλού φωτισμού παρουσίασαν 

καλύτερη συντηρησιμότητα από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε 

περιβάλλον χαμηλού φωτισμού (Crisosto et al., 1997). Αυτές οι διαφορές 

οφείλονται στη διαθεσιμότητα φωτός άμεσα στους καρπούς, που αυξάνει τη 

δραστηριότητα ολόκληρου του μηχανισμού του καρπού οπότε και γίνεται 

ισχυρότερος ‘καταναλωτής’, αλλά και έμμεσα, καθώς τα φύλλα κοντά στο 

φωτιζόμενο καρπό λειτουργούν πιο έντονα και παράγουν πολύ περισσότερες 
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αποθησαυριστικές ουσίες από τα φύλλα στο κατώτερο μέρος της κόμης που 

βρίσκονται σχεδόν μόνιμα σε μερική σκιά. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακες-Σχεδιαγράμματα Κεφαλαίου 2 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 134 

Πίνακας 2.1. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ), κατά τη συγκομιδή (4/7/06) και μετά από 
2 και 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι, το καλοκαίρι 
του 2006. 
 

Χρόνος Μεταχείριση  
Θέση 
στην 
κόμη 

Παράμε
τρος  
L* 

Παράμε
τρος  
 a* 

Παράμε
τρος  
 b* 

Παράμε
τρος  

Chroma 

Παράμε
τρος  
Hue 
(°) 

Ξηρό 
βάρος  
(%) 

4/7/06 Μάρτυρας Επάνω 36,8 25,2 19,2 31,7 37,2 16,0 
  Κάτω 38,5 25,2 20,4 32,6 38,8 14,9 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 34,9 23,6 16,6 29,0 34,6 17,0 
  Κάτω 42,9 21,1 24,0 32,1 48,5 15,5 

19/7/06 Μάρτυρας Επάνω 39,2 25,7 16,6 30,7 32,8 15,2 
  Κάτω 45,6 25,2 20,9 32,8 39,6 14,4 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 39,7 25,4 16,9 30,6 33,6 14,9 
  Κάτω 44,2 24,2 21,3 32,3 41,2 13,9 

2/8/06 Μάρτυρας Επάνω 37,3 26,1 17,4 31,4 33,8 14,7 
  Κάτω 42,7 26,6 21,6 34,4 38,5 13,6 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 38,5 25,3 19,6 32,1 37,8 14,2 
  Κάτω 42,8 26,0 23,2 35,0 41,7 14,9 

Σημαντικότητα        
Χρόνος   *** ** NS NS * *** 
Μεταχείριση  NS * NS NS NS * 
Θέση στην κόμη  *** NS *** *** *** *** 
ΕΣΔ0,05   3,44 2,82 3,93 3,10 6,67 0,86 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.2. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και 
της συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία 
συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά 
απο επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης 
(Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (4/7/06) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες 
ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητ
α 

(%) 

Συγκέντρωσ
η ολικών 
φαινολικών 
(mg gallic 

acid/100mL) 
4/7/06 Μάρτυρας Επάνω 52,1 0,19 14,4 0,76 8,37 
  Κάτω 50,0 0,15 13,0 0,69 4,65 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 49,4 0,19 14,4 0,64 10,08 
  Κάτω 54,4 0,15 13,2 0,75 9,02 

19/7/06 Μάρτυρας Επάνω 9,4 0,57 14,7 0,60 7,89 
  Κάτω 13,5 0,48 13,9 0,57 6,78 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 15,1 0,40 13,9 0,59 6,69 
  Κάτω 26,3 0,38 13,0 0,66 5,43 

2/8/06 Μάρτυρας Επάνω 25,4 0,26 14,3 0,64 8,13 
  Κάτω 26,5 0,24 13,3 0,59 11,19 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 15,4 0,33 15,0 0,56 12,93 
  Κάτω 23,8 0,29 14,2 0,57 10,51 

16/8/06 Μάρτυρας Επάνω 16,7 0,52    
  Κάτω 19,2 0,56    
 Ελ.  Άρδ. Επάνω 15,9 0,65    
  Κάτω 12,7 0,58    

Σημαντικότητα        
Χρόνος   *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** NS NS NS *** 
Θέση στην κόμη  *** *** *** NS *** 
ΕΣΔ0,05   3,51 0,04 0,55 0,09 1,88 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.3. Μεταβολές των παρμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (25/6/07) και μετά από 2, 4, 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Παράμε 
τρος  
L* 

Παράμε 
τρος  
 a* 

Παράμε 
τρος  
 b* 

Παράμε 
τρος  

Chroma 

Παράμε 
τρος  
Hue 
(°) 

Ξηρό 
βάρος  
(%) 

25/6/07 Μάρτυρας Επάνω 34,8 25,2 15,7 29,7 31,7 15,9 
  Κάτω 37,5 23,0 18,5 29,7 38,3 14,7 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 34,0 23,3 14,7 27,6 32,2 16,0 
  Κάτω 37,3 21,7 18,2 28,4 39,8 15,6 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
36,7 24,5 17,7 30,3 35,5 17,3 

  Κάτω 36,9 25,2 18,5 31,4 36,2 16,1 
 Ανακλαστικό Επάνω 32,8 22,3 13,7 26,2 31,4 15,7 
  Κάτω 33,9 23,6 15,0 28,0 32,4 15,2 

10/7/07 Μάρτυρας Επάνω 37,5 27,4 17,8 32,8 32,8 15,5 
  Κάτω 39,1 25,8 20,1 32,8 37,9 14,0 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 40,6 28,6 22,3 36,3 37,7 16,4 
  Κάτω 41,8 25,1 21,9 33,3 41,2 14,6 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
39,8 28,5 20,6 35,2 35,6 16,8 

  Κάτω 39,5 26,6 19,3 32,9 35,7 16,0 
 Ανακλαστικό Επάνω 36,7 24,7 15,9 29,4 32,7 15,9 
  Κάτω 37,3 25,0 16,6 30,0 33,3 15,2 

21/7/07 Μάρτυρας Επάνω 31,6 25,5 15,2 29,8 30,8 14,8 
  Κάτω 38,6 26,7 20,5 33,8 37,2 13,5 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 38,5 26,4 20,5 33,6 37,8 15,2 
  Κάτω 38,7 25,1 21,4 33,3 40,3 14,0 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
38,0 28,5 21,6 35,8 37,0 15,2 

  Κάτω 36,0 26,7 18,0 32,3 33,8 14,5 
 Ανακλαστικό Επάνω 33,5 25,3 15,3 29,6 31,1 15,1 
  Κάτω 32,9 24,3 15,1 28,7 31,4 14,4 

3/8/07 Μάρτυρας Επάνω 33,3 25,6 15,3 29,8 30,7 14,9 
  Κάτω 32,9 23,8 14,2 27,7 30,6 14,2 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 33,6 25,1 15,4 29,4 31,4 16,4 
  Κάτω 35,3 25,3 17,5 30,8 34,5 15,3 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
33,5 25,3 15,7 29,8 31,6 17,2 

  Κάτω 36,1 27,1 19,0 33,1 35,0 16,1 
 Ανακλαστικό Επάνω 32,5 23,7 14,4 27,7 31,1 15,7 
  Κάτω 33,1 24,8 15,1 29,1 31,2 15,2 

Σημαντικότητα        
Χρόνος  *** *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** *** *** *** *** *** 
Θέση στην κόμη  ** * ** NS *** *** 
ΕΣΔ0,05   3,01 2,43 3,31 3,32 4,35 0,72 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.4. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και 
της συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία 
συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά 
από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση, κατά τη συγκομιδή (25/6/07) και 
μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι 
το καλοκαίρι του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic 

acid/100mL) 
25/6/07 Μάρτυρας Επάνω 39,2 0,30 13,7 0,46 8,98 
  Κάτω 44,0 0,24 12,9 0,46 7,47 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 43,4 0,26 14,4 0,47 11,70 
  Κάτω 43,4 0,24 14,2 0,51 8,57 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 32,0 0,28 15,6 0,46 12,85 

  Κάτω 31,9 0,26 14,8 0,35 9,65 
 Ανακλαστικό Επάνω 23,5 0,35 14,6 0,40 8,86 
  Κάτω 27,1 0,31 14,6 0,40 8,79 

10/7/07 Μάρτυρας Επάνω 16,4 0,34 14,9 0,27 9,53 
  Κάτω 29,0 0,22 13,4 0,38 4,01 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 15,9 0,42 15,4 0,35 5,06 
  Κάτω 27,5 0,36 14,3 0,45 5,03 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 17,8 0,35 16,2 0,32 6,78 

  Κάτω 20,5 0,32 14,7 0,32 8,43 
 Ανακλαστικό Επάνω 18,6 0,37 16,0 0,38 8,95 
  Κάτω 18,7 0,36 15,1 0,42 6,39 

21/7/07 Μάρτυρας Επάνω 26,1 0,37 14,2 0,23 9,69 
  Κάτω 24,0 0,29 12,8 0,26 6,93 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 13,2 0,40 13,6 0,27 11,45 
  Κάτω 21,6 0,28 12,6 0,34 8,87 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 10,1 0,48 14,5 0,17 11,86 

  Κάτω 10,0 0,42 13,7 0,26 8,63 
 Ανακλαστικό Επάνω 9,74 0,48 14,1 0,25 12,23 
  Κάτω 12,6 0,48 13,5 0,24 11,90 

3/8/07 Μάρτυρας Επάνω 17,7 0,47 13,9 0,19 11,09 
  Κάτω 23,2 0,40 12,6 0,17 9,81 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 13,5 0,50 14,4 0,15 11,35 
  Κάτω 21,7 0,41 13,7 0,21 10,21 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 11,0 0,63 14,9 0,19 13,73 

  Κάτω 12,4 0,51 14,3 0,20 12,35 
 Ανακλαστικό Επάνω 15,8 0,60 14,4 0,19 12,04 
  Κάτω 10,1 0,53 14,7 0,21 11,48 

Σημαντικότητα       
Χρόνος  *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** *** *** *** *** 
Θέση στην κόμη  *** *** *** ** ** 
ΕΣΔ0,05   6,76 0,07 0,78 0,07 1,88 

Σημαντικότητα: ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.5. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (26/6/08) και μετά από 2, 4, 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση  
Θέση 
στην 
κόμης 

Παράμε
τρος  
L* 

Παράμε
τρος  
 a* 

Παράμε
τρος  
 b* 

Παράμε
τρος 

Chroma 

Παράμε
τρος 
Hue 
(°) 

Ξηρό 
βάρο
ς  

(%) 

26/6/08 Μάρτυρας Επάνω 29,7 20,2 10,2 22,6 26,7 15,1 
  Κάτω 35,2 22,2 14,3 26,5 32,7 13,0 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 32,3 21,2 13,6 25,3 32,7 15,5 
  Κάτω 31,7 22,2 13,0 25,8 30,5 14,8 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 30,9 21,8 12,3 25,1 29,4 15,5 

  Κάτω 29,0 18,3 9,83 20,8 28,1 14,8 
 Ανακλαστικό Επάνω 29,7 20,6 11,0 23,3 28,2 15,3 
  Κάτω 30,1 19,6 11,6 22,7 30,6 14,5 

9/7/08 Μάρτυρας Επάνω 31,1 23,1 12,8 26,4 28,9 15,3 
  Κάτω 33,5 25,5 16,4 30,4 32,7 13,3 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 32,4 23,8 14,4 27,8 31,1 15,6 
  Κάτω 33,1 25,8 16,6 31,0 32,7 14,0 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 31,1 23,0 12,8 26,3 29,2 15,2 

  Κάτω 31,3 22,3 12,8 25,8 29,9 14,3 
 Ανακλαστικό Επάνω 31,2 23,0 12,7 26,3 28,9 15,3 
  Κάτω 32,6 22,9 14,1 26,9 31,7 14,8 

22/7/08 Μάρτυρας Επάνω 29,3 26,2 13,7 29,6 27,6 14,7 
  Κάτω 32,2 28,6 17,6 33,6 31,6 12,6 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 31,0 29,0 17,1 33,7 30,5 14,3 
  Κάτω 32,2 30,3 18,2 35,4 30,9 12,8 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 32,3 27,9 16,7 32,5 30,7 14,4 

  Κάτω 30,7 25,5 14,5 29,4 29,5 13,8 
 Ανακλαστικό Επάνω 30,4 25,1 13,8 28,6 28,7 14,7 
  Κάτω 32,8 25,2 15,3 29,5 31,1 14,2 

6/8/08 Μάρτυρας Επάνω 31,7 23,2 13,2 26,8 29,5 15,2 
  Κάτω 33,0 26,1 15,5 30,4 30,4 12,7 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 33,9 25,1 16,1 29,9 32,7 14,5 
  Κάτω 33,3 25,7 15,0 29,8 30,3 13,5 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 32,5 23,2 14,3 27,3 31,7 14,4 

  Κάτω 33,0 24,4 15,0 28,7 31,4 13,9 
 Ανακλαστικό Επάνω 31,5 23,8 13,6 27,4 29,6 14,7 
  Κάτω 33,3 24,0 14,8 28,3 31,7 14,5 

Σημαντικότητα 
Χρόνος   *** *** *** *** NS *** 
Μεταχείριση  *** *** *** *** * *** 
Θέση στην κόμη  *** NS *** ** *** *** 
ΕΣΔ 0,05   1,63 2,47 2,23 2,93 2,99 0,71 

 Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.6. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και 
της συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ τα οποία 
συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά 
από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή (26/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic 

acid/100mL) 
26/6/08 Μάρτυρας Επάνω 36,2 0,37 13,8 0,33 4,63 
  Κάτω 38,0 0,31 11,9 0,34 4,30 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 38,7 0,32 13,7 0,31 5,24 
  Κάτω 35,5 0,32 12,6 0,31 5,63 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 35,1 0,31 13,0 0,31 4,73 

  Κάτω 32,1 0,31 12,9 0,29 5,62 
 Ανακλαστικό Επάνω 32,3 0,30 13,9 0,34 4,80 
  Κάτω 34,8 0,23 12,9 0,33 4,52 

9/7/08 Μάρτυρας Επάνω 19,3 0,41 13,3 0,25 4,09 
  Κάτω 18,3 0,33 11,8 0,28 4,32 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 19,0 0,43 13,5 0,25 3,96 
  Κάτω 16,6 0,39 12,2 0,28 4,00 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 12,5 0,40 13,4 0,24 4,09 

  Κάτω 13,5 0,38 12,6 0,24 5,21 
 Ανακλαστικό Επάνω 15,9 0,44 13,3 0,24 3,58 
  Κάτω 18,0 0,35 12,6 0,25 3,57 

22/7/08 Μάρτυρας Επάνω 16,1 0,36 13,7 0,28 6,03 
  Κάτω 14,4 0,28 12,0 0,26 5,11 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 8,41 0,41 13,3 0,29 6,04 
  Κάτω 8,54 0,34 12,9 0,29 5,75 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 8,03 0,39 14,0 0,28 7,72 

  Κάτω 8,15 0,37 13,3 0,24 6,84 
 Ανακλαστικό Επάνω 11,9 0,37 14,0 0,23 7,71 
  Κάτω 17,5 0,28 13,8 0,25 7,02 

6/8/08 Μάρτυρας Επάνω 13,3 0,43 13,8 0,20 7,55 
  Κάτω 11,1 0,31 11,8 0,25 5,67 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 7,98 0,40 13,6 0,23 7,69 
  Κάτω 8,02 0,39 12,6 0,23 6,69 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 7,23 0,44 13,4 0,22 8,16 

  Κάτω 10,8 0,36 13,2 0,20 8,43 
 Ανακλαστικό Επάνω 12,2 0,38 14,0 0,21 8,00 
  Κάτω 17,4 0,31 13,5 0,20 7,77 

Σημαντικότητα       
Χρόνος   *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** ** *** *** *** 
Θέση στην κόμη  NS *** *** NS NS 
ΕΣΔ 0,05   4,14 0,07 0,52 0,04 0,98 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.7. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (30/6/06) και μετά από 
2 και 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2006.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμης 

Παράμε 
Τρος 
 L* 

Παραμέ 
τρους  

a* 

Παράμε 
τρος  
b* 

Παράμε 
τρος 

Chroma 

Παράμε 
τρος  
Hue 
(°) 

Ξηρό 
βάρος  
(%) 

30/6/06 Μάρτυρας Επάνω 54,9 18,7 25,9 33,2 55,2 15,1 
  Κάτω 55,2 17,9 26,8 33,0 56,8 12,7 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 57,2 12,1 27,8 30,8 66,4 15,2 
  Κάτω 57,8 12,5 28,3 31,0 66,2 14,3 

15/7/06 Μάρτυρας Επάνω 54,6 22,5 23,3 32,8 46,8 14,1 
  Κάτω 59,4 20,4 25,3 32,6 51,2 11,4 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 58,3 18,4 26,0 32,2 55,0 14,4 
  Κάτω 63,3 11,4 29,7 32,2 69,1 14,4 

29/7/06 Μάρτυρας Επάνω 56,1 23,3 23,7 33,6 46,1 14,4 
  Κάτω 60,2 20,1 27,0 34,1 53,7 14,1 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 55,2 23,0 23,7 33,1 45,9 15,5 
  Κάτω 62,3 20,1 26,9 33,7 53,4 14,8 

Σημαντικότητα        
Χρόνος   * *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  ** *** *** NS *** *** 
Θέση στην κόμη  ** NS *** NS NS *** 
ΕΣΔ0,05   5,34 6,74 2,85 2,8 11,7 0,77 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.8. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και 
της συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα 
οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, 
μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή (30/6/06) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic 

acid/100mL) 
30/6/06 Μάρτυρας Επάνω 40,3 0,35 13,4 0,97 9,00 
  Κάτω 54,2 0,24 11,8 0,88 10,4 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 49,8 0,24 13,7 0,93 10,7 
  Κάτω 53,8 0,26 13,5 1,05 12,8 

15/7/06 Μάρτυρας Επάνω 2,40 0,49 12,9 0,83 14,9 
  Κάτω 4,60 0,34 11,3 0,81 10,4 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 5,30 0,45 13,8 0,77 14,6 
  Κάτω 13,4 0,37 13,5 0,94 16,7 

29/7/06 Μάρτυρας Επάνω 13,4 0,44 12,6 0,78 11,2 
  Κάτω 23,4 0,35 12,1 0,79 11,6 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 18,4 0,40 13,4 0,79 13,9 
  Κάτω 16,5 0,35 11,8 0,74 11,5 

16/8/06 Μάρτυρας Επάνω 13,3 0,38    
  Κάτω 33,0 0,25    
 Ελ. Άρδ. Επάνω 16,7 0,35    

  Κάτω 25,8 0,30    

Σημαντικότητα       
Χρόνος   *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  * NS *** NS *** 
Θέση στην κόμη  *** *** *** NS * 
ΕΣΔ0,05   6,43 0,05 0,66 0,12 2,34 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 142 

Πίνακας 2.9. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
νεκταρινιών ‘Cadesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (22/6/07) και μετά από 2, 4, 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμης 

Παράμε 
τρος  
L* 

Παράμε 
τρος  
a* 

Παράμε 
τρος  
b* 

Παράμε 
τρος  

Chroma 

Παράμε 
τρος 
 Hue 
(°) 

Ξηρό 
βάρος  
(%) 

22/6/07 Μάρτυρας Επάνω 60,7 8,64 29,4 30,7 73,5 17,5 
  Κάτω 61,5 10,7 29,2 31,3 69,8 15,4 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 58,0 9,33 27,9 29,6 71,2 16,3 
  Κάτω 61,5 9,61 28,7 30,4 71,5 14,9 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
56,7 12,9 26,9 30,1 64,3 17,2 

  Κάτω 59,0 10,7 28,4 30,5 69,3 15,6 
 Ανακλαστικό Επάνω 61,4 8,83 29,0 30,4 72,9 17,1 
  Κάτω 57,3 11,6 27,7 30,3 67,2 16,7 

6/7/07 Μάρτυρας Επάνω 57,5 16,4 25,2 30,2 57,0 16,4 
  Κάτω 61,5 14,8 25,5 29,7 60,0 14,0 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 61,2 9,59 27,7 29,5 70,7 15,9 
  Κάτω 59,8 12,1 26,8 29,5 65,7 15,0 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
57,3 14,7 25,4 29,8 60,0 16,3 

  Κάτω 60,0 12,3 27,0 29,8 65,4 14,7 
 Ανακλαστικό Επάνω 61,1 10,4 27,6 29,0 69,2 15,7 
  Κάτω 56,4 14,6 25,4 29,5 60,1 15,1 

18/7/07 Μάρτυρας Επάνω 62,0 17,6 24,7 30,5 54,6 15,2 
  Κάτω 62,6 17,0 25,9 31,1 56,8 13,9 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 65,1 9,20 28,3 29,8 71,9 15,8 
  Κάτω 69,9 13,7 26,0 29,6 62,0 14,7 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
59,1 17,0 26,0 31,3 56,8 16,3 

  Κάτω 62,4 17,4 25,2 30,7 55,3 14,7 
 Ανακλαστικό Επάνω 60,4 16,4 25,5 30,6 57,5 15,5 
  Κάτω 58,2 18,2 26,0 32,1 55,1 15,4 

1/8/07 Μάρτυρας Επάνω 60,3 16,7 24,3 29,7 55,5 16,4 
  Κάτω 62,6 14,8 26,7 30,8 61,0 15,5 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 60,7 15,1 25,2 29,5 59,0 16,0 
  Κάτω 61,0 14,8 25,8 29,8 60,1 15,7 

 
Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

Επάνω 
60,1 15,4 26,2 30,5 59,6 17,4 

  Κάτω 56,1 20,6 23,3 31,3 48,5 15,6 
 Ανακλαστικό Επάνω 62,5 11,9 26,5 29,1 65,8 15,9 
  Κάτω 58,8 14,9 25,9 30,1 60,1 14,6 

Σημαντικότητα        
Χρόνος  ** *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** *** * *** *** ** 
Θέση στην κόμη  NS * NS * * *** 
ΕΣΔ0,05   4,98 3,80 2,02 1,81 7,98 0,81 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.10. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και 
της συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα 
οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, 
μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή 
παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με 
κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά 
τη συγκομιδή (22/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 
συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic 

acid/100mL) 
22/6/07 Μάρτυρας Επάνω 47,7 0,47 14,3 0,96 17,7 
  Κάτω 43,9 0,34 13,8 0,89 14,0 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 53,7 0,36 14,8 0,93 18,9 
  Κάτω 42,3 0,34 14,1 0,91 15,4 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 48,2 0,46 15,4 1,10 18,5 
  Κάτω 47,6 0,35 15,1 1,07 16,0 
 Ανακλαστικό Επάνω 57,7 0,35 14,9 1,08 17,7 
  Κάτω 53,4 0,30 15,0 1,02 16,8 

6/7/07 Μάρτυρας Επάνω 23,8 0,50 15,6 0,75 14,3 
  Κάτω 12,9 0,44 14,0 0,76 9,8 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 29,9 0,44 15,2 0,81 17,8 
  Κάτω 24,3 0,41 14,4 0,81 13,8 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 25,5 0,47 15,8 0,82 21,7 
  Κάτω 19,6 0,41 14,8 0,88 15,9 
 Ανακλαστικό Επάνω 33,9 0,42 15,0 0,94 18,7 
  Κάτω 31,2 0,46 14,7 0,88 16,1 

18/7/07 Μάρτυρας Επάνω 14,1 0,48 15,2 0,72 18,6 
  Κάτω 22,1 0,40 14,0 0,74 15,3 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 33,0 0,34 15,2 0,84 24,3 
  Κάτω 28,3 0,39 14,0 0,91 15,2 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 19,2 0,38 15,6 0,88 20,5 
  Κάτω 16,0 0,39 14,7 0,77 16,5 
 Ανακλαστικό Επάνω 24,6 0,35 15,3 0,84 19,2 
  Κάτω 23,5 0,34 14,1 0,81 14,9 

1/8/07 Μάρτυρας Επάνω 9,6 0,49 14,7 0,53 17,4 
  Κάτω 9,8 0,47 14,4 0,61 17,0 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 17,3 0,42 14,6 0,64 23,0 
  Κάτω 15,7 0,39 14,1 0,64 22,3 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 12,0 0,57 15,5 0,57 23,5 
  Κάτω 9,6 0,44 14,5 0,59 18,1 
 Ανακλαστικό Επάνω 9,9 0,44 15,1 0,61 21,9 
  Κάτω 17,8 0,36 14,2 0,61 18,6 

Σημαντικότητα       
Χρόνος  *** *** NS *** *** 
Μεταχείριση  *** *** *** *** *** 
Θέση στην κόμη  ** *** *** NS NS 
ΕΣΔ0,05   5,07 0,06 0,71 0,13 2,73 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.11. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (24/6/08) και μετά από 2, 4, 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Παρά 
μετρος  

L* 

Παρά 
μετρος 

 a* 

Παράμε
τρος 
 b* 

Παράμε 
τρος  

Chroma 

Παράμε 
τρος  
Hue 
(°) 

Ξηρό 
βάρος  
(%) 

24/6/08 Μάρτυρας Επάνω 53,8 27,3 22,1 35,2 39,2 15,5 
  Κάτω 54,4 31,1 22,2 38,3 35,5 13,8 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 49,0 29,3 21,1 36,2 36,0 16,9 
  Κάτω 54,5 27,2 23,0 35,8 40,5 14,9 
 Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
Επάνω 

49,7 31,5 21,0 37,9 33,8 
14,9 

  Κάτω 50,7 33,8 21,8 40,4 33,0 15,1 
 Ανακλαστικό Επάνω 47,1 31,8 19,8 37,5 32,0 15,1 
  Κάτω 48,1 33,8 20,2 39,4 30,9 14,1 

8/7/08 Μάρτυρας Επάνω 48,6 28,9 19,7 34,8 33,4 15,0 
  Κάτω 52,1 28,0 20,6 34,8 36,5 13,4 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 46,9 29,7 19,3 35,5 33,1 16,5 
  Κάτω 50,8 25,0 21,4 33,0 40,8 15,0 
 Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
Επάνω 

47,7 28,3 19,5 34,4 35,1 
14,8 

  Κάτω 48,8 30,7 20,1 36,9 33,5 14,2 
 Ανακλαστικό Επάνω 43,5 32,1 18,0 36,8 29,4 15,1 
  Κάτω 43,9 31,9 18,3 36,9 30,1 13,1 

21/7/08 Μάρτυρας Επάνω 48,6 30,0 19,6 35,9 33,2 14,3 
  Κάτω 52,3 28,6 20,3 35,2 35,4 12,3 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 45,4 31,0 19,0 36,5 31,6 15,7 
  Κάτω 52,8 23,7 22,2 32,6 43,3 14,1 
 Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
Επάνω 

48,5 30,3 20,0 36,4 33,6 
13,7 

  Κάτω 47,4 33,3 19,1 38,4 29,9 13,5 
 Ανακλαστικό Επάνω 51,4 26,7 20,5 33,7 37,6 13,9 
  Κάτω 50,0 30,8 19,6 36,6 32,5 13,0 

4/8/08 Μάρτυρας Επάνω 46,8 28,8 17,4 33,7 31,4 13,6 
  Κάτω 49,4 31,1 18,3 36,1 30,4 12,7 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 46,9 28,6 19,3 34,6 34,1 16,0 
  Κάτω 53,0 27,7 20,8 34,8 37,1 13,9 
 Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
Επάνω 

46,1 30,2 18,8 35,6 32,0 
13,9 

  Κάτω 47,7 30,5 19,2 36,1 32,3 13,4 
 Ανακλαστικό Επάνω 44,8 31,4 17,7 36,1 29,6 13,6 
  Κάτω 46,7 34,1 18,3 38,8 28,3 12,6 

Σημαντικότητα 
Χρόνος  *** NS *** *** ** *** 
Μεταχείριση  *** *** *** *** *** *** 
Θέση στην κόμη  *** NS *** * NS *** 
ΕΣΔ 0,05  3,92 3,99 1,57 2,70 5,44 0,90 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.12. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και 
της συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ τα 
οποία συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, 
μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή 
παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με 
κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά 
τη συγκομιδή (24/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής 
συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Σκληρότητα 
σάρκας  

(N) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic 

acid/100mL) 
24/6/08 Μάρτυρας Επάνω 21,4 0,56 13,5 0,76 8,90 
  Κάτω 22,7 0,51 12,1 0,75 6,83 
 Ελ. Αρδ. Επάνω 27,4 0,53 14,8 0,87 11,6 
  Κάτω 28,0 0,47 12,8 0,75 9,56 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. Επάνω 20,6 0,49 13,6 0,79 8,87 
  Κάτω 19,6 0,45 12,5 0,68 8,66 
 Ανακλαστικό Επάνω 28,2 0,43 13,7 0,82 8,23 
  Κάτω 21,7 0,42 12,2 0,77 8,51 

8/7/08 Μάρτυρας Επάνω 18,9 0,48 12,9 0,62 9,11 
  Κάτω 20,6 0,44 10,9 0,53 9,02 
 Ελ. Αρδ. Επάνω 23,5 0,48 14,1 0,67 11,7 
  Κάτω 28,5 0,46 12,7 0,69 10,1 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. Επάνω 19,0 0,40 12,0 0,55 7,64 
  Κάτω 13,9 0,41 12,1 0,59 8,81 
 Ανακλαστικό Επάνω 27,2 0,40 13,2 0,62 10,6 
  Κάτω 21,8 0,34 11,5 0,61 9,54 

21/7/08 Μάρτυρας Επάνω 12,8 0,44 13,3 0,61 10,4 
  Κάτω 13,0 0,38 13,0 0,53 9,63 
 Ελ. Αρδ. Επάνω 16,6 0,43 14,7 0,59 14,3 
  Κάτω 19,0 0,40 14,2 0,67 14,7 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. Επάνω 13,7 0,43 13,6 0,53 10,6 
  Κάτω 8,31 0,40 12,8 0,54 9,01 
 Ανακλαστικό Επάνω 25,3 0,29 13,2 0,56 9,01 
  Κάτω 13,5 0,30 12,0 0,59 8,21 

4/8/08 Μάρτυρας Επάνω 13,6 0,41 13,1 0,48 12,7 
  Κάτω 12,1 0,33 11,8 0,50 12,1 
 Ελ. Αρδ. Επάνω 16,4 0,43 14,9 0,50 18,2 
  Κάτω 20,9 0,33 13,8 0,56 17,2 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. Επάνω 15,1 0,39 13,8 0,53 14,4 
  Κάτω 11,4 0,38 13,0 0,53 13,0 
 Ανακλαστικό Επάνω 19,5 0,34 13,0 0,54 13,1 
  Κάτω 16,0 0,30 12,2 0,59 11,2 

Σημαντικότητα       
Χρόνος   *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** *** *** *** *** 
Θέση στην κόμη  * *** *** NS *** 
ΕΣΔ 0,05   6,34 0,05 1,02 0,06 1,78 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.13. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση και 
καφέτιασμα) που εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ‘Royal Glory’ και 
νεκταρινιών  ‘Caldesi 2000’, μετά 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, που 
αναπτύχθηκαν υπο την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.) το καλοκαίρι του 2006. Παρουσιάζονται 
οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=30). 

Ποικιλίες Μεταχείριση 
Δερμάτωση 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

Royal Glory Μάρτυρας 0,45 ± 0,16 0,61 ±0,15 
 Ελ. Αρδ. 0,58 ± 0,13 0,50 ±0,19 

Caldesi 2000  Μάρτυρας 0,34 ± 0,31 0,40 ± 0,27 
 Ελ. Αρδ. 0,02 ± 0,04 0,15 ± 0,08 

 

Πίνακας 2.14. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, 
καφέτιασμα και κοκκινισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 
ροδάκινων ‘Royal Glory’, μετά την επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 και 6 
εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της 
κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 
(Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της 
γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007. 
 

Χρόνος 
συντήρησης 

Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Δερμάτωση 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

Κοκκίνισμα 
σάρκας 

4 εβδ.  Μάρτυρας Επάνω 0,00 0,00 0,10 
  Κάτω 0,00 0,00 0,06 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,00 0,00 0,10 
  Κάτω 0,00 0,00 0,06 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,00 0,00 0,03 
  Κάτω 0,00 0,00 0,08 
 Ανακλαστικό Επάνω 0,00 0,03 0,28 
  Κάτω 0,00 0,00 0,16 

6 εβδ.  Μάρτυρας Επάνω 0,55 0,32 0,03 
  Κάτω 0,66 0,22 0,03 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,70 0,48 0,00 
  Κάτω 0,66 0,36 0,02 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,80 0,60 0,00 
  Κάτω 0,60 0,43 0,00 
 Ανακλαστικό Επάνω 0,68 0,60 0,00 
  Κάτω 0,82 0,54 0,06 

Σημαντικότητα 

Χρόνος   *** *** *** 
Μεταχείριση  NS ** *** 

Θέση στην κόμη  NS * NS 
ΕΣΔ 0,05   0,16 0,15 0,08 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακα 2.15. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, 
καφέτιασμα και κοκκίνισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 
νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’, μετά την επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 και 6 
εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της 
κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 
(Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της 
γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007. 
 
 

Χρόνος 
Συντήρησης 

Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Δερμάτωση 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

Κοκκίνισμα 
Σάρκας 

4 εβδ.  Μάρτυρας Επάνω 0,10 0,00 0,02 

  Κάτω 0,11 0,00 0,00 

 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,20 0,00 0,02 

  Κάτω 0,11 0,00 0,02 

 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,15 0,00 0,00 

  Κάτω 0,03 0,00 0,00 

 Ανακλαστικό Επάνω 0,06 0,00 0,05 

  Κάτω 0,06 0,00 0,03 

6 εβδ.  Μάρτυρας Επάνω 0,06 0,23 0,00 

  Κάτω 0,08 0,28 0,00 

 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,15 0,33 0,00 

  Κάτω 0,46 0,26 0,00 

 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,28 0,38 0,02 

  Κάτω 0,20 0,45 0,10 

 Ανακλαστικό Επάνω 0,35 0,43 0,00 

  Κάτω 0,53 0,40 0,05 

Σημαντικότητα 

Χρόνος   *** *** NS 

Μεταχείριση   *** NS * 

Θέση στην κόμη  NS NS NS 

ΕΣΔ 0,05   0,14 0,15 0,04 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.16. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, 
καφέτιασμα και κοκκίνισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 
ροδάκινων ποικιλίας ‘Royal Glory’, μετά την επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 
και 6 εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της 
κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 
(Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της 
γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ.), το καλοκαίρι του 2008.  
 

Χρόνος 
συντήρηση

ς 
Μεταχείριση 

Θέση στην 
κόμη 

Δερμάτωση 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

Κοκκίνισμα 
σάρκας 

4 εβδ.  Μάρτυρας Επάνω 0,10 0,01 0,00 

  Κάτω 0,01 0,00 0,00 

 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,00 0,00 0,00 

  Κάτω 0,01 0,01 0,00 

 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,11 0,00 0,00 

  Κάτω 0,30 0,00 0,00 

 Ανακλαστικό Επάνω 0,01 0,00 0,00 

  Κάτω 0,01 0,00 0,00 

6 εβδ.  Μάρτυρας Επάνω 0,76 0,16 0,06 

  Κάτω 0,71 0,16 0,01 

 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,83 0,13 0,08 

  Κάτω 0,85 0,13 0,10 

 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,66 0,50 0,05 

  Κάτω 0,88 0,10 0,00 

 Ανακλαστικό Επάνω 0,88 0,16 0,00 

  Κάτω 0,93 0,25 0,00 

Σημαντικότητα 

Χρόνος   *** *** *** 

Μεταχείριση  NS * * 

Θέση στην κόμη  NS NS NS 

ΕΣΔ 0,05   0,12 0,08 0,05 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.17. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, 
καφέτιασμα και κοκκίνισμα σάρκας) που εμφανίστηκαν στους καρπούς 
νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’, μετά την επίδραση ψυχρής συντήρησης 4 και 6 
εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της 
κόμης του δένδρου, μετά από κανονική άρδευση (Mάρτυρας) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί 
της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ 
Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 2008. 
 

Χρόνος 
συντήρησης 

Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Δερμάτωση 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

Κοκκίνισμα 
σάρκας 

4 εβδ. Μάρτυρας Επάνω 0,00 0,00 0,00 

  Κάτω 0,00 0,00 0,00 

 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,00 0,00 0,00 

  Κάτω 0,00 0,50 0,00 

 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,00 0,00 0,00 

  Κάτω 0,00 0,00 0,00 

 Ανακλαστικό Επάνω 0,00 0,00 0,00 

  Κάτω 0,00 0,00 0,00 

6 εβδ. Μάρτυρας Επάνω 0,12 0,16 0,00 

  Κάτω 0,18 0,83 0,00 

 Ελ. Άρδ. Επάνω 0,26 0,30 0,00 

  Κάτω 0,60 0,13 0,00 

 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 0,55 0,16 0,00 

  Κάτω 0,28 0,10 0,00 

 Ανακλαστικό Επάνω 0,65 0,10 0,00 

  Κάτω 0,53 0,10 0,00 

Σημαντικότητα 

Χρόνος   *** *** NS 

Μεταχείριση   *** * NS 

Θέση στην κόμη  NS NS NS 

ΕΣΔ 0,05   0,12 0,09 0,00 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.18. Μεταβολές του μεγέθους (μήκος, πλάτος) των καρπών 
ροδακινιάς ‘Royal Glory’ (RG) και νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ μετά απο 
κανονικής (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ), κατά τον 
τελευταίο μήνα αύξησης του καρπού, το καλοκαίρι του 2006. 
 

Χρόνος 
Μεταχείριση 

 
Μήκος RG 

(mm) 
Πλάτος RG 

(mm) 

Μήκος 
Caldesi 2000 

(mm) 

Πλάτος 
Caldesi 

2000 
(mm) 

9/6/06 Μάρτυρας 46,1 45,1 50,5 43,6 
 Ελ. Άρδ. 45,1 44,0 49,8 42,9 

17/6/06 Μάρτυρας 53,9 54,6 57,0 50,0 
 Ελ. Άρδ. 51,8 52,8 55,9 49,6 

23/6/06 Μάρτυρας 56,7 59,0 59,5 53,1 
 Ελ. Άρδ. 55,1 56,0 59,1 52,8 

3/7/06 Μάρτυρας 62,5 66,6 63,3 58,7 
 Ελ. Άρδ. 60,0 62,5 61,5 57,7 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** *** *** 
Μεταχείριση  NS * * ** 
ΕΣΔ0,05  3,45 3,62 3,51 3,69 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.19. Μεταβολές του μεγέθους των καρπών ροδακινιάς ‘Royal 
Glory’ (RG) και νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τον τελευταίο μήνα αύξησης του καρπού, 
το καλοκαίρι του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Μήκος 

Royal Glory 
(mm) 

Πλάτος 
Royal Glory 

(mm) 

Μήκος 
Caldesi 2000 

(mm) 

Πλάτος 
Caldesi 2000 

(mm) 
16/5/07 Μάρτυρας 42,8 40,2 41,8 36,5 
 Ελ. Αρδ. 39,5 38,0 42,7 35,6 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. 40,7 37,9 42,9 37,2 
 Ανακλαστικό 38,9 36,2 44,4 38,9 

25/5/07 Μάρτυρας 46,1 45,1 46,2 41,9 
 Ελ. Αρδ. 44,3 44,4 47,4 41,7 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. 44,0 42,6 46,7 42,7 
 Ανακλαστικό 41,8 41,1 47,8 45,5 

1/6/07 Μάρτυρας 50,6 50,2 48,9 45,3 
 Ελ. Αρδ. 46,2 48,8 49,2 44,7 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. 46,8 46,8 49,1 46,1 
 Ανακλαστικό 45,1 45,5 51,4 48,8 

8/6/07 Μάρτυρας 56,9 60,0 53,4 51,9 
 Ελ. Αρδ. 53,8 56,9 53,5 51,0 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. 51,3 53,8 54,1 52,5 
 Ανακλαστικό 50,7 53,1 56,8 55,8 

15/6/07 Μάρτυρας 62,4 66,8 57,3 57,6 
 Ελ. Αρδ. 57,9 62,4 56,5 55,8 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. 56,4 60,5 57,2 57,6 
 Ανακλαστικό 55,4 60,3 60,4 62,5 

21/6/07 Μάρτυρας 64,4 68,9 59,4 60,6 
 Ελ. Αρδ. 59,7 66,9 58,3 57,9 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. 60,9 62,8 58,9 60,8 
 Ανακλαστικό 56,1 65,4 62,5 65,7 

Σημαντικότητα     
Χρόνος  *** *** *** *** 
Μεταχείριση *** *** *** *** 
ΕΣΔ0,05  3,72 4,93 2,90 3,90 

Σημαντικότητα: *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.20. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης 
(UV) και φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο 
εσωτερικό της κόμης δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ και νεκταρινιάς 
‘Caldesi 2000’ στα οποία είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό 
εδαφοκάληψης (Ανακλαστικό) επί της γραμμής και σε δένδρα που δεν είχε 
τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό (Μάρτυρας) το καλοκαίρι του2007 σε 
τέσσερεις χρονικές της ημέρας τις ημερομηνίες 22/8/2007 και 24/8/2007. 
 

Ώρες της 
ημέρας 

Μεταχειρίσεις 
Κατεύθυνση 
οργάνου 

UV 
Royal Glory 
(μmol m-2 s-1) 

PAR 
Royal Glory 
(mol m-2 s-1) 

UV 
Caldesi 2000 
(μmol m-2 s-1) 

PAR 
Caldesi 2000 
(μmol m-2 s-

1) 
09:30- 11:30 Μάρτυρας Ανακλώμενη 1,10 68 1,00 64 
  Προσπίπτουσα 26,9 458 22,8 352 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 13,3 281 9,20 185 
  Προσπίπτουσα 25,6 354 12,7 118 

11:30-13:30 Μάρτυρας Ανακλώμενη 1,70 84 1,70 94 
  Προσπίπτουσα 14,8 444 39,5 444 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 13,2 268 11,9 211 
  Προσπίπτουσα 47,2 468 32,7 462 

14:00-16:00 Μάρτυρας Ανακλώμενη 1,20 72 1,20 69,0 
  Προσπίπτουσα 40,1 522 18,5 394 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 13,3 243 11,1 211 
  Προσπίπτουσα 34,6 382 38,2 509 

16:00-18:00 Μάρτυρας Ανακλώμενη 1,00 62 1,00 52 
  Προσπίπτουσα 26,3 456 21,4 266 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 12,8 242 9,30 156 
  Προσπίπτουσα 22,8 305 13,3 330 

Σημαντικότητα     
Ώρες της ημέρας  NS NS *** * 
Μεταχειρίσεις   *** NS * NS 
Κατεύθυνση οργάνου  *** *** *** *** 
ΕΣΔ 0,05   10,5 185 8,8 210 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.21. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης 
(UV) και φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο 
εσωτερικό της κόμης δένδρων ροδακινιάς ‘Royal Glory’ και νεκταρινιάς 
‘Caldesi 2000’ στα οποία είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό 
εδαφοκάληψης (Ανακλαστικό) επί της γραμμής και σε δένδρα που δεν είχε 
τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό (Μάρτυρας) καθώς επίσης και στο 
εξωτερικό της κόμης (Εκτός κόμης) το καλοκαίρι του2008 σε δύο χρονικές 
στιγμές 19/6/2008 και 13/8/2008. 
   

