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Περίληψη

Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου του 21ου αιώνα συνέβαλλαν σε μεγάλο 
βαθμό στην αύξηση του ρυθμού εκμετάλλευσης και εξάντλησης των κοιτασμάτων των ορυκτών 
καυσίμων, η χρήση των οποίων υποβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, 
η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών - φιλικών προς το περιβάλλον - μορφών ενέργειας θεωρείται 
αναγκαία. Η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας (Cynara cardunculus L.), γνωστή και ως cynara ή 
cardoon, αποτελεί μια εν δυνάμει ενεργειακής φύσεως καλλιέργεια η οποία έχει αποδείξει τις 
θετικές επιδράσεις της στον ενεργειακό τομέα. Οι χρήσεις της καλλιέργειας ποικίλουν και 
μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως ως στερεά καύσιμα 
(επιφανειακή βιομάζα) αλλά και στην παραγωγή υγρών καυσίμων (βιοντίζελ).

Από την άλλη μεριά, η τροφή αποτελεί την βασική μορφή ενέργειας όλων των έμβιων 
όντων. Καλλιέργειες όπιος αυτή της σόγιας (Glycine max L. Merrill) και του καλαμποκιού (Zea 
mays L.) καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χάρτη εξαιτίας των αυξημένων 
ενεργειακών αποθεμάτων και των πολλών διαφορετικών χρήσεών τους. Επιπλέον, το βαμβάκι 
αποτελεί ένα σημαντικό βιομηχανικό φυτό, η καλλιέργεια του οποίου αξιοποιείται από τον 
βιομηχανικό τομέα παραγωγής.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης της προϋπάρχουσας 
ενεργειακής καλλιέργειας αγριαγκινάρας (Cynara cardunculus L.) ως προς την ολοκλήρωση του 
βιολογικού κύκλου καθώς και τυχόν επιδράσεις στις τελικές αποδόσεις των μεταγενέστερων 
καλλιεργειών σόγιας (Glycine max L.), βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.) και καλαμποκιού 
(Zea mays I..).

Από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι η προηγούμενη καλλιέργεια της 
αγριαγκινάρας και τα διαφορετικά επίπεδα λίπανσης δημιουργούνε το φαινόμενο της υστέρησης 
στην αύξηση και την ανάπτυξη των προηγούμενων καλλιεργειών που οφείλεται στην μείωση της 
υπάρχουσας εδαφικής υγρασίας. Επομένως, θα πρέπει να εξετασθεί ως προηγούμενη 
καλλιέργεια όπου η απομάκρυνσή της θα πραγματοποιηθεί τους φθινοπωρινούς μήνες.

Λέξεις Κλειδιά: αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L.), σόγια (Glycine max L. Merrill), βαμβάκι 
(Gossypium hirsutum L.). καλαμπόκι (Zea mays L.). αλληλεπίδραση, αζωτούχος λίπανση, άρδευση.
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1. Εισαγωγή

1.1 Βαμβάκι (Gossypium hirsutum L.)

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για είδη ένδυσης, υπόδησης 
και γενικότερα αντικειμένων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του 
και διευκολύνουν τη ζωή του (σχοινιά, δίχτυα, χαρτί κ.ά.), συνέβαλλαν καθοριστικά στη 
δημιουργία μιας μεγάλης ζήτησης του κυρίως συστατικού αυτών των αντικειμένων που δεν είναι 
άλλο από την κλωστική ίνα. Η ίνα αυτή παράγεται με δύο κυρίως τρόπους: τεχνητά και φυσικά. 
Η τεχνητή-συνθετική ίνα αποτελεί δημιούργημα του ανθρώπου και μπορεί να προέρχεται από 
υλικά όπως είναι ο πολυεστέρας, το νάιλον, ακρυλικά υλικά, το ραιγιόν κύριο συστατικό του 
οποίου είναι η βισκόζη κ.ά. (Weinberger, 1996). Αντιθέτως. η φυσική ίνα προέρχεται από την 
καλλιέργεια διαφόρων φυτικών ειδών που παράγουν ίνες όπως το βαμβάκι (Gossypium spp.), το 
λινάρι {Linum usitatissimuvi) κ.ά. Η κυριότερη διαφορά μεταξύ φυτικής έναντι της συνθετικής 
ίνας έγκειται στην ποιοτική υπεροχή της φυτικής.

Η φυτική ίνα προέρχεται από πρωτογενείς ή δευτερογενείς μεριστωματικούς ιστούς και 
στην περίπτιοση του βαμβακιού από τα επιδερμικά κύτταρα του γονιμοποιημένου ωαρίου 
(Παπακό)στα -  Τασοπούλου.2013; Kohel et al. 1984). Επομένως, η εξάπλωση της καλλιέργειας 
των κλωστικών αυτών φυτικών ειδών ήταν αναπόφευκτη καθώς η οικονομική τους σημασία 
ήταν πολύ μεγάλη. Η καλλιέργεια ενός ινοδωτικού φυτού πήρε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις 
εξαιτίας της παραγωγικότητας και οικονομικής δυναμικότητάς του. Αυτή είναι η καλλιέργεια 
του βαμβακιού.

Εικόνα 1: Καλλιέργεια Βαμβακιού (Πηγή: http://science-all.com/wallpapers/cotton-field.html)

http://science-all.com/wallpapers/cotton-field.html
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1.2 Βοτανική Περιγραφή

Το φυτό του βαμβακιού ήταν ένας θερμού κλίματος ξυλώδης πολυετής θάμνος ωστόσο 
σήμερα καλλιεργείται ως ετήσιο φυτό. Ο κύριος λόγος καλλιέργειας του είναι η παραγωγή 
κλωστικής ίνας αλλά και λαδιού των σπόρων το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για ανθρώπινη 
κατανάλωση (μαργαρίνη, μαγιονέζα κ.ά.) όσο και για τη βιομηχανία (χρώματα, βερνίκια, 
σαπούνια κ.ά.) (Παπακώστα -  Τασοπούλου.2013; Kohel et al. 1984). Ωστόσο, το παραπροϊόν 
της επεξεργασίας των σπόριον το οποίο ονομάζεται βαμβακόπιτα -ή βαμβακοπλακούντας- 
μπορεί να καταναλωθεί από τα ζώα καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη το καθιστά 
ιδανικό για ζωοτροφή. Η καλλιέργεια του βαμβακιού λαμβάνει χώρα από 45° ΒΠ έως 32° ΝΠ 
κυρίως σε τροπικές περιοχές (Kohel et al, 1984). Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό 
στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Θράκη και λιγότερο στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Το 
είδος Gossypium hirsutum L. αποτελεί το πιο ευρέως διαδεδομένο καλλιεργούμενο είδος 
βαμβακιού στον ελλαδικό χώρο.

1.3 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Αν και βοτανικά αποτελεί πολυετή καλλιέργεια, σήμερα καλλιεργείται σαν ετήσιο φυτό το 
ύψος του οποίου κυμαίνεται από 1-1,5 m ίσως και περισσότερο. Το ριζικό του σύστημα 
αποτελείται από μια βαθιά πασσαλώδη ρίζα η οποία μπορεί να εισχωρήσει σε βάθος μέχρι και 
2m. Η μηχανική σύσταση, η δομή και η υγρασία του εδάφους αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες για το βάθος στο οποίο μπορεί να φτάσει η ρίζα του βαμβακιού. Τα στελέχη του 
έχουν χρώμα πράσινο ή καφέ και αποτελούνται από φύλλα που σχίζονται σε 3 ή 5 αβαθείς 
λοβούς που σχηματίζουν μύτη. Τα βράκτια καταλήγουν σε 7-12 δόντια ενώ τα φύλλα και οι 
βλαστοί μπορεί να περιβάλλονται από μικρές τρίχες. Τα άνθη είναι μεγάλα και περιλαμβάνουν 
πέταλα με μήκος πάνω από 50mm, ανοιχτού κίτρινου χρώματος (Kohel et al, 1984). Τα 
καρποφόρα όργανα, τα οποία ονομάζονται καρύδια, είναι μεγάλα σφαιρικού σχήματος και 
περιέχουν 3-5 χώρους με 5 -1 1 σπόρους σε κάθε χώρο. Οι σπόροι είναι καλυμμένοι με ένα πυκνό 
στρώμα από άσπρες ίνες μήκους 13-33 mm και φέρουν χνούδι (Παπακώστα -  Τασοπούλου, 
2013).

~  1 0  ~
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Πίνακας 1: Συστηματική Κατάταξη Βαμβακιού (Πηγή: www.wikipedia.org)

Βασίλειο Plantae

Τάξη Malvales

Οικογένεια Malvaceae

Γ ένος Gossypium

Είδος hirsutum

Επιστημονική Ονομασία Gossypium hirsutum L.

Εικόνα 2: Μορφολογική Απεικόνιση φυτού βαμβακιού (Πηγή: http://cuniuseum-archive.colorado.edu)

http://www.wikipedia.org
http://cuniuseum-archive.colorado.edu
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1.4 Αύξηση & Ανάπτυξη

Η αύξηση και η ανάπτυξη του φυτού του βαμβακιού μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε πέντε 
στάδια:

ΐ. Φύτρωμα του σπόρου

ii. Γ1 ανάπτυξη και δημιουργία αρχικής φυτοστοιβάδας

iii. Σχηματισμός ανθοφόρων οφθαλμών 

ΐν. Άνθηση

ν. Ανάπτυξη και ωρίμανση καρποφόρων οργάνων

Η ύπαρξη ικανοποιητικής ποσότητας υγρασίας αποτελεί βασικό παράγοντα προκειμένου να 
ξεκινήσει η διαδικασία φυτρώματος του σπόρου. Όντας φυτό τροπικών και υποτροπικών 
περιοχών γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι και η θερμοκρασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην αύξηση του φυτρωτικού ρυθμού του φυτού. Κάτω από τον ορθολογικό συνδυασμό των 
παραγόντων υγρασίας, θερμοκρασίας, υφής και σύστασης του εδάφους και επικρατουσών 
καιρικών συνθηκών, το φύτρωμα του σπόρου του βαμβακιού στην Ελλάδα γίνεται σε 8-15 
ημέρες μετά τη σπορά (Παπακώστα -  Τασοπούλου,20Ι3). Με μία βασική θερμοκρασία

Ο Ο

φυτρώματος μεταξύ 11,4-15 C, ένα εύρος θερμοκρασιών ανάπτυξης 23,5-32 C στο οποίο 
παρατηρείται διπλάσια ταχύτητα φυτρώματος και σαν βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης η 28
Ο

C. φαίνεται ότι η θερμοκρασία κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό στο μερίδιο ανάπτυξης του φυτού 
του βαμβακιού (Constable and Bange, 2015).

Η περίοδος από τον Μάιο μέχρι τα μέσα Ιουνίου αποτελεί το χρονικό διάστημα μέσα στο 
οποίο το στάδιο του φυτρώματος διαδέχεται αυτό της εμφάνισης των πρώτων ανθοφόρων 
οφθαλμών και διαρκεί περίπου 35-40 ημέρες ανάλογα με τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες. 
Στο στάδιο αυτό παρατηρείται η αύξηση της πασσαλώδους ρίζας του φυτού και η εμφάνιση-

Ο

ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας του φυτού. Η θερμοκρασία των 30-33 C αποτελεί την 
βέλτιστη θερμοκρασία για την έκπτυξη των φύλλων. Η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των 
φύλλων ακολουθεί μια σιγμοειδή καμπύλη καθώς τις πρώτες 20 ημέρες μετά την εμφάνισή τους 
εμφανίζουν την μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα η οποία στη συνέχεια μειώνεται.

Στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (χτένια) 4-5 
εβδομάδες μετά τη σπορά. Τα χτένια εμφανίζονται μεταξύ του 5ου με 6ου κόμβου και μεταξύ του 
6ου με 7°” κόμβου για τις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες αντίστοιχα. Η ικανοποιητική ισορροπία

~  12 ~
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μεταξύ υγρασίας και θρεπτικών συστατικών είναι αναγκαία καθώς στο στάδιο αυτό 
παρατηρείται η μεγαλύτερη βλαστική ανάπτυξη του φυτού. Η θερμοκρασία επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών καθώς χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να 
προκαλέσουν καθυστέρηση στην εμφάνισή τους ακόμα και πτώση των ανθέων (ανθόρροια). Στο 
επόμενο στάδιο παρατηρείται το φαινόμενο της άνθησης. Η σειρά άνθισης στο φυτό του 
βαμβακιού είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένη καθώς ακολουθεί μια σπειροειδής διάταξη 
ξεκινώντας από τους χαμηλότερους κλάδους με τα άνθη που βρίσκονται κοντά στο κεντρικό 
άξονα και συνεχίζει προς τα επάνω και εκτός του κεντρικού στελέχους (Παπακώστα -  
Τ ασοπούλου,2013).

Το γιββεριλικό οξύ (GA) αποτελεί μια φυτορυθμιστική ουσία η οποία συμβάλλει ενεργά 
στην ανάπτυξη των ανθέων καθώς βοηθά στην επιμήκυνση των στημόνων του άνθους (Kohel et 
al, 1984). Το μέγιστο της άνθισης παρατηρείται προς τα τέλη Ιουλίου. Το βαμβάκι εμφανίζεται 
ως αυτογονιμοποιούμενο φυτό αλλά μπορεί να συμβεί και σταυρογονιμοποίηση σε μικρό 
ποσοστό ανάλογα με την κάθε ποικιλία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πτώση ανθέων και καρπών 
αποτελεί συχνό φαινόμενο στην καλλιέργεια βαμβακιού. Τα δυσμενή για την παραγωγή αυτά 
φαινόμενα εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπιος είναι η μειωμένη ή υπερβολική υγρασία, 
η έλλειψη θρεπτικών συστατικών, προσβολή από έντομα και ασθένειες κ.ά.

Τελευταίο αλλά ιδιαιτέρως σημαντικό αποτελεί το στάδιο ανάπτυξης και ωρίμανσης των 
καρποφόρων οργάνων (καρύδια). Το στάδιο αυτό αλληλεπιδρά με το στάδιο της άνθησης καθώς 
ενώ τα καρύδια στο κάτω μέρος του φυτού αρχίζουν και ιοριμάζουν, στο πάνω μέρος μπορεί να 
εμφανίζονται ακόμα άνθη. Η ωρίμανση των καρυδιών λαμβάνει χώρα μετά από 7-18 ημέρες από 
τη γονιμοποίηση ή 50-70 ημέρες μετά την άνθηση. Έχει βρεθεί ότι η μεγαλύτερη παραγωγή 
λαμβάνεται από τα καρύδια που βρίσκονται στο κεντρικό άξονα του φυτού μεταξύ του 6ου και 
13ου κόμβου όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο ποσοστό φυλλικής επιφάνειας. Οι υδατάνθρακες 
αποτελούν βασικό συστατικό για την ωρίμανση των καρυδιών. Ακόμη, η ισορροπημένη ύπαρξη 
εδαφικής υγρασίας πρέπει να είναι ικανοποιητική διότι η έλλειψη ή η περίσσεια νερού μπορεί να 
έχει δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη των καρυδιών. Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (—30
Ο

C), η ύπαρξη θρεπτικών στοιχείων, ο καλός αερισμός κ.ά., αποτελούν απαραίτητους 
μεταβλητούς παράγοντες της ωρίμανσης των καρυδιών.

Τέλος, η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης και αποφυλλωτικών ουσιών αποτελούν σημαντικές 
καλλιεργητικές τεχνικές οι οποίες συμβάλλουν στην υποβοήθηση του ανοίγματος των καρυδιών 
(Παπακώστα -  Τασοπούλου. 2013).

~  13 ~
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Εικόνα 3: Καρποφόρα όργανα βαμβακιού (Πηγή: http://luirig.altervista.org/schedenam/)

1.5 Κλιματολογικές Συνθήκες Ανάπτυξης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το βαμβάκι μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές από 45° ΒΓΙ έως
Ο

32° ΝΠ οι οποίες έχουν τροπικό-υποτροπικό κλίμα. Η θερμοκρασία των 15 C είναι η ελάχιστη 
δυνατή κάτω από την οποία μπορεί να αναπτυχθεί το φυτό. Η καλλιέργεια χρειάζεται συνήθως

Ο

περισσότερες από 160 ημέρες πάνω από τους 15 C (Kohel et al., 1984). Η βροχόπτωση αποτελεί 
ένα άλλο σημαντικό παράγοντα για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Μία ξηρική καλλιέργεια 
βαμβακιού απαιτεί τουλάχιστον 450-500 mm νερού. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι απαραίτητη 
η εφαρμογή συμπληρωματικής άρδευσης. Κατά την περίοδο της ωρίμανσης των καρυδιών, το 
φυτό έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη σε νερό καθώς αποτελεί την χρονική περίοδο σχηματισμού της 
ίνας και του σπόρου. Στην Ελλάδα η ξηρική καλλιέργεια του βαμβακιού εφαρμόζεται σε πολύ 
λίγες περιοχές εξαιτίας των χαμηλών τελικών αποδόσεων. Το ηλιακό φως είναι ιδιαιτέρως 
αναγκαίο για την ανάπτυξη του βαμβακιού καθώς η έλλειψή του προκαλεί αθέμιτες επιδράσεις 
στην φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού.

Ως αναφορά το έδαφος, το βαμβάκι μπορεί να καλλιεργηθεί σε μια πληθώρα εδαφών. 
Ωστόσο, ως καταλληλότερα εδάφη θεωρούνται αυτά με μέση μηχανική σύσταση, πλούσια σε 
οργανική ουσία και μέσης γονιμότητας. Το ποσοστό οργανικής ουσίας του εδάφους είναι πολύ 
σημαντικό για το φυτό του βαμβακιού καθόκ η καλλιέργειά του έχει κατηγορηθεί για μεγάλου

~  14
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βαθμού μείωση της οργανικής ουσίας. Η ποσότητα της οργανικής ουσία ενός εδάφους μπορεί να 
αυξηθεί με συγκεκριμένες πρακτικές όπως με καλλιέργειες χλωρής λίπανσης, με εναλλαγή 
καλλιεργειών, με αμειψισπορά κ.ά. (Kohel et al., 1984). Επίσης, τα πολύ γόνιμα εδάφη είναι 
καλό να αποφεύγονται διότι αυξάνουν το ρυθμό της βλαστικής ανάπτυξης και μειώνουν σε 
μεγάλο βαθμό τη παραγωγή καρποφόρων οργάνων. To pH του εδάφους για την καλλιέργεια του 
βαμβακιού κυμαίνεται κατά κανόνα από 6.5-7.5.

Το βαμβάκι είναι σχετικά ανθεκτικό σε αλατούχα εδάφη με την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 
εδάφους να φτάνει έως τα 7.7 dSrn'1 (Παπακώστα -  Τασοπούλου.2013). Ωστόσο, η συχνή χρήση 
λιπασμάτων μπορεί να βοηθήσει την εμφάνιση αλατούχων εδαφών. Η χορήγηση λιπάσματος με 
τη μορφή της άνυδρης αμμωνίας έχει βρεθεί ότι βοηθά στην αύξηση των επιπέδων άλατος του 
εδάφους. Ένας αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου της αλατότητας είναι η 
άρωση του εδαφικού ορίζοντα προκειμένου να σπάσουν τα αλατούχα εδαφικά στρώματα. 
Ακόμη, η υπερπλήρωση (πλημμύρα) του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα με νερό αποτελεί μια 
άλλη τεχνική αντιμετώπισης των αλατούχων εδαφών (Kohel et al., 1984). Η κατεργασία του 
εδάφους σε βάθος 25cm αποτελεί μια καλλιεργητική τεχνική που γίνεται με σκοπό τη χαλάρωση 
του εδάφους προκειμένου αυτό να υποδεχθεί το σπόρο για την καλλιέργεια (Παπακώστα -  
Τασοπούλου, 2013).

