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Ασφάλειας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την καθοδήγηση 

και υποστήριξη που προσέφερε σε όλα τα στάδια της προσπάθειας αυτής, από 

την υπόδειξη του θέματος και την ουσιαστική επίβλεψη της διατριβής, μέχρι την 

τελική διόρθωση του κειμένου.
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συνεργασία με γόνιμο και θετικό αποτέλεσμα.
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συμμετοχή της στην τριμελή επιτροπή, για τις πολύτιμες υποδείξεις και 
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Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του διατμηματικού 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αφορά μια νέα καλλιέργεια, τη στέβια (Stevia Rebaudiana) και 

πραγματοποιήθηκε το 2013 στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου 

μελετήθηκε η επίδραση 2 επιπέδων άρδευσης στην παραγωγικότητα και την 

περιεκτικότητα σε γλυκαντική ουσία του φυτού της στέβιας.

Το πείραμα περιελάμβανε ένα πλήρες τυχαιοποιημένο σχέδιο με 2 

μεταχειρίσεις (δόση άρδευσης ίση με το 70%της υγρασίας του εδάφους και δόση 

άρδευσης ίση με το ο 100% της υγρασίας του εδάφους ) σε 4 επαναλήψεις. Για 

την άρδευση του πειραματικού αγροτεμαχίου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

επιφανειακής στάγδην άρδευσης.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν το ύψος, τον αριθμό 

κλάδων ανά φυτό, τον αριθμό φύλλων ανά κλάδο και τέλος την απομόνωση της 

γλυκαντικής τους ουσίας και την ανάλυση της για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Επίσης λαμβάνονταν μετρήσεις μετεωρολογικών δεδομένων 

(βροχόπτωση, θερμοκρασία αέρα κλπ.) από τον αυτόματο μετεωρολογικό 

σταθμό του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

1.1 Εισαγωγή

Η στέβια (βοτανικό όνομα Stevia rebaudiana) είναι ένα είδος φυτού με 

προέλευση από τη Βραζιλία και την Παραγουάη. Περιέχει μια ουσία που 

ονομάζεται στεβιόζη ή στεβιόλη και έχει πολλές φορές μεγαλύτερη γλυκαντική 

δύναμη από τη ζάχαρη. Σε πολλές χώρες χρησιμοποιείται σαν εναλλακτική 

γλυκαντική ουσία από τη ζάχαρη. Αναφέρεται με διάφορα τοπικά κοινά ονόματα 

όπως Ca-a jhee, Caa-a yupe, Caa- jh-he και όλα μεταφράζονται ως «γλυκό 

χορτάρι». Η στέβια (Stevia rebaudiana) είναι μέλος της οικογένειας Asteraceae 

και συγγενεύει με διάφορα βότανα και άνθη, όπως το χαμομήλι, το εστραγκόν, το 

αντίδι, το μαρούλι, η μαργαρίτα, ο ηλίανθος και τα χρυσάνθεμα. Το γένος στέβια 

αποτελείται από 240 είδη φυτών που ενδημούν στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική 

και το Μεξικό μέχρι την Αριζόνα, το Νέο Μεξικό και το Τέξας. Οι γλυκιές ιδιότητες 

των φύλλων της ήταν γνωστές για αιώνες στους αυτόχθονες της Ν. Αμερικής, 

όπως στη φυλή Γκουαράνι της Παραγουάης, που φαίνεται να χρησιμοποίησε 

πρώτη τα φύλλα του φυτού για να γλυκάνει ροφήματα βοτάνων. Από το 1800 η 

κατανάλωση της στέβιας εδραιώθηκε σε όλη τη Νότια Αμερική, όπως τη Βραζιλία 

και την Αργεντινή. Τα φύλλα του φυτού στέβια είναι 30 με 45 φορές πιο γλυκά 

από τη ζάχαρη και τρώγονται ωμά ή χρησιμοποιούνται ολόκληρα σε ροφήματα 

βοτάνων και τρόφιμα.

Το όνομα στέβια προέρχεται από τον Ισπανό βοτανολόγο και γιατρό Petrus 

Jacobus Stevus που την ανακάλυψε. Το 1899 ο Σουηδός βοτανολόγος Moises 

Santiago Bertoni που εργαζόταν στην ανατολική Παραγουάη περιέγραψε 

λεπτομερώς το φυτό και τις γλυκαντικές του ιδιότητες. Ο Bertoni ονόμασε την νέα 

αυτή ποικιλία της στέβια Reabaudiana προς τιμήν του Παραγουανού βιολόγου 

Ovidio Rebaudi, που πρώτος απομόνωσε με εκχύλιση τα γλυκά συστατικά του
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φυτού. Διακαιολογημένα οι Παραγουανοί θεωρούν τη στέβια ως «εθνικό προϊόν» 

και επιδιώκουν η χώρα τους να χαρακτηριστεί ως «χώρα προέλευσης» του 

φυτού. Το 1908 ο Raenack απομόνωσε σε κρυσταλλική μορφή τις γλυκαντικές 

ύλες από αλκοολικό εκχύλισμα φύλλων στέβια. Το 1931 οι Γάλλοι χημικοί Μ. 

Bridel και R. Lavielle απομόνωσαν τα συστατικά στα οποία οφείλεται η γλυκιά 

γεύση των φύλλων της στέβια και που ονομάστηκαν στεβιοσίδη και 

Ρεμπαουδιοσίδη-Α. η στέβια έγινε ευρύτερα γνωστή κατά τον 2° παγκόσμιο 

πόλεμο, λόγω της έλλειψης ζάχαρης και της διανομής της με δελτίο. Τότε άρχισε 

να καλλιεργείται στη Μεγάλη Βρετανία ως υποκατάστατο της ζάχαρης. Μετά τον 

πόλεμο, η Ιαπωνία συνέχισε τις έρευνες πάνω στις δυνατότητες διατροφικής 

αξιοποίησης της στέβια και σήμερα παραμένει η κύρια παραγωγός χώρα 

γλυκαντικών προϊόντων της στέβια. Στην Ιαπωνία λόγω περιορισμών στη χρήση 

συνθετικών γλυκαντικών ουσιών, έχει εγκριθεί η χρήση των γλυκοζιτών της 

στέβια σε πολλά τρόφιμα όπως τα δημητριακά, το τσάι και τα αναψυκτικά. Η 

στέβια επίσης καλλιεργείται στην Νότια Αμερική, στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στην 

Ευρώπη, στην Αυστραλία και σε πολλές Ασιατικές χώρες. Τα κύρια γλυκαντικά 

της στέβια είναι η στεβιοσίδη και η Ρεμπαουδιοσίδη Α. Είναι 200 με 300 φορές 

γλυκύτερα από τη ζάχαρη, σταθερά στη θέρμανση και σε διαφορετικά βΗ και δεν 

αποικοδομούνται.

Τα γλυκαντικά που προέρχονται από στέβια αποδίδουν μηδενικές θερμίδες και 

μπορούν να αποτελέσουν επιλογή για τους ανθρώπους που θέλουν να μειώσουν 

ή να διατηρήσουν το βάρος τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα γλυκαντικά με λίγες 

ή μηδενικές θερμίδες μπορούν να συμβάλλουν στον έλεγχο του βάρους, αφού 

μειώνουν το θερμιδικό περιεχόμενο της δίαιτας και διατηρούν την ευχαρίστηση 

στο διαιτολόγιο βοηθώντας τους ανθρώπους να μείνουν πιστοί στη δίαιτά τους 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η αξία του φυτού αυτού είναι σημαντική καθώς μπορεί να γίνει και βιομηχανική 

εκμετάλλευση του αλλά και οικιακή παραγωγή (π.χ. σε γλάστρες για τις 

καθημερινές ανάγκες του σπιτιού). Η στέβια μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκια
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αλλά και αποξηραμένη, στο φαγητό, σε σαλάτες, σε γλυκά, σε ποτά. Η ποσότητα 

που απαιτείται είναι ελάχιστη χάρις την μεγάλη γλυκαντική της δύναμη οπότε 

ουσιαστικά δεν προσθέτει θερμίδες στο σκεύασμα ή στο αφέψημα στο οποίο 

προστίθεται.

Η στέβια στην άγρια της κατάσταση στο ιθαγενές της περιβάλλον είναι ένα 

πολυετές φυτό που φυτρώνει σε αμμώδη, μικρής γονιμότητας εδάφη στις άκρες 

ποταμών και ρεμάτων. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φυτό 

όσον αφορά τις συνθήκες ανάπτυξης του. Χωρίς κλάδεμα γίνεται περίπου 60 εκ. 

ψηλό. Οι ανάγκες του σε έδαφος είναι αρκετά περιορισμένες οπότε οποιοδήποτε 

μείγμα για γλάστρες με ουδέτερο ή ελαφρά όξινο ph είναι κατάλληλο. Η στέβια 

είναι τρυφερό φυτό που δεν αντέχει το χειμερινό ψύχος. Σε βόρειες χώρες 

καλλιεργείται ως μονοετές αλλά σε χώρες όπως η Ελλάδα μπορεί να 

καλλιεργηθεί ως πολυετές και με μια μικρή προστασία κατά τις ημέρες του 

χειμώνα με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επιβιώσει για όλο το έτος.

Η βιολογία, ο χαρακτήρας αλλά και η χώρα από την οποία προέρχεται η στέβια 

την κάνουν ένα ιδανικό φυτό για καλλιέργεια καθώς οι χώρες από τις οποίες 

προέρχεται έχουν κλίμα όπως το Ελληνικό, ενώ οι εδαφικές της ανάγκες εύκολα 

μπορούν να καλυφθούν από μια πληθώρα εδαφών. Αυτή την στιγμή μια από τις 

μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την καλλιέργεια της στέβιας είναι η εξεύρεση 

σπόρων.

Για την εμπορική της εκμετάλλευση η καλλιέργεια του φυτού στέβια ξεκινάει σε 

θερμοκήπια όπου φυτεύεται μόσχευμα της ρίζας του φυτού. Την άνοιξη, μόλις τα 

νέα φυτά φθάσουν σε ύψος 7 με 10 εκατοστά, μεταφυτεύονται σε χωράφια. 

Μόλις ανθίσουν, τα φύλλα τους συλλέγονται με το χέρι, αποξηραίνονται και 

συσκευάζονται σε δεμάτια.

Τα φύλλα της στέβια ξηραίνονται και στη συνέχεια εμβαπτίζονται σε νερό (με μια 

διαδικασία που θυμίζει τη διαβροχή του τσαγιού) ώστε να απελευθερωθούν τα 

γλυκά συστατικά (γλυκοζίτες στεβιόλης), τα οποία απομονώνονται με τεχνικές
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(όπως η κρυσταλλοποίηση) και καθαρίζονται, μέχρι να προκόψει το επιθυμητό 

προϊόν. Μία περιγραφή του τρόπου εξαγωγής των γλυκών συστατικών από το 

φυτό στέβια αναφέρεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά 

(National Research Council of Canada).

1.2 Βοτανική κατάταξη

Η στέβια ανήκει στην οικογένεια Asteraceae όπως και ο ηλίανθος, η μαργαρίτα, 

το χαμομήλι και άλλα. Στην αρχή είχε καταταχθεί στο γένος Eupatorium και 

επιθετικό είδος rebaudianum αλλά το 1905 ο Bertoni το μετονόμασε σε Stevia 

rebaudiana. Προς τιμήν του φαίνεται το όνομά του στην ονομασία της στέβια, 

Stevia ΓβόθυάώηθίΒβιΙοηίΧΛόλας, Π.Χ, 2009).

Η βοτανική κατάταξη της στέβια φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Βοτανική κατάταξη της στέβια (Λόλας, Π.Χ, 2009)

Βοτανική κατάταξη της στέβια

Βασίλειο Plantae

Διαίρεση Magnoliophyta(Sporophyta)

Κλάση Magnoliophyta

Υποκλάση Asteridae

Τάξη Asterales

Οικογένεια Asteraceae

Υποοικογένεια Asteroidae

Γένος Stevia

Είδος Stevia rebaudiana (Bertoni)

Συνώνυμο Eupatorium rabaudianum
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Η στέβια πολλαπλασιάζεται με σπόρο. Σπέρνεται τον Απρίλιο, μεταφυτεύεται 

όπως ο καπνός τον Μάιο και συλλέγεται το Σεπτέμβριο, ενώ όλη η καλλιέργεια 

είναι μηχανική και απαιτούνται λίγα εργατικά χέρια(Λόλας, Π.Χ, 2007)

1.3 Μορφολογία

1.3.1 Φυτό

Είναι ετήσιο, ποώδες, τροπικό και πολύκλαδο φυτό που προέρχεται από τη 

Λατινική Αμερική(Εικόνα 1). Σύμφωνα με τους Tateo et al. (1998) υπάρχει 

μεγάλη παραλλακτικότητα στα μορφολογικά χαρακτηριστικά, κυρίως των φύλλων 

και των στελεχώνίΖθίάθπ et al, 1980). Αποδείχτηκε ότι υπάρχουν 3 κλάσεις 

φωτοπεριόδου βασισμένες στο μήκος της ημέρας οι οποίες χρειάζονται 

περαιτέρω έρευνα για καταλληλότητα των προϋποθέσεων καλλιέργειας σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Εικόνα 1: Φυτό Stevia rebaudiana
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1.3.2 Κοτυληδόνες

Οι κοτυληδόνες είναι σχεδόν στρογγυλές και μοιάζουν πολύ μ εκείνες του 

καπνού, διαστάσεων περίπου 0,5 οπι(Λόλας, Π.Χ, 2009).

Εικόνα 2: Κοτυληδόνες στέβιας

1.3.3 Ρίζα

Σύμφωνα με τον Schmeling (1967) η ρίζα έχει ινώδη υφή, είναι σχεδόν 

θυσσανώδης, πολυετής και έχει πολλές πλάγιες ρίζες. Είναι φυτό με πλούσιο 

ριζικό σύστημα και η ρίζα δεν προχωράει σε μεγάλο βάθος αλλά είναι 

επιφανειακή(Εικόνα 3). Είναι το μόνο τμήμα του φυτού που δεν περιέχει 

στεβιοσίδη (Vargas, R., 1980; Zaidan, L.B.P. et al, 1980).
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Σύμφωνα με τον Taiariol, D.R. (2004) οι κύριες ρίζες συναθροίζονται στην 

επιφάνεια του εδάφους ενώ οι λεπτότερες σε βαθύτερη ζώνη.

Εικόνα 3: Ρίζες στέβιας

1.3.4 Φύλλα

Τα πρώτα φωτοσυνθετικά όργανα σχηματίζονται μετά από το φύτρωμα των 2 

κοτυληδόνων που υπάρχουν στο σπόρο. Το σχήμα τους είναι στρογγυλό. Η 

στέβια έχει μια εναλλασσόμενη διάταξη φυλλώματος και έχει την τάση να 

μεγαλώνει σαν θάμνος με τα άνθη διατεταγμένα σε ακαθόριστο σχήμα. Τα φύλλα 

είναι μικρά, λογχοειδή, επιμήκη, οδοντωτά και γλυκά (Dwivedi, R.S., 1999). Για 

την στέβια ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI) στις 80 ημέρες είναι 4,83 (Fronza, 

D. et al., 2003).
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1.3.5 Στέλεχος

Το στέλεχος είναι ετήσιο εύθραυστο και πολύκλαδο (Sakaguchi, Μ. et al., 1982).

1.3.6 Άνθη

Το άνθος είναι αυτοασυμβίβαστο (Chalapathi, M.V. et al., 1997b;

Miyagawa, H. et al., 1986) και πιθανών φυτό επικονιαζόμενο με έντομα (Oddone, 

Β.,1997). Τα άνθη είναι μικρά και άσπρα (Dwivedi, R.S., 1999). Η γύρη μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργίες. Η ταξιανθία είναι κόρυμβος με 2-6 ανθίδια (Goettemoeller, 

J. et al., 1999). Το φυτό χρειάζεται περισσότερο από 1 μήνα για να παράγει όλα 

τα άνθη (Taiariol, D.R., 2004).

Εικόνα 4: Άνθη στέβιας
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1.3.7 Σπόροι

Οι Shock, C.C. (1982), Duke, J. (1993) και Cameiro, J.W.P. et al. (1997) 

αναφέρουν ότι το ποσοστό των βιώσιμων σπόρων της στέβιας είναι χαμηλό. Ο 

Oddone, Β. (1997) παρατήρησε ότι οι «καθαροί» σπόροι είναι στείροι. Οι σπόροι 

έχουν λεπτό αχαίνιο μήκος 3mm. Η αναπαραγωγή σε αυτοφυή φυτά γίνεται 

κυρίως μέσω σπόρων αλλά η βιωσιμότητα του σπόρου είναι φτωχή και ασταθής 

(Lester, Τ., 1999). Οι σπόροι έχουν πολύ μικρό ενδοσπέρμιο και διασκορπίζονται 

στον αέρα (Εικόνα 5). Μια εργασία που ανέλαβε να διερευνήσει την χαμηλή 

φυτρωτικότητα των σπόρων της στέβιας μέσω μιας μεταχείρισης τεχνητής 

επικονίασης σαν μια μέθοδο για αύξηση της φυτρωτικότητας του σπόρου 

φανέρωσε πως κάποιοι χειρισμοί των ανθέων είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί 

επικονίαση (Goettemoeller, J. et al., 1999).

Εικόνα 5: Σπόροι στέβιας
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1.4 Βιολογία

Η στέβια είναι ένα πολυετές φυτό που ζει ή καλλιεργείται, εάν δεν ζημιωθεί από 

τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, για 3-7 χρόνια. Πολλαπλασιάζεται με 

σπόρο, με χωρισμό του ριζικού συστήματος και με μοσχεύματα βλαστού. Ως 

ετήσιο φυτό από σπόρο αρχίζει το βιολογικό του κύκλο σε σπορεία (Φεβρουάριο- 

Μάρτιο) όπου χρειάζεται περί τις 50-60 ημέρες για να αποκτήσει το μέγεθος για 

μεταφύτευση. Το φύτρωμα γίνεται σε 15 με 20 ημέρες και επηρεάζεται 

καθοριστικά από τη θερμοκρασία. Μετά τη μεταφύτευση στο χωράφι (Απρίλιο- 

Μάιο) χρειάζεται γύρω στις 70 με 100 ημέρες για να φτάσει η στέβια στο στάδιο 

της συγκομιδής. Τον πρώτο μήνα μετά τη μεταφύτευση η στέβια μεγαλώνει αργά, 

ιδίως αν επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία. Παράλληλα, το φυτό 

αρχίζει την έκπτυξη πλάγιων βλαστών και το αδέλφωμα. Όσο περισσότερο 

πολυδιακλαδώνει ένα φυτό τόσο μεγαλύτερη απόδοση αναμένεται. Ο 

πολυδιακλαδισμός, εξαρτάται από τις καλλιεργητικές προοπτικές, τις αποστάσεις 

μεταφύτευσης, τις συνθήκες αύξησης και την ηλικία του φυτού. Μετά περίπου τις 

30 ημέρες η στέβια αρχίζει να μεγαλώνει με γρήγορο ρυθμό και σε 50-60 ημέρες 

φτάνει στο στάδιο συγκομιδής. Στα φυτά δύο ή περισσότερων ετών(επέζησαν 

στις θερμοκρασίες του χειμώνα) η αναβλάστηση κάθε Άνοιξη αρχίζει συνήθως το 

Μάρτιο και η στέβια μπορεί να δώσει και δεύτερη συγκομιδή. Η έναρξη της 

άνθισης παρατηρείται από τις 60-70 ημέρες και μετά και σχετίζεται ισχυρά με τη 

ποικιλία και τον βιότοπο. Η συμπλήρωση της άνθισης γίνεται σε 30-40 ημέρες και 

η ωρίμανση του σπόρου χρειάζεται άλλες 20-30 ημέρες. Η συγκομιδή (κοπή του 

υπέργειου μέρους) στη στέβια γίνεται μόλις αρχίζει η άνθιση (Λόλας, Π.Χ., 2009).
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1.5 Οικολογία

1.5.1 Απαιτήσεις Νερού

Η γνώση σε ότι αφορά τις απαιτήσεις νερού στην καλλιέργεια σε διαφορετικές 

φάσεις ανάπτυξης προκαλεί υψηλότερη στρεμματική απόδοση και ορθολογική. 

Οι φυσικοί πληθυσμοί συναντώνται σε περιοχές όπου υπάρχει συνεχόμενη 

υγρασία αλλά όχι ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης. Η στέβια συνήθως 

παρατηρείται σε περιοχές όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά υπόγειου νερού ή σε 

συνεχώς υγρά εδάφη. Δεν απαιτεί συχνή άρδευση ξέροντας πως είναι ευαίσθητη 

στο stress όταν υπάρχει περίσσεια υγρασίας, σημειώνεται πως η καλλιέργεια 

προτιμά υγρά εδάφη. Για οικονομική καλλιέργεια της στέβιας η άρδευση είναι 

απαραίτητη (Donalisio, M.G. et al., 1982). Το φυτό έχει μικρή ανεκτικότητα στο 

pH έτσι δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται με νερό χαμηλής ποιότητας (Shock, 

C.C., 1982).

Η ανάπτυξη του φυτού ήταν άριστη σε εδάφη με περιεκτικότητα νερού της τάξης 

του 43,0-47,6%. Οι ημερήσιες απαιτήσεις σε νερό κατά μέσο όρο είναι 2,33mm 

ανά φυτό (Goenadi, D.H., 1983). Επομένως η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας 

νερού με τα φυτά της στέβιας είναι ένας παράγοντας που συσχετίζεται στενά με 

την καλλιέργεια της (Cerna, Κ., 2000). Απαιτεί ελεύθερη άρδευση μετά την 

μεταφύτευση και πριν και μετά τη συγκομιδή των φύλλων (Andolfi, L. et al., 

2002).

