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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ποιότητα του νερού άρδευσης έχει βρεθεί ότι αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών. Στην παρούσα πτυχιακή 

διατριβή μελετούνται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά καθώς και οι περιεκτικότητες 

σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία σε σχέση με την συγκέντρωση αλατότητας του νερού 

άρδευσης σε πέντε ποικιλίες άνηθου. Συγκεκριμένα, το πείραμα έγινε σε δύο εποχές 

σποράς και στις πέντε ποικιλίες έγιναν επεμβάσεις με τρεις μεταχειρίσεις: α) φυτά 

που αρδεύτηκαν με νερό μηδενικής συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου, β) φυτά που 

αρδεύτηκαν με νερό συγκέντρωσης αλατότητας 4 dS/m και γ) φυτά που αρδεύτηκαν 

με νερό συγκέντρωσης αλατότητας 8 dS/m. Σκοπός της παρούσας πειραματικής 

έρευνας ήταν η επίδραση της αλατότητας του νερού άρδευσης στην ανάπτυξη των 

φυτών του άνηθου και η σύγκριση μορφολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των πέντε ποικιλιών. Τέλος, γίνεται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των 

δεδομένων που καταγράφηκαν, και με βάση τα αποτελέσματα αυτά γίνεται ερμηνεία 

και εξαγωγή των συμπερασμάτων.
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1. Εισαγωγή

Η έλλειψη αποθεμάτων νερού σε συνδυασμό με την αυξημένη χρήση 

λιπασμάτων και την αλόγιστη διαχείριση λυμάτων έχει οδηγήσει σε εντατικές 

προσπάθειες για δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης τέτοιου νερού αλλά και εύρεσης 

φυτών ανθεκτικών σε νερό υποβαθμισμένης ποιότητας. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες 

για την ανθεκτικότητα σε αλατότητα για πάνω από 130 φυτά, οι διαθέσιμες 

πληροφορίες για πολλά σημαντικά λαχανικά είναι ανεπαρκείς. Ιδιαίτερα για τα φυτά 

της οικογένεια Apiaceae υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές κυρίως για το σέλινο, το 

οποίο εμφανίζεται ως φυτό μέτρια ευαίσθητο στην αλατότητα οφειλόμενη σε NaCl, 

ενώ το καρότο και το μάραθο χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα (Shannon κ.ά., 1999). 

Οι Pardossi κ.ά., (1999a) χαρακτηρίζουν το σέλινο ως σχετικά ανθεκτικό στην 

αλατότητα φυτό, ενώ αναφέρεται από τους Pardossi κ.ά., (1999b) η ανθεκτικότητα 

του φυτού στην επίδραση του NaCl, κυρίως στην ανάπτυξη της ρίζας, για φυτά 

αναπτυσσόμενα σε υδροπονικές καλλιέργειες. Οι Gautam κ.ά. (2011) σε πείραμα 

αξιολόγησης 11 διαφορετικών γονοτύπων άνηθου, αναφέρουν την ύπαρξη 

ανθεκτικών γονοτύπων σε συνθήκες υψηλής αλατότητας, καθώς και σε υψηλή 

συγκέντρωση Na (ρΗ>9). Αντιθέτως, οι Gururaja κ.ά. (2001) αναφέρουν ότι οι 

αποδόσεις του άνηθου μειώθηκαν όταν το επίπεδο της αλατότητας ήταν υψηλότερο 

από τα 4 dS/m, υποδεικνύοντας ότι σημαντικό ρόλο παίζει ο γονότυπος. Η έλλειψη 

πληροφοριών για την συμπεριφορά του άνηθου, καθώς και η αξιολόγηση των 

διάφορων εμπορικών ποικιλιών σε συνθήκες καταπόνησης από υψηλή αλατότητα 

ήταν η αφορμή για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης.
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

2.1 Άνηθος
2.1.1. Καταγωγή -  εξάπλωση του άνηθου

Το όνομα του πιθανόν να προέρχεται από την παλιά σκανδιναβική λέξη 

“dilla” που σημαίνει «ηρεμώ», «καταπραΰνω» και αυτό γιατί συνήθιζαν να το δίνουν 

στα μωρά που είχαν κοιλιακούς πόνους για να τα ηρεμήσουν. Κατά μια άλλη θεωρία 

το όνομά του σχετίζεται με τη γερμανική λέξη “dolde” που σημαίνει «σκιάδιο» ή στα 

λατινικά “umbel”, όπως είναι το παλαιό όνομα της οικογένειας Umbeliferae στην 

οποία ανήκει (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

Ο άνηθος είναι φυτό ιθαγενές της Ευρασίας με μακρά ιστορία στη χρήση του 

για φαρμακευτικούς σκοπούς και στη βελτίωση της γεύσης των τροφών. Παρόλο που 

φύλλα άνηθου έχουν βρεθεί σε τάφους των Φαραώ που χρονολογούνται από το 1400 

π.Χ., τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα για την καλλιέργεια του άνηθου 

προέρχονται από τις σκανδιναβικές περιοχές και χρονολογούνται από τη Νεολιθική 

περίοδο. Ευρήματα έχουν ανακαλυφθεί επίσης στη Ρώμη και τη Μεγάλη Βρετανία. 

Στην αρχαία Ελλάδα ο άνηθος συμβόλιζε την ευημερία, ενώ κατά το Μεσαίωνα 

χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή ερωτικών φίλτρων και για να κρατάει τις 

μάγισσες μακριά (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

Σήμερα ο άνηθος είναι ένα λαχανικά ευρέως διαδεδομένο και σε πολλές 

κουζίνες θεωρείται αναντικατάστατο αρτυματικό. Οι κύριες χώρες παραγωγής 

άνηθου είναι η Ινδία και το Πακιστάν, ενώ μεγάλες ποσότητες παράγονται επίσης στο 

Μεξικό, την Ολλανδία, τις Η.Π.Α., την Αγγλία, τη Εερμανία κ.α. Στην Ελλάδα δεν 

καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις, είναι όμως αρκετά συνηθισμένη η καλλιέργεια 

του στους οικιακούς λαχανόκηπους και θεωρείται αρκετά σημαντικό λαχανικά για 

την ελληνική κουζίνα και διατροφή (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

Ένα άλλο είδος το οποίο καλλιεργείται κυρίως στις Ασιατικές χώρες και 

συχνά συγχέεται με τον άνηθο είναι το Anethum sowa, το οποίο είναι πολύ 

αρωματικό και φτάνει σε ύψος τα 30-90 εκ. Καλλιεργείται ως ετήσιο φυτό για τα 

αρωματικά φύλλα του. Το στέλεχος του φυτού φέρει αυλακώσεις και είναι πράσινου- 

άσπρου χρώματος με μπλε κηλίδες (Χα & Πετρόπουλος, 2012).
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Ον πιο διαδεδομένες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα είναι οι 

Bouquet, Dukat, Fernleaf, Hercules, Long Island Mammoth, Mammoth και 

Superdukat. Σε παγκόσμια κλίμακα οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι κυρίως οι 

All America, Common Plain, Delikat, Diana, Dwarf Fernleaf, Elephant, Monia, Sari 

κ.α (Xa & Πετρόπουλος, 2012).

2.1.2 Θρεπτική αξία -  Χρήσεις
Χρησιμοποιούνται διάφορα μέρη του φυτού, όπως τα φύλλα, οι ταξιανθίες και 

οι σπόροι. Τα φύλλα μπορούν να συλλεχθούν δύο μήνες μετά τη σπορά. Συλλέγονται 

πρώτα τα κατώτερα φύλλα κοντά στη βάση του φυτού. Μετά τη συλλογή τους 

μπορούν να καταναλωθούν νωπά, να αποξηραθούν ή να καταψυχθούν (Χα & 

Πετρόπουλος, 2012).

Ο άνηθος εμπλουτίζει τα φαγητά με ουσίες όπως βιταμίνες, άλατα καθοός και 

με αρκετές αρωματικές και χρωστικές ουσίες που είναι αυτές που προσδίδουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο φυτό. Χρησιμοποιείται σε σαλάτες, σούπες, ομελέτες 

καθώς και στην παρασκευή αρτοσκευασμάτων. Οι ταξιανθίες που συλλέγονται κατά 

την πλήρη άνθηση μαζί με λίγα φύλλα μπορούν να συντηρηθούν σε άλμη, να 

αποξηραθούν ή να διατηρηθούν ως νωπά (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

Οι σπόροι είναι αρκετά αρωματικοί λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των 

αιθέριων ελαίων τους σε ένα τερπένιο, την καρβόνη, ενώ σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις απαντώνται το λιμονένιο, το φελλανδρένιο αι άλλες πτητικές ουσίες. 

Η χημική ουσία καρβόνη χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια της πατάτας για την 

παρεμπόδιση του φυτρώματος των κονδύλων στις αποθήκες και μπορεί να 

αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο μίγμα Propham/Chlorpropham 

(IPC/CIPC) που εφαρμόζεται για τη διατήρηση του λήθαργου της πατάτας. Στην 

Ολλανδία πωλείται ήδη σκεύασμα που περιέχει την καρβόνη με την εμπορική 

ονομασία “Talent” και χρησιμοποιείται κατά του φυτρώματος των κονδύλων της 

πατάτας. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα οι μέγιστες αποδόσεις σε καρβόνη 

επιτυγχάνονται με την κατάλληλη λίπανση του άνηθου. Η αύξηση της 

περιεκτικότητας του σπόρου σε άζωτο μειώνει την περιεκτικότητά του σε καρβόνη. 

Επιπροσθέτως, αύξηση της προσθήκης αζώτου επιταχύνει την ωρίμανση των καρπών.
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Το αιθέριο έλαιο των φύλλων διαφέρει ως προς την επιμέρους σύσταση του 

περιέχοντας κυρίως φελλανδρένιο, τερπινένιο, λιμονένιο, καρβόνη, μυριστικίνη κ.α. 

ουσίες (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

2.1.3. Βοτανικά χαρακτηριστικά

Το επιστημονικό όνομα του άνηθου είναι Anethum graveolens L. και ανήκει 

στην οικογένεια των Σκιαδοφόρων (Apiaceae ή Umbelliferae), στην τάξη Σελινώδη 

(Apiales), στην υφομοταξία Ροδίδες (Rosidae), στην ομοταξία Δικοτυλήδονα 

(Magnoliopsida) και στη συνομοταξία Αγγειόσπερμα (Magnoliophyta) (Χα & 

Πετρόπουλος, 2012).

Είναι φυτό ετήσιο, αρκετά ανθεκτικό σε αντίξοες συνθήκες. Η ρίζα του είναι 

πασσαλώδης, απλή και εύκαμπτη. Τα φύλλα είναι σχισμένα σε νηματοειδή τμήματα. 

Το ανθικό στέλεχος είναι κοίλο εσωτερικά, λείο, γκριζοπράσινου χρώματος και 

φθάνει σε ύψος μέχρι το ένα μέτρο. Η ταξιανθία είναι σκιάδιο (παρόμοια σε 

εμφάνιση με αυτήν του άγριου καρότου) και φέρει μικρά λευκά προς κίτρινα άνθη τα 

οποία περιέχουν 400-500 σπόρους/γραμμάριο. Οι καρποί είναι αχαίνια μικρού 

μεγέθους, επιμήκεις, ελαφρώς κυρτωμένοι, με ραβδώσεις κατά μήκος και 

αποτελούνται από δυο σπόρους ενωμένους μεταξύ τους. Οι σπόροι έχουν μήκος 4-5 

χιλ. και πάχος 1 χιλ., ενώ 1 γραμμάριο περιέχει 900-1000 σπόρους (Χα & 

Πετρόπουλος, 2012).

2.1.4. Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Ο άνηθος αρέσκεται σε ψυχρά κλίματα και μεγάλες ημέρες. Σε περίπτωση 

απουσίας παγετών μπορεί να σπαρθεί το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Σε ψυχρότερες 

περιοχές συνιστάται η σπορά μία ή δύο εβδομάδες πριν τον τελευταίο παγετό. 

Ακολούθως σπέρνεται κάθε δέκα ημέρες ώστε να υπάρχει μια συνεχής παραγωγή. Οι 

ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του φυτού κυμαίνονται στους 16-26 °C. 

Είναι φυτό που θέλει αρκετό φως, καθώς σε συνθήκες σκίασης οι αποδόσεις 

μειώνονται σημαντικά. Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν ζημιές καθώς οι 

βλαστοί του φυτού είναι κοίλοι στο εσωτερικό τους και αρκετά εύθραυστοι (Χα & 

Πετρόπουλος, 2012).
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Το ιδανικό έδαφος για τη σπορά πρέπει να είναι λεπτομερούς υφής, πλούσιο 

σε οργανική ύλη, καλά αποστραγγιζόμενο αλλά με συγκράτηση επαρκούς υγρασίας, 

βαθύ και με ρΗ=5,3-7,8 (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

Σε πειράματα με υδατική καταπόνηση αποδείχθηκε ότι ο άνηθος δεν είναι 

καθόλου ανθεκτικός στην ξηρασία αλλά παρατηρήθηκε αύξηση στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Σε άλλα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με αύξηση της 

αλατότητας του νερού άρδευσης φάνηκε ότι ο άνηθος είναι πολύ ανθεκτικός στην 

αυξημένη αλατότητα, μέχρι το επίπεδο των 8 dS/m, καθώς δεν επηρεάστηκε η 

απόδοση των φυτών ούτε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά (Τσαμαϊδή, 2013).

2.1.5. Πολλαπλασιασμός

Ο άνηθος πολλαπλασιάζεται με σπόρο που σπέρνεται σε καλά 

ψιλοχωματισμένη σποροκλίνη και σε βάθος μέχρι 7 χιλ. Η βλάστηση λαμβάνει χώρα 

μια έως δύο εβδομάδες μετά τη σπορά, ενώ η ιδανική θερμοκρασία για τη βλάστηση 

είναι οι 12-21 °C. Αργότερα τα φυτά αραιώνονται σε αποστάσεις 12-25 εκ. Επειδή τα 

νεαρά φυτά του άνηθου είναι δύσκολο να μεταφυτευθούν δε χρησιμοποιείται η 

τεχνική της μεταφύτευσης και προτιμάται η απευθείας σπορά (Χα & Πετρόπουλος, 

2012) .

2.1.6. Συγκομιδή -  Συντήρηση

Ο άνηθος συγκομίζεται πριν την εμφάνιση των ταξιανθιών, όταν μας 

ενδιαφέρει η κατανάλωση των φύλλων του. Τα φύλλα συγκομίζονται με το χέρι και η 

συγκομιδή γίνεται σταδιακά (σε 2-3 χέρια). Τα φύλλα μετά τη συγκομιδή γίνονται 

δέματα και μεταφέρονται στην αγορά όπου πωλούνται σε μάτσα. Για την παραγωγή 

σπόρου η συγκομιδή γίνεται σταδιακά και όταν αυτοί ωριμάσουν, καθώς δεν 

ωριμάζουν όλες οι ταξιανθίες ταυτόχρονα. Το στάδιο συγκομιδής των σπόρων είναι 

ουσιαστικός παράγοντας που επηρεάζει τη σύσταση του περιεχομένου αιθέριου 

ελαίου (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

Τα φύλλα του άνηθου καταναλώνονται ως νωπά, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη 

συντήρησης. Ως φυλλώδες λαχανικά δε διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

ωστόσο σε θερμοκρασία 0 °C και σχετική υγρασία 95-100% μπορεί να διατηρηθεί για
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1-2 εβδομάδες. Μπορεί επίσης για τη συντήρησή του να εφαρμοστούν ελεγχόμενες 

ατμόσφαιρες με συγκέντρωση 5-10% σε 0 2 και C 02 (Χα & Πετρόπουλος, 2012).