1.6 Λίπανση

Η ύπαρξη θρεπτικών συστατικάον στο έδαφος αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα της 
αύξησης και ανάπτυξης των φυτών. Πιο συγκεκριμένα, στο βαμβάκι για τον έλεγχο της 
απόδοσης των καρυδιών έχει προταθεί η χρήση του δείκτη καρποφορίας ο οποίος αναφέρεται 
σαν τον λόγο του βάρους των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και των φύλλων 
(Παπακώστα -  Τασοπούλου. 2013). Τα στοιχεία άζωτο (Ν) , φώσφορος (Ρ) και κάλιο (Κ) είναι 
γνωστά ως οι τρεις αναγκαίοι παράγοντες της διατροφής των φυτών (Hu et al., 2016).

Το άζωτο (Ν) είναι το θρεπτικό στοιχείο το οποίο απαιτείται περισσότερο και σε 
μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τα άλλα δύο θρεπτικά στοιχεία (Dong et al.. 2010). Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την βλαστική ανάπτυξη του φυτού 
όσο και το ποσοστό της καρποφορίας του. Ακόμη, η επίδρασή του στο φυτό είναι σημαντική 
καθώς αυξάνει το δείκτη φυλλικής επιφάνειας (LAI), την περιεκτικότητα των φύλλων σε 
χλιοροφύλλη και την φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού. Επίσης, το άζωτο συμβάλλει 
στην επιμήκυνση της περιόδου καρποφορίας με άμεση συνέπεια τη δημιουργία επιπλέον 
ανθοφόρων κλάδων, ανθέων και καρυδιών. Ο σπόρος των καρυδιών, επίσης, επηρεάζεται από
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την ύπαρξη ή μη αζώτου καθώς επιδρά στην αύξηση του βάρους του. Από την άλλη μεριά, η 
διαθεσιμότητα του αζώτου δεν φαίνεται να επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ινών του 
βαμβακιού (Παπακώστα -  Τασοπούλου.2013).

Τα τελευταία χρόνια η εκτεταμένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων έχει προκαλέσει σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η μόλυνση του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (νίτρορύπανση) είναι μερικά από τα προβλήματα που έχουν 
παρουσιαστεί λόγιο αυτής της αλόγιστης χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων. Για το λόγο αυτό 
μετά από μελέτες στην Αυστραλία αποδείχθηκε ότι μια μείωση της τάξης του 15-25% στο 
χορηγούμενο άζωτο είναι δυνατή χιορίς να επιφέρει σημαντική μείιοση στην απόδοση της 
καλλιέργειας (Dong et al., 2010). Ο δείκτης αποδοτικότητας της χρήσης του αζώτου (NUE) 
χρησιμοποιείται για να περιγράφει το ισοζύγιο μάζας του αζώτου. Αποτελεί δείκτη που 
προσδιορίζει την αναλογία του αζώτου που αφαιρείται με το παραγόμενο προϊόν διαιρεμένο με 
το σύνολο τιον αζωτούχων εισροών του εδάφους. Όταν ο δείκτης παίρνει τιμές <1. τότε αυτές 
ερμηνεύονται ως απώλειες αζώτου εξαιτίας της έκπλυσης, της απονιτροποίησης. της 
ακινητοποίησης κ.ά ενώ όταν οι τιμές είναι >1 ερμηνεύονται ως εξάντληση τιον εδαφικών 
«δεξαμενών» (Stamatiadis et al., 2016).

Ο φώσφορος (Ρ) αποτελεί ένα άλλο θρεπτικό συστατικό για την καλλιέργεια του βαμβακιού 
το οποίο επιδρά κυρίως στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού που είναι πολύ 
σημαντικό για την μετέπειτα πορεία της καλλιέργειας. Ειδικότερα, στην αρχική περίοδο 
ανάπτυξης του φυτού, ο φώσφορος είναι απαραίτητος διότι η έλλειψη του προκαλεί νάνα φυτά 
με φύλλα τα οποία έχουν κηλίδες σκουριάς. Ακόμη, ο φώσφορος βοηθά στη πρωίμιση της 
παραγωγής δηλαδή στο άνοιγμα τιον καρυδιών (Παπακώστα -  Τασοπούλου. 2013).

Τέλος, το κάλιο (Κ) αποτελεί ένα μεγάλης σημασίας παράγοντα για την καλλιέργεια του 
βαμβακιού. Το κάλιο διαδραματίζει το ρόλο του ενζυμικού ενεργοποιητή και εμπλέκεται σε 
περισσότερες από 60 ενζυματικές αντιδράσεις όπως για παράδειγμα στη φιοτοσύνθεση. στην 
αναπνοή, στο μεταβολισμό τιον υδατανθράκων, στον έλεγχο του ανοίγματος των στομάτων των 
φύλλων, στη σύνθεση των πρωτεϊνών κ.ά. Επιπροσθέτους, το κάλιο επιδρά θετικά στη διατήρηση 
του οσμωτικού δυναμικού καθώς και στην πρόσληψη νερού από τα φυτά κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξης των ινών (Dong et al., 2010; Hu et al., 2016). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη 
καλύτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ινών (όπιυς μήκος, αντοχή, ομοιομορφία), στην 
μεγαλύτερη εκατοστιαία αναλογία ινών και στην καλύτερη ποιότητα του σπόρου (Παπακώστα -  
Τασοπούλου. 2013). Η έλλειψη καλίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απορρόφηση και το 
μεταβολισμό του αζώτου από το φυτό κυρίως στου τομείς του μεταβολισμού των πρωτεϊνών και 
των απαραίτητιον αμινοξέων. Η παροχή Κ αυξάνει την απορρόφηση NOT στις ρίζες και την
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μεταφορά από την ρίζα στο βλαστό όποτε γίνεται αντιληπτή η σημασία της ύπαρξης του καλιού 
στο «διαιτολόγιο» του φυτού του βαμβακιού (Hu et al., 2016).

Τα φυτά προσλαμβάνουν τα απαραίτητα για την ανάπτυξή τους θρεπτικά συστατικά από το 
έδαφος. Ωστόσο, ένα μέρος από αυτά απομακρύνονται από τον αγρό μέσα από τα τελικά 
προϊόντα τα οποία συλλέγονται κατά τη συγκομιδή. Το άζωτο και ο φώσφορος συσσωρεύονται 
στο φυτό κατά αναλογία με τη ξηρή ουσία στα διάφορα τμήματα του φυτού. Αντιθέτως, το 
κάλιο αφομοιώνεται ταχύτερα από το φυτό καθώς συμβάλλει στο γέμισμα του καρυδιού με 
καλής ποιότητας ίνες και σπόρο.

Πίνακας 2. Ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που αφομοιώνονται από τα φυτά και απομακρύνονται κατά 
τη συγκομιδή (για απόδοση 100kg ίνες/στρ.) (Παπακώστα -  Τασοπούλου, 2013).

Θρεπτικό Στοιχείο Συνολική Πρόσληψη από τα 

φυτά kg/στρ.

Απομάκρυνση κατά τη

συγκομιδή με το σύσπορο 

kg/στρ.

Ν 19 8

ρ 2ο 5 8 4

κ2ο 15 3

Ca 15 0,4

Mg 4 0,9

Πίνακας 3. Ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που αφομοιώνονται από 
τη συγκομιδή (Australian Government, 2008).

τα φυτά και απομακρύνονται κατά

Θρεπτικό Στοιχείο Συνολική Απορρόφηση από 

τα φυτά kg/στρ.

Απομάκρυνση κατά 

συγκομιδή kg/στρ.

τη

Ν 18 12

Ρ 2,5-3,0 2,0-2,5

Κ 20 4,1-4,8

Ca 22 1

Mg 2,4-4,0 1,2
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Ο Πίνακας 3 περιγράφει τις ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που απορροφούνται από 
τα φυτά και απομακρύνονται από το έδαφος κατά την καλλιέργεια του βαμβακιού στην 
Αυστραλία. Συγκριτικά με τον Πίνακα 2 ο οποίος αφορά τις ίδιες μεταβλητές αλλά για τον 
ελλαδικό χώρο, μπορούμε να συμπεράνουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές των 
απαιτήσεων μεταξύ των δύο χωρών και όποιες ελάχιστες αποκλίσεις παρατηρούνται μπορεί να 
οφείλονται στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες καθώς επίσης και στις διαφορές της 
σύστασης του εδάφους.

Η αφομοίωση της χορηγηθείσας λίπανσης από το φυτό του βαμβακιού δεν είναι ίδια από 
περιοχή σε περιοχή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:

1. Η ποιότητα του εδάφους!μηχανική σύσταση, βάθος, αερισμός)

2. Οι επικρατούσες κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής

3. Η διαθέσιμη υγρασία-δυνατότητα άρδευσης

4. Η πρωιμότητα της ποικιλίας

5. Η προηγούμενη συμπεριφορά του φυτού(αν υπήρχε)

6. Η ορθολογική καλλιεργητική τεχνική (πυκνότητα σποράς, προετοιμασία εδάφους)

7. Η προηγούμενη εμπειρία του καλλιεργητή

8. Η παρακολούθηση των διαδοχικών σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας

Για όλους του παραπάνω παράγοντες γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι η λίπανση δεν είναι 
σταθερή και μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο, ένα γενικό μοντέλο λίπανσης είναι 
δυνατό να προταθεί για τις βασικές απαιτήσεις της καλλιέργειας του βαμβακιού στον ελλαδικό 
χώρο και συνοψίζεται στον Πίνακα 4.
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Πίνακας 4. Συνιστώ με νες ποσότητες λιπαντικών στοιχείων ανάλογα με το μήκος της βλαστικής 
περιόδου σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου (Παπακώστα -  Τασοπούλου, 2013).

Βλαστική
Περίοδος(Περιοχές)

Θρεπτικά Στοιχεία Ποσότητα σε kg/στρ.

Μικρή (Θράκη) Ν 8 -1 0

ρ2ο 5 4 -5

Μέση (Κεντρική 
Μακεδονία)

Ν 1 0 -1 2

ρ 2ο 5 5 -6

Μεγάλη (Θεσσαλία-Στερεά 
Ελλάδα)

Ν 1 4 -1 6

ρ 2ο 5 5 -6

Η εφαρμογή της λίπανσης μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: α. με την βασική λίπανση και β. με 
την βασική και επιφανειακή λίπανση. Η απαραίτητη χρονική περίοδος κατά την οποία πρέπει να 
εφαρμοστεί η λίπανση εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες όπως οι επικρατούσες 
κλιματολογικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, η μορφή και το κόστος των 
λιπασμάτων καθώς επίσης και με το μήκος της βλαστικής περιόδου της κάθε ποικιλίας 
βαμβακιού. Η αναλογία βασικής προς επιφανειακή λίπανση είναι συνήθως 1:1 ή 3:1. Η βασική 
αζωτούχος λίπανση εφαρμόζεται κατά κανόνα πριν ή ταυτόχρονα με τη σπορά σε αντίθεση με 
την επιφανειακή η οποία ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των εφαρμογών μπορεί να 
γίνει κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης των φυτών αλλά απαγορεύεται να γίνει μετά 
την έναρξη της ανθοφορίας των φυτών (Παπακώστα -  Τασοπούλου. 2013).

1.7 Άρδευση

Η διαθεσιμότητα του νερού είναι ένας από τους μεγαλύτερους περιοριστικούς παράγοντες 
της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας της καλλιέργειας του βαμβακιού. Η 
συμπληρωματική άρδευση χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε περιοχές όπου η κάλυψη 
των υδατικών αναγκών της καλλιέργειας είναι πενιχρή από της βροχοπτώσεις (Li and Lascano, 
2011). Πιο συγκεκριμένα, η βροχόπτωση στη χώρα μας, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της καλλιέργειας με αποτέλεσμα την μείωση των αποδόσεων 
σε μη αρδευόμενες καλλιέργειες. Η διαχείριση της άρδευσης με βάση την σωστή μέθοδο, την 
κατάλληλη χρονική στιγμή και στην απαιτούμενη ποσότητα καλείται ολοκληρωμένη διαχείριση 
της άρδευσης της καλλιέργειας του βαμβακιού και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
αποδοτικότητας της καλλιέργειας.
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Η αρδευτικές επεμβάσεις είναι αναγκαίο να γίνονται ανάλογα με το αντίστοιχο στάδιο 
ανάπτυξης του φυτού. Κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο όπου παρατηρείται η πλήρης 
ανθοφορία και το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών, οι ημερήσιες απαιτήσεις σε νερό φτάνουν τα 
10 ιη3/στρ. Γενικά, οι απαιτήσεις της καλλιέργειας σε νερό έχουν υπολογιστεί περί τα 600-800 
mm. από τα οποία γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται κατά την 
περίοδο της άνθισης-ωρίμανσης των καρυδιών. (Παπακώστα -  Τασοπούλου. 2013 ).

Εικόνα 4: Στάγδην Άρδευση σε νεαρά φυτά βαμβακιού (Πηγή: http://uaf.edu.pk/directorates/water_management)

1.7.1 Συνθήκες Έλλειψης Υγρασίας

Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τα φυτά διέρχονται μέσα από μια μεγάλη ποικιλία από 
στρες καθένα από τα οποία έχουν ξεχωριστό αντίκτυπο στην αύξηση και ανάπτυξή τους. Η 
επιβίωση των φυτών από αυτά τα φαινόμενα βασίζεται στην προσαρμογή των φυτών στις 
εκάστοτε συνθήκες.

Η έλλειψη νερού αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη στρες και σχετίζεται με την 
ανεπάρκεια εδαφικής υγρασίας κάτω από συνθήκες υψηλής φωτοπεριόδου και αυξημένης 
θερμοκρασίας. Το βαμβάκι, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, έχει αυξημένες απαιτήσεις σε 
εδαφική υγρασία γεγονός το οποίο το καθιστά ιδιαιτέρως επιρρεπή σε συνθήκες έλλειψης νερού. 
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά συμπτώματα της έλλειψης νερού είναι ο μαρασμός των 
φύλλων του φυτού. Ωστόσο δεν αποτελεί πάντα ξεκάθαρο σημάδι έλλειψης νερού καθώς μπορεί
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να προκληθεί καν από την κατακράτηση του εδάφους μεγάλων ποσοτήτων νερού. Η απώλενα 
των καρποφόρων οργάνων και η μείωση στην απόδοση των ινών αποτελούν τα σημαντικότερα 
αρνητικά αποτελέσματα των συνθηκών έλλειψης νερού. Στο κυτταρικό επίπεδο του φυτού, και 
συγκεκριμένα στο μεριστωματικό ιστό, το ημερήσιο υδατικό δυναμικό (HV) προκαλώ μείωση 
της πίεσης σπαργής (Ψρ) κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα για την κυτταρική ανάπτυξη. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την μείωση του ρυθμού της σύνθεσης των πρωτεϊνών, της σύνθεσης του 
κυτταρικού τοιχώματος και της κυτταρικής ανάπτυξης. Η έλλειψη νερού επηρεάζει σημαντικά 
και τη δραστηριότητα του ριζικού συστήματος (Cothren J.T.. 1999). Η ρίζα αποτελεί τον πρώτο 
δείκτη έλλειψης υγρασίας η οποία στη συνέχεια καλείται να προσαρμοστεί σε αυτές τις 
συνθήκες (Bajaj. 1998). Ο δείκτης ανάπτυξης του υποκοτυλίου προς το ριζίδιο (H/R) είναι μια 
πολύ σημαντική ένδειξη κατά την οποία όταν επικρατούν χαμηλά υδατικά δυναμικά, 
παρατηρείται μείωση της επιμήκυνσης του ριζίδιου έναντι του υποκοτυλίου.

Η χρονική περίοδος κατά την οποία θα προκύψει η έλλειψη νερού είναι καθοριστικής 
σημασίας για την μετέπειτα ανάπτυξη του φυτού. Τόσο το διάστημα από το φύτρωμα μέχρι την 
εμφάνιση του πρώτου άνθους όσο και αυτό της μέγιστης ανθοφορίας έχουν αναφερθεί ως τα 
περισσότερο ευαίσθητα διαστήματα στην ξηρασία με άμεση συνέπεια μιας πιθανής ξηρασίας 
την μεγάλη μείωση της παραγωγής.

Προκειμένου να διατηρηθεί η σπαργή είναι αναγκαία η προσαρμογή του οσμωτικού 
φαινομένου το οποίο διακατέχει σημαντικό κομμάτι στη διατήρηση μια επιθυμητής υδατικής 
κατάστασης για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Η προσαρμογή του οσμωτικού φαινομένου 
είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει τη μείωση του υδατικού δυναμικού χωρίς αυτή να 
ακολουθεί κατά αντιστοιχία μια μείωση της σπαργής. Τα κενοτόπια αποτελούν αποθήκες ιόντων 
κατά τη διαδικασία της όσμωσης. Τα χυμοτόπια συσσωρεύονται στο κυτόπλασμα για να 
διατηρήσουν το υδατικό δυναμικό σε ισορροπία εντός του κυττάρου. Έτσι, η προσαρμογή του 
οσμωτικού δυναμικού επιτρέπει την διατήρηση της σπαργής σε χαμηλότερα υδατικά δυναμικά 
γεγονός το οποίο περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες της ξηρασίας στο φυτό (Cothren J.T., 1999).
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1.8 Συγκομιδή

Η καλλιεργητική τεχνική της συγκομιδής αποτελεί το τελευταίο αλλά ίσιος και πιο κρίσιμο 
κομμάτι της καλλιέργειας του βαμβακιού. Η μηχανοσυλλογή στην Ελλάδα ξεκινάει το δεύτερο 
ΙΟήμερο του Σεπτεμβρίου με πρώτη περιοχή αυτή της Κεντρικής Ελλάδας ανάλογα πάντα με 
την πριοιμότητα της καλλιέργειας. Η συγκομιδή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι 
η πριοιμότητα της φυτείας, η περάτιοση της ωρίμανσης, η ύπαρξη ή μη ασθενειών κ.ά. 
Παράγοντες, οι οποίοι συντελούν στην διαφύλαξη της ποιότητας του τελικού προϊόντος του 
βαμβακιού, τις ίνες. Η συγκομιδή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

a) Χειρονακτικά

b) Μηχανικά

Η χειρονακτική συλλογή, ή αλλιιός χειροσυλλογή. χρησιμοποιούταν ευρέως παλαιότερα 
πριν την δημιουργία των μηχανών συλλογής. Η συλλογή με το χέρι έδινε καλύτερης ποιότητας 
προϊόντος, χωρίς ξένες ύλες (φύλλα, βλαστούς). Ωστόσο, αποτελεί μια επίπονη εργασία η οποία 
εξαλείφθηκε μετά την εμφάνιση της μηχανικής μεθόδου καθώς επίσης και λόγω της έλλειψης 
εργατικών χεριών.

Η μηχανοσυλλογή βασίζεται σε δύο ειδών μηχανές: τις απογυμνωτικές (cotton strippers) 
και τις συλλεκτικές (cotton pickers). Μία από τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο τύπων 
μηχανών συλλογής έγκειται στο γεγονός ότι οι απογυμνωτικές συλλέγουν τα ανοιχτά αλλά και 
τα κλειστά καρύδια ενώ οι συλλεκτικές μαζεύουν μόνο το σύσπορο αφήνοντας άθικτα τα 
κλειστά καρύδια και τα φύλλα. Ακόμη, οι απογυμνωτικές συγκομίζουν περισσότερα στρέμματα 
την ώρα σε αντίθεση με τις συλλεκτικές όπου το σύσπορο έχει περισσότερες ξένες ύλες 
(Παπακώστα -  Τασοπούλου.2013).
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Εικόνα 5: Μηχανική συλλογή βαμβακιού (Πηγή: https://www.striblingequipment.corn/new-equipirient)

1.9 Εχθροί και Ασθένειες

Η καλλιέργεια του βαμβακιού προσβάλλεται από πολλούς εχθρούς και ασθένειες. Οι 
σημαντικότεροι από τους εχθρούς αποτελούν έντομα της τάξης των Λεπιδοπτέρων και πιο 
συγκεκριμένα το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa annigera) και το ρόδινο σκουλήκι 
(Pectinophora gossypiella).