Ο μέσος όρος εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας (ETe) μετρήθηκε στα 5,75 

mm/ημέρα και η κατανάλωση ήταν υψηλή κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου. Η 

άρδευση με 117% της εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας (ETe) ήταν 13% 

καλύτερη από το 100% της υγρασίας του εδάφους της καλλιέργειας στην 

απόδοση της στέβιας. Η εξατμισοδιαπνοή κατά τη διάρκεια του βιολογικού 

κύκλου χωρίζεται σε 3 μέρη: 6,66 mm/ημέρα (0-25 ημέρα), 5,11 mm/ημέρα (26- 

50 ημέρα) και 5,49 mm/ημέρα (51-75 ημέρα) στη Βραζιλία (Fronza, D. et al., 

2002). Ο φυσικός συντελεστής της καλλιέργειας Κο είναι το ποσοστό μεταξύ
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της ενεργού εξατμισοδιαττνοής (ETe) και της δυνητικής εξατμισοδιαττνοής (ΕΤβ). 

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια παράμετρος ως προς την κρίση της 

απαίτησης νερού. Ο Gonzalez, R.E. (2000) αναφέρει τον φυτικό συντελεστή της 

καλλιέργειας Kc= 0,25 από 0-25 ημέρα, Κο= 0,56 από 26-50 ημέρα και Kc= 0,85 

από 51-80 ημέρα στην Παραγουάη ενώ ο Fronza,D. et al. (2003) αναφέρουν 

τιμές Kc= 1,45, Kc=1,14, Kc= 1,16 στην Ιταλία στις προαναφερόμενες φάσεις 

αντίστοιχα.

1.5.2 Απαιτήσεις Εδάφους

Η εμφάνιση της στέβιας παρατηρείται σε όξινα, άγονα, αμμώδη ή εδάφη με 

λίπανση κοπριάς, με επάρκεια διαθέσιμου νερού (Shock, C.C., 1982). Το φυτό 

μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών αλλά έχει μικρή ανεκτικότητα 

στην αλατότητα και έτσι δεν θα πρέπει να καλλιεργείται σε αλατούχα εδάφη 

(Chalapathi, M.V. et al., 1997b). Τα αλατούχα εδάφη παρατηρούνται σε άκρες 

βάλτων και σε περιοχές όπου στα εδάφη υπάρχει χαμηλός υδροφόρος 

ορίζοντας. Τα εδάφη αυτά είναι τυπικά άγονα, όξινα και αμμώδη. Η στέβια 

αναπτύσσεται καλά σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών αρκεί να υπάρχει μια σταθερή 

ποσότητα υγρασίας και επαρκή στράγγιση. Επιπλέον μπορεί να αναπτυχθεί 

καλά σε δάση και αλπικές περιοχές (European Commission, 1999).

1.5.3 Κλιματικές Απαιτήσεις

Η στέβια έχει επιτυχώς αναπτυχθεί σε πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες σ’ όλο 

τον κόσμο, παρόλο που προέρχονται από τα υψίπεδα της βορειοανατολικής 

Παραγουάης η οποία βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος μεταξύ 23ο και 24ο 

(Shock, C.C., 1982) και γεωγραφικό μήκος 54ο και 56ο (Alvarez, Μ., 1984; 

Bertonha, A. et al., 1984; Monteiro, R., 1986). Η στέβια αναπτύσσεται σαν
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πολυετής καλλιέργεια σε υποτροπικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων και 

περιοχών των Η.Π.Α., ενώ αναπτύσσεται σαν πολυετής καλλιέργεια σε περιοχές 

μέσου και υψηλού γεωγραφικού πλάτους (Goettemoeller, J. Ετ al., 1999). Τα 

αποτελέσματα αποδεικνύουν πως οι αποδόσεις εξαρτώνται από τα γενετικά 

χαρακτηριστικά του φυτού και την φαινοτυπική έκφραση, η οποία τελευταία 

ανάλυση εξαρτάται από κλιματικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (Eimakov, 

Ε.Ι. et al., 1996; Metivier, J. et al., 1979). Σε σχέση με πολλά φυτά η ανάπτυξη 

και η άνθηση της στέβιας εξαρτώνται από την ακτινοβολία, το μήκος της ημέρες, 

την θερμοκρασία και τον άνεμο σε εκτεθειμένες περιοχές (Chen, Κ. et al., 1978). 

Ο Tateo, F. et al. (1999) έχει αναφέρει πως περιβαλλοντικοί και γεωπονικοί 

παράγοντες ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στην παραγωγή στεβιοσίδης παρά 

στην ανάπτυξη του φυτού. Για καλλιέργεια στέβιας το ιδανικό κλίμα θεωρείται το 

ημιτροπικό με θερμοκρασιακό εύρος από -6 έως 43oC με μέσο όρο 23oC 

(Brandle, J.E. et al., 1992).

1.5.4 Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία έχει παρατηρηθεί να επηρεάζει την διαθεσιμότητα σε θρεπτικά 

στοιχεία, το φύτρωμα, την ανάπτυξη του φυτού και των βλαστών, την επιβίωση 

τον χειμώνα, την φωτοπερίοδο και την αναπνοή. Σύμφωνα με τον Sumida, Τ. 

(1980) και Sakagunchi, Μ. et al. (1982) πιστεύεται πως το βέλτιστο εύρος 

θερμοκρασίας για την ανάπτυξη της στέβιας είναι μεταξύ 15 και 30oC ενώ μπορεί 

να αντεπεξέλθει σε κρίσιμη θερμοκρασία όπως 0-2oC. Ο Sakagunchi, Μ. et al. 

(1982) αναφέρουν πως το κατώτερο θερμοκρασιακό όριο είναι -3oC. Η 

διακύμανση της θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας είναι ένας άλλος 

καθοριστικός παράγοντας για την παραγωγή στεβιοσίδης. Η καλύτερη ανάπτυξη 

του φυτού και η απόδοση σε στεβιοσίδη επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία 25/20oC 

ημέρα/νύχτα (Mizukami, Η. et al., 1983). Σύμφωνα με τον Barathi, Ν. (2003) η
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μεγίστη θερμοκρασία την ημέρα δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40°C και η ελάχιστη 

την νύχτα να μην είναι κάτω από 10°C για την ευνοϊκή ανάπτυξη της στέβιας.

1.5.5 Φωτοπερίοδος

Η στέβια είναι πολύ ευαίσθητη στο μήκος της ημέρας και απαιτεί παρουσία 

φωτός από 12-16 ώρες. Οι φυσικοί πληθυσμοί της στέβιας, σε νότιο γεωγραφικό 

πλάτος 21ο-22° αρχίζουν να ανθίζουν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο 

αντίστοιχα στο βόρειο ημισφαίριο από Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Εάν η στέβια 

αναπτυχθεί σε θερμοκρασία 25°C κάτω από συνεχόμενες μέρες υψηλής 

ηλιοφάνειας (16 ώρες φωτοπεριόδου) θα παραμείνει σε βλαστικό στάδιο 

(Monteiro, W.R. et al., 2001). Από τις απαιτήσεις σε φωτοπερίοδο μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως η καλλιέργεια σε περιοχές με μεγάλη καλοκαιρινή περίοδο 

θα ήταν ιδανική για υψηλή απόδοση σε στεβιοσίδη αλλά η παραγωγή σπόρου 

είναι πολύ δύσκολη (Shock, C.C., 1982).

1.5.6 Φως

Η στέβια είναι ένα φυτό που αγαπάει τον ήλιο και ευδοκιμεί σε ζεστό, υγρό και 

ηλιόλουστο κλίμα (Jia, G.N., 1984).

1.6 Διαχείριση -  Απαιτήσεις σε θρεπτικά

Οι θρεπτικές απαιτήσεις αυτής της καλλιέργειας είναι χαμηλής συγκράτησης 

επειδή η καλλιέργεια προσαρμόζεται στα κακής ποιότητας εδάφη στο δικό του 

φυσικό βιότοπό στην napaYOu0p(Goenadi, D.H., 1987). Όταν όμως καλλιεργείται 

για εμπορία, για οικονομικές καλλιέργειες, είναι απαραίτητη η λίπανση με κοπριά 

(Donalisio, M.G. et al., 1982; Goenadi, D.H., 1985). Δεδομένου ότι το φύλλο είναι
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το οικονομικό μέρος αυτής της καλλιέργειας, θεωρείται ότι η υψηλότερη 

εφαρμογή θρεπτικών στοιχείων μπορεί να βοηθήσει στην υψηλότερη παραγωγή. 

Τα ορατά συμπτώματα της θρεπτικής ανεπάρκειας στη στέβια ήταν: Ν, που 

παρουσιάζει το κιτρίνισμα των φύλλων, Ρ, ως σκούρα πράσινα φύλλα, και η 

έλλειψη Κ προκαλεί χλωρωτικά φύλλα και μωσαϊκό στα φύλλα. Περαιτέρω, η 

δευτεροβάθμια θρεπτική ανεπάρκεια παρουσίασε, ακραία νέκρωση, χλώρωση 

και νέκρωση σε αναποδογυρισμένο σχήμα "V", και τα μικρά χλωμά πράσινα 

φύλλα για το Ca, το Mg, και το S, αντίστοιχα (Utumi, Μ.Μ., et al.,1999). Στις 

μελέτες καλλιέργειας ιστού, διαπιστώθηκε ότι οι αλλαγές στη σύνθεση του 

θρεπτικού μέσου μπορούν σημαντικά να τροποποιήσουν τις φυσιολογικές 

διαδικασίες (Sikach, V.O., 1998) και την παραγωγή της στεβιόλης στους ιστούς 

της στέβιας και να ασκήσουν με έναν τέτοιο τρόπο το φυσιολογικό κανονισμό 

αυτής της διαδικασίας (Bondarev, N.l. et al., 1998).

1.6.1 Μακροστοιχεία

Τα αποτελέσματα από την Ιαπωνία απέδειξαν ότι, κατά την διάρκεια της 

μέγιστης συσσώρευσης ξηρής ουσίας, η στέβια αποτελείται από 1.4% Ν, 0.3% Ρ 

και 2.4% Κ (Katayama, Ο. et al., 1976). Είναι ένα εξακριβωμένο στοιχείο ότι η 

εφαρμογή θρεπτικών στοιχείων είναι καλύτερη από τη μη λίπανση με κοπριά και 

επίσης αποδείχθηκε πειραματικά από τους Murayama, S. et al. (1980) και 

Goenadi, D.H. (1985), οι οποίοι έλαβαν το καλύτερο ποσοστό αύξησης και την 

ξηρή φυλλική απόδοση από τη μη λίπανση με κοπριά. Αυτό ενισχύθηκε 

περαιτέρω από το Lee, J.l. et al. (1980) οι οποίοι είχαν καταγράψει την αύξηση 

απόδοσης των φύλλων με μέτρια εφαρμογή των λιπασμάτων αζώτου, 

φωσφόρου και καλίου στην Κορέα.
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Πρώτες μελέτες με τη θρέψη αζώτου από τους Kawatani, Τ. et al. (1977) 

είχαν δείξει μια αύξηση στην ανάπτυξη, στο πάχος του στελέχους, και τον αριθμό 

των στελεχών.

Η αντίδραση στο κάλιο λήφθηκε επίσης από τους Kawatani, Τ. et al. (1980). Η 

καλλιέργεια θα απαιτούσε περίπου 105 kg Ν, 23 kg Ρ και 180 kg Κ για μια μέτρια 

απόδοση βιομάζας στα 7500 kg/εκτάριο υπό τις συνθήκες του Καναδά (Brandle, 

J.E. et al., 1998), προτείνοντας κατά συνέπεια τη σημασία της λίπανσης. Η 

ανεπάρκεια του Ν, του Κ και του Mg μείωσε τη βλαστική ανάπτυξη από την 

περίοδο της ανάπτυξης των φύλλων, η οποία τελικά μείωσε το εμπορεύσιμο 

τμήμα του φυτού. Εντούτοις, το Mg εξασθένισε την

ανάπτυξη της ρίζας επίσης σε μεγάλη έκταση. Η έλλειψη των Ν, Ρ, Κ, και S στο 

στέλεχος μείωσε: την αναλογία ξηρού βάρους της ρίζας, ενώ το αντίστροφο 

συμβαίνει με την έλλειψη Mg. Εκτός από το Ca, όλα τα άλλα μακροστοιχεία 

έχουν μειωμένη απορρόφηση (Utumi, Μ.Μ. et al., 1999). Αυτή η μελέτη προτείνει 

ότι μια ισορροπημένη χρήση των λιπασμάτων είναι αναγκαία.

Εκτός από τη βελτίωση στην ανάπτυξη, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στην Αίγυπτο παρουσίασε βαθμιαία και σημαντική αύξηση στα χλωρά και ξηρά 

φύλλα, στέλεχος, απόδοση της βιομάζας, και ο συνολικός διαλυτός 

υδατάνθρακας όπως το λίπασμα του αζώτου αυξήθηκε από 10 έως 30 kg Ν. Η 

απόδοση των ξηρών φύλλων αυξήθηκε κατά 64 και 1,99% στην πιο πρόσφατη 

δόση σε σύγκριση με τη χαμηλότερη δόση (Allam, Α.Ι. et al., 2001).

Εάν οι θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας καθιερώνονταν, θα μας 

υποδείκνυαν την ανάγκη για λίπανση είτε μέσω οργανικών είτε ανόργανων 

λιπασμάτων. Αυτό πραγματοποιήθηκε από τον Son, R.O.F. et al. (1997) στη 

Βραζιλία. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λίγο πριν ή στο άνθισμα της 

παραγωγής 1 τόνου ξηρών φύλλων, απαιτούνται σε kg: Ν- 64,6, Ρ- 7,6, Κ- 56,1, 

Ca- 15,8, Mg- 3,6, και S- 3,6. Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, σε μια «ratoon»
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καλλιέργεια στη Bangalore, η ανάπτυξη και η απόδοση αυξήθηκε σημαντικά με 

τα αυξανόμενα ποσοστά του Ν, του Ρ και του Κ μέχρι 40:20:30

kg/εκτάριο με την υψηλότερη απόδοση ξηρών φύλλων. Στην Ινδία, απαντήσεις 

λήφθηκαν την περίοδο όπου οι θρεπτικές ουσίες αναρροφήθηκαν (Chalapathi, 

M.V. et al., 1997a) από τη λίπανση, την ανάπτυξη και την απόδοση μέχρι 

60:30:45 kg ΝΡΚ εκτάριο-1 (Chalapathi,Μ.V. et al., 1997b) στη Bangalore. 

Περαιτέρω, η θρεπτική απαίτηση για την παραγωγή σπόρου είναι ακόμα 

υψηλότερη από την παραγωγή φύλλων, που αναφέρθηκε στο kg να είναι, Ν- 

130, Ρ -18,8, Κ -131,5, Ca- 43,7, M g-8,3, και S- 9,7 (Son, R.O.F. et al., 1997) για 

1 τόνο.

1.6.2 Μικροστοιχεία

Φαίνεται να υπάρχει μικρή απαίτηση σε ιχνοστοιχεία. Δεδομένου ότι αυτή η 

καλλιέργεια προτιμά τα όξινα εδάφη με χαμηλό pH, αυτή η κατάσταση από μόνη 

της εξασφάλισε επαρκή διαθεσιμότητα των μικροστοιχείων .Εντούτοις, 

παρατηρήθηκε αντίδραση ακόμη και στα όξινα εδάφη. Το μειωμένο μέγεθος της 

αντίδρασης της στέβιας σε ιχνοστοιχεία όταν ψεκάστηκε σε ένα όξινο έδαφος την 

περίοδο του χλωρού βάρους των φυτών ήταν η ακόλουθη: 0.1% Μη > 0.05% Μο 

> 0.02% Μο > 0.05% Ζη > 0.1% Β > 0.05% Μη > 0.02% Cu > 0.25% Β > 0.2% 

Ζη (Zhao, Y.G., 1985). Τα πειράματα που ραγματοποιήθηκαν στα θρεπτικά 

διαλύματα έδειξαν ότι το βόριο που δόθηκε σε 10 ppm μείωσε την ανάπτυξη, το 

άνθισμα, το βάρος ρίζας, και προκάλεσε επίσης κηλίδες στα φύλλα (Sheu, B.W. 

et al., 1987). Ο Filho, L.O.F. et al. (1997) μελέτησαν τις απαιτήσεις των 

μικροστοιχείων της στέβιας στη Βραζιλία. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λίγο 

πριν ή στο άνθισμα της παραγωγής 1 τόνου των ξηρών φύλλων, που απαιτείται 

σε g: Β-89, Cu-26,
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Fe-638, Mn-207 και Zn-13. Για την παραγωγή σπόρου που αντιστοιχεί σε 1 τόνο 

των ξηρών φύλλων, η εξαγωγή των μικροστοιχείων σε g: ήταν Β-226, Cu-76, Fe- 

2550, Mn-457 και Zn-33.

Τα φυτά που αναπτύχθηκαν στα θρεπτικά διαλύματα περιείχαν 

τέσσεριςσυγκεντρώσεις των θρεπτικών ουσιών φανερώνοντας ακολούθως 

αλληλεπιδράσεις πριν την άνθιση. Mn, Fe και Cu παρουσίασαν συνεργιστική 

επίδραση μεταξύ Ν και Ρ, Ρ και Cu, και Ρ και Fe; ανταγωνιστική επίδραση μεταξύ 

Ν και Κ, Ν και Zn, Κ και Mg, και Κ και S και είτε συνεργιστική είτε ανταγωνιστική 

αλληλεπίδραση μεταξύ Zn και Β, και Μη και Mg (Lima, F.O.F. et al., 1997).

1.7 Έντομα- ασθένειες- ζιζάνια

1.7.1 Ασθένειες

Οι μύκητες φαίνεται να μην αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, παρόλο που 

υπάρχουν αναφορές για προσβολές από Sderotinia, Septoria καθώς και 

Alternaria. Βέβαια στην Ρωσία, σε χρονικό διάστημα 50 ετών, παρατηρήθηκαν 

προσβολές από Alternaria, Botrytis, Fusarium και Rhizoctonia. Σε αυτήν την 

τροχιά, στην Παραγουάη, ως εν δυνάμει παθογόνοι μύκητες αναγνωρίστηκαν οι 

ακόλουθοι Alternaria steviae, Septoria steviae, Rhizoctonia solani και Sderotinia 

rolfsii (Ishiba, C. et al., 1982; Lovering, N.M. et al., 1996 ; Oddone, B., 1999; 

Zubenko, V.F. et al., 1990). Κατά ανάλογο τρόπο, τα έντομα φαίνεται να μην 

αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στην καλλιέργεια της στέβιας. Ειδικότερα η 

στέβια έδειξε ανθεκτικότητα στις αφίδες, προφανώς λόγω της έντονης γλυκιάς 

γεύσης της. Επίσης έχει αναφερθεί προσβολή από σαλιγκάρια, μετά από την 

χειμερία νάρκη, σε νεαρές καλλιέργειες (Metivier, J. et al., 1979; Shock, C.C., 

1982).
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Τέλος, αναφορικά με τα ζιζάνια, παρατηρούμε ότι τα νεαρά φυτάρια 

ανταποκρίνονται θετικά έναντι του ανταγωνισμού των ζιζανίων. Στην συνέχεια, η 

χημική ζιζανιοκτονία, εκτός από την μηχανική αντιμετώπιση προφυτρωτικά και 

μεταφυτρωτικά, αποτελεί απαραίτητη λύση στις μεγάλες εκμηχανισμένες 

καλλιέργειες. Σ’αυτές τις περιπτώσεις η χρήση του τριφλουραλίν, στο οποίο 

παρουσιάζει ανθεκτικότητα η στέβια, η πυκνή φύτευση (άνω των 200.000 φυτών 

ανά εκτάριο) και η χρήση μαύρου πλαστικού υλικού εδαφοκάλυψης συνιστούν 

μία ικανοποιητική λύση στην αντιμετώπιση των ζιζανίων (Basuki, S., 1990; 

Brandle, J.E., 1998).

1.7.2 Προσέλκυση μελισσών και πεταλούδων

Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια της άνθισης τα φυτά της στέβια 

«σκεπάζονται» με μέλισσες γεγονός που δείχνει ότι η στέβια είναι ένα 

μελισσοκομικό φυτό και θα ήταν ενδιαφέρον να δοκιμασθεί η παραγωγή μελιού. 

Επιπλέον υπήρχε μεγάλη προσέλευση από πεταλούδες (Λόλας, Π.Χ., 2009).

1.8 Άρδευση

Το φυσικό περιβάλλον της στέβια είναι ημιυγρό, υποτροπικό κλίμα και υγρά 

εδάφη με καλή αποστράγγιση. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι πολύ καλή 

αύξηση της στέβια παρατηρήθηκε σε έδαφος με υγρασία 43-48% έως και 80 % 

υδατοϊκανότητας.

Όλα τα ερευνητικά δεδομένα, ξένα και ελληνικά, δείχνουν ότι η στέβια χρειάζεται 

συχνά ποτίσματα αλλά με μικρή ποσότητα νερού κάθε φορά. Μία αξιόπιστη
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ένδειξη ότι χρειάζεται πότισμα είναι η κάμψη της κορυφής μερικών βλαστών. 

Έλλειψη υγρασίας θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση.

Προσοχή χρειάζεται με τα ποτίσματα γιατί σε περίπτωση περίσσειας υγρασίας 

στο έδαφος μειώνεται η περιεκτικότητα στεβιοσίδης. Ο συνιστώμενος τρόπος 

άρδευσης είναι η στάγδην άρδευση. Όπως σε κάθε καλλιέργεια, έτσι και στη 

στέβια, τα πρώτα ποτίσματα γίνονται με λιγότερο νερό( λιγότερες ώρες) και η 

ποσότητα αυξάνεται καθώς αυξάνει το μέγεθος των φυτών.

1.9 Χημική σύσταση και γλυκαντικές ουσίες

Η στέβια καλλιεργείται συστηματικά και χρησιμοποιείται ως γλυκαντική ύλη στην 

Ιαπωνία, Κίνα(η κυριότερη παραγωγός χώρα με 200.000 στρέμματα 

καλλιεργειών στέβια, Ταϊβάν, Ταυλάνδη, Μαλαισία και στο Ισραήλ και σε χώρες 

της Λατινικής Αμερικής όπως η Βραζιλία, η Κολομβία και η Παραγουάη.