Χρόνος Μεταχείριση 
Κατεύθυνση 
οργάνου 

UV  
Royal Glory 
(μmol m-2 s-1) 

PAR  
Royal Glory 
(mol m-2 s-1) 

UV  
Caldesi 2000 
(μmol m-2 s-1) 

PAR  
Caldesi 2000 
(μmol m-2 s-1) 

19/6/08 Μάρτυρας Ανακλώμενη 1,40 78 1,26 77 
  Προσπίπτουσα 38,9 289 27,5 256 
 Εκτός κόμης Ανακλώμενη 6,91 240 6,61 226 
  Προσπίπτουσα 264 3535 266 3645 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 15,9 319 16,0 307 
  Προσπίπτουσα 35,9 324 30,8 270 

13/8/08 Μάρτυρας Ανακλώμενη 1,36 57 1,39 58 
  Προσπίπτουσα 30,5 218 29,8 238 
 Εκτός κόμης Ανακλώμενη 5,86 183 5,95 193 
  Προσπίπτουσα 230 3250 248 3325 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 12,5 248 10,8 215 
  Προσπίπτουσα 23,1 231 29,1 224 

Σημαντικότητα      
Χρόνος   *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** *** *** *** 
Κατεύθυνση οργάνου  *** *** *** *** 
ΕΣΔ 0,05   6,9 74,2 5,3 55,0 

Σημαντικότητα: *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 154 

Πίνακας 2.22. Μεταβολές στο βάρος καρπών των ροδάκινων ‘Royal Glory’ 
που συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, 
μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή 
παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με 
κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά 
τη συγκομιδή και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 
ημέρα στο ράφι κατά την καλοκαιρινή περίοδο των ετών 2007 και 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση στην 

κόμη 
Καλοκαίρι 

2007 
Καλοκαίρι 

2008 
   Βάρος καρπών (g) 
Συγκομιδή Μάρτυρας Επάνω 189 170 
  Κάτω 151 144 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 147 145 
  Κάτω 132 138 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 137 128 
  Κάτω 120 143 
 Ανακλαστικό Επάνω 158 138 
  Κάτω 154 129 

2 εβ. συντήρησης Μάρτυρας Επάνω 172 152 
  Κάτω 138 136 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 135 131 
  Κάτω 119 129 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 121 135 
  Κάτω 121 123 
 Ανακλαστικό Επάνω 153 126 
  Κάτω 145 117 

4 εβ. συντήρησης Μάρτυρας Επάνω 151 156 
  Κάτω 149 138 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 131 139 
  Κάτω 129 137 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 121 132 
  Κάτω 128 127 
 Ανακλαστικό Επάνω 155 121 
  Κάτω 139 119 

6 εβ. συντήρησης Μάρτυρας Επάνω 157 145 
  Κάτω 145 144 
 Ελ. Αρδ. Επάνω 145 132 
  Κάτω 136 132 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ. Επάνω 125 132 
  Κάτω 118 128 
 Ανακλαστικό Επάνω 148 117 
  Κάτω 151 127 

Σημαντικότητα     
Χρόνος   ** *** 
Μεταχείριση   *** *** 
Θέση στην κόμη   *** ** 
ΕΣΔ 0,05   12,6 13,1 

Σημαντικότητα: ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.23. Μεταβολές στο βάρος καρπών νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ που 
συγκομίστηκαν από το επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά 
από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 
ημέρα στο ράφι κατά την καλοκαιρινή περίοδο των ετών 2007 και 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 

στην κόμη 
Καλοκαίρι 

2007 
Καλοκαίρι 

2008 
   Βάρος καρπών (g) 

Συγκομιδή Μάρτυρας Επάνω 125 121 
  Κάτω 105 123 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 105 109 
  Κάτω 101 109 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 116 110 
  Κάτω 119 109 
 Ανακλαστικό Επάνω 125 118 
  Κάτω 117 114 

2 εβ. συντήρησης Μάρτυρας Επάνω 116 128 
  Κάτω 109 131 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 105 112 
  Κάτω 102 118 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 119 116 
  Κάτω 120 111 
 Ανακλαστικό Επάνω 122 111 
  Κάτω 113 114 

4 εβ. συντήρησης Μάρτυρας Επάνω 120 124 
  Κάτω 108 131 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 105 111 
  Κάτω 100 116 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 117 113 
  Κάτω 120 112 
 Ανακλαστικό Επάνω 122 119 
  Κάτω 121 108 

6 εβ. συντήρησης Μάρτυρας Επάνω 120 137 
  Κάτω 119 129 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 109 102 
  Κάτω 103 113 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. Επάνω 105 108 
  Κάτω 115 110 
 Ανακλαστικό Επάνω 119 106 
  Κάτω 111 113 

Σημαντικότητα     
Χρόνος   NS NS 
Μεταχείριση   *** *** 
Θέση στην κόμη   ** ** 
ΕΣΔ 0,05   11,3 11,5 

Σημαντικότητα: ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 2.24. Μεταβολές στους μέσους όρους της παραγωγής καρπών των 
δένδρων ροδάκινων ‘Royal Glory’ μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τις καλλιεργητικές περίοδους 2006, 2007 
και 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 
   

 Παραγωγή καρπών/δένδρo (Kg) 
Μεταχειρίσεις 2006 2007 2008 

Μάρτυρας 41,07 ± 6,85 29,85 ± 3,25 49,05 ± 9,53 
Ελ. Άρδ. 39,56 ± 10,00 41,66 ± 11,92 41,91 ± 5,63 
Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.  27,27 ± 6,30 36,69 ± 10,73 
Ανακλαστικό  25,37 ± 3,24 44,40 ± 14,00 

 
 
 

Πίνακας 2.25. Μεταβολές στους μέσους όρους της παραγωγής καρπών των 
δένδρων νεκταρινιάς ‘Caldesi 2000’ μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τις καλλιεργητικές περίοδους 2006, 2007 
και 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 
   

 Παραγωγή των καρπών/δένδρo (Kg) 
Μεταχειρίσεις 2006 2007 2008 

Μάρτυρας 35,90 ± 9,37 39,39 ± 16,19 45,40 ± 15,32 
Ελ. Άρδ. 38,76 ± 8,21 46,34 ± 17,08 35,15 ± 3, 61 
Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.  32,30 ± 6,78 50,51 ± 9,53 
Ανακλαστικό  41,47 ± 14,36 63,96 ± 5,93 

 
 
 

Πίνακας 2.26. Μεταβολές των μέσων όρων του νωπού και ξηρού βάρους 
ετήσιου και διετούς βλαστού ροδακινιάς ποικιλίας Royal Glory που 2000 που 
αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) κατά την τριετία 2006-2008. Οι μετρήσεις 
λήφθηκαν τον Οκτώβριο 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η τυπική 
απόκλιση (n=3). 
 

Μεταχειρίσεις 

Νωπό βάρος 
ετήσιου 
βλαστού 

(Kg) 

Νωπό 
βάρος 
διετούς 
βλαστού 

(Kg) 

Ξηρό 
βάρος 
ετήσιου 
βλαστού 

(Kg) 

Ξηρό  
βάρος 
διετούς 
βλαστού 

(Kg) 

% Ξηρού 
βάρος 
ετήσιου 
βλαστού 

% Ξηρού  
βάρος 
διετούς 
βλαστού 

Μάρτυρας 5,78 ± 0,96 4,58 ± 0,57 3,44 ± 0,54 3,14 ± 0,37 59,47 ± 0,57 68,54 ± 1,10 
Ελ. Αρδ. 3,05 ± 0,96 3,48 ± 0,99 1,70 ± 0,53 2,27 ± 0,66 55,71 ±1,05 65,01 ± 0,84 
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Σχεδιάγραμμα 2.1. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, των ροδάκινων 
‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω (Α)και κάτω (Β) μέρος 
της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί 
της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση, κατά τη 
συγκομιδή (25/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 
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Σχεδιάγρμμα 2.2. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, των ροδάκινων 
‘Royal Glory’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω (Α) και κάτω (Β) μέρος 
της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί 
της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ 
Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (26/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες 
ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 
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 Σχεδιάγραμμα 2.3. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, των νεκταρινιών 
‘Caldesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω (Α) και κάτω (Β) 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (22/6/07) και μετά από 2, 4, 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2007 
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Σχεδιάγραμμα 2.4. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, των νεκταρινιών 
‘Caldesi 2000’ τα οποία συγκομίστηκαν από το επάνω (Α) και κάτω (Β) 
μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική (Mάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (24/6/08) και μετά από 2, 4, 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2008. 
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Σχεδιάγραμμα 2.5. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) δερμάτωση, που 
εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ποικιλίας ‘Royal Glory’, μετά την 
επίδραση ψυχρής συντήρησης 6 εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το 
επάνω και κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική 
(Mάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού 
πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007 (Α)και 
2008 (Β).  
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Σχεδιάγραμμα 2.6. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) δερμάτωση που 
εμφανίστηκαν στους καρπούς νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’, μετά την επίδραση 
ψυχρής συντήρησης 6 εβδομάδων, οι οποίοι συγκομίστηκαν από το επάνω και 
κάτω μέρος της κόμης του δένδρου, μετά από κανονική άρδευση (Mάρτυρας) 
ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.), το καλοκαίρι του 2007(Α) και 2008(Β). 
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ 

ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ‘LOADEL’ ΚΑΙ ‘FORTUNA’ 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χρήση της ελλειμματικής 

άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης με σκοπό τη 

μείωση χρήσης αρδευτικού νερού και η επίδραση αυτών στην ποιότητα του 

καρπού συμπύρηνων ροδάκινων ‘Loadel’ και ‘Fortuna’ κατά τη συγκομιδή 

και μετά από ψυχρή συντήρηση, και για τις καλλιεργητικές περιόδους 2006, 

2007 και 2008. Χρησιμοποιήθηκαν 4 μεταχειρίσεις για κάθε ποικιλία: α) ο 

μάρτυρας, στον οποίο εφαρμόστηκε άρδευση σχεδόν στο 160% της 

εξατμισοδιαπνοής ΕΤc, β) η ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), όπου 

εφαρμόστηκε άρδευση 75% της ΕΤc τις τελευταίες 3 εβδομάδες πριν από τη 

συγκομιδή και 50% της ΕΤc μετασυλλεκτικά, γ) ανακλαστικό πλαστικό 

Extenday® εδαφοκάλυψης επί της γραμμής των δέντρων και δ) η 
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συνδυασμένη μεταχείριση ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης και 

ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ). Η ποιότητα εκτιμήθηκε σε 

καρπούς που συγκομίστηκαν από όλη την κόμη του δένδρου κατά τη 

συγκομιδή και μετά από 3 και 6 εβδομάδες συντήρησης στους 2 °C και μία 

ημέρα ζωή στο ράφι. Οι παράμετροι ποιότητας που εξετάστηκαν 

περιλάμβαναν το νωπό βάρος καρπού, το χρώμα φλοιού, τη σκληρότητα 

σάρκας, την ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα και το ποσοστό ξηρού βάρους 

(ΞΒ), καθώς και τα διαλυτά στερεά συστατικά (ΔΣΣ), την οξύτητα, και τα 

ολικά φαινολικά του χυμού. Επίσης, πραγματοποιήθηκε υποκειμενική 

εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη χαμηλή θερμοκρασία 

συντήρησης, chilling injury (CI). Τέλος, έγινε εκτίμηση της παραγωγής των 

δένδρων (μόνο το 2008), μετρήσεις νωπού και ξηρού βάρους ετήσιων και 

διετών-τριετών βλαστών (μόνο το 2008) και μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας 

(UV και PAR) στην κατώτερη κόμη των δένδρων. Με το χρόνο συντήρησης 

παρατηρήθηκε και στις δύο ποικιλίες ‘Loadel’ και Fortuna’ συνέχιση της 

ωρίμανσης και μερική υποβάθμιση της ποιότητας κυρίως μετά από έξι 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης όταν και εμφανίστηκαν ζημίες από CI. Η 

εφαρμογή του ανακλαστικού πλαστικού οδήγησε στη βελτίωση του φωτισμού 

στο κατώτερο μέρος της κόμης των δένδρων. Η εφαρμογή των διαφορετικών 

μεταχειρίσεων επηρέασε διαφορετικά την ποιότητα των καρπών των δύο 

ποικιλιών που μελετήθηκαν, αλλά δεν φάνηκε να επηρεάζει την παραγωγή 

τους. Tο βάρος των καρπών, και στις δύο ποικιλίες, επηρεάστηκε ελάχιστα 

από την Ελ. Άρδ. δίνοντας καρπούς μικρότερου βάρους από εκείνους του 

μάρτυρα, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η εμπορική τους ποιότητα. Τα 

ροδάκινα ‘Loadel’ που αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν καλύτερη ποιότητα 

κατά τη συγκομιδή από τα ροδάκινα του μάρτυρα. Αντίθετα, η Ελ. Άρδ. 

καθυστέρησε την ωρίμανση των καρπών της ποικιλίας ‘Fortuna’. Το 

ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης βελτίωσε την ποιότητα των ροδάκινων 

ποικιλίας ‘Loadel’ εξαιτίας κυρίως της πρωίμισης που προκάλεσε. Το 

ανακλαστικό πλαστικό βελτίωσε το χρώμα φλοιού των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

και αύξησε το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος. Στην περίπτωση της 

συνδυασμένης μεταχείρισης οι καρποί συμπεριφέρθηκαν είτε όπως τα 

ροδάκινα της ελλειμματικής άρδευσης είτε όπως τα ροδάκινα του 

ανακλαστικού πλαστικού στα ποικίλα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στις δύο 
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ποικιλίες που μελετήθηκαν. Γενικά, οι μεταχειρίσεις επέδρασαν με 

διαφορετικό τρόπο στην ποιότητα των καρπών των δύο ποικιλιών, ώστε η 

ποιότητα των ροδάκινων ποικιλίας ‘Loadel’ να έχει εντονότερη βελτίωση 

λόγω των μεταχειρίσεων ελλειμματικής άρδευσης και ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης σε σχέση με την ποικιλία ‘Fortuna’. 

 

3.1 Εισαγωγή 

Η καλλιέργεια στης ροδακινιάς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

της χώρας μας. Η Ελλάδα είναι η πέμπτη χώρα σε παραγωγή ροδάκινων στον 

κόσμο και η τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την Ιταλία και Ισπανία 

(FAOSTAT, 2007). Ο κύριος όγκος των ροδάκινων στην Ελλάδα παράγεται 

στην Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας, 

ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία με σημαντικότερο κέντρο παραγωγής το 

Βελβενδό Κοζάνης και τέλος η περιοχή της Θεσσαλίας με σημαντικότερο 

κέντρο παραγωγής τον Τύρναβο.  

Οι τρείς βασικές κατηγορίες ροδάκινων που καλλιεργούνται είναι τα 

επιτραπέζια ροδάκινα, τα νεκταρίνια και εκείνα που είναι κατάλληλα για 

κονσερβοποίηση (συμπύρηνα). Τα συμπύρηνα ροδάκινα στην Ελλάδα 

χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία μεταποίησης με κύριο σκοπό την 

παραγωγή κομπόστας και φρουτοσαλάτες ή ζελέδες, ενώ τα τελευταία χρόνια 

ένα μέρος της παραγωγής χρησιμοποιείται για χυμοποίηση. 

Η Ελλάδα έχει μεγάλη παράδοση στην παραγωγή και μεταποίηση του 

συμπύρηνου ροδάκινου. Η παραγόμενη κομπόστα προορίζεται σχεδόν εξ 

ολοκλήρου για εξαγωγή, είναι άριστης ποιότητας και η χώρα μας έχει 

καθιερωθεί ως πρώτη δύναμη στην παγκόσμια αγορά του προϊόντος. Για να 

είναι δυνατή η συνέχιση της παράδοσης αυτής θα πρέπει το προϊόν να είναι 

σε θέση να ανταπεξέλθει στο συνεχή και αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, 

και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η διατήρηση της ποιότητας και η μείωση 

του κόστους παραγωγής. 

Η διασφάλιση της ποιότητας ξεκινάει από την παραγωγή ποιοτικού 

νωπού συμπύρηνου ροδάκινου. Κάθε εργασία που βοηθάει στην παραγωγή 

καλής ποιότητας ροδάκινου και ταυτόχρονα στην παραγωγή καλής ποιότητας 

κονσέρβας. Το στάδιο ωρίμανσης των καρπών κατά τη συγκομιδή επηρεάζει 
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σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των καρπών. Για τον καθορισμό του σταδίου 

ωρίμανσης υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται και αυτά 

είναι η αντίσταση της σάρκας στην πίεση, το βασικό χρώμα φλοιού (πράσινο 

- κίτρινο), χρώμα της σάρκας, περιεκτικότητα της σάρκας σε χλωροφύλλη, 

ογκομετρούμενη οξύτητα χυμού, διαλυτά στερεά συστατικά χυμού, καρπική 

περίοδος, μέγεθος καρπού (Βασιλακάκης, 2009).  

Η άρδευση με ικανές ποσότητες νερού είναι απαραίτητη στην 

καλλιέργεια της ροδακινιάς για καλή παραγωγή υψηλής ποιότητας καρπών, 

ομοιόμορφη ωρίμανση και αποφυγή καταπονήσεων που κάνουν τα δέντρα πιο 

επιρρεπή στις εδαφογενείς ασθένειες και παγετούς. Με την έλλειψη του νερού 

που εμφανίζεται σε αρκετές Μεσογειακές χώρες καθώς και με την 

προσπάθεια που γίνεται για την όσο το δυνατόν ορθολογικότερη χρήση του 

πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, απαιτείται άριστη χρήση του αρδευτικού 

νερού στις σημαντικές καλλιέργειες και επομένως και αυτή της ροδακινιάς. Η 

μέθοδος η οποία προτείνεται με σκοπό την ορθολογικότερη χρήση του νερού 

άρδευσης είναι εκείνη της ελλειμματικής άρδευσης, δηλαδή η εφαρμογή της 

άρδευσης σε κατάλληλο χρόνο με κάπως μικρότερες ποσότητες νερού από 

αυτές που είναι αναγκαίες για την καλλιέργεια μετά από προσεκτικούς 

υπολογισμούς των αναγκών του δένδρου σε νερό με τη βοήθεια της 

εξατμιδοσιαπνοής και ενός τουλάχιστον ακόμα παράγοντα που μετρά την 

υγρασία του εδάφους ή τη λειτουργία του φυτού (Fereres and Soriano, 2007). 

Ο σημαντικότερος στόχος είναι η εξοικονόμηση νερού και ταυτόχρονα ικανή 

παραγωγή υψηλής ποιότητας καρπών (Girona et al., 2003). Περισσότερες 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης στη ροδακινιά 

και τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης του δένδρου που είναι αναγκαία η χρήση 

του νερού αναφέρονται στην εισαγωγή του Κεφαλαίου 2. Έχει αποδειχθεί ότι 

η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης 

του δένδρου επηρεάζει διαφορετικά την ποιότητα του καρπού και την 

παραγωγικότητα του δένδρου. Η εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης σε 

συμπύρηνα ροδάκινα κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του καρπού (τη 

σκλήρυνση πυρήνα) δεν επηρέασε την παραγωγικότητα του δένδρου και 

παράλληλα μείωσε την προσυλλεκτική πτώση των καρπών σε σχέση με το 

μάρτυρα. Επιπλέον, μετρήθηκε αύξηση του ποσοστού των ΔΣΣ του χυμού. 
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Γενικά παρατηρήθηκε εξοικονόμηση νερού με ταυτόχρονη βελτίωση της 

ποιότητας του καρπού (Sotiropoulos et al., 2010). 

Σε βελτίωση της ποιότητας του καρπού οδηγεί και η χρήση 

ανακλαστικού πλαστικού κάτω από την κόμη των δένδρων καθώς αυξάνει το 

φως εντός της κόμης του δέντρου. Η βελτίωση της διάχυσης του φωτός στο 

εσωτερικό της κόμης σε ροδακινιές οδήγησε σε αύξηση των ΔΣΣ, του 

ποσοστού ξηρού βάρους του καρπού, βελτίωσε τη σκληρότητα σάρκας και 

γενικά τη γευστική ποιότητα του καρπού (Jackman et al., 2004). Η χρήση 

ανακλαστικού πλαστικού θα μπορούσε να βοηθήσει και στην εξοικονόμηση 

νερού άμεσα με τη μείωση της εξάτμισης του εδάφους και έμμεσα με τη 

μείωση της ανάπτυξης των ζιζανίων κάτω από την κόμη του δένδρου, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης νερού και από τα ζιζάνια. Μεγαλύτερη 

ανάλυση στο θέμα της χρήσης του ανακλαστικού πλαστικού 

πραγματοποιείται στην εισαγωγή του Κεφαλαίου 2.  

Με σκοπό την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και την πιθανή 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών συμπύρηνων ροδάκινων, μελετήθηκε η 

επίδραση της εφαρμογής της ελλειμματικής άρδευσης κατά το τρίτο στάδιο 

ανάπτυξης του καρπού και μετασυλλεκτικά και η επίδραση της αυξημένης 

διαθεσιμότητας φωτός μέσα στην κόμη, με χρήση ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης επί της γραμμής, στην ποιότητα καρπών δύο ποικιλιών 

συμπύρηνων ροδάκινων ‘Loadel’ και ‘Fortuna’, κατά τη συγκομιδή και μετά 

από ψυχρή συντήρηση για 3 και 6 εβδομάδες. 

 

3.2 Υλικά και Μέθοδοι 

 

3.2.1 Πείραμα στα Πλατανούλια 

Ο εμπορικός οπωρώνας που πραγματοποιήθηκε το δεύτερο πείραμα 

βρισκόταν στο Νομό Λάρισας στην περιοχή Πλατανούλια (39º40΄35.72΄΄Ν 

22º18΄26,78΄΄Ε). Το υψόμετρο ήταν 85 m και το έδαφος αμμοπηλώδες. 
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Η συνολική έκταση του 

οπωρώνα ήταν 10 στρέμματα και 

η περιοχή που χρησιμοποιήθηκε 

για το πείραμα έχει έκταση 1 

στρέμματος και περιλάμβανε δύο 

ποικιλίες συμπύρηνων 

ροδάκινων, Loadel και Fortuna. 

Για κάθε μεταχειρισή 

χρησιμοποιήθηκαν 3 

επαναλήψεις των 4 δένδρων. Τα δένδρα της κάθε τετράδας χρησιμοποιούταν 

στις μετρήσεις πεδίου, ενώ συχνά υπήρχε και μια σειρά δένδρων που δεν 

χρησιμοποιούταν στις μεταχειρίσεις. Οι καρποί συγκομίστηκαν από τα 

μεσαία δένδρα της κάθε επανάληψης και συνήθως από τα 5 (εκ των 6) που 

ήταν τα πιο αντιπροσωτεθτικά. Οι αποστάσεις φύτευσης των δέντρων ήταν 

4,5 x 5 m και το σχήμα διαμόρφωσης κύπελλο. Η άρδευση γινόταν με 

σταγόνες σταθερής ροής 4 L h-1 ανά 50 cm επί της γραμμής. Το νερό που 

χρησιμοποιήθηκε για την άρδευση είχε ηλεκτρική αγωγιμότητα 1179 μS cm-1 

και νιτρικά περίπου 170 mg kg-1. 

Το 2006 το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας και στις 2 

ποικιλίες μόνο δύο μεταχειρίσεις, εκείνη του μάρτυρα όπου η άρδευση έγινε 

με απόφαση του παραγωγού και της ελλειμματικής άρδευσης (το 75% του 

μάρτυρα προσυλλεκτικά και το 50% του μάρτυρα μετασυλλεκτικά). Τα έτη 

2007 και 2008 πραγματοποιήθηκαν 4 μεταχειρίσεις αντίστοιχες με αυτές που 

περιγράφηκαν στο πείραμα του Βελεστίνου στην παράγραφο 2.2.1. Αυτές 

ήταν ο Μάρτυρας (160% του ETc), η Ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), 

εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού με ελλειμματική άρδευση (Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ.) και του ανακλαστικού πλαστικού (Ανακλαστικό). Η ποσότητα του 

νερού που εφαρμόστηκε στην ελλειμματική άρδευση ήταν 75% της ΕΤc τις 

τελευταίες τρεις εβδομάδες έως τη συγκομιδή και το 50% αυτής 

μετασυλλεκτικά. Λόγω αντικατάστασης της ποικιλίας Loadel το 2008 

εκριζώθηκε μεγάλο μέρος των δένδρων και για αυτό το λόγο κατά το 2008 

πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο μεταχειρίσεις, του μάρτυρα και της 

ελλειμματικής άρδευσης, στην εν λόγω ποικιλία. 

 

Εικ. 3.1 Πειραματικός αγρός στην 

περιοχή Πλατανούλια. 
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Η συγκομιδή πραγματοποιήθηκε κατά την εμπορική ωρίμανση, δηλ. την 

ημέρα πριν την πρώτη συγκομιδή του παραγωγού. Κατά τη συγκομιδή 

συλλέχθηκαν 60 καρποί από 3-4 δένδρα κάθε μεταχείρισης από την 

περιφέρεια της κόμης με σκοπό τη συντήρηση τους για 3 και 6 εβδομάδες και 

την αξιολόγηση της ποιότητας των καρπών μετά τη συντήρηση και μια ημέρα 

ζωή στο ράφι. Ταυτόχρονα έγινε συγκομιδή 5 επαναλήψεων των 6 καρπών 

από κάθε μεταχείριση για την αξιολόγηση της ποιότητας κατά τη συγκομιδή.  

Το καλοκαίρι του 2006 τα ροδάκινα ‘Loadel’ και ‘Fortuna’ 

συγκομίστηκαν στις 27/7/06. Το καλοκαίρι του 2007 η συγκομιδή των 

‘Loadel’ πραγματοποιήθηκε στις 20/7/07 και των ‘Fortuna’ στις 24/7/07. 

Τέλος, το καλοκαίρι του 2008 η συγκομιδή για τα ροδάκινα των δύο 

ποικιλιών έγινε στις 18/7/08. 

Oι καρποί συντηρήθηκαν στα εμπορικά ψυγεία Βογιατζή στο Διμήνι 

Μαγνησίας σε θερμοκρασία 2 ºC και σχετική υγρασία 95%. 

 

3.2.2 Μετρήσεις ποιότητας 

Οι μετρήσεις ποιότητας πραγματοποιήθηκαν όπως ακριβώς 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2 παράγραφος 2.2.2. 

Εκτίμηση της ζημίας από χαμηλές θερμοκρασίες 

Πραγματοποιήθηκε τα έτη 2007 και 2008 με τον τρόπο που 

περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.2 του Κεφαλαίου 2. 

 

3.2.3 Μετρήσεις νωπού και ξηρού βάρους ετήσιων και διετών-τριετών 

βλαστών 

Πραγματοποιήθηκε με τον τρόπο που περιγράφηκε στην παράγραφο 

2.2.5 του Κεφαλαίου 2. 

 

3.2.4 Εκτίμηση της παραγωγής 

Καθώς ήταν αδύνατο να συνεννοηθούμε με τον παραγωγό για τη 

μέτρηση της συνολικής ηρτημένης παραγωγής καρπών ανά δέντρο στη 

συγκομιδή ακολουθήσαμε μια έμμεση τεχνική. Αυτή είχε σκοπό την εύρεση 

τυχόν διαφορών στην ανθοφορία και καρπόδεση μετά από δύο έτη 

ελλειμματικής ή κανονικής άρδευσης. Έτσι οι καρποί των μεταχειρίσεων του 

μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης που αραιώθηκαν συγκομίστηκαν 
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από το έδαφος το καλοκαίρι του 2008 αμέσως μετά την αραίωση και 

μετρήθηκαν. Ακολούθησε αποξήρανσή τους σε ξηρή αποθήκη και 

ακολούθησε μέτρηση του ξηρού βάρους καρπών ανά δέντρο. 

3.2.5 Υπολογισμός των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό 

Ο υπολογισμός των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό βασίστηκε στον 

υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής σύμφωνα με την εξίσωση των Penmann-

Montieth. Η εξίσωση αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας, 

θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας αέρα. Η εξίσωση 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.6 του Κεφαλαίου 2. 

Οι φυτικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της 

εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας κατά FAO-24, oπώς αναφέρονται από τον 

Παπαζαφειρίου (1999) και για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Καλλιέργεια Φυτικός συντελεστής Kc 

 Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος 

Ροδάκινα 0,65 0,75 0,75 

 

Η συνολική ποσότητα νερού που εφαρμόστηκε, για την άρδευση των 

καλλιεργειών και τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο ήταν 6144 και 

2611 m3 ha-1 το 2007 και 5965 και 2552 m3 ha-1 το 2008 για τη μεταχείριση 

του Μάρτυρα και της Ελλειμματικής άρδευσης αντίστοιχα. Η ποσότητα του 

νερού που υπολογίστηκε βάσει εξατμισοδιαπνοής και εκφράζει το 100% της 

ETc ήταν 3840 m3 ha-1 για το 2007 και 3728 m3 ha-1 για το 2008. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στην εξίσωση της 

εξατμισοδιαπνοής συλλέχθηκαν από μετεωρολογικό σταθμό που 

εγκαταστάθηκε σε απόσταση περίπου 1 Km από τον πειρατικό αγρό. Οι 

αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε απόσταση περίπου 2 m από το έδαφος, όπως 

συνίσταται από τον κατασκευαστή για την εγκυρότητα των μετρήσεων. Τα 

δεδομένα αποθηκεύοταν σε HOBO Micro Station four-sensor data logger 

(Onset Computer Corporation, Bourne, USA). Ο αισθητήρας που 

χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου ήταν ο Wind 

Speed Smart Sensor (model S-WSA-M003) και μετρήθηκε σε m sec-1. Η 

μέτρηση της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας πραγματοποιήθηκε από τον 
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αισθητήρα Temperature/RH Smart Sensor (model S-THA-M002). Τέλος για 

τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας προσαρμόστηκε στο HOBO 

αισθητήρας Silicon Pyranometer Smart Sensor (model S-LIB-M003) και 

μετρήθηκε σε W m-2 . 

 

3.2.6 Μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας στην κόμη του δέντρου 

Οι μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στην κόμη του δέντρου 

πραγματοποιήθηκαν το 2007 και το 2008 όπως ακριβώς περιγράφονται στη 

παράγραφο 2.2.7 του κεφαλαίου 2. 

 

3.2.7 Στατιστική ανάλυση 

Τα αποτελέσματα ανά έτος και ποικιλία αναλύθηκαν με Ανάλυση της 

Παραλλακτικότητας με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (SPSS 

16.0, Chicago, USA). Ως παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν η μεταχείριση και ο 

χρόνος συντήρησης με πέντε επαναλήψεις των έξι καρπών ανά μεταχείριση 

και χρόνο συντήρησης. Υπολογίστηκε και παρουσιάζεται η ελάχιστη 

Σημαντική διαφορά για επίπεδο 5%. Στις μετρήσεις βλαστών ανά δέντρο 

παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις. 

 

3.3 Αποτελέσματα 

 

3.3.1 Ποιότητα ροδάκινων ‘Loadel’ την καλλιεργητική περίοδο 2006  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Loadel’ δεν 

διαφοροποιήθηκε με το χρόνο συντήρησης (Πίν. 3.1). Η ελλειμματική 

άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο L* στη συγκομιδή και μετά τη 

συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Loadel’ αυξήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης, κυρίως στους καρπούς του μάρτυρα (Πίν. 3.1). Η 

ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο a* στη συγκομιδή και 

μετά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Loadel’ 

παρουσίασε μια μικρή μόνο άυξηση με το χρόνο συντήρησης και στις δύο 
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μεταχειρίσεις (Πίν. 3.1). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την 

παράμετρο b * στη συγκομιδή και μετά τη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Chroma των ροδάκινων ‘Loadel’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης κυρίως στους καρπούς του μάρτυρα (Πίν. 

3.1). Η ελλειμματική άρδευσης δεν επηρέασε την παράμετρο Chroma στη 

συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

με το χρόνο συντήρησης κυρίως στους καρπούς του μάρτυρα (Πίν. 3.1). Η 

ελλειμματική άρδευσης δεν επηρέασε την παράμετρο Hue στη συγκομιδή και 

μετά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος του καρπού των ροδάκινων 

‘Loadel’ δεν μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης για τους καρπούς της 

ελλειμματικής άρδευσης αλλά αυξήθηκε ελαφρά στους καρπούς του μάρτυρα, 

πιθανόν λόγω περιορισμένης απώλειας νερού (Πίν. 3.1). Η ελλειμματική 

άρδευση αύξησε οριακά το ποσοστό ΞΒ στη συγκομιδή, ενώ μετά τη 

συντήρηση δεν βρέθηκαν διαφορές στο ΞΒ καρπού μεταξύ των 

μεταχειρίσεων. 

Το ποσοστό των ΔΣΣ στο χυμό των ροδάκινων ‘Loadel’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.2). 

Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε το ποσοστό των ΔΣΣ στη συγκομιδή 

και μετά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό οξύτητας του χυμού των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

ελαφρά μόνο με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.2). 

Δεν μετρήθηκαν διαφορές στην οξύτητα μεταξύ των μεταχειρίσεων στη 

συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε με το χρόνο 

συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.2). Δεν μετρήθηκαν 

ουσιαστικές διαφορές στη σκληρότητα σάρκας μεταξύ των μεταχειρίσεων 

στη συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα της σάρκας των ροδάκινων ‘Loadel’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.2). Η 

ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την ηλεκτρική αγωγιμότητα στη 

συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 
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Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης στους καρπούς του μάρτυρα, ενώ στους 

καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης δεν μεταβλήθηκε η συγκέντρωση τους 

(Πίν. 3.2). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε τη συγκέντρωση των 

ολικών φαινολικών στη συγκομιδή και μετά τη συντήρηση.  

 

3.3.2 Ποιότητα ροδάκινων ‘Loadel’ την καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

μετά από τρείς εβδομάδες ψυχρής συντήρησης χωρίς σημαντική περαιτέρω 

αλλαγή μέχρι την 6η εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που 

εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.3). Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην παράμετρο 

χρώματος φλοιού L* μεταξύ των διαφορετικών μεταχειρίσεων κατά τη 

συγκομιδή και μετά από τρείς εβδομάδες συντήρησης. Μόνο κατά την 6η 

εβδομάδα συντήρησης, τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση των 

μεταχειρίσεων της ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.) και του ανακλαστικού 

πλαστικού παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου χρώματος φλοιού L* 

από τους καρπούς των μεταχειρίσεων του μάρτυρα και της συνδυασμένης 

μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ. 

+ Ελ. Άρδ.). 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Loadel’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που 

εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.3). Οι καρποί του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ. είχαν 

μικρότερες τιμές παραμέτρου χρώματος φλοιού a* από τους καρπούς των 

μεταχειρίσεων του ανακλαστικού πλαστικού στη συγκομιδή και μετά από έξι 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης. Την 3η εβδομάδα συντήρησης βρέθηκαν 

μικρότερες αλλά παρόμοιες όπως στη συγκομιδή διαφορές μεταξύ των 

μεταχειρίσεων. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

μετά από τρείς εβδομάδες συντήρησης και στη συνέχεια διατηρήθηκε στα ίδια 

επίπεδα μέχρι τις έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης (Πίν. 3.3). Οι 

μεταχειρίσεις δεν επηρέασαν την παράμετρο b* στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Loadel’ 

μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης όπως ακριβώς και η παράμετρος b* 
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(Πίν. 3.3). Οι καρποί των μεταχειρίσεων του ανακλαστικού πλαστικού είχαν 

μεγαλύτερες τιμές της παραμέτρου chroma από το μάρτυρα κατά τη 

συγκομιδή και μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης. Επίσης, μετά από τρείς 

εβδομάδες συντήρησης, τη μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου chroma είχαν οι 

καρποί της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού και τη μικρότερη οι 

καρποί της Ελ. Άρδ, ενώ οι άλλες δύο μεταχειρίσεις είχαν ενδιάμεσες τιμές. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

με το χρόνο συντήρησης στις μεταχειρίσεις του μάρτυρα και του 

ανακλαστικού πλαστικού σημαντικά μεν αλλά όχι ουσιαστικά (Πίν. 3.3). Δεν 

είχαμε μείωση της παραμέτρου Hue με το χρόνο συντήρησης στη 

συνδυασμένη μεταχείριση Ανακλ. + Ελ. Άρδ. Τέλος, οι καρποί της Ελ. Άρδ 

είχαν μια ραγδαία μείωση της παραμέτρου Hue μετά από 3 εβδομάδες για να 

επανέλθει στα επίπεδα της συγκομιδής την 6η εβδομάδα συντήρησης. Οι 

καρποί του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ είχαν σε γενικές γραμμές τις 

μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου Hue κατά τη συγκομιδή και τη συντήρηση. Οι 

καρποί των μεταχειρίσεων του ανακλαστικού πλαστικού είχαν ίδιες ή 

χαμηλότερες τιμές παραμέτρου Hue με τους καρπούς από τις προηγούμενες 

δύο μεταχειρίσεις. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Loadel’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.3). Οι 

καρποί του μάρτυρα είχαν το μικρότερο ποσοστό ΞΒ από τις λοιπές 

μεταχειρίσεις κατά τη συγκομιδή και τη συντήρηση. Τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν με την επίδραση των μεταχειρίσεων του ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ΞΒ από τα ροδάκινα της ελλειμματικής 

άρδευσης κατά την 3η και 6η εβδομάδα συντήρησης.  

Τα ΔΣΣ του χυμού των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκαν με το χρόνο 

συντήρησης για τα ροδάκινα του μάρτυρα, της Ελ. Άρδ. και του 

ανακλαστικού πλαστικού (Πίν. 3.4). Για την συνδυασμένη μεταχείριση 

Ανακλ. + Ελ. Άρδ. η συγκέντρωση ΔΣΣ μειώθηκε μετά από τρείς εβδομάδες 

συντήρησης και αυξήθηκε στα επίπεδα της συγκομιδής μετά από έξι 

εβδομάδες. Οι καρποί του μάρτυρα είχαν τη μικρότερη συγκέντρωση ΔΣΣ 

κατά τη συγκομιδή και μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης χωρίς διαφορές 

μεταξύ των άλλων μεταχειρίσεων. Δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των 

μεταχειρίσεων κατά την τρίτη εβδομάδα συντήρησης. 
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Το ποσοστό οξύτητας του χυμού ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε με το 

χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.4). Κατά τη συγκομιδή 

και την 6η εβδομάδα συντήρησης ο μάρτυρας είχε το μεγαλύτερο ποσοστό 

οξύτητας από τις λοιπές μεταχειρίσεις που είχαν παρόμοιο ποσοστό οξύτητας. 

Κατά τη συντήρηση οι μεταχειρίσεις δεν επηρέασαν ουσιαστικά το ποσοστό 

οξύτητας των ροδάκινων. 

Η σκληρότητα σάρκας μειώθηκε ραγδαία την 3η εβδομάδα συντήρησης 

σε όλες τις μεταχειρίσεις και στη συνέχεια αυξήθηκε στις έξι εβδομάδες αλλά 

σε μικρότερα επίπεδα από εκείνα που μετρήθηκαν κατά τη συγκομιδή (Πίν. 

3.4, Σχεδ. 3.1Α). Οι καρποί του μάρτυρα ήταν πιο σκληροί από τους καρπούς 

των λοιπών μεταχειρίσεων, ενώ οι καρποί του ανακλαστικού πλαστικού ήταν 

οι πιο μαλακοί κατά τη συγκομιδή και τη συντήρηση. Η σκληρότητα σάρκας 

των καρπών των δύο μεταχειρίσεων της ελλειμματικής άρδευσης κυμάνθηκαν 

μεταξύ των δύο προηγούμενων αλλά ήταν πάντα πιο μικρή από αυτή των 

καρπών του μάρτυρα. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Loadel’ μεταβλήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης χωρίς κάποιο συγκεκριμένο τρόπο σε όλες τις 

μεταχειρίσεις (Πίν. 3.4). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

υψηλότερη ειδική αγωγιμότητα από τους καρπούς του μάρτυρα κατά τη 

συγκομιδή. Μετά από τρεις εβδομάδες συντήρησης οι καρποί όλων των 

μεταχειρίσεων ελλειμματικής άρδευσης και ανακλαστικού πλαστικού είχαν 

μεγαλύτερες τιμές ειδικής αγωγιμότητας από τους καρπούς του μάρτυρα. 

Τέλος, μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης οι καρποί των μεταχειρίσεων με 

ανακλαστικό πλαστικό είχαν μεγαλύτερες τιμές ειδικής αγωγιμότητας από 

τους καρπούς του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ.. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις εκτός από την 

περίπτωση της μεταχείρισης με Ανακλαστικό πλαστικό όπου παρουσίασε 

μόνο μια τάση αύξησης (Πίν. 3.4). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης 

είχαν υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών από το μάρτυρα, ενώ οι 

λοιπές μεταχειρίσεις κυμάνθηκαν στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα 

της ελλειμματικής άρδευσης κατά τη συγκομιδή και μετά από τρείς 

εβδομάδες συντήρησης. Κατά την έκτη εβδομάδα συντήρησης δεν 

διαφοροποιήθηκαν τα ολικά φαινολικά εξαιτίας των μεταχειρίσεων. 
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Στα ροδάκινα ‘Loadel’ οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) μετά 

από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης εμφανίστηκαν με τη μορφή 

καφετιάσματος της σάρκας και ήταν πιο έντονες στις μεταχειρίσεις του 

ανακλαστικού πλαστικού (Πίν. 3.16). 

Το βάρος καρπού των ροδάκινων ‘Loadel’ δεν μεταβλήθηκε με το 

χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.13). 

Στη συγκομιδή και μετά από ψυχρή συντήρηση, υπήρχε μια τάση μείωσης 

του βάρους καρπού λόγω  των μεταχειρίσεων της Ελ. Άρδ. και του 

ανακλαστικού πλαστικού σε σχέση με το βάρος των καρπών του μάρτυρα. 

 

3.3.3 Μετρήσεις φωτός στην κόμη ροδακινιάς ‘Loadel’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η υπεριώδης ακτινοβολία UV που μετρήθηκε μέσα στην κόμη των 

ροδακινιών ‘Loadel’ είχε τις ίδιες τιμές όλες τις χρονικές στιγμές που 

πραγματοποιήθηκε η μέτρηση εκτός από τις απογευματινές ώρες όπου η 

προσπίπτουσα UV ακτινοβολία μειώθηκε πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό 

(Πίν. 3.14). Ιδιαίτερα η ανακλώμενη και,  σε μικρότερο βαθμό, η 

προσπίπτουσα UV ακτινοβολία είχε υψηλότερες τιμές UV ακτινοβολίας 

επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό σε σχέση με το μάρτυρα στις 

περισσότερες χρονικές στιγμές. Η προσπίπτουσα ακτινοβολία ήταν 

μεγαλύτερη από την ανακλώμενη μέσα στην κόμη του δένδρου, αλλά αυτές οι 

διαφορές ήταν πολύ μικρότερες ή εκμηδενίστηκαν παρουσία ανακλαστικού 

πλαστικού ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες. Σαν μέσος όρος στα δέντρα του 

μάρτυρα η προσπίπτουσα UV ακτινοβολία ήταν 13,6 φόρες μεγαλύτερη από 

την ανακλώμενη, ενώ στην περίπτωση του ανακλαστικού πλαστικού μόνο 1,5 

φόρες μεγαλύτερη. 

Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) διατηρήθηκε στα ίδια 

επίπεδα σε όλες τις χρονικές στιγμές στην κόμη των ροδακινιών ‘Loadel’ 

πλην της προσπίπτουσας επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό που μειώθηκε 

τις απογευματινές ώρες (Πίν. 3.14). Τόσο η προσπίπτουσα ακτινοβολία όσο 

και η ανακλώμενη ήταν μεγαλύτερες στην περίπτωση του ανακλαστικού 

πλαστικού από αυτές του μάρτυρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η προσπίπτουσα 

ακτινοβολία ήταν μεγαλύτερη από την ανακλώμενη και παρατηρήθηκε ότι, 

σαν μέσος όρος, στην περίπτωση του μάρτυρα (χωρίς ανακλαστικό πλαστικό 
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επί της γραμμής) ήταν 3,3 φορές μεγαλύτερη από την ανακλώμενη, ενώ στην 

περίπτωση του ανακλαστικού πλαστικού ήταν 0,9 φορές μεγαλύτερη για τις 

πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Τις απογευματινές ώρες η ανακλώμενη PAR 

ήταν μεγαλύτερη από την προσπίπτουσα μόνο μέσα στην κόμη των δέντρων 

της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού. 