Το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού του 
βαμβακιού και κυρίως τα καρύδια τα οποία διαρρηγνύονται με μικρές οπές από τις προνύμφες. 
Το πράσινο σκουλήκι παρουσιάζει 3 γενεές ενώ η δεύτερη (τέλος Ιουλίου- τέλη Αυγούστου) 
είναι η πιο επικίνδυνη. Αντιμετωπίζεται με ορθή καλλιεργητική τεχνική καθώς επίσης και με 
ψεκασμούς με χημικά εντομοκτόνα.
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Εικόνα 6: Προσβολή καρποφόρου οργάνου από πράσινο σκουλήκι 

(Πηγή: http://www.utcrops.com/cotton/cotton_insects/photo_gallery.htm)

Το ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella) διαρρηγνύει τα χτένια και τα καρύδια στα 
οποία εμφανίζεται μια οπή που όμως επουλώνεται μετά από ένα χρονικό διάστημα. Έχει 3-4 
γενεές και η πιο επικίνδυνη είναι αυτή του Αυγούστου. Αντιμετωπίζεται και αυτό τόσο με τη\' 
σωστή καλλιεργητική τεχνική όσο και με τη χρήση χημικών εντομοκτόνων.

Τέλος, η αδρομύκωση αποτελεί μια πολύ συνηθισμένη ασθένεια της καλλιέργειας του 
βαμβακιού η οποία προκαλείται από τους μύκητες Verticillium dahliae και Fusarium 
oxysporum. Το φυτό μολύνεται αρχικά από το ριζικό του σύστημα καθώς ο μύκητας διαχειμάζει 
στο έδαφος. Η μόλυνση συνεχίζει και στα υπέργεια μέρη του φυτού με χαρακτηριστικά 
συμπτώματα τις ωχρές κηλίδες των μαραμένων φύλλων. Η ζημιά στις ίνες εςαρτάται από το 
μέγεθος του μολύσματος . Η αντιμετώπιση του μύκητα γίνεται κυρίως με ανθεκτικές ποικιλίες 
(Παπακώστα -  Τασοπούλου. 2013; Kohel et al., 1984).
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1.10 Χρήσεις της Καλλιέργειας

Τα δύο κύρια προϊόντα της καλλιέργειας του βαμβακιού είναι οι ίνες και ο σπόρος της. Οι 
ίνες του βαμβακιού χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας για την 
παραγωγή ρούχων και υποδημάτων αλλά και για παραγωγή και άλλων προϊόντων όπως το 
ιατρικό βαμβάκι, την κατασκευή στρωμάτων κ.ά. Ο σπόρος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή 
του λαδιού που περιέχει το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγή σαπουνιών, γλυκερίνης και 
λιπαρών οξέων κ.ά. Με την διαδικασία εξαγωγής του λαδιού λαμβάνεται εκτός από το λάδι, το 
βαμβακάλευρο (βαμβακόπιτα). οι φλοιοί και οι κοντές ίνες. Το αλεύρι είναι πλούσιο σε 
πρωτεΐνη και χρησιμοποιείται μαζί με τη βαμβακόπιτα για τη διατροφή των ζώων. Οι φλοιοί 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, για την κατασκευή πλαστικών, καουτσούκ και 
καύσιμης ύλης. Τέλος, οι κοντές ίνες μπορούν να παράγουν την κυτταρίνη, το ιατρικό βαμβάκι, 
διάφορα είδη χαρτιού, τη βισκόζη κ.ά. (Παπακώστα -  Τασοπούλου, 2013).

Εικόνα 7: Νηματοποίηση βαμβακιού για χρήση στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία 

(Πηγή: https://thefabricofouilives.wikispaces.com/Uses)
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2. Σόγια (Glycine max (L.) Merrill)

Τα ψυχανθή αποτελούν μια κατηγορία φυτών οι καρποί των οποίων κερδίζουν ολοένα και 
περισσότερο έδαφος στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Αυτό οφείλεται κυρίιος στο 
γεγονός ότι είναι πλούσιοι σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Η 
παραγωγή καρπών για τη χρήση τους στη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων, η παραγωγή 
ζωοτροφών και η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος ως χλωρά λίπανση αποτελούν μερικές από τις 
κυριότερες χρήσεις της καλλιέργειας των ψυχανθών. Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά τους έναντι 
των άλλων καλλιεργειών οφείλεται στην ικανότητά τους να δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο 
και να το μετατρέπουν σε νιτρικό.

Ικανότητα, η οποία τους προσφέρει όχι μόνο την κάλυψη σχεδόν ολόκληρων των θρεπτικών 
τους αναγκών σε άζωτο αλλά και τον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί από την μετέπειτα καλλιέργεια (Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012).

Εικόνα 8: Καλλιέργεια σόγιας (Πηγή: https://www.realagriculture.com/2010/10/ontano)
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2.1 Συμβιωτική Αζωτοδέσμευση

Η δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου προκύπτει από τη συμβίωση των ψυχανθών με 
αζωτοδεσμευτικά βακτήρια (ριζόβια) με αποτέλεσμα την βελτίωση τόσο της αύξησης και 
ανάπτυξής τους σε χαμηλής διαθεσιμότητας αζώτου εδάφη όσο και τον εμπλουτισμό του 
εδάφους προς όφελος της επόμενης καλλιέργειας. Η συμβίωση αυτή έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου ιστού στις ρίζες των φυτών όπου δεσμεύεται το 
ατμοσφαιρικό άζωτο. Ο ιστός αυτός ονομάζεται φυμάτιο.

Ωστόσο, ο μηχανισμός σχηματισμού του φυματίου δεν είναι τόσο απλός και διέρχεται μέσα 
από διάφορα διαδοχικά στάδια. Αρχικά, εμφανίζεται το στάδιο αποικισμού των ριζοβίων 
σαπροφυτικών βακτηρίων και της προσκόλλησης τους στα ριζικά τριχίδια. Ο πληθυσμός των 
ριζοβίιον δεν είναι σταθερός και μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερα από I Ο/g εδάφους έως 107/g 
εδάφους και εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι η δομή, η περιεκτικότητα σε υγρασία του 
εδάφους κ.ά. Ο αποικισμός των ριζοβίων στη ρίζα του φυτού υποκινείται από διάφορες ουσίες 
που εκκρίνει το φυτό οι οποίες μπορεί να είναι ζάχαρα, αμινοξέα, οργανικά οξέα και 
φλαβονοειδή (Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012). Η αναγνώριση μεταξύ των κυττάρων του 
φυτού-ξενιστή και των ριζοβίων γίνεται μέσω δύο εξειδικευμένων χημικών ουσιών: των 
λεκτινών και των σύνθετων πολυσακχαριτών. Αυτές οι χημικές ουσίες απελευθερώνονται στο 
ριζόστρωμα του φυτού και προάγουν την παραγωγή μυκητιακών (παράγοντας Myc) και 
βακτηριακών (Nod παράγοντας) μορίων που σηματοδοτούν την εγκατάσταση των ριζοβίων στα 
ριζικά τριχίδια του φυτού. Έπειτα, ο αποικισμός των ριζοβίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του αριθμού των ριζικών τριχιδίων των φυτών καθώς επίσης και την παραγωγή κοντότερων και 
λεπτότερων ριζών. Τα τριχίδια συστρέφονται στο άκρο τους και παίρνουν τη μορφή αγκίστρου. 
Τα ερεθίσματα αυτά προάγονται από ορμόνες που εκκρίνονται είτε από τα ριζόβια είτε από τα 
φυτά. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η κυτοκινίνη πιθανών να ενεργοποιεί την κινάση ιστιδίνης 
με αποτέλεσμα την πρόκληση φωσφορυλιωτικών γεγονότων και έτσι την διαίρεση των 
κυτταρικών τοιχωμάτων. Τελικά, δημιουργούνται υφές μόλυνσης οι οποίες προκαλούν την 
αποδόμηση των κυτταρικών τοιχωμάτων του φυτού και κατά συνέπεια την μόλυνση του με τα 
κύτταρα των ριζοβίων (Indrasumunar et al., 2015).

Στη συνέχεια και κατόπιν πολλών κυτταρικών διαιρέσεων σχηματίζεται ο ιστός του 
φυματίου. Οι υφές προσβολής διακλαδίζονται στα κύτταρα του φυματίου με συνέπεια την 
συνέχεια της μόλυνσης των κυττάρων η οποία επεκτείνεται και μέσα στα κύτταρα του φυτού 
μετά τη θραύση των μεμβρανών προσβολής. Τα ριζόβια τα οποία έχουν εισέλθει στο εσωτερικό 
των φυτικών κυττάρων διαφέρουν μορφολογικά από τα αντίστοιχα τα οποία είναι ελεύθερα στη 
ριζόσφαιρα. Μόνο το 20-50% των φυματίων έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το άζωτο. Η
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ομάδα πρωτεϊνών των νοντουλινών, οχ οποία παράγεταχ από την επαφή των ρχζχκών τρχχχδίων με 
του Nod παράγοντες, είναχ χδχαχτέρως σημαντχκή καθώς σε αυτές υπάγονταχ οχ λεγκ- 
αχμογλοβίνες. Κύρχος ρόλος τχον λεγκ-αχμογλοβχνών είναχ η διατήρηση τχον χαμηλών επχπέδων 
οξυγόνου ώστε να μην αναστέλλεταχ η δράση της νχτρογενάσης που είναχ υπεύθυνη γχα τη 
δέσμευση του ατμοσφαχρχκού αζώτου. Η λεγκ-αχμογλοβίνη προσδίδεχ κόκκχνο χρώμα στα 
φυμάτχα γεγονός το οποίο αποτελεί χαρακτηρχστχκό της λεχτουργίας της αζωτοδέσμευσης. Η 
δέσμευση του ατμοσφαχρχκού αζώτου καχ μετατροπή του σε αμμωνία απαχτεί την παρουσία ενός 
χσχυρού δότη e ' , του ενζύμου της νχτρογενάσης καχ ενός συστήματος παραγχογής ενέργεχας με 
τη μορφή του ATP (adenosine triphosphate). Η παρακάτω εξίσωση παρουσχάζεχ την συνολική 
πορεία της αζωτοδέσμευσης:

81Γ + 8e + Ν2 +16Α ΤΡ ~>2ΝΗ3 + Η2 + 16ADP +16ΡΪ

Η συμβιχοτική αυτή σχέση έχει ως τελικό προϊόν τη δέσμευση αζώτου από τα ριζόβια και 
την εξαγχογή τχον προϊόντων δέσμευσης στο φυτό ξενιστή και στο περιβάλλον με αντάλλαγμα 
την προσφορά υδατανθράκχον στα ριζόβια (Παπακχόστα-Τασοπούλου, 2012). Τα φυμάτια της 
σόγιας είναι μεγάλα και σφαιρικά ενώ οχ υφές του μύκητα που προσβάλλουν το φυτό της σόγια 
ανήκουν στο είδος Bradyrhizobium japonicum (Silva et al., 2013). Τόσο ο αριθμός των 
φυματίιον που σχηματίζονται όσο και ο αριθμός τχον φυματίχον που δεσμεύουν το άζχοτο 
ποικίλλει και εξαρτάται από το γενότυπο του φυτού και του ριζόβιου.

Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη δημουργία τχον φυματίχον και την αζχοτοδέσμευση 
είναι οι εξής:

1. Η οξύτητα και η αλατότητα του εδάφους

2. Η μηχανική σύσταση του εδάφους και η κατάκλυση

3. Το ποσοστό διαθέσιμου αζχοτου στο έδαφος

To pH του εδάφους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό δείκτη της αζχοτοδέσμευσης καθχος σε 
συνθήκες ρΗ<5 και υψηλής συγκέντρωσης Ca ευνοείται ο σχηματισμός τχον φυματίχον. Η 
δυσκολία προσκόλησης τχον ριζοβίων στα ριζικά τριχίδια και προσβολής τχον ριζχόν καθχός 
επίσης και η παρεμπόδιση της έκφρασης τχον Nod παραγόντχον αποτελούν σημαντικές αρνητικές 
επιδράσεις τις αυξημένης οξύτητας του εδάφους. Η έλλειψη μολυβδαινίου (Μο) συνυπάρχει σε 
μεγάλο βαθμό με την αυξημένη οξύτητα του εδάφους. Το μολυβδαίνιο αποτελεί βασικό 
συστατικό του ενζύμου της νχτρογενάσης που συμβάλλει στη διαδικασία της αζχοτοδέσμευσης.
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Ακόμη, τα βαριά και συνεκτικά εδάφη εμποδίζουν τη δημιουργία της συμβιωτικής σχέσης 
καθώς προάγουν το κακό αερισμό και τη συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων εδαφικής υγρασίας. 
Η κυκλοφορία του οξυγόνου (CT) στο έδαφος επηρεάζει σημαντικά την διαδικασία της 
αζωτοδέσμευσης καθώς σε περίπτωση μειωμένης παροχής παρατηρείται μείωση της ενέργειας 
που παράγεται από τα βακτηριοειδή με άμεση συνέπεια τη μείωση της σύνθεσης του ενζύμου 
της νιτρογενάσης. Τέλος, το ποσοστό του διαθέσιμου αζώτου στο έδαφος επηρεάζει τη 
λειτουργία των φυματίων καθώς σε εδάφη πλούσια σε άζωτο παρατηρείται ελάχιστη δέσμευσή 
του από τα βακτήρια. Τα φυτά προτιμούν να δεσμεύσουν το άζωτο που υπάρχει ήδη διαθέσιμο 
στο έδαφος με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας των ριζοβίων. Ωστόσο, έχουν υπάρξει 
περιπτώσεις όπου μικρή χορήγηση λιπασμάτων αζώτου ώθησε την αύξηση της αζωτοδέσμευσης 
(Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012).

Εικόνα 9: Αζωτοδεσμευτικά φυμάτια στις ρίζες φυτού σόγιας 

(Πηγή: http://visualsunlimited.photoshelter.com/image)
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2.2 Βοτανική Περιγραφή

Το φυτό της σόγιας είναι ένα θερμού κλίματος ετήσιο ποώδες φυτό. Η μεγαλύτερη 
εμπορική καλλιέργεια των φυτών της σόγια γίνεται από 25 έως 45° ΒΠ και υψόμετρο μικρότερο 
από 1000m. Το είδος Glycine max (L) Merrill αποτελεί το πιο ευρέως καλλιεργούμενο είδος 
σόγιας παγκοσμίως. Το ριζικό σύστημα του φυτού είναι εκτεταμένο και διάσπαρτο με βάθος που 
μπορεί να φτάσει το 1,5 m σε συνύπαρξη με τις δευτερεύουσες διάσπαρτες ρίζες. Όπως, έχει ήδη 
αναφερθεί στις ρίζες του φυτού σχηματίζονται τα φυμάτια τα οποία χρησιμεύουν στη δέσμευση 
του ατμοσφαιρικού αζώτου. Ο βλαστός της σόγιας είναι κυλινδρικός με ύψος περίπου 90-120cm 
και καλύπτεται από τρίχωμα. Με την πάροδο του χρόνου και κατά το στάδιο της ωρίμανσης, οι 
κατώτεροι κόμβοι του φυτού ξηλοποιούνται. Στην καλλιέργεια της σόγιας, υπάρχουν τρεις τύποι 
βλαστών (περιορισμένης, ημι-περιορισμένης και συνεχούς ανάπτυξης) η διαφορά των οποίων 
έγκειται στο μέγεθος των φυτών, στον αριθμό των διακλαδώσεων, στον αριθμό των λοβών κ.ά.

2.3 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Η σόγια ανήκει στην κατηγορία των δικοτυλήδονων φυτών. Τα πρώτα φύλλα μετά το 
φύτρωμα είναι απλά και βρίσκονται αντίθετα μεταξύ τους. Τα υπόλοιπα βρίσκονται κατ’ 
εναλλαγή με τρία ωοειδούς σχήματος φυλλάρια τα οποία, όπως και ο βλαστός, είναι χνουδωτά. 
Ο μίσχος των φύλλων είναι μακρύς και το χρώμα τους είναι πράσινο. Κατά το στάδιο της 
ωρίμανσης, τα φύλλα παίρνουν κίτρινο χρώμα και πέφτουν χαρακτηριστικό το οποίο 
διευκολύνει τη συγκομιδή των λοβών. Κατά την περίοδο της άνθησης, οι μασχαλιαίοι οφθαλμοί 
εξελίσσονται προοδευτικά σε ανθοταξίες. Η περίοδος της άνθησης εξαρτάται από εκείνη της 
σποράς και μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 5 εβδομάδες. Η ταξιανθία της σόγιας είναι 
βοτρυοειδής και ο αριθμός των ανθέων κυμαίνεται από 2-35 ανάλογα με την καλλιεργούμενη 
ποικιλία. Το άνθος της σόγιας είναι αυτοεπικονιαζόμενο ενώ μπορεί να συμβεί 
σταυροεπικονίαση αλλά σε μικρό ποσοστό της τάξης του 0.5-1%. Ο καρπός είναι λοβός, 
χρώματος καφέ, μήκους 2-10cm και είναι ορατός 10-14 ημέρες μετά την εμφάνιση του πρώτου 
άνθους. Κάθε λοβός περιέχει συνήθως τρεις ή και περισσότερους καρπούς. Ο 
νεοσχηματιζόμενος σπόρος της σόγιας περιέχει σχεδόν 90% υγρασία. Ο σπόρος ωριμάζει μετά 
από περίπου 65-75 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση και το ποσοστό της υγρασίας του μειώνεται σε 
περίπου 55%. Οι σπόροι είναι σκληροί, σφαιρικοί ή ωοειδής και ελαφρώς πεπλατυσμένοι με 
χρώμα που ποικίλει από κίτρινο, πράσινο, καφέ ανάλογα με την ποικιλία (Παπακώστα- 
Τασοπούλου. 2012; Αλιβιζάτος et al„ 1989).
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Πίνακας 5: Συστηματική Κατάταξη Σόγιας (Πηγή: www.wikipedia.org).

Βασίλειο

Τάξη

Οικογένεια 

Γ ένος 

Είδος

Επιστημονική Ονομασία

Plantae

Fabales

Fabaceae

Glycine

max

Glycine max L Merill

Εικόνα 10: Μορφολογική απεικόνιση φυτού σόγιας (Πηγή: http://ca2pr.com/soy-beans)
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2.4 Αύξηση & Ανάπτυξη

Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες η σόγια φυτρώνει 4-5 ημέρες μετά τη σπορά. Η ελάχιστη
Ο

θερμοκρασία φυτρώματος είναι 10 C ενώ το ποσοστό της υγρασίας πρέπει να φτάνει
Ο

τουλάχιστον το 50%. Η θερμοκρασία των 27-32 C αποτελεί την βέλτιστη για την γρήγορη 
ανάπτυξη της ρίζας. Η ανάπτυξη της σόγιας κατηγοριοποιείται σε δύο κύριους τρόπους: την 
περιορισμένη και την συνεχή. Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τρόπων οφείλεται στο 
γεγονός ότι στην περιορισμένη η ανάπτυξη του βλαστού έχει ολοκληρωθεί κατά την έναρξη της 
άνθησης ενώ στην συνεχή συνεχίζεται κατά τη διάρκεια και μετά την άνθιση δηλαδή έχουμε 
βλαστική και αναπαραγωγική ανάπτυξη. Επίσης, η περιορισμένης ανάπτυξης ποικιλίες 
διαθέτουν λιγότερους λοβούς και μικρότερο ύνμος κατά την ωρίμανση. Τέλος, η ταξιανθία των 
περιορισμένης ανάπτυξης είναι καλοσχηματισμένη με αρκετούς λοβούς σε αντίθεση με την 
συνεχούς όπου παρουσιάζουν 1-2 λοβούς στην άκρη του βλαστού.