Η στέβια περιλαμβάνει πάνω από 100 διαφορετικές ουσίες, οργανικές και 

ανόργανες. Από τις οργανικές ουσίες οι πιο σημαντικές είναι τα γλυκοζίδια, 

πρωτεΐνες (6,2%), υδατάνθρακες (52,8%), χλωροφύλλες, φυτικές ίνες, καροτένια, 

φλαβονοειδή (ρουτίνη), πραγματική βιταμίνη Α, βιταμίνη Β, γιββεριλλίνη, λιπίδια 

(5.6%) και αιθέρια έλαια. Στα λιπίδια και στα αιθέρια έλαια έχουν βρεθεί ως τώρα 

53 διαφορετικές ενώσεις. Τα γλυκοζίδια βρίσκονται στα φύλλα, τα στελέχη και τα 

άνθη, όχι όμως στις ρίζες. Οι ανόργανες ουσίες αποτελούν το 13% των 

συνολικών ουσιών, συγκεκριμένα το Κ υπάρχει στην υψηλότερη συγκέντρωση, 

γύρω στο 2,6 %. Άλλες ανόργανες ουσίες στη στέβια είναι το Ν(1,4%), Ρ(0.3%), 

Κ(2.4%) και Ca(0.21%), Ρ(0.10%), Mg(0.29%), F(0.0012%), Fe (0.085%) Na,Zn 

(0.00026%) κ.ά (Λόλας, Π.Χ., 2009).
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Τα φύλλα της στέβια επίσης περιέχουν φλαβονοειδή, αλκαλοειδή, υδατοδιαλυτές 

χλωροφύλλες και ξανθοφύλλες, υδροξυκυνναμικά οξέα, ουδέτερους 

υδατοδιαλυτούς ολιγοσακχαρίτες, ελεύθερα σάκχαρα, αμινοξέα, λιπίδια, βασικά 

έλαια και ιχνοστοιχεία. (Komissarenko, N.F. et al., 1994; Chatsudthipong, V. et 

al., 2009

Στον πίνακα 2 φαίνονται τα θρεπτικά στοιχεία ανά 100 γραμμάρια προϊόντος.

Πίνακας 2: Θρεπτικά στοιχεία ανά 100g ξηρού βάρους προϊόντος

Θ ρεπ τικά  στο ιχεία

Υγρασ ία  (g) 7

Ενέργεια (Kcal) 270

Πρωτεΐνη (g) 10

Λ ίπη^) 3

Υδατάνθρακες (g) 52

Τέφρα (g) 11

Ακατέργαστες 

ίνες (g)

18

Ασβέστιο(π^) 464,4

Φώσφορος (mg) 11,4

Σίδηρος (mg) 55,3

Νάτριο (mg) 190

Κάλιο(π^) 1800

Οξαλικό οξύ (mg) 22945,0

Ταννίνες (mg) 0,010
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Οι γλυκοζίτες της στεβιόλης(3ίβ\//ο/ glycosides) είναι τα γλυκά συστατικά των 

ψύλλων του φυτού στέβια. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί γλυκοζίτες στεβιόλης 

με διαφορετικές γλυκαντικές ιδιότητες. Οι γλυκύτεροι και πιο άφθονοι στα φύλλα 

του φυτού είναι η στεβιοσίδη^ίθνίοβίάθ) και η Ρεμπαουδιοσίδη A (Rebaudioside- 

Α) και είναι 200-300 φορές γλυκύτεροι από τη ζάχαρη. Η στεβιόλη (steviol) είναι 

ένα τετρακυκλικό διτερπένιο με σκελετό ent-καουρενίου (ent-kaurene) και 

αποτελεί το άγλυκο τμήμα των γλυκοζιτών που βρίσκονται στα φύλλα της 

στέβιας. Οι γλυκοζίτες της στεβιόλης προκύπτουν με αντικατάσταση του 

υδρογόνου του καρβοξυλίου (κάτω μέρος του μορίου της στεβιόλης, θέση R1) με 

γλυκόζη (glucose, Glc) σχηματίζοντας ένα εστέρα και του υδρογόνου του 

υδροξυλίου (επάνω μέρος του μορίου, θέση R2) με συνδυασμούς μορίων κυρίως 

γλυκόζης και σε κάποιους γλυκοζίτες με τα σάκχαρα ραμνόζη (rhamnose, Rha) 

και ξυλόζη (xylose, Xyl). Στον επόμενο πίνακα δίνονται πληροφορίες ως προς τη 

δομή των κυριότερων γλυκοζιτών της στεβιόλης, που βρίσκονται στο εκχύλισμα 

της στέβια.

Οι αρμόδιοι φορείς όπως η κοινή επιστημονική επιτροπή για τα πρόσθετα των 

τροφίμων του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Γεωργίας 

(Joint Expert Committee on Food Additives, JECFA WHO/FAO) και η Ευρωπαϊκή 

Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA) 

διερεύνησαν την ασφάλεια των γλυκοζιτών της στεβιόλης και κατέληξαν ότι είναι 

ασφαλή για κατανάλωση από όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Πρόσφατα η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τους γλυκοζίτες στεβιόλης για χρήση ως 

γλυκαντικό σε τρόφιμα και ροφήματα. Οι γλυκοζίτες της στέβια δεν επηρεάζουν 

τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα λόγω των απαιτούμενων μικρών ποσοτήτων δεν 

επιβαρύνουν με θερμίδες τη διατροφή. Συχνά αναφέρεται στις διαφημίσεις ότι οι 

γλυκοζίτες έχουν μηδενικό θερμιδικό περιεχόμενο, ωστόσο αυτό είναι λάθος, 

εφόσον περιέχουν σάκχαρα τα οποία προσλαμβάνει ο οργανισμός. Απλά η 

διαιτητική τους αξία βασίζεται στην πολύ μικρή ποσότητα τους που χρειάζεται για 

την επίτευξη γλυκαντικού αποτελέσματος.
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Ένα ακόμα πλεονέκτημα του κρυσταλλικού μίγματος των γλυκοζιτών της στέβια 

είναι η σταθερότητα του σε θερμοκρασία έως και 200°C ( δεν υφίσταται 

διάσπαση ή καραμελοποίηση) ιδιότητα που επιτρέπει τη χρήση του στην 

μαγειρική και ζαχαροπλαστική σε αντίθεση με την ασπαρτάμη. Στον επόμενο 

πίνακα συνοψίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκχυλίσματος γλυκοζιτών 

της στέβια (στεβιοσίδη) και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των 

πλέον κοινών γλυκαντικών ουσιών.

Πίνακας 3: Σύγκριση χαρακτηριστικών γλυκαντικών ουσιών

Ιδ ιό τη τα Α σ π α ρ τά μ η
Α κ εσ ο υ λ φ ά μ η

Κ
Κ υ κ λ α μ ικ ά Σ α κ χ α ρ ίν η Σ τεβ ιο σ ίδ η

Τρόπος

παρασκευής
Συνθετική Συνθετική Συνθετική Συνθετική Φυσική

Γλυκαντική

ισχύς
200 150 30 250 200

Σταθερότητα 

στη θέρμανση
Μέτρια Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή

Σταθερότητα 

σε διάψορα pH
Μέτρια Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή

Σταθερότητα 

στο ψήσιμο
Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι

Διαλυτότητα Όχι Μέτρια Όχι Όχι Ναι

32

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:42 EEST - 13.56.182.168



στην αλκοόλη

Σταθερότητα 

στο μαγείρεμα
Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Αίσθηση 

πλήρωσης του 

στόματος

Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Το μίγμα των κρυσταλλικών ενώσεων που λαμβάνεται από το εκχύλισμα της 

στέβιας διατίθεται στο εμπόριο ως διαιτητικό συμπλήρωμα αναφέρεται συχνά ως 

στεβιοσίδη (stevioside), όμως το ίδιο όνομα έχει δοθεί στον κυριότερο γλυκοζίτη 

(που βρίσκεται και στη μεγαλύτερη αναλογία) της στεβιόλης. Η Ρεμπαουδιοσίδη 

A (rebaudioside Α) είναι ο δεύτερος σε αναλογία γλυκοζίτης της στεβιόλης και 

θεωρείται ως το ποιοτικά καλύτερο γλυκαντικό συστατικό του ξηρού 

εκχυλίσματος της στέβιας.

Οι τυπικές αναλογίες κατά βάρος των επιμέρους γλυκοζιτών σε ξηρά φύλλα 

στέβιας είναι: στεβιοσίδη 5-10%, Ρεμπαουδιοσίδη A 2-4%, Ρεμπαουδιοσίδη C 1- 

2% και δουλκοσίδη A 0,3-0,5% . Σε μια μελέτη των αντικαρκινικών ιδιοτήτων τους 

χρησιμοποιήθηκε ένα εμπορικό μίγμα γλυκοζιτών της στέβιας Ιαπωνική φίρμας 

(Tokiwa Phytochemical) με σύνθεση: στεβιοσίδη 48,9%, Ρεμπαουδιοσίδη A 

24,4%, Ρεμπαουδιοσίδη C 9,8%, δουλκοσίδη A 5,6%, απροσδιόριστα συστατικά 

11,3% . Οι διάφοροι τρόποι εκχύλισης της στέβιας και απομόνωσης του στερεού 

μίγματος γλυκοζιτών που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες περιγράφονται σε 

μια έκθεση του FAO του 2004 .

Η βιοσύνθεση της στεβιόλης έχει μελετηθεί διεξοδικά και σε γονιδιακό επίπεδο. 

Οι μελέτες αυτές ίσως βοηθήσουν στη δημιουργία ποικιλιών στέβιας
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πλουσιότερων σε γλυκοζίτες με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (κυρίως 

Ρεμπαουδιοσίδη Α). Σε γενικές γραμμές η βιοσύνθεση της στεβιόλης αποδίδεται 

από την παρακάτω αλληλουχία αντιδράσεων σχηματισμού του τετρακυκλικού 

διτερπενίου καουρένιο από το διφωσφορικό γερανυλο-γερανύλιο (ΔΦΚ). Το ΔΦΚ 

αποτελεί τυπικό ενδιάμεσο σχηματισμού πολλών τερπενίων και η βιοσύνθεσή 

του ξεκινά από απλές ενώσεις όπως το πυροσταφυλικό οξύ και η 3-φωσφορική 

γλυκεραλδεΰδη. Ένα από τα προϊόντα ενζυμικής οξείδωσης του καουρενίου είναι 

η στεβιόλη.

Εικόνα 6: Η χημική δομή της στεβιόλης

Η βιοσύνθεση της στεβιόλης έχει μελετηθεί διεξοδικά και σε γονιδιακό επίπεδο. 

Οι μελέτες αυτές ίσως βοηθήσουν στη δημιουργία ποικιλιών πλουσιότερων σε 

γλυκοζίτες με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (κυρίως Ρεμπαουδιοσίδη Α). 

Σε γενικές γραμμές η βιοσύνθεση της στεβιόλης αποδίδεται από την παρακάτω 

αλληλουχία αντιδράσεων σχηματισμού του τετρακυκλικού διτερπενίου 

καουρένιου από το διφωσφορικό γερανυλο-γερανύλιο(ΔΦΚ). Το ΔΦΚ αποτελεί 

τυπικό ενδιάμεσο σχηματισμού πολλών τερπενίων και η βιοσύνθεσή του ξεκινά 

από απλές ενώσεις όπως το πυροσταφυλικό οξύ και η 3-φωσφορική 

γλυκεραλδεύδη. Ένα από τα προϊόντα ενζυμικής οξείδωσής του είναι η στεβιόλη.
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Στον πίνακα 4 φαίνεται χημική σύσταση των διαφόρων γλυκοζιδίων στα φύλλα 

στέβια

Πίνακας 4: Η χημική σύσταση των διαφόρων γλυκοζιδίων στα φύλλα στέβιας (Λόλας,
Π.Χ., 2009)

Γλυκαντική ουσία θέση 13 (R2) -  Ουσία θέση 19 (R1) -  Ουσία
Στεβιόλη Η Η
Στεβιοσίδη 2 γήυκόζεε 1 γήυκόζη
Ρεμπαουδιοσίδη Α 3 γήυκόζεε 1 γλυκόζη
Ρεμπαουδιοσίδη Β 3 γήυκόζε$ Η
Ρεμπαουδιοσίδη 0(Δουλκοσίδη Β) 1 γήυκόζη 1 γήυκόζη
Ρεμπαουδιοσίδη D 3 γήυκόζεε 2 γήυκόζες
Ρεμπαουδιοσίδη Ε 2  y r t u K O z e s 2 γήυκόζε$
Ρεμπαουδιοσίδη F 2 γήυκόζες-Ι ξυλόζη 1 γήυκόζη
Δουήκοσίδη Α 1 γλυκόζη-1 ραμνόζη 1 γήυκόζη
Στεβιολμπιοσίδη 2  y t I u k o z t s Η

Τα περισσότερα προϊόντα γλυκοζίδια της στεβιόλης που πωλούνται σήμερα 

αποτελούνται κυρίως από Στεβιοσίδη ή Ρεμπαουδιοσίδη Α. Τα προϊόντα που 

περιέχουν ένα υψηλό επίπεδο Ρεμπαουδιοσίδη Α είναι επίσης γνωστά και ως 

rebiana. Η rebiana είναι ένα κοινό και σύνηθες όνομα για τα συστατικά του 

γλυκοζιδίου της στεβιόλης που αποτελούνται κυρίως από Ρεμπαουδιοσίδη Α. 

(Carakostas, M.C. et al., 2008;Chatsudthipong, V. et al., 2009). Η

Ρεμπαουδιοσίδη Α είναι μια φυσική γλυκαντική ουσία χωρίς θερμίδες, 200-300 

φορές πιο δραστική από την κρυσταλλική ζάχαρη. Έχει μια καθαρή γλυκιά γεύση 

με χωρίς σημαντικά ανεπιθύμητα γευστικά χαρακτηριστικά (Prakash, I. et al.,
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2008; Nabors, L.OB., 2001; Chatsudthipong, V. et al., 2009). Η Ρεμπαουδιοσίδη 

A και η Στεβιοσίδη διαφέρουν στην γλυκαντική ισχύ και στην γεύση. Η 

Ρεμπαουδιοσίδη Α είναι η γλυκύτερη από όλα τα συστατικά της στέβιας (π.χ. 

30% γλυκύτερη από την Στεβιοσίδη). Συγκριτικά με την Στεβιοσίδη, αυτή η 

χημική ένωση έχει μεγαλύτερη υδατοδιαλυτότητα, έχει καλύτερες ιδιότητες και 

υπάρχει σε υψηλότερη συγκέντρωση στα ξηρά φύλλα (Sardesai, V.M. et al., 

1991; Nabors, L.OB., 2001; Chatsudthipong, V. et al., 2009). To φυτό είναι η 

πηγή ενός αριθμού γλυκών διτερπενοειδών γλυκοζιτών αλλά τα κύρια γλυκά 

συστατικά του είναι η Ρεμπαουδιοσίδη Α και Στεβιοσίδη. Η πρώτη είναι πιο 

δραστική και με πιο ευχάριστη γεύση από τη δεύτερη (Jenner, Μ.R.,1989).

1.10 Η παραλαβή των γλυκών συστατικών

Τα φύλλα της στέβια ξηραίνονται και στη συνέχεια εμβαπτίζονται σε νερό (με μια 

διαδικασία που θυμίζει τη διαβροχή του τσαγιού) ώστε να απελευθερωθούν τα 

γλυκά συστατικά (γλυκοζίτες στεβιόλης), τα οποία απομονώνονται με τεχνικές 

(όπως η κρυσταλλοποίηση) και καθαρίζονται μέχρι να προκύψει το επιθυμητό 

προϊόν. Μία περιγραφή του τρόπου εξαγωγής των γλυκών συστατικών από το 

φυτό στέβια αναφέρεται από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά 

(National Research Council of Canada). Τα φύλλα της στέβια χρησιμοποιούνται 

εδώ και αιώνες από αυτόχθονες της Ν. Αμερικής. Η Ιαπωνία ήταν από τις 

πρώτες χώρες που από τις αρχές του 1970 αξιολόγησε την ασφάλεια της στέβια 

και των γλυκαντικών της και που ενέκρινε τη χρήση τους σε τρόφιμα και 

ροφήματα, όπως σε αναψυκτικά. Από τότε ένας σημαντικός αριθμός μελετών 

διερεύνησε την ασφάλεια των γλυκοζιτών στεβιόλης και οι αρμόδιοι φορείς υγείας 

ανά τον κόσμο έχουν εγκρίνει τη χρήση τους:
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• To 2008, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (U.S. 

Food and Drug Administration -  FDA) αναγνώρισε τη στέβια ως Generally 

Recognized As Safe -  GRAS.

• To 2008, η Κοινή Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού Τροφίμων και 

Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

για τα Πρόσθετα των Τροφίμων (JECFA, διεθνής επιστημονική επιτροπή) 

έκρινε ότι τα εκχυλίσματα της στέβια είναι ασφαλή για κατανάλωση από 

όλες τις ομάδες του πληθυσμού.

• Το 2010, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA, 

European Food Safety Authority) αξιολόγησε με τη σειρά της το σύνολο 

των δεδομένων από επιστημονικές μελέτες που διερεύνησαν την 

ασφάλεια των γλυκοζιτών στεβιόλης και σε συμφωνία με την JEFCA τους 

θεώρησε ασφαλή για κατανάλωση.

• Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση των γλυκοζιτών 

στεβιόλης ως γλυκαντικό σε τρόφιμα και ροφήματα.

1.11 Διάθεση των προϊόντων της στέβια

Η διάθεση των προϊόντων της στέβια (το ίδιο το φυτό, ξηρά/κονιοποιημένα φύλλα 

του, υγρό συμπυκνωμένο εκχύλισμα φύλλων, κρυσταλλικό μίγμα γλυκοζιτών από 

το εκχύλισμα) παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Σε πολλές χώρες είναι 

παράνομη, αλλού μπορούν να διατίθενται υπο περιορισμούς, κυρίως σε ότι 

αφορά τον χαρακτηρισμό τους, αλλού μπορεί να διατίθενται ορισμένες όμως 

μορφές τους και σε άλλες χώρες όλα τα προϊόντα τις στέβια διατίθενται ελεύθερα.

Το 2007 η εταιρία αναψυκτικών Coca Cola ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

ζητήσει άδεια χρήσης προϊόντων στέβια στα αναψυκτικά της και στις ΗΠΑ και σε
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χώρες τις Ευρωπαϊκής ένωσης. Επιπλέον, διάφορες εταιρίες ανέπτυξαν 

μεθοδολογία για την οικονομική εκχύλιση και απομόνωση ρεμπαουδιοσίδης. 

Αυτός ο γλυκοζίτης της στεβιόλης έχει τις ποιοτικά καλύτερες ιδιότητες, πχ δεν 

αφήνει πικρή γεύση μτά την κατανάλωση. Η Ρεμπαουδιοσίδη Α θα μπορούσε να 

προστεθεί στην Coca Cola αντί της ασπαρτάμης. Στην ουσία ζητήθηκε έγκριση 

κυκλοφορίας μίας νέας γλυκαντικής ύλης (σχεδόν καθαρής ρεμπαουδιοσίδης Α) 

με την εμπορική ονομασία Rebiana. Πρόσφατες έρευνες που δηημοσιεύθηκαν 

από την Coca Cola και την συνεργαζόμενη Cargill, αναφέρουν ότι η Rebiana 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γλυκαντική γενικής χρήσης. Ωστόσο φαίνεται ότι 

ακόμα υπάρχουν δυσκολίες ως προς τη γενίκευση της χρήσης των γλυκαντικών 

της στέβια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στέβια ως φυσικό προϊόν δεν μπορεί 

να πατενταριστεί. Αυτό σημαίνει ότι :

Καμία μεγάλη βιομηχανία δεν θα ενδιαφερθεί να καταβάλει το ιδιαίτερα μεγάλο 

κόστος των ερευνών που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο τα 

προϊόντα της στέβια είναι ασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αφού στην 

συνέχεια δεν θα μπορέσει να τα μονοπωλήσει. Έτσι σε πολύ γενικές γραμμές η 

κατάσταση σήμερα έχει ως εξής:

• Στις ΗΠΑ: Η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (η γνωστή FDA) 

ήταν και είναι επιφυλακτική. Οι επιφυλάξεις αυτές, κατά την FDA, οφείλονται στην 

ανεπάρκεια μελετών που αποδεικνύουν την απουσία τοξικότητας και 

μεταλλαξιγόνου δράσης των γλυκοζιτών και ιδιαίτερα του άγλυκου τμήματός τους 

δηλαδή της στεβιόλης και των προϊόντων μεταβολισμού ή οξείδωσής της. Το 

1991 η FDA απαγόρεψε κάθε εισαγωγή προϊόντων στέβιας στη χώρα. Την 

απαγόρευση αυτή πολλοί την απέδωσαν σε πιέσεις εκ μέρους της βιομηχανίας 

τεχνητών γλυκαντικών υλών, λόγω της οικονομικής ζημιάς που θα αντιμετώπιζε 

από μια γενικευμένη χρήση των προϊόντων στέβιας.

• Αναφέρεται ότι είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι και ένοπλες επιχειρήσεις 

κατασχέσεων εισαγόμενων προϊόντων στέβιας. FI απαγόρευση αυτή προκάλεσε 

την κατακραυγή των καταναλωτών και τις διαμαρτυρίες της βιομηχανίας
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φυσικών προϊόντων και τελικά επήλθε άρση της απαγόρευσης εισαγωγών το 

1995. Έτσι, σήμερα στις ΗΠΑ προϊόντα στέβιας διατίθενται στα καταστήματα 

υγιεινών τροφίμων (health food stores) ως "διατροφικά συμπληρώματα" και ως 

"διαιτητικά προϊόντα", αλλά δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους ως "πρόσθετα 

τροφίμων" ή ως "γλυκαντικές ουσίες". Ακόμη χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα 

καλλυντικών.