 

3.3.4 Ποιότητα ροδάκινων ‘Loadel’ την καλλιεργητική περίοδο 2008  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Loadel’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο ψυχρής συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις 

(Πίν. 3.5). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο L* στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Loadel’ αυξήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης, κυρίως κατά την 6η εβδομάδα ψυχρής συντήρησης, 

και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.5). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε 

την παράμετρο a* στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.5). Η 

ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο b* στη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Loadel’ 

μειώθηκε μετά από τρείς εβδομάδες ψυχρής συντήρησης χωρίς περαιτέρω 

μείωση στις έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, σε όλες τις μεταχειρίσεις 

(Πίν. 3.5). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο chroma στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις κυρίως κατά την 6η 

εβδομάδα ψυχρής συντήρησης (Πίν. 3.5). Η Ελ. Άρδ. δεν επηρέασε την 

παράμετρο Hue στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου μέρους του ροδάκινου ‘Loadel’ μειώθηκε 

σταδιακά με το χρόνο συντήρησης (Πίν. 3.5). Οι καρποί οι οποίοι 

αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερα ποσοστά ΞΒ από τους καρπούς 

του μάρτυρα στη συγκομιδή και μετά από τρείς εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης, ενώ το ποσοστό ΞΒ ήταν παρόμοιο και στις δύο μεταχειρίσεις 

μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης. 
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Η συγκέντρωση των ΔΣΣ του χυμού των ροδάκινων ‘Loadel’ αυξήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης στις τρείς εβδομάδες για τα ροδάκινα του μάρτυρα 

και στις έξι εβδομάδες για τα ροδάκινα της Ελ. Άρδ. (Πίν. 3.6). Τα ροδάκινα 

τα οποία αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερο ποσοστό ΔΣΣ από τους 

καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή, ενώ οι διαφορές αυτές μειώθηκαν με το 

χρόνο συντήρησης. 

Το ποσοστό της οξύτητας του χυμού των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

σταδιακά με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις που 

εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.6). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν 

ελαφρά μικρότερο ποσοστό οξύτητας από τους καρπούς του μάρτυρα, κυρίως 

στη συγκομιδή και μετά από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης. 

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Loadel’ δεν μεταβλήθηκε με το 

χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις κύρια λόγω της μεγάλης 

παραλλακτικότητας των πειραματικών καρπών (Πίν. 3.6, Σχεδ. 3.1Β). Τα 

ροδάκινα που αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν παρόμοια σκληρότητα σάρκας 

με τα ροδάκινα του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Loadel’ μειώθηκε 

σημαντικά μετά από τρείς εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και στη συνέχεια 

αυξήθηκε ξανά στις έξι εβδομάδες, φτάνοντας σε επίπεδα μικρότερα από 

εκείνα που μετρήθηκαν κατά τη συγκομιδή και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 

3.6). Επίσης, τα ροδάκινα της Ελ. Άρδ. είχαν παρόμοια ειδική αγωγιμότητα 

με τους καρπούς του μάρτυρα, στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η συγκέντρωση ολικών φαινολικών στο χυμό των ροδάκινων ‘Loadel’ 

παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων ψυχρής 

συντήρησης ενώ αυξήθηκε με παρατεταμένη συντήρηση και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 3.6). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν 

παρόμοια συγκέντρωση φαινολικών από τους καρπούς του μάρτυρα κατά τη 

συγκομιδή και μετά από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης. Μετά από τρείς 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης, οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών από τους καρπούς του μάρτυρα. 

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες CI που εμφανίστηκαν με τη 

μορφή δερμάτωσης και καφετιάσματος της σάρκας, μόνο μετά από έξι 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης στα ροδάκινα ‘Loadel’, ήταν παρόμοιες και 

στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.17). 
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Το βάρος καρπού των ροδάκινων ‘Loadel’ δεν μεταβλήθηκε με το 

χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.13). 

Οι καρποί του μάρτυρα είχαν μεγαλύτερο βάρος από τους καρπούς της Ελ. 

Άρδ. στη συντήρηση και κατά τη συγκομιδή. 

 

3.3.5 Μετρήσεις νωπού και ξηρού βάρους βλαστών ροδακινιάς ‘Loadel’ 

την καλλιεργητική περίοδο 2008 

Τα δέντρα ροδακινιάς ‘Loadel’ που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. 

Άρδ. είχαν μικρότερο νωπό και ξηρό βάρος και ποσοστό ΞΒ ετήσιων και 

διετών-τριετών βλαστών από τα δέντρα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

κανονικής άρδευσης επί τριετία (Πίν. 3.18).  

3.3.6 Εκτίμηση παραγωγής καρπών των δένδρων ροδακινιάς ‘Loadel’ 

την καλλιεργητική περίοδο 2008 

Η παραγωγή των δένδρων ροδακινιάς ποικιλίας ‘Loadel’ δεν 

επηρεάστηκε από την ελλειμματική άρδευση, καθώς από τις μετρήσεις 

προέκυψε ότι δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ του μέσου αριθμού και 

του μέσου βάρους των καρπιδίων που συλλέχθηκαν από το έδαφος μετά το 

αραίωμα των καρπών και ήταν 2717 ± 470 g για 698 ± 110 καρπίδια για τα 

δένδρα του μάρτυρα και 2540 ± 260 g για 793 ± 72 καρπίδια για τα δένδρα 

της ελλειμματικής άρδευσης. 

 

3.3.7 Ποιότητα νεκταρινιών ‘Fortuna’ την καλλιεργητική περίοδο 2006  

Η παράμετροςχ ρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.7). Η Ελ. Άρδ. δεν 

επηρέασε την παράμετρο L* στη συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.7). Η Ελ. Άρδ. δεν 

επηρέασε την παράμετρο a* στη συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.7). Η Ελ. Άρδ. δεν 

επηρέασε την παράμετρο b* στη συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.7). Η 
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Ελ. Άρδ. δεν επηρέασε την παράμετρο chroma στη συγκομιδή και μετά τη 

συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρηση και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.7). Η Ελ. 

Άρδ. δεν επηρέασε την παράμετρο Hue στη συγκομιδή και μετά τη 

συντήρηση. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος του ροδάκινου ‘Fortuna’ δεν 

μεταβλήθηκε σημαντικά με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις 

(Πίν. 3.7). Η Ελ. Άρδ. δεν επηρέασε το ποσοστό ΞΒ στη συγκομιδή και μετά 

τη συντήρηση. 

Το ποσοστό των ΔΣΣ στο χυμό των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε με 

το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.8). Η Ελ. Άρδ. δεν 

επηρέασε το ποσοστό των ΔΣΣ στη συγκομιδή και μετά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό της οξύτητας του χυμού των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.8). Στη 

συγκομιδή οι καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερη οξύτητα από εκείνους 

του μάρτυρα. Μετά τη συντήρηση δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των 

μεταχειρίσεων.  

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε με το χρόνο 

συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.8). Η Ελ. Άρδ. δεν επηρέασε 

τη σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων στη συγκομιδή και μετά τη 

συντήρηση. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε με 

το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.8). Στη συγκομιδή 

δεν βρέθηκαν διαφορές στην ειδική αγωγιμότητα μεταξύ των μεταχειρίσεων. 

Μετά τη συντήρηση οι καρποί που αναπτύχθηκαν με ελλειμματική άρδευση 

είχαν μικρότερη ειδική αγωγιμότητα από τους καρπούς του μάρτυρα.  

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών δεν μεταβλήθηκε με το χρόνο 

συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.8). Η ελλειμματική άρδευση 

δεν επηρέασε τη συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στη συγκομιδή και 

μετά τη συντήρηση. 

 

3.3.8 Ποιότητα νεκταρινιών ‘Fortuna’ την καλλιεργητική περίοδο 2007  
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Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε 

με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις, εκτός από την περίπτωση 

του μάρτυρα που βρέθηκε μόνο τάση αύξησης (Πίν. 3.9). Η παράμετρος L* 

δεν επηρεάστηκε από τις διαφορετικές μεταχειρίσεις κατά τη συγκομιδή και 

τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Fortuna’ δεν 

διαφοροποιήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 

3.9). Τα ροδάκινα που αναπτύχτηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης 

είχαν τη μικρότερη τιμή παραμέτρου a*, ενώ τα ροδάκινα από τις 

μεταχειρίσεις του ανακλαστικού πλαστικού είχαν τις μεγαλύτερες τιμές της 

παραμέτρου κατά τη συγκομιδή και, συχνά, κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος b* των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε μόνο 

μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης, σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.9). Δεν 

μετρήθηκαν διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων σε όλες τις χρονικές 

στιγμές, εκτός από τη συγκομιδή όπου τα ροδάκινα της ελλειμματικής 

άρδευσης είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου b* από τα ροδάκινα της 

συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ. + Ελ. Άρδ.. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

αυξήθηκε μετά από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις (Πίν. 3.9). Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μεταχειρίσεων στην παράμετρο chroma 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Fortuna’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.9). Οι 

καρποί που αναπτύχτηκαν με την επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

υψηλότερες τιμές παραμέτρου Hue από τις λοιπές μεταχειρίσεις στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που 

εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.9). Στη συγκομιδή, το μεγαλύτερο ποσοστό ΞΒ 

μετρήθηκε στα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν με την επίδραση της 

συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ., ενώ η τάση αυτή διατηρήθηκε 

και κατά τη συντήρηση χωρίς άλλες ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των 

υπόλοιπων μεταχειρίσεων. 
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Το ποσοστό των ΔΣΣ του χυμού των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε 

γενικά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.10). Οι 

καρποί που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση των μεταχειρίσεων του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ΔΣΣ κατά τη συγκομιδή 

από τις άλλες μεταχειρίσεις, ενώ η τάση αυτή διατηρήθηκε και κατά τη 

συντήρηση. 

Το ποσοστό οξύτητας του χυμού των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε με 

το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.10). Το ποσοστό 

οξύτητας του χυμού δεν επηρεάστηκε από τις μεταχειρίσεις στη συγκομιδή 

και κατά τη συντήρηση. 

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε μετά από 

τρεις εβδομάδες ψυχρής συντήρησης στους καρπούς όλων των μεταχειρίσεων 

και παρέμεινε σταθερή (στους καρπούς του μάρτυρα και της Ελ. Άρδ.) ή 

αυξήθηκε ελάχιστα (στους καρπούς των μεταχειρίσεων με ανακλαστικό 

πλαστικό) μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης (Πίν. 3.10, Σχεδ. 3.2Α). Στη 

συγκομιδή τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. ήταν τα πιο σκληρά 

από όλες τις μεταχειρίσεις, ενώ τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν παρουσία 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν τα πιο μαλακά. Οι καρποί των άλλων 

μεταχειρίσεων είχαν ενδιάμεσες τιμές σκληρότητας σάρκας στη συγκομιδή. 

Κατά τη συντήρηση δεν μετρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των 

μεταχειρίσεων.  

Η ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε 

ελαφρά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.10). Οι 

καρποί που αναπτύχθηκαν με Ελ. Άρδ. είχαν τη μικρότερη ειδική 

αγωγιμότητα από τις λοιπές μεταχειρίσεις, οι οποίες κυμάνθηκαν στα ίδια 

επίπεδα μεταξύ τους, στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών αυξήθηκε κύρια μετά από έξι 

εβδομάδες συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (Πίν. 

3.10). Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών δεν διαφοροποιήθηκε 

ουσιαστικά εξαιτίας των διαφορετικών μεταχειρίσεων στη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση.  

Μετά από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης οι καρποί των ροδάκινων 

‘Fortuna’ του μάρτυρα και της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού 
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εμφάνισαν μεγαλύτερη ζημία από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) με τη μορφή 

καφετιάσματος από τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκε Ελ. Άρδ. (Πίν. 3.16). 

Το βάρος καρπού των ροδάκινων ‘Fortuna’ δεν μεταβλήθηκε με το 

χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.13). 

Τέλος, δεν βρέθηκαν ουσιαστικές διαφορές στο βάρος καρπού μεταξύ των 

μεταχειρίσεων στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

  

3.3.9 Μετρήσεις φωτός στην κόμη ροδακινιάς ‘Fortuna’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η υπεριώδης ακτινοβολία UV που μετρήθηκε μέσα στην κόμη των 

ροδακινιών ‘Fortuna’ του μάρτυρα είχε τις μεγαλύτερες τιμές τις πρωινές 

ώρες (9:30-11:30) και μειώθηκε σταδιακά έως τις απογευματινές ώρες (Πίν. 

3.14). Η υπεριώδης ακτινοβολία UV μέσα στα δέντρα της μεταχείρισης με 

ανακλαστικό πλαστικό δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Η ανακλώμενη UV ακτινοβολία είχε υψηλότερες τιμές επάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό από ότι επάνω από το γυμνό έδαφος του μάρτυρα σε 

όλες τις χρονικές στιγμές. Αντίθετα η προσπίπτουσα UV ακτινοβολία μέσα 

στην κόμη των δέντρων με ανακλαστικό πλαστικό ήταν μικρότερη, παρόμοια 

ή μεγαλύτερη τις διαφορετικές χρονικές στιγμές της ημέρας από την 

προσπίπτουσα μέσα στην κόμη των δέντρων του μάρτυρα. Σε όλες τις 

περιπτώσεις η προσπίπτουσα UV ακτινοβολία ήταν μεγαλύτερη από την 

ανακλώμενη μέσα στην κόμη του δένδρου. Διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση 

του μάρτυρα η προσπίπτουσα UV ακτινοβολία ήταν 16 φόρες μεγαλύτερη 

από την ανακλώμενη, ενώ στην περίπτωση του ανακλαστικού πλαστικού 

μόνο 1,9 φόρες μεγαλύτερη. 

Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) που μετρήθηκε μέσα 

στην κόμη των ροδακινιών ‘Fortuna’ είχε τις μεγαλύτερες τιμές τις πρωινές 

ώρες (9:30-13:30) και στη συνέχεια μειώθηκε κατά τις μεσημβρινές ή 

απογευματινές ώρες πλην της ανακλώμενης PAR που παρέμεινε σταθερή όλη 

την ημέρα (Πίν. 3.14). Πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό ιδιαίτερα η 

ανακλώμενη και σε μικρότερο βαθμό η προσπίπτουσα PAR ήταν υψηλότερες 

από αυτές του μάρτυρα σε όλες τις χρονικές στιγμές. Τέλος, η προσπίπτουσα 

PAR ήταν υψηλότερη από την ανακλώμενη σε όλες τις περιπτώσεις και 

συγκεκριμένα στο μάρτυρα (χωρίς ανακλαστικό πλαστικό επί της γραμμής) 
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ήταν 4,3 φορές μεγαλύτερη από την ανακλώμενη, ενώ πάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό ήταν 1,5 φορές μεγαλύτερη σαν μέσος όρος για όλες 

τις χρονικές στιγμές που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. 

 

3.3.10 Ποιότητα νεκταρινιών ‘Fortuna’ την καλλιεργητική περίοδο 2008  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των ροδάκινων ‘Fortuna’ δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.11). 

Οι διαφορετικές μεταχειρίσεις δεν επηρέασαν την παράμετρο L* στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των ροδάκινων ‘Fortuna’ αυξήθηκε 

στις τρείς πρώτες εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και στη συνέχεια 

διατηρήθηκε σταθερός μέχρι τις έξι εβδομάδες συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις πλην του μάρτυρα που δεν μεταβλήθηκε με τη συντήρηση (Πίν. 

3.11). Στη συγκομιδή, τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες Ελ. Άρδ. 

είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου a* από τους καρπούς του μάρτυρα και της 

μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού. Μετά από τρείς και έξι 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

ελλειμματικής άρδευσης (με ή χωρίς ανακλαστικό πλαστικό) είχαν μικότερες 

τιμές παραμέτρου a* από τα ροδάκινα του μάρτυρα και τη μεταχείριση του 

ανακλαστικού πλαστικού, ενώ οι καρποί της τελευταίας μεταχείρισης είχαν 

συχνά τις μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου a*. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε 

με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις εκτός από την 

ελλειμματική άρδευση, όπου Η παράμετρος b* δεν μεταβλήθηκε με τη 

συντήρηση (Πίν. 3.11). Δεν βρέθηκαν ουσιαστικές διαφορές στην παράμετρο 

b* μεταξύ των μεταχειρίσεων στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση εκτός 

του ότι οι καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν τη μικρότερη τιμή παραμέτρου b* στη 

συγκομιδή και τη μεγαλύτερη μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης από όλες 

τις μεταχειρίσεις.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις, εκτός από την 

Ελ. Άρδ., που η παράμετρος δεν μεταβλήθηκε με τη συντήρηση (Πίν. 3.11). 

Δεν μετρήθηκαν διαφορές στη παράμετρο chroma μεταξύ των μεταχειρίσεων 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 
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Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 3.11). Οι 

μικρότερες τιμές της παραμέτρου Hue βρέθηκαν στους καρπούς της 

μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού και οι μεγαλύτερες στους καρπούς 

των μεταχειρίσεων που περιελάμβαναν Ελ. Άρδ. στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. 

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου μέρους του ροδάκινου ‘Fortuna’ 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης, αλλά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε 

μεταχείριση (Πίν. 3.11). Οι καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν παρόμοιο ποσοστό ΞΒ 

με τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Οι 

καρποί των μεταχειρίσεων του ανακλαστικού πλαστικού συχνά είχαν 

υψηλότερο ποσοστό ΞΒ από τους καρπούς του μάρτυρα και της 

ελλειμματικής άρδευσης. 

Η συγκέντρωση των ΔΣΣ των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε με το 

χρόνο συντήρησης μόνο στους καρπούς της συνδυασμένης μεταχείρισης 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ., ενώ καμία διαφορά δεν βρέθηκε στη συγκέντρωση των 

ΔΣΣ στους καρπούς των λοιπών μεταχειρίσεων (Πίν. 3.12). Τα ροδάκινα της 

συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. είχαν την υψηλότερη 

συγκέντρωση ΔΣΣ από τις λοιπές μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. 

Το ποσοστό οξύτητας των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε μετά από έξι 

εβδομάδες συντήρησης στους καρπούς των μεταχειρίσεων του μάρτυρα και 

της Ελ. Άρδ., ενώ μειώθηκε σταδιακά με τη συντήρηση στους καρπούς των 

μεταχειρίσεων με ανακλαστικό πλαστικό (Πίν. 3.12). Στη συγκομιδή, όλες οι 

μεταχειρίσεις με ανακλαστικό πλαστικό και με Ελ. Άρδ. είχαν υψηλότερη 

οξύτητα από τους καρπούς του μάρτυρα. Στις τρεις εβδομάδες συντήρησης, οι 

καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν την υψηλότερη οξύτητα, ενώ οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν πάνω από ανακλαστικό πλαστικό με κανονική άρδευση είχαν 

πολύ χαμηλότερη οξύτητα από τους καρπούς των άλλων μεταχειρίσεων. 

Τέλος, στις έξι εβδομάδες συντήρησης, οι καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν και πάλι 

την υψηλότερη οξύτητα, ενώ οι καρποί των άλλων μεταχειρίσεων δεν 

διέφεραν μεταξύ τους. 

Η σκληρότητα σάρκας των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε σταδιακά με 

το χρόνο συντήρησης στους καρπούς του μάρτυρα αλλά κύρια μετά από έξι 
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εβδομάδες, ενώ οι καρποί των μεταχειρίσεων με Ελ. Άρδ. είχαν μαλακούς 

καρπούς μετά από τρείς εβδομάδες συντήρησης και στις έξι εβδομάδες η 

σκληρότητά τους αυξήθηκε μερικώς (Πίν. 3.12, Σχεδ. 3.3Β). Τα ροδάκινα που 

αναπτύχθηκαν πάνω από ανακλαστικό πλαστικό μαλάκωσαν μετά από τρείς 

εβδομάδες συντήρησης και μετά από έξι εβδομάδες διατήρησαν την ίδια 

σκληρότητα. Τα ροδάκινα των μεταχειρίσεων της Ελ.  Άρδ. είχαν πιο σκληρή 

σάρκα από τα ροδάκινα του μάρτυρα και του ανακλαστικού πλαστικού στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Τα ροδάκινα από το ανακλαστικό 

πλαστικό είχαν παρόμοια σκληρότητα σάρκας με τους καρπούς του μάρτυρα 

κατά τη συγκομιδή και μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης και μόνο μετά 

από τρείς εβδομάδες συντήρησης, οι καρποί του ανακλαστικού πλαστικού 

είχαν πιο μαλακούς καρπούς από εκείνους του μάρτυρα. 

Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα των ροδάκινων ‘Fortuna’ μειώθηκε 

μετά από τρεις εβδομάδες συντήρησης και αυξήθηκε ξανά ή παρέμεινε 

σταθερή μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 

3.12). Η ειδική αγωγιμότητα δεν επηρεάστηκε σημαντικά από τις 

διαφορετικές μεταχειρίσεις. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

αυξήθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 

3.12). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν παρόμοια συγκέντρωση 

ολικών φαινολικών με τους καρπούς του μάρτυρα κατά τη συγκομιδή αλλά 

μικρότερη κατά τη συντήρηση. Τα ροδάκινα της συνδυασμένης μεταχείρισης 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερη συγκέντρωση φαινολικών από το 

μάρτυρα κατά τη συγκομιδή και παρόμοια κατά τη συντήρηση. Τέλος, οι 

καρποί του ανακλαστικού πλαστικού είχαν παρόμοια συγκέντρωση ολικών 

φαινολικών με τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. 

Μετά από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης οι καρποί των ροδάκινων 

‘Fortuna’ από όλες τις μεταχειρίσεις ελλειμματικής άρδευσης ή ανακλαστικού 

πλαστικού και ο συνδυασμός τους εμφάνισαν μεγαλύτερη ζημία από χαμηλές 

θερμοκρασίες CI με τη μορφή δερμάτωσης από το μάρτυρα (Πίν. 3.17). 

Αντίθετα οι καρποί του μάρτυρα εμφάνισαν την υψηλότερη ζημιά σε μορφή 

καφετιάσματος της σάρκας από τις άλλες μεταχειρίσεις (Πίν. 3.17).  
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Το βάρος καρπού των ροδάκινων ‘Fortuna’ δεν μεταβλήθηκε με το 

χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (Πίν. 3.13). 

Στη συγκομιδή, οι καρποί του μάρτυρα είχαν μεγαλύτερο βάρος από τις 

λοιπές μεταχειρίσεις. Κατά τη συντήρηση οι καρποί του μάρτυρα και του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν μεγαλύτερο βάρος καρπού από τους καρπούς 

των μεταχειρίσεων της ελλειμματικής άρδευσης.  

 

3.3.11 Εκτίμηση παραγωγής καρπών των δένδρων ροδακινιάς ‘Fortuna’ 

την καλλιεργητική περίοδο 2008 

Η παραγωγή των δένδρων ροδακινιάς ποικιλίας ‘Fortuna’ δεν 

επηρεάστηκε από την ελλειμματική άρδευση, από τις μετρήσεις προέκυψε ότι 

δεν παρουσιάστηκαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του μέσου αριθμού και 

του μέσου βάρους των καρπιδίων που συλλέχθηκαν από το έδαφος μετά το 

αραίωμα των καρπών, παρότι ήταν κάπως μειωμένα στην ελλειμματική 

άρδευση, δηλ. 1203 ± 164 g για 424 ± 46 καρπίδια για τα δένδρα του μάρτυρα 

και 990 ± 195 g για 360 ± 34 καρπίδια για τα δένδρα της ελλειμματικής 

άρδευσης. 

 

3.3.12 Μετρήσεις φωτός στην κόμη της ροδακινιάς ‘Fortuna’ την 

καλλιεργητική περίοδο 2008 

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) η οποία μετρήθηκε κάτω από την κόμη 

των δένδρων ροδακινιάς ‘Fortuna’ ήταν υψηλότερη στο μέσο του 

καλοκαιριού (17/7/08) από αυτή στο τέλος του καλοκαιριού (14/8/08) και 

στις δύο μεταχειρίσεις και μεταξύ των γραμμών (εκτός κόμης) (Πίν. 3.15). 

Στην περίπτωση της προσπίπτουσας UV, πάρα πολύ υψηλή τιμή μετρήθηκε 

έξω από την κόμη του δένδρου, ενώ μέσα στην κόμη και πάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης η τιμή της UV ακτινοβολίας ήταν 

υψηλότερη από αυτή του μάρτυρα (γυμνό έδαφος) και τις δύο χρονικές 

στιγμές που έγιναν μετρήσεις. Η ανακλώμενη UV ακτινοβολία πάνω από τα 

ανακλαστικό πλαστικό ήταν υψηλότερη από αυτή του μάρτυρα αλλά και της 

UV ακτινοβολίας εκτός κόμης. Τέλος, η ανακλώμενη UV ακτινοβολία ήταν 

πάντα μικρότερη της προσπίπτουσας, με μικρότερες διαφορές πάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό.  
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Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) είχε υψηλότερες τιμές 

στο μέσο του καλοκαιριού (17/7/08) από αυτές στο τέλος του καλοκαιριού 

(14/8/08) και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 3.21). Στην περίπτωση της 

προσπίπτουσας PAR, πάρα πολύ υψηλή τιμή μετρήθηκε έξω από την κόμη 

του δένδρου, ενώ μέσα στην κόμη και πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης η τιμή της PAR ακτινοβολίας ήταν υψηλότερη από αυτή του 

μάρτυρα (γυμνό έδαφος) και τις δύο χρονικές στιγμές που έγιναν μετρήσεις. 

Η ανακλώμενη PAR ακτινοβολία πάνω από τα ανακλαστικό πλαστικό ήταν 

υψηλότερη από αυτή του μάρτυρα αλλά και της PAR ακτινοβολίας εκτός 

κόμης. Τέλος, η ανακλώμενη PAR ακτινοβολία ήταν μικρότερη της 

προσπίπτουσας, όταν μετρήθηκε πάνω από γυμνό έδαφος στο μάρτυρα και 

μεταξύ των γραμμών ενώ ήταν παρόμοια ή μεγαλύτερη πάνω από το 

ανακλαστικό πλαστικό. 

 

3.4. Συζήτηση 

 

3.4.1 Επίδραση του χρόνου συντήρησης 

Το χρώμα φλοιού στα ροδάκινα ‘Loadel’ μεταβλήθηκε με το χρόνο 

συντήρησης καθώς έγινε πιο βαθύ κυρίως τις τρείς πρώτες εβδομάδες 

συντήρησης αφού βρέθηκε μείωση στις παραμέτρους χρώματος b*, chroma 

και Hue. Όσον αφορά την ποιότητα των καρπών, δεν παρατηρήθηκε αύξηση 

στην ηλεκτρική αγωγιμότητα και στα ολικά φαινολικά με τη παρατεταμένη 

συντήρηση, ενώ είχαμε μείωση της σκληρότητας σάρκας, των ΔΣΣ, του 

ποσοστού ΞΒ του εδώδιμου τμήματος του καρπού και της οξύτητας. 

Στα ροδάκινα ‘Fortuna’, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο 

χρώμα του φλοιού με το χρόνο συντήρησης. Αντίστοιχες με τις μεταβολές 

που παρατηρήθηκαν στην ποικιλία ‘Loadel’ ήταν οι μεταβολές στην ποιότητα 

και για τα ροδάκινα της ποικιλίας ‘Fortuna’ με το χρόνο συντήρησης. Η 

ειδική αγωγιμότητα και τα ολικά φαινολικά αυξήθηκαν, ενώ η σκληρότητα 

σάρκας, τα ΔΣΣ, το ποσοστό ΞΒ και η οξύτητα μειώθηκαν με το χρόνο 

συντήρησης. 

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παραμέτρων που 

μετρήθηκαν και μεταβλήθηκαν με τη ψυχρή συντήρηση θα συμπέραινε κανείς 
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ότι η επίδραση της ψυχρής συντήρησης στα συμπύρηνα ροδάκινα ήταν 

συνέχιση της ωρίμανσης και μερική απώλεια ποιότητας από την κατανάλωση 

αποθησαυριστικών ουσιών με την αναπνοή. Η ανάγκη ομοιοστασίας σε 

κυτταρικό επίπεδο όταν οι καρποί της ροδακινιάς συντηρούνται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες μπορεί να απαιτήσει σημαντικές ποσότητες ενέργειας για την 

επισκευή των ζημιών από τις χαμηλές θερμοκρασίες σε κυτταρικές 

μεμβράνες. Στη συζήτηση του Κεφαλαίου 2 γίνεται αναλυτική περιγραφή των 

παραμέτρων που μεταβάλλονται λόγο ωρίμανσης καθώς και ό τρόπος με τον 

οποίο γίνεται η μεταβολή αυτή για κάθε μια παράμετρο ξεχωριστά.  

3.4.2 Επίδραση των μεταχειρίσεων 

Η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης στον εμπορικό οπωρώνα στην 

περιοχή Πλατανούλια οπού είναι εγκατεστημένες οι συμπύρηνες ποικιλίες 

‘Loadel’ και ‘Fortuna’ οι οποίες μελετήθηκαν, οδήγησε σε μεγάλη 

εξοικονόμηση αρδευτικού νερού διότι ο παραγωγός δεν ακολούθησε τις 

υποδείξεις που του έγιναν και εφάρμοζε ποσότητα αρδευτικού νερού 1,6 

φόρες περισσότερη από τη συνιστώμενη δόση (100% της ETc). 

Συγκεκριμένα, αν ο παραγωγός άρδευε με το 100% της υπολογιζόμενης EΤc 

θα εξοικονομούσε περίπου 2300 m3 ha-1 το 2007 και 2237 m3 ha-1 το 2008. 

Αν ο παραγωγός άλλαζε από την παρούσα πρακτική στην εφαρμοσθείσα 

τακτική ελλειμματικής άρδευσης τότε θα εξοικονομούσε 3533 m3 ha-1 το 

2007 και 3413 m3 ha-1 το 2008. 

Η ελλειμματική άρδευση επηρέασε θετικά τα ροδάκινα ‘Loadel’, καθώς 

από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι είχαν παρόμοιο μέγεθος καρπού, 

χρώμα φλοιού, υψηλότερο ποσοστό ΔΣΣ και ΞΒ, ελάχιστα υψηλότερα ολικά 

φαινολικά και ελάχιστα χαμηλότερη οξύτητα σε σχέση με τους καρπούς του 

μάρτυρα. 

Στα ροδάκινα ‘Fortuna’ η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης ήταν 

διαφορετική, καθώς οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν πιο πράσινο 

χρώμα φλοιού, ήταν πιο σκληροί με υψηλότερη οξύτητα και σχετικά 

μικρότερο νωπό βάρος καρπού από τους καρπούς του μάρτυρα χωρίς να 

εμφανίζουν άλλες διαφορές στην ποιότητα. 

Άρα, οι δύο ποικιλίες αντέδρασαν διαφορετικά στην επίδραση της 

ελλειμματική άρδευση. Η διαφορετική αντίδραση των δύο ποικιλιών στην 

ελλειμματική άρδευση πιθανότατα οφείλεται στη γενετική σύσταση των δύο 
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ποικιλιών, οι οποίες ενώ έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ωριμάζουν 

σχεδόν ταυτόχρονα, προέρχονται από διαφορετικά γενετικά προγράμματα. Τα 

ροδάκινα της ποικιλίας ‘Loadel’ φαίνεται να εμφανίζουν πιο βελτιωμένη 

ποιότητα σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα. Τα ευρήματα αυτά είναι σε 

απόλυτη συμφωνία με την επίδραση που είχε η ελλειμματική άρδευση και στο 

πείραμα που πραγματοποιήθηκε με τα επιτραπέζια ροδάκινα ‘Royal Glory’. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι και στην περίπτωση των συμπύρηνων ροδάκινων 

‘Loadel’ υπήρξε εξοικονόμηση αρδευτικού νερού με ταυτόχρονη βελτίωση 

της ποιότητας του καρπού το οποίο έχει αναφερθεί και από άλλους 

επιστήμονες (Gelly et al., 2004; Dichio et al., 2007) και έχει αναλυθεί στη 

συζήτηση του Κεφαλαίου 2. 

Από την άλλη, η ελλειμματική άρδευση έδειξε να καθυστερεί την 

ωρίμανση των καρπών της ποικιλίας ‘Fortuna’ και είναι άγνωστο αν σε 

περίπτωση που παρέμεναν περισσότερο στο δένδρο ανέπτυσσαν καλύτερη 

ποιότητα από εκείνη των καρπών του μάρτυρα. Η ποικιλία αυτή δεν εμφάνισε 

συμπτώματα έντονης καταπόνησης στις μετρήσεις φυσιολογίας φύλλου που 

πραγματοποιήθηκαν, ενώ η έλλειψη νερού κατά το τελευταίο στάδιο 

ανάπτυξής του καρπού μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του 

μεταβολισμού και ειδικά για την περίπτωση της φωτοσύνθεσης των φύλλων 

την ελάττωση της απόδοσης της, λιγότερες διαθέσιμες αποθησαυριστικές 

ουσίες στα φύλλα και καθυστέρηση της ωρίμανσης των καρπών. 

Η εφαρμογή της Ελ. Άρδ. οδήγησε σε μείωση του νωπού και ξηρού 

βάρους των ετήσιων και διετών-τριετών βλαστών, γεγονός που υποδεικνύει 

τη μείωση της βλάστησης στα δένδρα της μεταχείρισης αυτής. Έχει 

αποδειχθεί ότι η βλαστική ανάπτυξη είναι ευαίσθητη στην Ελ. Άρδ. (Mills et 

al., 1996). Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που 

διεξήχθησαν στο πειραματικό του Βελεστίνου όταν επίσης έγιναν μετρήσεις 

του νωπού και του ξηρού βάρους των ετήσιων και διετών-τριετών βλαστών. 

Στη συζήτηση του Κεφαλαίου 2 εξηγούνται οι θετικές επιδράσεις της μείωσης 

της βλάστησης στην ανάπτυξη του δένδρου.  

Η ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν στην 

ποικιλία ‘Fortuna’ μετά από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης ήταν 

μεγαλύτερες στους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης σε σχέση με τους 

καρπούς του μάρτυρα. Αυτό ήταν αναμενόμενο από τη βιβλιογραφία, καθώς 
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η εμφάνιση CI εξαρτάται από το στάδιο ωρίμανσης του καρπού κατά τη 

συγκομιδή καθώς και από τη θερμοκρασία συντήρησης (Ju et al., 2000) και, 

όσο πιο ανώριμος είναι ο καρπός στη συγκομιδή, τόσο πιο ευαίσθητος είναι 

στο CI. Εν προκειμένω, η θερμοκρασία συντήρησης που χρησιμοποιήθηκε 

στα πειράματα (2 °C) ήταν σχετικά κατάλληλη για πιο γρήγορη εμφάνιση 

συμπτωμάτων CI αλλά και πιο κοντά στις θερμοκρασίες συντήρησης και 

μεταφοράς των πυρηνόκαρπων το καλοκαίρι (Lirie and Crisosto 2005). 

Από τις μετρήσεις του φωτός που πραγματοποιήθηκαν και στις δύο 

ποικιλίες στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου διαπιστώθηκε ότι, κατά τις 

απογευματινές ώρες τις ημέρας, η UV και η φωτοσυνθετικά ενεργός 

ακτινοβολία μειώθηκαν σε σχέση με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

τις πρωινές ώρες. Και στις δύο ποικιλίες που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε ότι 

το ανακλαστικό πλαστικό κάτω από την κόμη του δένδρου οδήγησε σε 

αύξηση της UV και της φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας στο εσωτερικό 

της κόμης του δένδρου σε σχέση πάντα με τα δένδρα του μάρτυρα. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα των 

ίδιων μετρήσεων στο πειραματικό του Βελεστίνου. Στην συζήτηση του 

Κεφαλαίου 2 γίνεται ανάλυση της βιβλιογραφίας για τη βελτίωση του 

φωτισμού του κάτω μέρους της κόμης με τη χρήση ανακλαστικού πλαστικού 

Extenday®. 

Τα ροδάκινα ‘Loadel’ (δεδομένα ενός έτους) που αναπτύχθηκαν σε 

δένδρα με ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης είχαν λιγότερο πράσινο 

χρώμα, ήταν πιο μαλακά και είχαν μικρότερη οξύτητα, ενώ παρουσίασαν 

υψηλή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα, μεγαλύτερο ποσοστό ΔΣΣ και ΞΒ και 

υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών. 

Από την άλλη, τα ροδάκινα ‘Fortuna’ που αναπτύχθηκαν σε δένδρα με 

ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης (δεδομένα δύο ετών) είχαν λιγότερο 

πράσινο χρώμα φλοιού και υψηλότερο ποσοστό ΞΒ και καμία άλλη 

διαφοροποίηση στις παραμέτρους ποιότητας σε σχέση με τους καρπούς του 

μάρτυρα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι το ανακλαστικό πλαστικό επηρέασε διαφορετικά 

τις δυο ποικιλίες συμπύρηνων ροδάκινων. Στους καρπούς της ποικιλίας 

‘Loadel’ βελτίωσε την ποιότητα των ροδάκινων κυρίως εξαιτίας της 

πρωίμισης που προκάλεσε. Τα αποτελέσματά αυτά είναι σε συμφωνία με τα 
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ευρήματα του πειράματος του Βελεστίνου, όπου και εκεί η χρήση του 

ανακλαστικού πλαστικού οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας των καρπών 

των ροδάκινων ‘Royal Glory’ που αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό Extenday. Στη συζήτηση του Κεφαλαίου 2 γίνεται αναφορά στη 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών με τη χρήση του ανακλαστικού 

πλαστικού. Η χρήση ανακλαστικού πλαστικού σε εμπορικό οπωρώνα με 

ροδάκινα βελτίωσε το κόκκινο χρώμα του καρπού και οδήγησε σε επίσπευση 

του χρόνου ωρίμανσης (Layne et al., 2001). Στην περίπτωση των ροδάκινων 

‘Fortuna’ δεν μπορούμε να πούμε ότι η ποιότητα των καρπών βελτιώθηκε από 

τη χρήση του ανακλαστικού πλαστικού. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση 

της ποικιλίας αυτής οι μετρήσεις στη φυσιολογία φύλλου που 

πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι η λειτουργία των φύλλων της ποικιλίας 

αυτής επηρεάστηκε αρνητικά από τη χρήση του ανακλαστικού πλαστικού 

κυρίως λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας φύλλου.  

Τα ροδάκινα ‘Fortuna’ που προήλθαν από τη μεταχείριση του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση 

με τους καρπούς που προήλθαν από τη μεταχείριση της ελλειμματικής 

άρδευσης. Τα ροδάκινα που συγκομίστηκαν από τη μεταχείριση του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν μεγαλύτερη ειδική αγωγιμότητα, ποσοστό 

ΔΣΣ και ΞΒ καθώς και οριακά μεγαλύτερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών 

και ήταν πιο μαλακά σε σχέση με τους καρπούς που προήλθαν από τη 

μεταχείριση της ελλειμματικής άρδευσης. Στην περίπτωση των ροδάκινων 

‘Loadel’ το ανακλαστικό πλαστικό έδωσε καρπούς που ήταν πιο μαλακοί και 

είχαν υψηλότερο ποσοστό ΞΒ σε σχέση με τους καρπούς της ελλειμματικής 

άρδευσης. Άρα, και στις δύο ποικιλίες το ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης πρωίμισε τους καρπούς σε σχέση με την ελλειμματική 

άρδευση. 

Στη περίπτωση της συνδυασμένης μεταχείρισης ανάλογα με την 

ποιοτική παράμετρο που μετρήθηκε κάθε φορά συμπεριφέρθηκαν είτε όπως 

τα ροδάκινα της ελλειμματικής άρδευσης είτε όπως τα ροδάκινα του 

ανακλαστικού πλαστικού και στις δύο ποικιλίες που μελετήθηκαν. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι δύο μεταχειρίσεις 

λειτούργησαν ανταγωνιστικά, αθροιστικά ή συνεργιστικά στη μεταβολή της 

ποιότητας των καρπών, ενώ αναμένονταν ανταγωνιστική συμπεριφορά, δηλ. 
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το ανακλαστικό πλαστικό να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες της 

ελλειμματικής άρδευσης. 
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Πίνακας 3.1. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 
(Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (27/7/2006) και μετά από 4 εβδομάδες ψυχρής 
συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε
τρος 
L* 

Παράμε
τρος 
a* 

Παράμε
τρος 
b* 

Παράμε
τρος 

Chroma 

Παράμε
τρος 
Hue 
(o) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

27/7/06 Μάρτυρας 62,8 16,4 49,1 51,8 71,5 11,1 
 Ελ. Άρδ. 62,7 18,1 50,6 53,8 70,3 12,5 

25/8/06 Μάρτυρας 62,9 21,1 51,4 55,5 67,6 12,3 
 Ελ. Άρδ. 64,8 20,4 51,5 55,4 68,3 12,1 

Σημαντικότητα        
Χρόνος  NS ** * ** * NS 
Μεταχείριση  NS NS NS NS NS * 
ΕΣΔ0,05  2,66 2,75 3,10 2,75 3,36 0,99 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01,  

 

Πίνακας 3.2. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της 
συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή 
(27/7/2006) και μετά από 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο 
ράφι το καλοκαίρι του 2006.  