Μετά από περίπου 20-50 ημέρες από τη σπορά εμφανίζεται το στάδιο της άνθισης του 
φυτού το οποίο εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, τη φωτοπερίοδο 
κ.ά. Στις συνεχούς ανάπτυξης ποικιλίες, η άνθιση αρχίζει στον κύριο βλαστό στον 4°- 8° κόμβο 
σε αντίθεση με τις περιορισμένης ανάπτυξης όπου η άνθιση εμφανίζεται στον 8°-9° κόμβο. Η 
ωρίμανση των λοβών και των σπόρων ολοκληρώνεται 50-80 ημέρες μετά την επιτυχή 
γονιμοποίηση. Η υψηλή περιεκτικότητα των σπόρων σε άζωτο δηλώνει τις αυξημένες ανάγκες 
του φυτού σε άζωτο την περίοδο της ωρίμανσης. Για το λόγο αυτό, το φυτό ανακατανέμει το 
άζωτο από τα βλαστικά τμήματά του και το προωθεί στην αύξηση των σπόρων (Παπακώστα- 
Τασοπούλου, 2012).

2.5 Κλιματολογικές Συνθήκες Ανάπτυξης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σόγια είναι φυτό θερμών-εύκρατων περιοχών, βραχείας 
φωτοπεριόδου και μπορεί να καλλιεργηθεί μέχρι και σε τροπικές περιοχές με ΒΠ 52° και

Ο

υψόμετρο από 0 έως 3000m. Η καλύτερή θερμοκρασία ανάπτυξης είναι οι 28-30 C. Τα φυτά 
της σόγιας είναι γενικά ανθεκτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα 
παρουσιαστούν οι δυσμενείς επιδράσεις των χαμηλών θερμοκρασιών όπως είναι η ανεπιτυχής 
γονιμοποίηση, η πτώση ανθέων και λοβών, η μείωση της απόδοσης του καρπού λόγω 
επιμήκυνσης της βλαστικής περιόδου κ.ά. Η φωτοπερίοδος είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς τα 
φυτά της σόγιας είναι ευαίσθητα σε αυτήν και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (ανάλογα με την 
ποικιλία): βραχείας φωτοπεριόδου και ουδέτερης φωτοπεριόδου. Οι ποικιλίες της σόγιας 
ταξινομούνται σε 12 ομάδες (από 0 0 ,0  και I έως X). Στον ελλαδικό χώρο έχει βρεθεί ότι αυτές
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που έχουν καλύτερη προσαρμοστικότητα είναι οι ποικιλίες ων ομάδων II, III, IV για κανονική 
καλλιέργεια ενώ για επίσπορη οι I, II και III (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012).

Ως αναφορά το έδαφος, η σόγια δεν παρουσιάζεται ως απαιτητικό φυτό αρκεί να 
εξασφαλίζεται ικανοποιητική άρδευση. Τα πηλώδη γόνιμα εδάφη δίνουν τις υψηλότερες 
αποδόσεις ενώ το ευνοϊκότερο pH είναι από 6 έως 6.5. Όπως έχει αναφερθεί, η οξύτητα δεν 
συμβαδίζει με την καλλιέργεια της σόγιας. Ακόμη, τα 5 dSm'1 αποτελούν το ανώτερο όριο 
αλατότητας της σόγιας (Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012; Αλιβιζάτος et al., 1989).

2.6 Λίπανση

Η καλλιέργεια της σόγιας παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Το 
γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό από τις αυξημένες ποσότητες θρεπτικών συστατικών που 
απομακρύνονται από τον αγρό με τη μορφή του σπόρου καθώς περιέχει 70-80% άζωτο και 
φώσφορο και 60% κάλιο. Ύστερα από πειραματικές μελέτες που διεξήχθησαν στον ελλαδικό 
χώρο βρέθηκε ότι η σόγια απορρόφησε περισσότερα από 35 kg Ν/ στρ. και μόνο 7-8 kg Ν 
επέστρεψαν στο έδαφος από τη ξηρή φυτομάζα (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012). Το άζωτο, ο 
φώσφορος και το κάλιο. όπως και στις περισσότερες καλλιέργειες, αποτελούν τα τρία βασικά 
θρεπτικά συστατικά για την αύξηση και ανάπτυξη του φυτού της σόγιας.

Το άζωτο (Ν) αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο της ζωντανής ύλης καθώς εμπλέκεται σε 
πολλές βιοχημικές διεργασίες. Η σόγια έχει μεγάλες ανάγκες σε άζωτο το οποίο όμως δεν 
καθίσταται διαθέσιμο μέσω της λίπανσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η σόγια, ως ψυχανθές 
φυτό, έχει την ικανότητα να δεσμεύει το ατμοσφαιρικό άζωτο και να το μετατρέπει σε 
αφομοιώσιμες από το φυτό μορφές (κυρίως νιτρικό) (Αλιβιζάτος et al., 1989). Έπειτα από 
μελέτες αποδείχθηκε ότι η σόγια έχει την ικανότητα να καλύπτει τις αζωτούχες ανάγκες τις σε 
ποσοστό από 24 έως 97% από το ατμοσφαιρικό άζωτο. Ωστόσο, το ποσό της δέσμευσης αυτής 
του ατμοσφαιρικού αζώτου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι οι διαφορετικές 
ποικιλίες σόγιας, οι καλλιεργητικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς 
(όπως είναι η άρδευση σε αντίθεση με τη ξηρική καλλιέργεια, ο βαθμός αρόσεως του 
καλλιεργούμενου αγρού κ.ά.) (Mapope and Dakora, 2016).

Η εφαρμογή αζωτούχου λιπάνσεως στην καλλιέργεια της σόγιας βρίσκεται αντιμέτωπη με 
ποικίλες απόψεις άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Η πλειοψηφία της βιβλιογραφίας 
παρουσιάζει την εφαρμογή αζωτούχου λιπάνσεως ως μη αναγκαία και πολλές φορές υπαίτια για 
τη μείωση της παραγωγής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην άποψη ότι η λίπανση αναστέλλει τη
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δημιουργία και την δραστηριότητα των φυματίων από τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια μεταξύ 
φυτού και μυκήτων και κατ' επέκταση την μη οικονομικώς συμφέρουσα απόδοση της 
καλλιέργειας (Vanhie et al., 2015). Από την άλλη μεριά, η εφαρμογή μιας πολύ μικρής 
ποσότητας λιπάσματος της τάξεως των 1 -2 kg Ν/στρ.. ίσως μπορεί να συμβάλλει θετικά στην 
αρχική ανάπτυξη των φυτών πριν εισέλθουν στο στάδιο της αζωτοδέσμευσης. Ακόμη, αύξηση 
της απόδοσης και της ποιότητας του σπόρου αναφέρεται κατά τη διάρκεια προσθήκης 
επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης κατά το στάδιο γεμίσματος των σπόρων όπου η 
δραστηριότητα των ριζοβακτηρίων στα φυμάτια είναι μειωμένη (Παπακώστα-Τασοπούλου, 
2012; Αλιβιζάτος et al.. 1989)

Ο φώσφορος (Ρ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ενεργειακών διεργασιών του φυτού 
της σόγιας καθώς με τη μορφή της τρκρωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) συμβάλλει στη μεταφορά 
ενέργειας στο φυτό. Η σύνθεση και μεταφορά υδατανθράκων, λιπαρών ουσιών, γλυκυριδίων 
αποτελούν μερικές μόνο από τις διεργασίες στις οποίες διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Επίσης 
είναι υπεύθυνος για την αύξηση της περιεκτικότητας των σπόρων σε πρωτεΐνη και φώσφορο. 
Έχει βρεθεί ότι για παραγωγή 350 kg/στρ. η καλλιέργεια αφαιρεί περίπου 6.5kg φωσφόρου 
(Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012; Αλιβιζάτος et al., 1989). Γενικά αναφέρεται ότι η 
περιεκτικότητα του φωσφόρου στο έδαφος είναι σε μεγάλο βαθμό υψηλή. Όμως, η ποσότητα η 
οποία μπορεί να απορροφηθεί από τα φυτά είναι μικρή γεγονός το οποίο οδηγεί σε συνθήκες 
έλλειψης φωσφόρου (Xue et al.. 2014). Με βάση τα παραπάνω και για την επίτευξη παραγωγής 
350-400 kg/στρ. πρέπει να προστεθούν με τη μορφή λίπανσης περίπου 6-8 kg Ρ2Ο5 ανά στρέμμα 
(Αλιβιζάτος et al., 1989).

Το κάλιο (Κ) αποτελεί εξίσου σημαντικό θρεπτικό στοιχείο στη διατροφή των φυτών της 
σόγιας καθώς επηρεάζει και την πρόσληψη του ασβεστίου και του μαγνησίου. Το κάλιο 
αυξάνει, επίσης, τόσο τον αριθμό των λοβών του φυτού όσο και την περιεκτικότητα του σπόρου 
σε λάδι. Για παραγωγή περίπου 350kgAxtp. απομακρύνονται από το έδαφος 15-19 kg καλίου. 
Όπως και ο φώσφορος έτσι και το κάλιο παρουσιάζει μικρή κινητικότητα στο έδαφος με 
αποτέλεσμα σε περιπτώσεις έλλειψης καλίου να κρίνεται αναγκαία η χορήγηση 8-12 kg καλίου 
(ΚιΟ) ανά στρέμμα. Από την άλλη μεριά, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι σε συστήματα μειωμένης 
εδαφικής κατεργασίας για την καλλιέργεια της σόγιας η εφαρμογή λίπανσης καλίου και 
φωσφόρου δεν αύξησε στατιστικά σημαντικά τις αποδόσεις της καλλιέργειας με αποτέλεσμα να 
μην είναι αναγκαία η χορήγηση επιπλέον λίπανσης (Αλιβιζάτος et al., 1989; Borgers and 
Mallarino, 2000).
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Πίνακας 6: Συνολική απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων καλλιέργειας σόγιας για δύο επίπεδα απόδοσης 
σπόρου (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012).

Θρεπτικό Στοιχείο (kg) Απόδοση σπόρου kg/στρ.

350 620

Ν 34 62

Ρ 3 5,6

Κ 17 22,5

Πίνακας 7: Συνολική απορρόφηση και απομάκρυνση μακροθρεπτικών στοιχείων. Η παραγωγή ήταν 350 
kg/στρ (Bender et al., 2013).

Μ έτρ η σ η Σ υ νο λ ικ ή  Α π ο ρ ρ ό φ η σ η

Θ ρ επ τ ικ ο ύ  Σ τ ο ιχε ίο υ  kg/στρ.

Α π ο μ ά κ ρ υ νσ η  Θ ρ επ τ ικ ο ύ

Σ τ ο ιχε ίο υ  kg/στρ.

Ν 30,4 21,8

Ρ20 5 5,5 4,4
Κ20 20,2 8,5
S 2,1 1,2

Οι πίνακες 6 και 7 παρουσιάζουν τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας της σόγιας για 
τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις αυτές 
μεταβάλλονται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες της καλλιεργούμενης 
περιοχής, την μηχανική σύσταση του εδάφους, την εφαρμοζόμενη καλλιεργητική τεχνική κ.ά. 
Ωστόσο, η διακύμανση των τιμών των θρεπτικών αυτών συστατικών δεν είναι μεγάλη με 
αποτέλεσμα η στρατηγική της εφαρμογής της λίπανσης να είναι κοινή για την καλλιέργεια της 
σόγιας.
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2.7 Άρδευση

2.7.1. Συνθήκες Έλλειψης Υγρασίας

Το νερό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της βιωσιμότητας της καλλιέργειας της 
σόγιας η έλλειψη του οποίου μπορεί να προκαλέσει μεγάλη μείωση της παραγωγής. Για το λόγο 
αυτό γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο 
συντελεστής αποδοτικότητας χρήσης του νερού (WUE) έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές ιος 
αξιόπιστο εργαλείο για την μέτρηση του ποσοστού της απαραίτητης άρδευσης και βασίζεται 
στην αναλογία μεταξύ συσσώρευσης της ξηρής μάζας στο φυτό προς τη χρήση του νερού από το 
φυτό δηλαδή της διαπνοής του. Η αύξηση της συγκέντρωσης του αμπσισικού οξέος στο 
φλοιώδες παρέγχυμα είναι ένα από τα πρώτα σήματα που μεταφέρει το φυτό από το υπόγειο στο 
υπέργειο τμήμα του σε περίπτωση έλλειψης εδαφικής υγρασίας με άμεσο αποτέλεσμα την 
μείωση της αγωγιμότητας των στομάτων των φύλλων. Αυτή η ικανότητα των φυτών 
χρησιμοποιήθηκε στην δημιουργία και στον έλεγχο αρδευτικών τεχνικών οι οποίες στοχεύουν 
στη βελτίωση του συντελεστή αποδοτικότητας της χρήσης του νερού (WUE) όπως είναι η 
μερική ξήρανση της ριζόσφαιρας (PRD) και η ρυθμιζόμενη ελλειμματική άρδευση (RDI). Έτσι, 
με τη βοήθεια αυτών των τεχνικών άρδευσης βρέθηκε ότι είναι δυνατή η χειραγώγηση του 
ανοίγματος των στομάτων των φύλλων των φυτών προκειμένου να βελτιωθεί ο συντελεστής 
WUE και να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ήδη περιορισμένων υδάτινων πόρων (Liu et al., 
2005).

Ακόμη, και άλλοι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ερευνηθεί η αντίδραση του 
φυτού της σόγιας σε συνθήκες μειωμένης εδαφικής υγρασίας όπως ο δείκτης της έλλειψης νερού 
της καλλιέργειας (crop water stress index, CWSI). O Candogan και οι συνεργάτες του έδειξαν 
ότι μια τιμή της τάξης του 0.22 ή μικρότερη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ιος κατώτατο όριο 
για την εφαρμογή της πρώτης άρδευσης για την καλλιέργεια της σόγιας κάτω από μέτριας 
υγρασίας κλίμα και όταν εφαρμόζεται η στάγδην άρδευση. Το γεγονός αυτό παρέχει την 
δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένου προγράμματος άρδευσης σε περιοχές όπου το κόστος ή η 
έλλειψη νερού είναι μεγάλη και επομένως την βελτίωση της τελικής απόδοσης της καλλιέργειας 
της σόγιας (Candogan et al., 2013).
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2.7.2. Αρδευτικές Απαιτήσεις Σόγιας

Οι απαιτήσεις της σόγιας σε νερό κυμαίνονται μεταξύ 500-1000 mm τόσο από βροχόπτωση 
όσο και από την εφαρμογή άρδευσης. Οι απαιτήσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
κλίμα, με τον τύπο του εδάφους, με την καλλιεργούμενη ποικιλία και το βιολογικό της κύκλο. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ν δίνεται κατά την εφαρμογή άρδευσης μετά τη σπορά διότι το φυτό 
της σόγιας έχει επιφανειακό φύτρωμα το οποίο δυσκολεύεται λόγω του σχηματισμού 
επιφανειακής κρούστας μετά το πότισμα. Ο συντελεστής διαπνοής της σόγια υπολογίσθηκε 
περίπου στα 300 kg νερού/kg ξηράς ουσίας Μικρές περίοδοι έλλειψης νερού έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις καθώς προκαλούν πτώση των ανθέων, μείωση του βάρους και της ποιότητας των 
σπόρων κ.ά. Το φυτό της σόγιας έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό κατά τη διάρκεια της 
άνθισης και του γεμίσματος των σπόρων. Κατά την περίοδο αυτή (τέλη Ιουνίου -  αρχές 
Αυγούστου) προτείνεται η εφαρμογή 4-7 αρδεύσεων από 30-40ιτιιτι/άρδευση σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Η μέθοδοι κάτω από τους οποίου αρδεύεται η σόγια είναι αυτοί της τεχνητής βροχής και 
των αυλακιών. Από αυτές υπερτερεί η μέθοδος της τεχνητής βροχής λόγω καλύτερης κατανομής 
του νερού στον αγρό και μεγαλύτερης οικονομίας νερού. Επιπροσθέτως, διευκολύνεται η 
μετέπειτα συγκομιδή καθώς η επιφάνεια του χωραφιού είναι επίπεδη (Παπακώστα-Τασοπούλου, 
2012; Αλιβιζάτος et al., 1989).

2.8 Συγκομιδή

Η καλλιεργητική τεχνική της συγκομιδής λαμβάνει χώρα στο τέλος του σταδίου ωρίμανσης 
του σπόρου. Στάδιο, το οποίο προσδιορίζεται α) από την απώλεια του πράσινου χρώματος των 
λοβών το οποίο μετατρέπεται σε κίτρινο ή καφετί. β) την αλλαγή του χρώματος των σπόρων 
προς κίτρινο και γ) το κιτρίνισμα των φύλλων τα οποία σταδιακά πέφτουν από το φυτό. Εια την 
συγκομιδή των σπόρων είναι αναγκαίο η υγρασία τους να πέσει στο 15%. Η συγκομιδή γίνεται 
με τη βοήθεια θεριζοαλωνιστικών μηχανών. Ωστόσο, η χρήση τους πρέπει να είναι προσεκτική 
καθώς οι απώλειες σπόρου μπορούν να φτάσουν το 10-20%.

Ακόμη, η απώλεια των σπόρων μπορεί να οφείλεται και σε ποικιλίες που τινάζουν τους 
σπόρους οπότε πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή της ποικιλίας. Το πλάγιασμα των φυτών 
προάγει την απώλεια των σπόρων καθώς δεν μπορούν να συγκομιστούν από τις μηχανές 
(Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012; Αλιβιζάτος et al., 1989).
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Εικόνα 11: Συγκομιδή σόγιας (Πηγή: https://fanrilifeinblackandwhite.files.wordpress.com).

2.9 Εχθροί και Ασθένειες

Όπως όλα τα ψυχανθή, έτσι και η σόγια έχει να αντιμετωπίσει διάφορα έντομα και 
ασθένειες η δράση των οποίων μπορεί να μείωση σε μεγάλο βαθμό την απόδοση της 
καλλιέργειας. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι βρωμούσες (κυριότερο είδος Nezara viridula) κατηγοριοποιούνται ανάμεσα στους πιο 
σημαντικούς εχθρούς των φυτών της σόγιας. Το θηλυκό γεννάει πάνω από 300 αυγά οι νύμφες 
των οποίων μυζούν τους χυμούς των λοβών και των σπόρων. Η ποιότητα των σπόρων 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό καθώς μειώνεται το μέγεθος και η περιεκτικότητα σε λάδι. Η 
αντιμετώπιση γίνεται με ψεκασμό με εντομοκτόνα.

Ο τετράνυχος (με κυριότερο είδος το Tetranychus urticae) αποτελεί ίσως το ποιο σημαντικό 
εχθρό της σόγιας. Ζει και αναπτύσσεται στη κάτω επιφάνεια του φύλλου. Τα συμπτώματα 
περιλαμβάνουν κιτρίνισμά και πτώση των φύλλων. Η αντιμετώπιση είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
γίνεται με ψεκασμούς με ακαρεοκτόνα.