• Η FDA θεωρεί (μέχρι στιγμής) τα προϊόντα της στέβιας ως "πιθανώς 

επικίνδυνα" για την υγεία και ακατάλληλα ως πρόσθετα τροφίμων και παρ' όλα 

αυτά επιτρέπει τη διάθεσή τους από καταστήματα υγιεινών τροφίμων. Το γεγονός 

αυτό φαίνεται κάπως παράδοξο και αναπόφευκτα οδηγεί πολλούς στην 

ανάπτυξη θεωριών "συνομωσιολογικού" χαρακτήρα και εμπλοκής ισχυρών 

οικονομικών συμφερόντων.

• Στην Ευρωπαϊκή ένωση: σε γενικές γραμμές η ευρωπαϊκή ένωση 

ακολούθησε ως προς τα προϊόντα της στέβια την τακτική των ΗΠΑ. Ωστόσο, 

παρά τις ισχύουσες απαγορεύσεις, σε πολλές χώρες άρχισε η συστηματική 

καλλιέργεια της στέβια. Οι μεσογειακές χώρες θεωρούνται ως ιδιαίτερα 

κατάλληλες για την καλλιέργεια της στέβια. Επιπλέον η καλλιέργεια στέβια 

θεωρείται ότι μπορεί να αντικαταστήσει την καπνοκαλλιέργεια, η οποία δεν 

ευνοείται πλέον από την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης.

• Παρά τους ισχύοντες περιορισμούς στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, που αφορούν κυρίως τους τυπικούς χαρακτηρισμούς των προϊόντων της 

στέβια ως «γλυκαντικής ύλης» (sweetener) και ως «προσθέτου τροφίμων» (food 

additive), τα προϊόντα αυτά διατίθενται ελεύθερα και σε καταστήματα ειδών 

υγιεινής διατροφής, διαιτητικών τροφών και διατροφικών συμπληρωμάτων και η 

καλλιέργεια του φυτού είναι ελεύθερη. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η 

κυκλοφορία πλήθους βιβλίων που παρέχουν οδηγίες για την καλλιέργεια του 

φυτού, όπως μαγειρικές συνταγές με προϊόντα στέβια.

39

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:42 EEST - 13.56.182.168



Η αξία του φυτού αυτού είναι σημαντική καθώς μπορεί να γίνει και βιομηχανική 

εκμετάλλευση του αλλά και οικιακή παραγωγή (π.χ. σε γλάστρες για τις 

καθημερινές ανάγκες του σπιτιού). Η στέβια μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκια 

αλλά και αποξηραμένη, στο φαγητό, σε σαλάτες, σε γλυκά, σε ποτά. Η ποσότητα 

που απαιτείται είναι ελάχιστη χάρις την μεγάλη γλυκαντική της δύναμη οπότε 

ουσιαστικά δεν προσθέτει θερμίδες στο σκεύασμα ή στο αφέψημα στο οποίο 

προστίθεται

1.12 Μορφές στέβιας στο εμπόριο

Η στέβια εμφανίζεται σε πολλές μορφές στο εμπόριο ανάλογα με το βαθμό 

γλυκύτητας της. Συγκεκριμένα η στέβια με μορφή άσπρων κόκκων είναι πιο 

γλυκιά.

1)Φρέσκα φύλλα στέβιας

Αυτή η μορφή της στέβιας είναι η φυσικότερη μορφή στο εμπόριο. Ένα φύλλο 

από το φυτό θα μεταδώσει μια εξαιρετικά γλυκιά αίσθηση που διαρκεί για 

αρκετόδιάστημα (Παπαευαγγέλου, Φ., 2007; Σαρακατσάνου, Α., 2008).

2) Ξηρά φύλλα στέβια

Τα ξηρά φύλλα στέβιας είναι μια άλλη μορφή της γλυκαντικής αυτής ύλης στο 

εμπόριο. Για περισσότερο γλυκιά γεύση και πιο έντονη, η ξήρανση και σύνθλιψη 

των φύλλων είναι απαραίτητη. Το ξηρό φύλλο είναι αρκετά πιο γλυκό από ένα 

φρέσκο και υπό τη μορφή αυτή χρησιμοποιείται στην παρασκευή βοτανικών 

ροφημάτων. Τα ξηρά φύλλα στέβιας μπορεί να είναι συσκευασμένα σε μεγάλες
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ποσότητες, σε τσάντες τσαγιού. Μπορεί να είναι και κονιορτοποιημένα. Έχουν 

πρασινωπό χρώμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικιλία τροφίμων και 

ποτών, όπως π.χ. του καφέ, των δημητριακών, του τσαγιού, κ.λ.π. 

(Παπαευαγγέλου, Φ., 2007; Σαρακατσάνου, Α., 2008).

3) Εκχύλισμα φύλλων στέβιας (ως κρυσταλλική ζάχαρη)

Η μορφή με την οποία εμφανίστηκε στο εμπόριο στην Ιαπωνία, η στέβια είναι 

αυτή του άσπρου κονιορτοποιημένου αποστάγματος (Εικόνα 12). Υπό τη μορφή 

αυτή είναι 200 έως 300 φορές πιο γλυκιά από τη κρυσταλλική ζάχαρη. Αυτή η 

άσπρη σκόνη, είναι εκχύλισμα από το γλυκό γλυκοζίδιο της Στεβιοσίδης, που 

βρίσκεται στα φύλλα του φυτού. Όλες οι σκόνες δεν είναι ίδιες. Η γεύση, η 

γλυκύτητα και το κόστος εξαρτώνται από τον βαθμό καθαρισμού τους και την 

ποιότητα των φυτών που χρησιμοποιούνται. Δεδομένου ότι η σκόνη στέβιας είναι 

πολύ γλυκιά, συνιστάται η χρήση της σε πολύ μικρή ποσότητα (Παπαευαγγέλου, 

Φ., 2007; Σαρακατσάνου, Α., 2008).

4) Συμπυκνωμένο εκχύλισμα στέβια

Το συμπυκνωμένο εκχύλισμα στέβιας υπάρχει σε πολλές μορφές:

α) Διάλυμα μαύρου χρώματος που προέρχεται από βρασμό φύλλων σε νερό, το 

οποίο μπορείνα ενισχύσει τη γεύση πολλών τροφίμων,

β) Εκχύλισμα στέβιας που προέρχεται από τη βύθιση των φύλλων σε 

αποσταγμένο νερό ή σε ένα μίγμα οινοπνεύματος -  νερού και σιταριού 

(Παπαευαγγέλου, Φ., 2007; Σαρακατσάνου, Α., 2008), γ) Άλλες μορφές
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συμπυκνωμένων εκχυλισμάτων στέβιας που γίνονται από την ανάμιξη άσπρης 

συμπυκνωμένης σκόνης με νερό κ.ά.

1.13 Χρήσεις της στέβια στα τρόφιμα

Η στέβια, αποτελεί πηγή πολύ χρήσιμων φυσικών ουσιών, όπως Στεβιοσίδη, 

ισοστεβιόλη, φυτοστερόλες, γιββεριλλίνη (φυτοορμόνη), χλωροφύλλη (φυσική 

χρωστική), κ.ά. Σπουδαιότερη από αυτές και για την οποία κυρίως καλλιεργείται 

σήμερα η στέβια είναι η Στεβιοσίδη ως φυσική γλυκαντική ουσία. Η οποία είναι το 

ίδιο γλυκιά με τις συνθετικές γλυκαντικές ουσίες χωρίς να παρουσιάζουν 

προβλήματα για την υγεία. Οι μεγαλύτεροι χρήστες της στεβιοσίδης είναι η 

βιομηχανία τροφίμων -  ποτών -  ζαχαροπλαστική. Στις Η.Π.Α. επιτρέπεται μόνο 

ως διαιτητικό συμπλήρωμα, ενώ σε άλλες χώρες όπως Ιαπωνία, Κίνα, Ισραήλ, 

Καναδά, Βραζιλία, κ.ά. ως υποκατάστατο της κρυσταλλικής ζάχαρης, ως 

συμπλήρωμα διατροφής και δίαιτας. Στην ΕΕ στα καταστήματα υγιεινής 

διατροφής κανείς μπορεί να βρει τριμμένα ή αλεσμένα ξηρά φύλλα στέβια, ενώ η 

διαδικασία έγκρισης χρήσης της στεβιοσίδης είναι σε εξέλιξη (Λόλας, Π.Χ., 2007). 

Η εμπορευματοποίηση των φύλλων της στέβιας έγινε ταχύτατα και τώρα 

περισσότερα από 100 είδη τροφίμων και ποτών που περιέχουν γλυκαντικές 

ουσίες από στέβια, διατίθενται στην αγορά της Ιαπωνίας, όπως για παραγωγή 

γιαουρτιού, αποξηραμένα θαλασσινά, παγωτά, γρανίτες, σάλτσες, πάστα σόγιας, 

πολτοποιημένο ψάρι, κρέας μαγειρεμένο στον ατμό, καρυκεύματα, είδη 

ζαχαροπλαστικής, ψωμί και θαλασσινά (Nabors, L.OB., 2001). Τα φύλλα της 

στέβια χρησιμοποιήθηκαν από τους ιθαγενείς της Παραγουάης για να γλυκάνουν 

τα ροφήματά τους από αιώνες (Lewis, W.H., 1982; Nabors, L.OB., 2001; 

Chatsudthipong, V. et al., 2009) και οι Ινδιάνοι για να γλυκάνουν το τσάι και 

άλλες τροφές (Sardesai, V.M. et al., 1991; Nabors, L.OB., 2001; Chatsudthipong, 

V. et al., 2009). To εκχύλισμα των φύλλων χρησιμοποιούνταν στη θεραπεία της 

υπεργλυκαιμίας (Sardesai, V.M. et al., 1991; Nabors, L.OB., 2001;
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Chatsudthipong, V. et al., 2009). Ήδη κυκλοφορεί στο εμπόριο το σκεύασμα της 

Coca-Cola που είναι η Truvia (rebiana) από την Ρεμπαουδιοσίδη Α και το 

αντίστοιχο σκεύασμα της Pepsi-Cola είναι το PureVia (Λόλας, Π.Χ., 2009). Η 

στέβια κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της Λατινικής Αμερικής (πατρίδα της 

η Παραγουάη), της Κίνας, της Μαλαισίας, της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας 

(50% της αγοράς), στην οποία μάλιστα έχει απαγορευθεί από το 1970 η χρήση 

συνθετικών γλυκαντικών ουσιών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1991 απαγορεύθηκε η εισαγωγή της και η χρήση της 

ως γλυκαντικής ουσίας, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη για την 

επικινδυνότητα της, ούτε στους Ινδιάνους Γκουαράνι που 

καταναλώνουντεράστιες ποσότητες στέβιας, ούτε και στους καταναλωτές των 

χωρών όπου αυτό το προϊόν κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα ο 

εθνικός φορέας φαρμάκων και τροφίμων των ΗΠΑ (Food and Drug 

Administration, 2007) δεν είχε δεχθεί καμία καταγγελία για το προϊόν που 

απαγόρευσε, ενώ έχει δεχτεί 7.000 για την ασπαρτάμη η οποία ωστόσο 

εξακολουθεί να κυκλοφορεί στο εμπόριο. Όμως το 1995 ενέδωσε στις πιέσεις 

καταναλωτών και παραγωγών στέβια και επέτρεψε την κυκλοφορία της υπό τον 

όρο να χαρακτηρίζεται ρητά «συμπλήρωμα διατροφής»(Λόλας, Π.Χ., 2007).
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Κεφάλαιο 2ο

2. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό

Το νερό είναι βασικό στοιχείο του κύκλου ζωής των φυτών. Είναι απαραίτητο για 

τη διεκπαιραίωση όλων των φυσιολογικών λειτουργιών και αποτελεί τον κύριο 

μηχανισμό μεταφοράς των θρεπτικών στοιχείων και των προϊόντων 

φωτοσύνθεσης στα διάφορα μέρη του φυτού. Οι καλλιέργειες όταν έχουν στη 

διάθεση τους νερό χωρίς κανένα περιορισμό, καταναλώνουν ποσότητες οι 

οποίες ρυθμίζονται από τις συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα που τις 

περιβάλλει. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση της βλάστησης που δεν σημαίνει 

κατ ανάγκη αύξηση της παραγωγής. Οι ανάγκες σε νερό μιας καλλιέργειας 

πρέπει να προσδιορίζονται σαν αυτές που φέρουν το μέγιστο οικονομικό 

αποτέλεσμα. Οι ανάγκες αυτές εκφράζονται από την εξατμισοδιαπνοή της 

καλλιέργειας. Η εξατμισοδιαπνοή αυτή βασίζεται στον υπολογισμό της 

εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και στους φυτικούς συντελεστές που 

αντιπροσωπεύουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε καλλιέργειας.

2.1 Εξατμισοδιαπνοή

Αντικειμενικός σκοπός της άρδευσης είναι ο εφοδιασμός των καλλιεργειών με το

απαραίτητο νερό για την κανονική ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της απόδοσης

τους σε συνδυασμό με υψηλή ποιότητα προϊόντων. Ένα φυτό σε ανάπτυξη

παίρνει με τις ρίζες του νερό μαζί με τα διαλυμένα σ αυτό θρεπτικά στοιχεία που,

μετά από μία διαδρομή μέσα από τους φυτικούς ιστούς καταλήγει στα φύλλα.

Από εκεί όταν τα στόματα των φύλλων είναι ανοιχτά το νερό κινείται παραπέρα

με τη μορφή υδρατμών προς την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα του φυλλώματος.

Νερό επίσης χάνεται από το χωράφι με τη διαδικασία της εξάτμισης από την

επιφάνεια του εδάφους, όταν αυτή είναι υγρή. Το νερό που απομακρύνεται από
44

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:42 EEST - 13.56.182.168



το χωράφι με τις διαδικασίες αυτές αποτελεί την εξατμισοδιαπνοή. Το μέγεθος και 
ο ρυθμός της εξατμισοδιαπνοής είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών της 

καλλιέργειας και των συνθηκών που επικρατούν στην ατμόσφαιρα που 

περιβάλλει το φύλλωμά της.

Τα είδη των φυτών που απαρτίζουν τις διάφορες καλλιέργειες διαφέρουν μεταξύ 

τους σε ότι αφορά τη βλαστική τους περίοδο, το βάθος και την πυκνότητα του 
ριζικού συστήματος, την πυκνότητα, την έκταση και την ανακλαστικότητα του 

φυλλώματος και τον τρόπο που καλλιεργούνται. Οι διαφορές αυτές συνεπάγονται 
τις αντίστοιχες διαφοροποιήσεις της εξατμισοδιαπνοής από καλλιέργεια σε 

καλλιέργεια.

Γενικά η εξατμισοδιαπνοή είναι ένα φαινόμενο εξάτμισης που γίνεται κάτω από 
ειδικές συνθήκες. Για να υπάρξει εξάτμιση χρειάζεται ενέργεια και συγκεκριμένα, 

για την εξάτμιση ενός γραμμαρίου χρειάζεται ενέργεια ίση περίπου με 590 cal. 
Στη φύση η πηγή που προμηθεύει την ενέργεια αυτή στις καλλιέργειες είναι ο 

ήλιος. Όταν οι υδρατμοί εγκαταλείψουν την καλλιέργεια γίνονται μέρος της 

ατμόσφαιρας και υπόκεινται σε όλες τις διαδικασίες ανάμιξης που αποσκοπούν 
στην ομογενοποίηση σε ότι αφορά την πυκνότητα, τη σύνθεση και τη 

θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει το φύλλωμα. Το μέγεθος και ο ρυθμός της 
εξατμισοδιαπνοής είναι συνάρτηση της κινητικότητας των υδρατμών που κατά 

κύριο λόγο, διαμορφώνεται από την ταχύτητα του ανέμου, τη σχετική υγρασία και 

την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η 

εξατμισοδιαπνοή μιας καλλιέργειας διαμορφώνεται:

• Από τα χαρακτηριστικά μιας καλλιέργειας και το ποσοστό κάλυψης του 

εδάφους από το φύλλωμά της, και

• Από κλιματικούς παράγοντες, κυριότεροι από τους οποίους είναι η καθαρή 

ηλιακή ακτινοβολία, η ταχύτητα του ανέμου, η σχετική υγρασία και η 

θερμοκρασία της ατμόσφαιρας.
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Κάθε σχέση υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής, για να είναι αξιόπιστη, πρέπει 

να βασίζεται στην ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων που έχουν σχέση με την 

καλλιέργεια και το κλίμα.

Το νερό που χρειάζεται για την κανονική ανάπτυξη και βέλτιστη απόδοση μίας 

καλλιέργειας εκφράζεται με τον όρο ανάγκες σε νερό μιας καλλιέργειας και 

αντιπροσωπεύεται από τον όρο εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας(Εώ). Αυτή 

είναι το νερό που καταναλώνεται από μια καλλιέργεια που είναι ελεύθερη από 

κάθε είδους φυτικές ασθένειες, αναπτύσσεται σε μεγάλα χωράφια, χωρίς 

περιορισμούς στη διαθεσιμότητα νερού και θρεπτικών στοιχείων και επιτυγχάνει 

το μέγιστο της απόδοσης κάτω από τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο 

αναπτύσσεται. Κατά τον ορισμό αυτό η ETC είναι ισοδύναμη με τη μέγιστη 

εξατμισοδιαπνοή (ETmax). Το νεερό που καταναλώνεται από μια καλλιέργεια 

κάτω από συνθήκες ενός χωραφιού αναφέρεται σαν πραγματική 

εξατμισοδιαπνοή(ΕΤθ) της οποίας το άνω όριο της είναι η ETmax.

Η εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας εξαρτάται από το κλίμα και τα χαρακτηριστικά 

της καλλιέργειας. Η επίδραση του κλίματος στην ETC εκφράζεται από την 

εξατμισοδιαπνοή αναφοράς ή βασική εξατμισοδιαπνοή (ETr), η οποία ορίζεται ως 

η εξατμισοδιαπνοή από μία καλλιέργεια «αναφοράς ή βάσης» που αναπτύσσεται 

δυναμικά κάτω από συνθήκες πλήρους επάρκειας νερού. Σαν καλλιέργεια βάσης 

χρησιμοποιείται συνήθως ένας εκτεταμένος χορτοτάπητας που σκιάζει το έδαφος 

και έχει ομοιόμορφο ύψος από 8 έως 15 cm. άλλοι θεωρούν σαν καλλιέργεια 

βάσης τη μηδική. Η βασική εξαμισοδιαπνοή θεωρείται ότι διαμορφώνεται από 

τους κλιματικούς και μόνο παράγοντες μιας περιοχής. Η εξατμισοδιαπνοή κάθε 

άλλης καλλιέργειας διαφέρει από τη βασική εξατμισοδιαπνοή σαν συνέπεια των 

διαφορών που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της, μορφολογικά και 

φυσιολογικά, από αυτά της καλλιέργειας βάσης. Η διαφοροποίηση της 

εξατμισοδιαπνοής καλλιέργειας Etc από την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς Etr 

εκφράζεται από το φυτικό συντελεστή kc έτσι που να διαμορφώνεται η γενική 

σχέση Etc= Etr* kc
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2.2. Στάγδην άρδευση

Η μέθοδος άρδευσης με σταγόνες ή στάγδην άρδευσης(άπρ irrigation), έχει 

παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα μια αυξανόμενη τάση 

εφαρμογής. Η μέθοδος συνίσταται στην εφαρμογή νερού σε μικρές ποσότητες με 

τη μορφή σταγόνων στην περιοχή του ριζώματος των φυτών έτσι που κάθε φυτό 

ξεχωριστά να εφοδιάζεται με την απαραίτητη για την κανονική του ανάπτυξη και 

απόδοση υγρασία, με τη βοήθεια ειδικών σταλακτήρων που είναι τοποθετημένοι 

σε ορισμένες αποστάσεις πάνω σε σωλήνες από πολυαιθυλένιο, μικρής 

διαμέτρου, οι οποίοι είναι απλωμένοι στο έδαφος κατά μήκος των γραμμών 

φύτευσης.

Η μέθοδος αυτή προσφέρεται για περιπτώσεις που η διαθέσιμη παροχή 

άρδευσης είναι πολύ μικρή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν 

άλλες μέθοδοι όπως κατάκλυση ή καταιονισμός. Αρχικά εφαρμόστηκε για την 

άρδευση λαχανικών, οπωρώνων και αμπελώνων αλλά και στη συνέχεια 

επεκτάθηκε στην άρδευση των περισσότερων γραμμικών καλλιεργειών. Ένα 

άλλο πλεονέκτημά της είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές με εξαιρετικά 

ανώμαλη τοπογραφία χωρίς την ανάγκη ισοπέδωσης.