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 

Χρόνος Μεταχείριση 
Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic 

acid/ 100mL) 
27/7/06 Μάρτυρας 34,6 0,27 11,5 0,83 5,55 
 Ελ. Άρδ. 37,0 0,26 11,7 0,81 5,98 

25/8/06 Μάρτυρας 31,0 0,42 12,0 0,73 7,17 
 Ελ. Άρδ. 32,1 0,42 11,5 0,75 5,86 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** * NS *** 
Μεταχείριση NS NS NS NS NS 
ΕΣΔ0,05  4,84 0,041 0,63 0,11 1,15 
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Πίνακας 3.3. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 
(Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 
συγκομιδή (20/7/2007) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε
τρος 
L* 

Παράμε 
τρος 
a* 

Παράμε
τρος 
b* 

Παράμε 
τρος 

Chroma 

Παράμε
τρος 
Hue 
(o) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

20/7/07 Μάρτυρας 66,0 16,5 54,8 57,3 73,1 15,1 
 Ελ. Άρδ. 68,2 17,1 57,3 59,8 73,4 16,2 
 Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. 
66,8 20,7 56,6 60,3 69,8 16,0 

 Ανακλαστικό 67,6 19,3 56,9 60,1 71,1 16,2 

8/8/07 Μάρτυρας 63,5 17,7 53,1 56,0 71,5 14,9 
 Ελ. Άρδ. 63,2 18,7 51,1 54,4 69,8 15,2 
 Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. 
63,4 19,7 52,0 55,6 69,2 15,6 

 Ανακλαστικό 63,7 20,6 53,2 57,0 68,8 15,8 

31/8/07 Μάρτυρας 62,8 18,4 51,5 54,8 70,1 13,4 
 Ελ. Άρδ. 65,1 16,9 53,9 56,5 72,5 14,0 
 Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. 
62,4 20,3 53,3 57,1 69,1 14,8 

 Ανακλαστικό 64,0 20,8 53,4 57,4 68,6 14,9 

Σημαντικότητα       
Χρόνος *** NS *** *** *** *** 
Μεταχείριση NS *** NS * *** *** 
ΕΣΔ0,05 2,29 1,93 2,57 2,40 2,15 0,08 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.4. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της 
συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (20/7/2007) και μετά από 3 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωσ
η ολικών 
φαινολικών 
(mg gallic 

acid/ 100mL) 
20/7/07 Μάρτυρας 35,0 0,34 13,7 0,71 5,19 
 Ελ. Άρδ. 30,3 0,41 14,2 0,56 6,54 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 29,4 0,40 14,2 0,55 5,30 
 Ανακλαστικό 28,2 0,37 14,3 0,54 6,16 

8/8/07 Μάρτυρας 22,4 0,32 13,6 0,44 4,91 
 Ελ. Άρδ. 14,9 0,45 13,6 0,43 6,22 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 14,5 0,39 13,7 0,37 6,64 
 Ανακλαστικό 10,3 0,45 13,8 0,40 6,23 

31/8/07 Μάρτυρας 26,5 0,33 13,0 0,34 6,86 
 Ελ. Άρδ. 24,6 0,30 13,6 0,33 7,14 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 20,0 0,37 14,4 0,35 6,80 
 Ανακλαστικό 14,2 0,46 13,8 0,26 6,61 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** ** *** *** *** 
Μεταχείριση *** *** ** * *** 
ΕΣΔ0,05  4,6 0,53 0,93 0,09 0,63 

Σημαντικότητα: * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 
0,001 
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Πίνακας 3.5. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση 
(Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 
συγκομιδή (18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε
τρος 
L* 

Παράμ
ετρος 

a* 

Παράμε
τρος 
b* 

Παράμ
ετρος 

Chrom
a 

Παράμε
τρος 
Hue 
(o) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

18/7/08 Μάρτυρας 63,7 16,4 52,7 55,2 72,6 14,3 
 Ελ. Άρδ. 63,1 17,0 52,7 55,4 72,0 15,1 

7/8/08 Μάρτυρας 63,5 17,0 49,3 52,1 70,9 13,6 
 Ελ. Άρδ. 64,1 16,0 49,9 52,4 72,2 14,4 

1/9/08 Μάρτυρας 63,2 18,2 50,5 53,7 70,1 13,0 
 Ελ. Άρδ. 63,6 18,5 50,7 53,9 69,9 13,0 

Σημαντικότητα       
Χρόνος  NS * *** *** ** *** 
Μεταχείριση NS NS NS NS NS * 
ΕΣΔ0,05  1,33 1,87 1,66 1,80 1,02 0,73 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 
 

Πίνακας 3.6. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της 
συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Loadel’ μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή 
(18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 
ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωσ
η ολικών 
φαινολικών 
(mg gallic 

acid/ 100mL) 
18/7/08 Μάρτυρας 31,8 0,44 11,1 0,57 4,94 
 Ελ. Άρδ. 31,6 0,46 12,5 0,52 4,92 

7/8/08 Μάρτυρας 28,9 0,22 12,4 0,45 4,86 
 Ελ. Άρδ. 28,8 0,21 12,5 0,44 5,79 

1/9/08 Μάρτυρας 30,8 0,31 12,8 0,34 7,48 
 Ελ. Άρδ. 28,4 0,33 13,0 0,31 5,58 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  NS *** ** *** *** 
Μεταχείριση NS NS * ** NS 
ΕΣΔ0,05  4,00 0,05 0,30 0,04 0,73 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.7. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή (27/7/2006) και μετά από 4 
εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 
2006.  
  

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε
τρος 
L* 

Παράμε
τρος 
a* 

Παράμε
τρος 
b* 

Παράμε
τρος 

Chroma 

Παράμετρ
ος 

Hue 
(o) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

27/7/06 Μάρτυρας 60,2 14,6 45,6 47,9 72,2 11,9 
 Ελ. Άρδ. 61,8 11,9 45,6 47,1 75,3 11,7 

25/8/06 Μάρτυρας 63,9 20,2 51,2 55,1 68,5 11,3 
 Ελ. Άρδ. 64,1 20,2 51,7 55,6 68,6 11,3 

Σημαντικότητα        
Χρόνος  *** *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση  NS NS NS NS NS NS 
ΕΣΔ0,05  2,18 2,77 3,02 2,61 3,43 0,94 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 
 

Πίνακας 3.8. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της 
συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή (27/7/2006) και μετά από 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 
ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2006.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic acid/ 

100mL) 
27/7/06 Μάρτυρας 42,1 0,26 11,1 0,87 4,83 
 Ελ. Άρδ. 42,3 0,27 11,6 1,04 5,45 

25/8/06 Μάρτυρας 33,4 0,45 10,9 0,71 5,71 
 Ελ. Άρδ. 35,8 0,39 10,9 0,76 4,85 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** *** *** * 
Μεταχείριση  NS NS NS * NS 
ΕΣΔ0,05  4,07 0,04 0,67 0,11 1,28 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.9. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 
συγκομιδή (23/7/2007) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε 
τρος 
L* 

Παράμε 
τρος 
a* 

Παράμε 
τρος 
b* 

Παράμε 
τρος 

Chroma 

Παράμε 
τρος 
Hue 
(o) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

23/7/07 Μάρτυρας 62,4 17,4 51,4 54,2 71,2 15,7 
 Ελ. Άρδ. 61,1 13,3 49,2 51,0 74,7 15,1 

 
Ανακλ. + Ελ. 
Άρδ. 

62,1 17,8 51,9 54,9 70,9 16,1 

 Ανακλαστικό 61,8 18,6 51,2 54,5 69,9 15,7 

10/8/07 Μάρτυρας 63,6 15,2 50,7 52,9 73,2 12,9 
 Ελ. Άρδ. 63,4 14,1 51,2 53,1 74,5 14,1 

 
Ανακλ. + Ελ. 
Άρδ. 

63,2 18,8 51,9 55,2 70,1 15,1 

 Ανακλαστικό 62,4 18,2 50,3 53,6 70,1 15,3 

4/9/07 Μάρτυρας 63,9 18,3 54,0 57,0 71,2 14,1 
 Ελ. Άρδ. 66,3 16,0 55,6 57,9 73,9 13,1 
 Ανακλ. + Ελ. 

Άρδ. 
65,4 18,1 53,8 56,8 71,3 15,0 

 Ανακλαστικό 65,4 17,2 55,1 57,7 72,6 14,3 

Σημαντικότητα       
Χρόνος *** NS *** *** NS *** 
Μεταχείριση NS *** NS NS *** NS 
ΕΣΔ0,05 1,73 1,58 2,52 2,48 1,74 1,08 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.10. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της 
συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή (23/7/2007) και μετά από 3 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2007.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 

αγωγιμότητα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητα 
(%) 

Συγκέντρωση 
ολικών 

φαινολικών 
(mg gallic acid/ 

100mL) 
23/7/07 Μάρτυρας 28,6 0,37 14,5 0,67 5,33 
 Ελ. Άρδ. 36,0 0,31 13,7 0,78 4,93 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 27,3 0,38 14,8 0,70 5,77 
 Ανακλαστικό 24,9 0,37 14,7 0,71 5,33 

10/8/07 Μάρτυρας 22,7 0,39 12,5 0,46 5,34 
 Ελ. Άρδ. 21,3 0,34 13,5 0,47 4,87 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 13,1 0,46 14,0 0,54 5,53 
 Ανακλαστικό 17,6 0,43 14,0 0,52 6,53 

4/9/07 Μάρτυρας 22,1 0,42 13,8 0,32 6,41 
 Ελ. Άρδ. 23,6 0,35 13,2 0,30 7,52 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 23,7 0,38 14,5 0,35 6,53 
 Ανακλαστικό 22,0 0,40 13,6 0,30 7,00 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** ** *** *** 
Μεταχείριση *** *** *** NS *** 
ΕΣΔ0,05  5,2 0,67 0,25 0,09 0,91 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.11. Μεταβολές των παραμέτρων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma, hue και του ποσοστού ξηρού βάρους του εδώδιμου τμήματος των 
ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 
συγκομιδή (18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμετρος 

L* 
Παράμετρος 

a* 
Παράμετρος 

b* 
Παράμετρος 

Chroma 

Παράμετρος 
Hue 
(o) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

18/7/08 Μάρτυρας 63,85 18,92 53,98 57,20 70,66 14,43 
 Ελ. Άρδ. 62,45 13,82 50,64 52,51 74,72 14,24 

 
Ανακλ. + Ελ. 
Άρδ. 

63,74 14,74 53,72 55,72 74,67 15,71 

 Ανακλαστικό 64,19 19,02 53,18 56,50 70,30 14,52 

7/8/08 Μάρτυρας 65,39 18,73 50,82 54,18 69,75 13,29 
 Ελ. Άρδ. 64,32 16,76 50,32 53,06 71,57 13,71 

 
Ανακλ. + Ελ. 
Άρδ. 

63,87 15,95 50,83 53,30 72,58 15,65 

 Ανακλαστικό 63,56 21,21 49,20 53,60 66,68 14,36 

1/9/08 Μάρτυρας 62,83 19,01 49,05 52,64 68,74 13,25 
 Ελ. Άρδ. 64,92 16,83 52,09 54,76 70,08 13,01 

 
Ανακλ. + Ελ. 
Άρδ. 

63,44 16,64 50,93 53,59 71,89 14,54 

 Ανακλαστικό 62,49 20,68 49,20 53,38 67,18 13,80 

Σημαντικότητα       
Χρόνος  NS *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση NS *** NS NS *** *** 
ΕΣΔ0,05  1,71 1,69 2,02 1,84 2,01 0,77 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.12. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας, της ειδικής ηλεκτρικής 
αγωγιμότητας, των διαλυτών στερών συστατικών (ΔΣΣ), της οξύτητας και της 
συγκέντρωσης ολικών φαινολικών των ροδάκινων ‘Fortuna’ μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη 
συγκομιδή (18/7/2008) και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Σκληρότητα 
σάρκας 

(Ν) 

Ειδική 
ηλεκτρική 
αγωγιμότη

τα 

ΔΣΣ 
(%) 

Οξύτητ
α 

(%) 

Συγκέντρω
ση ολικών 
φαινολικών 
(mg gallic 

acid/ 
100mL) 

18/7/08 Μάρτυρας 27,9 0,41 12,7 0,55 4,86 
 Ελ. Άρδ. 35,9 0,42 12,5 0,68 4,69 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 33,7 0,50 14,1 0,75 5,88 
 Ανακλαστικό 27,4 0,48 12,7 0,71 4,60 

7/8/08 Μάρτυρας 25,4 0,37 12,1 0,68 6,15 
 Ελ. Άρδ. 27,3 0,34 12,2 0,74 5,07 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 30,2 0,32 13,6 0,64 5,86 
 Ανακλαστικό 20,5 0,34 13,0 0,44 6,02 

1/9/08 Μάρτυρας 19,2 0,45 12,8 0,28 8,34 
 Ελ. Άρδ. 31,7 0,34 12,1 0,38 7,20 
 Ανακλ. + Ελ. Άρδ. 33,1 0,39 12,9 0,36 8,61 

 Ανακλαστικό 18,4 0,38 12,5 0,32 7,95 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** * *** *** 
Μεταχείριση *** NS *** *** *** 
ΕΣΔ0,05  4,05 0,06 0,65 0,05 0,65 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 205 

Πίνακας 3.13. Μεταβολές στο βάρος καρπών των ροδάκινων ‘Fortuna’ και 
‘Loadel’ που αναπτύχθηκαν υπό κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί 
της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. 
+Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή και μετά από 3 και 6 εβδομάδες ψυχρής 
συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007 και 2008. 
 

Fortuna Loadel 
Χρόνος Μεταχειρίσεις Καλοκαίρι 

2007 
Καλοκαίρι 

2008 
Καλοκαίρι 

2007 
Καλοκαίρι 

2008 
  Βάρος καρπού (g) 

Συγκομιδής Μάρτυρας 103 136 125 108 
 Ελ. Άρδ. 98 108 114 89 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 109 105 116  
 Ανακλαστικό 115 103 116  
3 εβ. συντήρησης Μάρτυρας 99 115 127 103 
 Ελ. Άρδ. 104 107 108 86 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 116 97 111  
 Ανακλαστικό 108 119 119  
6 εβ. συντήρησης Μάρτυρας 104 119 127 108 
 Ελ. Άρδ. 104 109 116     86 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 112 99 120  
 Ανακλαστικό 104 118 120  

Σημαντικότητα    
Χρόνος  NS NS NS NS 
Μεταχείριση  * *** ** *** 
ΕΣΔ 0,05  12,7 8,7 12,8 5,9 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.14. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης 
(UV) και φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο 
εσωτερικό της κόμης δένδρων ροδακινιάς ‘Fortuna’ και ‘Loadel’ στα οποία 
είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης επί της γραμμής 
(Ανακλαστικό) και σε δένδρα που δεν είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό 
πλαστικό (Μάρτυρας) το καλοκαίρι του 2007 σε τέσσερεις χρονικές στιγμές 
της ημέρας τις ημερομηνίες 21/8/2007 και 26/8/2007.  
 

Ώρες της 
ημέρας 

Μεταχειρίσεις 
Κατεύθυνση 
οργάνου 

UV 
Fortuna 

(μmol m-2 s-1) 

PAR 
Fortuna 

(mol m-2 s-1) 

UV 
Loadel 

(μmol m-2 s-1) 

PAR 
Loadel 

(μmol m-2 s-1) 
09:30- 11:30 Μάρτυρας Ανακλώμενη 0,51 29,8 0,25 19,1 
  Προσπίπτουσα 10,8 179 5,97 60,6 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 3,06 74,2 3,70 95,7 
  Προσπίπτουσα 7,61 143 7,78 150 

11:30-13:30 Μάρτυρας Ανακλώμενη 0,48 22,0 0,36 20,6 
  Προσπίπτουσα 8,31 104 4,48 77,7 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 3,23 63,6 4,30 87,6 
  Προσπίπτουσα 5,93 170 7,41 96,6 

15:00-16:00 Μάρτυρας Ανακλώμενη 0,33 15,7 0,40 18,0 
  Προσπίπτουσα 5,05 47,2 4,96 53,7 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 3,78 71,2 4,00 86,0 
  Προσπίπτουσα 6,83 67,1 4,35 47,3 

16:00-17:00 Μάρτυρας Ανακλώμενη 0,33 16,1 0,42 22,8 
  Προσπίπτουσα 3,57 33,5 4,17 44,8 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 4,90 76,8 4,63 108 
  Προσπίπτουσα 7,87 56,6 3,67 43,7 

Σημαντικότητα     
Χρόνος   * *** NS * 
Μεταχείριση   *** *** *** *** 
Κατεύθυνση οργάνου   *** *** *** * 
ΕΣΔ 0,05   2,0 53,2 2.8 40,8 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 3.15. Μεταβολές της προσπίπτουσας και ανακλώμενης υπέρυθρης 
(UV) και φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) που μετρήθηκε στο 
εσωτερικό της κόμης των δένδρων ροδακινιάς ‘Fortuna’ στα οποία είχε 
τοποθετηθεί ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης επί της γραμμής 
(Ανακλαστικό) και σε δένδρα που δεν είχε τοποθετηθεί ανακλαστικό 
πλαστικό (Μάρτυρας) και μεταξύ των γραμμών (εκτός κόμης) το καλοκαίρι 
του 2008 σε δύο χρονικές στιγμές 17/7/2008 και 14/8/2008 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Κατεύθυνση 
οργάνου 

UV  
Fortuna 

(μmol m-2 s-1) 

PAR  
Fortuna 

(mol m-2 s-1) 
17/7/08 Μάρτυρας Ανακλώμενη 0,45 30,4 
  Προσπίπτουσα 5,21 43,5 
 Εκτός κόμης Ανακλώμενη 2,00 95,0 
  Προσπίπτουσα 138 1740 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 6,65 116 
  Προσπίπτουσα 7,48 62,0 

14/8/08 Μάρτυρας Ανακλώμενη 0,32 16,8 
  Προσπίπτουσα 3,91 37,4 
 Εκτός κόμης Ανακλώμενη 0,79 47,2 
  Προσπίπτουσα 99,8 1300 
 Ανακλαστικό Ανακλώμενη 3,45 58,4 
  Προσπίπτουσα 7,42 53,8 

Σημαντικότητα    
Χρόνος   *** *** 
Μεταχείριση  *** *** 
Κατεύθυνση οργάνου  *** *** 
ΕΣΔ 0,05   2,4 13,5 

 Σημαντικότητα: *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 
 

Πίνακας 3.16. Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (καφέτιασμα) που 
εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ‘Fortuna’ και ‘Loadel’ μετά από 
ψυχρή συντήρηση 6 εβδομάδων, και είχαν αναπτυχθεί υπό κανονική 
(Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού 
πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) το καλοκαίρι του 2007. 
 

Fortuna Loadel Χρόνος 
συντήρησης 

Μεταχείριση Καφέτιασμα 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

6 εβδ. Μάρτυρας 0,18 0,03 

 Ελ. Άρδ. 0,03 0,02 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 0,00 0,13 

 Ανακλαστικό 0,23 0,22 

Σημαντικότητα    

Μεταχείριση  * *** 

ΕΣΔ 0,05  0,18 0,09 

Σημαντικότητα: * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακάς 3.17. Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) (δερμάτωση, 
καφέτιασμα) που εμφανίστηκαν στους καρπούς ροδάκινων ‘Fortuna’ και 
‘Loadel’, μετά από ψυχρή συντήρηση 6 εβδομάδων, και είχαν αναπτυχθεί υπό 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επί της γραμμής με κανονική 
(Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) το καλοκαίρι 
του 2008. 
 

Fortuna Loadel Χρόνος 
συντήρησης 

Μεταχείριση Δερμάτωση 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

Δερμάτωση 
σάρκας 

Καφέτιασμα 
σάρκας 

6 εβδ. Μάρτυρας 0,12 0,30 0,75 0,10 

 Ελ. Άρδ. 0,60 0,08 0,70 0,13 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 0,82 0,16   

 Ανακλαστικό 0,53 0,15   

Σημαντικότητα      

Μεταχείριση  *** * NS NS 

ΕΣΔ 0,05  0,61 0,13 0,24 0,22 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 
 

Πίνακας 3.18. Μεταβολές του νωπού και ξηρού βάρους ετήσιου και διετούς 
βλαστού ροδακινιάς ‘Loadel’ που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής 
άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.) κατά την τριετία 
2006-2008. Οι μετρήσεις λήφθηκαν τον Οκτώβριο 2008. Παρουσιάζονται οι 
μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 
 

Μεταχειρίσεις 

Νωπό βάρος 
ετήσιων 
βλαστών 

(kg) 

Νωπό βάρος 
διετών 
βλαστών 

(kg) 

Ξηρό 
βάρος 
ετήσιων 
βλαστών 

(kg) 

Ξηρό βάρος 
διετών 
βλαστών 

(kg) 

% Ξηρού 
βάρους 
ετήσιων 
βλαστών 

% Ξηρού 
βάρους 
διετών 
βλαστών 

Μάρτυρας 14,6± 8,02 8,2 ± 2,53 8,3 ± 4,63 5,4 ± 1,70 57,0 ± 0,88 65,7 ± 1,00 
Ελ. Αρδ.  5,6 ± 2,72 4,9 ± 0,84 3,0 ± 1,46 3,0 ± 1,46 52,3 ± 0,77 61,1 ± 1,15 
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Σχεδιάγραμμα 3.1. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας των ροδάκινων 
‘Loadel’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) 
ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή και μετά από 3 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2007 (Α) και του 2008 (Β). 
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Σχεδιάγραμμα 3.2. Μεταβολές της σκληρότητας σάρκας των ροδάκινων 
‘Fortuna’ μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) 
ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. +Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή και μετά από 3 
και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι 
του 2007 (Α) και του 2008 (Β). 
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ 

ΟΞΕΑ, ΦΛΑΒΟΝΟΛΕΣ, ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΔΙΝΕΣ, 

ΠΡΟΑΝΘΟΚΥΑΝΙΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ) ΤΩΝ 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ ‘CALDESI 2000’ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΨΥΧΡΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Περίληψη 

Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της ελλειμματικής 

άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης στη συγκέντρωση 

των συνολικών και των επιμέρους ομάδων φαινολικών ουσιών σε νεκταρίνια 

‘Caldesi 2000’ στη συγκομιδή και κατά την ψυχρή συντήρηση για 2, 4 και 6 

εβδομάδες στους 2 °C κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2007 και 2008. Ο 

διαχωρισμός των φαινολικών ουσιών πραγματοποιήθηκε με χρωματογραφία 

αντίστροφης φάσης και ο προσδιορισμός και η ταυτοποίησή τους με 

ανιχνευτή σειράς φωτοδιόδων στο υπεριώδες (HPLC-UV-DAD) και με 

ανιχνευτή φασματογραφίας μαζών (HPLC-MS-MS) Οι επιμέρους ομάδες των 
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φαινολικών ουσιών που περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα των νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ αποτελούνται κυρίως από (εκφρασμένα σε mg / 100 g νωπού 

βάρους) προανθοκυανιδίνες (Μ.Ο. 200), σε μικρότερη συγκέντρωση 

φαινολικά οξέα (Μ.Ο. 17) και, σε πιο μικρές συγκεντρώσεις, φλαβονόλες 

(Μ.Ο. 5) και ανθοκυανιδίνες (Μ.Ο. 1,2). Η ελλειμματική άρδευση αύξησε τη 

συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών και ειδικότερα των προανθοκυανιδινών 

και των φαινολικών οξέων, οι συγκεντρώσεις των οποίων βρέθηκαν περίπου 

στα ίδια επίπεδα και για τα δύο χρόνια του πειράματος. Οι καρποί που 

συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν υψηλότερη 

συγκέντρωση ολικών φαινολικών ουσιών από τους καρπούς που 

συγκομίστηκαν από το κάτω μέρος της κόμης. Ωστόσο, οι καρποί από τη 

μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος 

της κόμης είχαν αυξημένη συγκέντρωση φαινολικών ουσιών και 

συγκεκριμένα φαινολικών οξέων και προανθοκυανιδινών. Κατά τη 

συντήρηση, ο μάρτυρας και οι μεταχειρίσεις της ελλειμματικής άρδευσης και 

του ανακλαστικού πλαστικού δεν επηρέασαν τη συγκέντρωση των 

φαινολικών οξέων, των φλαβονολών και των προανθοκυανιδινών, οι οποίες 

παρέμειναν στα επίπεδα της συγκομιδής. Καταλήγοντας θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι βελτιστοποιώντας τις καλλιεργητικές πρακτικές θα μπορούσαμε να 

αυξήσουμε τη συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών στα νεκταρίνια έχοντας 

σαν αποτέλεσμα πιο υψηλής διατροφικής αξίας καρπούς. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς είναι ευρέως διαδεδομένη στη λεκάνη της 

Μεσογείου και κυρίως σε περιοχές με πλούσια εδάφη και μεγάλη 

διαθεσιμότητα σε νερό. Έτσι, η έλλειψη μεγάλων ποσοτήτων φθηνού 

αρδευτικού νερού είναι περιοριστικός παράγοντας για την καλλιέργεια της 

ροδακινιάς σε περιοχές με κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η άρδευση των καλλιεργειών στην περιοχή της Μεσογείου 

είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού χρησιμοποιώντας το 70-80% του 

διαθέσιμου νερού. Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η ορθολογική 

χρήση του διαθέσιμου νερού, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση 

του πολύτιμου αυτού αγαθού με το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα. 
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Μια τεχνική η οποία χρησιμοποιείται ευρέως προς την κατεύθυνση αυτή είναι 

η ελλειμματική άρδευση, καθώς η εφαρμογή της οδηγεί στην εξοικονόμηση 

και αποδοτικότερη χρήση του αρδευτικού νερού (Fereres and Soriano, 2007). 

Ομοίως, η χρήση του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης θα 

μπορούσε να αποτελέσει μια άλλη καινοτόμο μέθοδο για την εξοικονόμηση 

του αρδευτικού νερού. Η εφαρμογή του ανακλαστικού πλαστικού μειώνει την 

εξάτμιση του αρδευτικού νερού από το έδαφος και ταυτόχρονα ελαττώνει 

τους πληθυσμούς των ζιζανίων, οπότε έχουμε εξοικονόμηση νερού από τη μη 

διαπνοή νερού από τα ζιζάνια. Οι Lange και Geelen (2005) ανακοίνωσαν ότι 

σε καλλιέργεια πρώιμων ροδάκινων η εδαφική υγρασία κάτω από το 

ανακλαστικό πλαστικό Extenday® ήταν 10% υψηλότερη από τις περιοχές που 

δεν ήταν καλυμμένες με ανακλαστικό πλαστικό. 

Εκτός από την αναμενόμενη οικονομία νερού που προκύπτει από τη 

χρήση του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης επάνω από την περιοχή 

άρδευσης, συχνά αυτό χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της διάχυσης του 

φωτός στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας και της ανάπτυξης των καρπών (Jackman et al., 2004). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το ανακλαστικό πλαστικό τοποθετείται συνήθως μεταξύ των 

γραμμών για ανάκλαση του φωτός προς τα κατώτερα μέρη της κόμης του 

δένδρου, ιδιαίτερα σε είδη με πυκνή βλάστηση όπως είναι η ροδακινιά, όπου 

η διαθεσιμότητα του φωτός είναι συνήθως μειωμένη λόγω σκίασης (Green et 

al., 1995). Η τοποθέτηση ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης πάνω στη 

σειρά δεν έχει μελετηθεί επαρκώς όσον αφορά την τροποποίηση του 

μικροκλίματος και την επίδραση στην ποιότητα των καρπών. 

Όπως είναι γνωστό η διαθεσιμότητα του φωτός είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την παραγωγικότητα των δένδρων και την 

ποιότητα των καρπών. Στη Γερμανία, η χρήση του ανακλαστικού πλαστικού 

Extenday® σε κόκκινα μήλα βελτίωσε σημαντικά το χρώμα κυρίως στα μήλα 

που αναπτύχθηκαν στις κατώτερες περιοχές της κόμης του δένδρου (Funke et 

al., 2005). Επίσης, στη Νέα Ζηλανδία, η εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού 

εδαφοκάλυψης βελτίωσε την ποιότητα των ροδάκινων, αυξάνοντας τα 

διαλυτά στερεά συστατικά, το ποσοστό ξηρού βάρους και τη σκληρότητα 

σάρκας του καρπού. Επιπλέον, μετά από οργανοληπτικές δοκιμές οι καρποί 

από τη μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού ήταν πιο γευστικοί από 
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εκείνους του μάρτυρα (Jackman et al., 2004). Ελάχιστες πληροφορίες 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία σχετικά με την επίδραση της διαθεσιμότητας του 

φωτός στη συγκέντρωση ουσιών οι οποίες είναι σημαντικές για την 

ανθρώπινη υγεία. Oι Awad et al. (2001) διαπίστωσαν ότι η βελτίωση του 

φωτισμού της κόμης του δένδρου, κυρίως κατά το τελικό στάδιο της 

ανάπτυξης των μήλων, οδήγησε σε ταυτόχρονη αύξηση των συστατικών που 

συνδέονται με την ανθρώπινη υγεία αλλά και του χρώματος του φλοιού 

αυτών.  

Η ποιότητα των καρπών, όπως είναι γνωστό, μπορεί να επηρεαστεί από 

τις μεθόδους ελλειμματικής άρδευσης που εφαρμόζονται. Πολλοί είναι 

εκείνοι οι ερευνητές που αναφέρουν ότι η ελλειμματική άρδευση βελτίωσε 

την ποιότητα των καρπών χωρίς να επηρεάσει την παραγωγικότητα των 

δένδρων (Gelly et al., 2003; Girona et al., 2005). Βερίκοκα που προήλθαν από 

δένδρα που εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση, είχαν υψηλότερο ποσοστό 

διαλυτών στερεών συστατικών (ΔΣΣ), οξύτητας, και παραμέτρου χρώματος 

φλοιού hue από τους καρπούς του μάρτυρα. Επίσης, οι καρποί από την 

ελλειμματική άρδευση είχαν παρόμοια διάμετρο καρπού, νωπό βάρος, 

σκληρότητα σάρκας και παραμέτρου ωριμότητας με τους καρπούς του 

μάρτυρα (Perez-Pastor et al., 2007). Η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης 

στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης μέσο-όψιμων και όψιμων ροδάκινων είχε 

σαν αποτέλεσμα οι καρποί που προήλθαν από τη μεταχείριση της 

ελλειμματικής άρδευσης να έχουν υψηλότερη συγκέντρωση ΔΣΣ, 

χαμηλότερη οξύτητα και υψηλό παραμέτρου ΔΣΣ/οξύτητα από τους καρπούς 

του μάρτυρα (Gelly et al., 2004). Η ελλειμματική άρδευση μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών του καρπού. Για 

παράδειγμα σε καρπούς ελιάς η συγκέντρωση ολικών φαινολικών αυξανόταν 

καθώς μειωνόταν το αρδευτικό νερό που εφαρμοζόταν (Tovar, 2002). Επίσης, 

σε ροδάκινα η ελλειμματική άρδευση οδήγησε στην αύξηση της 

συγκέντρωσης των φαινολικών και κυρίως της ανθοκυανιδίνης και της 

προανθοκυανιδίνης (Buendia et al., 2008).  

Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσουμε, κατά τη διάρκεια 

δύο ετών (2007 και 2008), την επίδραση: 1) της ελλειμματικής άρδευσης 

κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του καρπού, 2) της αύξησης της 

διαθεσιμότητας του φωτός στο εσωτερικό της κόμης του δένδρου με τη χρήση 
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ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης και 3) της συντήρησης μέχρι και 6 

εβδομάδες στις επιμέρους ομάδες των φαινολικών ουσιών στα νεκταρίνια 

‘Caldesi 2000’. Οι κατηγορίες των φαινολικών ουσιών που εντοπίστηκαν 

ήταν τα παράγωγα του υδροξυκιναμικού οξέος (φαινολικά οξέα), οι φλαβονο-

3-όλες (προανθοκυανιδίνες), οι φλαβονόλες και οι ανθοκυανιδίνες.   

 

4.2 Υλικά και Μέθοδοι 

 

4.2.1 Φυτικό υλικό και συνθήκες του πειράματος 

Οι καρποί που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα αυτό προήλθαν από 

πειραματικό τεμάχιο του Βελεστίνου και ήταν νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’, τα 

οποία δέχτηκαν τις ίδιες μεταχειρίσεις με εκείνες που αναφέρονται στο 

Κεφάλαιο 2 στην παράγραφο 2.2.1 κατά τα έτη 2007 και 2008. Μετά από 

κάθε συγκομιδή και έξοδο από τη συντήρηση εδώδιμα τμήματα καρπών 

(σάρκα και φλοιός) που προορίζονταν για την ανάλυση και τον προσδιορισμό 

των φαινολικών ουσιών καταψύχθηκαν και στη συνέχεια λυοφιλοποιήθηκαν 

για να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω αναλύσεις. Όλες οι αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων 

(Department of Food Fcience and Technology) του ερευνητικού κέντρου 

CEBAS-CSIC στη Murcia της Ισπανίας με υπεύθυνη την Ma Isabel Gil 

Munoz, Senior Researcher of the Research Group on Quality, Safety and 

Bioactivity of Fruits and Vegetables.  

4.2.2 Εκχύλιση και ανάλυση των φαινολικών ουσιών 

Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται αναλυτικά από τους 

Buendia et. al. (2008). Για την εκχύλιση των φαινολικών 2 g 

λυοφιλοποιημένου ιστού ομογενοποιήθηκαν με 20 mL διαλύματος εκχύλισης 

(ακετόνη/νερό/οξικό οξύ, 70/29,5/0,5, v/v/v) και το μείγμα φυγκοκεντρήθηκε 

για 10 min σε 1765g. Ακολούθησε καθαρισμός του εκχυλίσματος με την 

τεχνική της εκχύλισης στερεάς φάσης. Συγκεκριμένα, μετά την εξάτμιση της 

ακετόνης από το εκχύλισμα, το υδατικό πλέον εκχύλισμα διοχετεύτηκε σε 

μικροστήλες εκχύλισης στερεάς φάσης τύπου Sep-Pak C18  (Waters). Η 

ενεργοποίηση των μικροστηλών πραγματοποιήθηκε με διέλευση μεθανόλης 

(MeOH) και νερού και ακολούθησε η φόρτιση του υδατικού εκχυλίσματος. 
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Οι φαινολικές ουσίες παραλήφθηκαν με έκλουση της μικροστήλης με MeOH. 

Μετά την συμπύκνωση μέχρι ξηρού του εκλούσματος το υπόλειμμα (που 

περιείχε και τις φαινολικές ουσίες) ανακτήθηκε σε 1 mL διαλύματος 

ακετόνης/νερού/οξικού οξέος, 70/29,5/0,5, v/v/v, διηθήθηκε δια μέσω 

φίλτρου 0,45 μm (Nylon filter) και συλλέχθηκε σε φιαλίδια για την 

χρωματογραφική ανάλυση. Για τη χρωματογραφική ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε  σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης 

(HPLC) της εταιρίας Merck Hitachi (Tokyo, Japan) εξοπλισμένο με αντλία ( 

μοντέλο L-7100), ανιχνευτή σειράς φωτοδιόδων UV/ vis ( μοντέλο L-7455) , 

βαλβίδα έκχυσης με βρόγχο όγκου 50 μL και αυτόματο δειγματολήπτη 

(μοντέλο L-7200). Ο διαχωρισμός των ουσιών πραγματοποιήθηκε σε στήλη 

αντίστροφης φάσης τύπου LiChrocart C18 (250 mm x 4 mm i.d., 5 μm 

διάμετρο κόκκων) (Merck, Darmstadt, Germany) με διφασικό σύστημα 

κινητής φάσης (με  νερό/ φορμικό οξύ (95/5 v/v), ως διάλυμα Α, και με 

μεθανόλη, ως διάλυμα Β) και με βαθμιδωτή έκλουση σύμφωνα με το 

παρακάτω πρόγραμμα: έναρξη με 3% διαλύματος Β, στα 5 min 5% διάλυμα 

Β, στα 10 min 8% διάλυμα Β, στα 15 min 13% διάλυμα Β, στα 19 min 15% 

διάλυμα Β, στα 47 min 40% διάλυμα Β, στα 64 min 65% διάλυμα Β, στα 66 

min 98% διάλυμα Β και στη συνέχεια παρέμεινε ισοκρατικό μέχρι τα 70 min. 

Η ροή της κινητής φάσης ήταν 1 mL min-1 και η καταγραφή των  

χρωματογραφημάτων έγινε στα 280, 320, 360 και 510 nm. Οι ανθοκυανιδίνες 

ποσοτικοποιήθηκαν στα 510 nm με εξωτερικό πρότυπο cyanidine 3- 

rutinoside οι φλαβονόλες στα 360 nm με quercetin 3-rutinoside τα παράγωγα 

του υδροξυκιναμικού οξέος στα 320 nm με chlorogenic acid και οι φλαβονο-

3-όλες στα 280 nm με κατεχίνη. Όλες οι πρότυπες ουσίες προμηθεύτηκαν από 

τη Sigma (St. Louis, MO). Τα αποτελέσματα της περιεκτικότητας των 

φαινολικών εκφράστηκαν σε mg φαινολικών ουσιών ανά 100 g νωπού 

βάρους καρπού. 

Οι χρωματογραφικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ταυτοποίηση των ευρημάτων στο σύστημα HPLC-MS-MS ήταν ίδιες με αυτές 

στο σύστημα HPLC-DAD, με τη διαφορά ότι ως διάλυμα Α στην κινητή 

φάση χρησιμοποιήθηκε νερό με  φορμικό οξύ 1%. Το σύστημα που 

χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση ήταν εξοπλισμένο με έναν ανιχνευτή 

UV-Vis DAD και με έναν MS. Η σειρά της συνδεσμολογίας των επί μέρους 
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συσκευών-οργάνων (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany) ήταν η 

ακόλουθη: σύστημα απαέρωσης G1322, αντλία  G1322A, αυτόματος 

δειγματολήπτης G1313A, ανιχνευτής σειράς φωτοδιόδων G1315Β και 

ανιχνευτής φασματομετρίας μάζας με παγίδα ιόντων και με σύστημα ιονισμού 

με ηλεκτροψεκασμό (Electron Spray Ionization, ESI). Ο έλεγχος του 

συστήματος ανάλυσης γινόταν με λογισμικό (v.4.0.025) της Agilent 

Technologies (Weldbronn, Germany). Η θερμοκρασία του τριχοειδούς 

διασυνδετή ρυθμίστηκε στους 350 ºС και η τάση του στα 4 kV. Ο 

διαχωρισμός των ιόντων βασίζεται στη σχέση μάζας : ηλεκτρικού φορτίου 

(m/z) και η όλη διαδικασία οδηγεί στην καταγραφή του φάσματος μάζας (η 

καταγραφή τους έγινε για m/z 100-1500).  

Τα φάσματα των μαζών για όλες τις φαινολικές ενώσεις καταγράφηκαν 

με βάση τα αρνητικά ιόντα, με εξαίρεση τις ανθοκυανίνες για τις οποίες 

επιλέχθηκαν θετικά ιόντα. Ο χαρακτηρισμός των φαινολικών ενώσεων 

πραγματοποιήθηκε με βάση το φάσμα τους στο υπεριώδες (UV), το μοριακό 

τους βάρος και τα θραύσματα των ιόντων όπως προέκυψαν στο σύστημα MS-

MS και, όπου αυτό ήταν δυνατό, με τους χρόνους κατακράτησης των 

πρότυπων ουσιών.. 

4.2.3 Ανάλυση των προανθοκυανιδινών 

Μάζα 0,5 g από λυοφιλοποιημένα νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’ (σάρκα και 

φλοιός) εκχυλίστηκε με μεθανολικό διάλυμα HCl (0,1 N) που περιείχε 5 g L-1 

φλωρογλουκινόλης και 10 g L-1 ασκορβικό οξύ σε υδατόλουτρο στους 50 °C 

για 10 min. Στη συνέχεια για να σταματήσει η αντίδραση προστέθηκε 1,2 mL 

διαλύματος οξικού νατρίου (Kennedy and Jones, 2001). Τα συνδεδεμένα με 

τη φλωρογλουκινόλη μόρια αναλύθηκαν με χρωματογραφία αντίστροφης 

φάσης σε στήλη Develosil diol (250 mm x 4.6 mm i.d., 5 μm διάμετρο 

κόκκων) (Phenomenex, Torrance, CA) με διφασικό  σύστημα βαθμιδωτής 

έκλουσης (νερό/ οξικό οξύ (99/1, v/v), ως διάλυμα Α, και MeOH, ως διάλυμα 

Β) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 5% διάλυμα Β ισοκρατικό για 10 

min, 20% διάλυμα Β στα 20 min και 40% διάλυμα B στα 25 min. Η ροή ήταν 

1,0 mL min-1 και ο όγκος της έγχυσης ήταν 20 μL. Πριν από κάθε έγχυση η 

στήλη πλενόταν με 90% διάλυμα Β για 10 min και ακολουθούσε  

εξισορρόπηση με 5% διάλυμα Β για 5 min. Οι χρωματογραφικές κορυφές 

καταγράφονταν στα 280 nm. 
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4.3.4 Στατιστική Ανάλυση 

Η ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) με P≤0,05 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το PASW στατιστικό πρόγραμμα 18 

των Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Η ΕΣΔ υπολογίστηκε όταν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους πίνακες της ANOVA ήταν: *** P≤0,001; ** P≤0,01; * 

P≤0,05. 

 

 

 

4.3 Αποτελέσματα 

 

4.3.1 Περιεκτικότητα βιοενεργών ουσιών στο εδώδιμο τμήμα καρπών 

νεκταρινίας ποικ. ‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η συγκέντρωση των φαινολικών οξέων στο εδώδιμο τμήμα 

νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ δεν μεταβλήθηκαν με το χρόνο σε όλες τις 

μεταχειρίσεις εκτός από τη μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού, όπου 

είχαμε σταδιακή μείωση με το χρόνο συντήρησης (Πίν. 4.1). Τα νεκταρίνια 

του μάρτυρα είχαν τη χαμηλότερη συγκέντρωση από τα νεκταρίνια των 

λοιπών μεταχειρίσεων. Κατά τη συγκομιδή οι καρποί του ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών οξέων από τους 

καρπούς του μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης. Μετά από δύο 

εβδομάδες ψυχρής συντήρησης οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών οξέων από το μάρτυρα και τους 

καρπούς της συνδυασμένης μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και 

ελλειμματικής άρδευσης. Μετά από τέσσερις εβδομάδες συντήρησης οι 

καρποί των μεταχειρίσεων είχαν ελαφρά υψηλότερη συγκέντρωση 

φαινολικών οξέων από τους καρπούς του μάρτυρα χωρίς στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης και της συνδυασμένης μεταχείρισης ελλειμματικής 

άρδευσης και ανακλαστικού πλαστικού είχαν υψηλότερη συγκέντρωση 

φαινολικών οξέων από τους καρπούς του μάρτυρα. Οι καρποί που 

συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν υψηλότερη 
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συγκέντρωση φαινολικών οξέων από τους καρπούς που συγκομίστηκαν από 

το κάτω μέρος της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση 

σε όλες τις μεταχειρίσεις. Στατιστικά σημαντικές ήταν οι διαφορές για τους 

καρπούς του μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης. Οι διαφορές στη 

συγκέντρωση φαινολικών οξέων μεταξύ των δύο θέσεων δειγματοληψίας 

ήταν ελάχιστες πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό. 

Η συγκέντρωση των φλαβονολών στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ δεν μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις (Πίν. 4.1). Βρέθηκαν μικρές διαφορές στη συγκέντρωση των 

φλαβονολών μεταξύ των μεταχειρίσεων και γενικά η συγκέντρωση τους ήταν 

χαμηλή. Κατά τη συγκομιδή οι καρποί της συνδυασμένης μεταχείρισης είχαν 

υψηλότερη συγκέντρωση φλαβονολών από τους καρπούς του μάρτυρα, ενώ 

οι άλλες δύο μεταχειρίσεις είχαν συγκεντρώσεις μεταξύ των δύο 

προηγούμενων. Μετά από δύο και τέσσερις εβδομάδες συντήρησης οι καρποί 

των άλλων μεταχειρίσεων είχαν παρόμοια συγκέντρωση φλαβονολών. Μετά 

από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης οι καρποί της ελλειμματικής 

άρδευσης και της συνδυασμένης μεταχείρισης είχαν υψηλότερη συγκέντρωση 

φλαβονολών από τους καρπούς του μάρτυρα, ενώ οι καρποί του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν συγκεντρώσεις που κυμάνθηκαν μεταξύ των 

προηγούμενων. Οι καρποί που συγκομίστηκαν από τις δύο θέσεις της κόμης 

του δένδρου (επάνω και κάτω) είχαν παρόμοιες συγκεντρώσεις φλαβονολών 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση σε όλες τις μεταχειρίσεις.  

Η συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών ήταν ελάχιστη στο εδώδιμο 

τμήμα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ καθώς στο δείγμα περιλαμβάνονταν 

φλοιός και κύρια σάρκα αλλά και γιατί τα συγκεκριμένα νεκταρίνια έχουν 

μερικό μόνο ερυθρό χρωματισμό στο φλοιό. Η συγκέντρωση των 

ανθοκυανιδινών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά με το χρόνο συντήρησης σε 

όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.1). Οι καρποί της συνδυασμένης μεταχείρισης 

είχαν υψηλότερη συγκέντρωση ανθοκυανιδινών από τους καρπούς της 

ελλειμματικής άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού, χωρίς να 

εμφανίζουν πάντα στατιστικά σημαντικές διαφορές. Επίσης, οι καρποί του 

μάρτυρα είχαν υψηλότερες (μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης) ή 

χαμηλότερες (στη συγκομιδή και μετά από τέσσερις και έξι εβδομάδες 

συντήρησης) συγκέντρωση ανθοκυανιδινών από τους καρπούς της 
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συνδυασμένης μεταχείρισης. Οι καρποί που συγκομίστηκαν από το πάνω και 

κάτω μέρος της κόμης είχαν παρόμοια συγκέντρωση ανθοκυανιδινών στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση σε όλες τις διαφορετικές μεταχειρίσεις που 

εφαρμόστηκαν. 