Το μωσαϊκό της σόγιας (soybean mosaic potyvirus, SMV) ανήκει στους πιο διαδεδομένους 
ιούς της καλλιέργειας της σόγιας παγκοσμίως. Η μετάδοση του ιού γίνεται τόσο μέσω αφίδων 
όσο και μέσω μολυσμένου σπόρου. Στα συμπτώματα έχουμε την εμφάνιση αποχρωματισμένων 
νεύρων με ελαφρύ καρούλιασμα ή παραμορφωτικό μωσαϊκό στα νεαρά φύλλα. Η ανάπτυξη των

38 ~

https://fanrilifeinblackandwhite.files.wordpress.com


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΩΕΗΣ & ΑΕΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

φυτών περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό, οι λοβοί είναι ελάχιστοι με μειωμένης εμπορικής αξίας 
σπόρους. Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως σε προληπτικά μέτρα όπως η χρήση υγιούς σπόρου, 
στην καταπολέμηση των αφίδων-φορέων καθώς επίσης και στην βελτίωση-δημιουργία 
ποικιλιών με ανθεκτικότητα ενάντια στον ιό (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012; Αλιβιζάτος et al., 
1989).

Εικόνα 12: Ασθενές φυτό σόγια από SMV 

(Πηγή: https://wiki.bugwood.Org/NPIPM:Soybean_mosaic_virus_on_soybean)
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2.10 Χρήσεις της Καλλιέργειας

Η σόγια αποτελεί ίσιος το σπουδαιότερο καρποδοτικό ψυχανθές στον κόσμο. Καλλιεργείται 
κυρίως για τους σπόρους της, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθριόπου και 
τιον ζώων καθώς επίσης και για την παραγιογή λαδιού. Η θρεπτική σύσταση των σπόρων 
ανέρχεται σε 40% πρωτεΐνη και 21% λάδι. Το αλεύρι της σόγιας αποτελεί σπουδαία πηγή 
πρωτεΐνης για το ημερήσιο σιτηρέσιο των ζώων (περίπου 50%). Ακόμη, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή κόλλας, πλαστικών χρωμάτων κ.ά. Το λάδι της σόγιας 
χρησιμοποιείται ευρέως για την παρασκευή κεριών, χρωμάτων, εντομοκτόνων, πλαστικών κ.ά. 
Ακόμη, από το λάδι παράγεται και η λεκιθίνη σόγιας η οποία χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς 
της δευτερογενούς παραγωγής. Στην ανθρώπινη διατροφή, η σόγια καταναλώνεται με τη μορφή 
των ζυμαρικών, των λουκάνικων, του γάλακτος, του τυριού, των αλλαντικών κ.ά. (Παπακώστα- 
Τασοπούλου, 2012).

Εικόνα 13: Διάφορα προϊόντα σόγιας (Πηγή: https://authoritynutrition.com/wp-content/uploads)
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3. Καλαμπόκι (Zea mays L.)

Η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού της γης οδήγησε στην αυξανόμενη ζήτηση σε 
τρόφιμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της διατροφής του. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε 
να καλλιεργηθούν όλο και περισσότερες εκτάσεις γης με φυτά τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα για τη διατροφή των ανθρώπων. Μία ευρέως καλλιεργούμενη 
κατηγορία φυτών είναι αυτή των σιτηρών της οικογένειας των Poaceae ή Gramineae. Τα σιτηρά 
είναι μονοκοτυλήδονα φυτά και παράγουν καρπούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως τροφή από 
τους ανθρώπους αλλά και από τα ζώα τόσο με τη μορφή των καρπών όσο και με αυτήν της 
χλωρής φυτομάζας (σε μορφή ενσιρώματος).

Εικόνα 14: Καλλιέργεια καλαμποκιού (Πηγή: http://www.biofuels.gr/energy-crops/maize/).
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3.1 Βοτανική Περιγραφή

Το καλαμπόκι ή αραβόσιτος αποτελεί το τρίτο σε σειρά σπουδαιότητας σιτηρό παγκοσμίως 
μετά από το σιτάρι και το ρύζι. Έτσι, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως C4 φυτό, θερμού κλίματος 
προέλευσης ετήσιο δημητριακά το ύψος του οποίου μπορεί να φτάσει τα 4 m. Το καλαμπόκι 
διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα κλιματολογικών συνθηκών 
εξαιτίας των πολλών διαφορετικών του τύπων οι οποίοι έχουν βιολογικό κύκλο από 2 έως I I 
μήνες. Η καλλιέργειά του λαμβάνει χώρα από 50° ΒΠ μέχρι 40" ΝΠ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη 
ποσότητα καλαμποκιού παράγεται στις περιοχές από 30°-55° ΒΠ. Ακόμη μπορεί να 
καλλιεργηθεί σε περιοχές κοντά στη θάλασσα μέχρι και σε υψόμετρο 4.000m (Παπακώστα- 
Τασοπούλου, 2012; Nafziger, www.eolss.net/sample-chapters/cl0/El-05A-13-00.pdf). Το είδος 
Zea Mays L. αποτελεί το πιο ευρέως διαδεδομένο καλλιεργούμενο είδος καλαμποκιού και 
συνέβαλλε στη ανάπτυξη πολλών διαφορετικών υβριδίων τα οποία αποτελούν γενετικές 
βελτιώσεις του αρχικού είδους. Το καλαμπόκι παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία τύπων και 
ανάλογα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τη δομή και τις ιδιότητες του αμύλου του κόκκου 
διακρίνεται σε έξι βασικούς τύπους: το μικρόκοκκο (pop), το οδοντόμορφο (dent), το αλευρώδες 
(floury), το γλυκό (sweet), το σκληρό (flint) και το ενδεδυμένο (pod). Με τη συνεχή, όμως, 
γενετική βελτίωση δημιουργήθηκαν και άλλοι εδικοί τύποι καλαμποκιού όπως είναι το 
καλαμπόκι με βελτιωμένη ποιότητα πρωτεΐνης, το καλαμπόκι με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι, 
το κηρώδες καλαμπόκι, το γλυκό καλαμπόκι, το popcorn , το baby corn κ.ά. (Παπακώστα- 
Τασοπούλου. 2012; Australian Government, 2008).

3.2 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Από μορφολογική άποψη το καλαμπόκι διαθέτει ένα θυσσανώδες ριζικό σύστημα το οποίο 
μπορεί να διακριθεί σε τριών ειδών ρίζες: τις εμβρυακές. τις μόνιμες και τις εναέριες. Οι 
εμβρυακές χωρίζονται στην πρωτογενή εμβρυακή ρίζα και στις δευτερογενείς που είναι 3-5. Οι 
μόνιμες ρίζες εκφύονται από τους πρώτους κόμβους του στελέχους και αποτελούν τον κύριο 
όγκο του ριζικού συστήματος. Ο κύριος όγκος τους βρίσκεται σε βάθος 30-50 cm αν και έχουν 
αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι ρίζες μπορούν να φτάσουν και τα 2 m. Οι εναέριες ρίζες 
προέρχονται από τους 2-3 κόμβους από το υπέργειο μέρος του φυτού και αναπτύσσονται κατά 
το τελευταίο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης μετά την έκπτυξη της φόβης. Ο κύριος ρόλος τους 
έιναι η στήριξη των φυτών. Ο βλαστός ή καλάμι του καλαμποκιού αποτελείται από 8-21 
μεσογονάτια και στο εσωτερικό του καλύπτεται από εντεριώνη. Το μήκος του κυμαίνεται από 
0,6-5 m και η διάμετρος από 1,3-5 cm. Η αντοχή των στελεχών στο πλάγιασμα είναι ιδιαιτέρως
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σημαντική και εξασφαλίζεται με τη δράση των ηθμαγγειώδων δεσμίδων και των 
σκληρεγχυματικών ιστών που τους περιβάλλουν.

Ως αναφορά τα φύλλα, αυτά αναπτύσσονται ανά ένα σε κάθε κόμβο και στην αναπτυγμένη 
του μορφή αποτελούνται από το έλασμα και τον κολεό. Ο αριθμός των φύλλων ποικίλει από 8- 
48 και εξαρτάται από το γενότυπο και το μήκος του βιολογικού κύκλου του φυτού. Στην πάνω 
επιφάνεια του ελάσματος υπάρχουν τρίχες και μεγάλα στομάτια σε αντίθεση με την κάτω όπου 
είναι λεία με μικρότερα αλλά περισσότερα στομάτια. Όπως όλα τα αγρωστώδη, έτσι και στο 
καλαμπόκι οι νευρώσεις του φύλλου είναι παράλληλες.

Εικόνα 15: Μορφολογική απεικόνιση φυτού καλαμποκιού (Πηγή: http://www.pfaf.org/Admin/Plant)

Αντιθέτως με τα υπόλοιπα αγρωστώδη, το καλαμπόκι είναι το μοναδικό μόνοικο και 
δικλινές φυτό. Αυτό σημαίνει ότι τα αρσενικά και τα θηλυκά άνθη σχηματίζουν διαφορετικές 
ταξιανθίες στο ίδιο φυτό. Η αρσενική ταξιανθία είναι φόβη και εμφανίζεται στην κορυφή του 
φυτού σε αντίθεση με τη θηλυκή η οποία ονομάζεται σπάδικας, είναι στάχυς και εμφανίζεται
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στο άκρο πλευρικών διακλαδώσεων του κεντρικού στελέχους. Ο σπάδικας μπορεί να φέρει 
πάνω από 1000 κόκκους ανάλογα με το γενότυπό του ωστόσο ο πιο συνηθισμένος αριθμός είναι 
περίπου 600 κόκκοι. Ο γενότυπος επηρεάζει επίσης και τον αριθμό των σπάδικων όπου 
κυμαίνεται μεταξύ 1-3 ανά φυτό. Όπως και στα υπόλοιπα σιτηρά, ο καρπός του καλαμποκιού 
είναι καρύοψη το μέγεθος και το σχήμα του οποίου εξαρτάται από τον τύπο του καλαμποκιού 
(Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012)

Πίνακας 8: Συστηματική Κατάταξη Καλαμποκιού (Πηγή: www.wikipedia.org).

Βασίλειο Plantae

Τάξη Poales
Οικογένεια Poaceae
Γ ένος Zea
Είδος mays
Επιστημονική Ονομασία Zea mays L.

Εικόνα 16: Αρσενική και θηλυκή ταξιανθία καλαμποκιού (Πηγή: http://en.aypa-spa.com/bd)

/ ν >  Zj, Ζ|, Λ . -

http://www.wikipedia.org
http://en.aypa-spa.com/bd


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΩΕΗΣ & ΑΕΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.3 Κλιματολογικές Συνθήκες Αύξησης & Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη των φυτών του καλαμποκιού διαφέρει ως προς τη μορφή και το μέγεθος τους 
ανάλογα με την προέλευση, τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου, τη πρωιμότητά τους και 
την τελική χρήση του προϊόντος, τις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες κ.ά. Όμως, από 
της σπορά μέχρι την ωρίμανση το φυτό διέρχεται από συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης τα οποία 
διαιρούνται σε βλαστικά και αναπαραγωγικά. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες οι 
οποίοι επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης του φυτού είναι η θερμοκρασία. Το καλαμπόκι, ως φυτό 
θερμών περιοχών, αναπτύσσεται σε περιοχές με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Προκειμένου να 
ξεκινήσει η διαδικασία του φυτρώματος είναι απαραίτητη η ύπαρξη θερμοκρασίας μεγαλύτερη

Ο Ο

από 10 C ενώ η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης κυμαίνεται μεταξύ 24-30 C. Αντιθέτως,
Ο

θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 32 C λειτουργούν δυσμενώς με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
της ανάπτυξης του φυτού. Οι χαμηλές θερμοκρασίες ζημιώνουν το καλαμπόκι καθώς 
επιβραδύνουν το ρυθμό ανάπτυξης. Εια υψηλές αποδόσεις κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη περιόδου 
ανάπτυξης 120-180 ημερών χωρίς χαμηλές θερμοκρασίες.

Αν και το καλαμπόκι αποτελεί φυτό βραχείας φωτοπεριόδου, εν τούτοις υπάρχουν 
γενότυποι που δεν είναι ευαίσθητοι στη διάρκεια της ημέρας. Οι μεγάλης διάρκειας ημέρες 
αυξάνουν το μήκος της βλαστικής περιόδου, το μέγεθος και τον αριθμό των φύλλων και 
καθυστερούν την εμφάνιση των ταξιανθιών. Αντιθέτως. οι ημέρες μικρού μήκους περιορίζουν 
την βλαστική ανάπτυξη και επιταχύνουν την άνθιση του φυτού. Ύστερα από έρευνα βρέθηκε 
ότι ο μέγιστος ρυθμός αύξησης της καλλιέργειας του καλαμποκιού στη χώρα μας ήταν 27 
g /n r/ημέρα με πυκνότητα φυτών 20 φυτά/ n r  ανεξάρτητα από το υβρίδιο το οποίο μελετήθηκε 
(Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012).

Ως αναφορά το έδαφος, το καλαμπόκι προσαρμόζεται ικανοποιητικά σε διάφορους τύπους. 
Οι μεγαλύτερες παραγωγές έχουν βρεθεί σε εδάφη πηλώδη έως ιλυοπηλώδη. γλόνιμα. με καλή 
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και καλή στράγγιση. Το έδαφος πρέπει να έχει pH 5,6-7,5. 
Ωστόσο, ως άριστη τιμή θεωρείται αυτή του 6.8. Η αντοχή του στην αλατότητα μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μέτρια καθώς η ηλεκτρική αγωγιμότητα δεν πρέπει να ξεπερνά το 1.7 mS/cm. 
Η αύξηση της αλατότητας στο έδαφος μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιδράσεις στην 
ανάπτυξη των φυτών όπως καθυστέρηση της διαδικασίας του φυτρώματος, μείωση της 
βλαστικής ανάπτυξης, μείωση της διάρκειας αλλά και του ποσοστού άνθισης των αρσενικών και 
των θηλυκών ταξιανθιών κ.ά. (Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012; Nafziger, 
www.eolss.net/sample-chapters/cl0/El-05A-13-00.pdf, Australian Government, 2008).
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3.4 Λίπανση

Η καλλιέργεια του καλαμποκιού είναι ιδιαίτερα απαιτητική ως αναφορά την πρόσληψη 
απαραίτητων για την ανάπτυξή της θρεπτικών συστατικών. Το γεγονός αυτό παρουσιάζεται 
μέσα από τις αυξημένες ποσότητες θρεπτικών συστατικών που απομακρύνονται από τον αγρό με 
τη μορφή του σπόρου (περίπου 75% Ν και 85% Ρ). Αντίθετα, το κάλιο (Κ) συγκεντρώνεται 
κυρίως στα φύλλα και τον βλαστό και στην περίπτωση όπου η καλλιέργεια δεν προορίζεται για 
ενσίρωση. επιστρέφει στο έδαφος με την ενσωμάτωση των υπολειμμάτων. Όπως και στα 
περισσότερα αγρωστώδη, έτσι και στο καλαμπόκι η πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών 
συμβαδίζει με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του φυτού. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 
φυτού η πρόσληψη είναι μικρή σε αντίθεση με τα μετέπειτα βλαστικά και αναπαραγωγικά 
στάδια όπου αυξάνεται ταχύτατα. Κατά το γέμισμα των κόκκων το μεγαλύτερο ποσοστό του 
αζώτου και του φωσφόρου που βρίσκεται συγκεντρωμένο στα βλαστικά τμήματα του φυτού 
μετακινείται στον καρπό.

Το άζωτο (Ν) αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό και αναγκαίο θρεπτικό συστατικό της 
καλλιέργειας καλαμποκιού. Η μεγάλη αυτή σπουδαιότητα του αζώτου έγκειται στο γεγονός ότι 
αποτελεί κυρίαρχο συστατικό πολλών μεταβολικών διεργασιών του φυτού του καλαμποκιού 
όπως είναι η σύνθεση των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων, η παραγωγή και λειτουργία 
της χλωροφύλλης, η βλαστική ανάπτυξη του φυτού κ.ά. Το καλαμπόκι αρχίζει να αφομοκ'ονει το 
άζωτο κυρίως στο μεσαίο στάδιο ανάπτυξής του. Η ανεπάρκεια αζώτου εκδηλώνεται με τη 
μορφή κιτρινίσματος των αρχικών φύλλων γεγονός το οποίο καθυστερεί την έναρξη της 
διαδικασία της άνθισης με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής (Australian Government, 
2008). Έχει αποδειχθεί ότι για την παραγωγή 1000 kg/στρ. είναι απαραίτητη η χορήγηση στο 
έδαφος περίπου 20-25 kg Ν/στρ. όταν αυτή ακολουθείται από την καλλιεργητική τεχνική της 
μονοκαλλιέργειας. Από την άλλη μεριά, σε γόνιμα εδάφη όπου εφαρμόζεται εναλλαγή 
καλλιεργειών με ψυχανθή, η ποσότητα του αζώτου μπορεί να μειωθεί σε 10-20 kg/στρ 
(Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012).

Ακόμη, η πυκνότητα των φυτών έχει βρεθεί ότι κατέχει σημαντικό ρόλο στον ρυθμό 
πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από το φυτό του καλαμποκιού. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 
καλλιέργεια υβριδίων καλαμποκιού στην περιοχή του Νεπάλ παρατηρήθηκε ότι η πυκνότητα 
των 6.666 φυτών/στρ. αύξησε το ποσοστό της παραγωγής σε συνδυασμό με την εφαρμογή 16 kg 
Ν/στρ. συγκρινόμενη με την εφαρμογή 20 kg Ν/στρ. όπου δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς 
σημαντική διαφορά στο ποσοστό της παραγιογής (Dawadi and Sah, 2012). Στην Ελλάδα, η 
καλύτερη πυκνότητα για μεγιστοποίηση της παραγωγής βρέθηκε να είναι 6.500-7.500 φυτά/στρ. 
για τα μεγάλου, 7.500-8.000 φυτά/στρ. για τα μέσου και 8.000-9.000 για τα μικρού βιολογικού
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κύκλου υβρίδια αντίστοιχα. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν μετά από μια σειρά πειραμάτων του 
Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή του αζώτου είναι απαραίτητη να γίνεται σε 
δύο δόσεις με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρησιμοποίησής του. Έτσι, το 
50% της χορηγούμενης ποσότητας εφαρμόζεται πριν τη σπορά με τη βασική λίπανση και το 
υπόλοιπο εφαρμόζεται επιφανειακά όταν τα φυτά έχουν φτάσει τα 50-60 cm ύψος. Κατά το 
στάδιο αυτό παρατηρείται η μεγαλύτερη απορρόφησή του. Το καλαμπόκι μπορεί να 
απορροφήσει το άζωτο τόσο με την αμμωνιακή όσο και με την νιτρική του μορφή. Αν και οι 
ρίζες του καλαμποκιού απορροφούν το άζωτο στη νιτρική του μορφή, αυτή εκπλύνεται 
γρηγορότερα με αποτέλεσμα την μη απορρόφηση όλης της χορηγούμενης ποσότητας λίπανσης 
από το φυτό. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο για το ίδιο το φυτό που 
επηρεάζεται άμεσα αλλά και για την οικονομική βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Έτσι 
προτείνεται η εφαρμοζόμενη αζωτούχος λίπανση να χορηγείται με την αμμωνιακή της μορφή. 
Σε περίπτωση όπου εφαρμόζεται υδρολίπανση, η μορφή της ουρίας είναι η καταλληλότερη 
(Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012; Australian Government, 2008)

Ο φώσφορος (Ρ) είναι ένα επίσης πολύ βασικό στοιχείο η έλλειψη του οποίου επηρεάζει 
άμεσα την απόδοση της καλλιέργειας του καλαμποκιού. Ο εδαφικός φώσφορος είναι ιδιαίτερα 
δυσκίνητος και απορροφάται σε μικρή ποσότητα από τα φυτά. Η μεταφορά ενεργειακών 
συστατικών στο εσωτερικό του φυτού όπως είναι το ΑΤΡ και το ADP. ο έλεγχος της 
απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας από τη χλωροφύλλη είναι μερικές από τις διεργασίες οι 
οποίες ελέγχονται και διευθύνονται από το φώσφορο. Μερικά από τα συμπτώματα έλλειψη 
φωσφόρου είναι η αργή ανάπτυξη του φυτού, η μείωση της φυλλικής επιφάνειας, η 
καθυστέρηση της ωρίμανσης, η μείωση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος κ.ά. Η 
συνιστώμενη ποσότητα φωσφόρου που πρέπει να εφαρμόζεται στο έδαφος ανέρχεται στα 6 kg 
Ρ2 θ 5/στρ. (Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012; Australian Government, 2008)

Το κάλιο (Κ) συμπληρώνει την «ομάδα» των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για την 
επιτυχημένη καλλιέργεια του καλαμποκιού. Ο έλεγχος της λειτουργίας των στομάτων των 
φύλλων, η παραγωγή και μεταφορά των πρωτεϊνών στα διάφορα φυτικά μέρη, ο έλεγχος της 
απορρόφησης του νερού από το έδαφος, η βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού κ.ά. 
αποτελούν μερικές μόνο από τις φυσιολογικές διεργασίες στις οποίες το κάλιο κατέχει ισχυρό 
ρόλο. Η έλλειψη καλίου μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα κιτρινισμού των φύλλων γεγονός το 
οποίο συνδέεται άμεσα με την ρύθμιση της πρόσληψης νερού από το φυτό. Το κάλιο βρίσκεται 
συνήθως σε αφθονία στο έδαφος καθώς συγκροτείται ισχυρά από τα εδαφικά κολλοειδή και δεν 
εκπλύνεται. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, και στον ελλαδικό χώρο, όπου λόγω του 
αυξημένου ποσοστού οργανικής ουσίας κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή λιπάσματος στην
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ποσότητα των 20-25 μονάδων καλίου/στρ. ανά τετραετία. Τέλος, εκτός από τη βελτίωση των 
φυσιολογικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης των φυτών, το κάλιο ενισχύει το συντελεστή 
αποδοτικότητας χρήσης του νερού και μειώνει το δείκτη ξηρής ουσίας μεταξύ ρίζας:βλαστό 
γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα αύξησης της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από το 
φυτό σε συνθήκες έλλειψης νερού (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012; Australian Government, 
2008; Hussasin et al., 2015).