Η πίεση του νερού στους σταλακτήρες είναι 0,2-2 ατμόσφαιρες και η παροχή 

τους πολύ μικρή γύρω στα 1-10 l/h/σταλακτήρα. Στο νερό πολλές φορές 

προσθέτονται λιπάσματα ή φάρμακα, η δε πίεση του εξασφαλίζεται από κάποια 

αντλία. Τα ποτίσματα γίνονται με πολύ μικρή παροχή ανα σταλακτήρα έτσι ώστε 

να μην έχουμε επιφανειακό λίμνασμα ή απορροή και με μεγάλη συχνότητα έτσι 

ώστε να διατηρείται ή τάση του νερού στο έδαφος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η στάγδην άρδευση εφαρμόζεται σε ποικίλα εδάφη κάτω από ποικιλόμορφες 

τοπογραφικές συνθήκες. Το νερό κινείται κάτω από το έδαφος δημιουργώντας 

μια υγρή ζώνη γύρω από το ριζικό σύστημα. Το μέγεθος και το σχήμα της ζώνης 

ποικίλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το ρυθμό με τον οποίο 

προσλαμβάνει νερό από τις ρίζες του, τον αριθμό και τη θέση των σταλακτήρων
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ανα φυτό. Από τους μεγαλύτερους πόρους του εδάφους το νερό της άρδευσης 

κινείται προς τα κάτω με τη βαρύτητα, ενώ από τους πόρους απλώνεται προς 

όλες τις κατευθύνσεις με τα τριχοειδή. Γενικά το σχήμα του εδαφικού όγκου που 

διαβρέχει κάθε σταλακτήρας είναι από λίγο έως πολύ ακανόνιστο και εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες που είναι:

S Η μηχανική σύσταση του εδάφους

s  Τοπορώδες

ν' Η καλλιεργητική κατάσταση

ν' Η συμπίεση

ν' Η παρουσία ή όχι λίθων

ν' Η παρουσία ή όχι εδαφικών στρώσεων

ν' Η κλίση του εδάφους

ν' Η παροχή σταλακτήρων

ν' Η ισαποχή σταλακτήρων

Η άρδευση με σταγόνες κερδίζει συνεχώς όλο και περισσότερο έδαφος στην 

εφαρμογή της σε βάρος της τεχνητής βροχής και της επιφανειακής άρδευσης, η 

οποία περιορίζεται ακόμα περισσότερο εφαρμοζόμενη μόνο σε καλλιέργειες που 

δεν μπορούν να ποτιστούν με άλλο τρόπο. Στη χώρα μας η μέθοδος 

χρησιμοποιείται σε όλα σχεδόν τα διαμερίσματά της. Στην αρχή επεκτάθηκε σε 

θερμοκήπια ή σε εξαιρετικά αποδοτικές καλλιέργειες, αλλά λόγω της μείωσης του 

κόστους εξαιτίας της βιομηχανικής παραγωγής των σωληνώσεων και των 

διαφόρων εξαρτημάτων της, εφαρμόζεται και σε άλλες καλλιέργειες όπως 

αμπέλια, εσπεριδοειδή, λαχανικά, ελαιώνες. Η μικρή απαίτηση της μεθόδου σ 

εργατικά ημερομίσθια τα οποία έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο και υψηλές 

αποδόσεις των καλλιεργειών όπου χρησιμοποείται, τείνουν να καλύψουν το 

υψηλό κόστος εγκατάστασης και συντελούν στην περαιτέρω εξάπλωσή της.
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2.3 Πλεονεκτήματα της μεθόδου

Η άρδευση με σταγόνα έχει διαδοθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των 

πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Τα κυριότερα από αυτά είναι στα συστήματα 

επιφανειακής άρδευσης και άρδευσης με καταιονισμό, το νερό εφαρμόζεται ανα 

σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα ανάμεσα στις αρδεύσεις η 

εξατμισοδιαπνοή και η απορρόφηση του νερού από τα φυτά δημιουργεί υδατικό 

έλλειμμα.

ν' Στην άρδευση με σταγόνες το νερό εφαρμόζεται σε μικρές ποσότητες και 

υψηλές συχνότητες μόνο σε ένα ορισμένο ποσοστό της επιφάνειας του 

αγρού. Επειδή η άρδευση με σταγόνες γίνεται διαμέσου ενός σταθερού 

συστήματος αγωγών, είναι ευκολότερος ο έλεγχος του νερού που 

διατίθεται σε κάθε άρδευση. Δεν υπάρχουν διακοπές των αρδεύσεων 

λόγω ανέμου όπως συμβαίνει στον καταιονισμό. Επίσης δεν αρδεύεται 

ολόκληρη η έκταση του αγρού, αλλά μόνο λωρίδες κοντά στα φυτά και 

έτσι μπορούν να γίνουν καλλιεργητικές εργασίες όπως ψεκασμοί ή 

συγκομιδή χωρίς να διακόπτεται η άρδευση. Επιπλέον η αυτοματοποίηση 

της είναι εφικτή διότι μία μόνο βαλβίδα μπορεί να ελέγξει μια σχετικά 

μεγάλη αρδευόμενη περιοχή. Ο βαθμός απόδοσης της φτάνει εύκολα το 

90% συγκρινόμενη με το 60-70%του καταιονισμού και το 50-60% της 

επιφανειακής άρδευσης.

· /  Η υγρασία στο έδαφος κατά την εφαρμογή της άρδευσης με σταγόνες 

παραμένει σχεδόν σταθερή γιατί το νερό διοχετεύεται σε μικρές 

ποσότητες και πολύ συχνά. Με τη στάγδην άρδευση ο παραγωγός 

μπορεί να ρυθμίσει την παροχή έτσι ώστε η υγρασία να βρίσκεται 

διαρκώς στο βέλτιστο επίπεδο. Έτσι τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς stress 

σε ένα ιδανικό περιβάλλον υγρασίας. Έτσι επιτυγχάνεται πρωίμιση και 

αύξηση των αποδόσεων.
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s  To σύστημα παρουσιάζει τον μικρότερο βαθμό απωλειών τόσο κατά τη 

μεταφορά του νερού, όσο και κατά την εφαρμογή του. Η εξοικονόμιση 

νερού είναι κατά 25% μεγαλύτερη από την άρδευση με καταιονισμό και 

κατά 50% από τις επιφανειακές μεθόδους άρδευσης. Σ αυτό συντελεί και 

η μείωση των απωλειών από επιφανειακή απορροή και από βαθειά 

διήθηση.

S  Κατά την άρδευση με υφάλμυρο νερό με τις άλλες μεθόδους, η 

συγκέντρωση αλάτων στο έδαφος αυξάνει καθώς το έδαφος ξηραίνεται 

μεταξύ των διαδοχικών ποτισμάτων. Με τη στάγδην άρδευση η 

συγκέντρωση των αλάτων ελέγχεται λόγω της διαρκούς εκπλύσεως. Τα 

άλατα απωθούνται προς την περιφέρεια της διαβρεχόμενης περιοχής. Τα 

φυτά μπορούν να πάρουν νερό από το κέντρο της ζώνης διαβροχής όπου 

η τάση είναι χαμηλή.

s  Με τη στάγδην άρδευση το νερό εφαρμόζεται τοπικά στην καλλιέργεια με 

αποτέλεσμα μόνο ένα τμήμα του εδάφους να διαβρέχεται, έτσι 

περιορίζεται σημαντικά η εξάτμιση από το έδαφος, περιορίζεται η 

ανάπτυξη των ζιζανίων, διευκολύνεται η μετακίνηση στις ξηρές λωρίδες 

των μηχανημάτων για ψεκασμούς, στη συγκομιδή και άλλες 

καλλιεργητικές εργασίες.

ν' Το ξηρό φύλλωμα καθυστερεί την ανάπτυξη πολλών παθογόνων 

μικροοργανισμών και μυκήτων στα φυτά. Η στάγδην άρδευση δεν 

διαβρέχει τα φύλλα και έτσι δεν εκπλένονται τα φυτοφάρμακα από την 

επιφάνειά τους. Είναι δυνατόν να προστεθούν στο νερό άρδευσης
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λιπάσματα, διαδικασία η οποία έχει διάφορα προτερήματα έναντι των 

άλλων μεθόδων ως προς την οικονομία χρήματος και εργατικών χεριών.

ν' Επιπλέον η εφαρμογή τους είναι πιο ακριβής διότι γίνεται απευθείας στη 

ζώνη διαβροχής και έτσι απορροφάται γρήγορα από τα φυτά. Η στάγδην 

άρδευσην ενδύκνειται ιδιαίτερα για προσθήκη φυτοφαρμάκων κατά των 

ασθενειών εδάφους διότι αυτά είναι πιο αποδοτικά σε μικρές δοσολογίες.

2.4 Μειονεκτήματα της μεθόδου

ν' Το κόστος της πρώτης εγκατάστασης είναι υψηλό, οι παρατηρούμενες 

όμως υψηλές αποδόσεις των καλλιεργειών σε συνδυασμό με το μικρό 

ποσοστό εργατικών χεριών που απαιτεί η μέθοδος και χάρη στη μείωση 

του κόστους λόγω βιομηχανικής παραγωγής των σωληνώσεων και άλλων 

εξαρτημάτων, τείνουν να εμφανίσουν αμελητέο το εν λόγω μειονέκτημα.

ν' Άλλο πρόβλημα της μεθόδου είναι οι εμφράξεις των σταλακτήρων. Αυτές 

μπορεί να οφείλονται στην παρουσία στερεών σωματιδίων στο νερό 

άρδευσης όπως πχ άμμος. Ένα ακόμη πρόβλημα που δημιουργείται είναι 

από τη συσσώρευση των αλάτων στην περιφέρεια της υγρής ζώνης. Αυτά 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις επόμενες καλλιέργειες εάν 

αρδευτούν με μια άλλη μέθοδο άρδευσης κυρίως στις ξηρές περιοχές 

όπου οι βροχές δεν είναι αρκετές για να εκπλύνουν τα άλατα. Το 

πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν υφίσταται στην Ελλάδα και ελαττώνεται αν 

γίνει άρδευση με καταιονισμό ή επιφανειακή άρδευση.
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Κεφάλαιο 3°

3.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3.1.1 Γενικά

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2013 σε φυτά ηλικίας 3 ετών στο 

αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο (γ.π. 39° 23', γ.μ. 22° 

45') κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013. Σκοπός του πειράματος ήταν να 

μελετηθεί η επίδραση διαφορετικών επιπέδων άρδευσης στις γλυκαντικές ουσίες 

της στέβια.

3.2 Πείραμα

3.2.1 Πειραματικό σχέδιο

Το πείραμα περιλάμβανε δύο μεταχειρίσεις επιφανειακής στάγδην άρδευσης. 

Χρησιμοποιήθηκε τυχαιοποιημένο σχέδιο συγκροτημάτων RCB με δύο 

μεταχειρίσεις σε τέσσερις επαναλήψεις. Η τυχαιοποίηση έγινε με τη μέθοδο των 

στατιστικών πινάκων. Η πρώτη μεταχείριση ήταν η άρδευση της εγκατάσταση 

καλλιέργειας με 70%της υγρασίας του εδάφους. Η δεύτερη περιλάμβανε 

άρδευση 100% της υγρασίας του εδάφους.

Για το σκοπό αυτό τα αγροτεμάχια υποδιαιρέθηκαν σε 8 πειραματικά τεμάχια, 

από τα οποία τα 4 προορίστηκαν για μεταχείριση 70%της της υγρασίας του 

εδάφους και τα υπόλοιπα 4 για μεταχείριση που περιλάμβανε άρδευση με 100% 

της υγρασίας του εδάφους. Έτσι κάθε πειραματικό τεμάχιο καταλάμβανε έκταση 

28πι2 (6πι μήκος και 4,8 πι πλάτος). Οι αποστάσεις φύτευσης ήταν 80οπι μεταξύ 

των γραμμών και 33οπι επί της γραμμής. Κάθε πειραματικό τεμάχιο είχε 5 

γραμμές, με τις παρατηρήσεις να λαμβάνονται κάθε 6-7 ημέρες από φυτά των 

μεσαίων γραμμών.
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70% της 100% της 70% της 100%της
υγρασίας του υγρασίας του υγρασίας του υγρασίας του

εδάφους εδάφους εδάφους εδάφους

Εικόνα 7: Σχηματική απεικόνιση των επεμβάσεων του πρώτου πειραματικού τεμαχίου

100%της 
υγρασίας του 
εδάφους

70% της 
υγρασίας του 

εδάφους

100% της 
υγρασίας του 
εδάφους

70% της 
υγρασίας του 

εδάφους

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση των επεμβάσεων του δεύτερου πειραματικού τεμαχίου

Πριν την εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης στον αγρό, πραγματοποιήθηκε 

μια επίσκεψη στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο για να 

διαπιστωθούν οι απώλειες στα φυτά έτσι ώστε να αντικατασταθούν και το 

πειραματικό μας τεμάχιο να είναι ολοκληρωμένο. Έτσι το πρώτο δεκαήμερο του 

Φεβρουάριου πραγματοποιήθηκε σπορά από σπόρο της προηγούμενη χρονιάς 

(από φυτά που είχαν συγκομιστεί) σε 3 σπορεία, που αποτελούνταν από 

διαφορετικά υποστρώματα. Το πρώτο ήταν τύρφη, το δεύτερο τύρφη και 

αμμοπηλώδες και το τρίτο τύρφη και περλίτης. Τα ειδικά τελάρα που 

χρησιμοποιούνται από τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι από πολυουρεθάνη, οι 

κυψελίδες είναι σε μορφή πυραμίδας, με βάση τετράγωνη και βάθος όχι λιγότερο 

από 40 χιλιοστά, ο όγκος θα πρέπει να είναι από 17-20 κυβ. εκατοστά, ενώ σε 

κάθε τρύπα τοποθετείται ένας σπόρος. Τα φυτά πριν από την μεταφύτευση τους 

στο χωράφι θα πρέπει να κουρευτούν, ώστε η διάμετρος του στελέχους να 

αυξηθεί, τα φυτά να είναι καλύτερα αερισμένα (λιγότερες πιθανότητες
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δημιουργίας ασθενειών στον κορμό) , και τα λιγότερα ανεπτυγμένα φυτά να 

έχουν μικρότερη σκίαση από τα ανεπτυγμένα για να εξασφαλίζεται ομοιομορφία .

Αξίζει να σημειωθεί ότι την καλύτερη βλαστικότητα εμφάνισε το σπορείο που είχε 

σαν υπόστρωμα την τύρφη. Στις 9 Απριλίου, και αφού είχαν ακολουθήσει 

ποτίσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έλεγχος της βλαστικότητας των 

σπορείων, πραγματοποιήθηκε μεταφύτευση 198 φυτών σε αντίστοιχα 

γλαστράκια. Στις 17 Μάίου στο αγρόκτημα, τοποθετήθηκαν στις κενές θέσεις τα 

φυτά που έλειπαν. Από τα φυτά που συμπληρώθηκαν, δεν λαμβάνονταν 

παρατηρήσεις καθώς ήταν φυτά πρώτης χρονιάς, ενώ τα υπόλοιπα ήταν στην 3η 

τους χρονιά.

Εικόνα 9: Μεταφύτευση αττό σπορεία σε γλαστράκια στις 9/4/2013
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3.3 Καλλιεργητικές φροντίδες

3.3.1 Έδαφος

Σύμφωνα με την εδαφολογική μελέτη και τον εδαφολογικό χάρτη του 

Αγροκτήματος Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, η περιοχή στην οποία

πραγματοποιήθηκε το πείραμα περιλαμβάνει εδάφη τα οποία κατά την 

εδαφολογική ταξινόμηση του υπουργείου Γεωργίας των H.n.A(Soil Taxonomy 

1992) κατατάσσονται στα Xerocepts των Inceptisols στην υποομάδα Calcic. Είναι 

εδάφη επίπεδα, οριζόντια, χωρίς προβλήματα διάβρωσης με κατάσταση 

υδρομορφίας άριστη. Ο βαθμός οξύτητας είναι αλκαλικός αλλά δεν αποτελεί 

πρόβλημα η κίνδυνο για απόθεση αλάτων και δημιουργία παθογένειας (Μήτσιος, 

Ι.Κ. et al 2000). . Η υδραυλική αγωγιμότητα του αγρού, όπως μετρήθηκε με τη 

συσκευή Quelph permeameter σε βάθος 20 και 45 cm καθώς και οι άλλες 

υδραυλικές παράμετροι του εδάφους του πειραματικού αγρού όπως 

προσδιορίσθηκαν στο εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής δίδονται στον 

ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 5: Υδραυλικές παράμετροι του εδάφους

Βάθος

(cm)

Τύπος

Εδάφους

ΦΕΒ 

(gr cm'3)

Υδατοϊκανότητα 

(% w)

Σημείο

Μόνιμης

Μάρανσης

(% w)

Υδραυλική

Αγωγιμότητα

cm/h

0-20 L 1,25 20,9 11,48 1,8

20-40 CL 1,23 21,2 11,64 1,7

40-60 CL 1,21 21,5 11,81 1,5
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3.3.2 Άρδευση πειραματικού τεμαχίου

Ως καταλληλότερη αρδευτική μέθοδος επιλέχθηκε η στάγδην άρδευση. Το δίκτυο 

μεταφοράς αρδευτικού νερού του συστήματος αποτελείται από αγωγούς, οι 

οποίοι είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο και έχουν εσωτερική διατομή 

32 mm, ενώ η πίεση λειτουργίας τους αντιστοιχεί σε 6 Atm. Οι αγωγοί εφαρμογής 

(μήκους 25 m) από την άλλη πλευρά είναι επίσης κατασκευασμένοι από το ίδιο 

υλικό, με μόνη διαφορά ότι είναι μικρότερης διατομής (20 mm). Η απόσταση 

μεταξύ των αγωγών εφαρμογής είναι 1,20 m και κατά την εγκατάσταση του 

συστήματος, η τοποθέτησή τους έγινε σειρά παρά σειρά μεταξύ των γραμμών 

των φυτών. Επίσης, στους αγωγούς εφαρμογής ανά 0,6 m είναι τοποθετημένοι 

αυτορρυθμιζόμενοι και αυτοκαθαριζόμενοι σταλακτήρες, οι οποίοι έχουν παροχή 

ίση με 4lt/h, σε πίεση λειτουργίας 3,5 Atm και ωριαίο ύψος διαβροχής 3,75 mm/h. 

Ο εξοπλισμός της άρδευσης τοποθετήθηκε στον πειραματικό αγρό στις 31 Μάίου 

2013

1 Σταλακτήρες, 2.Περίγραμμα ύγρανσης, 3.Κατεύθυνση κίνησης, 4.Βάθος 
διήθησης, 5.Πλάτος ύγρανσης, 6 .Συγκέντρωση αλάτων, 7.Ισαποχή πλευρικών 
σωλήνων

Εικόνα 10: Ύγρανση εδαφικού χώρου
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3.3.3 Λειτουργία αισθητήρα

Εκτός του συστήματος μέτρησης εδαφικής υγρασίας Moisture Point 

χρησιμοποιήθηκε και το Envirosmart και EasyAG σύστημα της εταιρείας 

SENTEK. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της υγρασίας 

εδάφους. Το συγκεκριμένο σύστημα διαφοροποιείται από άλλα υπάρχοντα 

συστήματα ως προς το γεγονός ότι μπορεί να συνδεθεί με επιπλέον τεχνολογικό 

εξοπλισμό σε επίπεδο αγρού. Το σύστημα αυτό αποτελείται από έξι λειτουργικά 

μέρη. Το κύριο μέρος αποτελεί ο επεξεργαστής (Envirosmart και EasyAG) και τα 

3 ηλεκτρόδια παραγωγής ηλεκτρικού πεδίου, τα οποία είναι προσαρμοσμένα 

πάνω σε κυματοδηγό. Το δευτερεύον μέρος αποτελεί ο καταγραφέας δεδομένων 

(data logger), ο σωλήνας εισόδου του αισθητήρα στο έδαφος το προστατευτικό 

κάλυμμα και το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος. Η γενική αρχή 

λειτουργίας του συστήματος έγκειται στην παραγωγή κυμάτων ραδιοσυχνότητας 

με τα οποία μετράται η χωρητικότητα του εδάφους. Το έδαφος δρα ως μέσο για 

την αποκατάσταση κλειστού κυκλώματος πυκνωτή, το οποίο αποτελεί μέρος 

βρόγχου ανατροφοδότησης ενός ταλαντωτή υψηλής συχνότητας. Η 

χωρητικότητα του πυκνωτή - εδάφους μετατρέπεται σε τιμές διηλεκτρικής 

σταθερός ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού πεδίου που 

δημιουργείται γύρω από κάθε ηλεκτρόδιο του αισθητήρα λόγω διαφορετικής 

εδαφικής υγρασίας. Στη συνέχεια, η διηλεκτρική σταθερά μετατρέπεται σε 

εδαφική υγρασία %κ.ο. ακολουθώντας τη μέθοδο T.D.R. με τη διαφορά ότι αντί 

για την καταγραφή του χρόνου υστέρησης μεταξύ της εκπομπής και λήψης ενός 

ηλεκτρομαγνητικού παλμού καταγράφεται η διαφορετική συχνότητα ενός 

ραδιοκύματος. Το σύστημα Envirosmart και EasyAG είναι ένας αισθητήρας 

ηλεκτρικού δυναμικού που μετατρέπει ένα αναλογικό ηλεκτρικό σήμα σε % κ.ο. 

υγρασία εδάφους. Έχει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από ένα αισθητήρα 

ή από περισσότερους επιλεγμένους αισθητήρες αποδίδοντας μία τιμή που 

προκύπτει από το σύνολο των μετρήσεων κάθε αισθητήρα. Κάθε φορά που

ολοκληρώνεται μία σάρωση όλων των αισθητήρων οι τιμές που συλλέγονται
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μετατρέττονται σε pins και αποθηκεύονται έως ότου πραγματοποιηθεί νέα 
σάρωση. Η σάρωση αρχίζει αμέσως μετά την τροφοδοσία του αισθητήρα με 

ηλεκτρική ενέργεια και η καταγραφή γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το 
εύρος των οποίων επιλέγεται από το χρήστη, και για όσο υπάρχει διαθέσιμή 

ενέργεια για τη λειτουργία του.

Έχει τη δυνατότητα είτε συνεχούς λειτουργίας είτε διακοπτόμενης. Στη πρώτη 

περίπτωση ο αισθητήρας είναι σε λειτουργία συνεχώς καταγράφοντας δεδομένα 

και διατηρώντας στη μνήμη του μόνο αυτά που καταγράφονται στο χρόνο που 
έχει προεπιλεγεί ενώ στη δεύτερη αμέσως μετά την καταγραφή των δεδομένων 

και την αποθήκευσή τους τίθεται εκτός λειτουργίας και επαναλειτουργεί όταν ο 
data logger τον τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια ικανή για την επανέναρξη 
της λειτουργίας του. Η δεύτερη περίπτωση προϋποθέτει την σύνδεση του 

αισθητήρα με data logger. Το λογισμικό που διαθέτει του δίνει τη δυνατότητα να 
συνδέει το ηλεκτρικό δυναμικό με το βάθος, τις κανονικοποιημένες τιμές 

υγρασίας και περιεχομένου όγκου αέρα στο έδαφος καθώς και άλλων 
πληροφοριών (ημερομηνία, εύρος μέτρησης και ηλεκτρικό δυναμικό εξόδου), οι 

οποίες καθορίζουν το ποσοστό % κ.ο. της περιεχόμενης στο έδαφος υγρασίας. Ο 

αισθητήρας είναι εφοδιασμένος με πυκνωτή μεγάλης χωρητικότητας όπου 
αποθηκεύεται ενέργεια ικανή να διατηρήσει σε λειτουργία τον αισθητήρα για 

ακριβώς 2 εβδομάδες από τη στιγμή που διακοπεί κάθε είδους παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροφοδοσία του συστήματος Envirosmart γινόταν από το 

δίκτυο της ΔΕΗ και επικουρικά υποστηρίζονταν από χημική πηγή ενέργειας 

(μπαταρία) 9V. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει έως 8 αισθητήρες 
από τους οποίους οι 4 μπορούν να καταγράφουν δεδομένα και αυτά να 

μετατρέπονται σε κατάλληλα pins εξόδου. Επιπλέον μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τρεις ανεξάρτητοι αισθητήρες των οποίων τα δεδομένα 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια έξοδο.