2.2 Αλατότητα
2.2.1. Γενικά περί αλατότητας

Ο όρος αλατότητα αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλής συγκέντρωσης διαλυτών 

αλάτων (ανόργανων ιόντων) στο περιβάλλον των ριζών των φυτών και μετριέται 

συνήθως έμμεσα μέσω της μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) (dS m 1). Τα 

κατιόντα που βρίσκονται στο νερό και συνήθως σχετίζονται με την αύξηση της 

αλατότητας είναι το νάτριο, το ασβέστιο, και το μαγνήσιο, ενώ από τα ανιόντα είναι 

το χλώριο, τα θειικά και τα ανθρακικά. Βέβαια εκείνα τα ιόντα που ευθύνονται 

κυρίως για την αύξηση της αλατότητας με τη συσσώρευσή τους είναι του νατρίου και 

του χλωρίου.

Η αλατότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νερού. 

Αυτό συμβαίνει καθώς η περιεκτικότητά του σε ολικά διαλυτά άλατα προσδιορίζει 

παράλληλα και την ποιότητά του. Το αρδευτικό νερό πρέπει να έχει ηλεκτρική 

αγωγιμότητα μικρότερη από 1,0 dS m"1 για να θεωρείται καλής ποιότητας. Άλλη 

κύρια πηγή αλάτων αποτελούν τα λιπάσματα, τα οποία συσσωρεύονται στη 

ριζόσφαιρα των φυτών μετά από κακή στράγγιση, και ανεπαρκή έκπλυση στο τέλος 

της καλλιέργειας.

Η αλατότητα μπορεί να ζημιώσει τα φυτά με την υψηλή ωσμωτική πίεση του 

εδαφικού διαλύματος, η οποία δυσχεραίνει την πρόσληψη νερού και θρεπτικών 

στοιχείων ή μειώνει τους ρυθμούς παραγωγής βιομάζας. Ζημιώνονται επίσης και με 

την άμεση τοξικότητα που συμβαίνει λόγω της συσσώρευσης κάποιων ιόντων 

αλάτων στους ιστούς, και με τη δημιουργία θρεπτικής ανισορροπίας, λόγω του 

ανταγωνισμού των διαλυτών αλάτων με τα θρεπτικά στοιχεία, ως προς την 

απορρόφηση και κατανομή τους μέσα στο φυτό.

Υψηλές συγκεντρώσεις νατρίου και χλωρίου στο έδαφος προκαλούν 

αυξημένες αναλογίες Na+/Cl+, Na+/K+, Ca++/Mg++, και CT/NCE', που έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία θρεπτικών διαταραχών στα φυτά και την περαιτέρω 

μείωση της ανάπτυξης, παραγωγής και ποιότητας τους. Γενικότερα υπάρχει 

ανταγωνισμός μεταξύ των ομοίου σθένους και διαμέτρου ιόντων, λόγω του ότι η
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μεταφορά των ιόντων μέσω της μεμβράνης γίνεται από συγκεκριμένες θέσεις για το 

κάθε ιόν, οι οποίες είναι λίγες σε σχέση με τον αριθμό ιόντων στο διάλυμα.

2.2.2. Παράγοντες δημιουργίας αλατότητας

Οι παράγοντες που ευθύνονται για την αύξηση της αλατότητας στην περιοχή 

της ριζόσφαιρας των φυτών είναι δύο, και περιλαμβάνουν την άρδευση με νερό 

χαμηλής ποιότητας, και τις ξηρές κλιματικές συνθήκες που ευνοούν το αρνητικό 

ισοζύγιο νερού.

Νερό χαμηλής ποιότητας: Η εντατικοποίηση της γεωργίας προκειμένου να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού αφορά κυρίως την 

εύρεση νέων καλλιεργητικών μεθόδων και τη βελτίωση του υπάρχοντος φυτικού 

γενετικού υλικού, και είναι στενά συνδεδεμένη με τις ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες 

για αρδευτικό νερό. Ο βαθμός αλατότητας αρχίζει να γίνεται πρόβλημα όταν η 

ποσότητα των αλάτων που προστίθενται με το νερό άρδευσης είναι μεγαλύτερη αυτής 

που εκπλύνεται και απορροφάται από τα φυτά.

Το πρόβλημα λύνεται με χρήση ποσότητας ικανής να προκαλεί έκπλυση στο 

έδαφος. Ωστόσο, η άρδευση έκτασης με λιγότερη απ’ την απαιτούμενη ποσότητα 

επιφέρει ανεπαρκή έκπλυση και συγκέντρωση αλάτων. Το πρόβλημα έτσι μπορεί να 

γιγαντωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ξηρές κλιματικές συνθήκες: Η κίνηση των αλάτων στην περιοχή της ρίζας 

σχετίζεται με την κίνηση του νερού. Έτσι, όταν το ανοδικό ρεύμα που προκαλείται 

μέσω της εξατμισοδιαπνοής υπερισχύει του καθοδικού ρεύματος που επιφέρει την 

επιθυμητή έκπλυση των υδατοδιαλυτών αλάτων, συσσωρεύονται διαλυτά άλατα, τα 

οποία εναποτίθενται κατά τη συμπύκνωση και εξάτμιση του εδαφικού διαλύματος 

(διάλυμα που κυκλοφορεί μεταξύ του εδαφικού πορώδους) ή του θρεπτικού 

διαλύματος (διάλυμα που κυκλοφορεί σε υδροπονικό υπόστρωμα ή ριζόστρωμα).

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τον ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει και το 

φαινόμενο της αποστράγγισης. Κάτω από συνθήκες κακής αποστράγγισης η ύπαρξη 

υψηλής υπόγειας στάθμης επιτρέπει την ανοδική κίνηση του αλατούχου υπόγειου 

νερού στη ζώνη του ριζοστρώματος. Το ποσό των αλάτων συγκεντρώνεται στην 

περιοχή του ριζοστρώματος λόγω της άντλησης μεγάλης ποσότητας νερού (και κατά
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συνέπεια συμπύκνωση των αλάτων) για τις ανάγκες του φυτού. Με την πάροδο του 

χρόνου και τη συμπύκνωση του διαλύματος στην περιοχή των ριζών, το φυτό 

αναζητώντας νέες ποσότητες νερού συμπυκνώνει όλο και περισσότερο το διάλυμα.

Το αρνητικό ισοζύγιο νερού επομένως δημιουργείται όταν η εξατμισοδιαπνοή 

(ΕΤ) γίνεται μεγαλύτερη από τη βροχόπτωση (Ρ) και την άρδευση (I) (ΕΤ>Ρ+Ι). 

Συνεπώς το αρνητικό ισοζύγιο νερού παρατηρείται τους θερινούς μήνες. Στις 

περιόδους με μεγάλη ανάγκη νερού για την εξατμισοδιαπνοή (ΕΤ), δηλαδή κάτω από 

ξηρές και θερμές συνθήκες, το νερό μπορεί να μην είναι αρκετό για αραίωση ή την 

απομάκρυνση των αλάτων από την περιοχή του ριζοστρώματος. Κάτω από τέτοιες 

συνθήκες τα φυτά παρουσιάζουν συμπτώματα υδατικής καταπόνησης και είναι 

ακόμα εντονότερα όταν συνδυάζονται με ξηρούς ανέμους.

Γενικά το κλίμα επηρεάζει το ισοζύγιο του νερού. Σε υγρές περιοχές ή κατά 

την ψυχρότερη περίοδο του έτους έχουμε υψηλότερη βροχόπτωση και μικρότερη 

εξατμισοδιαπνοή. Το αποτέλεσμα είναι το ποσοστό έκπλυσης των συγκεντρωθέντων 

αλάτων να είναι μεγαλύτερο, αμβλύνοντας τα συμπτώματα της αλατότητας.

2.2.3. Τύποι αλατούχων εδαφών

Τα αλατούχα εδάφη μπορούν να περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε 

υδατοδιαλυτά άλατα (αλατούχα εδάφη), σε ανταλλάξιμο νάτριο (νατριωμένα εδάφη) 

ή συνδυασμό των δύο παραπάνω (αλατούχα-νατριωμένα εδάφη). Η ταξινόμηση των 

αλατούχων εδαφών γίνεται με βάση την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), το pH και το 

λόγο προσρόφησης του νατρίου (SAR) και φαίνεται στον Πίνακα 1 (Χαϊδευτού, 

2012).

Πίνακας 1. Ταώνόιιηση αλατούτων εδαφιόν.

Ταξινό
μηση

αλατού
χων

εδαφών

EC
(dS/m)

εδαφικ
ό

pH

SAR Εδαφικ
ές
φυσικές

συνθήκες

Αλατούχα >4.0 <8.5 <13 Κανονικές
Αλατούχα-
νατριωμένα

>4.0 <8.5 >13 Κανονικές

Νατριωμένα <4.0 >8.5 >13 Φτωχές
(Brady, N.C., 2002).
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2.2.4. Αναγνώριση αλατούχων εδαφών σε καλλιεργούμενες εκτάσεις

Αλατούχα χαρακτηρίζονται τα εδάφη στα οποία παρατηρείται:

• Καθυστερημένο/μειωμένο φύτρωμα ή κηλίδες του εδάφους γυμνές από 

βλάστηση,

• Μειωμένη ανάπτυξη και μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών,

• Ζημιές στα φύλλα έως και νέκρωση αυτών,

• Αλατούχες κηλίδες στο έδαφος,

• Ανεπαρκής στράγγιση του εδάφους,

• Κρούστα φαιού χρώματος στην επιφάνεια νατριωμένων εδαφών λόγω 

διασποράς της εδαφικής οργανικής ουσίας,

• Όπου η αλατότητα είναι πιθανή επιβάλλεται εργαστηριακή ανάλυση.

2.2.5. Βασικά μέτρα που αποτρέπουν την αλάτωση και τη νατρίωση των

καλλιεργούμενων εδαφών

Για το έδαφος:

• Διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο της γονιμότητας, του pH και της δομής 

του εδάφους για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καλλιεργειών υψηλής 

αποδοτικότητας.

• Μεγιστοποίηση της φυτικής κάλυψης του εδάφους και χρήση πολλαπλών 

ειδών φυτών.

• Κάλυψη του εδάφους με φυτικά υπολείμματα που συμβάλλει στη διατήρηση 

της εδαφικής υγρασίας και στη μείωση της διάβρωσης.

• Επιλογή κατάλληλων καλλιεργειών.

• Χρήση αμειψισποράς, ελάχιστου οργώματος, ελάχιστων περιόδων 

αγρανάπαυσης.

• Διαχρονική παρακολούθηση βασικών χημικών παραμέτρων του εδάφους.

Για το νερό:

• Παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας, ακριβής προσδιορισμός των 

απαιτήσεων σε νερό και αποδοτική άρδευση.

• Επαρκής στράγγιση.
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• Διαχρονική παρακολούθηση βασικών χημικών παραμέτρων των νερών

άρδευσης.

2.2.6. Αποκατάσταση των αλατούχων εδαφών

Η διαχείριση των αλατούχων εδαφών απαιτεί έναν συνδυασμό αγρονομικών 

πρακτικών. Για παράδειγμα, η αποκατάσταση των αλατούχων εδαφών μπορεί να 

αρχίσει με την αποτελεσματική στράγγιση και την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού 

νερού καλής ποιότητας. Μερικώς αλατούχα-νατριωμένα και νατριωμένα εδάφη 

μπορούν να βελτιωθούν με την προσθήκη υλικών πλούσιων σε ασβέστιο και την 

έκπλυση του νατρίου. Όπου η αλατότητα ενός αρδευομένου αγρού είναι αυξημένη, 

πέραν των προσπαθειών βελτίωσης/αποκατάστασης, είναι απαραίτητο να επιλέγονται 

καλλιέργειες ή ποικιλίες αυτών με αυξημένη αντοχή στα άλατα. Εκεί που το έδαφος 

είναι ισχυρά αλατούχο, ίσως είναι πιο οικονομικό να βγει από την παραγωγή και να 

εξεταστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις (Χαϊδευτού, 2012).

2.2.7. Ποιότητα νερού και αλατότητα

Η ποιότητα του νερού άρδευσης υποβαθμίζεται όταν περιέχει ουσίες (κυρίως 

υδατοδιαλυτά άλατα) που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και παραγωγή 

των φυτών. Το είδος και η περιεκτικότητα των αλάτων καθορίζουν την 

καταλληλότητα του νερού για άρδευση. Οι υψηλές συγκεντρώσεις των ιόντων 

νατρίου, χλωρίου και βορίου στο νερό άρδευσης έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 

φυτά.

Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν: α) την αύξηση της ωσμωτικής πίεσης του 

εδαφικού διαλύματος (osmotic effect), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

απορρόφηση νερού από το φυτό, β) τη συγκέντρωση τοξικών ιόντων (κυρίως Na και 

C1) στους φυτικούς ιστούς (specific ion effect) που μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και 

ξήρανση των φυτικών ιστών, και γ) την έλλειψη θρεπτικών στοιχείων λόγω 

ανταγωνισμού των ιόντων (nutrient deficiencies) και την εμφάνιση τροφοπενιών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα του νερού άρδευσης 

είναι τα εξής:
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• Η συγκέντρωση των υδατοδιαλυτών αλάτων.

• Η συγκέντρωση Na+.

• Η συγκέντρωση HC03".

• Η συγκέντρωση τοξικών ιόντων.

Για να αξιολογήσει κανείς το νερό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να 

αρδευτεί μια συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να έχει υπόψη του τις μεταβολές που 

θα δημιουργηθούν στο περιβάλλον του φυτού. Οι μεταβολές αυτές προκύπτουν από 

τις ιδιότητες που έχει το νερό αρδεύσεως.

Για παράδειγμα το pH του νερού αρδεύσεως (που κυμαίνεται από 6,0 έως 8,5) 

θα καθορίσει και το pH στο περιβάλλον της ρίζας. Νερό καλής ποιότητας επίσης δεν 

πρέπει να περιέχει τοξικές συγκεντρώσεις ιόντων. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των 

παραπάνω χαρακτηριστικών.

Υδατοδιαλυτά άλατα: Η περιεκτικότητα του νερού αρδεύσεως σε υδατοδιαλυτά 

άλατα εκφράζεται:

• με την ηλεκτρική αγωγιμότητά του (EC) που τη μετράμε σε decisiemens 

ανά m (dS/m) στους 25 °C, και

• με το ποσό των διαλυμένων αλάτων στο νερό σε mg/L.

Το είδος και η περιεκτικότητα σε άλατα καθορίζει την καταλληλότητα του 

νερού για πότισμα. Τα πιο συχνά άλατα που συναντάμε στο νερό άρδευσης είναι τα 

εξής:

Ανθρακικά: Ca(HC03)2, και Mg(HC03)2 

Θειικά: CaSCE, MgSC>4, και Na2C0 3 

Χλωριούχα: CaCE, MgCl2, και NaCl

Η χρήση νερού με υψηλή συγκέντρωση υδατοδιαλυτών αλάτων συνεπάγεται 

με τη συσσώρευση αλάτων. Προβλήματα όμως από υδατοδιαλυτά άλατα μπορούν να 

εμφανιστούν και με σχετικά καλής ποιότητας νερό αν δεν δίνονται επαρκείς 

ποσότητες νερού για να γίνει έκπλυση του ριζοστρώματος.
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Νάτριο: Όταν το νερό άρδευσης περιέχει πολύ νάτριο, ώστε η αναλογία Na/Ca+Mg 

να είναι υψηλή, τότε τα εδάφη έχουν μειωμένη διαπερατότητα στο νερό και τον αέρα, 

κακή αποστράγγιση και σχίζονται όταν στεγνώσουν.