Πίνακας 9: Συνολική Απορρόφηση Θρεπτικών Στοιχείων Καλλιέργειας Καλαμποκιού μέσης απόδοσης 
1000 kg/στρ. (Πηγή: Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012).

Θρεπτικά Στοιχεία Συνολική Αποοοό
Ν
Ρ
Κ
Mg
Ca

19.4
2.7 
13,8
1.4
2.7

Πίνακας 10: Συνολική Απορρόφηση Θρεπτικών Στοιχείων Καλλιέργειας γλυκού καλαμποκιού μέσης 
απόδοσης 2.800 kg/στρ. (Πηγή: Australian Government, 2008).

Ν (kg/στρ.) Ρ (kg/στρ.) Κ (kg/στρ.)
Απορρόφηση από
σπάδικες

11 1,6 6

Απορρόφηση από τα 
βλαστικά τμήματα

20 2,4 15

Συνολική
Απορρόφηση

31 4 21

Οι πίνακες 9 και 10 παρουσιάζουν τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας του 
καλαμποκιού για τα κυριότερα θρεπτικά συστατικά. Γίνεται αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις αυτές 
μεταβάλλονται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες της καλλιεργούμενης 
περιοχής, την μηχανική σύσταση του εδάφους, την εφαρμοζόμενη καλλιεργητική τεχνική κ.ά. 
Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι γενικές απαιτήσεις τις καλλιέργειας του καλαμποκιού 
σύμφιονα με τις πειραματικές έρευνες του Ινστιτούτου Σιτηρών Ελλάδας σε αντίθεση με τον

' ν -
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Πίνακα 10 όπου αναφέρεται στις απαιτήσεις της καλλιέργειας γλυκού καλαμποκιού σύμφωνα με 
την Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Ωστόσο, η διακύμανση των τιμών των θρεπτικών αυτών 
συστατικών δεν είναι μεγάλη με αποτέλεσμα η στρατηγική της εφαρμογής της λίπανσης να είναι 
κοινή για την καλλιέργεια του καλαμποκιού με όποιες προσαρμογές είναι αναγκαίο να 
εφαρμοστούν.

3.5 Αρδευση

3.5.1 Συνθήκες Έλλειψης Υγρασίας

Το νερό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της αύξησης και της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας του καλαμποκιού και είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει το μέγεθος της παραγωγής 
αλλά και την ποιότητά της. Το καλαμπόκι παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις σε υγρασία και 
επομένως γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που 
εφαρμόζονται στην καλλιέργεια. Ο συντελεστής διαπνοής του καλαμποκιού είναι ένας χρήσιμος 
δείκτης υπολογισμού της κατανάλωσης του νερού της καλλιέργειας. Έχει υπολογισθεί ότι για 
παραγωγή 1kg ξηρής ουσίας χρειάζονται περίπου 350-400 kg νερού (Jian-ying et al., 2015; 
Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012). Τις πρώτες ημέρες μετά το φύτρωμα και μέχρι την 45 ημέρα η 
καλλιέργεια δεν παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις σε νερό και είναι ανθεκτική στην έλλειψή 
του. Ωστόσο, όσο μεγαλιόνει ο βιολογικός κύκλος και η καλλιέργεια διέρχεται από τα στάδια 
της άνθισης, της γονιμοποίησης και του γεμίσματος των κόκκων, η ευαισθησία της στην έλλειψη 
νερού είναι αυξημένη και μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής. Ο δείκτης 
αποτελεσματικότητας χρήσης νερού (\ΥΕΈ) και ο δείκτης αποτελεσματικότητας χρήσης 
αρδευομένου νερού (IWUE) αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια διαχείρισης του 
νερού. Έπειτα από έρευνα βρέθηκε ότι η μείωση του αρδευτικού νερού κατά 25% ίσιος αποτελεί 
μια καλή στρατηγική διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε περιοχές όπου η πλήρης άρδευση δεν 
καθίσταται δυνατή χωρίς σημαντικές απώλειες στην παραγωγή. Η μείωση αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του συντελεστή WUE (Kresovic et al., 2016). Ένα άλλο πολλά 
υποσχόμενα εργαλείο για τη διαχείριση των αρδευτικών πόρων αποτελεί η άρδευση με εναλλάξ 
αυλάκια (alternate furrow irrigation, AFI). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι 
συγκεκριμένες περιοχές της ριζόσφαιρας υφίστανται τεχνητή ξήρανση και άλλες αρδεύονται 
κανονικά. Η όλη διαδικασία γίνεται εναλλάξ και έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το δείκτη WUE, 
ελέγχει την λειτουργία των στομάτων των φύλλων και μειώνει τις επιπλέον απώλειες της 
εξατμισοδιαπνοής. Κατά τη μέθοδο αυτή το φυτό προσλαμβάνει το νερό από την περιοχή της 
ριζόσφαιρας που διαθέτει την υγρασία, τη διοχετεύει στο εσιοτερικό του για την ολοκλήριοση
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των απαραίτητων αναγκών και στη συνέχεια μεταφέρει μια ποσότητα στο τμήμα του ριζικού 
συστήματος που υπόκεινται σε τεχνητή ξήρανση (Wu et al., 2016).

Εια την αντιμετώπιση των συνθηκών έλλειψης υγρασίας, τα φυτά έχουν αναπτύξει μια 
σειρά από μηχανισμούς κάτω από τους οποίους μπορούν να ανταγωνιστούν τις δυσμενείς αυτές 
συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Ο πρώτος μηχανισμός αντίδρασης υπάγεται στη συσσώρευση 
του αμπσισικού οξέος (ΑΒΑ) το οποίο προκαλεί το κλείσιμο των στομάτων των φύλλων των 
φυτών με αποτέλεσμα τη μείωση των απωλειών νερού μέσω της διαπνοής, τον περιορισμό της 
κυτταρικής αύξησης και τη μείωση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Οι 
κυτοκινίνες είναι ενώσεις οι οποίες εμπλέκονται στη λειτουργία πολλών διεργασιών όπως είναι 
η βλάστηση των σπόρων, η ανάπτυξη των αγγείων των φυτών, η διέγερση του φωτοσυνθετικού 
μηχανισμού κ.ά. Οι ενώσεις αυτές μάχονται ενάντια στη γήρανση των φύλλων και είναι συχνά 
ανταγωνιστές του αμπσισικού οξέος. Έτσι, η έλλειψη νερού εμποδίζει τη σύνθεση των 
κυτοκινινών με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης του φυτού και αντιθέτως 
αύξηση του ρυθμού της γήρανσής του (Oneto et al., 2016). Μερικά από τα συμπτώματα 
έλλειψης του νερού είναι η συστροφή των φύλλων, το κιτρίνισμα των φύλλων, η εμφάνιση ενός 
καχεκτικού φυτού κ.ά.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μηχανισμούς με βάση τους οποίους θα πρέπει να ρυθμίζεται η 
εφαρμογή νερού στη καλλιέργεια του καλαμποκιού ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες που 
επικρατούν.

3.5.2 Αρδευτικές Απαιτήσεις Καλαμποκιού

Στη Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς μήνες δεν είναι σημαντικές, είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή άρδευσης στη καλλιέργεια του καλαμποκιού. Προκειμένου οι 
αποδόσεις της καλλιέργειας να είναι υψηλές, απαιτούνται αρδεύσεις με μέση ποσότητα νερού τα 
250-300 mm. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την καλύτερη διαχείριση των ολοένα και 
μειούμενων υδάτινων πόρων θα πρέπει η καλλιεργητικές τεχνικές να σχετίζονται άμεσα και με 
την αποθήκευση του νερού των βροχοπτώσεων στο χωράφι κατά τους χειμερινούς μήνες. Το 
φθινόπωρο η εφαρμογή ενός οργώματος συμβάλλει στην είσοδο του νερού των βροχών στον 
αγρό ενώ την άνοιξη η μειωμένη κατεργασία του εδάφους βοηθά στην μείωση των απωλειών 
εδαφικής υγρασίας πριν τη σπορά.

Επιπλέον, η μηχανική σύσταση του εδάφους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση 
του νερού. Τα βαριά συνεκτικά εδάφη κατακρατούν μεγαλύτερη ποσότητα νερού σε σχέση
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ελαφρά αμμώδη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο τόσο της εφαρμοζόμενης αρδευτικής 
δόσης όσο και του εφαρμοζόμενου χρονικού σημείου.

Η άρδευση γίνεται κυρίως με αυλάκια και καταιονισμό (τεχνητή βροχή). Η τεχνητή βροχή 
εφαρμόζεται κυρίως σε εδάφη τα οποία βρίσκονται υπό κλίση. Τέλος, η άρδευση με σταγόνες, 
παρόλο το αυξημένο ποσοστό απόδοσης και της οικονομίας νερού που προσφέρει η εφαρμογή 
της, έχει αρχίσει να προτιμάται από τους παραγωγούς καλαμποκιού παρά το υψηλό κόστος 
αρχικής εγκατάστασης και συντήρησης (Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012).

3.6 Συγκομιδή

Η καλλιεργητική τεχνική της συγκομιδής είναι πολύ σημαντική οι χειρισμοί της οποίας θα 
επηρεάσουν άμεσα την ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Στο καλαμπόκι, ανάλογα 
με τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του κάθε υβριδίου, επηρεάζεται αντίστοιχα και το 
χρονικό διάστημα της ωρίμανσης-συγκομιδής της καλλιέργειας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα 
τα υβρίδια του οδοντόμορφου τύπου μεγάλου βιολογικού κύκλου καλλιεργούνται περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλου τύπου υβρίδιο. Το φυσιολογικό στάδιο ωρίμανσής τους υπολογίζεται 
περίπου 50-60 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση. Εκτός από τον τύπο υβριδίου, η εποχή σποράς 
επιδρά άμεσα στην πρωίμινση της παραγωγής. Με την πρώιμη σπορά και όταν οι 
κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία εδάφους, υγρασία κ.ά.) είναι κατάλληλες, έχουμε 
αντίστοιχα πρωιμότερη ωρίμανση.

Ωστόσο, στο καλαμπόκι υπάρχουν ορισμένοι δείκτες της φυσιολογικής ωρίμανσής της 
καλλιέργειας μερικοί από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι:

> Η εμφάνιση μιας μαύρου χρώματος ζώνης στο κάτω μέρος του κόκκου στο σημείο 
πρόσφυσης με το σπάδικα αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της ωρίμανσής του 
σπόρου καθώς εμποδίζει την τροφοδοσία του κόκκου με προϊόντα φωτοσύνθεσης.

> Η σκληρή βάση του κόκκου είναι ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
ωρίμανσής του κόκκου ο οποίος δεν περιέχει καθόλου γαλακτώδες υγρό.

>  Στα υβρίδια οδοντόμορφου τύπου που καλλιεργούνται ευρέως στην Ελλάδα, η εμφάνιση 
του χαρακτηριστικού βαθουλώματος τύπου «δοντιού» στην κορυφή των κόκκων του 
σπάδικα αποτελεί ένδειξη της ωρίμανσής της καλλιέργειας του καλαμποκιού.
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Με βάση τα παραπάνω κριτήρια μπορεί να υπολογισθεί χρονικά η περίοδος έναρξης της 
συγκομιδής της καλλιέργειας. Η συγκομιδή γίνεται με τη βοήθεια διαφόρων μηχανών και 
συγκεκριμένα στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται συλλεκτικές-αλωνιστικές μηχανές δύο ή 
τεσσάρων σειρών οι οποίες συγκομίζουν τη καλλιέργεια όταν η υγρασία του σπόρου είναι 
περίπου 15%. Αντίθετα, στην Αμερική μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανές που έχουν μέχρι 
και 12 σειρές. Οι απώλειες κατά τη διάρκεια της συλλογής κυμαίνονται από 5-20%. Όταν η 
καλλιέργεια του καλαμποκιού προορίζεται για ενσίρωση (ζωοτροφή) τότε συγκομίζεται 
ολόκληρο το υπέργειο μέρος του φυτού δηλαδή τόσο τα βλαστικά τμήματα όσο και οι σπάδικες. 
Κατάλληλο στάδιο για την έναρξη της κοπής θεωρείται όταν η ξηρά ουσία του φυτού κυμαίνεται 
στο 33-36%. Η συγκομιδή για ενσίρωση γίνεται με χορτοκοπτικές μηχανές οι οποίες φέρουν 
πρόσθετα μηχανήματα για τον τεμαχισμό της φυτικής μάζας (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012).

Εικόνα 17: Συγκομιδή καλαμποκιού (Πηγή: http://www.diomedia.com/stock-photo-maize-zea-mays)
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3.7 Εχθροί και Ασθένειες

Το καλαμπόκι προσβάλλεται στη χώρα μας από πολλούς εχθρούς και ασθένειες πολλοί από 
τους οποίου είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς εχθρούς 
είναι η πυραλίδα και η σεσάμια. Από τις ασθένειες, οι κυριότερες οι οποίες προκαλούν σοβαρά 
προβλήματα στη χώρα μας είναι ο άνθρακας και ο ιός του τραχέος νανισμού του καλαμποκιού.

Η πυραλίδα ή πυραούστα (Ostriniu nubilalis) εμφανίζεται μέσα από 2-3 γενεές το έτος και 
οι προσβολές της οφείλονται στις νεαρές προνύμφες οι οποίες τρέφονται από τα φύλλα 
σχηματίζοντας μικρές οπές. Οι πιο μεγάλες προνύμφες εισχωρούν, στη συνέχεια, στο στέλεχος 
και τρέφονται με την εντεριώνη προκαλώντας το πλάγιασμά του σε περίπτωση δυνατιον ανέμων. 
Η καταπολέμηση βασίζεται στην ενσωμάτωση των στελεχών της προηγούμενης καλλιέργειας 
στο έδαφος για την θανάτωση των διαχειμαζουσών προνυμφών της. Ακόμη, παρακολούθηση 
των πληθυσμών με φερομονικές παγίδες και ψεκασμοί με εντομοκτόνα πρέπει να εφαρμόζονται 
έγκαιρα κατά την πρώτη γενεά.

Η σεζάμια ή σκουλήκι του καλαμποκιού (Sesamia nonagrioides) αποτελεί ένα πολύ σοβαρό 
εχθρό του καλαμποκιού. Εμφανίζεται με 2-3 γενεές το έτος και οι νεαρές προνύμφες τρέφονται 
τόσο σε βάρος του κολεού των φύλλων όσο και του στελέχους των φυτών. Ακόμη, συχνή είναι 
και η εμφάνισή τους στους σπάδικες όπου τρώνε τη ράχη και τους σπόρους. Η αντιμετώπισή της 
γίνεται με ψεκασμούς με εντομοκτόνα κατά την πριότη γενεά καθώς επίσης και με ενσωμάτωση 
των φυτικών υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας στο έδαφος.

Από τις μυκητολογικές ασθένειες, ο άνθρακας (Ustilago maydis) προσβάλλει κυρίως τον 
σπάδικα. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο σχηματισμός των μαύρου χριόματος 
εξογκωμάτων των τελειοσπορίων. Η αντιμετώπιση βασίζεται στη χρήση ανθεκτικών στην 
ασθένεια υβριδίων καλαμποκιού.

Εικόνα 18: Ανθράκωση σπάδικα (Πηγή: http://jule.pflanzenbestimmung.de/wordpress/wp-content)
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Ο νός του τραχέος νανισμού του καλαμποκιού (maize roygh dwarf fijivirus, MRDV) 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα των χωρών της Μεσογείου. Τα φυτά εμφανίζουν νανισμό και δεν 
αναπτύσσουν σπάδικες. Ακόμη, τα φύλλα αλλάζουν χρώμα σε σκούρο πράσινο και στην 
περίπτωση που αναπτυχθούν σπάδικες αυτοί έχουν πολύ μικρό μέγεθος. Η μετάδοση του ιού 
γίνεται με έντομα. Τέλος, η αντιμετώπιση του ιού γίνεται με τη χρήση ανθεκτικών υβριδίων και 
όψιμη σπορά καλαμποκιού ούτως ώστε λόγω των υψηλών θερμοκρασιιόν να εμποδίζεται η 
αναπαραγωγή του ιού με τη βοήθεια των εντόμων φορέων (Παπακώστα-Τασοπούλου. 2012).

3.8 Χρήσεις της Καλλιέργειας

Η καλλιέργεια του καλαμποκιού χρησιμοποιείται από πολλού διαφορετικούς τομείς με 
κύριους αυτούς της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το 
καλαμπόκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή τόσο το ανθρώπου όσο και των ζώων. Το 
αλεύρι του καλαμποκιού μπορεί να επεξεργαστεί για την παραγωγή ψωμιού και διαφόρων 
άλλων προϊόντων στην αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική για ανθρώπινη κατανάλωση. Το 
άμυλο του καλαμποκιού χρησιμοποιείται στη βιομηχανία των παιδικιδν τροφών. τη ζυθοποιία, 
την υφαντουργία, για την παραγωγή ζαχάρων (αμυλοσιρόπι) και ζαχαρούχων προϊόντων κ.ά. 
Επίσης, χορηγείται στα ζιδα ολόκληρος ο κόκκος ή με τη μορφή ενσιριόματος για την κάλυψη 
των ημερήσιων σιτηρεσίων τους. Το γλυκό καλαμπόκι μπορεί να καταναλωθεί σε μορφή 
κονσέρβας ενιό το popcorn καταναλίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην βιομηχανία του 
κινηματογράφου.

Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έχουν προκόψει οι οποίες επισημαίνουν την 
δυνατότητα παραγωγής βιοαιθανόλης ως παραπροϊόν του αμύλου του καλαμποκιού. Ακόμη, οι 
πρωτεΐνες του καλαμποκιού χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία όπως για 
παράδειγμα για την παραγωγή αντιβιοτικδιν κ.ά. Το λάδι του καλαμποκιού χρησιμοποιείται τόσο 
για την ανθρώπινη διατροφή όσο και για βιομηχανικές χρήσει όπως λάδι χυτηρίων, παραγωγή 
σαπουνιών κ.ά. Τέλος, το περικάρπιο και τα έμβρυα των κόκκων χορηγούνται στα ζώα για τη 
διατροφή τους (Παπακώστα-Τασοπούλου, 2012).
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Εικόνα 19: Λάδι Καλαμποκιού (Πηγή: http://www.succeed-equine.com/wp-content/uploads/2015)

4. Ενεργειακές Καλλιέργειες

Οι ενεργειακές καλλιέργειες περιλαμβάνουν φυτά, καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, τα 
οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς όπως ως πρώτη ύλη για 
θερμοχημικές διεργασίες (πυρόλυση, αεριοποίηση για την παραγωγή μεθανόλης. syngas και 
πυρολυτικών ελαίων), για την παραγωγή βιοκαυσίμων, για καύση ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας. Διακρίνονται σε ετήσιες και πολυετείς ανάλογα με τον κύκλο ζωής τους.

Οι πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες είναι ποώδη φυτά των οποίων ο κύκλος ζωής τους 
διαρκεί περίπου 10-15 έτη. Το πλεονέκτημα των πολυετών καλλιεργειών είναι ότι δεν 
χρειάζονται ετήσιο όργωμα ή φύτεμα.

Οι ετήσιες ενεργειακές καλλιέργειες αναπτύσσονται και πεθαίνουν εντός ενός έτους ή μιας 
εποχής και πρέπει να φυτεύονται εκ νέου κάθε φορά.

Μια πολυετής ενεργειακή καλλιέργεια είναι και η αγριαγκινάρα.
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4.1 Αγρίαγρίνάρα {Cynara cardunculus L.)

Η αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L.). γνωστή και ως cynara ή cardoon στο χώρο των 
ενεργειακών φυτών, καλλιεργείται από αρχαιότατων χρόνων από τους Αιγύπτιους, τους Έλληνες 
και τους Ρωμαίους. Πρόκειται για πολυετές (10-12 χρόνια), βαθύριζο C3 φυτό, μεσογειακής 
προέλευσης, καλά προσαρμοσμένο στις ξηρές και πολύ θερμές καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στη Μεσόγειο.

Η αγρίαγρίνάρα ανήκει στην οικογένεια Asteraceae (Compositae), στο γένος Cynara το 
οποίο περιλαμβάνει 5-6 άγρια είδη και δύο βασικά καλλιεργούμενα είδη: την αγκινάρα (Cynara 
scolymus) και την αγριαγκινάρα {Cynara cardunculus L.). Κύρια χρήση των καλλιεργούμενων 
ειδών είναι η λαχανοκομία αλλά και ως διακοσμητικά φυτά (Wiklund, 1992; Foti et al., 1999).

Μελέτες έδειξαν ότι από διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Cynara 
scolymus και των άλλων ειδών του γένους, συμβατή και κυρίως γόνιμη διασταύρωση ήταν αυτή 
με την Cynara cardunculus L. Επομένως, η αγριαγκινάρα είναι ο πρόγονος της καλλιεργούμενης 
αγκινάρας.

Σήμερα, αγριαγκινάρα συναντάται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, τη βόρεια Αφρική, τα 
Κανάρια Νησιά, τη Μαδέρα και τη νότια Αμερική ως αυτοφυής ή προσαρμοσμένες ποικιλίες 
ανάλογα με τις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής (Δαναλάτος et al., 
2008; Rottenberg et al., 1996; Iema et al., 2012).

Η επιστημονική ταξινόμηση της αγριαγκινάρας απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα 1:

Πίνακας 11.: Συστηματική Κατάταξη Αγριαγκινάρας (Πηγή: www.wikipedia.org).

Βασίλειο Plantae

Τάξη Asterales
Οικογένεια Asteraceae
Γ ένος Cynara
Είδος Cynara cardunculus
Επιστημονική Ονομασία Cynara cardunculus L.
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Εικόνα 20: Φυτό αγριαγκινάρας (Πηγή: https://ferrebeekeeper.wordpress.com/2013/08/29/artichokes/)

4.2 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά

Μορφολογνκά η αγριαγκινάρα μονάζει με την καλλιεργούμενη αγκινάρα. « // αγριαγκινάρα 
είναι δικοτυλήδονο φυτό, όπου το φύτρωμα του σπόρου ολοκληρώνεται με την εμφάνιση των 
κοτυληδόνων» (Δαναλάτος Ν. & Αρχοντούλης Σ., 2008). Πιο αναλυτικά, οι σπόροι της 
αγριαγκινάρας έχουν ραβδοειδές, μακρύ (6-8mm) και ομαλό σχήμα με καφετί ή μαύρο χρώμα.

Τα φύλλα της ροζέτας -  πρόκειται για το δεύτερο τμήμα του φυτού κατά τον σχηματισμό 
του. στο πρώτο στάδιο έχουμε τον σχηματισμό τεσσάρων άμισχων ελλειπτικών φύλλων τα 
οποία επιμηκύνονται με ταυτόχρονη εμφάνιση των μίσχων και τη διαίρεση αυτών -  είναι 
έμισχα, μαλακά, βαθιά διαιρεμένα, πολύ μεγάλα και δερματώδη, με έντονο πράσινο -  γκρι 
χρώμα. Έχουν λίγες τρίχες στην επάνω επιφάνεια και λίγες άσπρες τρίχες στην κάτω επιφάνεια.
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Τα φύλλα των νεαρότερων φυτών εμφανίζουν περιφερειακά αγκάθια, ως μηχανισμό άμυνας από 
εχθρούς, τα οποία αποβάλλονται όταν το φυτό φτάσει σε ύψος 1 μέτρο και καλύψει πλήρως το 
έδαφος.

Οι λοβοί του φύλλου έχουν γραμμικό, ιοοειδές ή λογχοειδές σχήμα με σκληρά άκαμπτα 
κίτρινα αγκάθια στην κορυφή (15-35mm). Το μέγεθος του αγκαθιού εξαρτάται τόσο από το 
στάδιο ανάπτυξης όσο και από την ποικιλία. Τα φύλλα του βλαστού είναι άμισχα και 
εναλλασσόμενα.

Ο βλαστός αποτελεί το ανθικό στέλεχος με κορυμβοειδή ταξιανθία. Εμφανίζεται περίπου 
στα μέσα του Απριλίου και το ύψος του κυμαίνεται από 2-2.5 μέτρα υπό ελληνικές συνθήκες. 
Οι ανθοκεφαλές είναι κυρίως συγκεντρωμένες σε μια μεγάλη σφαιρική ροζέτα με διάμετρο έως 
και 8cm.

Τα βράκτια είναι ωοειδή ή ελλειπτικά και στενεύουν σε ένα όρθιο αγκάθι (10-50mm * 2- 
6mm), το οποίο έχει χρώμα πορφυροειδές ή κιτρινοπράσινο. Η στεφάνη μπορεί να είναι μπλε, 
μωβ ή άσπρη. Τα αχαίνια είναι γυαλιστερά με καφέ στίγματα, με μέγεθος 6-8mm * 3-4mm και 
τέλος οι πάπποι φτάνουν τα 25-40mm μήκος (Δαναλάτος Ν. & Αρχοντούλης Σ., 2008; Tutin, 
1976).

Εικόνα 21: Ανθο-κεφαλές αγριαγκινάρας (Πηγή: http://www.finegardening.com/cardoon)
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4.3 Βιολογικός Κύκλος

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L.) είναι πολυετές 
φυτό πολύ καλά προσαρμοσμένο τόσο στις ξηρικές περιόδους που επικρατούν κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού όσο και στο ιδιαίτερο καθεστώς βροχοπτώσεων της Μεσογείου την άνοιξη και 
το φθινόπωρο. Ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή βιομάζας εμφανίζει κατά την περίοδο από Οκτώβριο 
έως Ιούνιο.

Ο κύκλος ανάπτυξης του φυτού ξεκινά μετά τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου με τη 
βλάστηση του σπόρου. Πιο συγκεκριμένα, το φθινόπωρο φυτρώνει το πρέμνο δημιουργώντας 
μια ροζέτα φύλλων, η ανάπτυξη της οποίας προχωρά με σταθερούς ρυθμούς όλο το χειμώνα 
μέχρι τις αρχές της άνοιξης.οι πρώτες ανθοκεφαλές εμφανίζονται το Μάιο. Εν συνεχεία, κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, το υπέργειο τμήμα του φυτού ξεραίνεται ενώ οι ρίζες παραμένουν 
ζωντανές σε μια κατάσταση λήθαργου μέχρις ότου να αρχίσει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης μετά 
τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Την περίοδο από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τον Αύγουστο 
πραγματοποιείται η συλλογή του φυτού. Ο ετήσιος κύκλος ανάπτυξης της αγριαγκινάρας μπορεί 
να διαρκέσει μέχρι και δέκα (10) χρόνια (Bailey et al., 1976; 
http://agricon.gr/pdf/enimerotiko.pdf).

4.4 Κλιματολογικές Συνθήκες Ανάπτυξης

Η αγριαγκινάρα, όπως είδαμε, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό είδος του μεσογειακού 
κλίματος το οποίο καλλιεργείται στις αρχές του φθινοπιόρου (Σεπτέμβριο με Οκτώβριο -  
φθινοπωρινή σπορά) ή από Μάρτιο έως Απρίλιο (ανοιξιάτικη σπορά).

Έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται υπό αντίξοες συνθήκες, όπως σε υψηλές ή χαμηλές 
θερμοκρασίες και με έλλειψη υγρασίας. Το βαθύ ριζικό της σύστημα της επιτρέπει να 
προσλαμβάνει νερό και θρεπτικά στοιχεία από βαθιές εδαφικές ζώνες συμβάλλοντας έτσι στην 
υψηλή παραγωγικότητα και κατά τις ξηρικές συνθήκες.

Οι καταλληλότερες συνθήκες ανάπτυξης της αγριαγκινάρας (Cynara cardunculus L.) είναι 
οι ακόλουθες:
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r  Θερμοκρασία

Στο στάδιο του σποριόφυτου το φυτό είναι αρκετά ευαίσθητο, γι' αυτό οι κατάλληλες 
θερμοκρασίες ανάπτυξής του κυμαίνονται από 6°C έως 8°C. Μάλιστα το φύτρωμα του 
σπόρου επιταχύνεται από 1 -  2 εβδομάδες όταν επικρατούν θερμοκρασίες από 15°C έως 
20°C.

Για τη φωτοσύνθεσή της, η αγριαγκινάρα απαιτεί θερμοκρασίες από 19 - 23°C, ενώ και η 
θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση και 
ανάπτυξη του φυτού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες 
(>25°C) προκαλούν αυξημένη κατανάλωση υδατανθράκων (χάσιμο βάρους). Επιπλέον, η 
αγριαγκινάρα έχει συντελεστή αναπνοής περίπου 2.2 (Q|0 factor), δηλαδή η αύξηση της 
νυχτερινής θερμοκρασίας κατά 10°C διπλασιάζει την απώλεια σε ξηρό βάρος.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 
0°C. η αγριαγκινάρα είναι αρκετά ανθεκτική μέχρι και σε θερμοκρασίες έως -20°C αρκεί να 
βρίσκεται στο στάδιο της ροζέτας ή της βιομάζας ώστε να επιβιώσει. Οι χαμηλές 
θερμοκρασίες του χειμώνα προκαλούν κάμψη των φύλλων, σπάσιμο των μίσχων, ίσιος και 
καταστροφή της εναέριας βιομάζας. Όμως με την άνοδο της θερμοκρασίας η καλλιέργεια 
επανέρχεται.

Τέλος, οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε υψόμετρα πάνω από 500m 
προκαλούν παράταση του βιολογικού κύκλου του φυτού κατά ένα μήνα περίπου 
(συγκομιδή κατά το Σεπτέμβριο) (Δαναλάτος et al., 2008).

> Φως

Η αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L.) είναι γνωστή και ως φυτό μεγάλης ημέρας 
καθότι είναι απαιτητική σε φως. Ο ρυθμός φωτοσύνθεσής της μεγιστοποιείται σε εντάσεις 
ολικής ηλιακής ακτινοβολίας πάνω από 600W/m2 (Δαναλάτος et al., 2008).
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> Νερό

Η αγριαγκινάρα χάρη στο βαθύ ριζικό της σύστημα αλλά και στην κλειστή 
φυλλοστοιβάδα που καλύπτει πλήρως το έδαφος ελαχιστοποιεί τις απώλειες μέσω της 
εξάτμισης και της απορροής αλλά παράλληλα εκμεταλλεύεται πλήρως τις εποχιακές 
βροχοπτώσεις.

Για την μέγιστη ανάπτυξή της έχει βρεθεί ότι κατά την περίοδο του φθινοπώρου, του 
χειμώνα και της άνοιξης οι βροχοπτώσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από >400mm νερό. 
Αιγότερα χιλιοστά νερού προκαλούν μείωση στην παραγωγή βιομάζας (Δαναλάτος et al., 
2008; Gominho et al., 2001).

>  Έδαφος

Η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας παρουσιάζει μεγάλη ικναότητα προσαρμογής σε 
ποικίλους εδαφικούς τύπους όπως αμμώδη, αμμοπηλώδη, πετρώδη, αργιλώδη και 
ασβεστούχα εδάφη. Επίσης, χάρη στο βαθύ ριζικό της σύστημα, όπως έχουμε προαναφέρει, 
μπορεί να αναπτυχθέι ακόμη και σε άγονα και πετρώδη εδάφη συμβάλλοντας στην 
προστασία αυτών των εδαφών από τη διάβριοση. Προτιμά κατά κύριο λόγο τα ελαφριά και 
ζεστά εδάφη που δεν σκιάζονται. καθώς και τα ελαφρώς όξινα και αλκαλικά πηλώδη εδάφη 
(ρΗ=6.5 -  8.2) (Fernandez, 1992; Δαναλάτος et al., 2008; www.gaiapedia.gr).
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4.5 Λίπανση

Το βαθύ ριζικό σύστημα της καλλιέργειας προσφέρει στα φυτά τη δυνατότητα να 
προσλαμβάνουν θρεπτικά συστατικά από βαθιά εδαφικά στρώματα. Αυτή η ικανότητα 
δημιουργεί μικρές ή και ελάχιστες απαιτήσεις σε χημικά λιπάσματα κατά τα πρώτα 2-3 έτη μετά 
την εγκατάσταση.

Μια άλλη ικανότητα της αγριαγκινάρας είναι η «αυτολίπανση», με την πτώση των φύλλων, 
όπου η περιεκτικότητα του αζώτου στους φυτικούς ιστούς έχει ελαχιστοποιηθεί (0.7-1.1 %).

Έτσι, λοιπόν, μια εδαφολογική και μια φυλλοδιαγνωστική ανάλυση ανά έτος μπορούν να 
καθορίσουν αν η καλλιέργεια χρειάζεται επιπλέον χημική λίπανση. Ενδεικτικά, οι μέσες τιμές 
λίπανση είναι (Δαναλάτος et al.. 2008; Σκούρας. 2003):

• 7,5-12,5 Kgr/στρ. Ν

• 12,5-25 Kgr/στρ. Ρ

• 12,5-25 Kgr/στρ. Κ

• 1,9-3,2 Kgr/στρ. S

4.6 Αρδευση

Η αγριαγκινάρα χάρη στο βαθύ ριζικό της σύστημα αλλά και στην κλειστή φυλλοστοιβάδα 
που καλύπτει πλήρως το έδαφος ελαχιστοποιεί τις απώλειες μέσω της εξάτμισης και της 
απορροής αλλά παράλληλα εκμεταλλεύεται πλήρως τις εποχιακές βροχοπτώσεις.

Για την μέγιστη ανάπτυξή της έχει βρεθεί ότι κατά την περίοδο του φθινοπώρου, του 
χειμώνα και της άνοιξης οι βροχοπτώσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από >400mm νερό. 
Αιγότερα χιλιοστά νερού προκαλούν μείωση στην παραγωγή βιομάζας (Δαναλάτος et al., 2008; 
Gominho et al, 2001).
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4.7 Συγκομιδή

Η συγκομιδή της αγριαγκινάρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά τη χρονική περίοδο από 
Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο (ποσοστό υγρασίας < 20%). Όμως, ανάλογα με τη χρήση για την 
οποία προορίζεται η καλλιέργεια ποικίλλει και η ακριβής χρονική περίοδος συγκομιδής της 
(Δαναλάτος et al., 2008).

Πιο συγκεκριμένα:

• Όταν η καλλιέργεια προορίζεται για ζωοτροφή τότε η συγκομιδή πραγματοποιείται τον 
μήνα Ιούνιο (χλωρή κατάσταση με ποσοστό υγρασίας 75%) με τη χρήση ενσιρωτικών 
αυτοκινούμενων μηχανημάτων.

• Για την παραγωγή βιοντίζελ η καλλιέργεια συγκομίζεται τον Αύγουστο (ποσοστό 
υγρασίας 9 -  12%) με τη χρήση κοινής αλωνιστικής μηχανής η οποία θα φέρει 
καλαμπομάχαιρο ή ηλιομάχαιρο ανάλογα με το ύψος της καλλιέργειας (καλαμπομάχαιρο 
για καλλιέργεια >1.7m και ηλιομάχαιρο για καλλιέργεια < 1.7m). επιπρόσθετα, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και μηχανή τύπου πρέσα η οποία τεμαχίζει και δεματοποιεί 
παράλληλα.

• Για τη συγκομιδή του σπόρου μόνο απαιτείται η συγκομιδή της αγριαγκινάρας με κοινές 
θεριζοαλωνιστικές, διαχωρισμός από τα υπόλοιπα μέρη του φυτού και δεματοποίηση.

• Τέλος, για τη συγκομιδή ολόκληρου του φυτού πραγματοποιείται θερισμός της βιομάζας 
με απλή θεριστική μηχανή και εν συνεχεία δεματοποίησή της ή απευθείας χρήση 
αυτοκινούμενου δεματοποιητή.
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4.8 Καλλιέργεια

Προετοιμασία Εδάφους

Η αγριαγκινάρα (Cynara carduncuhis L.), ως πολυετής καλλιέργεια χρειάζεται 
προετοιμασία εδάφους και σπορά μια φορά στα 7 έως 12 χρόνια. Ομως, η σωστή προετοιμασία 
θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και στη διάρκεια ζωής της καλλιέργειας.

Αρχικά, γίνεται όργωμα του αγρού (25-35cm) ώστε να παραχωθούν τυχόν υπολλείμματα 
από προηγούμενη καλλιέργεια και εν συνεχεία με τη χρήση είτε καλλιεργητή είτε δισκοσβάρας 
θα γίνει προετοιμασία για τη σποροκλίνη. Τέλος, πριν την τελευταία επέμβαση και αν κρίνεται 
αναγκαίο (αναλόγως την κατάσταση του εδάφους) θα γίνει εφαρμογή προφυτρωτικών 
ζιζανιοκτόνων και λίπανση.