Από τεχνολογικής πλευράς, το σύστημα Envirosmart και EasyAG παρουσιάζει 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Δεν απαιτεί βαθμονόμηση και το σφάλμα στις
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μετρήσεις κυμαίνεται σε ποσοστό -6% - +6% ενώ όταν γίνεται βαθμονόμηση με 

βάση τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο οποίο χρησιμοποιείται το σφάλμα 

περιορίζεται μόνο κατά 50% (-3% - +3%). Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με 

μετεωρολογικούς σταθμούς, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs), 

διαφόρων τύπων data loggers ενώ μπορεί να δεχθεί κάθε εξοπλισμό 

τηλεμετρίας.

Εξίσου σημαντικές με τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα είναι και οι πρακτικές 

ωφέλειες από την εφαρμογή αυτού του συστήματος. Αναλυτικά:

> αυξάνεται το κέρδος του παραγωγού λόγω αύξησης της παραγωγής και 

βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,

> μειώνεται το κόστος γιατί δεν απαιτείται επιπλέον άχρηστος εξοπλισμός 

(όπως επιπλέον data loggers),

> αξιοποιεί τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτει ο παραγωγός (εγκατάσταση 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σύστημα άρδευσης κ.α.) για τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης νερού, ενέργειας και χημικών,

> αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα καταγραφής υγρασίας εδάφους ικανό να 

συνδυαστεί με τον ιδιαίτερο εξοπλισμό που διαθέτει ο κάθε παραγωγός,

> είναι αξιόπιστο και ακριβές σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας ικανό να 

χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 100 διαφορετικές καλλιέργειες,

> μειώνει τις απώλειες νερού άρδευσης λόγω βαθιάς διήθησης και την 

έκπλυση θρεπτικών ουσιών και

> μεγιστοποιεί τις επιστροφές χρημάτων.

Ο data logger που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο GP1 της εταιρείας Delta-T devices. 

Ο GP1 περιλαμβάνει επτά κανάλια, δύο διαφορικά αναλογικά κανάλια (κανάλι 1 

και 2), δύο κανάλια θερμοκρασίας/αντίστασης (κανάλι 3 και 4), δύο κανάλια 

ανάγνωσης (κανάλι 5 και 6) και ένα κανάλι για το διακόπτη (Relay). Στα δύο 

πρώτα κανάλια συνδέονται αισθητήρες μέτρησης υγρασίας εδάφους ενώ στα 

κανάλια 3 και 4 συνδέονται θερμόμετρα και το εύρος του σήματος πρέπει να είναι
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-2,8 έως +3,6V. Στο κανάλι 5 συνδέονται συσκευές, οι οποίες καταγράφουν 

δεδομένα με μεγάλη ταχύτητα και συχνότητα (ροόμετρα) ενώ στο κανάλι 6 

συνδέονται συσκευές, οι οποίες καταγράφουν δεδομένα με μικρή συχνότητα 

(βροχόμετρα). Το κανάλι του Relay δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν 

διακόπτη ανοίγματος/κλεισίματος (On/Off). Ο GP1 λειτουργεί με μπαταρία 9V, η 

οποία πρέπει να αντικαθίσταται όταν το ηλεκτρικό δυναμικό που δίνει πέφτει 

κάτω από τα 5,5V. Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας τα δεδομένα που 

έχουν ήδη καταγραφεί στη μνήμη του GP1 δεν χάνονται, αλλά δεν είναι δυνατή η 

καταγραφή νέων.

Ο GP1 συνοδεύεται:

> από κατάλληλο λογισμικό (Delta-Link), το οποίο είναι συμβατό με το 

περιβάλλον εργασίας Windows 98, Me, 2000, ΧΡ ή νεότερη έκδοση,

> από ειδικό καλώδιο USB και RS232 για την σύνδεση με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή,

> από σκληρό δίσκο χωρητικότητας 10ΜΒ,

> από λογισμικό μεταφοράς των δεδομένων σε φύλλο εργασίας (Microsoft 

Excel 97 ή νεώτερο) και

> από λογισμικό ανάγνωσης κειμένου (Acrobat Reader) (Delta-T Devices, 

2007, Sentek Pty Ltd, 2006).

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος βασίζονταν στην καταγραφή της μέσης % 

κ.ο. υγρασίας εδάφους, σε βάθος 50cm, από τον αισθητήρα Envirosmart ενώ οι 

διάφορες τιμές της καταγράφονταν σε data logger ανά 30 λεπτά της ώρας. Ο 

συγκεκριμένος data logger διέθετε ειδικό relay (διακόπτη on-off) στον οποίο 

συνδέθηκε ηλεκτροβάνα εναλλασσόμενου ρεύματος 9V. Μέσω του ειδικού 

λογισμικού του συστήματος επιλέχθηκε ένα ανώτατο όριο και ένα κατώτατο όριο 

εδαφικής υγρασίας τα οποία όταν καταγράφονταν από τον αισθητήρα και 

αποθηκεύονταν στον data logger καθόριζαν την λήξη και έναρξη της άρδευσης, 

αντίστοιχα. Ως ανώτατο όριο επελέγη η μέση τιμή της εδαφικής υγρασίας σε
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βάθος 0-60cm όταν το έδαφος βρισκόταν στην υδατοικανότητα και ως κατώτατο 

όριο το 75% αυτής.Το ποσοστό αυτό προέκυψε από την ωφέλιμη υγρασία 

εδάφους (Useful Soil Moisture, USM) (Allen et al., 1998, Παπαζαφειρίου, 1999).

Θεωρητικά το έδαφος μπορεί να εφοδιάσει με νερό τα φυτά μιας καλλιέργειας 

έως ότου η εδαφική υγρασία φτάσει στο σημείο μόνιμης μάρανσης (Permanent 

Wilt Point, PWP). Η συνολική αυτή ποσότητα νερού αποτελεί τη διαθέσιμη 

υγρασία εδάφους (Available Soil Moisture, ASM). Ωστόσο, όσο η υγρασία του 

εδάφους μειώνεται τόσο πιο ισχυρά συγκροτείται το περιεχόμενο νερό στα 

κολλοειδή του εδάφους και επομένως τα φυτά δυσκολεύονται να απορροφήσουν 

τις απαραίτητες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών τους. Έτσι, όταν η 

περιεχόμενη υγρασία εδάφους πέφτει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο τότε τα 

φυτά υφίστανται υδατική καταπόνηση. Το κλάσμα της ASM που μπορεί εύκολα 

να απορροφήσει ένα φυτό από το έδαφος χωρίς να υποστεί υδατική καταπόνηση 

ισούται με την USM (Allen et al., 1998, Παπαζαφειρίου, 1999).

Δηλαδή:

USM=FxASM{ot  mm)

και ASM = (FC ~ 7>- —  x RD (σε mm)
100

όπου:

ASM είναι η μέγιστη διαθέσιμη υγρασία εδάφους (mm),

USM είναι η άμεσα διαθέσιμη υγρασία εδάφους (mm),

FC είναι η υγρασία στην υδατοικανότητα (% κ.ο.),

PWP είναι η υγρασία στο σημείο μόνιμης μάρανσης (% κ.ο.), 

RD είναι το βάθος ριζοστρώματος (mm)
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F είναι ο συντελεστής εξάντλησης υγρασίας της καλλιέργειας (Allen et al., 

1998, Πατταζαφειρίου, 1999). Υπολογισμοί δόσεων και εύρους και διάρκειας άρδευσης

3.3.4 Θεωρητικός τρόπος υπολογισμών

Για τον υπολογισμό της άρδευσης με σταγόνα χρησιμοποιούνται 

συνήθως δύο τρόποι, ο θεωρητικός και ο πρακτικός (εξατμισίμετρο).

Ο θεωρητικός τρόπος άρδευσης περιλαμβάνει τους παρακάτω 

υπολογισμούς:

Υπολογισμός της θεωρητικής δόσης άρδευσης (Id):

ld(mm) = (FC-PWP)*h*c*P*ASW /10

Όπου:

FC = Υδατοικανότητα = 39,80%κ.ο.

PWP = Σημείο Μόνιμης Μάρανσης = 20,20%κ.ο.

h = βάθος ριζοστρώματος (mm) (η τιμή του κυμαίνεται ανάλογα με το 

στάδιο ανάπτυξης)

c = όριο εξάντλησης υγρασίας = 0,55

Ρ = Ποσοστό διαβροχής = 100%

ΦΕΒ = Φαινόμενο Ειδικό Βάρος = 1,36 g/m3
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Στην συνέχεια υπολογίζεται η πρακτική δόση άρδευσης (Ida):

Ida (mm) = Id / 0,95

Όπου 0,95 είναι ο βαθμός εφαρμογής νερού στην στάγδην άρδευση.

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

Idh = q*n / Sr*St

Όπου:

q = παροχή σταλάκτη = 41 / h

Sr = ισοπαχή των γραμμών σποράς = 0,60 m

St = ισοπαχή των φυτών επί την γραμμή σποράς = 0,33 m

και η = αριθμός σταλακτήρων ανά φυτό

n = St / 2 Se

όπου:

Se = ισοπαχή σταλακτήρων = 0,33 m

Ο αριθμός 2 αναφέρεται στην τοποθέτηση των αγωγών εφαρμογής (σειρά 

παρά σειρά).

Επομένως η = 0,5 σταλάκτες ανά φυτό
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και Idh = 5,10 mm / h

Τέλος η διάρκεια άρδευσης υπολογίζεται από την σχέση:

It (h) = Ida / Idh

Για τον υπολογισμό του εύρους άρδευσης χρησιμοποιούμε την σχέση:

lr (d) = Id / ETd

Όπου:

ETd = μέση ημερήσια εξατμισοδιαπνοή (mm)

Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται διότι αφενός η ημερήσια εξάτμιση 

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

απαιτούνται συνήθως πολύ μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας.

3.3.5 Πρακτικός τρόπος υπολογισμών

Το εύρος της άρδευσης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η περιεκτικότητα του 

εδάφους σε υγρασία να βρίσκεται κοντά στην υδατοικανότητα (FC) και πάνω από 

το σημείο μόνιμής μάρανσης (PWP). Απαιτείται δηλαδή προσδιορισμός της 

πρακτικής δόσης άρδευσης.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό της πρακτικής 

δόσης άρδευσης προϋποθέτει τον προσδιορισμό της υδατοικανότητας (FC), του 

σημείου μόνιμης μάρανσης (PWP) και του φαινόμενου ειδικού βάρους (ΦΕΒ) του 

εδάφους του αγρού. Ο προσδιορισμός τους έγινε εργαστηριακά και οι τιμές 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.2.
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Στον ίδιο Πίνακα δίνονται επίσης, η τιμή της διαβροχής Ρ του εδάφους για 

την συγκεκριμένη διάταξη των σταλακτηφόρων αγωγών στον πειραματικό αγρό, 

καθώς και οι τιμές του βάθους του ριζικού συστήματος των φυτών, του ορίου 

εξάντλησης της εδαφικής υγρασίας, του συντελεστή που εξαρτάται από την 

καλλιέργεια (f1) και τον συντελεστή που εξαρτάται από την αναμενόμενη 

φυτοσκίαση του εδάφους.

Πίνακας 6: Τιμές δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της 
πρακτικής δόσης άρδευσης

FC

%

κ.β.

PWP

%

κ.β.

ΦΕΒ

g/m3

h

m
c Ρ f1 f2

Eo

mm/ημ

ΜΑΙΟΣ 29,3 14,90 1.36 0.60* 0.55 1 0.9 0.55 5.06

ΙΟΥΝΙΟΣ 29,3 14,90 1.36 0.60 0.55 1 0.9 0.70 5.70

ΙΟΥΛΙΟΣ 29,3 14,90 1.36 0.60 0.55 1 0.9 0.95 6.36

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 29,3 14,90 1.36 0.60 0.55 1 0.9 0.90 4.86

Με βάση τα δεδομένα αυτά η διαδικασία υπολογισμού της πρακτικής 

δόσης άρδευσης παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 6. Η μεθοδολογία αυτή 

οδηγεί επίσης, στον υπολογισμό της διάρκειας και του εύρους της στάγδην 

άρδευσης με θεωρητικό τρόπο, βασιζόμενο στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά του 

εδάφους. Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, παρά 

μόνο για τον υπολογισμό της πρακτικής δόσης άρδευσης, διότι αφ’ ενός η 

ημερήσια εξάτμιση κατά την διάρκεια ενός μήνα δεν είναι ποτέ σταθερή και 

αφετέρου, διότι απαιτούνται συνήθως πολύ μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας του 

αρδευτικού συστήματος.

Ο προγραμματισμός της δόσης άρδευσης έγινε λοιπόν τηρουμένων των 

προδιαγραφών (παροχή σταλακτήρων, ωριαίο ύψος βροχής, διαστάσεις
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γραμμών άρδευσης και ισοπαχή σταλακτήρων επί των γραμμών) για την κάθε 

μεταχείριση χωριστά, με βάση τους μετρούμενους ρυθμούς ημερήσιας εξάτμισης.

* Το βάθος ριζοστρώματος είναι ίδιο γιατί είναι η Τρίτη χρονιά και επομένως έχει 

διαμορφωθεί πλήρως (για τα δεδομένα του εδάφους του Βελεστίνου ΘΟοπι το 

πολύ)

Πίνακας 7: Θεωρητικός τρόπος υπολογισμού της δόσης , του εύρους και 

της διάρκειας άρδευσης.(Σακελλαριου,1993).

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαθέσιμη υγρασία

A.Y.=[(FC-

Ρ\Λ/Ρ)/100]*ΦΕΒ,

% κ.ο.

0,1958 0,1958 0,1958 0,1958

Θεωρητική δόση 

άρδευσης

ld= A.Y.*h*c*p,

πιπι ή πι3/στρ.

70,49 70,49 70,49 70,49

Πρακτική δόση 

άρδευσης

lda= ld/0,95

74,20 74,20 74,20 74,20
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m m  ή m 3/ o T p .

(0,95 είναι ο βαθμός 

εφαρμογής νερού στην 

στάγδην άρδευση)

Ω ρ ια ίο  ύ ψ ο ς  β ρ ο χ ή ς

ldh= (q*n) / (St*Sr), 

mm/h

5,10 5,10 5,10 5,10

Μ έ σ η  η μ ε ρ ή σ ια  

π ρ α γ μ α τ ικ ή  

ε ξ α τ μ ισ ο δ ια π ν ο ή

ETd= Eo*f1*f2,

mm/ημέρα

2,50 3,59 5,44 3,94

Ε ύ ρ ο ς  ά ρ δ ε υ σ η ς

lt=lda/ETd

ημέρες

28,20=28 19,64=19 12,96=12 17,89=17

Δ ιά ρ κ ε ια  ά ρ δ ε υ σ η ς

lt=lda/ldh,

h

9h 27' 9h 27' 9h 27' 9h 27'

Όπου:

Παροχή σταλακτήρα : q = 4 l/h
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Ισοπαχή φυτών επί της σειράς : St = 0,33m 

Αριθμός σταλακτήρων ανά 2 σειρές φυτών : n = S//(2*Se) = 1,82 

Ισαποχή σειρών φυτών : Sr = 0,60m 

Ισαποχή σταλακτήρων : Se= 0,33m

3.3.6 Υπολογισμός Δόσης για Αισθητήρα

Στη μεταχείριση του 70% της διαθέσιμης υγρασίας το σύστημα Αισθητήρας -  

Data Logger ενεργοποιούσε την ηλεκτροβάνα (έναρξη άρδευσης) όταν 

καταγράφονταν εδαφική υγρασία ίση με 28% κ.ο. (USM=28,04%k.o.) και την 

απενεργοποιούσε (λήξη της άρδευσης) όταν καταγράφονταν εδαφική υγρασία 

ίση με 36% κ.ο. Αντίστοιχα στη μεταχείριση του 100% της διαθέσιμης υγρασίας 

το σύστημα υγρασίας το σύστημα Αισθητήρας -  Data Logger ενεργοποιούσε την 

ηλεκτροβάνα (έναρξη άρδευσης) όταν καταγράφονταν εδαφική υγρασία ίση με 

28% κ.ο. (USM=28,04%k.o.) και την απενεργοποιούσε (λήξη της άρδευσης) όταν 

καταγράφονταν εδαφική υγρασία ίση με 40% κ.ο. (FC=39,80%k.o.). Οι τιμές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακέραιες τιμές πλησίον των υπολογισμένων τιμών 

λόγω του γεγονότος ότι ο αισθητήρας ήταν προρυθμισμένος να διαβάζει και να 

αποδίδει ακέραιες τιμές εδαφικής υγρασίας.

Κάτω Όριο Υγρασίας (Κ.Ο.Υ.) = Υδατοϊκανότητα -  Όριο Εξάντλησης Υγρασίας χ 

χ (Υδατοϊκανότητα -  Σημείο Μόνιμης Μάρανσης) = 39,8 -  0,6 χ (39,8 -  20,2) = 

28,04 % κ.ο.

Δόση Άρδευσης (100%) = FC κ ·°·γ·χ ^—^ ^ x 6 0 0  = 70,8mm
100 100
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Δόση Άρδευσης (70%) = Δόση Άρδευσης (100%) χ 0,7 = 70,8 χ 0,7 = 49,56 mm

Δόση Άρδευσης (70%) = χ ~ 28' ° χΙ ι = λ  28,0 χ 600<=>49,56 = 6 χ (X -  28,0)
100 100

ο  X -  28 = 8,26 ο  X = 36,26% κ.ο.

3.3.7 Καθορισμός εύρους άρδευσης

Η διάρκεια και η δόση άρδευσης καθορίζονταν από κλιματικούς παράγοντες, 

από φυσιολογικούς παράγοντες και από τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Το 

συγκεκριμένο σύστημα άρδευσης κατέγραφε την μεταβολή της υγρασίας του 

εδάφους και έδινε εντολή για την αυτόματη έναρξη της άρδευσης κάθε φορά που 

η εδαφική υγρασία έφτανε το κατώτατο καθορισμένο όριο και τερμάτιζε την 

άρδευση όταν η εδαφική υγρασία έφτανε την υδατοϊκανότητα. Η εδαφική υγρασία 

μεταβάλλονταν ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν την 

περίοδο που μεσολαβούσε μεταξύ των αρδεύσεων αλλά και από τις 

φυσιολογικές ανάγκες του φυτού όπως αυτές καθορίζονταν από τη φυσιολογική 

διαφοροποίηση του φυτού στο ίδιο χρονικό διάστημα. Επομένως, η δόση 

άρδευσης, η διάρκειά της και το εύρος άρδευσης καθορίζονταν ανάλογα με τη 

μεταβολή της υγρασίας εδάφους και παρουσίαζαν διακύμανση.

Ωστόσο, έπρεπε να γίνει έλεγχος του εύρους άρδευσης για την ελαχιστοποίηση 

του πιθανού σφάλματος να μεσολαβεί μεγάλος αριθμός ημερών μεταξύ των 

αρδεύσεων με το ευφυές σύστημα. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τον 

υπολογισμό της πρακτικής δόσης άρδευσης, για κάθε μήνα της αρδευτικής 

περιόδου (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο), την οποία δεν έπρεπε να 

υπερβαίνει η αθροιστική ημερήσια εξατμισοδιαπνοή μεταξύ δυο διαδοχικών
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αρδεύσεων. Για τον υπολογισμό της πρακτικής δόσης άρδευσης απαιτείται να 

είναι γνωστές οι ακόλουθες παράμετροι:

> Υδατοϊκανότητα του εδάφους (FC),

> Σημείο μόνιμης μάρανσης (PWP),

> Βάθος ριζοστρώματος για κάθε μήνα της αρδευτικής περιόδου (RD),

> Συντελεστής εξάντλησης υγρασίας (F),

> Ποσοστό διαβροχής του εδάφους (Ρ)

> Χαρακτηριστικά συστήματος άρδευσης (παροχή q, αριθμός σταλακτήρων 

ανά φυτό η, βαθμός απόδοσης συστήματος Ed και ισαποχή σταλακτήρων 

επί του αγωγού εφαρμογής, Se),

> Αποστάσεις σποράς ή φύτευσης (Sr),

>  Αποστάσεις των φυτών επί της γραμμής σποράς ή φύτευσης (St) και

> Μέση ημερήσια εξατμισοδιαπνοή για κάθε μήνα της αρδευτικής περιόδου 

από τα δεδομένα προηγούμενων ετών του μετεωρολογικού σταθμού του 

Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής (ETd).

3.3.8 Πρόγραμμα άρδευσης

Άρδευση απαιτείται όταν η βροχόπτωση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

μιας καλλιέργειας σε νερό (απώλειες λόγω εξατμισοδιαπνοής). Πρωταρχικός 

στόχος των αρδεύσεων είναι να εφαρμόζονται έγκαιρα και η δόση άρδευσης να 

είναι αυτή που απαιτείται κάθε φορά. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

σχεδιάστηκε το πρόγραμμα στάγδην άρδευσης για κάθε μεταχείριση.
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3.3.9 Ποσότητα νερού

Η ποσότητα νερού άρδευσης που εφαρμόζονταν σε κάθε άρδευση ελέγχονταν 

και καταγράφονταν μέσω μηχανικών υδρομετρητών. Χρησιμοποιήθηκαν 4 

υδρομετρητές σε κάθε μεταχείριση, δηλαδή ένας για κάθε επανάληψη, και 

συνολικά 8 για το σύνολο των μεταχειρίσεων και επαναλήψεων. Οι υδρομετρητές 

συνδέονταν στον δευτερεύοντα αγωγό μεταφοράς στο σημείο υδροληψίας της 

κάθε επανάληψης. Η καταγραφή των ποσοτήτων νερού που χορηγούνταν σε 

κάθε επανάληψη γίνονταν κάθε 6 ημέρες(ταυτόχρονα με τη λήψη των 

παρατηρήσεων).