Στα νεκταρίνια της μελέτης οι προανθοκυανιδίνες ήταν οι κύριες 

φαινολικές ενώσεις του εδώδιμου μέρους. Η συγκέντρωση των 

προανθοκυανιδινών στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ δεν 

μεταβλήθηκε σημαντικά με το χρόνο συντήρησης στους καρπούς του 

μάρτυρα και της συνδυασμένης μεταχείρισης αλλά αυξήθηκε ή μειώθηκε με 

την παρατεταμένη συντήρηση στους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης ή 

στους καρπούς των μεταχειρίσεων του ανακλαστικού πλαστικού αντίστοιχα 

(Πίν. 4.1). Οι καρποί από τις μεταχειρίσεις με ανακλαστικό πλαστικό είχαν 

υψηλότερη συγκέντρωση προανθοκυανιδινών από τους καρπούς του μάρτυρα 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Οι καρποί των μεταχειρίσεων με 

ανακλαστικό πλαστικό είχαν υψηλότερη συγκέντρωση προανθοκυανιδινών 

από τους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης στη συγκομιδή και μετά από 

δύο εβδομάδες συντήρησης και παρόμοια με τους καρπούς της ελλειμματικής 

άρδευσης μετά από τέσσερις και έξι εβδομάδες συντήρησης. Οι καρποί που 

συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης είχαν υψηλότερη 

συγκέντρωση προανθοκυανιδινών από τους καρπούς που συγκομίστηκαν από 

το κάτω μέρος της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση 

σε όλες τις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στο εδώδιμο τμήμα 

νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ είχε την ίδια συμπεριφορά με τις 

προανθοκυανιδίνες καθώς αυτές ήταν και το μεγαλύτερο μέρος των ολικών 

φαινολικών ουσιών (Πίν. 4.1). 

 

4.3.2 Περιεκτικότητα βιοενεργών ουσιών στο εδώδιμο τμήμα καρπών 

νεκταρινίας ποικ. ‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο 2008  

Η συγκέντρωση των  φαινολικών οξέων στο εδώδιμο τμήμα 

νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ αυξήθηκε μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης 

και στη συνέχεια επανήλθε στις αρχικές τιμές που μετρήθηκαν κατά τη 

συγκομιδή μετά από παρατεταμένη συντήρηση (Πίν. 4.2). Οι μεταβολές αυτές 

μετρήθηκαν κυρίως στους καρπούς των μεταχειρίσεων της ελλειμματικής 
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άρδευσης και της συνδυασμένης μεταχείρισης. Παρόμοια τάση εμφανίστηκε 

και στους καρπούς της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού, αλλά, 

στην προκειμένη περίπτωση, η συγκέντρωση των φαινολικών οξέων 

αυξήθηκε σημαντικά ξανά με την συντήρηση. 

Η συγκέντρωση των φαινολικών οξέων στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ δε μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης (Πίν. 4.2). Οι καρποί 

της ελλειμματικής άρδευσης είχαν υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών 

οξέων από τις λοιπές μεταχειρίσεις, κατά τη συγκομιδή και μετά από δύο και 

τέσσερις εβδομάδες συντήρησης. Μετά από έξι εβδομάδες συντήρησης οι 

καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν παρόμοια συγκέντρωση με τη 

συγκέντρωση των καρπών από τις λοιπές μεταχειρίσεις, αλλά οι καρποί του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών οξέων 

από τους καρπούς του μάρτυρα και της συνδυασμένης μεταχείρισης. Οι 

καρποί που συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης είχαν υψηλότερη 

συγκέντρωση φαινολικών οξέων από τους καρπούς που συγκομίστηκαν από 

το κάτω μέρος της κόμης στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση σε όλες τις 

μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν, εκτός από τη συνδυασμένη μεταχείριση, 

όπου οι καρποί που συγκομίστηκαν από τις δύο διαφορετικές θέσεις της 

κόμης είχαν παρόμοια συγκέντρωση φαινολικών οξέων.  

Η συγκέντρωση των φλαβονολών στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ δεν μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις εκτός από τους καρπούς του ανακλαστικού πλαστικού όπου η 

συγκέντρωση των φλαβονολών αυξήθηκε μετά από δύο εβδομάδες 

συντήρησης για να μειωθεί ξανά μετά από παρατεταμένη συντήρηση στα 

επίπεδα που είχαν μετρηθεί κατά τη συγκομιδή (Πίν. 4.2). Οι καρποί των 

μεταχειρίσεων είχαν υψηλότερη συγκέντρωση φλαβονολών από τους 

καρπούς του μάρτυρα. Κατά τη συγκομιδή οι καρποί της ελλειμματικής 

άρδευσης είχαν υψηλότερη συγκέντρωση φλαβονολών από τους καρπούς του 

μάρτυρα, ενώ οι άλλες δύο μεταχειρίσεις κυμάνθηκαν σε ενδιάμεσες τιμές 

των δύο παραπάνω. Μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης οι καρποί του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση φλαβονολών 

από το μάρτυρα και τις λοιπές μεταχειρίσεις. Μετά από τέσσερις και έξι 

εβδομάδες συντήρησης οι διαφορές στη συγκέντρωση των φλαβονολών 

μεταξύ των μεταχειρίσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι καρποί που 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 222 

συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν μεγαλύτερη 

συγκέντρωση φλαβονολών από τους καρπούς που συγκομίστηκαν από το 

κάτω μέρος της κόμης του δένδρου σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις 

περισσότερες χρονικές στιγμές, εκτός από την ημέρα της συγκομιδής και μετά 

από τέσσερις εβδομάδες συντήρησης για τους καρπούς του μάρτυρα, όταν οι 

καρποί από τις δύο θέσεις της κόμης του δένδρου είχαν παρόμοια 

συγκέντρωση φλαβονολών. 

Η συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών 

‘Caldesi 2000’ αυξήθηκε μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και 

στη συνέχεια ακολούθησε σταδιακή μείωση με την παρατεταμένη συντήρηση 

(Πίν. 4.2). Η μεταβολή αυτή μετρήθηκε σε όλες τις μεταχειρίσεις χωρίς να 

είναι πάντα στατιστικά σημαντική. Οι καρποί της συνδυασμένης μεταχείρισης 

είχαν υψηλότερη συγκέντρωση ανθοκυανιδινών από τους καρπούς του 

μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης, τις περισσότερες χρονικές στιγμές, 

χωρίς να είναι πάντα οι διαφορές αυτές στατιστικά σημαντικές. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης του δένδρου είχαν υψηλότερη 

συγκέντρωση ανθοκυανιδινών από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο 

κάτω μέρος της κόμης σε όλες τις μεταχειρίσεις και τις χρονικές στιγμές. Στη 

συγκομιδή οι καρποί της συνδυασμένης μεταχείρισης δεν είχαν διαφορές 

μεταξύ των δύο θέσεων στη συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών. 

Η συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών στο εδώδιμο τμήμα 

νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ αυξήθηκε μετά από δύο εβδομάδες ψυχρής 

συντήρησης και στη συνέχεια ακολούθησε μείωση με την παρατεταμένη 

συντήρηση μέχρι τα επίπεδα της συγκέντρωσης που είχαν μετρηθεί κατά τη 

συγκομιδή (Πίν. 4.2). Οι μεταβολές με το χρόνο δεν ήταν πάντα στατιστικά 

σημαντικές για όλες τις μεταχειρίσεις. Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης 

είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση προανθοκυανιδινών από το μάρτυρα και 

τις λοιπές μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. Οι καρποί 

που αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της κόμης είχαν υψηλότερη 

συγκέντρωση προανθοκυανιδινών από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο 

κάτω μέρος της κόμης του δένδρου στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση 

(όχι σημαντικά μετά από τέσσερις και έξι εβδομάδες συντήρησης) σε όλες τις 

μεταχειρίσεις εκτός από τους καρπούς της συνδυασμένης μεταχείρισης όπου 
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οι καρποί από στις δύο θέσεις της κόμης είχαν παρόμοια συγκέντρωση 

προανθοκυανιδινών. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στο εδώδιμο τμήμα 

νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ συμπεριφέρθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που 

συμπεριφέρθηκαν και οι προανθοκυανιδίνες (Πίν. 4.2). 

 

4.4. Συζήτηση 

 

4.4.1 Χαρακτηρισμός των φαινολικών ουσιών 

Με την ανάλυση HPLC-DAD ανάλυση διαπιστώθηκε η ύπαρξη 6 

κορυφών που αποδόθηκαν σε φαινολικές ουσίες, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε ομάδες που εμφανίζονται σε 3 διαφορετικά μήκη 

κύματος: υρδοξυκιναμικά οξέα (320 nm), φλαβονόλες (360 nm) και 

ανθοκυανιδίνες (510 nm). Τα χρωματογραφήματα που καταγράφηκαν στα 

320 nm μας έδειξαν δύο κύριες κορυφές με UV φάσμα χαρακτηριστικό των 

παραγώγών του καφεϊκού οξέος, ενώ από τα φάσματα μαζών στο ESIMS 

χαρακτηρίστηκαν ως παράγωγα συμπλόκου των καφεϊκού και κινικού οξέων 

(ή χλωρογενικό οξύ) (caffeoyl-quinic derivatives) (Μ-Η- m/z 352). 

Η πρώτη κύρια ουσία που ο χρόνος κατακράτησης της συμπίπτει με το 

αυτόν του προτύπου του χλωρογενικού οξέως (5-Ο-caffeoyl-quinic acid) και 

η πρώτη ουσία που εκλούστηκε αναγνωρίστηκε ως το νεοχλωρογενικό οξύ 

(3-Ο-caffeoyl-quinic acid). Στο ίδιο χρωματογράφημα εντοπίστηκαν δύο 

διαφορετικές κορυφές από φλαβονόλες που από το UV φάσμα τους προκύπτει 

ότι πρόκειται για τα παράγωγα της κερσετίνης (quercetin) με ένα μόριο 

γλυκόζης στο υδροξύλιο της θέσης 3 (Tomas-Barberan et al., 2001). Ο χρόνος 

κατακράτησης και το UV φάσμα καθώς και η ανάλυση αυτών των ουσιών σε 

HPLC-MS επιβεβαίωσε ότι οι ουσίες αυτές ήταν η κερσετίνη-3-γλυκόζη και η 

κερσετίνη-3-ρουτινοσίνη (quercetin-3-glucoside και quercetin-3-rutinoside). 

Στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν στα 510 nm δύο κορυφές ανθοκυανιδίνων, η 

κυανιδίνη γλυκοσυλιωμένη στη θέση 3, ήταν η μεγαλύτερη κρυφή, και η 

cyanidin -3-rutinoside. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από την 

ανάλυση με HPLC-MS. Με τη μέθοδο HPLC-DAD ανάλυση δεν ήταν 

δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν οι φλαβαν-3-όλες (flavan-3-ols) στα 280 nm. Η 
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μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση των 

προανθοκυανιδινών ήταν η όξινη διάσπαση τους παρουσία περίσσιας 

φλωρογλουκινόλης (phloroglucinol) (Kennedy and Jones, 2001). Η ανάλυση 

των προανθοκυανιδινών μετά από την όξινη διάσπαση τους μας δίνει 

πληροφορίες για το σχηματισμό των υπομονάδων καθώς και για τη θέση των 

δεσμών στα φλαβονοειδή. Σε όξινες συνθήκες, οι προανθοκυανιδίνες 

διασπάστηκαν από την πολυμερική μορφή τους, ελευθερώνοντας τερματικές 

μονάδες φλαβαν-3-ολών (ή προανθοκυανιδίνες) και ενδιάμεσες 

ηλεκτρονιόφιλες υπομονάδες προέκτασης φλαβαν-3-ολών. Οι 

ηλεκτρονιόφιλες ενδιάμεσες ενώσεις παγιδεύονταν από πυρηνόφιλο 

αντιδραστήριο για να προκύψουν συνδυασμοί ενώσεων που μπορούσαν να 

αναλυθούν. Μετά τη διάσπαση, οι τερματικές μονάδες και οι μονάδες 

προέκτασης που αντιστοιχούσαν στο σύμπλοκο φλωρογλουκινόλης 

αναλύθηκαν με HPLC-DAD. Η φύση των δύο χρωματογραφικών κορυφών 

προσδιορίστηκε με HPLC-MS. Ο προσδιορισμός των προϊόντων διάσπασης 

με τη φλωρογλουκινόλυση μας πληροφορεί για την ποσοτικοποίηση των 

υπαρχόντων προανθοκυανιδινών και για το μέσο βαθμό διάσπασης (DPn) των 

ολιγομερών των προανθοκυανιδινών (Kennedy and Jones, 2001). 

Στη μελέτη μας, οι κύριες ομάδες των φαινολικών ουσιών που 

ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν στο εδώδιμο τμήμα του νεκταρινιού 

(φλοιός και σάρκα) ήταν τα υδροξυκιναμικά οξέα (φαινολικά οξέα), 

φλαβονόλες, ανθοκυανιδίνες και φλαβαν-3-όλες (προανθοκυανιδίνες). Ο 

προσδιορισμός των φαινολικών ουσιών συμφωνεί με προηγούμενη εργασία 

από τους Tomas-Barberan et al. (2001), οι οποίοι ταυτοποίησαν φαινολικές 

ουσίες από διαφορετικά είδη και ποικιλίες πυρηνόκαρπων, 

συμπεριλαμβανομένων και των νεκταρινιών, με HPLC-DAD και HPLC-

ESIMS. Στη μελέτη αυτή ο φλοιός και η σάρκα των νεκταρινιών μελετήθηκε 

ξεχωριστά και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φαινολικών ουσιών μετρήθηκαν 

στο φλοιό των καρπών παρά στη σάρκα. Τα αποτελέσματα μας όσον αφορά 

τις ουσίες που περιλαμβάνονται στα φαινολικά των νεκταρινιών είναι σε 

συμφωνία με αυτά της μελέτης που προαναφέρθηκε για τα πυρηνόκαρπα αν 

και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για τα νεκταρίνια ποικιλίας 

‘Caldesi 2000’. Κατά τη συγκομιδή με τις δύο θέσεις δειγματοληψίας (επάνω 

και κάτω) ενοποιημένες, οι φαινολικές ουσίες αποτελούνταν κατά 89-90% 
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από προανθοκυανιδίνες, 7,5-7,8% από φαινολικά οξέα, 1,4-2,3% από 

φλαβόνολες και 0,2-1,0% από ανθοκυανιδίνες. Στη μελέτη αυτή η 

συγκέντρωση των ολικών φαινολικών είναι σχεδόν διπλάσια από τις 

συγκεντρώσεις των φαινολικών άλλων λευκόσαρκων νεκταρινιών που έχουν 

μελετηθεί (Gil et al., 2002). Για παράδειγμα, η συγκέντρωση των ολικών 

φαινολικών στα νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’ που μελετήθηκαν κυμάνθηκε από 

137 έως 185 mg/100 g του νωπού βάρους, ενώ σε προηγούμενες μελέτες 

κυμάνθηκε από 13,6 έως 102,4 mg/100 g του νωπού βάρους καρπού (85% 

σάρκα και 15% φλοιός) (Gil et al., 2002). Αυτή η υψηλή συγκέντρωση των 

φαινολικών ουσιών θα μπορούσε να οφείλεται στην ποικιλία ‘Caldesi 2000’, 

που φαίνεται να είναι λευκόσαρκη ποικιλία πολύ πλούσια σε 

προανθοκυανιδίνες. Επίσης, θα μπορούσε να οφείλεται στις εδαφοκλιματικές 

συνθήκες του πειραματικού αγρού. Το έδαφος στο Βελεστίνο περιέχει 

μεγάλες ποσότητες ασβεστίου, το οποίο είναι γνωστό για τη σημαντική 

επίδραση που έχει στην ποιότητα των καρπών, δεν υπάρχει όμως καμία 

μελέτη που να έχει συσχετίσει τη σύσταση του εδάφους με τη συγκέντρωση 

των ολικών φαινολικών ουσιών στον καρπό. Η ποικιλία αυτή ωριμάζει περί 

το τέλος Ιουνίου και οι προσυλλεκτικές θερμοκρασίες δεν ήταν τόσο υψηλές 

ώστε να δικαιολογούν την αύξηση των φαινολικών ουσιών σαν αντίδραση 

στη θερμική καταπόνηση (Dixon and Paiva, 1995). Επιπρόσθετα, στο πείραμα 

μας τα νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’ την καλλιεργητική περίοδο του 2007 είχαν 

σημαντικά μεγαλύτερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών από τη 

καλλιεργητική περίοδο του 2008 (179±33 και 139±39 mg/100 g νωπού 

βάρους για το 2007 και το 2008, αντίστοιχα), αν και τα δεδομένα της 

θερμοκρασίας του αέρα και της ηλιακής ακτινοβολίας από το μετεωρολογικό 

σταθμό του ΚΕΤΕΑΘ που είναι εγκατεστημένος στο Αγρόκτημα Βελεστίνου, 

ήταν παρόμοια τα δύο καλλιεργητικά έτη. Από τα δεδομένα αυτά μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι είναι άλλοι, πέραν της θερμοκρασίας του αέρα, οι 

παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των ολικών φαινολικών 

των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’. Έχει αναφερθεί ότι οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες και οι καλλιεργητικές τεχνικές μπορούν να επηρεάσουν τη 

σύνθεση των φαινολικών ουσιών με το να ρυθμίζουν την ενεργότητα του 

ενζύμου φαινυλαλανίνη - αμμωνία λυάση (PAL) (Tomas-Barberan and Espin, 

2001). Έχει αναφερθεί επίσης ότι η διαθεσιμότητα του αρδευτικού νερού και 
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η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι δύο ποιοτικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν το μεταβολισμό των φαινολικών ουσιών στα φρούτα και στα 

λαχανικά (Tovar et al., 2002; Dumas et al., 2003; Bakhshi et al., 2006; 

Buendia et al., 2008; Marsilio et al., 2008). Στην παρούσα μελέτη οι 

παράγοντες που εξετάζουμε και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιοσύνθεση 

των φαινολικών ουσιών είναι η διαθεσιμότητα του νερού, η ηλιακή 

ακτινοβολία και οι μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη μετασυλλεκτική 

συντήρηση και αναλύονται κατωτέρω.  

  

4.4.2 Η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης και του ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης στις επιμέρους ομάδες φαινολικών και στα 

ολικά φαινολικά κατά τη συγκομιδή 

Η ελλειμματική άρδευση και το ανακλαστικό πλαστικό επηρέασαν 

σημαντικά τη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων και των 

προανθοκυανιδινών των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ κατά τη συγκομιδή. 

Ωστόσο, η επίδραση διαφοροποιήθηκε μεταξύ των δύο καλλιεργητικών 

περιόδων που πραγματοποιήθηκε το πείραμα. Το 2007, η υψηλότερη 

συγκέντρωση των φαινολικών οξέων μετρήθηκε στα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν στη μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού, ενώ το 2008 

την υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών οξέων είχαν οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης (Σχεδ. 4.1Α). Η συγκέντρωση των φαινολικών 

οξέων των νεκταρινιών της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού το 

2007 ήταν διπλάσια από τη συγκέντρωση που είχαν οι καρποί της ίδια 

μεταχείρισης το 2008. Παρατηρήθηκε ότι η συγκέντρωση των 

προανθοκυανιδινών στους καρπούς των νεκταρινιών συμπεριφέρθηκε κατά 

τον ίδιο τρόπο με τη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων. Το 2007 η 

υψηλότερη συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών μετρήθηκε στους καρπούς 

της μεταχείρισης του ανακλαστικού πλαστικού χωρίς διαφορές από τη 

συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών που είχαν οι καρποί της συνδυασμένης 

μεταχείρισης ανακλαστικό πλαστικό και ελλειμματική άρδευση (Σχεδ. 4.1Β). 

Το 2008 η ελλειμματική άρδευση είχε θετική επίδραση στη συγκέντρωση των 

προανθοκυανιδινών αυξάνοντας σημαντικά και τη συγκέντρωση των ολικών 

φαινολικών ουσιών στους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης σε σύγκριση 

με τη συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών στους καρπούς των λοιπών 
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μεταχειρίσεων. Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των 

νεκταρινιών κατά τη συγκομιδή επηρεάστηκε από τις μεταχειρίσεις κατά τον 

ίδιο τρόπο που επηρεάστηκε και η συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών 

(δεδομένα δεν παρατίθενται). Η ελλειμματική άρδευση αύξησε τη 

συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

προανθοκυανιδινών και των φαινολικών οξέων, σε σχέση με το μάρτυρα 

προσεγγίζοντας την ίδια συγκέντρωση και τα δύο χρόνια. Από την άλλη, η 

συγκέντρωση των φλαβονολών και των ανθοκυανιδινών ήταν ελάχιστη και 

δεν επηρεάστηκε από τις μεταχειρίσεις και τα δύο χρόνια διεξαγωγής του 

πειράματος. 

Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι τα ολικά φαινολικά και 

κυρίως οι προανθοκυανιδίνες αυξήθηκαν με την εφαρμογή της ελλειμματικής 

άρδευσης κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του καρπού, όταν λήφθηκαν υπ’ 

όψιν συνολικά τα δείγματα στη συγκομιδή και κατά την συντήρηση (n=48). 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που 

έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε ροδάκινα όσο και σε καρπούς άλλων ειδών. 

Για παράδειγμα σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ελιές, στις οποίες 

εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση, μετρήθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις 

φαινολικών οξέων όσο μειωνόταν η δόση του αρδευτικού νερού που 

εφαρμοζόταν (Tovar et al., 2002). Επίσης, εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης 

σε ροδάκινα αύξησε τη συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών, κυρίως των 

ανθοκυανιδινών και των προανθοκυανιδινών (Buendia et al., 2008). Είναι 

πολύ ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι, στην παρούσα μελέτη, τα νεκταρίνια από 

τη μεταχείριση της ελλειμματικής άρδευσης είχαν υψηλότερη συγκέντρωση 

προανθοκυανιδινών και τα δύο πειραματικά έτη, από τις υπόλοιπες 

μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη μας τα δείγματα στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση (n=48). Το αποτέλεσμα αυτό, ανεξάρτητα 

από τους λόγους που οδήγησαν στις διαφορές μεταξύ των δύο ετών, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η καταπόνηση από την ελλειμματική άρδευση 

ήταν ο κύριος λόγος ενεργοποίησης της παραγωγής φαινολών στα νεκταρίνια. 

Η μείωση της διαθεσιμότητας του νερού στο δένδρο κατά το τελευταίο στάδιο 

της ανάπτυξης του καρπού, νωρίς το καλοκαίρι, μπορεί να προκαλέσει 

καταπόνηση στο δένδρο, καθώς κατά την περίοδο αυτή το νερό είναι 

απαραίτητο για την ανάπτυξη των βλαστών, για την παραγωγή των 
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υδατανθράκων στα φύλλα και την ανάπτυξη των καρπών. Σύμφωνα με τους 

Romero et al. (2002) σε δένδρα ελιάς και τους Roby et al. (2002) στο αμπέλι, 

η υδατική καταπόνηση οδηγεί στην ενεργοποίηση της βιοσύνθεσης 

φαινολικών ουσιών στο φλοιό των καρπών. Το γεγονός αυτό είναι σε άμεση 

συσχέτιση με την αύξηση της ενεργότητας του ενζύμου PAL σαν αντίδραση 

στην υδατική καταπόνηση. Οι Tovar et al. (2002) συνέδεσαν την υψηλή 

ενεργότητα της PAL με το μεταβολισμό των ανθοκυανιδινών και άλλων 

φαινολικών ουσιών στις ελιές. 

Όταν η επίδραση των μεταχειρίσεων εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη 

συνολικά τα δείγματα στη συγκομιδή και τη συντήρηση για δύο, τέσσερις και 

έξι εβδομάδες (n=96), διαπιστώθηκε ότι οι μεταχειρίσεις επηρέασαν 

σημαντικά τη συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών και των ολικών 

φαινολικών ανάλογα με το πειραματικό έτος. Το 2007, η ελλειμματική 

άρδευση, το ανακλαστικό πλαστικό και ο συνδυασμός των δύο μεταχειρίσεων 

αύξησαν σημαντικά (και κατά παρόμοιο τρόπο) τη συγκέντρωση των 

προανθοκυανιδινών σε σύγκριση με τους καρπούς του μάρτυρα, ενώ το 2008 

μόνο η ελλειμματική άρδευση αύξησε σημαντικά τη συγκέντρωση των 

προανθοκυανιδινών (Σχεδ. 4.2). Την ίδια τάση ακολούθησε και η 

συγκέντρωση των φαινολικών οξέων. Οι Romero et al. (2002) παρατήρησαν 

ότι η ελλειμματική άρδευση επηρέασε όχι μόνο την ποσότητα των 

φαινολικών ουσιών που περιέχονταν στο ελαιόλαδο αλλά και ποιες ουσίες 

περιέχονται και σε ποιες αναλογίες. 

 

4.4.3 Η επίδραση της θέσης του καρπού στις επιμέρους ομάδες 

φαινολικών και τα ολικά φαινολικά κατά τη συγκομιδή 

Οι μεταχειρίσεις επηρέασαν σημαντικά τη συγκέντρωση των 

φαινολικών οξέων, των προανθοκυανιδινών και των ολικών φαινολικών σε 

σχέση με τη θέση του καρπού. Κατά τη διάρκεια των δύο πειραματικών ετών, 

οι καρποί από το επάνω μέρος της κόμης είχαν υψηλότερη συγκέντρωση 

φαινολικών οξέων από τους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της 

κόμης (Σχεδ. 4.3). Όμως, στις μεταχειρίσεις με ανακλαστικό πλαστικό, οι 

διαφορές μεταξύ των δύο θέσεων στη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων 

ελαχιστοποιούταν και οι καρποί από το κάτω μέρος της κόμης του δένδρου 

είχαν παρόμοια συγκέντρωση φαινολικών οξέων με τους καρπούς που 
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συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης. Αντίθετα, η συγκέντρωση 

των φλαβονολών στους καρπούς των νεκταρινιών από το πάνω μέρος της 

κόμης ήταν παρόμοια με τη συγκέντρωση των φλαβονολών στους καρπούς 

από το κάτω μέρος της κόμης χωρίς διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων και 

τα δύο χρόνια διεξαγωγής του πειράματος. Καμία διαφορά δεν μετρήθηκε 

μεταξύ των δύο θέσεων στη συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών σε όλες τις 

μεταχειρίσεις και τα δύο χρόνια διεξαγωγής του πειράματος. Η συγκέντρωση 

των ανθοκυανιδινών ήταν πολύ μικρή και οι μέσοι όροι από τις δύο θέσεις και 

τα δυο χρόνια ήταν 0,78, 0,67, 0,84 και 0,63 mg/100 g νωπού βάρους για τους 

καρπούς του μάρτυρα, της ελλειμματικής άρδευσης, της συνδυασμένης 

μεταχείρισης ελλειμματικής άρδευσης και ανακλαστικού πλαστικού και του 

ανακλαστικού πλαστικού, αντίστοιχα. Αυτό προέκυψε από το ότι για την 

ανάλυση έγινε χρήση ολόκληρου του εδώδιμου τμήματος του καρπού (σάρκα 

και φλοιός). Παρόμοια με τα αποτέλεσμα που είχαμε στα φαινολικά οξέα 

είχαμε και με τη συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών ανάλογα με τη θέση 

του καρπού. Υψηλότερη συγκέντρωση προανθοκυανιδινών είχαν οι καρποί 

της ελλειμματικής άρδευσης οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο επάνω μέρος της 

κόμης του δένδρου. Τα ολικά φαινολικά που προέκυψαν από την άθροιση των 

επιμέρους ομάδων των φαινολικών ουσιών συμπεριφέρθηκαν ακριβώς όπως 

και οι προανθοκυανιδίνες όσον αφορά τη θέση των καρπών και τα δύο χρόνια 

διεξαγωγής του πειράματος. Από την άλλη, η μεταχείριση του ανακλαστικού 

πλαστικού αύξησε τη συγκέντρωση των ολικών φαινολικών και 

συγκεκριμένα των φαινολικών οξέων και των προανθοκυανιδινών στους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου (Σχεδ. 

4.3). Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την αύξηση της θερμοκρασίας του 

αέρα στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου επάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό (δεδομένα δεν παρατίθενται). Τα αποτελέσματα μας είναι σε 

συμφωνία με προηγούμενες μελέτες όπου φράουλες που αναπτύσσονταν 

επάνω από ανακλαστικό πλαστικό αύξησαν τη συγκέντρωση των ολικών 

φαινολικών όταν αυξήθηκε η θερμοκρασία του αέρα (Anttonen et al., 2006). 

Σε προηγούμενες μελέτες, το ανακλαστικό πλαστικό κάτω από την 

κόμη του δένδρου οδήγησε σε αύξηση της διαθεσιμότητας του φωτός στα 

χαμηλότερα μέρη της κόμης του δένδρου και βελτίωσε το κόκκινο χρώμα στο 

φλοιό των μήλων αυξάνοντας τη συγκέντρωση σε ανθοκυανιδίνες (Ju et al., 
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1999). Στη μελέτη μας, η μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού δεν 

επηρέασε σημαντικά τις περισσότερες από τις επιμέρους ομάδες των 

φαινολικών που μελετήθηκαν στους καρπούς που βρισκόταν στο επάνω 

μέρος της κόμης του δένδρου, αλλά συχνά αύξησε τις συγκεντρώσεις των 

φαινολικών ουσιών στους καρπούς που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της 

κόμης σε σύγκριση με τους καρπούς του μάρτυρα. Δεν μετρήθηκε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών 

μεταξύ των μεταχειρίσεων των ανακλαστικών πλαστικών και του μάρτυρα 

και αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη μελέτη αυτή 

εξετάστηκε ολόκληρο το εδώδιμο μέρος του καρπού με αποτέλεσμα να 

υπάρξει μεγάλη διάλυση των ανθοκυανιδινών, γιατί, όπως γνωρίζουμε από 

προηγούμενη μελέτη, οι ανθοκυανιδίνες εντοπίζονται μόνο στο φλοιό του 

καρπού του ροδάκινου (Buendia et al., 2008). Ένας άλλος παράγοντας που 

επηρεάζει τη συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών στους καρπούς είναι η 

θερμοκρασία. Έχει βρεθεί ότι τα γονίδια που εμπλέκονται στο μονοπάτι 

βιοσύνθεσης των ανθοκυανιδινών ενεργοποιούνται από τις χαμηλές 

θερμοκρασίες (Christie et al., 1994). Το ανακλαστικό πλαστικό στη μελέτη 

μας οδήγησε σε αύξηση της θερμοκρασίας του καρπού (δεδομένα δεν 

παρατίθενται) σε συμφωνία με τη μελέτη των Miller και Greene (2003), οι 

οποίοι είχαν αναφέρει ότι η εδαφοκάλυψη με ανακλαστικό πλαστικό μηλεώνα 

οδήγησε σε αύξηση της θερμοκρασίας του καρπού. Αυτή η αύξηση στη 

θερμοκρασία του καρπού μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή της σύνθεσης των 

ανθοκυανιδινών. Ενδιαφέρον αποτέλεσε και το γεγονός ότι η συγκέντρωση 

των προανθοκυανιδινών αυξήθηκε στους καρπούς που αναπτύχθηκαν επάνω 

από το υλικό εδαφοκάλυψης στο κάτω μέρος της κόμης, κυρίως το 2007, 

προφανώς λόγω τροποποίησης στο μονοπάτι βιοσύνθεσης των 

φαινυλοπροπανοειδών με προτίμηση στην παραγωγή προανθοκυανιδινών 

παρουσία περίσσιας φωτός και αυξημένης θερμοκρασίας καρπού. Στα ίδια 

συμπεράσματα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε και για τη συνδυασμένη 

μεταχείριση, όπου οι καρποί της συμπεριφέρθηκαν παρόμοια με τους 

καρπούς του ανακλαστικού πλαστικού, πιθανότατα εμφανίζοντας μικρότερη 

καταπόνηση εξαιτίας της ελλειμματικής άρδευσης. Τέλος, τα αποτελέσματα 

αυτά είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες οι οποίες κατέληξαν στο 

ότι το φως ενεργοποιεί την ενζυμική ενεργότητα της PAL και αυτό οδηγεί σε 
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αύξηση της συγκέντρωσης των φαινολικών ουσιών στους καρπούς (Dixon 

and Paiva, 1995). 

 

4.4.4 Η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης και του ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης στις επιμέρους ομάδες φαινολικών και στα 

ολικά φαινολικά κατά τη συντήρηση 

Κατά τη συντήρηση η ελλειμματική άρδευση και το ανακλαστικό 

πλαστικό δεν επηρέασαν τη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων, των 

φλαβονολών και των προανθοκυανιδινών στα νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’. Η 

μόνη επιμέρους ομάδα φαινολικών που επηρεάστηκε από το χρόνο 

συντήρησης, ανάλογα πάντα με τη μεταχείριση, ήταν οι ανθοκυανιδίνες, 

χωρίς να εμφανίζουν όμως μια ξεκάθαρη τάση (Σχεδ. 4.4). Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, η συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών ήταν πολύ χαμηλή μιας 

και φλοιός και σάρκα μελετήθηκαν μαζί και λαμβάνοντας υπόψη για τη 

συγκεκριμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων μαζί τα δείγματα από το επάνω 

και κάτω μέρος της κόμης. Το 2007 η συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών 

και των ολικών φαινολών διατηρήθηκαν σταθερές κατά την ψυχρή 

συντήρηση, ενώ το 2008 είχαμε αύξηση της συγκέντρωσης μετά από δύο 

εβδομάδες συντήρησης η οποία ακολουθήθηκε από μείωση για να 

προσεγγίσει μετά από παρατεταμένη συντήρηση τις τιμές που μετρήθηκαν 

αρχικά (Σχεδ. 4.5). Παρατηρήσαμε ότι το 2007 η συγκέντρωση των 

φαινολικών ουσιών κατά τη συντήρηση παρέμεινε σταθερή και κοντά στις 

συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν κατά τη συγκομιδή στους καρπούς με υψηλή 

συγκέντρωση φαινολικών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με 

προηγούμενη δουλειά κατά την οποία η συγκέντρωση των ολικών 

φαινολικών δεν μεταβλήθηκε μετά από δύο και τέσσερις εβδομάδες 

συντήρησης ροδάκινων στους 4 °C (Asami et al., 2003). Στη μελέτη μας, το 

2008 οι καρποί νεκταρινιάς είχαν χαμηλότερη συγκέντρωση φαινολικών 

ουσιών από το 2007, αλλά η συγκέντρωση των φαινολικών ουσιών αυξήθηκε 

μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης πιθανότατα εξαιτίας της καταπόνησης 

που προκλήθηκε από τη χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης. Οι παρατηρήσεις 

αυτές ήταν παρόμοιες με προηγούμενες που αναφέρθηκαν από τους di Vaio et 

al. (2008), οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης 

των ροδάκινων και των νεκταρινιών που καλλιεργήθηκαν στην Ιταλία 
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οδήγησαν σε αύξηση της συγκέντρωσης των φαινολικών περίπου κατά 13%. 

Με την παρατεταμένη συντήρηση, η συγκέντρωση των φαινολικών μειώνεται 

με την ταυτόχρονη εμφάνιση ζημιάς από χαμηλές θερμοκρασίες (chilling). Η 

βιοσύνθεση των φαινολικών πιθανότατα θα συνεχίζεται, εξαιτίας όμως του 

καφετιάσματος και της αδυναμίας της μεθόδου που χρησιμοποιήσαμε να 

αναλύσει αυτές τις παραγόμενες φαινολικές ουσίες, δεν ήταν δυνατόν να 

ποσοτικοποιηθεί. Τέλος το 2007, όταν τα νεκταρίνια είχαν μεγαλύτερη 

συγκέντρωση φαινολικών ουσιών, οι ζημίες από τις χαμηλές θερμοκρασίες 

ήταν μεγαλύτερες από εκείνες που εμφανίστηκαν το 2008 (δεδομένα δεν 

παρατίθενται). 

Στη μελέτη των δύο χρόνων που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι 

οι καρποί που συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της κόμης του δένδρου και 

στους οποίους εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση περιείχαν την υψηλότερη 

συγκέντρωση φαινολικών ουσιών. Οι καρποί της μεταχείρισης του 

ανακλαστικού πλαστικού, ακόμη και εκείνοι που δέχτηκαν ελλειμματική 

άρδευση, είχαν παρόμοια συγκέντρωση ολικών φαινολικών στις δύο θέσεις 

του καρπού επάνω στο δένδρο, παρόλο που εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ 

των δύο πειραματικών ετών. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι η 

βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών τεχνικών και το περιβάλλον στο οποίο 

καλλιεργούνται τα νεκταρίνια μπορεί να είναι αποτελεσματικοί τρόποι για την 

αύξηση της συγκέντρωσης των φαινολικών ουσιών στους καρπούς. 

Παράλληλα, μπορούμε να επισημάνουμε ότι πολύ λίγα είναι γνωστά για την 

επίδραση των κλιματικών παραγόντων και καλλιεργητικών τεχνικών σε 

θέματα που αφορούν τη θρεπτική ποιότητα των καρπών που επιδρούν στην 

ανθρώπινη υγεία και περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο 

αντικείμενο αυτό. 
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Πίνακας 4.1. Μεταβολές στη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων, των 
φλαβονολών, των ανθοκυανιδινών, των προανθοκυανιδινών και των ολικών 
φαινολικών που περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα του καρπού νεκταρινιών 
‘Caldesi 2000’ και συγκομίστηκαν από το επάνω (φωτιζόμενο) και κάτω 
(σκιαζόμενο) μέρος της κόμης του δένδρου, μετά την ανάπτυξή τους με 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ) ή με ανακλαστικό 
πλαστικό εδαφοκάλυψης επί της γραμμής και κανονική άρδευση 
(Ανακλαστικό) ή το συνδυασμό ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής 
άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.). Αναλύσεις έγιναν κατά τη συγκομιδή 
(22/6/07) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 
ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2007. Η συγκέντρωση εκφράστηκε σε mg 
/100 g νωπού βάρους. 