Παράλληλα με τη δυσμενή δράση του νατρίου στις φυσικές ιδιότητες του 

εδάφους, μπορεί επίσης να παρατηρηθεί τοξικότητα νατρίου στα φυτά. Από τα 

διάφορα άλατα, αυτά που περιέχουν νάτριο είναι και τα πιο επιβλαβή.

• SAR: Για τη διάγνωση της καταλληλότητας του νερού άρδευσης 

προσδιορίζεται η τιμή του χαρακτηριστικού δείκτη SAR (Sodium 

Adsorption Ratio - το λεγόμενο "πηλίκο προσρόφησης Na”). Η τιμή 

της βρίσκεται με προσδιορισμό του περιεχομένου του νερού άρδευσης 

σε νάτριο, ασβέστιο και μαγνήσιο σε meq/lt. Η SAR υπολογίζεται με 

τον τύπο:

SAR=[Na+] / [([Ca2+] + [Mg2+])/2]1/2,

Όπου οι συγκεντρώσεις εκφράζονται σε meq It'1.

Όταν τα στοιχεία Ca+Mg, βρίσκονται σε δυσμενή με το Na αναλογία στο 

νερό άρδευσης, τότε απαιτείται η προσθήκη σ’ αυτό θειικού ασβεστίου. Η ζημιογόνος 

επίδραση του Na+ περιορίζεται όταν τα ιόντα Ca2+ και Mg2+ απαντώνται σε σχετικά 

υψηλές συγκεντρώσεις. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το Ca2+ συνήθως δε συμβάλλει 

ουσιαστικά στο φαινόμενο της αλατότητας διότι τα άλατά του, ο γύψος και κατά 

μείζονα λόγο το ανθρακικό ασβέστιο είναι σχετικά δυσδιάλυτα (Μισοπολινός, 1991).

HC03': Η ύπαρξη δισανθρακικών (HCO3') στο νερό προκαλεί πολλά προβλήματα 

στις καλλιέργειες, όπως:

• Την αύξηση του pH σε υποστρώματα καλλιέργειας λόγω της 

αλκαλικής του δράσης στο νερό άρδευσης [HCO3 CO2 + OH ], το 

πρόβλημα διορθώνεται με την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας 

οξέος και

• Με τη δημιουργία ιζημάτων με ασβέστιο (Ca+2) και μαγνήσιο (Mg+2), 

ειδικά όταν χρησιμοποιείται το νερό για υδρονέφωση. Ο σχηματισμός 

των ανθρακικών αλάτων πάνω στα φύλλα των φυτών λόγω 

υδρονέφωσης προκαλεί την κακή εμφάνιση που αποτελεί σοβαρό
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πρόβλημα για τα καλλωπιστικά φυτά που προορίζονται. Επίσης και 

εδώ η λύση του προβλήματος είναι η προσθήκη κατάλληλης 

ποσότητας οξέος (Μαυρογιαννόπουλος, 2006).

Τοξικά ιόντα: Ορισμένα ιόντα που ενδεχομένως υπάρχουν στο νερό αρδεύσεως είναι 

δυνατόν, σε ορισμένες συγκεντρώσεις, να επηρεάσουν τα ευαίσθητα σε αυτά φυτά. 

Οι μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων (σε mg/lt) που μπορούν να 

δράσουν τοξικά δίνονται στον πίνακα 2:

Πίνακας 2: Μέγιστες επιτρεπτές συγκεντρώσει Ιγνοστοιγείων στο νερό άρδευσης (Θέριος, 

1996).

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο

Ν ε ρ ό  π ο υ  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι  
σ υ ν ε χ ώ ς  (m g /lt )

Αλουμίνιο 5,00

Αρσενικό 0,10
Βόριο 0,75

Κάδμιο 0,01
Χρώμιο 0,10

Χαλκός 0,20
Φθόριο 1,00
Σίδηρος 5,00

Μόλυβδος 5,00

Λίθιο 2,50

Μαγγάνιο 0,20

Νικέλιο 0,20

Ψευδάργυρος 2,00
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Αξιολίογηση του νερού αρδεύσεως: Οι ιδιότητες του νερού αρδεύσεως και οι 

μεταβολές που θα επέλθουν στο υπόστρωμα και κατά συνέπεια στο φυτό, 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 3 αξιολόγησης του νερού αρδεύσεως (Ayres & 

Westcot, 1985):

Πίνακας 3: Αξιολόγηση του νερού αρδεύσεως (Ayres & Westcot, 1985).

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Α Π Ο  Τ Η Ν
Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Μονάδες Καμία Μικρή έως 
μέση

Μεγάλη

Α λ α τ ό τ η τ α  ( ε π η ρ ε ά ζ ε ι  τη  

δ ια θ ε σ ιμ ό τ η τ α  τ ο υ  ν ε ρ ο ύ )

ECVO dS/m <0,7 0,7-3,0 >3,0

ή
TDS mg/lt <450 450-2000 >2000

Δ ιή θ η σ η  ( ε π η ρ ε ά ζ ε ι  τ ο  β α θ μ ό  

δ ιή θ η σ η ς  τ ο υ  ν ε ρ ο ύ  σ τ ο  έ δ α φ ο ς )
= 0-3 = >0,7 0,7-0,2 <0,2
= 3-6 = >1,2 1,2-0,3 <0,3

SAR = 6-12 ECVO = >1,9 1,9-0,5 <0,5
= 12-20 = >2,9 2,9-1,3 <1,3
= 20-40 = >5,0 5,0-2,9 <2,9

Τ ο ξ ικ ό τ η τ α  ιό ν τ ω ν  ( ε π η ρ ε ά ζ ε ι  τ ις  

ε υ α ίσ θ η τ ε ς  κ α λ λ ιέ ρ γ ε ιε ς )

Νάτριο (Na) me/lt <3 3-9 >9
me/lt <3 >3

Χλώριο (C1) me/lt <4 4-10 >10
me/lt <3 >3

Βόριο (Β) mg/lt <0,7 0,7-3,0 >3
Α λ λ ο ι  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  ( ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν  

τ ι ς  ε υ α ίσ θ η τ ε ς  κ α λ λ ιέ ρ γ ε ιε ς )

Άζωτο (Ν03-Ν) mg/lt <5 5-30 >30

Διττανθρακικά (HCO t) mg/lt <1,5 1,5-8,5 >8,5

pH Φυσιολογικό εύρος 6,5 - 8,4

Οι επιπτώσεις από τη χρήση του νερού αρδεύσεως, όπως φαίνεται στον 

πίνακα αξιολόγησης (πίνακας 3), διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το 

ύψος των τιμών, ως καμία, μικρή έως μέση, και μεγάλη. Ασφαλώς η μετάβαση από 

τη μια κατηγορία στην άλλη είναι σταδιακή.
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Η μέγιστη απόδοση για όλες τις καλλιέργειες επιτυγχάνεται όταν το νερό 

αρδεύσεως δεν έχει καμία επίπτωση σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα. Επίπτωση 

μικρή ή μεγάλη σημαίνει ότι πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη καλλιέργεια ή ότι 

χρειάζεται ειδική μεταχείριση προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση. 

Ασφαλώς κάποια επίπτωση μικρή ή μεγάλη που προκύπτει από τον πίνακα δε 

σημαίνει υποχρεωτικά ότι το νερό είναι ακατάλληλο για χρήση.

Η αξιολόγηση του νερού αρδεύσεως καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συνθηκών 

στην αρδευόμενη γεωργία. Όλα τα προηγούμενα στοιχεία, σχετικά με τις ιδιότητες 

του νερού αρδεύσεως, τις μεταβολές που θα προκύψουν στο υπόστρωμα και τελικά 

την επίπτωσή τους στα καλλιεργούμενα φυτά, αποτελούν πλαίσιο μέσα στο οποίο 

μπορεί να συμπεριληφθεί η πλειονότητα των καλλιεργούμενων φυτών. Ο πίνακας 

προϋποθέτει ότι η αρδευόμενη περιοχή έχει κλίμα ημίξηρο έως ξηρό με χαμηλή 

βροχόπτωση και άρδευση, που επαρκεί όμως για τις ετήσιες ανάγκες για ξέπλυμα των 

αλάτων (leaching requirement). Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει σε κάποια περιοχή η 

εμπειρία, τα πειραματικά στοιχεία και οι επιστημονικές παρατηρήσεις, τότε ο πίνακας 

μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις τοπικές συνθήκες 

(Μισοπολινός, 1991).

2.3 Επιδράσεις της αλατότητας στα φυτά
2.3.1. Κατηγοριοποίηση των φυτών με βάση την αντοχή τους στο NaCl

Τα φυτά κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την 

ικανότητά τους να αναπτύσσονται σε αλατούχα περιβάλλοντα ή όχι. Η μια κατηγορία 

ονομάζεται αλόφυτα, και η άλλη γλυκόφυτα (Sairam and Tyagi, 2004). Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν τα φυτά που μπορούν να αναπτυχθούν σε περιβάλλον αλατότητας 

(Yokoi et al, 2002). Υπάρχουν μάλιστα μερικά είδη αλοφύτων που μπορούν να 

αναπτυχθούν σε περιβάλλον υψηλής αλατότητας, έως και 400 mM NaCl, χωρίς να 

ανασταλεί η ανάπτυξή τους (Tester and Davenport, 2003).
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2.3.2. Συμπτώματα από την επίδραση του NaCl

Στα ευαίσθητα στην αλατότητα φυτά, μέσα σε λίγες ώρες μετά την εφαρμογή 

της καταπόνησης από υψηλή αλατότητα, επηρεάζεται περισσότερο η ανάπτυξη του 

βλαστού και σε μικρότερο βαθμό η ανάπτυξη της ρίζας. Αυτή η επίδραση του NaCl 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του Na+ στους αναπτυσσόμενους ιστούς, και από την 

αντίδραση του φυτού στην ωσμωτική πίεση του εξωτερικού διαλύματος (Munns, 

2002).

Η ζημιά που προκαλείται από το Na+ συνδέεται με τη συσσώρευση Na+ στους 

φυλλικούς ιστούς. Το αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των παλαιότερων φύλλων, που 

ξεκινά από την κορυφή του φύλλου και συνεχίζει προς τα κάτω. Κατά συνέπεια η 

μείωση της ανάπτυξης και της απόδοσης είναι αποτέλεσμα του μικρότερου κύκλου 

ζωής των μεμονωμένων φύλλων (Munns, 2002).

Η χρονική στιγμή κατά την οποία θα παρατηρηθεί η ζημιά από το Na+ 

εξαρτάται από το ρυθμό συσσώρευσης του Na+ στα φύλλα και από την 

αποτελεσματικότητα του μηχανισμού διαμερισματοποίησης στο χυμοτόπιο. Οι 

επιπτώσεις από την τοξική επίδραση του Na+ του NaCl και παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη παραλλακτικότητα μεταξύ των διαφόρων ειδών σε σχέση με την 

επίδραση της ωσμωτικής καταπόνησης (Munns, 2002). Τα φύλλα είναι πιο ευάλωτα 

από τις ρίζες στο Na+ γιατί αυτό και το C1" συσσωρεύονται σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στους βλαστούς παρά στις ρίζες. Οι ρίζες έχουν την τάση να 

διατηρούν σταθερά τα επίπεδα NaCl με το να το εξαγάγουν προς το έδαφος ή το 

βλαστό. To Na+ μετατοπίζεται συνήθως στο βλαστό διαμέσου των αγγείων του ξύλου 

με το ταχύτατο ρεύμα που ελέγχεται από τη διαπνοή. Αντίθετα μπορεί να επιστρέφει 

στη ρίζα μόνο μέσω του φλοιού. Στη βιβλιογραφία είναι λίγες οι περιπτώσεις που 

παρατηρείται έντονη επανακυκλοφορία του Na+ στη ρίζα, γεγονός που υποδεικνύει 

ότι η κίνηση του Na+ είναι προς μια κατεύθυνση με αποτέλεσμα την προοδευτική 

συσσώρευσή του στα φύλλα καθώς αυτά ωριμάζουν (Tester & Davenport, 2003).
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2.3.3. Διατάραξη της φυσιολογικής ωσμωτικής ισορροπίας

Η απορρόφηση και η ροή του νερού μέσα στο φυτό ρυθμίζεται από το υδατικό 

δυναμικό. Έτσι το νερό κινείται από ένα υψηλότερο προς ένα χαμηλότερο υδατικό 

δυναμικό και πιο συγκεκριμένα από μια περιοχή με λιγότερο αρνητικές τιμές του 

υδατικού δυναμικού, προς την περιοχή με περισσότερο αρνητικές τιμές 

(Δροσόπουλος, 1998) μετρούμενο σε μονάδες πίεσης mega Pascals. Έτσι, για να 

μετακινηθεί το νερό από το έδαφος μέσα στους φυτικούς ιστούς, το υδατικό δυναμικό 

του φυτού πρέπει να είναι μικρότερο ή περισσότερο αρνητικό από αυτό του εδάφους.

Το υδατικό δυναμικό του εδάφους καθορίζεται μερικά από τη συγκέντρωση 

διαφόρων διαλυτών ενώσεων σε αυτό. Η παρουσία διαλυτών ενώσεων όπως του 

NaCl, μειώνει το υδατικό δυναμικό του εδάφους και εξουδετερώνει (ή εξαλείφει 

πλήρως) την ισορροπία του υδατικού δυναμικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 

αλατούχα εδάφη να συγκρατούν το νερό “ωσμωτικά” καθιστώντας το μη διαθέσιμο 

για τα φυτά. Καθώς το εδαφικό νερό εξατμίζεται η συγκέντρωση του NaCl γίνεται 

ακόμη μεγαλύτερη επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

Το χημικό δυναμικό του περιβάλλοντος αλατότητας (και ξηρασίας) 

καθιερώνει αρχικά μια δυσαναλογία υδατικού δυναμικού μεταξύ του αποπλάστη και 

του συμπλάστη που οδηγεί σε μείωση της σπαργής (Serrano et al., 1999, Yokoi et al., 

2002), η οποία εάν είναι σημαντική μπορεί να προκαλέσει ανάσχεση της ανάπτυξης 

(Bohnert et al., 1995). Διακοπή της αύξησης του φυτού παρατηρείται όταν η σπαργή 

του κυττάρου φτάνει σε σημείο χαμηλότερο από το κατώτατο ανεκτό όριο του 

κυτταρικού τοιχώματος. Η κυτταρική αφυδάτωση αρχίζει όταν η διαφορά υδατικού 

δυναμικού είναι μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντισταθμιστεί από την 

απώλεια σπαργής (Yokoi et al., 2002).