Ο τακτικός έλεγχος των υδρομετρητών εξασφάλιζε την έγκαιρη διαπίστωση και 

αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών ή αστοχίας του συστήματος. Με αυτή τη 

μέθοδο ελέγχονταν τόσο η ομοιομορφία εφαρμογής του νερού άρδευσης και οι 

τυχόν αποκλίσεις από την επιθυμητή δόση άρδευσης.

3.4 Κλιματολογικά δεδομένα

Οι κλιματολογικές παράμετροι επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη και 

παραγωγικότητα των φυτών. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι η θερμοκρασία, 

η υγρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η βροχόπτωση και η ταχύτητα του ανέμου. Η 

ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία επηρεάζουν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα 

την ανάπτυξη των φυτών ενώ η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του ανέμου 

επηρεάζουν έμμεσα την ανάπτυξη των φυτών καθώς διαμορφώνουν το έλλειμμα 

κορεσμού της ατμόσφαιρας (Βύρλας, 2007). Το έλλειμμα κορεσμού της 

ατμόσφαιρας εκφράζεται με την εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας η οποία είναι 

το γινόμενο της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς επί το φυτικό συντελεστή της 

καλλιέργειας (Allen et al., 1998, Παπαζαφειρίου, 1999).

Τα μετεωρολογικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της έρευνας καταγράφονταν από

μετεωρολογικό σταθμό του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής. Ο σταθμός είναι

εγκατεστημένος στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε απόσταση
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100m περίπου από το μέσον του πειραματικού αγρού. Τα δεδομένα που 

καταγράφηκαν αφορούσαν τις ημερήσιες τιμές της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας, 

της σχετικής υγρασίας, της ηλιακής ακτινοβολίας, της βροχόπτωσης και της 

ταχύτητας του ανέμου. Όλες οι μετρήσεις (πλην του βροχόμετρου) λαμβάνονταν 

ανά 12min και απαιτούνται για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς 

με τη μέθοδο FAO Penman -  Monteith (ο μετεωρολογικός σταθμός υπολογίζει 

αυτόματα την ημερήσια εξατμισοδιαπνοή αναφοράς, ΕΤο). Η καταγραφή των 

δεδομένων πραγματοποιούνταν σε ειδικό καταγραφέα (data logger) και η 

εξαγωγή τους από το σταθμό γινόταν με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ο 

οποίος ήταν εφοδιασμένος με το λογισμικό Metwin version 2.00. Η επεξεργασία 

των δεδομένων γινόταν σε υπολογιστικό φύλλο του Excel.
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3.5 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα αναλύθηκαν ως προς την διακύμανση της παραλλακτικότητας 

ANOVA. Για τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η ελάχιστη 

σημαντική διαφορά (Least Significant Difference, LSD) για επίπεδο 

σημαντικότητας Ρ<0,05. Η κατάταξη των μέσων όρων έγινε με την εφαρμογή του 

πολλαπλού τεστ Duncan ενώ για την μοντελοποίηση χρησιμοποιήθηκε η 

πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Οι στατιστικές αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS version 17 για χρήση σε 

περιβάλλον Windows.
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Κεφάλαιο 4°

4.1 Χαρακτηριστικά καλλιεργηθέντων φυτών της στέβια

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε το 2013 για να προσδιοριστούν οι 

περιεκτικότητες επι τοις % σε στεβιοσίδη και Ρεμπαουδιοσίδη Α, 2

μεταχειρίσεων της στέβια, με άρδευση με το 80%της υγρασίας του εδάφους και 

με το 100% υγρασίας του εδάφους , στη συγκομιδή.

Στους ακόλουθους πίνακες καταγράφονται όλες οι μετρήσεις από 9/6/2013 

(οπότε και ξεκίνησε η άρδευση) έως και 15/9/2013.
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Πίνακας 8: Μέτρηση στις 9/6/2013

ν
j iT a x i - 'c  σ η Υ Ψ Ο Σ Κ Λ Α Λ ΙΑ Φ ΥΛ Λ Α

23 20 11 2 ΐ 15 15
13 21 29 25 14 13
?ε ■*1 .' 5D 29 12
3 3 '" 10 25 ι 12

19 25 25 U 12 21
17 29 22 ^ε 15 19
2D U . 111 19 1 i 17
21 13 32 3D 13 12

Π 33 3D 29 51 JhJl 23
■ττ 2 - *- -5 53 31
33 3D 19 _». 2D *ΥΙL·. J
3D 32 13 11 15

3D 3D ■5^ 3D 53
3ο 2-4 53 55 51 55
34 3D 33 2D 5D 13
-W 27 23 22 23

Μ Α - Ί  Υ - Ά Σ
1

14
21
10
20

9
11
4
14

21
20
10
23£

2' ^^ταχεο-ση ΥΨ Ο Σ Κ Λ Α Δ ΙΑ Φ ΥΛ Λ Α
Ζ1 23 25 22 11 11
2.2 2* 11 -11 21 19
12 ΪΟ 2 - 21 12 22
23 27 31 22 22 22

- 30 30 - 2 22 15 ΙΟ
ΐ- 22 22 23 22 15 22

22 27 55 30 21 15
- 21 22 α . 10 30 22

27 12 11 15 22 20
35 ΣΟ - 1 2-1 12 12
30 27 2-1 30 11 22
17 30 12 11 12 17

22 23 72 Μ 11 20
27 2-1 1 22 20 15
■ίο ■iO 23 53 30 =.=.

13 15 -12 15 21 15
ΓΊ
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Πίνακας 9: Μέτρηση στις 16/6/2013

r
ϋ ϊ τ α χ χ ρ σ η r + o z ΚΑΛΛΙΑ Φ ΥΛ Λ Α

Ί 2 7 = - 4-1 L4 LL 1-5
5 0 5-1 L5 LS 1 5 so
5 0 5 1 L7 50 5 0 13
5 1 LO 2 3 -5 5 4 15

2 7 : ■ L i 1 4 so = 7

LL Ξ-1 5 2 ; ; 15 LO
2 4 5 1 4 4 15 LL L4

2 0 5L 50 L4 2 0

π 4 0 L5 3 ί 5 4 = 7

4 - L5 L7 4 · 4 0 5 4

5 5 3 3 1 5 = 7 5 5 ■4
- ■ 5L 15 4 4 55

4 0 5 50 5 4 4 " ;■
4 0 4 0 i-5 s - 5L 7 0
= 5 L5 5-5 LO ■2 SO
5L 55 L5 LL L i

1 JIII

V A = TT Y = A X
Π 1 4

21
10
2 0

9
11

1 4

L5

1L
L-5

Ζ" Jfxa-r-: j j i ΥΨ Ο Σ ΚΛΑΔΙΑ Φ Υ Λ Λ Α

L7 Ξ-Ξ L i L5 2 0 2 4
SO £ 7 1 4 4 4 Li- L4

EC so L4 L4 Li* L5

5 1 5-1 5 4 5-5 L i L5

- 4= 5-1 4 2 5 5 2 7 so
- ■ L 5 L i LL 2 0 so
5 5 L S ■ ■ 2 0 2 3

■IIII

Ξ-5 5-5 5 4 10 Li* 5L

L 7 so 1 1 1 5 2 3 = ■.
EC sc 4 1 5 4 2 3 2 0

SC 5 4 2 0 LL L5
LL L 5 1L 4 1 2 0 21

L i so 7 2 54 L i
L5 5L 1 LL L4 L4
4 = 4 0 3 3 5=r LL 5 5

LL 2 1 4 5 15 so 20
□
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Πίνακας 10: Μέτρηση στις 23/6/2013

V
ϋΐταχιφση -τ ψ ο ς ΚΑΛΛΙΑ Φ Ύ ΛΛΑ

45 55 4 4 25 10 50

52 25 3 0 25 54 42
47 52 4 0 50 45 22
4 * SO 45 5 4 4 22

52 » 0 27 14 =4 35

SO 45 : : 55 20 51

SO iO 4 4 15 22 52
55 SO 55 51 24 Ξ4

π 30 54 so 5 1 54 4 "

50 4 0 27 45 4 0 45

57 4 4 15 =7 55 52
- 4 3 4 7 52 15 4 4 52

■ I 45 51 5-1 45 5 7

45 JO 55 71 7 2
45 4 0 5-5 20 55 52

40 4= 24 22 25 45

20
*  ■

10
~2

3
-

2'  4 : τ ζ γ ; Υ Φ Ο Ι Κ Λ Α Δ ΙΑ Φ Υ Λ Λ Α

■iO 55 23 25 SO 25
4 1 40 14 4 4 SO 25
4 5 53 27 24 so 25
iO 4 2 54 55 SJ 25

- i s 40 4 2 55 so so
2 55 4 0 23 25 24 so
= 45 50 33 20 so 55

- JO 55 J4 1 1 52 52

54 4 1 15 53 55

55 4 2 4 2 55 55 so
4 0 Ξ4

o|J 52 52

SO 57 12 4 1 25 27

57 SO 7 2 3*5 sO 54

ϊ 40 55 1 24 50 50
5 7= 4 5 Ξ-Ε 70 24 S r

- 25 4 5 51 IS 55 23
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Πίνακας 11:Μέτρηση στις 30/6/2013

r
μ ί τ α χ ί 'α σ η Υ -Ψ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Α

Φ Υ Λ Λ Α

1 43 y 44 25 34 45
Ξ Ζ 22 50 23 13 44

- 7 ζ ζ 43 50 33 21
-= · 50 4Ζ 3 55 13

ΖΖ 20 2.7 14 41 75

50 42 ΖΖ 53 55 40
50 20 44 15 50 53
22 50 ζ ζ 21 42 31

1 30 34 50 31 32 30
50 20 2.7 43 55 50
37 44 19 = 7 70 52
- 5 47 Μ· Μ 12 55 51

· .  <■ 43 Ζ1 =4 43 =7
Λ Μ 50 ζ ζ 71 55 73
- Ζ 20 Ξ-Ζ 20 51

40 4Ζ 24 22 30 32
μ α ρ Τ Υ ^ Α Σ
1 20

25
11
22

ΙΟ
12
3
12

24
2 2 .
15
23

Λ.

3
4
2* Υ Φ Ο ί Κ Λ Α Λ  ΙΑ Φ Υ Λ Λ Α

20 3Ζ 2^ ΖΖ 20 22
21 20 14 43 55 23
- ΐ Ξ-Ζ 2.7 25 40 25
20 42 Ζ4 25 33 25

2.5 20 43 ΖΖ 50 42
ζ 33 20 23 22 23 Ξ-Ζ

ϊ 43 50 35 22 50 33

- 30 25 5 · 4 *ϋ ΖΖ 23

34 4 1 14 15 42 35

55 22 15 23 40 24
21 20 24 20 = 7 Ξ-Ζ

50 =7 12 44 23 22

- =7 50 72. 35 42 43

40 = ■ 1 24 20 55
7= 4Ζ ΖΖ 72 20 42

- 25 43 33 12 37 13
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Πίνακας 12: Μετρήσεις στις 7/7/2013

V ----------------------
J i t a x -  Ί σ η ΥΨΟΣ Κ Λ Α Δ ΙΑ

JTYAAA

55 4 " 25 4iD JS

57 55 25 52 45
55 47 50 120 Ξ-5

■5 £7 49 12 90 25

Ξ— 30 27 15 H i-
30 45 30 S3 10 30
50 47 49 20 »  ■ 35
Μ 52 55 55 ■  · 55

1 ■■ 14 Z 33 103 3S
54 ■iO 27 54 S3
50 4.7 21 57 70 71
45 48 Ξ-4 1 · 52 70

31 43 52 y 14 40
4 a

· - > 55 72 72 SO
4 5 43 49 20 94 42
41 4-0 25 22 52 SO

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ
1 20

22

10

10 15
25L

*  - ϋ τ ο χ ϊ-α σ - ι ΥΨΟΣ ΚΛΑΔΙΑ Φ ΤΛ Λ Α

40 51 21 21 20 25
47 40 15 21 42 S3
ϋ 45 27 30 45 25
50 45 54 40 35 25

- ; 5  ̂5 45 5" 30 jr «• o
5= 4-o 25 25 S3 S4

Ξ 31 39 15 57 33
■3 59 15 55 40

· : 30 11 13 44 52
i i 42 25 “  ■ 41 50
47 40 54 10 45 45

55 42 12 44 42 55

- 40 52 72 33 47 45
45 51 1 24 44 II

I Ul

: 55 45 55 7= 30 30
- 3D 30 - - 15 37 25

ί ι
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Πίνακας 13: Μετρήσεις στις 14/7/2013

Γ
' : σ ι Υ Ψ Ο Σ Κ Λ Α Λ ΙΑ

Φ Υ Λ Λ Α

2 2 i · 2 £ - 2 52
40 37 40 2-5 52 25
i s 40 39 20 ΙΣΟ Ξ-5
Ζ7 53 "7 55 50 53

20 3= 52 25 73 ΙΞΟ
35 •  " 55 3* 20 72
37 •  3 z z 20 220

23 =9 27 - I 72 75

1 33 50 ■ ■ ΙΣΟ 35
7= 40 25 * ■ 54 70
52 50 3 5 37 75 -50
i 3 - 9 3 ■. 12 1 1 0 ■52-

50 z i 52 3 · 52 2 *
■ : J i 55 7= =5 75
3 5 50 - 5 Σ0 71 40
i 7 25 25 2 2 225

μ Α - Π Ύ - ’Α Σ

1

25
10

10

20
X.

ΰ
2'  jsua jgs ΥΨ Ο Σ Κ Λ ΑΔ ΙΑ Φ Υ Λ Λ Α

27 59 3 ■ 12· Σ Ι 23
50 £5 4 ■ 25 •23 =2

50 50 27 55 53 25

j ; 57 5 - 22 52 25

- 37 •  « - 5 3 ■ 52 23

70 ■ 3, 25 “ ■ = -, 54
51 50 55 25 72 55

- 33 50 55 15 Ξ-5 50

50 ■ ■ 1 1 IS 45 52
■* ■ - 7 25 3·, 22 Ξ-5
■ 3 3 7 52 20 25 23
40 50 12 2 £ 22 27

- 2 37 72 ■5 25 • 3
- 7 3 " 2 2- 25 = 5

5 57 50 5-5 7 3 32

55 50 55 IS 95 27
□

81

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:42 EEST - 13.56.182.168



Πίνακας 14: Μετρήσεις στις 23/7/ 2013

Υ<
Λ ζ τ ι χ ζ ' ζ σ · } ΥΨ ΟΣ Κ ΛΔ Λ l i ΦΥΛΛΑ

4
I ■Δ ■ ■  ̂ ■ .· ■

*" k
“  ■

-7 5 7 AO r · .p ^

70 ■ ■ 40 155 40
71 * ■ 4  = a k 55

40 »■ 55 15 50 130
49 5" Sr 5 ■ 4.5 . “ ■

ίο 50 w L. ί ΐ 33 153
·. 5 — ry 41 ST ?k

1 50 55 5 7 ■  ■ HO ■  2

SO j· m j  .· 4 ■ 55
55 ■5 kw 57 " ■ ■

■ * ■A 2 ■ a ■ 4 · ■ SS

55 55 -5 1 0 1 ■ 7

5" 55 5S 7S 1 0 0 S3
50 55 ■ £ SO 7k

 ̂ ■

Μ 50 SO S- ■  Λ 113
μΛΡΤΥ-’ΑΣ

Η
iL Z - 17

k'0
2

L . * ^ s
J 1 0 2

i
” ■

i : 2.4
2* ΥΨ Οί ΚΛΑΔΙΑ ΦΥΛΛΑ

43 72. S3 7 ■ 55 2.5
55 * 5 SO 2.5 57 53
50 ■1 ■ ■■7  

k . S3 63 25
52 w 5 7 ■ 7 S i 25

- 55 J5 .» “ 7 ■ — ^
*  k

ιΐ. so 51 7 ■ ■■ jf
k ·

■  ■ 54
= 50 50 55 15 75 ■  —

- 50 55 55 15 5-5 55

■  ■ 54 1 7 .· — 55
■ ■ 15 ιίΐ> 1 1 .» m 55

7 ■ ~ = 7 5 f  ■. ■  £

t  — ■ , ;· 1 0 ■  < 47

-
f  — y ? 70 ■ . “ i  “

ΐ ■  « 4= 4
X

. ■ /  ; S3
ϊ 57 ■ * S5 ■  ■ ■  A

-
.· — ■  -

- r ss SS
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Πίνακας 15: Μετρήσεις στις 28/7/2013

Τ '
ΧϊΤΟχΐ ’2C7| Α 4 Ό Σ Κ Λ Α .ά,ΙΑ Φ ΥΛΛΑ

3-D 50 ■» ■ “  ■ 45 53
49 S3 45 5 70 0
70 na 59 40 150 ■ 1
74 49 74 ■  2 ■’Π". 42

Λ Λ
• Λ . 70 55 15 35 1 1 0

49 55 S3 ~  ■ 45 155
■ ■ 51 m “ 27 ι !5 175
39 15 27 ■  - 1 1 0 51

1 50 70 = 7 ■ ■ 150 1 1
54 JO 51 4■ 55 II

I m

57 ■  - 15 5 7 10 1 1
- -■ 50 :■ 15 157 1 1 0

so ■ “ 55 4= 141 50
34 53 45 55 115 50
57 5* so so 55 4=
mm 55 14 14 75 150

ΜΑ-» 1 ϊ  - Α Σ

17 r0
Λ . 2.7 14 2

9J 15 10 z
•2-

1* -ΰ ΐα χ · 4)·4τη ΥΨ Ο Ι ΚΛΑΔΙΑ Φ ΥΛΛΑ

jo 71 15 -  ■ω 25 55
70 ■ 3 14 S3 55 3 ■

51 15 17 105 51
51 55 14 20 55 25

55 50 17 55 -· ■

j! so 51 23 11 55 55
Ξ 51 50 77 15 i l l ■ p

- 54 70 30 11 10 115

5! 53 14 15 32 55

33 35

111III d.7 34. Ξ-5
51 = 7 55 * 33 ·,ς

30 ■v= 5 ■» * = ■. 17

- 45 55 7= -.2 31 4=
2 Z 2 * m 1 4 ζ ■ .· 45

57 ■ : = ■ 4= 44 30
4= 95 47 10 110 S5
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Πίνακας 16: Μετρήσεις στις 6/8/2013

j r a x i ' a o i Υ Ψ Ο Σ Κ Α Λ Λ ΙΑ ΦΥΛΛΑ

50 5 i ■ ■ - ■k~_ ■ “— b 3j".

£ ■19 *  V - 5 5 0

75 53 IE £ · ’ 15E ■ “
•m‘£

51 ■ 4■.'X

in1 J a ; . . ■ r  a

4-i 7-1 EE 15 r* II
I

1 ■

- 5 70 35 ■■ ■ 
£ m

■ ■ 155
5*3 71 ■ ■« k. m.£m

- ■
■ ; b ■ “ I w S3

1 30 30 3 7 ■ ■. 190 - * k- —
£ S i i  ■ E l .· ■ 103 ? k

τ τ — 5 5 7 1 0 “ ■k—
50 3 ■ IE ICO 119

30 52 55 -E . · ■ · *

S i 55 - 5 HE 5S
77 £ 30 30 55 ■ -

m f£

70 l - b*" 75 1ES
ΜΑ=ΗΎ=ΑΣ
1 zs

23

■ ■w

15 
1 0  

1 0  
i *

30

Xk 
■ /

X.
*
J

A
Γ  μ π η ρ ^ ^ η ΥΨΟΣ ΚΛΑΔΙΑ ΦΥΛΛΑ

S I 1 * u IU
31 15 4 J i l 57 -
55 "5 £ S f

■ ■k J 105 S I
70 53 Ξ-Ε SO "7 ̂ IS

£ S i 17 w ES .· ■

k 37 S i «1 / £ 2 55 S3
57 55 w IS 4 ■ ■ Ik J 51

- 5 i 1 1 -· ■ 130

*■ 70 IS ■ ■ 7 5

53 51 S3 k? ■ ■ 30
7 4 35 4 92 50
■ “ 5" bb ■17 ■ S3

S3 7 5 ■ •“1 ■ “ ■ “ - k
5 7 ■ ■ 1 15 ■ “— k ■ f

- b ■ “ 35 ■ Λ — a  3

■ “ 50 i 7 IE 117 - 0
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Πίνακας 17:Μετρήσεις στις 14/8/2013

Υ-ΨΟΣ Κ Λ Α Δ ΙΑ
φΥΛ Ί Α

50 77 .* ■ ■ ■ ■· ■ ™ ■

60 - 5 5 - r 5
50 59

IIII-J iz .· 55 ■Z
94 ■ ■ 55 ■ - 55 a ~

■ “ ιο ζ 55 15 :  : 15
■ ■ 30 35 ■ ■ 35 -  ab j
57 30 ■ ■ 59 • 2 55
77 5 3 iZ ■ 5 57 ■ ;

1 55 31 =7 ■ ■. = 7 ■ ■

55 50 ;  · .· ■ Z < a ■

■94 70 k7 =7 b? =T

50 70 III 1 ■ 15 -  a 15

S3

■ 1III 55 •15 55 • 5
5· 55 55 19 55
Ε ϊ 7-1 50 zo sO 50
70 70 5«1 5-1 5-1

μ Α - Τ Ύ - Α Σ
Η

“ ■W

Ζ0

15

10

10

1—

zo

bk

Λ .