 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Φαινολικά 
οξέα 

Φλαβονόλες 
Ανθοκυα-
νιδίνες 

Προανθοκυα-
νιδίνες 

Ολικά 
φαινολικά 

   (mg /100 g νωπού βάρους) 

Συγκομιδή Μάρτυρας Επάνω 13,6 2,23 0,46 168 184 
  Κάτω  10,1 2,09 0,35 120 132 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 13,1 2,69 0,43 173 189 
  Κάτω  9,8 2,93 0,44 120 133 
 Επάνω 14,0 3,42 0,68 177 195 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  12,9 3,28 0,39 177 193 

 Ανακλαστικό Επάνω 17,6 2,33 0,36 176 197 
  Κάτω  13,9 3,13 0,40 183 200 

Μάρτυρας Επάνω 15,2 3,40 0,77 161 180 2 εβδ. 
συντήρησης  Κάτω  9,2 2,33 0,44 113 125 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 15,9 2,27 0,18 167 186 
  Κάτω  13,9 2,62 0,35 138 155 
 Επάνω 11,7 2,94 0,44 191 206 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  11,9 2,32 0,31 170 185 

 Ανακλαστικό Επάνω 13,8 2,01 0,29 198 215 
  Κάτω  13,5 2,64 0,47 181 197 

Μάρτυρας Επάνω 10,7 1,99 0,27 154 167 4 εβδ. 
συντήρησης  Κάτω  11,7 2,93 0,37 130 145 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 15,0 2,37 0,30 198 216 
  Κάτω  11,4 1,99 0,33 176 190 
 Επάνω 13,1 2,98 0,37 190 207 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  13,0 2,64 0,51 139 155 

 Ανακλαστικό Επάνω 14,2 2,41 0,45 170 187 
  Κάτω  11,5 2,88 0,54 160 175 

Μάρτυρας Επάνω 9,9 2,01 0,26 125 138 6 εβδ. 
συντήρησης  Κάτω  8,5 2,16 0,34 115 126 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 15,1 3,19 0,47 176 195 
  Κάτω  12,0 2,89 0,32 174 190 
 Επάνω 14,0 3,42 0,47 197 215 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  12,6 2,63 0,45 152 167 

 Ανακλαστικό Επάνω 11,9 2,79 0,25 182 197 
  Κάτω  10,8 2,01 0,32 143 156 

Σημαντικότητα        
Χρόνος   NS NS * NS NS 
Μεταχείριση   ** * * *** *** 
Θέση στην κόμη  *** NS NS *** *** 
ΕΣΔ 0,05   3,9 1,16 0,17 34 37 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 4.2. Μεταβολές στη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων, των 
φλαβονολών, των ανθοκυανιδινών, των προανθοκυανιδινών και των ολικών 
φαινολικών που περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα του καρπού νεκταρινιών 
‘Caldesi 2000’ και συγκομίστηκαν από το επάνω (φωτιζόμενο) και κάτω 
(σκιαζόμενο) μέρος της κόμης του δένδρου, μετά την ανάπτυξή τους με 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ) ή με ανακλαστικό 
πλαστικό εδαφοκάλυψης επί της γραμμής και κανονική άρδευση 
(Ανακλαστικό) ή το συνδυασμό ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής 
άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.). Αναλύσεις έγιναν κατά τη συγκομιδή 
(24/6/08) και μετά από 2, 4, και 6 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης και μία 
ημέρα στο ράφι το καλοκαίρι του 2008. Η συγκέντρωση εκφράστηκε σε mg 
/100 g νωπού βάρους. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Θέση 
στην 
κόμη 

Φαινολικά 
οξέα 

Φλαβονόλες 
Ανθοκυα-
νιδίνες 

Προανοκυα-
νιδίνες 

Ολικά 
φαινολικά 

   (mg /100 g νωπού βάρους) 

Συγκομιδή Μάρτυρας Επάνω 10,3 2,38 1,10 132 136 
  Κάτω  8,4 3,05 1,21 91 104 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 14,7 4,99 0,79 186 207 
  Κάτω  7,3 3,40 0,99 132 144 
 Επάνω 7,7 3,32 1,06 107 120 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  9,2 3,67 1,20 115 129 

 Ανακλαστικό Επάνω 7,8 3,83 1,08 115 128 
  Κάτω  7,0 3,16 0,66 116 127 

Μάρτυρας Επάνω 12,1 3,61 1,45 144 161 2 εβδ. 
συντήρησης  Κάτω  7,4 2,78 0,99 110 121 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 13,7 3,86 1,20 217 236 
  Κάτω  12,5 3,21 0,82 194 211 
 Επάνω 10,3 4,91 1,34 149 165 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  10,4 2,78 1,39 105 120 

 Ανακλαστικό Επάνω 13,5 5,99 1,75 150 171 
  Κάτω  11,0 4,48 1,11 122 138 

Μάρτυρας Επάνω 7,8 2,67 0,89 88 99 4 εβδ. 
συντήρησης  Κάτω  9,3 3,19 0,67 86 99 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 13,4 4,68 1,71 154 174 
  Κάτω  9,9 3,01 0,66 154 167 
 Επάνω 9,5 4,01 1,49 108 123 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  9,2 3,69 1,44 110 124 

 Ανακλαστικό Επάνω 9,0 3,02 0,82 120 132 
  Κάτω  7,8 2,44 0,83 72 84 

Μάρτυρας Επάνω 9,4 3,30 0,98 103 117 6 εβδ. 
συντήρησης  Κάτω  7,3 2,43 0,67 90 100 
 Ελ. Άρδ. Επάνω 10,7 3,86 0,72 164 179 
  Κάτω  8,3 2,50 0,35 157 169 
 Επάνω 8,4 4,65 1,12 90 104 
 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. Κάτω  7,5 2,86 0,74 94 105 

 Ανακλαστικό Επάνω 10,9 4,22 2,23 105 123 
  Κάτω  10,1 3,33 1,02 96 111 

Σημαντικότητα        
Χρόνος   *** NS * *** *** 
Μεταχείριση   *** * ** *** *** 
Θέση στην κόμη  *** *** *** *** *** 
ΕΣΔ0,05   2,9 1,7 0,57 31 31 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Σχεδιάγραμμα 4.1. Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.), του 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης (Ανακλαστικό) και του συνδυασμού 
τους (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.) στη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων (Α) και 
των προανθοκυανιδινών (Β) που περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών 
‘Caldesi 2000’ για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους κατά τη 
συγκομιδή. Η κάθε στήλη αντιπροσωπεύει τους μέσους όρους κάθε 
μεταχείρισης με ομαδοποιημένες τις δύο θέσεις δειγματοληψίας (n=6). 
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Σχεδιάγραμμα 4.2. Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.), του 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης (Ανακλαστικό) και του συνδυασμού 
τους (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.) στη συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών που 
περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ για δύο 
συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους στη συγκομιδή και κατά τη 
συντήρηση για 2, 4, και 6 εβδομάδες στους 2 °C. Η κάθε στήλη 
αντιπροσωπεύει τους μέσους όρους κάθε μεταχείρισης με ομαδοποιημένες τις 
δύο θέσεις και το χρόνο συντήρησης (n=24). 
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Σχεδιάγραμμα 4.3. Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.), του 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης (Ανακλαστικό) και του συνδυασμού 
τους (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.) στη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων (Α) και 
των προανθοκυανιδινών (Β) που περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών 
‘Caldesi 2000’ κατά τη συγκομιδή όταν αυτά συγκομίστηκαν από το πάνω και 
το κάτω τμήμα της κόμης του δένδρου. Η κάθε στήλη αντιπροσωπεύει τους 
μέσους όρους κάθε μεταχείρισης με ομαδοποιημένα τα δύο χρόνια 
διεξαγωγής του πειράματος (n=6). 
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Σχεδιάγραμμα 4.4. Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Άρδ.), του 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης (Ανακλαστικό) και του συνδυασμού 
τους (Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.) στη συγκέντρωση των ανθοκυανιδινών που 
περιέχονται στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ στη συγκομιδή 
και κατά τη συντήρηση για 2, 4, και 6 εβδομάδες στους 2 °C. Η κάθε στήλη 
αντιπροσωπεύει τους μέσους όρους κάθε μεταχείρισης με ομαδοποιημένες τις 
δύο θέσεις και τις δύο καλλιεργητικές περιόδους που πραγματοποιήθηκε το 
πείραμα (n=12). 
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Σχεδιάγραμμα 4.5. Επίδραση των δύο καλλιεργητικών περιόδων διεξαγωγής 
του πειράματος στη συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών που περιέχονται 
στο εδώδιμο τμήμα νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ στη συγκομιδή και κατά τη 
συντήρηση για 2, 4, και 6 εβδομάδες στους 2 °C. Η κάθε στήλη 
αντιπροσωπεύει τους μέσους όρους κάθε μεταχείρισης με ομαδοποιημένες τις 
δύο θέσεις και τις τέσσερις μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (n=24). 
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΩΝ ΕΛΙΑΣ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΟΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης 

και του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης Extenday® στην ποιότητα 

και συντηρησιμότητα νωπού πράσινου καρπού ελιάς ποικ. Κονσερβολιά και 

μόνο η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης στην ποιότητα και 

συντηρησιμότητα καρπού ελιάς ποικ. Χονδρολιά Χαλκιδικής, για τρεις 

συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους (2006, 2007 και 2008). Οι μετρήσεις 

ποιότητας του καρπού πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της συγκομιδής και 

μετά από συντήρηση των καρπών για 1, 2, 3, 4 ή και 5 εβδομάδες στους 5 οC 

και περιλάμβαναν: νωπό βάρος καρπού, χρώμα φλοιού, σκληρότητα σάρκας, 

ποσοστό ξηρού βάρους και ολικά φαινολικά. Κατά τη συντήρηση εκτιμήθηκε 

και η εμφάνιση ζημιάς από χαμηλές θερμοκρασίες (chilling injury, CI). 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ανάπτυξης του καρπού. Η αύξηση και 

ανάπτυξη του καρπού της ελιάς και στις δύο ποικιλίες ήταν φυσιολογική και 

δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις μεταχειρίσεις Στη συγκομιδή δεν 

βρέθηκαν διαφορές στην ποιότητα μεταξύ των μεταχειρίσεων και στις δύο 

ποικιλίες εκτός από τους καρπούς ποικ. Χονδρολιά Χαλκιδικής, όπου τα 
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ολικά φαινολικά των καρπών της ελλειμματικής άρδευσης ήταν υψηλότερα 

και παρέμειναν υψηλότερα κατά τη συντήρηση σε σχέση με τους καρπούς του 

μάρτυρα. Κατά τη συντήρηση παρατηρήθηκε υποβάθμιση της ποιότητας, που 

παρουσιάστηκε σαν μείωση του πράσινου χρώματος και μεταχρωματισμός σε 

καστανό λόγω chilling, σε όλες τις μεταχειρίσεις. Η σκληρότητα σάρκας 

μεταβλήθηκε ανάλογα με την έκταση του CI, καθώς, όταν τα συμπτώματα δεν 

ήταν έντονα, οι καρποί μαλάκωναν, ενώ όταν είχαμε έντονα συμπτώματα, η 

σάρκα έχανε μέρος της υγρασίας της και οι καρποί γινόταν πιο σκληροί. Η 

συγκέντρωση των ολικών φαινολικών μειώθηκε με την παρατεταμένη 

συντήρηση, γεγονός που θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι τα φαινολικά 

χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση καφετιάσματος του καρπού εξαιτίας της 

ζημιάς από CI. Οι καρποί που αναπτύχθηκαν με ελλειμματική άρδευση είχαν 

υψηλότερο ποσοστό ξηρού βάρους από τους καρπούς του μάρτυρα και στις 

δύο ποικιλίες. Στην ‘Κονσερβολιά’, η ελλειμματική άρδευση και το 

ανακλαστικό πλαστικό δεν επηρέασαν αρνητικά τις παραμέτρους ποιότητας 

σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα. Αντίθετα, στη ‘Χονδρολιά 

Χαλκιδικής’, οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης εμφάνισαν μεγαλύτερη 

ευαισθησία στο CI από τους καρπούς του μάρτυρα. Επίσης οι ελιές ποικ. 

Χονδρολιά Χαλκιδικής βρέθηκαν να είναι πολύ ευαίσθητες στη συντήρηση 

σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ οι ελιές ποικ. Κονσερβολιά ήταν πιο 

ανθεκτικές παρά το ότι οι καρποί συγκομίστηκαν από τον ίδιο ελαιώνα. 

Τέλος, η συνδυασμένη εφαρμογή των δύο μεταχειρίσεων (ανακλαστικό 

πλαστικό και ελλειμματική άρδευση) δεν βελτίωσε ούτε χειροτέρεψε την 

ποιότητα των καρπών της ποικιλίας Κονσερβολιάς. 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού στην περιοχή της Μεσογείου και 

η συνεχόμενη μείωση των αποθεμάτων νερού έχει επιτείνει την ανάγκη για 

την ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης. Στην περιοχή της Μεσογείου 

εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 οι αρδευόμενες εκτάσεις θα αυξηθούν, ενώ το 8-

15% του νερού που χρησιμοποιεί η γεωργία σήμερα, θα χρησιμοποιηθεί για 

άλλες χρήσεις (Χαρτζουλάκης, 2005). Για την αντιμετώπιση της έλλειψης 

νερού στη γεωργία, που μπορεί να αποτελέσει και περιοριστικό παράγοντα 
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για την αγροτική και γενικότερα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, θα 

πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης νερού και να 

χρησιμοποιηθούν για την άρδευση κατάλληλες τεχνικές με σκοπό την 

εξοικονόμηση νερού.  

Η ελιά είναι δένδρο που χαρακτηρίζει το Μεσογειακό τοπίο, είναι 

ανθεκτικό στην ξηρασία και είναι γνωστό για τη μεγάλη αντοχή που έχει στην 

παρατεταμένη υδατική καταπόνηση (Logullo and Salleo, 1988; Larsen et al., 

1989; Giorio et al., 1999; Sofo et al., 2004). Καλλιεργείται σε περιοχές με 

ετήσια βροχόπτωση από 200-1000 mm, αλλά για καλή ανάπτυξη και υψηλή 

παραγωγή απαιτείται βροχόπτωση πάνω από 500-600 mm (Rugine and 

Fedeli, 1990). Η άρδευση της ελιάς είναι αναγκαία όταν η κατανομή των 

βροχοπτώσεων δεν είναι ομοιόμορφη κατά τη διάρκεια του έτους. Οι κρίσιμες 

περίοδοι όσον αφορά τις ανάγκες σε νερό της ελιάς είναι τρείς: α) η περίοδος 

ανάπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών, η οποία συμβαίνει Φεβρουάριο – μέσα 

Μαρτίου, β) η περίοδος άνθησης και καρπόδεσης  από τα μέσα Απριλίου- 

Μάιο και, τέλος, γ) οι περίοδοι ταχείας αύξησης του καρπού από τον Μάιο - 

αρχές Ιουλίου και από μέσα Αυγούστου έως και το Σεπτέμβριο (έντονη 

αύξηση του βάρους). Στην Ελλάδα οι δύο πρώτες κρίσιμες περίοδοι για την 

ανάπτυξη και παραγωγή της ελιάς συμπίπτουν με τις βροχοπτώσεις του 

Χειμώνα και της Άνοιξης. Όταν οι βροχές του χειμώνα είναι περιορισμένες, η 

άρδευση είναι αναγκαία πριν την έναρξη της άνθησης για να εξασφαλιστεί η 

επαρκής υγρασία κατά την άνθηση. Η τρίτη φάση που είναι αναγκαία η 

άρδευση είναι πριν και μετά τη σκλήρυνση του πυρήνα όπου έχουμε τα δύο 

στάδια ταχείας ανάπτυξης του καρπού και εξυπηρετείται αναγκαστικά με 

άρδευση γιατί συμπίπτει με τους καλοκαιρινούς μήνες όταν οι βροχοπτώσεις 

είναι ελάχιστες. 

Γνωρίζοντας τα κρίσιμα στάδια στα οποία η άρδευση είναι αναγκαία, 

μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνική της ελλειμματικής άρδευσης με την 

οποία επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση της άρδευσης καθώς το δένδρο 

υποβάλλεται σε κάποιο βαθμό έλλειψης νερού σε συγκεκριμένες περιόδους, 

χωρίς σημαντική μείωση της παραγωγής και της ποιότητας του καρπού και 

του ελαιολάδου (Alegre et al., 1999; Fereres and Soriano, 2007). Με την 

τεχνική αυτή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και μείωση των 

απωλειών λόγο βαθιάς διήθησης ή επιφανειακής απορροής. Σε πειράματα που 
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έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ελλειμματικής άρδευσης σε καρπούς 

ελιάς ποικιλίας Arbequina επηρεάστηκε αρνητικά το υδατικό δυναμικό των 

φύλλων, η αγωγιμότητα των στοματίων και το νωπό βάρος καρπού (Alegre et 

al., 1999). Όσον αφορά την ποιότητα του ελαιολάδου αυτή επηρεάστηκε 

θετικά από την ελλειμματική άρδευση, καθώς αυξήθηκε η συγκέντρωση των 

πολυφαινολών και η σταθερότητα του ελαιολάδου (Motilva et al., 2000) Σε 

άλλο πείραμα που πραγματοποιήθηκε πάλι σε καρπούς ελιάς ποικιλίας 

Arbequina, η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης οδήγησε σε μείωση της 

βλαστικής ανάπτυξης και μόνο μικρή μείωση στον τελικό όγκο των καρπών 

(Iniesta et al., 2009). Στην ίδια μελέτη, επίσης παρατηρήθηκε μείωση της 

παραγωγής χωρίς όμως να επηρεαστεί σημαντικά η παραγωγή του 

ελαιολάδου, αφού οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν μεγαλύτερη 

συγκέντρωση ελαιολάδου σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα, οπότε 

παρατηρήθηκε εξοικονόμηση νερού με ελάχιστη απώλεια παραγωγής 

ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην 

Πορτογαλία με την εφαρμογή τριών στρατηγικών άρδευσης Τ0: άρδευση 

μόνο από τη βροχή, Τ1: το 30% της εξατμισοδιαπνοής (ETc) και Τ2: το 100% 

της ΕΤc, για τη ποικιλία Cobrancosa  έδειξαν ότι η άρδευση αύξησε την 

παραγωγή ελαιολάδου (Fernandes-Silva et al., 2010). Αλλά η άρδευση με το 

30% της EΤc είχε επίσης θετικά αποτελέσματα, γιατί εκτός του ότι 

διπλασίασε την ποσότητα του παραγόμενου λαδιού οδήγησε και σε 60% 

οικονομία του αρδευόμενου νερού με μόλις 25% μείωση της παραγωγής σε 

σχέση με τις ελιές που αρδεύονταν στο 100% της EΤc.  

Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε επιτραπέζιες ελιές η 

περιορισμένη άρδευση κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου δεν 

επηρέασε τη συνολική παραγωγή και το μέγεθος του καρπού, μόνο όταν 

εφαρμόστηκε κατά το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του καρπού (Marsilio et 

al., 2006). Από τα δεδομένα αυτού του πειράματος αποδείχθηκε ότι η 

ελλειμματική άρδευση αύξησε τη συγκέντρωση των φαινολικών, διατήρησε 

την περιεκτικότητα του ελαιολάδου και των λιπαρών οξέων και οδήγησε σε 

βελτιωμένο τελικό μεταποιημένο προϊόν. 

Σε άλλη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε επιτραπέζιες ελιές ποικ. Ascolana 

Tenera στην Ιταλία, η συγκέντρωση των φαινολικών των καρπών αυξήθηκε 

με τη μείωση της άρδευσης (Marsilio et al., 2008). 
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Μια άλλη τεχνική για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού θα μπορούσε να 

αποτελέσει η εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού κάτω από την κόμη του 

δένδρου επί της γραμμής, όπου και γίνεται η στάγδην άρδευση. Στην 

εισαγωγή του Κεφαλαίου 2 περιγράφονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης ανακλαστικού πλαστικού σε διάφορους καρπούς και με πιο τρόπο η 

διαθεσιμότητα φωτός αυξάνεται στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου. Το 

ανακλαστικό πλαστικό σαν εδαφοκάλυψη μελετάται τα τελευταία χρόνια σαν 

μια μέθοδος αύξησης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στα κατώτερα 

στρώματα της κόμης. Η αύξηση της διαθεσιμότητας φωτός οδηγεί σε 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών, μείωση των απωλειών νερού με τη 

μείωση της εξάτμισης από το έδαφος και μείωση των πληθυσμών ζιζανίων 

χωρίς τη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων. Για την ελιά η βελτίωση του 

φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης 

της διαφοροποίησης ανθέων. Επίσης, η ένταση του φωτός είναι ένας από τους 

καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα των φύλλων της ελιάς. Η δυσμενής επίδραση της σκίασης έχει 

μελετηθεί σε αρκετές ποικιλίες ελιάς από διάφορους ερευνητές οι οποίοι 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες 

τεχνικές κλαδέματος στην κόμη του δέντρου, ώστε η επιφάνεια των φύλλων 

που παραμένουν να δέχεται τη μέγιστη δυνατή φωτοσυνθετικά ενεργό 

ακτινοβολία και, κατά συνέπεια, να έχει αυξημένη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα (Angelopoulos et al., 1996).  

Τέλος, η βλαστική ανάπτυξη της ποικ. Χονδρολιά Χαλκιδικής είναι 

περιορισμένη, ώστε με κανονικό κλάδεμα ο φωτισμός της κόμης να είναι 

ικανοποιητικός. Αντίθετα, η βλαστική ανάπτυξη των δύο άλλων κύριων 

επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς στην Ελλάδα, Κονσερβολιά και Καλαμών, είναι 

έντονη και πέραν του κλαδέματος, αύξηση του φωτισμού της κατώτερης 

κόμης θα παρουσίαζε ενδιαφέρον να μελετηθεί με σκοπό την καλύτερη 

παραγωγή και ποιότητα καρπού στο κατώτερο τμήμα της κόμης. 

Με σκοπό την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και βελτίωση του 

φωτισμού της κόμης του ελαιόδεντρου μελετήθηκε η επίδραση της 

ελλειμματικής άρδευσης και της εδαφοκάλυψης με ανακλαστικό πλαστικό 

στην ποιότητα και συντηρησιμότητα των καρπών ‘Κονσερβολιάς’ και η 

επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης στην ποιότητα και συντηρησιμότητα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 246 

των καρπών ‘Χονδρολιάς Χαλκιδικής’, για τρείς καλλιεργητικές περιόδους 

2006, 2007 και 2008. 

 

5.2 Υλικά και Μέθοδοι 

 

5.2.1 Πείραμα Ν. Αγχιάλου 

Ο πειραματικός αγρός βρισκόταν στο Ν. Μαγνησίας στην περιοχή της 

Ν. Αγχιάλου (39º16΄50,94΄΄Ν 22 º 48΄55,05΄΄), είχε συνολική έκταση 10 

στρέμματα από τα οποία για το πείραμα μας χρησιμοποιήθηκε έκταση 

περίπου ενός στρέμματος. Το υψόμετρο ήταν 35 - 53 m και υφή του εδάφους 

πηλοαργιλλώδης Ο πειραματικός αγρός περιλάμβανε δύο ποικιλίες βρώσιμης 

ελιάς, Χονδρολιά Χαλκιδικής και Κονσερβολιάς (Αμφίσσης). H μέθοδος 

άρδευσης που εφαρμόζοταν ήταν καταιονισμός με ένα ή δύο ατομικά μπεκ 

ανά δέντρο. Η ποσότητα του νερού που εφαρμόστηκε ήταν αυτή που 

αποφάσισε ο παραγωγός από εμπειρία και στη συνέχεια υπολογίστηκε με 

βάση την εξατμισοδιαπνοή. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 

εφαρμόστηκαν συνολικά 2842 m3 ha-1 και 1198 m3 ha-1 το 2007 και 2754 m3 

ha-1 και 1192 m3 ha-1 το 2008, στα δένδρα του μάρτυρα και της ελλειμματικής 

άρδευσης αντίστοιχα, για την ποικιλία Κονσερβολιά. Η ποσότητα του νερού 

που υπολογίστηκε βάσει εξατμισοδιαπνοής (100% της ETc) και θα έπρεπε να 

εφαρμοστεί στα δένδρα του μάρτυρα ήταν 1647 m3 ha-1 και 1786 m3 ha-1, για 

τους ανωτέρω δύο μήνες το 2007 και 2008, αντίστοιχα. Για τους ίδιους μήνες 

(Ιούλιο και Αύγουστο) στα δένδρα της ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής  

εφαρμόστηκαν συνολικά 1421 m3 ha-1 και 600 m3 ha-1 το 2007 και 1377 m3 

ha-1 και 596 m3 ha-1 το 2008, στα δένδρα του μάρτυρα και της ελλειμματικής 

άρδευσης αντίστοιχα. Η ποσότητα του νερού που εφαρμόστηκε στη 

Χονδρολιά ήταν για το μάρτυρα το 100% της ETc που υπολογίστηκε και την 

ελλειμματική άρδευση το 43% της ETc. Στο πείραμα αυτό για την ποικιλία 

Χονδρολιά Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκαν 2 μεταχειρίσεις, η μεταχείριση 

του μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης, όπου η ποσότητα του νερού 

μειώθηκε κατά την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα. Για την ποικιλία 

Κονσερβολιά εφαρμόστηκαν τέσσερις μεταχειρίσεις: του μάρτυρα, της 

ελλειμματικής άρδευσης, του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης 
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(ανακλαστικό πλαστικό κάτω από την κόμη του δένδρου επί της γραμμής) και 

του συνδυασμού της ελλειμματικής άρδευσης με χρήση ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης. Το ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης 

τοποθετήθηκε στον αγρό κάτω από την κόμη και κατά μήκος της γραμμής ένα 

μήνα πριν από την έναρξη σκλήρυνσης του πυρήνα. Για κάθε μεταχειρισή 

χρησιμοποιήθηκαν 3 επαναλήψεις των 4 δένδρων. Τα δένδρα της κάθε 

τετράδας χρησιμοποιούταν στις μετρήσεις πεδίου, ενώ συχνά υπήρχε και μια 

σειρά δένδρων που δεν χρησιμοποιούταν στις μεταχειρίσεις. Οι καρποί 

συγκομίστηκαν από τα μεσαία δένδρα της κάθε επανάληψης και συνήθως από 

τα 5 (εκ των 6) που ήταν τα πιο αντιπροσωτεθτικά. 

Περίπου 800 υγιείς καρποί ελιάς συλλέχθηκαν από κάθε μεταχείριση 

και κάθε ποικιλία, στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες των 125 

καρπών και αποθηκεύτηκαν για 1, 2, 3, 4 ή και 5 εβδομάδες στους 5 °C. 

Κατά την ημέρα της συγκομιδής, καθώς και μετά τη συντήρηση, 

αξιολογήθηκε η ποιότητα των καρπών.  

 

Το 2006 οι καρποί ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

συγκομίστηκαν στις 19/9/2006 και συντηρήθηκαν για 1, 2 και 3 εβδομάδες, 

ενώ η συγκομιδή των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά έγινε στις 

26/9/2006 και συντηρήθηκαν για 1 και 2 εβδομάδες. Το 2007 η συγκομιδή 

των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής έγινε στις 21/9/2007 και 

οι καρποί συντηρήθηκαν για 1, 2, 3 και 4 εβδομάδες, ενώ οι καρποί της ελιάς 

ποικιλίας Κονσερβολιά συγκομίστηκαν στις 24/9/2007 και συντηρήθηκαν για 

1, 2, 3 και 5 εβδομάδες. Το 2008 η συγκομιδή των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής έγινε στις 20/9/2008 και οι καρποί συντηρήθηκαν για 

1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες, ενώ οι καρποί της ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά 

συγκομίστηκαν στις 2/10/2008 και συντηρήθηκαν για 1, 2, 3 και 5 εβδομάδες. 
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5.2.2 Μετρήσεις ποιότητας 

Οι μετρήσεις ποιότητας πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφονται στο 

Κεφάλαιο 2 παράγραφος 2.2.2 και αφορούσαν το χρώμα του φλοιού του 

καρπού, τη σκληρότητα σάρκας  τα ολικά φαινολικά, το νωπό και ξηρό βάρος 

καρπού και την εκτίμηση της ζημιάς από χαμηλές θερμοκρασίες με 

συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις που περιγράφονται κατωτέρω. 

Χρώμα φλοιού  

Στην περίπτωση της ελιάς, λόγω του μικρού μεγέθους του καρπού 

χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιος προσαρμογέας για να είναι δυνατή η μέτρηση 

του χρώματος καρπού με το συγκεκριμένο χρωματόμετρο. 

Σκληρότητα σάρκας καρπού 

Για τη μέτρηση της σκληρότητας σάρκας της ελιάς χρησιμοποιήθηκε 

έμβολο διαμέτρου 3 mm. 

Ολικά φαινολικά 

Για την εκχύλιση των ολικών διαλυτών φαινολικών στη περίπτωση της 

ελιάς η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν διαφορετική από εκείνη των 

ροδάκινων και περιγράφεται παρακάτω. Χρησιμοποιήθηκαν 2 g 

πολτοποιημένου δείγματος φλοιού και σάρκας καρπού ελιάς που 

ομογενοποιήθηκαν με 20 mL μεθανόλης σε συσκευή Polytron (Kinematika 

GmbH). Στη συνέχεια προστέθηκαν επιπλέον 20 mL μεθανόλης και το δείγμα 

παρέμεινε στο σκοτάδι για περίπου 2 ώρες με συνεχή ανάδευση. Το δείγμα 

στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκε στα 4000 g για 10 λεπτά. Το υπερκείμενο υγρό 

πλύθηκε με 20 mL εξάνιο και στη συνέχεια ακολούθησε τη διαδικασία 

μέτρησης των ολικών διαλυτών φαινολικών όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 

2 στη παράγραφο 2.2.2. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκφράστηκαν ως 

mg γαλλικού οξέος / 100 g φρέσκου βάρους. 

Εκτίμηση της ζημιάς από χαμηλές θερμοκρασίες 

Κατά τη συντήρηση εκτιμήθηκε η εμφάνιση ζημιάς από χαμηλές 

θερμοκρασίες (chilling injury) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του καρπού, 

σε πέντε επαναλήψεις των 12 καρπών (60 καρπούς) ανά μεταχείριση με 

κλίμακα: 0 καμία ζημιά, 1 μικρή ζημιά με <25% της επιφάνειας του καρπού 

καστανού-μαύρου χρώματος, 2 μέτρια ζημιά με 20-70% της επιφάνειας του 

καρπού καστανού-μαύρου χρώματος, 3 μεγάλη ζημιά με >70% της 
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επιφάνειας του καρπού καστανού-μαύρου χρώματος. Η εκτίμηση 

πραγματοποιούνταν κάθε χρονιά από το ίδιο άτομο. 

 

5.2.3 Μετρήσεις ανάπτυξης του καρπού 

Επιλέχθηκαν και επισημάνθηκαν κατάλληλα καρποί με σκοπό τον έλεγχο 

της ανάπτυξής τους από τον Ιούνιο έως τη συγκομιδή. Χρησιμοποιήθηκαν 

δυο δέντρα από κάθε μεταχείριση και τέσσερις καρπούς σε κάθε ένα από 

αυτά, με ένα σε κάθε σημείο του ορίζοντα, σε ύψος 1,5 m-2 m. Οι μετρήσεις 

ανάπτυξης γίνονταν στους επισημασμένους καρπούς με τη χρήση παχύμετρου 

με βερνιέρο μετρώντας τα μήκη και πλάτη των καρπών. Η ανάπτυξη του 

καρπού ακολουθήθηκε περιοδικά από λίγο πριν την έναρξη σκλήρυνσης του 

πυρήνα έως τη συγκομιδή και στις δύο ποικιλίες κατά τα έτη 2006 και 2007 

στις μεταχειρίσεις του μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης. 

 

5.2.4 Υπολογισμός των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό 

Ο τρόπος υπολογισμού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό που 

χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε σε υπολογισμούς της εξατμισοδιαπνοής 

σύμφωνα με την εξίσωση των Penmann-Montieth. Η συγκεκριμένη εξίσωση 

χρησιμοποιεί δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, σχετικής 

υγρασίας και ταχύτητας αέρα. Η εξίσωση περιγράφεται αναλυτικά στη 

παράγραφο 2.2.6 του Κεφαλαίου 2.  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στην εξίσωση της 

εξατμισοδιαπνοής συλλέχθηκαν από μετεωρολογικό σταθμό που 

εγκαταστάθηκε σε απόσταση περίπου 1 Km από τον πειραματικό αγρό. Οι 

αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε απόσταση περίπου 2 m από το έδαφος, όπως 

συνίσταται από τον κατασκευαστή για την εγκυρότητα των μετρήσεων. Για 

την καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς 

οι ίδιες συσκευές που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3.2.4 του Κεφαλαίου 3.  

Οι φυτικοί συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της 

εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας κατά FAO-24, oπώς αναφέρονται από τον 

Παπαζαφειρίου (1999) και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο φαίνονται στο 

παρακάτω πίνακα. 
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Καλλιέργεια Φυτικός συντελεστής Kc 

 Ιούλιος Αύγουστος 

Ελιά 0,50 0,50 

 

 

5.2.5 Στατιστική ανάλυση 

Τα αποτελέσματα ανά έτος και ποικιλία αναλύθηκαν με Ανάλυση της 

Παραλλακτικότητας με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (SPSS 

16.0, Chicago, USA). Ως παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν η μεταχείριση και ο 

χρόνος συντήρησης με πέντε επαναλήψεις των έξι καρπών ανά μεταχείριση 

και χρόνο συντήρησης. Υπολογίστηκε και παρουσιάζεται η Ελάχιστη 

Σημαντική Διαφορά για επίπεδο 5%. Στις μετρήσεις φαινολικών και CI του 

2007 παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις. 

 

5.3 Αποτελέσματα 

 

5.3.1 Ποιότητα καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά την καλλιεργητική 

περίοδο 2006  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά δεν μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.1). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την 

παράμετρο L* των καρπών της ελιάς στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης κυρίως κατά τη δεύτερη 

εβδομάδα συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (Πίν. 

5.1). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο a* στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις 

(Πίν. 5.1). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο b* στη 

συγκομιδή και κατά συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά αυξήθηκε μετά από μία εβδομάδα συντήρησης και στη συνέχεια 

παρέμεινε σταθερός και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.1). Η ελλειμματική 
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άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο chroma στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις 

(Πίν. 5.1). Στη συγκομιδή και μετά από μια εβδομάδα συντήρησης οι καρποί 

των δύο μεταχειρίσεων είχαν παρόμοιες τιμές παραμέτρου Hue. Μετά από 

δύο εβδομάδες συντήρησης, οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

μικρότερες τιμές παραμέτρου Hue από τους καρπούς του μάρτυρα. 

Η σκληρότητα σάρκας των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά 

παρέμεινε σχεδόν σταθερή κατά την πρώτη εβδομάδα συντήρησης και 

μειώθηκε σημαντικά μετά τη δεύτερη εβδομάδα συντήρησης και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.1). Στη συγκομιδή και μετά από μια εβδομάδα 

συντήρησης, οι δύο μεταχειρίσεις δεν είχαν διαφορές στη σκληρότητα 

σάρκας. Μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης οι καρποί της ελλειμματικής 

άρδευσης ήταν πιο μαλακοί από τους καρπούς του μάρτυρα. 

Το ποσοστό ξηρού βάρους (ΞΒ) των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά δεν άλλαξε με το χρόνο συντήρησης στους καρπούς του 

μάρτυρα (Πίν. 5.1). Το ποσοστό ΞΒ των καρπών της ελλειμματικής άρδευσης 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης. Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε 

σημαντικά το ποσοστό ΞΒ των καρπών στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση.  

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις 

(Πίν. 5.7). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε τη συγκέντρωση των 

ολικών φαινολικών κατά τη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες chilling injury (CI) που 

εμφανίστηκαν με τη συντήρηση στο εσωτερικό και εξωτερικό του καρπού 

ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά αυξήθηκαν με το χρόνο συντήρησης και στις 

δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.9). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε τις 

ζημίες από CI στο εσωτερικό και εξωτερικό του καρπού κατά τη συντήρηση.  

Το νωπό βάρος των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά δεν 

επηρεάστηκε από τη συντήρηση και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.15). Δεν 

υπήρχαν διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων στο βάρος καρπού στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 
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5.3.2 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιάς την καλλιεργητική περίοδο 2006 

Το μήκος καρπού της ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά αυξήθηκε με το 

χρόνο κατά την τελευταία φάση ανάπτυξης του καρπού (Πίν. 5.13). Οι καρποί 

που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης είχαν παρόμοιο 

μήκος και ρυθμό ανάπτυξης τον τελευταίο μήνα ανάπτυξης του καρπού σε 

σχέση με αυτούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής άρδευσης. 

Το πλάτος καρπού της ελιάς αυξήθηκε και αυτό με το χρόνο. Οι ελιές 

που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής άρδευσης είχαν μεγαλύτερο 

πλάτος καρπού σε σχέση με τους καρπούς που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

ελλειμματικής άρδευσης. 

 

5.3.3 Ποιότητα καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά την καλλιεργητική 

περίοδο 2007  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των καρπών της ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά αυξήθηκε μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης (πιο φωτεινό 

χρώμα λόγω μείωσης της χλωροφύλλης) και στη συνέχεια μειώθηκε για να 

φτάσει σε χαμηλότερα από τα αρχικά επίπεδα μετά από πέντε εβδομάδες 

συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις λόγω ζημιάς από CI (Πίν. 5.2). Δεν 

μετρήθηκαν διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων στην παράμετρο L* κατά τη 

συγκομιδή και στη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά διατηρήθηκε σταθερός τις δύο πρώτες εβδομάδες συντήρησης 

και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά την 3η εβδομάδα συντήρησης και ακόμη 

περισσότερο κατά την 5η εβδομάδα, σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.2). Δεν 

παρατηρήθηκαν μεταβολές στην παράμετρο a* κατά τη συγκομιδή και τις δύο 

πρώτες εβδομάδες συντήρησης. Κατά την 3η και 5η εβδομάδα συντήρησης ο 

μάρτυρας και η συνδυασμένη μεταχείριση Ανακ. + Ελ. Άρδ. είχαν 

μεγαλύτερες τιμές στην παράμετρο a* από τους καρπούς των μεταχειρίσεων 

του ανακλαστικού πλαστικού και της ελλειμματικής άρδευσης.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά αυξήθηκε σταδιακά μέχρι τις δύο πρώτες εβδομάδες 

συντήρησης και στη συνέχεια μειώθηκε για να φτάσει στις αρχικές τιμές κατά 
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την 5η εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.2). Εξαίρεση 

αποτέλεσε η ελλειμματική άρδευση όπου κατά την 5η εβδομάδα μετρήθηκαν 

χαμηλότερες τιμές παραμέτρου b* από εκείνες τις συγκομιδής. Στη 

συγκομιδή η μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού είχε τη χαμηλότερη 

τιμή από τις λοιπές μεταχειρίσεις. Η τάση αυτή διατηρήθηκε και κατά τη 

συντήρηση μετά από μία και δύο εβδομάδες, ενώ διαφορές μεταξύ των 

μεταχειρίσεων στην παράμετρο b* δεν μετρήθηκαν μετά από τρείς και πέντε 

εβδομάδες συντήρησης. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά αυξήθηκε σταδιακά μέχρι τις δύο πρώτες εβδομάδες 

συντήρησης και στη συνέχεια μειώθηκε για να φτάσει στις αρχικές τιμές κατά 

την 5η εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.2). Εξαίρεση 

αποτέλεσε η ελλειμματική άρδευση του μάρτυρα όπου κατά την 5η εβδομάδα 

οι καρποί είχαν χαμηλότερες τιμές chroma από εκείνες της συγκομιδής. Στην 

συγκομιδή η μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού είχε τη χαμηλότερη 

τιμή από τις λοιπές μεταχειρίσεις. Η τάση αυτή διατηρήθηκε και κατά τη 

συντήρηση μετά από μία και δύο εβδομάδες, ενώ διαφορές μεταξύ των 

μεταχειρίσεων στην παράμετρο chroma, δεν μετρήθηκαν μετά από τρείς και 

πέντε εβδομάδες συντήρησης. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού hue των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης παρουσιάζοντας την πιο 

ραγδαία μείωση μετά από τρείς και πέντε εβδομάδες συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.2). Οι καρποί της μεταχείρισης του ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν τη μεγαλύτερη τιμή της παραμέτρου hue από τις λοιπές 

μεταχειρίσεις στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Η σκληρότητα σάρκας των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά 

αυξήθηκε μετά από τρείς εβδομάδες συντήρησης και στη συνέχεια μειώθηκε 

με την παρατεταμένη συντήρηση (πέντε εβδομάδες), σε όλες τις μεταχειρίσεις 

(Πίν. 5.2). Στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση οι μεταχειρίσεις, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν επηρέασαν τη σκληρότητα σάρκας. Κατά την 

δεύτερη και πέμπτη εβδομάδα οι καρποί της συνδυασμένης άρδευσης Ανακ. + 

Ελ. Άρδ. ήταν πιο σκληροί από το μάρτυρα πού είχε τους πιο μαλακούς 

καρπούς από όλες τις μεταχειρίσεις, ενώ η σκληρότητα σάρκας των καρπών 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 254 

της Ελ. Άρδ. και του ανακλαστικού πλαστικού κυμάνθηκαν σε ενδιάμεσες 

τιμές. 

Το ποσοστό ΞΒ των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά δεν 

μεταβλήθηκε ουσιαστικά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις, 

ενώ κατά την 5η εβδομάδα συντήρησης μετρήθηκε αύξηση στις μεταχειρίσεις 

που περιελάμβαναν ανακλαστικό πλαστικό (Πίν. 5.2). Οι καρποί του μάρτυρα 

είχαν το χαμηλότερο ποσοστό ΞΒ, ενώ σημαντικά υψηλότερο ποσοστό είχαν 

οι καρποί του ανακλαστικού πλαστικού και ακόμη υψηλότερο οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης. Το πιο υψηλό ποσοστό ΞΒ εμφάνισαν οι καρποί της 

συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακ. + Ελ. Άρδ. Οι διαφορές αυτές 

παρουσιάστηκαν στη συγκομιδή και διατηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της 

συντήρησης. 

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά δεν μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις που εφαρμόστηκαν (Πίν. 5.7). Οι καρποί της συνδυασμένης 

μεταχείρισης Ανακ. + Ελ. Άρδ είχαν χαμηλότερη συγκέντρωση ολικών 

φαινολικών κατά τη συγκομιδή και υψηλότερη κατά τη συντήρηση από τους 

καρπούς του μάρτυρα. Οι καρποί των λοιπών μεταχειρίσεων (Ελ. Άρδ. ή 

ανακλαστικό πλαστικό) είχαν παρόμοια συγκέντρωση ολικών φαινολικών στη 

συγκομιδή με τους καρπούς του μάρτυρα και κάποιες φορές εμφάνισαν 

υψηλότερο ποσοστό κατά τη συντήρηση από τους καρπούς του μάρτυρα 

χωρίς όμως να εμφανίζουν μια συγκεκριμένη τάση. 

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν στο 

εσωτερικό των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά αυξήθηκαν με το χρόνο 

συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.10, Σχεδ.5.3Α). Σημαντικά 

συμπτώματα άρχισαν να εμφανίζονται μετά από τρείς εβδομάδες συντήρησης 

με τους καρπούς του μάρτυρα να εμφανίζουν πιο έντονα συμπτώματα από τις 

υπόλοιπες μεταχειρίσεις στις οποίες εμφανίστηκαν τα συμπτώματα με 

μικρότερη ένταση. Μετά από παρατεταμένη συντήρηση (πέντε εβδομάδες) 

εμφανίστηκαν έντονα συμπτώματα στους καρπούς του μάρτυρα, ενώ 

μικρότερης έντασης ήταν το CI που είχαν οι καρποί τις ελλειμματικής 

άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού. 

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες που εμφανίστηκαν εξωτερικά των 

καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά αυξήθηκαν με το χρόνο συντήρησης, 
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εμφανίζοντας τα πιο έντονα συμπτώματα μετά από πέντε εβδομάδες 

συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.10). Τη πέμπτη εβδομάδα 

συντήρησης εμφανίστηκαν διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων χωρίς όμως 

να εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη τάση. 

Το νωπό βάρος των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.15). 

Οι μεταχειρίσεις δεν επηρέασαν ουσιαστικά το νωπό βάρος καρπού στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

 

5.3.4 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιάς την καλλιεργητική περίοδο 2007 

Το μήκος καρπού της ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά αυξήθηκε με το 

χρόνο κατά την τελευταία φάση ανάπτυξης του καρπού (Πίν. 5.14). Οι καρποί 

που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης και ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν παρόμοιο μήκος τον τελευταίο μήνα ανάπτυξης του καρπού 

με τους καρπούς του μάρτυρα. 

Το πλάτος καρπού της ελιάς αυξήθηκε και αυτό με το χρόνο. Οι ελιές 

που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κανονικής άρδευσης είχαν μεγαλύτερο 

πλάτος καρπού σε σχέση με τους καρπούς των λοιπών μεταχειρίσεων. 

 

5.3.5 Ποιότητα καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά την καλλιεργητική 

περίοδο 2008  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά μειώθηκε ραγδαία την πρώτη εβδομάδα συντήρησης (ο φλοιός 

έγινε πιο σκούρος) και στη συνέχεια διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε όλη τη 

διάρκεια της συντήρησης και για όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.3). Οι καρποί 

του μάρτυρα είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου L* από τις λοιπές 

μεταχειρίσεις, ενώ οι διαφορές αυτές ήταν σημαντικές στη συγκομιδή και 

διατηρήθηκαν και για ορισμένες μεταχειρίσεις μέχρι τις δύο πρώτες 

εβδομάδες συντήρησης. Κατά την 3η και 5η εβδομάδα συντήρησης δεν 

μετρήθηκαν διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων για την παράμετρο L*. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά αυξήθηκε ραγδαία την πρώτη εβδομάδα συντήρησης και στη 

συνέχεια διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της συντήρησης 
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και σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.3). Εξαίρεση αποτέλεσαν οι καρποί του 

μάρτυρα στους οποίους αυξήθηκε περαιτέρω η παράμετρος a* κατά την 5η 

εβδομάδα συντήρησης. Στη συγκομιδή δεν μετρήθηκαν διαφορές στην 

παράμετρο a* μεταξύ των μεταχειρίσεων, ενώ στη συντήρηση 

παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων οι οποίες δεν ήταν 

σημαντικές. 

Η παράμετρος χρώματος b* των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.3). Οι 

καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν μικρότερη τιμή της παραμέτρου b* 

από τους καρπούς του μάρτυρα και των λοιπών μεταχειρίσεων. Οι διαφορές 

αυτές ήταν σημαντικές κατά τη συγκομιδή, αλλά εκμηδενίστηκαν με το χρόνο 

συντήρησης.  

Η παράμετρος χρώματος chroma των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις 

(Πίν. 5.3). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν μικρότερη τιμή της 

παραμέτρου chroma από τους καρπούς του μάρτυρα και των λοιπών 

μεταχειρίσεων. Οι διαφορές αυτές ήταν σημαντικές κατά τη συγκομιδή, αλλά 

εκμηδενίστηκαν με το χρόνο συντήρησης.  

Η παράμετρος χρώματος hue των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά 

μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις, ενώ οι 

χαμηλότερες τιμές μετρήθηκαν μετά την παρατεταμένη συντήρηση (Πίν. 5.3). 

Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου 

hue από το μάρτυρα και τις λοιπές μεταχειρίσεις. Οι διαφορές αυτές δεν ήταν 

σημαντικές κατά τη συγκομιδή αλλά εμφανίστηκαν με το χρόνο συντήρησης 

και κυρίως κατά την 5η εβδομάδα. 

Η σκληρότητα σάρκας των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά 

μειώθηκε ραγδαία την πρώτη εβδομάδα συντήρησης και στη συνέχεια 

μειώθηκε σταδιακά μέχρι την τρίτη εβδομάδα για να παρουσιάσει αύξηση την 

πέμπτη εβδομάδα συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.3, Σχεδ.5.1Β). 

Μόνο οι καρποί του ανακλαστικού πλαστικού άρχισαν να σκληραίνουν από 

την τρίτη εβδομάδα συντήρησης. Στη συγκομιδή δεν μετρήθηκαν διαφορές 

στη σκληρότητα σάρκας μεταξύ των μεταχειρίσεων. Οι καρποί από τις 

μεταχειρίσεις του ανακλαστικού πλαστικού ήταν πιο μαλακοί από τους 

καρπούς του μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης σε όλες τις χρονικές 
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στιγμές κατά τη συντήρηση, εκτός από τις τρεις εβδομάδες συντήρησης, όταν 

οι καρποί όλων των μεταχειρίσεων είχαν την ίδια σκληρότητα σάρκας. 