2.3.4. Διατάραξη της ιονικής ισορροπίας

Εκτός από την ωσμωτική καταπόνηση, η αλατότητα δημιουργεί και πρόβλημα 

τοξικότητας λόγω αυξημένης ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης

ιόντων C1" και Na+ τα οποία και έχουν καταστροφικές επιδράσεις στα 

κυτταρικά συστήματα. Υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων αναστέλλουν τη δράση των
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περισσότερων ενζύμων λόγω διαταραχής της υδροφοβικής-ηλεκτροστατικής 

ισορροπίας μεταξύ των δυνάμεων που διατηρούν τη δομή των πρωτεϊνών (Serrano et 

al., 1999).

Τα ιόντα Cl" μπορεί να παρεμποδίζουν μεταβολικά μονοπάτια τα οποία 

εμπλέκονται στη βιοσύνθεση RNA και άλλων ανιονικών μεταβολιτών. Τα ιόντα Na+ 

μπορεί να παρεμποδίζουν “κατιονικά” μεταβολικά μονοπάτια που σχετίζονται με τη 

δέσμευση Κ+, Ca+2, ή Mg+2 (Serrano et al., 1999).

Η περίσσεια ενδοκυτταρική συγκέντρωση Na+ δημιουργεί άμεσα σημαντικά 

προβλήματα στο κύτταρο:

α) Αναστέλλει τη λειτουργία ενζύμων που ενεργοποιούνται από το Κ+, καθώς 

το Na+ ανταγωνίζεται το πρώτο στις θέσεις δέσμευσης (binding sites). Περισσότερα 

από 50 ένζυμα ενεργοποιούνται από το Κ+ το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί σε 

αυτό του το ρόλο από το Na+ (Tester & Davenport, 2003).

β) Μειώνει την αφομοίωση άλλων στοιχείων από το έδαφος (NO.T, Κ+, Ca+2, 

Ρ, Fe+2 και Ζη+2), είτε άμεσα με μείωση της απορρόφησης αυτών των στοιχείων 

αναστέλλοντας τη λειτουργία μεταφορέων (πρωτεϊνών) που βρίσκονται στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη των κυττάρων της ρίζας, όπως τα επιλεκτικά κανάλια 

ιόντων Κ+, είτε έμμεσα αναστέλλοντας την ανάπτυξη της ρίζας κυρίως λόγω της 

ωσμωτικής επίδρασης του Na+ αλλά και λόγω των καταστροφικών επιδράσεων του 

Na+ στη δομή του εδάφους (Tester & Davenport, 2003).

2.3.5. Αντοχή των καλλιεργούμενων φυτών στα άλατα

Τα καλλιεργούμενα φυτά διαφέρουν στην αντοχή τους στα άλατα και 

αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στη συγκέντρωσή τους στο διάλυμα του 

ριζοστρώματος. Με βάση το γεγονός ότι πολλοί παράγοντες έχουν δυσμενή επίδραση 

στο φυτό και με βάση την έλλειψη της σταθερότητάς τους κάτω από συνθήκες 

αλατότητας είναι δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς η συγκέντρωση αλάτων στην 

οποία το φυτό είναι πιο ανθεκτικό. Ο βαθμός αντοχής των φυτών στα άλατα 

μεταβάλλεται και εξαρτάται από διάφορους φυσιολογικούς μηχανισμούς.
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Τα ποσοτικά κριτήρια της αντοχής των φυτών στα άλατα και η 

παραγωγικότητα των διαφόρων φυτών ποικίλουν, ανάλογα με τις βιολογικές 

ιδιότητες. Σε μερικά φυτά η ιδιότητα της μεγάλης αντοχής στα άλατα συνδέεται με 

χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ σε άλλα με σχετικά υψηλή παραγωγικότητα.

Γενικά είναι δύσκολο να επινοηθούν τρόποι προσδιορισμού της αντοχής με 

βάση βιοχημικές και φυσιολογικές μετρήσεις, γιατί καμιά φυσιολογική παράμετρος 

μόνη της δε συσχετίζεται άμεσα με την αντοχή στα άλατα. Αναφορικά οι 

προσπάθειες και οι προτάσεις που γίνονται για διάφορα κριτήρια ταξινόμησης της 

αντοχής των φυτών στην αλατότητα είναι:

α) Στην οπτική εμφάνιση της ζημιάς του φυτού, και τα φυτά προσδιορίζονται 

σε κλίμακα από 1 (περισσότερο ανεκτικό) μέχρι το 4 (περισσότερο ευαίσθητο) 

(Chookhampaeng et al., 2007).

β) Με την αντοχή στην αλατότητα του θαλασσινού νερού (Hajer et al., 2006).

γ) Με βάση τη συγκέντρωση Κ+ (Al-Karaki G.N., 2000) ή του Na+ 

(Chookhampaeng et al., 2007) ή το λόγο K+/Na+ (Taha et al., 2000, Lopez & Satti, 

1997) ή τη συσσώρευση Na+ και Cl" (Alfocea et al., 1993).

Επειδή τα περισσότερα ανώτερα φυτικά είδη έχουν αναπτύξει υψηλή 

εκλεκτικότητα στην πρόσληψη του Κ+, η ανθεκτικότητά τους στην παρουσία του Na+ 

εξετάζεται με βάση το βαθμό αντικατάστασης του Κ+ από το Na+ χωρίς να 

βλάπτονται οι φυσιολογικές τους λειτουργίες.

δ) Το υδατικό ισοζύγιο (Moghaieb et al., 2001).

ε) Με τη μείωση στο ξηρό βάρος ρίζας/βλαστού (Chookhampaeng et al.,

2007).

στ) Με τις φυσιολογικές αλλαγές στα φύλλα με μεταβολή των επιπέδων 

συγκέντρωσης προλίνης, πουτρεσκίνης, γλουταμινικού οξέος και αργινίνης (Santa- 

Cruz et al., 1999).

ζ) Με βάση τη σχέση των Mass-Hoffman (Caro et al., 1991).
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Για τη γεωργία είναι ειδικά πολύτιμα όχι αυτά τα φυτά που δείχνουν υψηλή 

αντοχή στα άλατα, αλλά αυτά των οποίων η αντοχή συσχετίζεται με υψηλές 

αποδόσεις. Έτσι εισάγονται οι όροι βιολογική και αγρονομική αντοχή στα άλατα:

• Βιολογική αντοχή στα άλατα είναι η ικανότητα των φυτών να ζουν και 

να συμπληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο κάτω από συνθήκες 

αλατότητας. Σε τέτοια φυτά η αύξηση και η παραγωγή 

επιβραδύνονται. Τα φυτά εξωτερικά φαίνονται νάνα και από 

γεωργικής πλευράς δεν είναι αξιόλογα.

• Αγρονομική αντοχή στα άλατα είναι η ικανότητα των φυτών, κάτω από 

ορισμένες συνθήκες αλατότητας, να συμπληρώνουν το βιολογικό τους 

κύκλο και συγχρόνως να παράγουν ικανοποιητικά.

2.3.6. Επίδραση της αλατότητας στην παραγωγή των φυτών

Ο βαθμός μείωσης της παραγωγής εξαρτάται από τη συνολική συγκέντρωση 

αλάτων στο περιβάλλον των ριζών, το είδος των αλάτων, την ανθεκτικότητα του 

συγκεκριμένου φυτικού είδους ή και της ποικιλίας στην αλατότητα (Cusido et al., 

1987, Cornillon & Palloix, 1997, Botia et al., 1998, Chartzoulakis & Klapaki, 2000), 

τον τρόπο διαχείρισης της άρδευσης (Plaut, 1997), το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, 

τη διάρκεια έκθεσης των φυτών, τη διάρκεια έκθεσης των φυτών στην αλατότητα (del 

Amor et al., 1999, 2001), και τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες (Pasternak, 1987, 

Sonneveld & Welles, 1988,Cornillon & Palloix, 1997).

Η αλατότητα ελαττώνει την απόδοση των καλλιεργούμενων καρποδοτικών 

λαχανικών μέσω κυρίως της μείωσης του μεγέθους των καρπών και λιγότερο μέσω 

της μείωσης του αριθμού των καρπών ανά φυτό (Plaut, 1997).

Οι Mass και Hoffman (1977), πρότειναν την ακόλουθη εξίσωση, η οποία 

εκφράζει τη σχέση της αλατότητας με την απόδοση των καλλιεργούμενων φυτών:

Υ = 100 (Co - Ce) / (Co - Cioo)

Όπου:

Υ: η σχετική απόδοση παραγωγής σε ποσοστό %,
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Cc: η μετρούμενη ηλεκτρική αγωγιμότητα σε dS/m, όπου η αλατότητα του 

υποστρώματος συνδέεται με το καθορισμένο ποσοστό απόδοσης Υ,

Co: η ηλεκτρική αγωγιμότητα για την οποία η φυτική παραγωγή μηδενίζεται και

Cioo: η ηλεκτρική αγωγιμότητα στην οποία αντιστοιχεί απόδοση 100%.

Η γραμμική εξίσωση προβλέπει με επιτυχία αυτές τις αποδόσεις, γι’ αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πρόβλεψη της κατά προσέγγισης θεωρητικής 

τιμής της αλατότητας ECe.

2.3.7. Θρεπτικές επιδράσεις της αλατότητας

Οι υψηλές συγκεντρώσεις Na+ και θ '  στο εδαφικό διάλυμα μπορεί να 

μειώσουν τη δραστηριότητα των θρεπτικών ιόντων και να δημιουργήσουν 

αυξημένους λόγους Na+/Ca+2, Na+/K+, Ca+2/Mg+2 και CI7NO3'. Σε συνέπεια αυτών το 

φυτό γίνεται ευαίσθητο σε επιβλαβείς ωσμωτικές και ιοντικές επιδράσεις, καθώς και 

σε θρεπτικές διαταραχές που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

απόδοσης ή της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Με άλλα λόγια, από τις 

θρεπτικές επιδράσεις της αλατότητας στα φυτά διακρίνουμε :

α) Την άμεση τοξικότητα εξαιτίας της υπερβολικής 

συσσώρευσης ιόντων στους ιστούς και

β) Τη θρεπτική ανισορροπία που προκαλείται από μια 

περίσσεια ή έλλειψη μερικών συγκεκριμένων ιόντων.

Οι θρεπτικές ανισορροπίες μπορεί να προκόψουν στα φυτά, που 

αναπτύσσονται σε συνθήκες αλατότητας, με πολλούς τρόπους. Ανισορροπίες μπορεί 

να προκύψουν από την επίδραση της αλατότητας στη διαθεσιμότητα, στην 

ανταγωνιστική απορρόφηση, στη μεταφορά ή την κατανομή των θρεπτικών 

στοιχείων μέσα στο φυτό ή μπορεί να προκληθούν από φυσιολογική αδρανοποίηση 

ενός θρεπτικού στοιχείου, προκαλώντας την αυξημένη ζήτηση για αυτό το 

απαραίτητο στοιχείο από το φυτό. Είναι λογικό να θεωρείται ότι δύο ή περισσότερες 

από αυτές τις διαδικασίες μπορούν να συμβούν την ίδια στιγμή, αλλά αν αυτές τελικά 

επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας ή την ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων, εξαρτάται από το επίπεδο της αλατότητας, τη σύνθεση των αλάτων, το
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είδος της καλλιέργειας, το υπό συζήτηση θρεπτικό στοιχείο και από έναν αριθμό 

περιβαλλοντικών παραγόντων.

Οι αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την απορρόφηση και 

την κατανομή των θρεπτικών στοιχείων, είναι πολύ σύνθετες ακόμα και κάτω από 

συνθήκες απουσίας αλατότητας ή άλλων παραγόντων καταπόνησης. Η παρουσία της 

αλατότητας προσθέτει ένα νέο επίπεδο περιπλοκής στην ανόργανη θρέψη των φυτών 

(Grattan & Grieve, 1998).

Αλατότητα Κ: Η διατήρηση επαρκών επιπέδων Κ+ είναι ουσιαστικής σημασίας για 

την επιβίωση των φυτών σε συνθήκες αλατότητας. Το Κ+ είναι το πιο σημαντικό 

ανόργανο διαλυτό στοιχείο των φυτών, διότι έχει μεγάλη συνεισφορά στη δημιουργία 

χαμηλού ωσμωτικού δυναμικού στη στήλη των ριζών, πράγμα που είναι 

προαπαιτούμενο για τη διατήρηση της πίεσης σπαργής και της υδατικής ισορροπίας 

των φυτών.

Η επιλεκτικότητα του ριζικού συστήματος για Κ+ αντί για Na+ πρέπει να είναι 

επαρκής για να εξασφαλίζει τα επίπεδα του Κ+ που απαιτούνται για τις μεταβολικές 

διαδικασίες, για τη ρύθμιση μεταφοράς των ιόντων και για την ωσμωτική ρύθμιση. 

Ενώ, η αύξηση της συγκέντρωσης του Na+ στα φύλλα μπορεί να βοηθήσει ώστε να 

διατηρηθεί η σπαργή του φυτού, το Na+ δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Κ+ σε 

εξειδικευμένες φυσιολογικές διεργασίες, όπως η σύνθεση πρωτεϊνών και η 

ενεργοποίηση ενζύμων (Marschner, 1995). Οι υψηλές συγκεντρώσεις Κ+ στο στρώμα 

των χλωροπλαστών είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της άριστης φωτοσυνθετικής 

ικανότητας σε συνθήκες καταπόνησης (Grattan & Grieve, 1998).

Για τις περισσότερες καλλιέργειες φαίνεται ότι η συγκέντρωση του Κ+ στους 

φυτικούς ιστούς μειώνεται καθώς η αλατότητα NaCl στο μέσο ανάπτυξης της ρίζας 

αυξάνεται (Shibli et al., 2007, Silberbush et al., 2005) ενώ ταυτόχρονα, άλλες έρευνες 

αποδεικνύουν ότι το Κ+ μπορεί να απορροφάται και να μετακινείται εύκολα σε υψηλά 

επίπεδα εξωτερικού Na+ (Grattan & Grieve, 1998).

Σε συνθήκες αλατότητας, τα υψηλά επίπεδα του εξωτερικού Na+ δεν 

παρεμβαίνουν μόνο στην απορρόφηση του Κ+ από τις ρίζες, αλλά διαταράσσουν και 

την ακεραιότητα των μεμβρανών της ρίζας με συνέπεια να αλλάζουν την 

επιλεκτικότητά τους στην απορρόφηση ανόργανων ιόντων. Η παρουσία επαρκούς
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Ca+2 στο υπόστρωμα επηρεάζει την επιλεκτικότητα των μεμβρανών για Κ+ και Na+, 

αυξάνοντας την αναλογία απορρόφησης υπέρ του Κ+ και εις βάρος του Na+. Η 

αύξηση των επιπέδων Ca+2 συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας των 

μεμβρανών και οδηγεί στη μείωση διαρροής Κ+ από τα κύτταρα της ρίζας και σε 

βελτίωση τη συγκέντρωση του Κ+ στη ρίζα (Grattan & Grieve, 1998).

Η περιοριστική δράση του NaCl στην απορρόφηση του καλίου μπορεί να 

οφείλεται τόσο σε ανταγωνιστικά φαινόμενα μεταξύ των μονοσθενών κατιόντων (Κ+- 

Na+) όσο και στο χαμηλότερο ωσμωτικό δυναμικό διαλύματος εξαιτίας της υψηλής 

συγκέντρωσης NaCl (Kawasaki et al., 1983).