"  -ΐ:τ.=χ·: Υ Ψ Ο Ι Κ.ΛΑΔΙΑ JiYAAA

55 55 1 ■ 57 a ■ 27

55 14 *  * a Λ 41
75 50

MlI-J • ·. 55 11

77 ■74 55 50 55 30

- 77 75 ~ m fc/ ■ ■
L · · '

i s 7-i

■nIII aZZ- 55 55
Ζ 77 40 le 40 15
- 75 57 1-1 15 M âZ

75 75 7 · 75 15
τ»· a 15 1 15
55 •15 55 0 1 55 51
55 70 -17 a a •17 1-1

·. * — 7 · 7 "
9= 06 1 15 1 15
7»· 7  rf 55 ■ · 35 ■. a

94 - ιί ■17 a -· i 7 a .»

□
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Πίνακας 18: Μετρήσεις στις 21/8/2013

ΥΨΟΣ ΚΛΑ ΰ,ΙΑ
ΦΥΛΛΑ

55 55 Λ ■ 5 ; 50
55 55 ■45 5

III
III 0

34 55 25 L. 175
- 105 55 25 ■ : l2£ ■  "

62 110 55 15 105 *  ■  *

55 55 40 2! 55 150
71 52 ■ ■ 25 145 205
79 7 5 2.7 ■ ~ ■1 "  ■ 114

1 51 55 £7 ■ ■ 205 55
?«5 53 ■ ■ 115 105

 ̂f 75 =7 a ■ “  m

- 70 7-1 Ξ3

34 7*4 55 ■15 Λ “  ■ ■

Ρ  ■ 75 ■19 55 143 110
Α · 55 50 10 111 55
75 55 2-1 2-1 52 a ■  "

ΜΑ^ΤΥ^α Σ
1 ■ ■ 1? 20

cS 10 13
g 22 10 XjL
4 ί  ·* 14 14
Γ  j s r a \ ϊ - ^ - σ η ΥΨΟΣ Κ Λ Α Δ Ι Α ΦΥΛΛΑ

55 101 4 ■
L. II

I
U

J .* ■

104 51 1 * 41 52 r  m

£5 55 25 ■ ■ a  a ■ 4 i

36 71 55 50 75 41

- 50 50

■ 1III 27 f  *  
““ w

ϊ 100 75 55 i S r ■ H i

35 51 40 15 152
- 51 55 ■  * 12 ■ .· 125

75 75 • 11 »  * P ·
■Zi L.

—1 · 55 ■ 15 g * 72

50 50 55 ■ a 55 J L·

72 7 = ■17 t  * 55 7 ·

55 :·5 ■^»·4 ■  £ 72 ■  ■

55 ■ β a
.* L.

73 ,Ζ ■ 55 3 1 54 55

75 75 ■17 1 - _  k - 75
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Πίνακας 19: Μετρήσεις 28/8/2013

jiT Q jrr  z c r

υ*ψ ο ς Κ Λ ΑΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ

1 ■79 ? ί 4.·. “ ■. — a SO*
9 S3 0

1 0 0 ErE 25 2 .7 173 ■q

1 1 0 54 ιί3 a - ■ “

SO 117 E -■ IS 105 232
7 0 ■ 40 * ■. 55 150
7 1 92 ■ ■ 29 245 203

■ 30 k . ■ “ < :■ I f *

1 1 0 0 93 =7 ■ ■ 205 5S
52 7 3 .* ■ 215 105
99 55 29 27 a ■ " a
~ m 30 z ■ 25 213 130

1 0 1 5Ξ SS 4 5 155
so 50 4-9 95 145 1 1 0

97 1 0 2 SO 2 0 1 1 1 55
30 A· • t k " ■ * fcF· 7iL a ■ z

ΜΑ=ΗΎ=ΑΣ
1 ■ ■k J

2 2

2 7

15
iO
1 0

14

2 0

23 
1 2

2 4

k.
9
J

2 * α -τα χ- Υ Ψ Ο Ι ΚΛΑΔΙΑ ΦΥΛΛΑ

- 2 4 2 * ■ 27 4 2 4 5
A· ■i9 < i 4 1 q · 4 5

119 51 23 23 215 51
7 9 ■ ■ Ξ-Ε 30 79 ■ ■

- m “J k ■ ■ - · £·* ■ ■«‘k - ■

52 1 1 2 EE 2 S 1 1 2
Z i-iS 4 0 IS . i  ; β ·

~ 52 135 3 4 a · lb 52 135

72 95 7 3 j  k.
SrS 1 15 7 " s s

1 1 0 ;  ■ 35 ■ .· 1 1 0 S3·
109 9 0 4.7 24 109 SO

- 9 0 ■ 2 *»■ ■ * 90 ■ Z

95 ■“· ■ a 25 *·■

= 7 3 35 ■ a 54 7 3

·' “ * 39 47 a ,· * qa 39
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Πίνακας 20: Μετρήσεις 4/9/2013

"  ϋ ϊΤ α χ ϊΟ σ ΐ
ΥΨΟΣ ΚΛΔΛ1Δ

ΦΥΛ ΛΑ

3*3 35 “ ■, 95 3D
jL 5 ! 75 ■15 5 55 0

ί ο ; 55 13 17 175 35
113 5-1 «ί? 115 ■ - — k

30 113 ι ζ 13 115 1 1 1

33 1 0 0 ΛΟ 1 1 55 130
7-1 51 "■ 15 1-15 105
37 51 15 ■ = 151 1 1 -

1 1 1 0 1 0 0 27 105 33
92 55 51 i ■ 115 103

105 30 15 = 7 m m -  m

37 33 = ■ 15 “ Λ ■ 150

105 95 : : ■13 151 71
5 · 105 ■15 55 1 -5 1 1 0

33 1 1 1 50 2 0 1 1 1 53
31 1 0 2 1 - 1-1 51 113

ΜΑ-ΙΤΥ3 ΑΣ
π

1 1

17

1 0

1 0

1 0
L
5J
L

V  μ ϊ τ α *  J J - I ΥΨ Ο Ι ΚΛΑΔΙΑ ΦΥΛ.ΛΑ

so 103 * ■ 17 —1 ϋ
105 53 Λ * •11 i · 48
105 33 15 “ · 115 ■  ■

113 7= 3-3 50 75 ■  *

105 37 = ■ 17 ■ “ Z a

1 0 0 57 33 13 ■  ~ 1 1 1

33 3 i ■10 13 1 -5 31
- 33 105 Z i. 1 1 ; ; 151

103 55 71 ZS 72 51
35 105 1 15 71 33
55 51 55 1 1 0 £ 1

III111 30 ■17 1-1 105 52

90 70 71 •5 53 ■  “

31 7 9 1 15 ■ — ■

50 114 III III 5-1 73
95 - 7 1-1 p III 1 ■ 55
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Πίνακας 21: Μετρήσεις 10/9/2013

"  ϋ ε τ α χ ΐ 'ρ ο η Φ ΥΛΛΑ
Τ Ψ Ο Σ κ λ α OJA

30 37 4 m “ ■ 53 50
105 4 i 5 35 0

103 ΞΟ

IIIli 57 17? ?w
120 94 55 ■ z 155 ■ "

«3 113 - ■ 13 1 50
90 105 40 35 * mtTi

74 33 ■■ 55 14= r·· u III

S-5 3Ξ 59 ■ ■ 114

1 l l · ! 100 =7 ■ ■ 505 5-5

95 102 51 4 m 11? 103

105 93 il·? =7 l i 5*

35 z  ■. 15 513 130

110 33 55 4  = 2 ■

33 112 45 55 14Ξ 110

33 115 sO 20 i n 53

33 107 54 54 53 m

Μ Α ^ Τ τ ^ Α Σ
1 - ■ 15 20
X. ύ 10 lE
3 12. 10 15
4 Σ7 1 -

”  μ π α ρ ΥΨΟΣ ΚΛΑ41Α ΦΎΛΛΑ

30 107 λ m. 57 4=

103 35 1 " - - 49
103 30 55 ■ ■ 113 ■ T—■ k.

119 7= 55 30 79 . .

- 117 35 =3 57 ■ “ - -

105 37 55 55 52 112
Ζ 4 a 34 I Q 15 14 E Jf ■

- SB 103 m 4 15 S3 * 3 ■

114. 95 7 " ■ ~ 72

9S 105 1 15 7 " 35

33

III■ Ιι 33 ■ 4 110 2··

ft ■ 55 47 «■ * 109 95

90 75 ^ m ■ · 50 ■ 2-

90 32 1 1 ft Q·

: 33 • ■ ^ ■ # » * 73

-
103 105 —7 4 f 133 39

89

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:42 EEST - 13.56.182.168



Πίνακας 22: Μετρήσεις 15/9/2013

: cγ

Ί^ΨΟΣ Κ.ΛΑΑΙΑ
ΦΥΛΛΑ

1 30 97 ·■ ■ ■ ■ 55 50
109 = ■ 4 5 3 S3 0
10S 9 0 25 ΐ ? ITS 55
120 31 25 m - 125 13

95 11 * 31 15 130 “ ■ ■_
9" 101 1 0 ■ ■w 53 1^0
7 - 33 ■ ■ 35 14= 305
ΞτΞ ΞτΞ W

1 114. 100 57 ■ ■ 305 35
103 3 4 .· ■ 115 101

101 33 b? 1 a z ■,
Λ· * 5 ;  ■ •i 1 150

110 93 55 4= 155 55
5S 113 45 55 110
5 Ϊ 115 30 30 4 4 4

S9 107 24 24 S3 ·' ■ 3
ΜΑ-ΤΓΥ 3 ΑΣ
1 23

L.ϊ

15 
10 
10 
1 *

20jL
9J
*

2“ ΥΨ Ο Ι ΚΛΑΔΑ ΦΥΛΛΑ

30 107 a ·. 27 f  “ ■IS

109 9 · a .· 4 4 A* 49
103 30 25 - ■ 115 13
130 7 4 5 * 30 79 ■ ■

1 113 9 9 31 27 ■ "j  l .
-  ■

* 101 33 55 iLC 13 Ι ΐι ί
Ξ 93 3 4 10 13 * * z “ ■

- 3 3 103 "4 12 51 ■' 3 ■

114 9 * 75 ■ r 75 A·

33 110 1 15 7 " 55
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4.2 Ενδείξεις υδρομέτρων

Κάθε εβδομάδα μαζί με τις μετρήσεις ύψους, φύλλων και κλάδων λαμβάνονταν 

και οι ενδείξεις των 8 υδρομέτρων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία 

τους και να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρατίθενται οι ενδείξεις καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος μας, 

από 6 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Πίνακας 23: Ενδείξεις υδρομέτρων

16/6/2013 0.301 0.170 0.185 0.235 0.218 0.252 0.100 0.216

23/6/2013 1.016 0.902 1.083 0.900 1.400 1.469 1.419 1.433

30/6/2013 0.283 0.289 0.393 0.243 1.057 1.089 1.010 1.055

7/7/2013 1.000 1.000 1.094 1.267 1.603 1.600 1.786 1.763

14/7/2013 2.237 2.352 2.112 1.579 2.697 2.513 2.409 2.691

23/7/2013 1.969 2.001 1.872 2.100 2.201 2.046 2.103 2.203

28/7/2013 1.511 1.849 1.513 1.936 2.000 2.057 2.141 2.006

6/8/2013 2.526 2.584 2.472 1.998 2.988 2.894 2.898 2.801

14/8/2013 1.810 1.883 1.952 1.678 1.940 2.003 1.971 2.021

21/8/2013 2.284 2.051 1.910 1.922 2.374 2.271 2.239 2.351

28/8/2013 2.065 2.142 2.437 2.101 2.266 2.115 2.125 2.102

4/9/2013 2.033 2.035 2.153 1.998 2.389 2.224 2.303 2.244

15/9/2013 1.382 1.334 1.382 1.420 1.682 1.669 1.655 1.745

συνολική ποσότητα νερού ανα plot 20.417 20.592 20.558 19.377 24.815 24.202 24.159 24.631
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Στην επόμενη εικόνα φαίνονται οι μετρήσεις της εφδαφικής υγρασίας από τον 
αισθητήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου:

Datasol κ  Program

Εικόνα 11: Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας από τον αισθητήρα

4.3 Ύψος

Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου λήφθηκαν 15 μετρήσεις του ύψους 

του κεντρικού στελέχους του φυτού. Οι μετρήσεις λαμβάνονταν κάθε εβδομάδα 

από το ίδιο σημείο από τις μεσαίες γραμμές του κάθε πειραματικού. Τα φυτά που 

επιλέχθηκαν για τις μετρήσεις επισημάνθηκαν έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση 

στις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων. Ο μέσος όρος όλων των υψών των 

επιμέρους φυτών καταγράφονταν ως το μέσο ύψος του κάθε πειραματικού 

τεμαχίου. Το ύψος μετρούνταν από την επιφάνεια του εδάφους με ειδική 

άκαμπτη ράβδο μήκους 2m.
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Μετά από στατιστική ανάλυση που έγινε σε κάθε μία από τις 15 μετρήσεις 

ξεχωριστά με τη χρήση της ONE WAY ANOVA, διαπιστώθηκε ότι δεν 

παρουσιάστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές για τις 2 επεμβάσεις. Οι 

διαφορά του μέσου όρου του ύψους για το 70%της υγρασίας του εδάφους και το 

100% υγρασίας του εδάφους ήταν αμελητέα. Μετά τις 22/8 παρατηρήθηκε 

σταθεροποίηση του ύψους με ελάχιστες μεταβολές και στις 2 μεταχειρίσεις. Σε 

εβδομαδιαία βάση η αύξηση του ύψους ήταν της τάξης των 7-9 cm ανα φυτό. Τα 

4 φυτά του μάρτυρα από τα οποία και λαμβάνονταν παρατηρήσεις παρουσίασαν 

πολύ χαμηλές αποδόσεις σε ύψος, γεγονός που μαρτυρά την ανάγκη της 

καλλιέργειας μας σε νερό κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
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Γράφημα 1: Σύγκριση μέσων όρου ύψους των 2 επεμβάσεων για το σύνολο των 
επαναλήψεων

62,6375 62,90208333

70% της υγρασίας 100% της υγρασίας
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Γράφημα 2: Σύγκριση μέσου όρου ύψους του πρώτου πειραματικού τεμαχίου

80

70

1 2  3 4

επαναλήψεις

Γράφημα 3: Σύγκριση μέσου όρου ύψους του δεύτερου πειραματικού τεμαχίου
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4.4 Κλάδοι

Η ίδια στατιστική επεξεργασία ακολούθησε και για τις μετρήσεις των κλάδων. Τα 

αποτελέσματα του SPSS έδειξαν ότι ο αριθμός των κλάδων δεν παρουσίαζε 

διαφορές στατιστικώς σημαντικές για τις 2 επεμβάσεις άρδευσης και στις 15 

μετρήσεις μας. Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η σύγκριση των μέσων 

όρων των επεμβάσεων και των επαναλήψεων των κλάδων. Όσον αφορά τον 

αριθμό των κλάδων μία σχετική σταθεροποίηση παρατηρήθηκε γύρω στις 

7/7/2013. Στην πρώτη μεταχείριση καλύτερες αποδόσεις φαίνεται να εμφανίζουν 

τα πειραματικά που δέχτηκαν άρδευση ίση με το 100% υγρασίας του εδάφους 

σε σύγκριση με αυτά που δέχτηκαν το 70%υγρασίας του εδάφους ενώ στη 

δεύτερη ισχύει το αντίστροφο.
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70% της υγρασίας 100% της υγρασίας

Γράφημα 4: Σχήμα :Σχηματική απεικόνιση του μέσου όρου των κλάδων και των 2
επεμβάσεων
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Γρόφημα 5: Μέσος όρος κλάδων όλων των επαναλήψεων και των 2 πειραματικών
τεμαχίων

4.5 Φύλλα

Οι 15 παρατηρήσεις που αφορούσαν τα φύλλα, λαμβάνονταν από τυχαίους κλά

δους οι οποίοι είχαν μαρκαριστεί στην αρχή του πειράματος, την ίδια ημέρα 

δηλαδή με την εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης. Στις 9/6/2013, 

ημερομηνία πρώτης μέτρησης, με τη χρήση του SPSS , διαπιστώσαμε ότι τόσο 

οι 2 επεμβάσεις(70%υγρασίας του εδάφους και 100% υγρασίας του εδάφους ) 

και ο μάρτυρας δεν παρουσιάζουν διαφορές στατιστικώς σημαντικές ως προς την 

απόδοσή τους σε φύλλα. Στις 23/6/2013 η επέμβαση με το 70%και ο μάρτυρας 

διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, ενώ οι 2 επεμβάσεις μεταξύ τους δεν 

παρουσιάζουν διαφορές στατιστικώς σημαντικές. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στις 

30/6/2013. Από τις 7/7/2013 έως και τις 15/9/2013 δεν παρατηρούνται διαφορές 

στατιστικώς σημαντικές ανάμεσα στις 2 επεμβάσεις μας, αλλά διαφέρουν 

στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με το μάρτυρα. Στο παρακάτω γράφημα 

εμφανίζεται η σύγκριση του μέσου όρου των φύλλων και για τις 2 επεμβάσεις.
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Γράφημα 6: Γράφημα :Σύγκριση μέσου όρου φύλλων και για τις 2 επεμβάσεις

73,4375

bD,olU41bb/

70% 100%

Γράφημα 7: Μέσος όρος αριθμού φύλλων και για τις 2 επεμβάσεις σε όλες τις
επαναλήψεις
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4.6 Περιεκτικότητα επί τοις % σε στεβιοσίδη: σε κάθε μεταχείριση στη 

συγκομιδή πάρθηκαν δείγματα φύλλων τα οποία μετά την ξήρανση και το άλεσμα 

τους αναλύθηκαν για τη συγκέντρωση της γλυκαντικής ουσίας τους (Στεβιοσίδη, 

Ρεμπαουδιοσίδη Α και στεβιοσίδη) στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 

(ΕΘΙΑΓΕ) και ειδικότερα στην Ερευνητική Μονάδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Γεωργικών Προϊόντων στην Αθήνα.

Πίνακας 24: Περιεκτικότητα επί τοις % σε στεβιοσίδη

Περιγραφή Stevioside Rebaudioside Μ.Ο
A Stevioside

Δείγματος (mg/100 ml (mg /100ml

εκχυλίσματος) εκχυλίσματος)

M.O

Rebaudioside
A

A_12 100% 70,0 21,5
100% 70% 100% 70%B_12 70% 69,4 23,1

A_32 100% 73,3 49,5
B_32 70% 95,5 35,2
A_42 100% 49,2 29,9 64,16 80,1 33,6 29
B_42 70% 75,4 28,7
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4.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί η εξάρτηση της 

γλυκαντικής ουσίας της στέβιας από την ποσότητα άρδευσης της και πως 

επηρεάζεται η ανάπτυξη του φυτου. Από τη μελέτη και σύγκριση των 

αποτελεσμάτων, για τις δύο μεταχειρίσεις της στέβιας, οδηγούμαστε στην 

εξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων:

❖  Οι δύο μεταχειρίσεις, η επίδραση των οποίων μελετήθηκε στο πείραμα, 

δίνουν σχεδόν παρόμοια αποτελέσματα όσον αφορά το ύψος των φυτών.

❖  Όσον αφορά τον αριθμό των κλάδων ανά φυτό τόσο η άρδευση με βάση 

το 70%της υγρασίας του εδάφους επηρέασε την ανάπτυξη των κλάδων στον ίδιο 

βαθμό όσο και η άρδευση με το 100% της υγρασίας του εδάφους.

❖  Όσον αφορά την περιεκτικότητα των ξηρών φύλλων σε γλυκαντική ουσία 

παρατηρούμε ότι η ποσότητα άρδευσης ίση με το 70%υγρασίας του εδάφους 

δίνει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στη γλυκαντική ουσία στεβιοσίδη και παρόμοια 

συγκέντρωση στη γλυκαντική ουσία ρεμπαουδιοσίδης Α.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι δύο διαφορετικές μεταχειρίσεις που 

εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο πείραμα, άρδευση ίση με το 70%υγρασίας του 

εδάφους και άρδευση ίση με το 100% υγρασίας του εδάφους , δίνουν παρόμοια 

αποτελέσματα όσον αφορά τον αριθμό των φύλλων , τα οποία περιέχουν τις 

γλυκαντικές ουσίες. Σε συνάρτηση με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

στεβιοσίδη και την παρόμοια σε ρεμπαουδιοσίδη Α, προκύπτει ότι η ποσότητα 

άρδευσης ίση με το 70%υγρασίας του εδάφους μπορεί να εφαρμόζεται ώστε να 

επιτυγχάνονται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε γλυκαντική ουσία αλλά και 

εξοικονόμηση νερού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράρτημα Α (εικόνες πειράματος)
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Εικόνα 12: Τοποθέτηση σπόρων προηγούμενης χρονιάς σε σπορεία με 3 διαφορετικά
υποστρώματα
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Εικόνα 13: Μεταφύτευση σε γλαστράκια στις 5 Απριλίου 2013
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Εικόνα 14: Μεταφύτευση στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 17/5

109

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:42 EEST - 13.56.182.168



Παράρτημα Β (Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση 

του SPSS)
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Εικόνα 15: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 9/6/2013
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Εικόνα 16: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 16/6/2013
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Εικόνα 17: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 23/6/2013
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Εικόνα 18: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις30/6/2013
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Εικόνα 19! Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 7/7/2013
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Εικόνα 20: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 14/7/2013
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Εικόνα 21: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 23/7/2013
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Εικόνα 22: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 28/7/2013
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Εικόνα 23: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 6/8/2013
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Εικόνα 24: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 14/8/2013
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Εικόνα 25: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 21/8/2013
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Εικόνα 26: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 28/8/2013
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Εικόνα 27: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 4/9/2013
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Εικόνα 28: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 10/9/2013
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Εικόνα 29: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 15/9/2013
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Εικόνα 30: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 6/6/2013
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Εικόνα 31: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 16/6/2013
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Εικόνα 32: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 16/6/2013
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Εικόνα 33:ωΣτατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 23/6/2013
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Εικόνα 34 ! Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 30/6/2013
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Εικόνα 35: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 7/7/2013
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Εικόνα 36: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 14/7/2013
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Εικόνα 37: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 23/7/2013
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Εικόνα 38: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 28/7/2013
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Εικόνα 39: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 6/8/2013
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Εικόνα 40: Στατιστική επεξεργασία δεδομένων στις 14/8/2013
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