Το ποσοστό ΞΒ των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά δεν 

μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.3). Οι 

καρποί των μεταχειρίσεων ελλειμματικής άρδευσης και ανακλαστικού 

πλαστικού είχαν υψηλότερο ποσοστό ΞΒ από τους καρπούς του μάρτυρα, με 

τους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης να έχουν το υψηλότερο ποσοστό. 

Οι καρποί της συνδυασμένης μεταχείρισης Ανακ. + Ελ. Άρδ. είχαν 

χαμηλότερο ποσοστό ΞΒ από το μάρτυρα και τις λοιπές μεταχειρίσεις. Οι 

διαφορές αυτές υπήρχαν τόσο στη συγκομιδή όσο και κατά τη συντήρηση.  

Η συγκέντρωση ολικών φαινολικών των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Κονσερβολιά μειώθηκε κατά τη δεύτερη εβδομάδα συντήρησης και 

παρέμεινε στα επίπεδα αυτά μέχρι και μετά από πέντε εβδομάδες συντήρησης 

σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.7). Οι καρποί από τις μεταχειρίσεις του 

ανακλαστικού πλαστικού είχαν χαμηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών 

από τους καρπούς του μάρτυρα, ενώ οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης 

είχαν τις περισσότερες φορές υψηλότερο ποσοστό ολικών φαινολικών από 

τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Οι ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του καρπού ελιάς 

ποικιλίας Κονσερβολιά εμφανίστηκαν από την 1η εβδομάδα συντήρησης και 

αυξήθηκαν σταδιακά μέχρι την 5η εβδομάδα συντήρησης όταν και 

εμφανίστηκαν πιο έντονα συμπτώματα σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.12, 

Σχεδ. 5.4Α). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης εμφάνισαν χαμηλότερο ή 

ίσο ποσοστό CI με τους καρπούς του μάρτυρα, οι οποίοι με τη σειρά τους 

είχαν χαμηλότερο ποσοστό CI από τους καρπούς των μεταχειρίσεων του 

ανακλαστικού πλαστικού. Η τάση αυτή διατηρήθηκε μέχρι και την 3η 

εβδομάδα συντήρησης. Την 5η εβδομάδα οι καρποί της ελλειμματικής 

άρδευσης είχαν το μικρότερο ποσοστό CI στο εσωτερικό του καρπού από το 

μάρτυρα και τις λοιπές μεταχειρίσεις. 

Οι ζημιές από τις χαμηλές θερμοκρασίες στο εξωτερικό του καρπού 

ελιάς ποικιλίας Κονσερβολία με το χρόνο και τις μεταχειρίσεις εμφανίστηκαν 

στους καρπούς ακριβώς όπως και οι ζημιές στο εσωτερικό του καρπού.  

Το νωπό βάρος καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά δεν μεταβλήθηκε 

ουσιαστικά με το χρόνο συντήρησης σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 5.15). 
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Στη συγκομιδή οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν μικρότερο βάρος 

από τους καρπούς του μάρτυρα, ενώ οι καρποί της συνδυασμένης 

μεταχείρισης Ανακ.+ Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερο βάρος από τους καρπούς του 

μάρτυρα, τέλος το βάρος των καρπών του ανακλαστικού πλαστικού 

κυμάνθηκε στα επίπεδα του μάρτυρα. Κατά τη συντήρηση μετρήθηκαν 

διακυμάνσεις του νωπού βάρος μεταξύ των μεταχειρίσεων χωρίς όμως να 

εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τάση. 

 

5.3.6 Ποιότητα καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής την 

καλλιεργητική περίοδο 2006  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης και στις 

δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.4). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την 

παράμετρο L* κατά τη συγκομιδή και τη συντήρηση με μόνη εξαίρεση την 

πρώτη εβδομάδα συντήρησης, όπου οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης 

είχαν μικρότερες τιμές παραμέτρου L* από τους καρπούς του μάρτυρα.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής αυξήθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης και στις 

δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.4). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την 

παράμετρο a* στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε σταδιακά με τη συντήρηση αλλά ραγδαία 

μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.4). Η 

ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο b* στη συγκομιδή και 

κατά τη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος chroma των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε σταδιακά με τη συντήρηση αλλά ραγδαία 

μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.4). Η 

ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο chroma στη συγκομιδή 

και κατά τη συντήρηση. 

Η παράμετρος χρώματος hue των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης και στις δυο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.4). Δεν μετρήθηκαν διαφορές στην παράμετρο hue 

μεταξύ των μεταχειρίσεων στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 
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Η σκληρότητα σάρκας των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής μειώθηκε μετά από δύο εβδομάδες συντήρησης ενώ μετά την 3η 

εβδομάδα αυξήθηκε ξανά σημαντικά ώστε οι καρποί είχαν μεγαλύτερη 

σκληρότητα σάρκας από την ημερομηνία συγκομιδής και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.4). Σε όλες τις χρονικές στιγμές οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης ήταν πιο σκληροί από τους καρπούς του μάρτυρα. 

Το ποσοστό ΞΒ των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο για τους καρπούς του μάρτυρα, ενώ για τους 

καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης διατηρήθηκε στα επίπεδα που ήταν 

κατά τη συγκομιδή (Πίν. 5.4). Το ποσοστό ΞΒ δεν επηρεάστηκε από την 

ελλειμματική άρδευση στη συγκομιδή. Κατά τη συντήρηση οι καρποί του 

μάρτυρα είχαν χαμηλότερο ποσοστό ΞΒ από τους καρπούς της ελλειμματικής 

άρδευσης.  

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.8). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

μεγαλύτερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών από τους καρπούς του μάρτυρα 

στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Οι ζημιές από CI εμφανίστηκαν στο εσωτερικό και εξωτερικό του 

καρπού της ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής κατά την πρώτη εβδομάδα 

συντήρησης και αυξήθηκαν με το χρόνο και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.9). 

Την πρώτη εβδομάδα η έκταση των ζημιών από CI ήταν μεγαλύτερη στους 

καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης, ενώ τις υπόλοιπες εβδομάδες 

συντήρησης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων.  

Το νωπό βάρος καρπού ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης στους καρπούς της 

ελλειμματικής άρδευσης, ενώ στην περίπτωση του μάρτυρα, το νωπό βάρος 

καρπού διατηρήθηκε σταθερό με το χρόνο συντήρησης (Πίν. 5.16). Στη 

συγκομιδή οι καρποί του μάρτυρα είχαν μικρότερο βάρος καρπού από τους 

καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης, ενώ, κατά τη συντήρηση, το βάρος των 

καρπών του μάρτυρα ήταν ελαφρά μεγαλύτερο από εκείνο των καρπών της 

ελλειμματικής άρδευσης χωρίς όμως στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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5.3.7 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής την καλλιεργητική περίοδο 2006 

Το μήκος και πλάτος καρπού της ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής αυξήθηκε με το χρόνο κατά τους τελευταίους μήνες ανάπτυξης 

του καρπού (Πίν. 5.13). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

ελλειμματικής άρδευσης είχαν παρόμοιο μήκος και πλάτος τους τελευταίους 

μήνες ανάπτυξης του καρπού σε σχέση με αυτούς που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες κανονικής άρδευσης. 

 

5.3.8 Ποιότητα καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής την 

καλλιεργητική περίοδο 2007 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης και στις 

δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.5). Η Ελ. Άρδ. δεν επηρέασε την παράμετρο L* στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής αυξήθηκε με το χρόνο και στις δύο μεταχειρίσεις 

(Πίν. 5.5). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την παράμετρο a* στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, εκτός από την 1η και 4η εβδομάδα 

συντήρησης όταν οι καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερες τιμές στην 

παράμετρο a* σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.5). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε το 

παραμέτρου b* στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, εκτός από την 1η 

εβδομάδα συντήρησης όταν οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

μικρότερες τιμές παραμέτρου b* από εκείνες του μάρτυρα. 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.5). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την 

παράμετρο chroma στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, εκτός από την 1η 

και 4η εβδομάδα συντήρησης όταν οι καρποί της Ελ. Άρδ. είχαν μεγαλύτερες 

τιμές παραμέτρου chroma από τους καρπούς του μάρτυρα. 
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Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης και στις 

δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.5). Η ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε την 

παράμετρο Hue στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση εκτός από την 4η 

εβδομάδα συντήρησης όταν οι τιμές της παραμέτρου Hue των καρπών της 

ελλειμματικής άρδευσης ήταν στατιστικά μικρότερες από εκείνες του 

μάρτυρα.  

Η σκληρότητα σάρκας των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις 

(Πίν. 5.5, Σχεδ. 5.2Α). Οι καρποί μαλάκωσαν ραγδαία μετά την 1η εβδομάδα 

συντήρησης και στη συνέχεια σκλήρυναν μέχρι την 3η εβδομάδα συντήρησης 

για να καταρρεύσουν τελικά την 4η εβδομάδα συντήρησης. Οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης ήταν πιο σκληροί από τους καρπούς του μάρτυρα 

στη συγκομιδή. Κατά τη συντήρηση δεν μετρήθηκαν διαφορές στη 

σκληρότητα σάρκας μεταξύ των μεταχειρίσεων. 

Το ποσοστό ΞΒ των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

αυξήθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.5). Η 

ελλειμματική άρδευση δεν επηρέασε το ποσοστό ΞΒ των καρπών στη 

συγκομιδή. Κατά τη συντήρηση οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

υψηλότερο ποσοστό ΞΒ από τους καρπούς του μάρτυρα.  

Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.8). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. 

Οι ζημιές από CI τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του 

καρπού ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής εμφανίστηκαν από την πρώτη 

εβδομάδα συντήρησης και στη συνέχεια αυξήθηκαν σημαντικά με την 

παρατεταμένη συντήρηση (Πίν. 5.11). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης 

εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό ζημιάς εσωτερικά του καρπού κατά τη 2η και 

3η εβδομάδα συντήρησης, ενώ τις λοιπές χρονικές στιγμές δεν υπήρχαν 

διαφορές στο CI μεταξύ των καρπών του μάρτυρα και της ελλειμματικής 

άρδευσης (Σχεδ. 5.3Β). Εξωτερικά του καρπού οι καρποί της ελλειμματικής 

άρδευσης είχαν υψηλότερο ποσοστό ζημιάς μόνο κατά την 1η εβδομάδα 
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συντήρησης, ενώ τις υπόλοιπες χρονικές στιγμές δεν μετρήθηκαν διαφορές 

στο CI των καρπών του μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης. 

Το νωπό βάρος των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης μέχρι τις δύο εβδομάδες 

συντήρησης και στη συνέχεια διατηρήθηκε στα επίπεδα αυτά μέχρι τις 

τέσσερις εβδομάδες συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.16). Οι 

καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν το μεγαλύτερο βάρος καρπού στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση με μόνη εξαίρεση τη 2η εβδομάδα 

συντήρησης όταν δεν μετρήθηκαν διαφορές στο νωπό βάρος μεταξύ των 

καρπών του μάρτυρα και της ελλειμματικής άρδευσης. 

 

5.3.9 Ανάπτυξη καρπού (μήκος και πλάτος καρπού) ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής την καλλιεργητική περίοδο 2007 

Το μήκος και πλάτος καρπού της ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής αυξήθηκε με το χρόνο κατά την τελευταία φάση ανάπτυξης του 

καρπού (Πίν. 5.14). Οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής 

άρδευσης είχαν μεγαλύτερο μήκος και πλάτος από την αρχή των μετρήσεων 

και καθ’ όλη την ανάπτυξη τους από τους καρπούς του μάρτυρα. 

 

5.3.10 Ποιότητα καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής την 

καλλιεργητική περίοδο 2008 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού L* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής αυξήθηκε την 1η εβδομάδα συντήρησης, ενώ 

μειώθηκε ραγδαία μετά τη 2η εβδομάδα συντήρησης και συνέχισε σταδιακά 

να μειώνεται μέχρι την 5η εβδομάδα και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.6). Οι 

καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν μεγαλύτερες τιμές παραμέτρου L* 

από του καρπούς του μάρτυρα κατά τη συγκομιδή και, τις περισσότερες 

φορές, κατά τη συντήρηση. Εξαίρεση αποτέλεσε η 1η εβδομάδα συντήρησης 

κατά την οποία δεν βρέθηκαν διαφορές στην παράμετρο L* μεταξύ των 

καρπών της ελλειμματικής άρδευσης και του μάρτυρα.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού a* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής αυξήθηκε με το χρόνο μετά από την 1η εβδομάδα 

συντήρησης και μέχρι την πέμπτη εβδομάδα και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 

5.6). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν ελάχιστα μεγαλύτερες 
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τιμές παραμέτρου a* στη συγκομιδή και στη συντήρηση παρουσιάζοντας 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μονό κατά την τρίτη και πέμπτη εβδομάδα 

συντήρησης.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού b* των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής αυξήθηκε την 1η εβδομάδα συντήρησης και στη 

συνέχεια μειώθηκε σταδιακά μέχρι και το τέλος της συντήρησης και στις δύο 

μεταχειρίσεις (Πίν. 5.6). Μικρές διαφορές μετρήθηκαν μεταξύ των 

μεταχειρίσεων. Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν μεγαλύτερες 

τιμές παραμέτρου b* από τους καρπούς του μάρτυρα στη συγκομιδή, και μετά 

την πρώτη, τρίτη και τέταρτη εβδομάδα συντήρησης. Δεν μετρήθηκαν 

διαφορές στην παράμετρο b* μεταξύ των μεταχειρίσεων κατά τη δεύτερη και 

πέμπτη εβδομάδα συντήρησης.  

Η παράμετρος χρώματος φλοιού chroma των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής επηρεάστηκε από το χρόνο συντήρησης και τις 

μεταχειρίσεις ακριβώς όπως και η παράμετρος χρώματος b* (Πίν. 5.6). 

Η παράμετρος χρώματος φλοιού Hue των καρπών ελιάς ποικιλίας 

Χονδρολιά Χαλκιδικής μειώθηκε σταδιακά με το χρόνο συντήρησης και στις 

δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 6). Οι καρποί του μάρτυρα είχαν μεγαλύτερες τιμές 

παραμέτρου Hue από τους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης στη 

συγκομιδή και κατά τη συντήρηση, παρόλο που οι διαφορές, ενώ ήταν 

στατιστικά σημαντικές, ήταν ουσιαστικά μικρές. 

Η σκληρότητα σάρκας των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά 

Χαλκιδικής σταδιακά αυξήθηκε μέχρι και την 4η εβδομάδα συντήρησης, ενώ 

την 5η εβδομάδα μειώθηκε ραγδαία για να φτάσει τις τιμές που μετρήθηκαν 

κατά τη συγκομιδή (Πίν. 5.6, Σχεδ. 5.2Β). Η ελλειμματική άρδευση δεν 

επηρέασε σημαντικά τη σκληρότητα σάρκας στη συγκομιδή και κατά τη 

συντήρηση. 

Το ποσοστό ΞΒ των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

ήταν παρόμοιο σε όλες τις χρονικές στιγμές κατά τη συγκομιδή και τη 

συντήρηση, εκτός από την 3η εβδομάδα συντήρησης, όταν οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης είχαν το υψηλότερο ποσοστό ΞΒ από τις υπόλοιπες 

χρονικές στιγμές (Πίν. 6). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

υψηλότερο ποσοστό ΞΒ κατά τη συγκομιδή και τη συντήρηση από τους 

καρπούς του μάρτυρα. 
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Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών μειώθηκε με το χρόνο 

συντήρησης και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.8). Οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης είχαν παρόμοια συγκέντρωση ολικών φαινολικών με 

τους καρπούς του μάρτυρα κατά τη συγκομιδή και ελάχιστα υψηλότερη κατά 

τη συντήρηση. 

Οι ζημιές από CI στο εξωτερικό και εσωτερικό μέρος του καρπού ελιάς 

ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής αυξήθηκαν με το χρόνο συντήρησης και 

στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.12). Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης 

εμφάνισαν εντονότερα συμπτώματα CI στο εξωτερικό μέρος του καρπού από 

τους καρπούς του μάρτυρα. Δεν μετρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των μεταχειρίσεων στις ζημιές από CI που εμφανίστηκαν στο 

εσωτερικό του καρπού (Σχεδ. 5.4Β). 

Το νωπό βάρος των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 

μειώθηκε σταδιακά μέχρι τις τρείς εβδομάδες συντήρησης και στη συνέχεια 

επανήλθε στα επίπεδα της συγκομιδής και στις δύο μεταχειρίσεις (Πίν. 5.16). 

Οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης είχαν ελαφρά μικρότερο βάρος 

καρπού από το μάρτυρα στη συγκομιδή και κατά τη συντήρηση. 

 

5.4. Συζήτηση 

 

5.4.1 Επίδραση του χρόνου συντήρησης 

Στους καρπούς ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά το χρώμα του φλοιού 

άλλαξε με το χρόνο συντήρησης όπως φαίνεται από τους δείκτες χρώματος 

που μεταβλήθηκαν. Η παράμετρος χρώματος a* αυξήθηκε με το χρόνο 

υποδεικνύοντας μείωση του πράσινου χρώματος και Η παράμετρος Hue 

μειώθηκε άρα επίσης είχαμε λιγότερο πράσινο χρώμα φλοιού. Αυτό σημαίνει 

ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες ακολούθησαν επιτυχώς τις αλλαγές στο χρώμα 

φλοιού των πράσινων ελιών ποικιλίας Κονσερβολιά καθώς αυτές βρίσκονταν 

στην ψυχροσυντήρηση (και στο σκότος) και η χλωροφύλλη διασπάστηκε 

σταδιακά αλλά και η ζημιά από τις χαμηλές θερμοκρασίες (chilling injury, CI) 

αναπτύχθηκε. Οι παράμετροι L*, b* και C* δεν έδειξαν κάποια συγκεκριμένη 

τάση τα χρόνια που διήρκησε το πείραμα και δεν φαίνονται κατάλληλοι για 

την εκτίμηση του χρώματος φλοιού της πράσινης ελιάς που δεν εξελίσσεται 
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σε μαύρο. Η σκληρότητα σάρκας μεταβλήθηκε με το χρόνο συντήρησης 

εμφανίζοντας αρχικά αύξηση τις πρώτες εβδομάδες συντήρησης και στη 

συνέχεια μείωση με την εμφάνιση του CI. H συγκέντρωση των ολικών 

φαινολικών μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης. Το ποσοστό ξηρού βάρους 

(ΞΒ) καρπού και το νωπό βάρος καρπού δεν εμφάνισε καμιά ουσιαστική 

μεταβολή με το χρόνο συντήρησης. Τέλος τα συμπτώματα από ζημιά από τις 

χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης (CI) αυξήθηκαν με το χρόνο συντήρησης 

τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό μέρος του καρπού. 

Στους καρπούς ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής οι αλλαγές στο 

χρώμα του φλοιού ήταν ξεκάθαρες εξαιτίας της μεγάλης ζημιάς που 

προκλήθηκε από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, η μεταβολή του 

πράσινου χρώματος του καρπού σε καφέ περιγράφεται από τις μεταβολές των 

δεικτών χρώματος και πιο συγκεκριμένα από τη μείωση των παραμέτρων L*, 

C* και hue και την ταυτόχρονη αύξηση των παραμέτρων a* και b* με το 

χρόνο συντήρησης. Η σκληρότητα σάρκας μειώθηκε αρχικά με το χρόνο 

συντήρησης εξαιτίας της εμφάνισης του CI και στη συνέχεια αυξήθηκε, όταν 

οι ζημιές από CI ήταν εκτεταμένες, το ίδιο αποτέλεσμα έχει βρεθεί και σε 

προηγούμενες μελέτες (Garcia and Streif, 1991; Nanos et al., 2002), στις 

οποίες παρατηρήθηκε αύξηση της σκληρότητας σάρκας μετά από 

παρατεταμένη συντήρηση και έντονα συμπτώματα από CI. Η συγκέντρωση 

των ολικών φαινολικών μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης. Επίσης το νωπό 

βάρος καρπού μειώθηκε με το χρόνο συντήρησης, ενώ το ποσοστό ΞΒ των 

καρπών παρέμεινε σταθερό. Τέλος τα συμπτώματα του CI στο εξωτερικό και 

εσωτερικό μέρος του καρπού αυξήθηκαν με το χρόνο συντήρησης. 

Οι δείκτες χρώματος φλοιού εύκολα κατέγραψαν τις αλλαγές στο 

χρώμα του φλοιού λόγω των μεταχειρίσεων (ελάχιστες αλλαγές) και λόγω της 

ωρίμανσης ή του CI. Βέβαια όταν η ζημιά από CI ήταν μόνο εσωτερική, τότε 

οι αλλαγές του χρώματος φλοιού οφείλονταν κύρια στο CI χωρίς όμως να 

εκμηδενίζεται η πιθανότητα αλλαγών λόγω απώλειας χλωροφύλλης 

σχετιζόμενης με την ωρίμανση και με την παραμονή στο σκότος. Φυσικά, 

όταν έχουμε σημαντική ζημιά από CI, η ωρίμανση δεν προχωρά κανονικά. 

Από πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί στην επιτραπέζια ποικιλία 

Manzanillo που καλλιεργείται στην Καλιφόρνια, γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να 

αποφεύγεται η συντήρηση της σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5 °C, γιατί 
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παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην εμφάνιση του CI, ενώ έχει διαπιστωθεί 

ότι μπορεί να διατηρηθεί μέχρι και 6 εβδομάδες χωρίς την εμφάνιση 

συμπτωμάτων CI σε θερμοκρασίες από 5-10 °C (Kader et al., 1990). 

Με τη ζημιά από CI σημαντικές αλλαγές βρέθηκαν στο χρώμα φλοιού, 

στη σκληρότητα και στα συνολικά φαινολικά. Το CI στις ελιές αρχικά 

εμφανίζεται σαν καφέτιασμα της σάρκας και στη συνέχεια εξελίσσεται σε 

στίγματα και καφέ-μαύρες περιοχές του φλοιού (Nanos et al., 2002) Γενικά οι 

χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης της ελιάς οδηγούν σε εκτεταμένες ζημιές 

από CI. Ανάλογα με την έκταση του CI διαφοροποιείται και η σκληρότητα 

της σάρκας του καρπού. Σε ήπια συμπτώματα παρατηρήθηκε μαλάκωμα της 

σάρκας, ενώ σε έντονα συμπτώματα διαπιστώθηκε αύξηση της σκληρότητας 

της σάρκας. Η φυσιολογική αυτή ανωμαλία έχει αποδοθεί στη μειωμένη 

διαλυτοποίηση των πηκτικών συστατικών. Η υψηλή δράση του ενζύμου 

πηκτινομευθλεστεράση (PME) και η χαμηλή δράση του ενζύμου 

πολυγαλακτουρονάση (PG) υπό συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας οδηγεί σε 

απομεθυλίωση της πηκτίνης χωρίς να ακολουθεί ο αποπολυμερισμός της 

οδηγώντας στη δημιουργία μεγάλων πηκτικών μορίων με μικρό βαθμό 

εστεροποιήσης. Αυτή η μορφή πηκτίνης φαίνεται να οδηγεί στον σχηματισμό 

πηκτής, με τη συνδρομή του ασβεστίου του κυτταρικού τοιχώματος, το οποίο 

πιθανότατα δεσμεύει το ελεύθερο νερό προκαλώντας ξηρή ινώδη υφή, και 

κατά συνέπεια αύξηση της σκληρότητας σάρκας (Maragoni et al., 1996). 

Σημαντικές, επίσης, διαφορές βρέθηκαν και μεταξύ των δύο ποικιλιών που 

μελετήθηκαν στη συγκέντρωση των φαινολικών και στην ευαισθησία στο CI, 

καθώς υψηλότερη συγκέντρωση φαινολικών πιθανόν να σχετίζεται με την 

υψηλότερη ευαισθησία στο CI. Οι καρποί ελιάς ποικιλίας ‘Χονδρολιά 

Χαλκιδικής’ είχαν υψηλότερο ποσοστό ολικών φαινολικών σε σχέση με τους 

καρπούς της ‘Κονσερβολιάς’ και εμφάνισαν και μεγαλύτερη ευαισθησία στα 

συμπτώματα από CI, γεγονός που έχει καταγραφεί και σε παλαιότερες 

μελέτες. Οι Nanos et al. (2002) διαπίστωσαν ότι η ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ 

εμφανίζει μεγαλύτερη ζημιά από χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της 

συντήρησης από ότι η ‘Κονσερβολιά’ (είχαν συγκομιστεί από διαφορετικές 

περιοχές καλλιέργειας), γεγονός που συμφωνεί απόλυτα με τα αποτελέσματα 

της παρούσας εργασίας, όπου οι καρποί συλλέχθηκαν από τον ίδιο ελαιώνα. 

Επίσης, η αύξηση των φαινολικών σε καταστάσεις ελλειμματικής άρδευσης 
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καταγράφεται σε πλήθος εργασιών (Motilva et al., 2000; Tovar et al., 2002; 

Patumi et al., 2002), ενώ το φαινολικό προφίλ των καρπών της ελιάς 

επηρεάστηκε ποικιλοτρόπως (Romero et al., 2002) μετά από διάφορα 

πρωτόκολλα ελλειμματικής άρδευσης.  

Η οξείδωση των φαινολών από την πολυφαινολοξειδάση (PPO) 

θεωρείται ότι είναι μια σημαντική αιτία για την εμφάνιση του καφετιάσματος 

σε πολλά φρούτα και λαχανικά (Mayer and Harel, 1979; Vamos-Vigyazo, 

1981; Vaughn et al., 1988; Walker and Ferrar, 1998). Η ύπαρξη μεγάλης 

συγκέντρωσης φαινολικών ουσιών επίσης σχετίζεται και με πιο έντονα 

συμπτώματα καφετιάσματος του ιστού. Στα φρεσκοκομμένα μαρούλια, η 

αμαύρωση του ιστού σχετίζεται με τον τραυματισμό που προκαλείται από το 

κόψιμο του μαρουλιού και την αύξηση της δραστηριότητας του ενζύμου 

phenylalanine ammonia- lyase (PAL). Η PAL είναι το ένζυμο κλειδί για την 

ενεργοποίηση της μεταβολικής οδού παραγωγής φαινολικών ουσιών (Vamos-

Vigyazo, 1981). Η χρήση παρεμποδιστών με σκοπό τη μείωση της 

δραστηριότητας της PAL οδήγησε σε μείωση του καφετιάσματος στην 

περίπτωση των μαρουλιών και κατά συνέπεια και στην ελάττωση των 

παραγόμενων φαινολικών ουσιών (Peiser et al., 1998; Hisaminato et al., 

2001). Η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στο συσχετισμό της 

ύπαρξης μεγάλης συγκέντρωσης φαινολικών και μεγάλου ποσοστού ζημιάς 

από CI, όπως παρατηρήθηκε στην ελιά ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής, 

στην οποία η συγκέντρωση των φαινολικών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της 

‘Κονσερβολιάς’ και ταυτόχρονα παρατηρήθηκε και μεγαλύτερη ευαισθησία 

στο CI. 

 

5.4.2 Επίδραση των μεταχειρίσεων 

Η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης οδήγησε και στην περίπτωση 

της ελιάς σε μεγάλη εξοικονόμηση αρδευτικού νερού κυρίως στην περίπτωση 

της ‘Κονσερβολιάς’ όπου ο παραγωγός εφάρμοζε 1,7 φορές περισσότερο 

νερό από τις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό βάσει της υπολογιζόμενης 

εξατμισοδιαπνοής. Η ποσότητα νερού που εξοικονομήθηκε με την 

ελλειμματική άρδευση στην περίπτωση της ‘Κονσερβολιάς’ ήταν 1643 και 

1561 m3 ha-1 για το 2007 και το 2008, αντίστοιχα, και στην περίπτωση της 

‘Χονδρολιάς Χαλκιδικής’ ήταν 800 και 781 m3 ha-1, για το 2007 και το 2008, 
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αντίστοιχα. Ακόμη και αν ο παραγωγός άρδευε τα δέντρα Κονσερβολιάς 

βάσει της υπολογιζόμενης εξατμισοδιαπνοής, με την ελλειμματική άρδευση 

θα είχαμε εξοικονόμηση 449 και 594 m3 ha-1 για το 2007 και το 2008, 

αντίστοιχα. 

Οι καρποί της ελιάς ποικιλίας ‘Κονσερβολιά’ που αναπτύχθηκαν σε 

συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης δεν διαφοροποιήθηκαν από τους καρπούς 

του μάρτυρα όσον αφορά το χρώμα του καρπού, τη σκληρότητα σάρκας, και 

τη συγκέντρωση ολικών φαινολικών. Η μονή διαφορά που μετρήθηκε 

αφορούσε το ποσοστό του ΞΒ καρπού, το οποίο ήταν υψηλότερο στους 

καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης από τους καρπούς του μάρτυρα.  

Οι καρποί της ελιάς ποικιλίας ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης δεν είχαν 

διαφοροποιήσεις στους περισσότερους δείκτες χρώματος και εξωτερικά 

συμπτώματα CI από τους καρπούς του μάρτυρα. Στους μόνους παραμέτρους 

χρώματος που παρατηρήθηκε διαφοροποίηση ήταν οι a* και hue,  όπου η 

παράμετρος χρώματος a* είχε μεγαλύτερες και η παράμετρος χρώματος hue 

μικρότερες τιμές από το μάρτυρα. Επίσης, οι καρποί της ελλειμματικής 

άρδευσης είχαν υψηλότερο ποσοστό ΞΒ, μεγαλύτερη σκληρότητα σάρκας και 

υψηλότερο ποσοστό ολικών φαινολικών και ζημιάς από CI από τους καρπούς 

του μάρτυρα.  

Το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος των καρπών ελιάς ποικ. 

Κονσερβολιάς που δέχθηκαν ελλειμματική άρδευση ήταν υψηλότερο από 

τους καρπούς του μάρτυρα παρότι δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων και παρότι η συγκέντρωση 

χλωροφύλλης στα φύλλα ήταν μειωμένη σε σχέση με το μάρτυρα 

(αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται). Σε μικρότερο βαθμό αυτό βρέθηκε και 

στις ελιές ποικ. Χονδρολιά Χαλκιδικής. Αυτό πιθανότατα να σημαίνει ότι στη 

μεταχείριση της μειωμένης άρδευσης υδατάνθρακες κατευθύνθηκαν 

επιλεκτικά σε μεγαλύτερο ποσοστό προς τους καρπούς παρά τους βλαστούς 

σε σχέση με το μάρτυρα. Η αύξηση του ΞΒ ήταν αναμενόμενη στους καρπούς 

από ελλειμματική άρδευση, γιατί κατά την προσπάθεια του φυτού για 

οσμωτική εξισορρόπηση με σκοπό την αντιμετώπιση της υδατικής 

καταπόνησης, πραγματοποιεί ρύθμιση του οσμωτικού δυναμικού των ιστών 

σε χαμηλότερα (πιο αρνητικά) επίπεδα μέσω της συσσώρευσης οσμωτικά 
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ενεργών μεταβολιτών. Η οσμωτική, ωστόσο, εξισορρόπηση αναφέρεται 

ειδικά στην ενεργητική αύξηση της συγκέντρωσης των οσμωτικά ενεργών 

ουσιών λόγω βιοσύνθεσης, η οποία επάγεται από την ύπαρξη υδατικής 

καταπόνησης. Η οσμωτική εξισορρόπηση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

χαμηλότερου δυναμικού στους ιστούς, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

πρόσληψη του νερού και να διατηρείται ανεκτή πίεση σπαργής. Υπό αυτές τις 

συνθήκες καθίσταται δυνατή η αφομοίωση CO2 αφού τα στόματα μπορεί να 

παραμένουν πλήρως ή εν μέρει ανοικτά. (Καραμπουρνιώτης, 2003). Στις 

οσμωτικά ενεργές ουσίες που συσσωρεύονται περιλαμβάνονται ανόργανα 

ιόντα και οργανικές ενώσεις (αμινοξέα, ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου 

και σάκχαρα-κυρίως του τύπου των πολύ-υδρόξυ αλκοολών). Οι οργανικές 

ουσίες αυτές αναφέρονται και ως συμβατοί οσμωλύτες, διότι η συσσώρευση 

τους δεν επιφέρει μεταβολικές δυσλειτουργείς, με την συσσώρευση των 

οσμωλυτών παρατηρείται και αύξηση του ΞΒ του καρπού, και για το λόγο 

αυτό οι καρποί της ελλειμματικής άρδευσης πιθανόν να εμφανίζουν 

μεγαλύτερο ποσοστό ΞΒ από εκείνους του μάρτυρα. Αυτή η βελτίωση στον 

καρπό μπορεί να σχετίζεται και με την οργανοληπτική ποιότητα των 

επεξεργασμένων ελιών και μένει να μελετηθεί περαιτέρω. Σε προηγούμενες 

μελέτες έχουν παρουσιαστεί αποτελέσματα που ενισχύουν αυτή την άποψη, 

όπως αναφέρθηκαν και στην εισαγωγή, όπου η ελλειμματική άρδευση αύξησε 

τη συγκέντρωση των φαινολικών και διατήρησε την περιεκτικότητα του 

ελαιολάδου και των λιπαρών οξέων και οδήγησε σε βελτιωμένο τελικό προϊόν 

(Marsilio et al., 2006). 

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη της επίδρασης της 

ποσότητας άρδευσης στην ποιότητα του ελαιολάδου ποικ. Καλαμών βρέθηκε 

ότι η υδατική καταπόνηση και η ποσότητα άρδευσης δεν επηρεάζουν τη 

συγκέντρωση σακχάρων στον καρπό, ενώ το περιεχόμενό του σε φαινολικές 

ουσίες ποικίλλει. Η χημική σύσταση του ελαιόλαδου δεν επηρεάστηκε από 

την άρδευση, με εξαίρεση τις ολικές φαινόλες που μειώθηκαν με την αύξηση 

της δόσης άρδευσης. Η εφαρμογή νερού που αντιστοιχεί στο 66% της 

υπολογιζόμενης εξατμισοδιαπνοής ήταν αρκετή για ικανοποιητική απόδοση, 

ενώ το επιπλέον νερό έδωσε ελάχιστη πρόσθετη απόδοση (Θεριός, 2005). 

Από το ανωτέρω πείραμα και τα δεδομένα της παρούσας εργασίας γίνεται 
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κατανοητό ότι είναι δυνατή η εξοικονόμηση αρδευτικού νερού χωρίς να 

παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητας του καρπού και του ελαιολάδου.  

Το ανακλαστικό πλαστικό δεν επηρέασε τις παραμέτρους ποιότητας 

των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά σε σχέση με τους καρπούς του 

μάρτυρα με μοναδική εξαίρεση το αυξημένο ποσοστό ΞΒ που μετρήθηκε 

στους καρπούς που αναπτύχθηκαν επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης. Το ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης οδηγεί αναμφίβολα 

στη βελτίωση του φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης βάσει ποικίλων 

δοκιμών και πρακτικών εφαρμογών στον κόσμο όπου κύρια το ανακλαστικό 

πλαστικό τοποθετείται μεταξύ των γραμμών (Jackman et al. 2004; Grout et 

al., 2004; Iglesias et al., 2009). Και κατά τη μελέτη της παρούσας εργασίας, 

παρατηρήθηκε πως με εδαφοκάλυψη κάτω από το δέντρο ελιάς πάνω στη 

γραμμή με ανακλαστικό πλαστικό υπήρξε βελτίωση του φωτισμού της 

κατώτερης κόμης του δέντρου (αποτελέσματα δεν φαίνονται). Το 

ανακλαστικό πλαστικό μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας 

του καρπού, οπότε εκτός από τα θετικά πλεονεκτήματα της διάχυσης του 

φωτός στο εσωτερικό της κόμης, παρατηρούνται θετικές (πρωίμιση 

ωρίμανσης ή ομοιόμορφη ωρίμανση στο δέντρο) ή αρνητικές (καταπόνηση 

και μείωση μεγέθους καρπού) επιπτώσεις από τις υψηλές θερμοκρασίες. Έχει 

αποδειχθεί ότι τα λιπαρά οξέα των κυτταρικών μεμβρανών βοηθούν στην 

προσαρμογή των φυτών σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι Hui-Chan and Heshen 

(1985) επισήμαναν ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντας και της παραγωγής και μορφής των λιπαρών οξέων. Η αύξηση 

των λιπαρών οξέων στα φύλλα της ελιάς οδηγεί με διάφορες ενζυμικές 

αντιδράσεις στη μετατροπή τους σε υδατάνθρακες κυρίως μανιτόλη η οποία 

στη συνέχεια μεταφέρεται από τα φύλλα στους καρπούς (Nejad and 

Niroomand, 2007). Η αυξημένη ποσότητα υδατανθράκων μπορεί να οδηγήσει 

και στην αύξηση του ΞΒ καρπού. Έτσι η αύξηση του ΞΒ καρπού στους 

καρπούς που αναπτύχθηκαν επάνω από το ανακλαστικό πλαστικό θα 

μπορούσε να εξηγηθεί από τα παραπάνω. 

Οι καρποί από τις μεταχειρίσεις του ανακλαστικού πλαστικού κυρίως το 

καλοκαίρι του 2007 παρουσίασαν και χαμηλότερο ποσοστό συμπτωμάτων 

από CI κατά τη συντήρηση των καρπών από το μάρτυρα. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2007 οι θερμοκρασίες κατά την 
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καλλιεργητική περίοδο ήταν υψηλότερες από το καλοκαίρι του 2008. Υπάρχει 

περίπτωση το καλοκαίρι του 2007 οι υψηλές θερμοκρασίες του 

περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας που 

πιθανότατα προκάλεσε το ανακλαστικό πλαστικό να οδήγησαν στην 

αυξημένη καταπόνηση και προετοιμασία του καρπού με τη δημιουργία heat-

shock πρωτεϊνών για αυξημένη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες της 

ψυχροσυντήρησης και άρα στην προστασία των καρπών από το CI. Σε 

καρπούς αβοκάντο η έκθεση του καρπού στον ήλιο οδήγησε σε αύξηση της 

θερμοκρασίας του καρπού κατά την περίοδο ανάπτυξής του και αυτό με τη 

σειρά του οδήγησε στη μείωση των συμπτωμάτων από CI κατά τη συντήρηση 

των καρπών (Woolf, et al., 1999). Αυτά τα θετικά αποτελέσματα που 

αφορούν την επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας στην μετασυλλεκτική 

συμπεριφορά των καρπών είναι παρόμοια με τις μετασυλλεκτικές 

μεταχειρίσεις που εφαρμόζονται σε καρπούς ευαίσθητους στο CI όπως για 

παράδειγμα αβοκάντο, παπάγια και ροδάκινα, οι οποίοι εμβαπτίζονται σε 

ζεστό νερό ή διατηρούνται σε υψηλές θερμοκρασίες για μια περίοδο ωρών ή 

ημερών, αντίστοιχα, πριν την ψυχροσυντήρηση τους. Η θερμική μεταχείριση 

μετά από τη συγκομιδή των καρπών ροδάκινων και πριν την 

ψυχροσυντήρηση για την αποφυγή συμπτωμάτων CI είναι ευρέως 

διαδεδομένη (Lara et al., 2009) . 

Οι καρποί ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά της συνδυασμένης 

μεταχείρισης ελλειμματικής άρδευσης και ανακλαστικού πλαστικού δεν 

έδειξαν διαφοροποιήσεις από τους καρπούς του μάρτυρα και στα δύο χρόνια 

που διεξήχθη το πείραμα. Άρα η συνδυασμένη εφαρμογή των δύο 

μεταχειρίσεων δεν βελτίωσε ούτε χειροτέρεψε την ποιότητα των καρπών. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η επίδραση της κάθε μεταχείρισης 

αλληλοαναιρέθηκε καθώς αναμένονταν ότι το ανακλαστικό πλαστικό 

εδαφοκάλυψης θα μείωνε την απώλεια αρδευτικού νερού από την ανάπτυξη 

ζιζανίων και την εξάτμιση. Επομένως η ελλειμματική άρδευση στη 

συνδυασμένη μεταχείριση δεν είχε επιδράσεις όπως αυτές που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω στους καρπούς της ελλειμματικής άρδευσης. 

Οι καρποί της Κονσερβολιάς βρέθηκαν να αναπτύσσονται κατά μήκος 

και πλάτος τον Ιούλιο και μόνο κατά πλάτος αργά τον Αύγουστο ώστε να 

διαμορφώνονται τελικά πιο στρογγυλοί (χωρίς πάντως αυτό να είναι 
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ξεκάθαρο από τη σχέση μήκους προς πλάτος) προς τη συγκομιδή. Παρόμοια 

οι καρποί της Χονδρολιάς αναπτύχθηκαν τον Ιούλιο και μόνο αργά τον 

Αύγουστο ξανά. Είναι λοιπόν προφανές ότι η ανάπτυξη του ελαιόκαρπου 

λαμβάνει χώρα έως και τον Ιούλιο και συνεχίζεται λιγότερο έντονα αργά τον 

Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο. 

Έτσι, η μειωμένη άρδευση αργά τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο είχε 

σαν αποτέλεσμα την ελαφρά μείωση του πλάτους της Κονσερβολιάς, ενώ 

αντίθετα η ίδια μεταχείριση δεν επηρέασε αρνητικά το μέγεθος της 

Χονδρολιάς. Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία εφαρμόζοντας 

κανονική ή περιορισμένη άρδευση σε ελαιώνα, παρατηρήθηκε ότι η 

περιορισμένη άρδευση μείωσε την ανάπτυξη των καρπών κατά τη διάρκεια 

και μετά τη σκλήρυνση του πυρήνα (Tognetti et al., 2005). Θα κατέληγε 

κανείς στο εξής συμπέρασμα: ότι είναι δυνατόν να γίνεται οικονομία στο 

αρδευτικό νερό ακόμα και σε επιτραπέζιες ελιές κατά τη θερινή περίοδο 

κυρίως από τα τέλη Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου χωρίς να επηρεαστεί 

αρνητικά το μέγεθος του ελαιόκαρπου. 
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Πίνακας 5.1. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma και hue, της σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους 
του εδώδιμου τμήματος των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή και μετά από 1 και 2 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την 
καλλιεργητική περίοδο του 2006. 