Αλατότητα Ca: Μια συχνά εμφανιζόμενη ανωμαλία των καρπών είναι η ξηρά 

κορυφή. Ως κύρια αιτία της ανωμαλίας αυτής έχει αναγνωρισθεί η μειωμένη 

απορρόφηση Ca+2 από τις ρίζες και η αυξημένη αντίσταση μεταφοράς του μέσα στον 

καρπό. Τα συμπτώματα οφείλονται σε διαφορές της συσσώρευσης του Ca+2 στις 

διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης. Καθώς η συγκέντρωση των αλάτων αυξάνει στην 

περιοχή της ρίζας, η απορρόφηση Ca+2 μπορεί να μειώνεται εξαιτίας αλληλεπίδρασης 

ιόντων, κατακρήμνισης, και δυσμενούς ανταγωνισμού με μονοσθενή κατιόντα. Αυτοί 

οι παράγοντες μειώνουν τη διαθεσιμότητα Ca+2 στο διάλυμα και επομένως μειώνουν 

τη διαθεσιμότητα Ca+2 στα φυτά (Grattan & Grieve, 1998).

To Ca+2 παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες που προστατεύουν τη 

δομική και λειτουργική ακεραιότητα των μεμβρανών των φυτών, σταθεροποιώντας 

τις δομές των κυτταρικών τοιχωμάτων, ρυθμίζοντας τη μεταφορά ιόντων και την 

επιλεκτικότητα των μεμβρανών, και ελέγχοντας τις ανταλλαγές των ιόντων καθώς και 

τη δραστηριότητα των ενζύμων των κυτταρικών τοιχωμάτων (Grattan & Grieve, 

1998). Η αύξηση της αλατότητας μειώνει σημαντικά τη συγκέντρωση Ca στις ρίζες 

της των φυτών, ενώ η μείωση της συγκέντρωσης στους βλαστούς δεν είναι 

σημαντική. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αντικατάσταση του ασβεστίου των 

κυτταρικών μεμβρανών από το νάτριο, σε συνθήκες αλατότητας (Al-Harbi, 1995).

Αλατότ)]τα Ν: Το άζωτο, υπό τη μία του μορφή (Ν(Χ) ή την άλλη (ΝΗ4+), αποτελεί 

περίπου το 80% του συνόλου των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων που 

απορροφώνται από τη ρίζα.
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Υπάρχει ένας αριθμός εργαστηριακών και θερμοκηπιακών μελετών που 

δείχνουν ότι η αλατότητα μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση του Ν στα φυτά. Αυτό 

δεν αποτελεί έκπληξη, αφού η αύξηση της απορρόφησης και της συσσώρευσης του 

C1', συχνά συνδέεται με τη μείωση της συγκέντρωσης των ΝΟή στους βλαστούς 

(Cerda & Martinez, 1989). Πολλοί αποδίδουν αυτή τη μείωση στον ανταγωνισμό 

στην απορρόφηση ανάμεσα στο C1" και τα ΝΟή, ενώ άλλοι αποδίδουν την αντίδραση 

αυτή στην επίδραση της αλατότητας στη μειωμένη απορρόφηση νερού (Grattan & 

Grieve, 1998).

Η πλειονότητα των μελετών δείχνει ότι, η απορρόφηση του Ν ή συσσώρευσή 

του στους βλαστούς μπορεί να μειωθεί κάτω από συνθήκες αλατότητας, αν και 

υπάρχουν άλλες μελέτες, που βρίσκουν το αντίθετο ή έλλειψη αντίδρασης (Grattan & 

Grieve, 1998).

Φυτά που αναπτύσσονται σε θρεπτικό διάλυμα με NHV+NO3’ ως πηγή Ν 

συσσωρεύουν περισσότερο Ο  στα φύλλα τους σε συνθήκες αλατότητας, από φυτά 

που εφοδιάζονται μόνο με NO λ στην περιοχή της ρίζας. Όταν το θρεπτικό διάλυμα 

περιέχει ως πηγή αζώτου ΝΗ/ΝΟ,ύ, η περιεκτικότητα των φύλλων σε νάτριο Na+ 

είναι χαμηλότερη σε μερικά φυτά αλλά, υψηλότερη σε κάποια άλλα, σε σχέση με το 

διάλυμα που έχει μόνο ΝΟ.λ (Cerda & Martinez, 1988).

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι ο ρυθμός πρόσληψης των ΝΟ3 

(Kafkafi et al., 1992) ή ακόμα και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ΝΟ3 " και το C1" 

μπορούν να συνδεθούν με την ανθεκτικότητα μερικών καλλιεργειών στα άλατα.

Αλατόη/τα ιχνοστοιχείων: Σε αλατούχα και νατριωμένα εδάφη, η διαλυτότητα των 

ιχνοστοιχείων είναι ιδιαίτερα χαμηλή, και συχνά τα φυτά εμφανίζουν τροφοπενίες σε 

αυτά τα στοιχεία, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Οι διαφορές μπορεί να 

οφείλονται στον τύπο του φυτού, στο φυτικό ιστό, στη σύνθεση και το επίπεδο της 

αλατότητας, στη συγκέντρωση των ιχνοστοιχείων, στις καλλιεργητικές συνθήκες και 

στη διάρκεια του πειράματος. Συνεπώς, η σχέση ανάμεσα στην αλατότητα και τη 
θρέψη με ιχνοστοιχεία είναι πολύπλοκη, με συνέπεια να εμφανίζονται περιπτώσεις 

όπου η αλατότητα αυξάνει, μειώνει ή δεν έχει επίδραση στη συγκέντρωση των 

ιχνοστοιχείων στους βλαστούς (Grattan & Grieve, 1998).
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2.4 Σκοπός της παρούσας μελέτης
2.4.1 Η σημασία της αλατότητας ως αντικείμενο έρευνας

Το ενδιαφέρον για την αντοχή στα άλατα των φυτών οικονομικής σημασίας 

αυξάνεται, καθώς νέα προβλήματα που σχετίζονται με την αλατότητα προκύπτουν 

στη σύγχρονη γεωργία. Τα προβλήματα αυτά ειδικά στην Ελλάδα αναμένεται να 

γίνουν σοβαρότερα στο μέλλον λόγω:

• Της μειούμενης ανανέωσης του υπόγειου νερού, των μειωμένων 

βροχοπτώσεων και της διείσδυσης υφάλμυρου νερού στους 

υδροφορείς, σε πολλές περιοχές της χώρας μας που οδηγούν σε 

υποβάθμιση της ποιότητας του νερού άρδευσης. Σημαντική ευθύνη 

φέρει η τάση του κλίματος για θερμότερο και ξηρότερο κλίμα κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες.

• Της τάσης της σύγχρονης γεωργίας για χρησιμοποίηση όλου του 

διαθέσιμου νερού και η άρδευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης έκτασης 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε τρόφιμα 

και πρώτες ύλες. Για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς η αύξηση 

της παραγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από περισσότερη 

αποδοτική γεωργία (επέκταση αρδευομένων & εισαγωγή στην 

καλλιέργεια νέων πιο παραγωγικών ποικιλιών φυτών, οι οποίες 

συνήθως είναι περισσότερο απαιτητικές σε νερό).

Συνεπώς, αναμένεται στο μέλλον να ενταθεί το ενδιαφέρον της γεωπονικής 

έρευνας στο θέμα της αλατότητας και ο προσανατολισμός για την τεχνολογική 

βελτίωση του προβλήματος.

2.4.2 Η επιλογή του θέματος

Η έρευνα που σχετίζεται με την αξιοποίηση του νερού και των λιπαντικών 

στοιχείων των φυτών, σε συνθήκες υψηλής αλατότητας δεν έχει πλήρως διερευνηθεί 

στη περίπτωση καλλιέργειας άνηθου για εμπορική εκμετάλλευση. Η μελέτη του 

φαινομένου είναι πολύπλοκη γιατί η απόκριση των φυτών στα άλατα είναι 

συνάρτηση κλιματικών, γενετικών, φυσιολογικών και παθολογικών παραγόντων.
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Το νερό είναι ο πιο ουσιώδης φυσικός πόρος για τις υδροπονικές 

καλλιέργειες. Όσο περνούν τα χρόνια, η διαθεσιμότητα του καλής ποιότητας νερού 

υποβαθμίζεται. Ως εκ τούτου, η συντήρηση και το κόστος του νερού αποτελεί ένα 

σημαντικό στοιχείο πλέον.

Η ποιότητα του νερού από τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια συνεχώς 

υποβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου. Κυρίαρχο πρόβλημα της υποβάθμισης 

αποτελεί η υψηλή αλατότητα του νερού, γεγονός που έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον 

για την ορθολογική διαχείρισή του.

Η καταναλισκόμενη ενέργεια για τη παραγωγή λιπασμάτων είναι υψηλή και η 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας είναι σήμερα μια αναγκαία δράση για 

την αειφορία.

Εδώ θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά του Anethum graveolens οικ. Apiaceae ή 

Umbelliferae σε αλατούχο περιβάλλον διερευνώντας τις απαιτήσεις που παρουσιάζει 

σε νερό, όπως επίσης και τις επιπτώσεις της αλατότητας στην ανάπτυξη και 

παραγωγή των φυτών.
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3. Υλικά και μέθοδοι

3.1 Σχέδιο πειράματος
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε δυο εποχές σποράς στο Φυτόκο 

Μαγνησίας, στο θερμοκήπιο της σχολής Γεωπονικών Επιστημών που βρίσκεται σε 

υψόμετρο 56 m από την επιφάνεια της θάλασσας και με γεωγραφικές συντεταγμένες 

(ΓΠ=39,23° , ΓΜ=22,56 °) το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 . Η πρώτη μεταφύτευση 

έγινε το φθινόπωρο του 2012 και η δεύτερη την άνοιξη του 2013 με φυτά των 

ποικιλιών Bouquet, Diana, Dill, Ducat και Tetra.

Προότη Εποχή Σποράς: Σχέδιο πειράματος Φθινόπωρο 2012

Σπορά: 10 Οκτωβρίου

Μεταφύτευση: 1-10 Νοεμβρίου

Επεμβάσεις:

Ποικιλίες: 5

• Bouquet,

• Diana,

• Dill,

• Ducat,

• Tetra

Συγκέντρωση αλατότητας: 3 επίπεδα αλατότητας (NaCl)

• 300 ppm Ν (50 ppm: 20-20-20, 250 ppm: 34,5-0-0) (Μάρτυρας, χωρίς άλας)

• 4,0 dS & 300 ppm Ν (50 ppm: 20-20-20, 250 ppm: 34,5-0-0) (Si)

• 8,0 dS & 300 ppm N (50 ppm: 20-20-20, 250 ppm: 34,5-0-0) (S2)

Σχεδιασμός πειράματος:

• 5 ποικιλίες x (2 επίπεδα αλατότητας + Μάρτυρας) = 1 5 x 4  γλάστρες / επέμβαση

ο 60 γλάστρες για το πείραμα

• 4 φυτά / γλάστρα (11L)

• Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 240 φυτά (48 φυτά από κάθε ποικιλία)

• Εδαφικό μείγμα : τύρφη : περλίτη (1:1)
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Εφαρμογή λιπάνσεων:

• Πυκνό διάλυμα NaCl:

ο 1170gNaCl/20LH20

• 300 ppm Ν (Ν2οο):
ο 25g 20-20-20 / 100L Η20  ή 32,5 γρ. στα 130 λίτρα νερό 

ο 71,47g 34.5-0-0 / 100L Η20  94,2 γρ. στα 130 λίτρα νερό

• 4 dS/m (με 300ppm Ν+άλας) (Si):

ο 25g 20-20-20 / 100L Η20  ή 32,5 γρ. στα 130 λίτρα νερό 

ο 71,47g 34.5-0-0 / 100L Η20  94,2 γρ. στα 130 λίτρα νερό 

ο 1-2 L NaCl

• 8 dS/m (με 300 ppm Ν+ άλας) (S2):

ο 25g 20-20-20 / 100L Η20  ή 32,5 γρ. στα 130 λίτρα νερό 

ο 7l,47g 34.5-0-0 / 100L Η20  94,2 γρ. στα 130 λίτρα νερό 

ο 3-4 L NaCl 

Τα απαιτούμενα υλικά ήταν:

·/ 60 γλάστρες

■ S  240 φυτά

'λ 660L εδαφικό μείγμα

> 330L τύρφη μη εμπλουτισμένη με ρυθμισμένο pH

> 330L περλίτης

■ S  3 βαρέλια των 130 L για τη παρασκευή των θρεπτικών διαλυμάτων 

>4 1 βαρέλι των 20L για τη παρασκευή του πυκνού διαλύματος NaCl 

Εγκατάσταση πειράματος:

Αποστάσεις:

• Μεταξύ γλαστρών 20cm

• Μεταξύ γραμμών 1 m 

Βασική λίπανση (για 1,5 m ):

· /  225g μονοφωσφορικό κάλιο / monopotassium phosphate (KH2PO4/0-52-34) 

>4 60g θειϊκό κάλιο / potassium sulphate (K2SO/0

V  30g θειϊκό μαγνήσιο / μαγνήσια (MgS04 -  EPSOTOP - 16%MgO, 32%S02) 

'λ 15g Ιχνοστοιχεία
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■S 450g Μαρμαρόσκονης 

S  Εφαρμογή μεταχειρίσεων:

• 10 πότισμα μετά τη μεταφύτευση με νερό

• Μετά το 1° πότισμα κάθε πότισμα και επέμβαση

• 250ml / πότισμα σε κάθε γλάστρα, αργότερα έως 500ml

ο Άρα χρειάζονται 5-10 L διαλύματος σε κάθε μεταχείριση

• Συνήθως 1-2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το 

στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

Μετρήσεις:

Κατά τη συγκομιδή:

πριν την άνθηση (εμπορική κατανάλωση)

•S Ύψος φυτοόν

'λ Βάρος φυτών

S  Βάρος βλαστού

'λ Βάρος φύλλων

'λ Βάρος ανθέων

■S Αριθμός φύλλων

Στο εργαστήριο (μετά τη συγκομιδή):

S  Συγκέντρωση χλωροφύλλης α, β και ολικής χλωροφύλλης 

'λ Συγκέντρωση βιταμίνης C 

■S % Ξηράς ουσίας

■S Συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς (νιτρικά, χλώριο, 

νάτριο, κάλιο)

Στη δεύτερη εποχή σποράς το σχέδιο του πειράματος είναι το ίδιο με τη διαφορά 

ότι η σπορά έγινε στη 1 Μαρτίου 2013 και η μεταφύτευση των φυταρίων στις 21 

Μαρτίου.
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3.2 Διαδικασία του πειράματος

Χρονοδιάγραμμα και καλλιεργητικές φροντίδες του πειράματος για την δεύτερη 

εποχή σποράς:

14 Μαρτίου: Ενσωμάτωση διαλύματος μυκητοκτόνου Previcur (25 mL σε 10 L 

νερού) σε κάθε γλάστρα.

20 Μαρτίου: Καθάρισμα των γλαστρών από παλιές ρίζες και προετοιμασία για 

μεταφύτευση.

21 Μαρτίου: Μεταφύτευση 240 φυτών σε 60 γλάστρες και πότισμα.