 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε 
τρος 
L* 

Παράμε 
τρος 
 a* 

Παράμε
τρος 
 b* 

Παράμε 
τρος 

Chroma 

Παράμε
τρος 
 Hue 

(o) 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

27/9/06 Μάρτυρας 40,9 -7,49 23,9 25,1 107 7,35 21,4 
 Ελ. Άρδ. 41,1 -7,67 23,8 25,0 107 7,01 22,6 

3/10/06 Μάρτυρας 41,7 -7,72 25,9 27,1 106 7,85 20,5 
 Ελ. Άρδ. 41,7 -7,85 25,8 27,0 106 7,96 21,2 

10/10/06 Μάρτυρας 41,5 -7,00 25,4 26,4 105 6,79 21,2 
 Ελ. Άρδ. 42,6 -6,38 26,4 27,2 103 5,59 20,8 

Σημαντικότητα        
Χρόνος NS *** *** *** *** *** NS 
Μεταχείριση NS NS NS NS NS NS NS 
ΕΣΔ0,05 1,3 0,29 1,1 1,0 0,8 1,0 1,50 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.2. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma και hue, της σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους 
του εδώδιμου τμήματος των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ. + Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 5 
εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο του 2007.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε 
τρος 
L* 

Παράμε
τρος 
 a* 

Παράμε
τρος 
b* 

Παράμε 
τρος 

Chroma 

Παράμε
τρος 
 Hue 

(o) 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

24/9/07 Μάρτυρας 41,9 -7,51 22,9 24,1 108 6,60 22.2 
  Ελ. Άρδ. 42,2 -7,50 23,5 24,7 107 6,33 24.2 

Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

41,8 -7,31 23,4 24,5 107 6,03 24.3 

  Ανακλαστικό 42,1 -7,38 21,9 23,1 108 6,93 23.3 

2/10/07 Μάρτυρας 42,2 -7,50 24,5 25,6 106 6,66 22.6 
  Ελ. Άρδ. 41,9 -7,52 25,3 26,4 106 6,81 24.3 
  Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
42,4 -7,66 25,3 26,5 106 6,41 25.3 

  Ανακλαστικό 41,8 -7,60 24,1 25,3 107 7,74 23.4 

10/10/07 Μάρτυρας 43,8 -7,70 26,5 27,6 106 7,44 22.5 
  Ελ. Άρδ. 43,5 -7,62 25,8 26,9 106 8,28 24.0 
  Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
42,7 -7,33 25,1 26,2 106 7,74 25.0 

  Ανακλαστικό 43,8 -7,83 24,7 25,9 107 9,96 23.3 

16/10/07 Μάρτυρας 42,6 -6,33 24,0 24,8 104 9,09 22.2 
  Ελ. Άρδ. 43,1 -7,13 24,7 25,7 106 9,35 24.3 
  Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
41,3 -6,78 24,0 25,0 105 7,80 24.8 

  Ανακλαστικό 42,5 -7,26 23,6 24,6 107 9,65 22.6 

30/10/07 Μάρτυρας 40,1 -5,02 21,5 22,1 103 5,74 22.4 
  Ελ. Άρδ. 40,0 -4,92 21,3 21,8 102 7,71 24.2 
  Ανακλ.+ Ελ. 

Άρδ. 
40,9 -5,33 22,4 23,0 103 7,57 26.6 

 Ανακλαστικό 40,6 -5,53 21,3 22,0 104 9,07 23.4 

Σημαντικότητα        

Χρόνος *** *** *** *** *** *** NS 

Μεταχείριση NS * *** ** *** *** *** 

ΕΣΔ0,05 1,5 0,46 1,1 1,1 0,8 1,5 0,6 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.3. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma και hue, της σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους 
του εδώδιμου τμήματος των καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από 
κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία 
ανακλαστικού επί της γραμμής με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική 
άρδευση (Ανακλ. + Ελ. Άρδ.), κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 5 
εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την καλλιεργητική περίοδο του 2008. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε 
τρος 
 L* 

Παράμε
τρος 
 a* 

Παράμε
τρος 
 b* 

Παράμε 
τρος 

Chroma 

Παράμε
τρος 
 Hue 

(o) 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

2/10/08 Μάρτυρας 61,1 -12,4 39,8 41,7 107 7,13 20,9 

 Ελ. Άρδ. 58,5 -12,0 37,2 39,2 107 7,25 22,8 

 Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

59,8 -12,0 38,8 40,6 107 6,78 19,7 

 Ανακλαστικό 60,1 -11,7 39,3 41,1 106 6,43 21,5 

11/10/08 Μάρτυρας 44,4 -7,62 26,7 27,8 105 5,84 21,6 

 Ελ. Άρδ. 42,5 -6,86 24,5 25,6 106 5,69 23,2 

 Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

43,0 -6,86 25,9 26,8 104 4,03 20,3 

 Ανακλαστικό 43,3 -7,38 26,9 27,0 105 5,53 22,3 

18/10/08 Μάρτυρας 44,3 -7,12 26,7 27,1 104 4,86 20,7 

 Ελ. Άρδ. 43,5 -7,38 26,0 27,0 105 5,48 23,5 

 Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

43,0 -6,92 26,1 27,0 104 4,16 20,2 

 Ανακλαστικό 43,8 -6,33 26,7 27,4 103 3,49 22,6 

24/10/08 Μάρτυρας 43,4 -7,36 25,2 26,2 106 4,18 20,1 

 Ελ. Άρδ. 44,2 -7,02 26,0 27,0 105 4,81 23,1 

 Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

44,0 -7,02 26,8 27,7 104 4,97 19,6 

 Ανακλαστικό 43,5 -7,10 26,2 27,1 105 4,47 22,0 

7/11/08 Μάρτυρας 44,2 -5,30 25,6 23,3 101 5,99 21,7 

 Ελ. Άρδ. 44,1 -6,60 25,5 26,3 104 6,51 23,4 

 Ανακλ.+ Ελ. 
Άρδ. 

44,2 -6,14 26,0 26,7 103 4,86 19,2 

 Ανακλαστικό 43,9 -6,46 26,0 26,8 103 5,14 22,6 

Σημαντικότητα        

Χρόνος *** *** *** *** *** *** NS 

Μεταχείριση *** NS *** *** ** *** *** 

ΕΣΔ0,05 1,1 0,99 1,4 1,4 2,0 0,9 1,1 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.4. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma και hue, της σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους 
του εδώδιμου τμήματος των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 
μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή και μετά από 1, 2 και 3 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την 
καλλιεργητική περίοδο του 2006. 

 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε 
τρος 
 L* 

Παράμε
τρος 
 a* 

Παράμε
τρος 
 b* 

Παράμε 
τρος 

Chroma 

Παράμε
τρος 
Hue 
(o) 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

19/9/06 Μάρτυρας 45,1 -5,70 24,8 25,2 103 7,65 29,2 
 Ελ. Άρδ. 45,4 -6,00 23,4 24,2 104 8,35 28,8 

27/9/06 Μάρτυρας 42,1 -3,13 21,5 21,8 98,2 7,22 24,4 
 Ελ. Άρδ. 38,7 -2,28 19,1 19,4 97,9 8,24 28,8 

3/10/06 Μάρτυρας 29,9 2,44 9,14 9,6 72,4 5,79 25,3 
 Ελ. Άρδ. 31,1 1,91 9,78 10,0 77,9 7,29 29,1 

10/10/06 Μάρτυρας 27,8 3,46 6,36 7,3 61,1 9,14 23,5 
  Ελ. Άρδ. 27,5 2,86 6,82 7,6 64,2 10,1 27,3 

Σημαντικότητα        
Χρόνος *** *** *** *** *** *** ** 
Μεταχείριση NS NS NS NS NS *** *** 
ΕΣΔ0,05 2,3 1,1 2,6 2,6 9,5 0,49 2,3 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.5. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma και hue, της σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους 
του εδώδιμου τμήματος των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 
μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 4 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την 
καλλιεργητική περίοδο του 2007. 

 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε 
τρος 
 L* 

Παράμε 
τρος 
 a* 

Παράμε 
τρος 
 b* 

Παράμε 
τρος 

 
Chroma 

Παράμε
τρος 
 Hue 

(o) 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

21/9/07 Μάρτυρας 46,5 -7,01 25,2 26,1 105,5 8,9 27,7 
  Ελ. Άρδ. 47,7 -6,41 24,6 25,5 104,5 11,0 28,4 

27/9/07 Μάρτυρας 43,9 -5,35 23,8 24,4 102,5 6,4 29,1 
  Ελ. Άρδ. 42,0 -3,30 20,6 20,9 99,0 6,5 29,3 

5/10/07 Μάρτυρας 35,9 -1,15 15,8 15,9 93,7 8,6 28,5 
  Ελ. Άρδ. 36,9 -1,15 15,4 15,5 94,0 8,5 29,4 

12/10/07 Μάρτυρας 29,9 1,99 9,8 10,1 72,2 9,5 29,1 
  Ελ. Άρδ. 29,0 2,90 7,1 8,0 67,9 9,6 30,4 

18/10/07 Μάρτυρας 29,8 1,96 9,4 9,9 74,1 6,0 28,8 
 Ελ. Άρδ. 28,2 3,64 6,9 7,9 61,5 6,6 30,3 

Σημαντικότητα        
Χρόνος *** *** *** *** *** *** * 
Μεταχείριση NS *** ** ** * NS ** 
ΕΣΔ0,05 2,3  1,36 2,9 2,6 8,9 1,4 1,5 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.6. Μεταβολές των παραμέτων χρώματος φλοιού L*, a*, b*, 
chroma και hue, της σκληρότητας σάρκας και του ποσοστού ξηρού βάρους 
του εδώδιμου τμήματος των καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής 
μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.), κατά τη 
συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την 
καλλιεργητική περίοδο του 2008.  
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Παράμε 
τρος 
 L* 

Παράμε
τρος 
a* 

Παράμε 
τρος 
 b* 

Παράμε 
τρος 

 Chroma 

Παράμε 
τρος 
 Hue 

(o) 

Σκληρότητα 
σάρκας 

(N) 

Ξηρό 
βάρος 
(%) 

20/9/08 Μάρτυρας 63,6 -10,6 37,5 38,9 105 7,63 25,9 

 Ελ. Άρδ. 65,4 -10,5 39,1 40,5 105 7,32 27,6 

27/9/08 Μάρτυρας 67,0 -10,8 39,9 41,3 105 8,02 26,3 

 Ελ. Άρδ. 67,6 -10,5 41,0 42,3 104 7,36 27,9 

3/10/08 Μάρτυρας 48,1 -6,88 27,9 28,7 103 7,67 27,0 

 Ελ. Άρδ. 49,0 -6,48 27,9 28,6 103 8,73 28,5 

11/10/08 Μάρτυρας 46,4 -6,58 26,5 27,3 103 8,07 26,3 

 Ελ. Άρδ. 48,4 -5,91 27,0 27,7 102 9,12 30,0 

18/11/08 Μάρτυρας 46,1 -5,45 25,8 26,3 101 8,68 27,3 

 Ελ. Άρδ. 48,4 -5,15 26,9 27,4 100 8,72 27,8 

24/10/08 Μάρτυρας 45,4 -4,33 24,2 24,6 100 7,66 26,8 

 Ελ. Άρδ. 49,1 -3,84 24,2 24,5 99 7,20 28,4 

Σημαντικότητα        

Χρόνος *** *** *** *** *** *** NS 

Μεταχείριση *** *** ** * *** NS *** 

ΕΣΔ0,05 1,1 0,48 1,2 1,2 0,8 0,72 1,4 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** 
επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.7. Μεταβολές της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών των 
καρπών ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά μετά από κανονική (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) ή παρουσία ανακλαστικού επί της γραμμής 
με κανονική (Ανακλαστικό) ή ελλειμματική άρδευση (Ανακλ. + Ελ. Άρδ.), 
κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3 και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. Παρουσιάζονται 
οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση (n=3). 
 

Συγκέντρωση ολικών φαινολικών 
(mg gallic acid/100g FW) 

Κονσερβολία 2006 2007 2008 

Συγκομιδή    
Μάρτυρας 50,5±3,4 41,1 ± 0,7 67,5±18,7 

Ελ. Άρδ. 48,8±2,4 45,3 ± 6,1 75,8±4,3 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.  34,3 ± 1,5 56,5±4,4 

Ανακλαστικό  40,2 ± 6,0 54,5±7,9 

1η Εβδομάδα συντήρησης    
Μάρτυρας 52,5±2,6 35,8 ± 1,9 66,0±5,4 

Ελ. Άρδ. 52,4±1,7 45,6 ± 9,1 75,8±19,1 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.  44,4 ± 3,2 62,7±11,5 

Ανακλαστικό  39,3 ± 3,7 66,4±1,3 

2η Εβδομάδα συντήρησης    
Μάρτυρας 37,9±5,7 45,0 ± 7,0 48,0±0,1 

Ελ. Άρδ. 39,7±5,3 46,4 ± 2,9 55,2±0,3 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.  54,7 ± 6,7 43,2±0,2 

Ανακλαστικό  49,1 ± 0,5 44,3±1,5 

3η Εβδομάδα συντήρησης    
Μάρτυρας  44,1 ± 4,1 46,3±0,6 

Ελ. Άρδ.  43,6 ± 2,7 49,8±1,7 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.  52,4 ± 6,0 44,0±0,8 

Ανακλαστικό  46,0 ± 3,6 45,4±0,3 

5η Εβδομάδα συντήρησης    
Μάρτυρας  41,9 ± 1,5 51,7±0,1 

Ελ. Άρδ.  48,8 ± 6,3 53,2±0,1 

Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.  51,9 ± 0,7 48,7±1,6 

Ανακλαστικό  45,9 ± 0,4 44,9±0,8 
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Πίνακας 5.8. Μεταβολές της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών των 
καρπών ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής μετά από κανονική 
(Μάρτυρας) ή ελλειμματική άρδευση (Ελ. Άρδ.) κατά τη συγκομιδή και μετά 
από 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης την καλλιεργητική 
περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και η 
τυπική απόκλιση (n=3).  
 

Συγκέντρωση ολικών φαινολικών 
(mg gallic acid/100g FW) 

Χονδρολιά Χαλκιδικής 2006 2007 2008 

Συγκομιδή    

Μάρτυρας 87,2±1,9 76,9± 7,2 94,3±11,1 

Ελ. Άρδ. 100,5±2,2 92,0 ±1,9 93,3±8,2 

1η Εβδομάδα συντήρησης    

Μάρτυρας 80,0±4,4 67,4 ±3,6 90,8±7,6 

Ελ. Άρδ. 89,0±1,7 78,4 ±0,2 100,9±7,2 

2η Εβδομάδα συντήρησης    

Μάρτυρας 46,3±2 57,5 ±1,6 106,1±4,8 

Ελ. Άρδ. 56,0±1,4 66,4 ±7,7 92,5±3,4 

3η Εβδομάδα συντήρησης    

Μάρτυρας 34,6±1,0 44,8 ±6,9 66,3±17,4 

Ελ. Άρδ. 43,3±2,6 40,8 ±1,0 92,7±9,4 

4η Εβδομάδα συντήρησης    

Μάρτυρας  32,5 ±0,2 66,5±12,9 

Ελ. Άρδ.  29,6 ±0,6 80,7±12,6 

5η Εβδομάδα συντήρησης    

Μάρτυρας   75,3±14,5 

Ελ. Άρδ.   82,3±35,2 
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Πίνακας 5.9. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν 
στους καρπούς ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά και ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’, 
μετά από ψυχρή συντήρηση για 1, 2 και 3 εβδομάδες, που αναπτύχθηκαν υπό 
την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης 
(Ελ. Αρδ) την καλλιεργητική περίοδο 2006. 
 

2006  Κονσερβολιά Χονδρολιά Χαλκιδικής 

Χρόνος 
Μεταχείριση 

 
CI 

εσωτερικά 
CI 

εξωτερικά 
CI 

εσωτερικά 
CI 

εσωτερικά 

1η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,138 0,021 1,41 1,13 
 Ελ. Άρδ. 0,015 0 1,86 1,45 

2η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,538 0,116 2,89 2,71 
 Ελ. Άρδ. 0,646 0,221 2,83 2,72 

3η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας   3,00 2,97 
 Ελ. Άρδ.   2,92 2,94 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** *** *** 
Μεταχείριση  NS NS ** NS 
ΕΣΔ0,05  0,21 0,07 0,09 0,28 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 

 
 
 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:19 EEST - 54.219.128.100



 283 

Πίνακας 5.10. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν 
στους καρπούς ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιά, μετά από ψυχρή συντήρηση για 
1, 2, 3 και 5 εβδομάδες, που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής 
άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της 
συνδυασμένης μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής 
άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή μόνο με ανακλαστικό πλαστικό 
(Ανακλαστικό) επί της γραμμής την καλλιεργητική περίοδο 2007. 
Παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τυπική απόκλιση (n=60). 
 

2007  Κονσερβολιά 

Χρόνος 
Μεταχείριση 

 
CI 

εσωτερικά 
CI 

εξωτερικά 

1η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,12±0,07 0 
 Ελ. Άρδ. 0,08±0,06 0,03±0,04 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 0,11±0,06 0 
 Ανακλαστικό 0,04±0,04 0 

2η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,51±0,08 0,11±0,11 
 Ελ. Άρδ. 0,56±0,16 0,03±0,04 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 0,65±0,18 0,04±0,04 
 Ανακλαστικό 0,27±0,05 0,20±0,29 

3η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 1,55±0,16 0,16±0,14 
 Ελ. Άρδ. 1,40±0,18 0,07±0,07 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 1,28±0,31 0,12±0,04 
 Ανακλαστικό 0,55±0,22 0,18±0,19 

5η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 1,90±0,22 1,03±0,13 
 Ελ. Άρδ. 1,62±0,17 0,96±0,17 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 1,67±0,13 0,95±0,12 
 Ανακλαστικό 1,94±0,31 0,76±0,22 

 

Πίνακας 5.11. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν 
στους καρπούς ελιάς ποικιλίας Χονδρολιά Χαλκιδικής, μετά από ψυχρή 
συντήρηση για 1, 2, 3 και 4 εβδομάδες, που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση 
κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης την 
καλλιεργητική περίοδο 2007. Παρουσιάζονται μέσοι όροι και τυπική 
απόκλιση (n=60). 
 

2007  Χονδρολιά Χαλκιδικής 

Χρόνος 
Μεταχείριση 

 
CI 

εσωτερικά 
CI 

εξωτερικά 

1η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,86±0,16 0,66±0,27 
 Ελ. Άρδ. 0,93±0,13 1,14±0,21 

2η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 1,45±0,18 1,66±0,18 
 Ελ. Άρδ. 1,82±0,30 1,67±0,28 

3η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 2,64±0,15 2,53±0,09 
 Ελ. Άρδ. 2,92±0,04 2,62±0,07 

4η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 3 2,84±0,10 
 Ελ. Άρδ. 3 2,88±0,05 
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Πίνακας 5.12. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν 
στους καρπούς ελιάς ποικιλίας ‘Κονσερβολία’ και ‘Χονδρολία Χαλκιδικής’, 
μετά από ψυχρή συντήρηση για 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες, που αναπτύχθηκαν 
υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής 
άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης ανακλαστικού 
πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή μόνο με 
ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της γραμμής την καλλιεργητική 
περίοδο 2008. 
 

2008  Κονσερβολιά Χονδρολιά Χαλκιδικής 

Χρόνος 
Μεταχείριση 

 
CI 

εσωτερικά 
CI 

εξωτερικά 
CI 

εσωτερικά 
CI 

εσωτερικά 

1η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,07 0,04 0,04 0 
 Ελ. Άρδ. 0,03 0,03 0,07 0,03 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 0,07 0,06   
 Ανακλαστικό 0,33 0,27   

2η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,21 0,10 0,36 0,07 
 Ελ. Άρδ. 0,16 0,06 0,52 0,16 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 0,33 0,26   
 Ανακλαστικό 0,40 0,34   

3η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 0,62 0,37 0,80 0,23 
 Ελ. Άρδ. 0,47 0,06 1,17 0,52 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 1,18 0,66   
 Ανακλαστικό 0,80 0,03   

4η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας   1,11 0,83 
 Ελ. Άρδ.   1,43 0,53 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ.     
 Ανακλαστικό     

5η Εβδομάδα συντήρησης Μάρτυρας 1,60 1,02 2,02 1,08 
 Ελ. Άρδ. 0,87 0,42 2,28 1,43 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 1,93 1,28   
 Ανακλαστικό 1,65 1,04   

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** *** *** 
Μεταχείριση  *** NS ** NS 
ΕΣΔ0,05  0,31 0,37 0,28 0,34 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.13. Μεταβολές του μεγέθους (μήκος, πλάτος) των καρπών ελιάς 
ποικιλίας ‘Κονσερβολιά’ (Κ) και ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ (ΧΧ) που 
αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ), πριν την έναρξη σκλήρυνσης του πυρήνα 
έως τη συγκομιδή το καλοκαίρι του 2006. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Μήκος Κ 

(mm) 
Πλάτος Κ 

(mm) 
Μήκος ΧΧ 

(mm) 
Πλάτος ΧΧ 

(mm) 

15/6/06 Μάρτυρας 12,7 9,71 15,6 9,15 
 Ελ. Άρδ. 12,8 9,05 15,8 9,65 

26/6/06 Μάρτυρας 17,3 12,7 22,7 13,2 
 Ελ. Άρδ. 17,7 12,1 22,9 13,4 

6/7/06 Μάρτυρας 19,2 14,4 25,4 15,8 
 Ελ. Άρδ. 19,7 14,0 25,2 16,1 

17/7/06 Μάρτυρας 20,7 16,3 26,8 17,8 
 Ελ. Άρδ. 21,2 15,7 26,6 18,0 

1/8/06 Μάρτυρας 22,3 18,0 29,1 20,6 
 Ελ. Άρδ. 22,6 17,1 28,0 19,9 

11/8/06 Μάρτυρας 23,3 19,1 30,1 21,9 
 Ελ. Άρδ. 23,6 18,4 29,1 21,4 

23/8/06 Μάρτυρας 24,3 20,2 31,3 23,1 
 Ελ. Άρδ. 25,3 20,0 31,0 23,3 

4/9/06 Μάρτυρας 24,4 20,2 31,4 23,1 
 Ελ. Άρδ. 25,2 20,2 31,2 23,4 

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** *** *** 
Μεταχείριση  NS * NS NS 
ΕΣΔ0,05  2,53 1,57 1,7 0,98 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.14. Μεταβολές του μεγέθους (μήκος, πλάτος) του καρπού ελιάς 
ποικιλίας ‘Κονσερβολιά’ (Κ) και ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ (ΧΧ) που 
αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης 
ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή 
μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της γραμμής, πριν την 
έναρξη σκλήρυνσης του πυρήνα έως τη συγκομιδή το καλοκαίρι του 2007. 
 

Χρόνος Μεταχείριση 
Μήκος Κ 

(mm) 
Πλάτος Κ 

(mm) 
Μήκος ΧΧ 

(mm) 
Πλάτος ΧΧ 

(mm) 
4/7/07 Μάρτυρας 22,87 16,43 23,67 13,72 
 Ελ. Άρδ. 23,37 15,63 27,25 16,29 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 22,40 15,59   
 Ανακλαστικό 22,71 15,46   

16/7/07 Μάρτυρας 25,30 19,05 25,57 16,11 
 Ελ. Άρδ. 24,60 18,17 29,36 18,70 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 24,85 18,43   
 Ανακλαστικό 24,70 18,34   

27/7/07 Μάρτυρας 26,36 19,91 26,48 17,61 
 Ελ. Άρδ. 26,04 19,25 29,81 19,82 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 26,42 20,11   
 Ανακλαστικό 26,30 19,80   

3/8/07 Μάρτυρας 27,58 21,43 27,86 18,85 
 Ελ. Άρδ. 27,05 20,50 31,85 21,48 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 27,58 20,52   
 Ανακλαστικό 27,26 20,70   

13/8/07 Μάρτυρας 27,65 21,22 27,60 19,05 
 Ελ. Άρδ. 27,49 20,65 31,87 21,21 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 27,37 20,36   
 Ανακλαστικό 27,90 20,76   

27/8/07 Μάρτυρας 28,39 21,77 28,95 20,36 
 Ελ. Άρδ. 28,36 21,47 32,91 22,28 
 Ανακλ.+ Ελ. Άρδ. 28,04 21,30   
 Ανακλαστικό 28,45 21,29   

Σημαντικότητα      
Χρόνος  *** *** *** *** 
Μεταχείριση  NS * *** *** 
ΕΣΔ0,05  1,84 1,34 1,81 1,39 
Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.15. Μεταβολές στο βάρος καρπών ελιάς ποικιλίας ‘Κονσερβολιά’ 
που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης 
ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή 
μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της γραμμής, κατά τη 
συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης κατά 
την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. 
 

Βάρος καρπών ‘Κονσερβολιά’ (g) 
Χρόνος Μεταχείριση 2006 2007 2008 

Συγκομιδή Μάρτυρας 6,04 7,22 6,41 
 Ελ. Αρδ. 6,49 7,76 5,85 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.  8,16 7,50 
 Ανακλαστικό  7,55 6,41 

1 εβδ. συντήρησης Μάρτυρας 6,02 7,78 5,96 
 Ελ. Αρδ. 6,22 7,57 6,79 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.  7,63 6,27 
 Ανακλαστικό  7,87 5,97 

2 εβδ. συντήρησης Μάρτυρας 6,19 7,81 5,99 
 Ελ. Αρδ. 6,15 7,43 5,36 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.  8,28 6,17 
 Ανακλαστικό  8,13 6,49 

3 εβδ. συντήρησης Μάρτυρας  7,98 6,91 
 Ελ. Αρδ.  7,31 5,84 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.  7,75 6,58 
 Ανακλαστικό  7,59 6,28 

5 εβδ. συντήρησης Μάρτυρας  7,71 6,56 
 Ελ. Αρδ.  7,46 5,99 
 Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.  7,92 6,87 
 Ανακλαστικό  7,59 6,19 

Σημαντικότητα     
Χρόνος  NS NS * 
Μεταχείριση  NS NS *** 
ΕΣΔ 0,05  0,63 0,74 0,71 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, * επίπεδο σημαντικότητας 0,05, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Πίνακας 5.16. Μεταβολές στο βάρος καρπών ελιάς ποικιλίας ‘Χονδρολιά 
Χαλκιδικής’ που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης 
(Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) κατά τη συγκομιδή και 
μετά από 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης κατά την 
καλλιεργητική περίοδο των ετών 2006, 2007 και 2008. 
 

Βάρος καρπών ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ (g) 
Χρόνος Μεταχείριση 2006 2007 2008 

Συγκομιδή Μάρτυρας 10,1 9,89 8,58 
 Ελ. Αρδ. 11,0 11,4 8,03 

1 εβ. συντήρησης Μάρτυρας  9,09 8,28 
 Ελ. Αρδ.  10,0 7,99 

2 εβ. συντήρησης Μάρτυρας 10,5 8,14 7,84 
 Ελ. Αρδ. 10,1 8,75 7,53 

3 εβ. συντήρησης Μάρτυρας 10,2 8,20 7,35 
 Ελ. Αρδ. 9,74 9,65 7,11 

4 εβ. συντήρησης Μάρτυρας  8,55 7,86 
 Ελ. Αρδ.  9,48 7,50 

5 εβ. συντήρησης Μάρτυρας   8,41 
 Ελ. Αρδ.   7,79 

Σημαντικότητα     
Χρόνος  NS *** *** 
Μεταχείριση  NS *** ** 
ΕΣΔ 0,05  0,73 0,89 0,70 

Σημαντικότητα: NS μη σημαντική διαφορά, ** επίπεδο σημαντικότητας 0,01, *** επίπεδο σημαντικότητας 0,001 
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Σχεδιάγραμμα 5.1. Μεταβολές στη σκληρότητα σάρκας ελιάς ποικιλίας 
‘Κονσερβολιά’ που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης 
(Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης 
μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ 
Ελ. Αρδ.) ή μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της γραμμής, 
κατά τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
κατά την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2007 (Α) και 2008 (Β). 
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Σχεδιάγραμμα 5.2. Μεταβολές στη σκληρότητα σάρκας καρπών ελιάς 
ποικιλίας ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση 
κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) κατά 
τη συγκομιδή και μετά από 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες ψυχρής συντήρησης 
κατά την καλλιεργητική περίοδο των ετών 2007 (Α) και 2008 (Β). 
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Σχεδιάγραμμα 5.3. Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν 
στους καρπούς ελιάς ποικιλίας ‘Κονσερβολία’ (Α) και ‘Χονδρολία 
Χαλκιδικής’ (Β), μετά από ψυχρή συντήρηση για 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες, 
που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης 
ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή 
μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της γραμμής την 
καλλιεργητική περίοδο 2007. Παρουσιάζονται μέσοι όροι και τυπική 
απόκλιση (n=60). 
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Σχεδιάγραμμα 5.4.Ζημίες από χαμηλές θερμοκρασίες (CI) που εμφανίστηκαν 
στους καρπούς ελιάς ποικιλίας ‘Κονσερβολία’ (Α) και ‘Χονδρολία 
Χαλκιδικής’ (Β), μετά από ψυχρή συντήρηση για 1, 2, 3, 4 και 5 εβδομάδες, 
που αναπτύχθηκαν υπό την επίδραση κανονικής άρδευσης (Μάρτυρας) ή 
ελλειμματικής άρδευσης (Ελ. Αρδ) ή της συνδυασμένης μεταχείρισης 
ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης (Ανακλ.+ Ελ. Αρδ.) ή 
μόνο με ανακλαστικό πλαστικό (Ανακλαστικό) επί της γραμμής την 
καλλιεργητική περίοδο 2008. 
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Γενικά Συμπεράσματα 
 

Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τη διατριβή αυτή 

είναι ότι η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης τόσο σε επιτραπέζια όσο 

και σε συμπύρηνα ροδάκινα μας οδήγησε στην εξοικονόμηση μεγάλης 

ποσότητας αρδευτικού νερού με ταυτόχρονη, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών. Επίσης, η εφαρμογή κατάλληλης 

ποσότητας αρδευτικού νερού σε ελιές ποικ. ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’ και 

‘Κονσερβολιά’ οδήγησε στην εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού φυσικού 

πόρου με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας και βελτίωση της θρεπτικής 

αξίας του ελαιόκαρπου. 

Η εφαρμογή του ανακλαστικού πλαστικού οδήγησε στη βελτίωση του 

φωτισμού κυρίως στο κατώτερο μέρος της κόμης των δένδρων σε όλα τα 

πειραματικά τεμάχια που εφαρμόστηκε. Η εφαρμογή των διαφορετικών 

μεταχειρίσεων είχε διαφορετική επίδραση στην ποιότητα των καρπών όλων 

των ποικιλιών που μελετήθηκαν, αλλά δεν βρέθηκε να επηρεάζει ουσιαστικά 

την παραγωγή τους. Τα νεκταρίνια ‘Caldeci 2000’ από τα δένδρα που 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης είχαν καλύτερη 

ποιότητα κατά τη συγκομιδή αλλά μικρότερη ικανότητα συντήρησης σε 

σχέση με τα νεκταρίνια του μάρτυρα. Τα ροδάκινα ‘Royal Glory’ από τα 

δένδρα που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης είχαν 

παρόμοια ποιότητα με τα ροδάκινα του μάρτυρα εκτός από τα αυξημένα 

ποσοστά ΔΣΣ και λίγο υψηλότερα ποσοστά CI. Τα νεκταρίνια που 

αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό πλαστικό παρουσίασαν πιο έντονο 

επίχρωμα φλοιού, σκληρότερη σάρκα, υψηλότερη οξύτητα και ποσοστό 

ξηρού βάρους, παρόμοια ΔΣΣ και ολικά φαινολικά και μεγαλύτερο ποσοστό 

δερμάτωσης (leatheriness, σύμπτωμα CI) σε σχέση με τα νεκταρίνια του 

μάρτυρα. Τα ροδάκινα που αναπτύχθηκαν πάνω από το ανακλαστικό 

πλαστικό ήταν πιο ώριμα στη συγκομιδή σε σχέση με τους καρπούς των 

λοιπών μεταχειρίσεων και είχαν καλύτερη ποιότητα αλλά μικρότερη 

συντηρησιμότητα σε σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα. Γενικά η ποιότητα 

των καρπών βελτιώθηκε με τις διαφορετικές μεταχειρίσεις που 

εφαρμόστηκαν, αλλά μειώθηκε η συντηρησιμότητα τους.  
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Στη περίπτωση των συμπύρηνων, τα ροδάκινα ‘Loadel’ που 

αναπτύχθηκαν με ελλειμματική άρδευση είχαν καλύτερη ποιότητα κατά τη 

συγκομιδή από τα ροδάκινα του μάρτυρα. Αντίθετα, η ελλειμματική άρδευση 

καθυστέρησε την ωρίμανση των καρπών της ποικιλίας Fortuna. Το 

ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης βελτίωσε την ποιότητα των ροδάκινων 

ποικιλίας Loadel εξαιτίας κυρίως της πρωίμισης που προκάλεσε. Το 

ανακλαστικό πλαστικό βελτίωσε το χρώμα φλοιού των ροδάκινων ‘Fortuna’ 

και αύξησε το ποσοστό ΞΒ του εδώδιμου τμήματος. Γενικά οι μεταχειρίσεις 

επέδρασαν με διαφορετικό τρόπο στην ποιότητα των καρπών των δύο 

ποικιλιών, ώστε η ποιότητα των ροδάκινων ποικιλίας Loadel να έχει 

εντονότερη βελτίωση από τις μεταχειρίσεις σε σχέση με την ποικιλία Fortuna. 

Γενικά με το χρόνο συντήρησης τόσο τα επιτραπέζια όσο και τα 

συμπύρηνα ροδάκινα εμφάνισαν μεταβολές που χαρακτηρίζουν κυρίως τη 

συνέχιση της ωρίμανσης και μερική υποβάθμιση της ποιότητας κυρίως μετά 

από έξι εβδομάδες ψυχρής συντήρησης όταν και εμφανίστηκαν ζημίες από 

CI. 

Στη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα νεκταρίνια ‘Caldesi 2000’, με 

σκοπό την μελέτη της επίδρασης των μεταχειρίσεων που εφαρμόστηκαν στις 

βιοενεργές ουσίες που περιέχονται στα νεκταρίνια, βρέθηκε ότι η 

βελτιστοποίηση των συγκεκριμένων καλλιεργητικών τεχνικών (ελλειμματική 

άρδευση και ανακλαστικό πλαστικό) εκτός από την εξοικονόμηση του 

αρδευτικού νερού μπορεί να οδηγήσει και στην παραγωγή καρπών υψηλής 

διατροφικής αξίας. Η ελλειμματική άρδευση αύξησε τη συγκέντρωση των 

φαινολικών ουσιών και ειδικότερα των προανθοκυανιδινών και των 

φαινολικών οξέων. Οι καρποί που συγκομίστηκαν από το επάνω μέρος της 

κόμης του δένδρου είχαν υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών 

ουσιών από τους καρπούς που συγκομίστηκαν από το κάτω μέρος της κόμης. 

Ωστόσο, οι καρποί από τη μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού που 

αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης είχαν αυξημένη συγκέντρωση 

φαινολικών ουσιών και συγκεκριμένα φαινολικών οξέων και 

προανθοκυανιδινών. Κατά τη συντήρηση, ο μάρτυρας και οι μεταχειρίσεις 

της ελλειμματικής άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού δεν επηρέασαν 

τη συγκέντρωση των φαινολικών οξέων, των φλαβονολών και των 

προανθοκυανιδινών, οι οποίες παρέμειναν στα επίπεδα της συγκομιδής. 
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Αντίστοιχα με τα ροδάκινα και στο πείραμα που πραγματοποιήθηκε 

στις ελιές είχαμε εξοικονόμηση αρδευτικού νερού με ταυτόχρονη διατήρηση 

ή ακόμη και βελτίωση της ποιότητας του καρπού. Οι καρποί που 

αναπτύχθηκαν με ελλειμματική άρδευση είχαν υψηλότερο ποσοστό ξηρού 

βάρους από τους καρπούς του μάρτυρα και στις δύο ποικιλίες. Στην 

‘Κονσερβολιά’, η ελλειμματική άρδευση και το ανακλαστικό πλαστικό δεν 

επηρέασαν αρνητικά τις παραμέτρους ποιότητας σε σχέση με τους καρπούς 

του μάρτυρα. Αντίθετα, στη ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’, οι καρποί της 

ελλειμματικής άρδευσης εμφάνισαν μεγαλύτερη ευαισθησία στο CI από τους 

καρπούς του μάρτυρα. Γενικά οι ελιές ποικ. Χονδρολιά Χαλκιδικής βρέθηκαν 

να είναι πολύ ευαίσθητες στη συντήρηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ οι 

ελιές ποικ. Κονσερβολιά ήταν πιο ανθεκτικές παρά το ότι οι καρποί 

συγκομίστηκαν από τον ίδιο ελαιώνα. Κατά τη συντήρηση παρατηρήθηκε 

υποβάθμιση της ποιότητας, που παρουσιάστηκε σαν μείωση του πράσινου 

χρώματος και μεταχρωματισμός σε καστανό λόγω chilling, σε όλες τις 

μεταχειρίσεις. Η σκληρότητα σάρκας μεταβλήθηκε ανάλογα με την έκταση 

του CI, καθώς, όταν τα συμπτώματα δεν ήταν έντονα, οι καρποί μαλάκωναν, 

ενώ όταν είχαμε έντονα συμπτώματα, η σάρκα έχανε μέρος της υγρασίας της 

και οι καρποί γινόταν πιο σκληροί. Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών 

μειώθηκε με την παρατεταμένη συντήρηση, γεγονός που θα μπορούσε να 

οφείλεται στο ότι τα φαινολικά χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση 

καφετιάσματος του καρπού εξαιτίας της ζημιάς από CI. 

Για όλα τα πειραματικά τεμάχια οι καρποί που αναπτύχθηκαν με την 

επίδραση της συνδυασμένης μεταχείρισης Ελ. Άρδ. και ανακλαστικού 

πλαστικού δεν εμφάνισαν συμπτώματα συνεργατικής δράσης των δύο 

μεταχειρίσεων. Ανάλογα με την ποιοτική παράμετρο που μελετήθηκε κάθε 

φορά συμπεριφέρθηκαν είτε όπως οι καρποί που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες 

Ελ. Άρδ. είτε όπως εκείνοι που αναπτύχθηκαν με την επίδραση του 

ανακλαστικού πλαστικού. 
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Μελλοντικές Προοπτικές 

 
Στη παρούσα μελέτη εξετάστηκε η επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης 

και του ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης με σκοπό την εξοικονόμηση 

αρδευτικού νερού και παράλληλα τη διατήρηση ή και τη βελτίωση της 

ποιότητας και συντηρησιμότητας επιτραπέζιων ροδάκινων ‘Royal Glory’, 

νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’, συμπύρηνων ροδάκινων ‘Loadel’ και ‘Fortuna’ 

καθώς και πράσινης βρώσιμης ελιάς ‘Κονσερβολιά’ και ‘Χονδρολιά 

Χαλκιδικής’. Τα δύο αυτά είδη και οι συγκεκριμένες ποικιλίες παρουσιάζουν 

μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τη Θεσσαλία ειδικότερα 

όπου και διεξήχθη το πείραμα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή της τεχνικής της ελλειμματικής άρδευσης 

οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και στα δύο είδη και 

ανάλογα με την ποικιλία οδήγησε σε βελτίωση ή και διατήρηση της ποιότητας 

του καρπού. Επίσης, στη ροδακινιά, η εφαρμογή του ανακλαστικού 

πλαστικού εδαφοκάλυψης οδήγησε στην αύξηση της διαθεσιμότητας του 

φωτός και παράλληλα στην πρωίμιση ή τη βελτίωση της ποιότητας των 

καρπών που αναπτύχθηκαν στο κάτω μέρος της κόμης του δένδρου. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον και θα 

μπορούσαν να έχουν πολλές προεκτάσεις, μερικές από τις οποίες αναφέρονται 

παρακάτω: 

 Καλύτερη διαχείριση της άρδευσης και του αρδευτικού νερού με 

όφελος για τον παραγωγό και το περιβάλλον. Με τη χρήση ενός 

τουλάχιστον κατάλληλα εξοπλισμένου μετεωρολογικού σταθμού σε 

κάθε περιοχή που υπάρχουν οπωροφόρα τα οποία έχουν ανάγκη 

άρδευσης και με τη χρήση της εξίσωσης υπολογισμού της 

εξατμισοδιαπνοής, παράλληλα με απλές άλλες παρατηρήσεις ή 

μετρήσεις, θα ήταν δυνατός ο ακριβής υπολογισμός των αναγκών σε 

νερό της κάθε καλλιέργειας και η δόση του νερού που θα έπρεπε να 

εφαρμόσουμε σε κάθε περίπτωση και χρονική στιγμή. Η πρακτική 

αυτή ήδη εφαρμόζεται, από την ομάδα του ερευνητή Κ. Χαρτζουλάκη 

(Ινστ. Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) σε συνεργασία 

με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η ομάδα αυτή έχει αναπτύξει βάσει αυτής 

της μεθόδου αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης των 
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ελαιοκαλλιεργητών της Δυτικής Κρήτης για τις ανάγκες των 

ελαιόδεντρων σε αρδευτικό νερό κάθε στιγμή. Θα ήταν χρήσιμη η 

ανάπτυξη ενός παρόμοιου συστήματος και σε άλλες περιοχές της 

Ελλάδας καθώς και σε καλλιέργειες πιο απαιτητικές σε νερό όπως π.χ. 

τα ροδάκινα, με τη βοήθεια ίσως δορυφορικών δεδομένων. 

 Η εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών οδήγησε στην 

περίπτωση των νεκταρινιών ‘Caldesi 2000’ στην παραγωγή καρπών οι 

οποίοι περιέχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ουσιών ωφέλιμων για 

την ανθρώπινη υγεία, όπως είναι οι φαινόλες, σε σχέση με τους 

καρπούς του μάρτυρα. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην ανάγκη για 

περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό, δηλ. στην επίδραση 

προσυλλεκτικών μεταχειρίσεων στη διατροφική αξία των 

οπωροκηπευτικών, όπου πολύ λίγες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί 

μέχρι σήμερα. Κρίνεται, λοιπόν, ιδιαίτερα χρήσιμη η περαιτέρω 

μελέτη της επίδρασης των προσυλλεκτικών παραγόντων στη βελτίωση 

της ποιότητας των καρπών και κυρίως όσον αφορά ουσίες που 

επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. 

 Η χρήση του ανακλαστικού πλαστικού, που οδήγησε σε αύξηση της 

διαθεσιμότητας του φωτός κυρίως στο κάτω μέρος της κόμης του 

δένδρου και παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών, θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις πυκνών φυτεύσεων όπου 

υπάρχει μειωμένος φωτισμός στο εσωτερικό της κόμης. Ανακλαστικό 

πλαστικό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και για βελτίωση του 

φωτισμού σε περιοχές που χρησιμοποιούνται αντιχαλαζικά δίχτυα. 

 Είναι προφανές ότι η ελλειμματική άρδευση και τα ανακλαστικό 

πλαστικό δύνανται να προκαλέσουν και καταπόνηση στα φυτά, όπως 

γίνεται γνωστό και από μετρήσεις που έχουν λάβει χώρα στο Εργ. 

Δενδροκομίας. Αυτή η καταπόνηση πρέπει να ελεγχθεί και με 

περαιτέρω δείκτες όπως μοριακούς ή και με συνεχείς μετρήσεις στο 

φυτό, που θα χρησιμοποιούνταν μελλοντικά για τη μικρορύθμιση (fine 

tuning) των μεταχειρίσεων για την αποφυγή μείωσης της παραγωγής. 

 Ένα σημαντικό πρόβλημα που αναδείχθηκε και στη μελέτη για την 

παρούσα διατριβή  είναι η επίδραση των προσυλλεκτικών παραγόντων 
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στην εμφάνιση της ζημιάς από τις χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη 

συντήρηση (chilling injury). Φάνηκε λοιπόν ότι η καταπόνηση που 

μπορεί να δεχθούν καρποί προσυλλεκτικά, προδιαθέτει τους καρπούς 

του ροδάκινου και της ελιάς να ζημιωθούν περισσότερο από τις 

χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης. Εδώ, λοιπόν, έχουμε ένα 

σημαντικό τομέα για τη μελέτη των φαινολικών, της δομής και 

ευαισθησίας των μεμβρανών και τις μοριακές αλλαγές που υφίστανται 

λόγω της καταπόνησης και προκαλούν αυξημένη ευαισθησία στη 

ζημιά από χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης. 

Η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής με το καλύτερο 

δυνατό τρόπο, καθώς και η περαιτέρω έρευνα στα αντικείμενα που 

εξετάστηκαν, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση του τρόπου καλλιέργειας 

οπωροφόρων, όπως η ροδακινιά και η ελιά, και ταυτόχρονα να αποτελέσει 

αφορμή για συνέχιση της επιστημονικής έρευνας σε θέματα που χρίζουν 

περαιτέρω μελέτης. 
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