26 Μαρτίου: Πότισμα με 250 mL διαλύματος νερού με λίπασμα 20-20-20 (12 g σε 

10 L νερού) σε κάθε γλάστρα.

29 Μαρτίου: Πότισμα με 250 mL διαλύματος νερού με λίπασμα 20-20-20 (12 g σε 

10 L νερού) σε κάθε γλάστρα.

2 Απριλίου: Πότισμα με 250 mL διαλύματος νερού με λίπασμα 20-20-20 (12 g σε 10 

L νερού) σε κάθε γλάστρα και ψεκασμός με διάλυμα εντομοκτόνου σε νερό 

(Confidor 0,5 mL σε 1 L νερού)

5 Απριλίου: Έγινε η πρώτη επέμβαση με 500 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο 

επιπέδων αλατότητας (Si και S2) καθώς και του μάρτυρα (Ν3οο) για κάθε γλάστρα.

9 Απριλίου: Έγινε η δεύτερη επέμβαση με 500 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο 

επιπέδων αλατότητας (Si και Si) καθώς και του μάρτυρα (Ν30ο) για κάθε γλάστρα.

10 Απριλίου: Έγινε η παρασκευή των διαλυμάτων (Si, Si και Ν3οο) σε πλαστικά 

βαρέλια χωρητικότητας 130 L όπως αναφέρονται παραπάνω στην εφαρμογή 

λιπάνσεων της πρώτης εποχής του πειραματικού σχεδίου.

12 Απριλίου: Έγινε η τρίτη επέμβαση με 500 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο 

επιπέδων αλατότητας (Si και Si) καθώς και του μάρτυρα (Ν30ο) για κάθε γλάστρα.

16 Απριλίου: Έγινε η τέταρτη επέμβαση με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο 

επιπέδων αλατότητας (S) και Si) καθώς και του μάρτυρα (Ν30ο) για κάθε γλάστρα. 

Επίσης ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα ποτίσματος και έγινε έλεγχος των 

διαλυμάτων Si και S2 ως προς την αλατότητα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 

ενδεχόμενο σφάλματος.
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18 Απριλίου: Έγινε η πέμπτη επέμβαση με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο 

επιπέδων αλατότητας (S ι και S2) καθώς και του μάρτυρα (Ν300) για κάθε γλάστρα και 

η δεύτερη επέμβαση με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος.

23 Απριλίου: Έγινε η έκτη επέμβαση με 500 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο 

επιπέδων αλατότητας (Si και S2) καθώς και του μάρτυρα (Ν300) για κάθε γλάστρα και 

η τρίτη επέμβαση με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος.

24 Απριλίου: Έγινε παρασκευή ξανά των ίδιων διαλυμάτων (Si, S2 και Ν300) για την 

συμπλήρωση των πλαστικών βαρελιών.

25 Απριλίου: Έγινε η έβδομη επέμβαση με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο 

επιπέδων αλατότητας (Si και S2) καθώς και του μάρτυρα (Νιοο) για κάθε γλάστρα και 

η τέταρτη επέμβαση με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος.

26 Απριλίου: Πραγματοποιήθηκε επέμβαση μόνο με το αυτόματο σύστημα

ποτίσματος με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο επιπέδων αλατότητας (Si και S2) 

καθώς και του μάρτυρα (Ν300) για κάθε γλάστρα.

29 Απριλίου: Πραγματοποιήθηκε επέμβαση μόνο με το αυτόματο σύστημα

ποτίσματος με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα δύο επιπέδων αλατότητας (Si και S2) 

καθώς και του μάρτυρα (Ν 3 0 0 ) για κάθε γλάστρα.
1 Μάί'ου: Πραγματοποιήθηκε επέμβαση μόνο με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος 

με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα και παρατηρήθηκε η ανάπτυξη των φυτών και η 

διαθεσιμότητα των διαλυμάτων στα πλαστικά βαρέλια.

3 Μάί'ου: Πραγματοποιήθηκε επέμβαση μόνο με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος 

με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα για κάθε γλάστρα.

6 Μάί'ου: Πραγματοποιήθηκε επέμβαση μόνο με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος 

με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα για κάθε γλάστρα.

8 Μάί'ου: Πραγματοποιήθηκε επέμβαση μόνο με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος 

με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα για κάθε γλάστρα.

10 Μάί'ου: Πραγματοποιήθηκε επέμβαση μόνο με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος 

με 600 mL από τα έτοιμα διαλύματα και παρατηρήθηκε η ανάπτυξη των φυτών και η 

διαθεσιμότητα των διαλυμάτων στα πλαστικά βαρέλια.

13 Μάί'ου: Απενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος ποτίσματος και πότισμα για 

κάθε γλάστρα με 1 L νερού.
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3.3 Μετρήσεις ποσοτικών χαρακτηριστικών

14 Μαΐου: Συγκομιδή και λήψη μετρήσεων για τις ποικιλίες Bouquet, Diana και Dill.

15 Μαΐου: Συγκομιδή και λήψη μετρήσεων για τις ποικιλίες Ducat και Tetra.

Μετά τη συγκομιδή των φυτών μετρήθηκαν για κάθε φυτό το συνολικό ύψος, το 

συνολικό βάρος, ξεχωριστά το βάρος του βλαστού, ο αριθμός των φύλλων καθώς και 

το βάρος των φύλλων και των ανθέων όπου αυτά υπήρχαν.

15 Μαΐου: Μετά τη λήψη μετρήσεων, τα δείγματα μπήκαν σε θάλαμο θερμότητας για 

την ξήρανσή τους για τη διάρκεια μιας εβδομάδας.

22 Μαΐου: Εισαγωγή των δειγμάτων σε θάλαμο με μεγαλύτερη θερμοκρασία (72°C). 

22 Οκτωβρίου: Άλεση των δειγμάτων σε μορφή σκόνης και τοποθέτηση σε θάλαμο 

θερμοκρασίας 70°C για 20 ώρες.

3.4 Μέτρηση συγκεντρώσεων των στοιχείων

23 Οκτωβρίου: Έγινε ζύγιση 0,5 g από κάθε δείγμα και τοποθετήθηκαν σε κάψες με 

αρίθμηση από το 1 ως το 45. Στη συνέχεια μπήκαν στο κλίβανο για δύο ώρες στους 

250 °C και στη συνέχεια στους 500 °C για 22 ώρες. Όταν βγήκαν τα δείγματα από τον 

κλίβανο, τοποθετήθηκαν σε ογκομετρικές φιάλες με 20 mL πυκνού HCL (20%) και 

συμπληρώσαμε ως τη χαραγή με νερό (30 mL) σε ογκομετρικές φιάλες των 50 mL. 

Τέλος τα διαλύματα μπήκαν σε πλαστικά μπουκαλάκια μέχρι τη μέτρηση.

24 Οκτωβρίου: Γίνεται 20 και 100 φορές αραίωση για το κάθε δείγμα προκειμένου να 

μπορέσουμε να μετρήσουμε τη συγκέντρωση Ca, Mg και των ιχνοστοιχείων.

7 Μαρτίου 2014: Γίνεται μέτρηση των στοιχείων Ca και Mg με ατομική απορρόφηση 

από τα δείγματα που είναι 100 φορές αραιωμένα.

Η ένδειξη του οργάνου της ατομικής απορρόφησης ήταν σε ppm εκχυλίσματος ή σε 

mg/L. Για να βρούμε τη συγκέντρωση του θρεπτικού στοιχείου στο φυτό 

χρησιμοποιήσαμε τον παρακάτω τύπο:

(mg/kg) = (mg/L) x Ν x (mL ογκ. φιάλης διήθησης)/^ φυτ. ιστού)

Όπου Ν οι φορές που είναι αραιωμένο το διάλυμα,

Όπου (mL ογκ. φιάλης διήθησης) = 50 mL,
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Όπου (g φυτ. ιστού) = 0,5 g

Και για το ποσοστό του στοιχείου στο φυτό ισχύει:

% στοιχείου = (mg/kg στοιχείου)/10.000

3.5 Στατιστική ανάλυση

Για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο Statgraphics 5.1. Για τη σύγκριση των μέσων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (ΕΣΔ) και έγινε με βάση το κριτήριο του Duncan. 

Το επίπεδο σημαντικότητας ήταν 5% (ρ=0,05).
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4. Αποτελέσματα

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η επίδραση της συγκέντρωσης 

της αλατότητας του νερού άρδευσης στο ύψος, το ολικό βάρος του φυτού, το βάρος 

και τον αριθμό των φύλλων και το βάρος των βλαστών σε φυτά από πέντε ποικιλίες 

άνηθου. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διασποράς για 

τους δυο παράγοντες (αλατότητα, ποικιλία). Η σύγκριση των μέσων έγινε με το 

κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς και το κριτήριο του Duncan, όπου 

χρησιμοποιήθηκαν οι συμβολισμοί: α, β, γ, δ, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, 

καθώς οι τιμές που συμβολίζονται με τα ίδια γράμματα δεν διαφέρουν στατιστικώς 

σημαντικά. . Η επεξήγηση της στατιστικής ανάλυσης γίνεται ενδεικτικά για μερικά 

αποτελέσματα, αφού επεξηγούνται καλύτερα και γίνονται ευκολότερα αντιληπτά 

μέσω των διαγραμμάτων που ακολουθούν για την κάθε ποικιλία ξεχωριστά.

35

R



4.1. Αποτελέσματα 1ης εποχής σποράς
Πίνακας 4. Επίδραση του επιπέδου αλατότητας και της ποικιλίας στα μορφολογικά 

•χαρακτηριστικά των πέντε ποικιλιών άνηθου για τη πρώτη επογή σποράς.

Π οικιλ ία  (Π) Α λα τότη τα  (Λ) Ύ ψ ο ς  
φυτού (cm )

Β άρος 
φ υτού  (g)

Β άρος 
φ ύλλω ν (g)

Β άρος
Β λ α σ τ ώ ν (g)

Α ριθμός
φ ύλλω ν

B ouquet Μ άρτυρας 53,3 β(β) 58 ,9  β(α) 50,8  β(α) 6.9 β(αβ) 7,7 β(β)

Λ 1 63,3  α(αβ) 73 ,4  αβ(α) 61,6  αβ(αβ) 11,0 α(αβ) 8,2 β(β)

Λ2 61 ,6  α(α) 80.5 α(αβ) 67 ,0  α(α) 13,0 α(α) 11,4 α(α)

D iana Μ άρτυρας 58,2  α(α) 52,2  α(α) 45,3  α(α) 6,4 β(αβ) 9,2 α(αβ)

Λ 1 51,9  β(γ) 55 ,0  α(γ) 47 ,6  α(γ) 6,3 β(γ) 7,6 β(βγ)

Λ2 59,9  α(αβ) 64,4  α(β) 51,1 α(β) 11,6 α(β) 8,2 αβ(γ)

D ill Μ άρτυρας 53,1 β(β) 60 ,9  β(α) 52,1 β(α) 7,7 β(α) 8.1 β(β)

Λ1 60.1 α(β) 71,9  αβ(αβ) 60,5 αβ(αβ) 10,6 βία) 8,3 β(β)

Λ2 60,7 α(α) 85.5 α(α) 69,6  α(α) 15,0 α(α) 9,9 α(β)

D ucat Μ άρτυρας 51,5 γ(β) 51,2  β(α) 43 ,6  β(α) 6,6 β(αβ) 8,6 α(αβ)

Λ 1 66,3 α(α) 59 ,0  αβ(βγ) 50,1 αβ(βγ) 7,5 β(βγ) 7,2 β(γδ)

Λ2 61,6  β(α) 72,2  α(αβ) 57,4  α(αβ) 11.8 α(αβ) 8,1 α(γ)

T etra Μ άρτυρας 51,7  β(β) 58,9  β(α) 50,2  α(α) 7,4 β(α) 9,9  α(α)

Λ1 60,7 α(β) 75 ,8  α(α) 64,8  α(α) 9,8 α(αβ) 10,2 α(α)

Λ2 56,0  αβ(βγ) 79,8  α(αβ) 61,8  α(αβ) 11,2 α(βγ) 9,7 α(β)

ΕΣΔ Π X Μ άρτυρας 3 ,50 14,97 13,04 2,31 1,37

Π X Λ1 3,45 14,36 12,05 2,64 1.06

Π Χ Λ 2 4,14 16,26 12,52 3,17 1,41

*Τα διαφορετικά γράμματα εντός παρένθεσης υποδηλώνουν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μέσων της ίδιας στήλης και της ίδιας ποικιλίας, ενώ τα 

διαφορετικά γράμματα εκτός παρένθεσης υποδηλώνουν διαφορές μεταξύ των μέσων 

της ίδιας στήλης και του ίδιου επιπέδου αλατότητας, με βάση το κριτήριο του Duncan 

(ρ=0,05).

Π
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Στον παραπάνω πίνακα παραθέτονται οι μέσες τιμές των διάφορων 

μορφολογικών χαρακτηριστικών των φυτών άνηθου σε σχέση με την ποικιλία και το 

επίπεδο αλατότητας. Από τη σύγκριση των μέσων προκύπτει ότι για την πρώτη εποχή 

σποράς οι τιμές διαφέρουν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα αλατότητας εκτός από το 

βάρος φύλλων και τον αριθμό των φύλλων στη ποικιλία Tetra και δεν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στο βάρος των βλαστών της ποικιλίας Dill. Επιπλέον η αύξηση 

της αλατότητας στο νερό της άρδευσης έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη των 

φυτών και ιδιαίτερα στην περίπτωση των ποικιλιών Bouquet, Dill και Tetra, όπου 

παρατηρήθηκε αύξηση για τα περισσότερα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά (εξαίρεση 

αποτελούν το βάρος και ο αριθμός των φύλλων της ποικιλίας Tetra).

Από τη σύγκριση των διαφόρων επιπέδων αλατότητας σημειώθηκαν διαφορές 

μεταξύ των ποικιλιών. Συγκεκριμένα οι ποικιλίες διέφεραν σημαντικά ως προς το 

ύψος τους όπου στο υψηλό επίπεδο αλατότητας η ποικιλία Tetra, είχε τις 

χαμηλότερες μέσες τιμές, ενώ η ποικιλία Dill είχε το μεγαλύτερο συνολικό βάρος 

φυτού για το ίδιο επίπεδο αλατότητας. Ως προς το βάρος των φύλλων και το βάρος 

των βλαστών, οι ποικιλίες Bouquet και Dill είχαν το υψηλότερο βάρος, χωρίς ωστόσο 

να παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές με τις ποικιλίες Ducat και Tetra 

στην περίπτωση του βάρους των φύλλων και με την ποικιλία Ducat στην περίπτωση 

του βάρους των βλαστών.
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4.2. Αποτελέσματα 2ης εποχής σποράς
Πίνακας 5. Επίδραση του επιπέδου αλατότητας και της ποικιλίας στα ιιορφολογικά 

ναρακτιιριστικά των πέντε ποικιλιών άνηθου για τη δεύτερη επογή σποράς.

Π οικιλία
(Π)

Α λα τότη τα  (Λ) Ύ ψ ο ς  
φυτού (cm )

Β άρος 
φυτού (g)

Β άρος 
φ ύλλω ν (g)

Β άρος 
Β λασ τώ ν (g)

Α ρ ιθμ ός 
φ ύλλω ν (g)

B ouquet Μ άρτυρας 92 β(βγ) 42 ,6  β φ ) 23,0  αβ(α) 19.1 β(β) 11,4 α(αβ)

Λ1 120 α(α) 59,7  α(β) 24,2 α(γ) 30,3 α(β) 9.1 βία)

Λ2 116 α(α) 50,5  β(β) 19,9 β(γ) 25 .6  α(αβ) 8,7 β(β)

D iana Μ ά ρτυρα ς 97 α(αβ) 59 ,0  β(α) 33,1 α(α) 23,5 β(αβ) 12,7 α(α)

Λ1 100 α(α) 69 ,6  α(β) 32,9 α(βγ) 32,4 α(β) 9 .4  β(α)

Λ2 110 α(β) 47,5  γ(β) 23,9 β(βγ) 24 ,0  β(β) 10,9 αβ(α)

Dill Μ ά ρτυρα ς 84 β(γδ) 61 ,0  β(α) 34,7 α(α) 23,5 β(αβ) 9,3 αβ(γ)

Λ1 110 α(α) 83,6  α(α) 36,8 α(αβ) 40 ,2  α(αβ) 8,7 β ία)

Α2 94 αβ(β) 53,1 β(αβ) 27,3 α(αβ) 24,5 β(β) 10,5 α(α)

D ucat Μ άρτυρα ς 104 β(α) 64,7 β(α) 35,6  α(α) 30,0  β(α) 10,8 α(β)

Λ 1 116 α(α) 85,9 α(α) 38,0  α(αβ) 41.5 α(αβ) 8,1 β(α)

Λ2 106 αβ(αβ) 57,9  β(αβ) 28,0  α(αβ) 28,0  β(αβ) 10,0 α(αβ)

T etra Μ άρτυρα ς 76  β(δ) 58,8  β(α) 36,3 αβ(α) 20,3  γ(β) 10,4 α(β)

Λ1 108 α(α) 97,5  α(α) 44,1 α(α) 45,7  α(α) 8,8 β(α)

Λ 2 98 α(β) 64,5  β(α) 32,1 βία) 30,7 β(α) 10,4 α(α)

ΕΣΔ Π X Μ άρτυρας 0 ,10 14,36 8,05 6,86 1,06

Π X Α1 0,17 15,11 10,56 12,06 1,92

Π Χ Λ 2 0,14 11,56 5 ,96 5 ,60 1.35

*Τα διαφορετικά γράμματα εντός παρένθεσης υποδηλώνουν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των μέσων της ίδιας στήλης και της ίδιας ποικιλίας, ενώ τα 

διαφορετικά γράμματα εκτός παρένθεσης υποδηλώνουν διαφορές μεταξύ των μέσων 

της ίδιας στήλης και του ίδιου επιπέδου αλατότητας, με βάση το κριτήριο του Duncan 

(ρ=0,05).

Η
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Στον πίνακα 5 παραθέτονται οι μέσες τιμές των διάφορων μορφολογικών 

χαρακτηριστικών των φυτών άνηθου σε σχέση με την ποικιλία και το επίπεδο 

αλατότητας. Από τη σύγκριση των μέσων προκύπτει ότι για την δεύτερη εποχή 

σποράς οι τιμές διαφέρουν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα αλατότητας εκτός από το 

βάρος φυτού στις ποικιλίες Bouquet και Tetra και το βάρος των φύλλων στην 

ποικιλία Ducat. Επιπλέον η αύξηση της αλατότητας στο νερό της άρδευσης έχει 

θετική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών και ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

ποικιλιών Dill, και Ducat, όπου παρατηρήθηκε αύξηση για τα περισσότερα 

εξεταζόμενα χαρακτηριστικά (εξαίρεση αποτελεί το ύψος των φυτών της ποικιλίας 

Dill).

Από τη σύγκριση των διαφόρων επιπέδων αλατότητας σημειώθηκαν διαφορές 

μεταξύ των ποικιλιών και στη δεύτερη εποχή σποράς. Συγκεκριμένα οι ποικιλίες 

διέφεραν σημαντικά ως προς το ύψος τους όπου στο υψηλό επίπεδο αλατότητας η 

ποικιλία Dill, είχε τις χαμηλότερες μέσες τιμές, ενώ η ποικιλία Tetra είχε το 

μεγαλύτερο συνολικό βάρος φυτού για το ίδιο επίπεδο αλατότητας. Ως προς το βάρος 

των φύλλων και το βάρος των βλαστών, οι ποικιλίες Ducat και Tetra είχαν το 

υψηλότερο βάρος, και παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές διαφορές εκτός από 

τις ποικιλίες Dill και Ducat στην περίπτωση του βάρους των φύλλων και με την 

ποικιλία Bouquet στην περίπτωση του βάρους των βλαστών.

4.3. Σύγκριση μορφολογικών χαρακτηριστικών

Κατά τη διάρκεια του πειράματος καθώς και όπως αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία, η αλατότητα σε υψηλή συγκέντρωση στο νερό άρδευσης μέχρι τα 8 

dS/m δεν δρα αρνητικά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη των φυτών 

του άνηθου. Στα παρακάτω διαγράμματα (1-25) απεικονίζεται η σύγκριση των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών των φυτών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 

εποχής σποράς. Τα διαγράμματα κατασκευάστηκαν σε υπολογιστικά φύλλα Excel και 

οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στους μέσους όρους των χαρακτηριστικών 

της κάθε ποικιλίας.
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4.3.1. Διαγράμματα της ποικιλίας BOUQUET

Διάγραμμα 1. Μέσος όρος ύψους των φυτών της ποικιλίας στις δύο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 1 παρατηρείται ότι τα φυτά της δεύτερης εποχής σποράς είχαν 

μεγαλύτερη ανάπτυξη ως προς το ύψος και αυτό οφείλεται κυρίως στις καλύτερες 

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Επίσης, και στις δυο εποχές σποράς 

παρατηρούμε αύξηση του ύψους όπου έγινε άρδευση με αλατούχο διάλυμα, σε 

αντίθεση με το μάρτυρα όπου δεν είχαμε την προσθήκη άλατος.

■ In ΕΠΟΧΗ ■  2η ΕΠΟΧΗ

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 2. Μέσος όρος βάρους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 2 παρατηρείται αυξημένο το βάρος των φυτών της πρώτης 

εποχής σε σχέση με τη δεύτερη κυρίως λόγω καιρικών συνθηκών αφού στην δεύτερη 

εποχής σποράς επικρατούσαν πιο ξηροθερμικές συνθήκες σε σχέση με την πρώτη.
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■ 1η ΕΠΟΧΗ »2η ΕΠΟΧΗ

80,00

70,00

Επίπεδο αλαιότητας

Διάγραμμα 3. Μέσος όρος βάρους των φύλλων της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 3 παρατηρείται αυξημένο το βάρος των φύλλων των φυτών 

της πρώτης εποχής σε σχέση με τη δεύτερη. Είναι σημαντική η διαφορά του βάρους 

καθώς ο μέγιστος μέσος όρος της δεύτερης εποχής είναι σχεδόν ο μισός από τον 

ελάχιστο μέσο όρο της πρώτης εποχής.

■ In ΕΠΟΧΗ ·2η ΕΠΟΧΗ
35,00

α

Επίπεδο αλαιότπιας

Διάγραμμα 4. Μέσος όρος βάρους των βλαστών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 4 φαίνεται ότι κατά την δεύτερη εποχή σποράς τα φυτά της 

ποικιλίας έχουν μεγαλύτερο βάρος βλαστών απ’ ότι τα φυτά της πρώτης εποχής 

σποράς. Αυτό, σε συνδυασμό με το παραπάνω διάγραμμα μας δείχνει ότι τα φυτά της 

πρώτης εποχής είχαν μεγαλύτερη εμπορική αξία, αφού το βάρος τους ήταν 

μεγαλύτερο στα φύλλα που είναι το εμπορεύσιμο προϊόν ενώ στη δεύτερη εποχή 

σποράς το βάρος ήταν μεγαλύτερο κατά πολύ στους βλαστούς.
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Διάγραμμα 5, Μέσος όρος των φύλλων των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 5 παρατηρούμε ότι ο αριθμός των φύλλων των φυτών είναι 

από 8 έως 12 εμπορεύσιμα ανά φυτό και φαίνονται οι διαφορές που προκαλεί η 

άρδευση με αλατούχο διάλυμα. Στην πρώτη εποχή σποράς τα φύλλα είναι μειωμένα 

στο επίπεδο του μάρτυρα και στο πρώτο επίπεδο σε σχέση με την δεύτερη, ενώ στην 

επέμβαση του δεύτερου επιπέδου τα εμπορεύσιμα φύλλα είναι περισσότερα.

4.3.2. Διαγράμματα της ποικιλίας DIANA

«In ΕΠΟΧΗ «2η ΕΠΟΧΗ

.α.............. α

Μάριυρας Ιο  επίπεδο 2ο επίπεδο
Επίπεδο αλαιότητας

■  1ΠΕΠΟΧΗ ■ 2η ΕΠΟΧΗ
1,40

Επίπεδο αλαεότητας

Διάγραμμα 6. Μέσος όρους ύψους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 6 παρατηρείται ότι τα φυτά της δεύτερης εποχής σποράς είχαν 

μεγαλύτερη ανάπτυξη ως προς το ύψος και αυτό οφείλεται κυρίως στις καλύτερες 

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Επίσης, στη δεύτερη εποχή σποράς 

παρατηρούμε αύξηση του ύψους όπου έγινε άρδευση με αλατούχο διάλυμα, σε
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αντίθεση με το μάρτυρα όπου δεν είχαμε την παρουσία άλατος ενώ στην πρώτη 

εποχή σποράς το ύψος δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές.

sin ΕΠΟΧΗ 12ΠΕΠΟΧΗ
5 0 .0 0

70.00

60.00 

J: 5θ,οο
Ο
Ο
5 40,00
•θ·
6  30,00

• β
CO

20,00

10,00

0,00
Μάρτυρας Ιο επίπεδο 2.ο επίπεδο

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 7. Μέσος όρος βάρους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 7 παρατηρούμε ότι το συνολικό βάρος του φυτού είναι 

μεγαλύτερο στην δεύτερη εποχή σποράς στο μάρτυρα και στο πρώτο επίπεδο 

αλατότητας, ενώ στο δεύτερο επίπεδο τα φυτά της δεύτερη εποχής σποράς 

παρουσιάζουν το μικρότερο βάρος από οποιαδήποτε άλλη επέμβαση.

■ In ΕΠΟΧΗ ■ 2η ΕΠΟΧΗ
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5  40,00

|  30,00 
•θ·

. §  20,00m
10,00

0.00
Μάρτυρας Ιο  επίπεδο 2ο επίπεδο

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 8. Μέσος όρος βάρους των φύλλων της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 8 παρατηρείται ότι τα φυτά της πρώτης εποχής σποράς έχουν 

μεγαλύτερο βάρος στα φύλλα απ’ ότι τα φυτά της δεύτερης εποχής και σε αυτή τη 

ποικιλία.
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Διάγραμμα 9. Μέσος όρος βάρους των βλαστών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 9 παρατηρείται μεγάλη διαφορά στο βάρος των βλαστών των 

φυτών της πρώτης εποχής σποράς σε σχέση με τα φυτά της δεύτερης. Στη δεύτερη 

εποχή σποράς το βάρος των βλαστών είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό ίσως να 

οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη των φυτών είναι πολύ γρηγορότερη απ’ ότι στην πρώτη 

εποχή.

Διάγραμμα 10. Μέσος όρος των φύλλων των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 10 διακρίνουμε ότι σε αυτή τη ποικιλία κατά τη δεύτερη 

εποχή φύτευσης είχαμε περισσότερα φύλλα σε όλα τα επίπεδα αλατότητας με 

μεγαλύτερη τη διαφορά στην επέμβαση του μάρτυρα.
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4.3.3. Διαγράμματα της ποικιλίας DILL
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2ο επίπεδο

Διάγραμμα 11. Μέσος όρος ύψους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 11 διακρίνουμε εύκολα ότι το ύψος των φυτών της πρώτης 

εποχής είναι μικρότερο από αυτό των φυτών της δεύτερης, και παρουσίασαν μικρές 

διαφορές ως προς οποιαδήποτε επέμβαση. Στη δεύτερη εποχή σποράς όπως είδαμε 

και κατά τη διάρκεια του πειράματος η ανάπτυξη των φυτών ήταν αρκετά 
μεγαλύτερη.

* 1ηΕΠΟΧΗ ■  2η ΕΠΟΧΗ

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 12. Μέσος όρος βάρους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 12 παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

πρώτης και της δεύτερης εποχής σποράς. Στην επέμβαση του μάρτυρα το βάρος των 

φυτών ήταν σχεδόν το ίδιο, στην επέμβαση του πρώτου επιπέδου αλατότητας, η

45



δεύτερη εποχή παρουσίασε μεγαλύτερο βάρος φυτών ενώ στο δεύτερο επίπεδο, 

μεγαλύτερο βάρος παρουσίασαν τα φυτά της πρώτης εποχής με μεγάλη διαφορά.

■  1η ΕΠΟΧΗ ■  2η ΕΠΟΧΗ

30,00

Επικέ δο αλατότητας

Διάγραμμα 13. Μέσος όρος βάρους των φύλλων της ποικιλίας στις δυο εποχές.

Στο Διάγραμμα 13 διακρίνεται εύκολα η διαφορά στα φυτά της ποικιλίας 

αφού η πρώτη εποχή σποράς είχε κατά κανόνα μεγαλύτερο βάρος φύλλων από τα 

φυτά της δεύτερης σε κάθε επέμβαση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη 

πρώτη εποχή σποράς το βάρος των φύλλων αυξάνονταν όσο αυξάναμε την 

συγκέντρωση της αλατότητας όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα.

» In ΕΠΟΧΗ » 2 η  ΕΠΟΧΗ
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Μάρτυρας Ιο επίπεδο 2ο επίπεδο

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 14. Μέσος όρος βάρους των βλαστών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 14 παρατηρούμε ότι στις επεμβάσεις του μάρτυρα και του 

πρώτου επιπέδου αλατότητας οι βλαστοί των φυτών της δεύτερης εποχής έχουν
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σημαντικά μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τα φυτά της πρώτης, ενώ η διαφορά στην 

επέμβαση του δεύτερου επιπέδου δεν ξεπερνά την τάξη των 10 γρ.

U 1ηΕΠΟΧΗ ■ 2η ΕΠΟΧΗ
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Μάρτυρας Ιο επίπεδο 2ο επίπεδο

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 15. Μέσος όρος φύλλων των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 15 παρατηρούμε ότι τα φυτά της ποικιλίας Dill κατά τη 

δεύτερη εποχή σποράς και στα τρία επίπεδα αλατότητας παρουσίασαν μεγαλύτερο 

αριθμό εμπορεύσιμων φύλλων χωρίς μεγάλες διαφορές όμως από τα φυτά της πρώτης 

εποχής σποράς.

4.3.4. Διαγράμματα της ποικιλίας DUCAT

■  1η ΕΠΟΧΗ ■  2η ΕΠΟΧΗ
1,40

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 16. Μέσος όρος ύψος των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.
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Στο Διάγραμμα 16 παρατηρούμε και πάλι ότι το ύψος των φυτών της 

δεύτερης εποχής σποράς είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτών της πρώτης.

a  In  ΕΠΟΧΗ Β2η ΕΠΟΧΗ
100.00

90,00 ...............................α

Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 17. Μέσος όρος βάρους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές.

Στο Διάγραμμα 17 παρατηρείται ότι τα φυτά της πρώτης εποχής σποράς 

παρουσιάζουν αύξηση του βάρους τους όσο αυξάνεται η συγκέντρωση του άλατος 

στο αρδευτικό διάλυμα, πράγμα που δεν ισχύει και στη δεύτερη εποχή.

■ In  ΕΠΟΧΗ 12η ΕΠΟΧΗ

70,00

60,00

Μάρτυρας Ιοεπίπεδο
Επίπεδο αλατότητας

2ο επίπεδο

Διάγραμμα 18. Μέσος όρος βάρους των φύλλων των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές.

Στο Διάγραμμα 18 παρατηρείται ότι τα φυτά της πρώτης εποχής σποράς 

παρουσιάζουν αύξηση του βάρους των φύλλων τους όσο αυξάνεται η συγκέντρωση 

του άλατος στο αρδευτικό διάλυμα γι’ αυτό και παρατηρείται η ίδια αύξηση και στο 

παραπάνω διάγραμμα.

48



45.00

40.00

35.00

J j  30,00
>
•g 25,00

I .  20,00
cr

|  15,00
•o
CO

10.00

5,00 

0,00
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Μάρτυρας Ιο ιη ίπεδο  Ζοεπύκδο
Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 19. Μέσος όρος βάρους των βλαστών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 19 παρατηρούμε και σε αυτή τη ποικιλία ότι στη 

δεύτερη εποχή σποράς το βάρος των βλαστών των φυτών ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερο από αυτό των φυτών στην πρώτη εποχή.

■ In ΕΠΟΧΗ ·2 η  ΕΠΟΧΗ
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Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 20. Μέσος όρος φύλλων των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 20 παρατηρούμε ότι τα φυτά της ποικιλίας Ducat κατά 

τη δεύτερη εποχή σποράς και στα τρία επίπεδα αλατότητας παρουσίασαν μεγαλύτερο 

αριθμό εμπορεύσιμων φύλλων από τα φυτά της πρώτης εποχής σποράς.
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4.3.4. Διαγράμματα της ποικιλίας TETRA

■ In ΕΠΟΧΗ ■ 2η ΕΠΟΧΗ

1,20

Μάριυρας Ιοεπίπεδο 2ο επίπεδο
Επίπεδο αλατότητας

Διάγραμμα 21. Μέσος όρος ύψους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 21 παρατηρούμε και πάλι ότι το ύψος των φυτών της 

δεύτερης εποχής σποράς είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτών της πρώτης.
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Διάγραμμα 22. Μέσος όρος βάρους των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές.

Στο Διάγραμμα 22 παρατηρείται ότι στο επίπεδο του μάρτυρα τα φυτά 

είχαν το ίδιο σχεδόν βάρος, στο πρώτο επίπεδο τα φυτά της δεύτερης εποχής σποράς 

είχαν μεγαλύτερο βάρος ενώ στο δεύτερο επίπεδο, τα φυτά της πρώτης.
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Διάγραμμα 23. Μέσος όρος βάρους των φύλλων των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές.

Στο Διάγραμμα 23 το βάρος των φύλλων των φυτών της πρώτης 

εποχής σποράς παρουσιάζεται σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των φυτών της 

δεύτερης εποχής σποράς σε όλες τις επεμβάσεις με τα διαφορετικά επίπεδα 

αλατότητας.

■ In ΕΠΟΧΗ · 2 η  ΕΠΟΧΗ
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Διάγραμμα 24. Μέσος όρος βάρους των βλαστών της ποικιλίας στις δύο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 24 παρατηρούμε ότι το βάρος των βλαστών στα φυτά 

της δεύτερης εποχής σποράς είναι σημαντικά μεγαλύτερο από κάθε επέμβαση της 

πρώτης εποχής σποράς όπως και σε όλες τις ποικιλίες.
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Διάγραμμα 25. Μέσος όρος φύλλων των φυτών της ποικιλίας στις δυο εποχές σποράς.

Στο Διάγραμμα 25 παρατηρούμε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μεγαλύτερος 

στην δεύτερη εποχή σποράς για τις επεμβάσεις του μάρτυρα και την επέμβαση στο 

δεύτερο επίπεδο αλατότητας, ενώ στο πρώτο επίπεδο υπάρχει διαφορά, αφού στη 

δεύτερη εποχή τα φύλλα ήταν σημαντικά λιγότερα.

4.4. Σύγκριση ανόργανων θρεπτικών στοιχείων

Μετρήσεις για τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία λήφθηκαν μόνο για την 

δεύτερη εποχή σποράς και η σύγκριση έγινε μεταξύ των ποικιλιών και των θρεπτικών 

στοιχείων. Τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία για τα οποία λήφθηκαν μετρήσεις είναι 

Mn, Ca, Mg, Fe, Ζη, Κ, Na. Αυτές οι μετρήσεις είναι σημαντικές διότι δείχνουν τις 

διαφορές σε θρεπτικά στοιχεία της κάθε ποικιλίας, αφού στα φυτά για τα οποία 

παρουσιάζονται τα στοιχεία έγιναν ακριβώς οι ίδιες επεμβάσεις και επικρατούσαν οι 

ίδιες συνθήκες σε υγρασία, θερμοκρασία και ηλιοφάνεια. Τα αποτελέσματα αυτών 

των μετρήσεων συνολικά, αποτελούν ουσιαστικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

φυτών.
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Διάγραμμα 26. Ποσότητα του στοιχείου Mg ανά L εκχυλίσματος για τις επεμβάσεις της κάθε 

ποικιλίας.

Στο Διάγραμμα 26 συμπεραίνουμε ότι η ποσότητα του Mg είναι μεγαλύτερη 

στον μάρτυρα της κάθε ποικιλίας εκτός από την ποικιλία Ducat, όπου η ποσότητα του 

στοιχείου είναι μεγαλύτερη στο πρώτο επίπεδο αλατότητας. Μικρότερη ήταν η 

περιεκτικότητα του στοιχείου στην ποικιλία Bouquet στο δεύτερο επίπεδο 

αλατότητας.

Διάγραμμα 27. Ποσότητα του στοιχείου Ca ανά L εκχυλίσματος για τις επεμβάσεις της κάθε 

ποικιλίας.

Στο Διάγραμμα 27 παρατηρούμε ότι η ποσότητα του Ca είναι μεγαλύτερη στο 

πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο αλατότητας της ποικιλίας Dill, ενώ σε επίπεδο 

μάρτυρα μεγαλύτερη είναι στην ποικιλία Bouquet. Η χαμηλότερη τιμή του στοιχείου 

είναι στο πρώτο επίπεδο αλατότητας της ποικιλίας Diana.
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Διάγραμμα 28. Ποσότητα του στοιχείου Μη ανά L εκχυλίσματος για τις επεμβάσεις της κάθε 

ποικιλίας.
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Στο Διάγραμμα 28 παρατηρείται ότι η ποσότητα του Μη είναι μεγαλύτερη στο 

πρώτο επίπεδο αλατότητας της ποικιλίας Diana, και μετά ακολουθεί το δεύτερο 

επίπεδο της ποικιλίας Bouquet. Μικρότερη είναι η περιεκτικότητα του στοιχείου στην 

ποικιλία Bouquet στο πρώτο επίπεδο αλατότητας.

ppm Fe
110

Bouquet Diana Dill Ducat Tetra

Διάγραμμα 29. Ποσότητα του στοιχείου Fe ανά L εκχυλίσματος για τις επεμβάσεις της κάθε 

ποικιλίας.

Στο Διάγραμμα 29 παρατηρείται ότι η ποσότητα του Fe είναι μεγαλύτερη στο 

μάρτυρα της ποικιλίας Diana, και μετά ακολουθεί το πρώτο επίπεδο αλατότητας της 

ίδιας ποικιλίας. Μικρότερη είναι η περιεκτικότητα του στοιχείου στην ποικιλία Tetra 

στο επίπεδο του μάρτυρα.
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Διάγραμμα 30. Ποσότητα του στοιχείου Κ ανά L εκχυλίσματος για τις επεμβάσεις της κάθε

ποικιλίας.

Στο Διάγραμμα 30 παρατηρείται ότι η ποσότητα του Κ είναι μεγαλύτερη στο 

πρώτο επίπεδο αλατότητας της ποικιλίας Tetra, και μετά ακολουθεί το επίπεδο του 

μάρτυρα της ποικιλίας Dill. Μικρότερη είναι η περιεκτικότητα του στοιχείου στην 

ποικιλία Bouquet στο δεύτερο επίπεδο αλατότητας.
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Bouquet Diana Dill Ducat Tetra

Διάγραμμα 31. Ποσότητα του στοιχείου Na ανά L εκχυλίσματος για τις επεμβάσεις της κάθε 

ποικιλίας.

Στο Διάγραμμα 31 παρατηρούμε ότι η ποσότητα του Na είναι μεγαλύτερη στο 

πρώτο επίπεδο αλατότητας της ποικιλίας Dill, και μετά ακολουθεί το επίπεδο του 

μάρτυρα της ποικιλίας Diana. Μικρότερη είναι η περιεκτικότητα του στοιχείου στην 

ποικιλία Bouquet στο πρώτο επίπεδο αλατότητας.
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Διάγραμμα 32. Ποσότητα του στοιχείου Ζπ ανά L εκχυλίσματος για τις επεμβάσεις της κάθε 

ποικιλίας.

Στο Διάγραμμα 32 συμπαιραίνουμε όχι η ποσότητα του Zn είναι μεγαλύτερη 

στο επίπεδο του μάρτυρα της ποικιλίας Bouquet, και μετά ακολουθεί το πρώτο 

επίπεδο της ποικιλίας Tetra. Μικρότερη είναι η περιεκτικότητα του στοιχείου στην 

ποικιλία Dill στο πρώτο επίπεδο αλατότητας.
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5.Συζήτηση

5.1. Πρώτη εποχή σποράς

Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι η αυξημένη αλατότητα 

προκαλεί την αύξηση του βάρους και του ύψους των φυτών, με εξαίρεση την ποικιλία 

Diana, όπου δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση στο ολικό βάρος και το ύψος του 

φυτού. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με αυτά των Gururaja κ.ά. (2001) και 

Gautam κ.ά. (2011) οι οποίοι αναφέρουν ότι ο γονότυπος του φυτού παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ύπαρξη ανθεκτικότητας σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας. Ο αριθμός 

των φύλλων αυξήθηκε στην περίπτωση των ποικιλιών Bouquet και Dill όταν 

εφαρμόστηκε το υψηλότερο επίπεδο αλατότητας, ενώ για όλες τις ποικιλίες 

παρατηρήθηκε αύξηση του βάρους των βλαστών είτε από το χαμηλότερο επίπεδο 

αλατότητας Bouquet και Tetra είτε μόνο όταν εφαρμόστηκε το υψηλότερο επίπεδο 

αλατότητας Dill, Diana και Ducat. Οι ποικιλίες Bouquet, Dill και Ducat 

ανταποκρίθηκαν θετικά στην αυξημένη αλατότητα ως προς το βάρος των φύλλων ενώ 

οι ποικιλίες Diana και Tetra διατήρησαν σταθερό στο βάρος των φύλλων. Σχετικά με 

τη σύγκριση των διαφόρων ποικιλιών παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

τους, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο επίπεδο αλατότητας.

5.2 Δεύτερη εποχή σποράς

Στη δεύτερη εποχή σποράς, οι τιμές διαφέρουν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα 

αλατότητας εκτός από το βάρος φυτού στις ποικιλίες Bouquet και Tetra και το βάρος 

των φύλλων στην ποικιλία Ducat. Ακόμα, η αύξηση της αλατότητας στο νερό της 

άρδευσης έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών και ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των ποικιλιών Dill, και Ducat, όπου παρατηρήθηκε αύξηση για τα 

περισσότερα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση το ύψος των φυτών της 

ποικιλίας Dill. Επίσης, οι ποικιλίες διέφεραν σημαντικά ως προς το ύψος τους όπου 

στο υψηλό επίπεδο αλατότητας η ποικιλία Dill, είχε τις χαμηλότερες μέσες τιμές, ενώ 

η ποικιλία Tetra είχε το μεγαλύτερο συνολικό βάρος φυτού για το ίδιο επίπεδο
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αλατότητας. Σχετικά με το βάρος των φύλλων και το βάρος των βλαστών, οι 

ποικιλίες Ducat και Tetra είχαν το υψηλότερο βάρος.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι ο άνηθος είναι ένα φυτό αρκετά ανθεκτικό 

στην αυξημένη αλατότητα, ενώ με την επιλογή των κατάλληλων γονοτύπων μπορεί 

να επιτύχουμε και αύξηση των αποδόσεων, κυρίως σε αριθμό φύλλων δεδομένου του 

τρόπου εμπορίας του συγκεκριμένου λαχανικού.

58



6. Συμπεράσματα
Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και τη στατιστική επεξεργασία των 

μετρούμενων τιμών και των μεταχειρίσεων εξάγονται συνοπτικά τα παρακάτω 

συμπεράσματα.

Τα φυτά του άνηθου, και στις δύο εποχές σποράς, παρουσιάζουν σημαντική 

ανθεκτικότητα στην αλατότητα του νερού άρδευσης, καθοός δεν παρατηρήθηκε 

μείωση στο ύψος των φυτών που είχαν αρδευτεί με νερό συγκέντρωσης άλατος 4 και 

8 dS/m. Γεγονός αποτελεί αντίθετα, ότι η αυξημένη συγκέντρωση χλωριούχου 

νατρίου στο νερό άρδευσης, αυξάνει το ύψος και γενικότερα την ανάπτυξη των 

φυτών, όπως παρατηρήθηκε από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, για τα 

φυτά όλων των ποικιλιών που αρδεύτηκαν με νερό συγκέντρωσης άλατος 4 και 8 

dS/m σε σχέση με τα φυτά στα οποία δεν υπήρχε παρουσία άλατος στο νερό 

άρδευσης (Διαγράμματα 1-25).

Μια γενική παρατήρηση είναι ότι τα φυτά που ποτίστηκαν με νερό άρδευσης 

χωρίς προσθήκη άλατος απέκτησαν μικρότερο ύψος σε σχέση με τα υπόλοιπα φυτά 

που αρδεύτηκαν με νερό που περιείχε χλωριούχο νάτριο.

Μια ακόμα σημαντική παρατήρηση είναι το γεγονός ότι η άρδευση με 

χλωριούχο νάτριο δεν επηρέασε σημαντικά την απόδοση των φυτών καθώς και τα 

ποιοτικά τους χαρακτηριστικά όπως συμπεραίνουμε από τα διαγράμματα που έγιναν 

για την δεύτερη εποχή σποράς για κάθε επίπεδο αλατότητας (Διαγράμματα 26-28). 

Αυτή η παρατήρηση επαληθεύεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σύμφωνα 

με τη μελέτη της (Τσαμαϊδή, 2013).

Συγκρίνοντας τις ποικιλίες μεταξύ τους, προκύπτει ότι η ποικιλία DILL 

παρουσιάζεται πιο σταθερή στην απόδοση της πρώτης και της δεύτερης εποχής 

σποράς και συγκεκριμένα στο διάγραμμα του αριθμού των φύλλων (Διάγραμμα 15) 

δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στο εμπορεύσιμο προϊόν που είναι και το άμεσο 

ενδιαφέρον του κάθε καλλιεργητή.

Τέλος, προκύπτει ότι ο άνηθος είναι ένα φυτό αρκετά ανθεκτικό στην 

αυξημένη αλατότητα, ενώ με την επιλογή των κατάλληλων γονοτύπων μπορεί να 

επιτύχουμε και αύξηση των αποδόσεων, κυρίως σε αριθμό φύλλων δεδομένου του 

τρόπου εμπορίας του συγκεκριμένου λαχανικού.
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