Η σπορά πραγματοποιείται με τη χρήση πνευματικών μηχανών που φέρουν ειδικό γρανάζι 
36 Ουρών ( καλλιέργεια τεύτλων) (Δαναλάτος et al., 2008).
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5. Αλληλεπίδραση προηγούμενων καλλιεργειών

Η καλλιέργεια ενός μόνο φυτικού είδους ανά καλλιεργητική περίοδο είχε αποτελέσει το 
κυρίαρχο καλλιεργητικό σύστημα για πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι δυσμενείς επιδράσεις αυτού του 
συστήματος της μονοκαλλιέργειας έχουν μελετηθεί και καταγραφεί σε μεγάλο βαθμό από τη 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Η μελέτη αυτή της εναλλαγής φυτών ανά καλλιεργητική 
περίοδο παρουσίασε τις ευεργετικές επιπτώσεις αυτού του συστήματος σε τομείς όπως της 
επιβράδυνσης της εξάντλησης του αγρού με καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών, του εμπλουτισμού 
του εδάφους με άζωτο (Ν) από την καλλιέργεια ψυχανθών, της αύξησης του ποσοστού της 
οργανικής ουσίας, της καταπολέμησης-αντιμετώπισης ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών κ.ά. 
Ακόμη, η εφαρμογή του καλλιεργητικού αυτού συστήματος προσφέρει την δυνατότητα αύξησης 
του γεωργικού εισοδήματος εφόσον ο πρωτογενής τομέας είναι άμεσα συνδεδεμένος με αυτόν 
της επιχειρηματικότητας.

Η καλλιέργεια του βαμβακιού αποτελεί μια από τις δυναμικότερες καλλιέργειες στον 
Ελλαδικό χώρο. Το βαμβάκι, όντας ένα απαιτητικό φυτό, παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις σε 
θρεπτικά συστατικά προκειμένου να αναπτυχθεί κατάλληλα και να προσδώσει τη μέγιστη 
δυνατή παραγωγή. Η κατ’ επανάληψη καλλιέργεια του βαμβακιού στον ίδιο αγρό έχει ως 
αποτέλεσμα την μείωση των διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών και κυρίως αυτού του αζώτου 
με αποτέλεσμα την αναγκαία χορήγησή του με τη μορφή του λιπάσματος γεγονός το οποίο 
συμβάλλει στην αύξηση των εξόδων των παραγωγών. Μία λύση για το πρόβλημα αυτό έχει 
βρεθεί να είναι η εναλλαγή της καλλιέργειας του βαμβακιού με καλλιέργεια ψυχανθών. Τα 
ψυχανθή . όπως ήδη έχει αναφερθεί, έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο 
και να το μετατρέπουν σε αφομοιώσιμη για τα φυτά μορφή μειώνοντας έτσι τις απαιτούμενες 
εισροές αζώτου με τη μορφή των λιπασμάτων.

Ο Rochester και οι συνεργάτες του (2001) έδειξαν ότι η καλλιέργεια ψυχανθών είτε για το 
σπόρο (όπως η φάβα Vida faba  και η σόγια Glycine max) είτε για χλωρή λίπανση (όπως το 
κοινό μπιζέλι Pisum sativum και το κοινό φασόλι Labiab purpureus) αύξησαν κατά 85% την 
πρόσληψη του αζώτου από το βαμβάκι χωρίς την εφαρμογή αζωτούχου λιπάσματος σε σύγκριση 
με την συνεχής καλλιέργεια βαμβακιού. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο στη 
μείωση των απαι τού μενών εφαρμογών αζωτούχου λιπάσματος αλλά επίσης και στην αύξηση της 
εδαφικής ποιότητας (Rochester et al., 2001).
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Ο Hearn (1986) έδειξε ότι η καλλιέργεια βαμβακιού έπειτα από καλλιέργεια σιταριού έδωσε 
μεγαλύτερες παραγωγές σε πειραματικά τεμάχια τα οποία δεν είχαν δεχθεί εφαρμογές 
λιπάσματος. Η αντίδραση της καλλιέργεια βαμβακιού σε εφαρμοζόμενο λίπασμα με 
προηγούμενη καλλιέργεια σόργου ήταν αρκετά καλή σε αντίθεση με αυτήν της καλλιέργειας 
σόγιας η οποία δεν προκάλεσε καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά στην παραγωγή του 
βαμβακιού. Ακόμη, παρουσιάστηκε η άποψη του αποτελεσματικότερου ελέγχου της 
μυκητολογικής ασθένειας της βερτισιλλίωσης ( VerticiIlium dahliae) του βαμβακιού μετά από τις 
καλλιέργειες σόγιας, σιταριού και σόργου (Hearn. 1986). Ο Μάμαλης (1997). έπειτα από 
πειραματική μελέτη, παρουσίασε ότι η προηγούμενη καλλιέργεια του ζαχαρότευτλου επηρέασε 
σημαντικά την καλλιέργεια του βαμβακιού συμβάλλοντας στην οψίμηση της παραγωγής και 
στην απόδοση της παραγωγής (Μάμαλης, 1997).

Από την άλλη μεριά, ο Du και οι συνεργάτες του (2016) έθεσαν την άποψη ότι η εναλλαγή 
καλλιεργειών σιταριού και βαμβακιού χρησιμοποίησαν το άζωτο ανεπαρκώς σε σύγκριση με τη 
μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού. Ωστόσο, η πρώιμη ποικιλία CCR1 50 παρουσίασε υψηλότερο 
ποσοστό αποδοτικότητας χρήσης του αζώτου (NUE) σε σύγκριση με τη μεσο-όψιμη ποικιλία 
Siza 3 (Du et al., 2016). Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η διαχείριση της εφαρμοζόμενης 
λίπανσης στην εναλλαγή των καλλιεργειών σιταριού και βαμβάκι είναι ιδιαιτέρως σημαντική 
και υπόκεινται άμεσα σε περαιτέρω έρευνα προκειμένου οι δυσμενείς επιδράσεις της 
νιτρορύπανσης να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό βαθμό (Polychronaki et al., 2012).

Η καλλιέργεια του καλαμποκιού αποτελεί μία ακόμη ευρέως διαδεδομένη καλλιέργεια 
δημητριακών στον Ελλαδικό χώρο. Το καλαμπόκι, είτε προορίζεται για την παραγωγή σπόρου 
είτε για ενσίρωση. εξαντλεί τα θρεπτικά συστατικά τα οποία βρίσκει διαθέσιμα στο έδαφος με 
αποτέλεσμα να καθιστά αναγκαία την χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων σε μορφή λιπάσματος. 
Όπως και στο βαμβάκι έτσι και στο καλαμπόκι, πολλές μελέτες έχουν παρουσιάσει τις θετικές 
επιδράσεις της αντικατάστασης του συστήματος μονοκαλλιέργειας του καλαμποκιού μέσω της 
ενσωμάτωσης-εναλλαγής ψυχανθών στο καλλιεργούμενο σύστημα. Το σύστημα διπλής 
εναλλαγής ψυχανθών με καλλιέργεια καλαμποκιού μελετήθηκε πρόσφατα και απέδειξε τη 
μεγάλη σπουδαιότητά του.

Η καλλιέργεια «του μπιζελιού του περιστεριού» (Cajanus cajan) για παραγωγή χλωρής 
βιομάζας και σπόρου σε σύστημα διπλής εναλλαγής ψυχανθών βρέθηκε ότι αυξάνει την 
παραγωγή της καλλιέργειας του καλαμποκιού. Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με την προσθήκη 3.4 
kg/N στρ. επιπλέον με τη μορφή αζωτούχου λιπάσματος. Ακόμη, το σύστημα αυτό βελτιώνει τη 
γονιμότητα του εδάφους και αυξάνει τα επίπεδα C και Ν στο έδαφος (Smith et al., 2016). 
Επιπροσθέτως, η καλλιέργεια της αραχίδας (Arachis hypogaea L.) έχει παρουσιάσει θετικά
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αποτελέσματα στην μετέπειτα καλλιέργεια καλαμποκιού. Οι αζωτοδεσμευτικοί συμβιωτικοί 
οργανισμοί που αναπτύσσονται στο ριζικό σύστημα της αραχίδας συμβάλλουν ενεργά στην 
ανάπτυξη της δεύτερης καλλιέργειας του καλαμποκιού ακόμα και μετά από την συγκομιδή της 
(Ibanez et al., 2014).

Το καλλιεργητικό σύστημα της εναλλαγής της καλλιέργειας του καλαμποκιού με αυτήν της 
σόγιας αποτελεί ένα ιδιαιτέρως καθιερωμένο σύστημα παγκοσμίως. Η σόγια ανήκει στην 
οικογένεια των ψυχανθών και συμβάλλει και αυτή με τη σειρά της στον εμπλουτισμό του 
εδάφους με ατμοσφαιρικό άζωτο. Οι επιδράσεις του καλλιεργητικού αυτού συστήματος 
αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης καθώς καλύπτει μια μεγάλη έκταση στον 
παγκόσμιο χάρτη της γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Restovicli και οι συνεργάτες του (2012) 
μελέτησαν την επίδραση της εγκατάστασης καλλιεργειών κάλυψης του εδάφους σε 
καλλιεργητικό σύστημα εναλλαγής καλαμποκιού και σόγιας. Ως φυτά κάλυψης 
χρησιμοποιήθηκαν: το rescue grass (Bromus unioloides L.). η ιταλική ήρα (Lolium multiflorum 
L.), η βρώμη (Avena sativa L.). το κριθάρι (Hordeum vulgare L.). ο βίκος (Vicia sativa L.), η 
ελαιοκράμβη {Brassica napus L.) και το ρεπάνι (.Raphanus sativus L.). Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι οι καλλιέργειες αυτές είχαν θετική επίδραση στην μείωση της έκπλυσης των νιτρικών από το 
γυμνό έδαφος κατά τη διάρκεια χορήγησής τους για την επόμενη καλλιέργεια. Η απορρόφηση 
του αζώτου από τα προαναφερθείσα φυτά κάλυψης εξαρτιόταν από την προηγούμενη 
καλλιέργεια. Κατά κύριο λόγω, η απορρόφηση ήταν μεγαλύτερη όταν η προηγούμενη 
καλλιέργεια ήταν αυτή της σόγιας. Μολονότι η φυτική βιομάζα των φυτών κάλυψης παραμένει 
στο έδαφος με την μορφή των υπολειμμάτων τους, ο λόγος C/N είναι αυτός που καθορίζει το 
ποσό του αζώτου που επιστρέφει στο έδαφος (Restovich et al., 2012).

Επιπλέον, η εναλλαγή καλαμποκιού-σόγιας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής 
καλαμποκιού σε αντίθεση με την μονοκαλλιέργεια καλαμποκιού στην οποία παρατηρήθηκε μια 
μείωση του pH του εδάφους στα πρώτα 0-7,5 cm. Η μείωση αυτή πιθανώς να οφείλεται στις 
πολλές εφαρμογές ανόργανης αζωτούχου λίπανσης στην μονοκαλλιέργεια του καλαμποκιού 
(δεκατέσσερις ετήσιες εφαρμογές 1 1.2 kg Ν/στρ. με μορφή αζωτούχου αμμωνιακής ουρίας) σε 
σύγκριση με το σύστημα εναλλαγής σόγιας-καλαμποκιού όπου εφαρμοζόταν άζωτο μόνο στο 
καλαμπόκι (Obour et al., 2016). Η καλλιέργεια σιταριού ( Triticum aestivum L.) φαίνεται ότι 
μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στο καλλιεργητικό σύστημα της εναλλαγής σόγιας- 
καλαμποκιού. Ο θετικός αυτός ρόλος έγκειται στο γεγονός εμπλουτισμού του εδάφους με άζωτο 
με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των απαραίτητων αζωτούχων εισροών και την αύξηση της 
παραγωγής τόσο της σόγιας όσο και του καλαμποκιού. Οι μειωμένες αυτές αζωτούχες εισροές 
κατέχουν συνεργιστικό ρόλο στη μείωση των οικονομικών εξόδων των παραγωγών και στη
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χρήση μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον καλλιεργητικής τεχνικής (Gaudin et al., 2015). 
Τέλος, η εναλλαγή των καλλιεργειών σόγιας και καλαμποκιού παρουσιάζει άμεση επίδραση 
τόσο στην οικολογία του εδάφους όσο και στην κοινότητα των νηματωδών του εδάφους. Η 
καλλιέργεια της σόγιας προωθεί ένα περισσότερο εμπλουτισμένο, διαταραγμένο εδαφικό 
περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται προς τα μονοπάτια της βακτηριακής αποσύνθεσης σε 
αντίθεση με αυτή του καλαμποκιού όπου το εδαφικό της περιβάλλον εμφανίζεται πιο ώριμο και 
μετατοπισμένο προς τα μονοπάτια της μυκητιακής αποικοδόμησης (Grabau and Chen. 2016).

Η καλλιέργεια της αγριοαγκινάρας (Cynara cardunculus L.), όντας μια πολυετής 
ενεργειακής φύσεως καλλιέργεια, χαρακτηρίζεται από τις θετικές επιδράσεις που προσφέρει στη 
δομή και τη σύσταση του εδάφους. Η αγριοαγκινάρα έχει τη δυνατότητα να «αυτολιπαίνεται» με 
την πτώση των φύλλων της. Το βαθύ ριζικό της σύστημα (6-7m) παραμένει στο εσωτερικό του 
εδάφους ακόμα και μετά την απομάκρυνση της υπέργειας φυτομάζας με αποτέλεσμα την 
αδυναμία αφαίρεσης του από αυτό (Femadez .1., 1992). Ωστόσο, η διεθνής επιστημονική 
κοινότητα δεν έχει μελετήσει το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα της καλλιέργειας της 
αγκριοαγκινάρας με αποτέλεσμα την έλλειψη πειραματικών δεδομένων τα οποία θα 
παρουσιάζουν την επιρροή της συμβίωσης του ριζικού συστήματος της αγριοαγκινάρας με αυτό 
άλλων καλλιεργειών.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της προηγούμενης 
καλλιέργειας της αγριαγκινάρας (Cynara cardunculus L.) στην αύξηση και την ανάπτυξη των 
καλλιεργειών: σόγιας (Glycine max L.), βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.) και καλαμποκιού 
(Zea mays L.).
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6. Υλικά & Μέθοδοι 

6.1 Πειραματικό σχέδιο

Για τους σκοπούς της μελέτης, πραγματοποιήθηκε πείραμα αγρού στον αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή του Βελεστίνου ( 39°02'Ν και 22°45Έ) κατά την 

καλλιεργητική περίοδο 2015-2016.

Εικόνα 22: Δορυφορική απεικόνιση τοποθεσίας διεξαγωγής πειράματος (Πηγή: Google Earth)
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Το πειραματικό σχέδιο της έρευνας ήταν ένα δι-παραγοντικό σύστημα 2 x 3  (split-plot) για 

κάθε επιλεγόμενο φυτό, και 3 επαναλήψεις. Για το συγκεκριμένο πείραμα επιλέχθηκαν οι 

καλλιέργειας βαμβακιού, σόγιας και καλαμποκιού. Το βαμβάκι είναι ένα βιομηχανικό κλωστικό 

φυτό το οποίο καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση. Η επιλογή της σόγιας έγινε προκειμένου να 

μελετήσουμε την επίδραση του εδάφους προερχόμενου από καλλιέργεια αγριαγκινάρας στην 

καλλιέργεια ενός ψυχανθούς φυτού. Το καλαμπόκι αποτελεί ένα εαρινό σιτηρό, η καλλιέργεια 

του οποίου είναι αρκετά διαδεδομένη.

Ως κύριος παράγοντας μελέτης επιλέχθηκε η επίδραση ή μη της προηγούμενης 

καλλιέργειας και δευτερευόντως τα διαφορετικά επίπεδα λίπανσης. Οι παράγοντες ήταν οι εξής:

Α. Δύο διαφορετικοί παράγοντες ύπαρξης και μη προηγούμενης καλλιέργειας αγριαγκινάρας 

(Cynara cardunculus L ).

Β. Τρία διαφορετικά επίπεδα λίπανσης, και συγκεκριμένα:

1) Βαμβάκι: Επίπεδο Ν| (0 μονάδες Ν). Επίπεδο Ν2 (5 μονάδες Ν), Επίπεδο Ν3 (10 

μονάδες Ν)

2) Σόγια: Επίπεδο Ν| (0 μονάδες Ν), Επίπεδο Ν2 (0 μονάδες Ν). Επίπεδο Ν 3 (5 μονάδες Ν)

3) Καλαμπόκι: Επίπεδο Ν| (0 μονάδες Ν). Επίπεδο Ν2 (10 μονάδες Ν), Επίπεδο Ν3 (20 

μονάδες Ν)
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Αγριαγκινάρα

Μ Ν2 Ν3

Ν2 Ν3 Ν1

Ν3 Μ Ν2

Ν1 Ν2 Ν3

Ν2 Ν3 Ν1

Ν3 Ν1 Ν2

Ν1 Ν2 Ν3

Ν2 Ν3 Μ

Ν3 Ν1 Ν2

Εμβαδό υποιιμαχίου 18
Εμβαδό t π ανάληψης 54 m1
Εμβαδό πειραματικού τεμαχίου 486 m’

12m
Βαμβάκι

4.5m

13.5m

δ.3 Β 05«

40.5m
Καλαμπόκι

Εδαφος

Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3 Μ Ν2 Ν3

Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3 Μ

Ν3 Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2

4.5m

13.5m

ο.;«

____ J

0)■

40.5m

Σχήμα 1: Σχηματική Απεικόνιση Αγρού Πειράματος

Κάθε επανάληψη (block) είχε διαστάσεις 13.5 m x 4 m  (εμβαδόν 54 m2) και αποτελούνταν
2

από 3 πειραματικά υπο-τεμάχια εμβαδού 4 m x 4,5 m = 18 m . Η έκταση του πειραματικού
2

αγρού ήταν 12 χ 40,5 = 486 m (συμπεριλαμβανομένων και των διαδρόμων), και για τις δύο 

περιπτώσεις προηγούμενης καλλιέργεια, δηλαδή με αγριαγκινάρα και χωρίς. Όπως φαίνεται και 

στο παραπάνω πειραματικό σχέδιο (Σχήμα 1).
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6.2 Εργασίες στον Αγρό 

6.2.1. Σπορά
Η φυτεία αγριαγκινάρας που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του πειραματικού 

αγρού είχε εγκατασταθεί το έτος 2008 και βρισκόταν στο όγδοο έτος της. Η σπορά των τριών 

καλλιεργειών βαμβακιού, σόγιας και καλαμποκιού πραγματοποιήθηκε στις 18/04/2015. Οι 

αποστάσεις σποράς για όλες τις καλλιέργειες ήταν 0.75cm μεταξύ των γραμμών σποράς και 

εγκαταστάθηκαν 20 σπόροι επί της σειράς στο τρέχον μέτρο για το βαμβάκι (26-27 φυτά/m2), 20
Λ

σπόροι επί της σειράς στο τρέχον μέτρο για τη σόγια (26-27 φυτά/m ) και 8 σπόροι επί της 

σειράς στο τρέχον μέτρο για το καλαμπόκι (10-11 φυτά/m2). Για την σπορά των τεμαχίων 

χρησιμοποιήθηκε η πνευματική μηχανή (Gaspardo) του αγροκτήματος του Π.Θ.

6.2.2. Λίπανση

Η λίπανση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πειραματικό σχέδιο, όπου και προβλέπονται 

τρία διαφορετικά επίπεδα λίπανσης για την κάθε καλλιέργεια (Ν ι, Νι και Ν3, βλ. κεφ. 6.1). Η 

λίπανση που εφαρμόστηκε, διακρίνεται σε βασική και επιφανειακή. Η βασική λίπανση έλαβε 

χώρα στις 15/04/2015 ενώ η επιφανειακή στις 24/07/2015. Τα υποτεμάχια Ν1 αποτελούσαν το 

μάρτυρα (blane plot) και επομένως δεν εφαρμόσθηκε καμία λίπανση.

Εια τη βασική λίπανση χρησιμοποιήθηκε το σύνθετο λίπασμα 15-15-15 ενώ για την 

επιφανειακή λίπανση χρησιμοποιήθηκε λίπασμα νιτρικής αμμωνίας 34.5-0-0 (Πίνακας 12).

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί το γεγονός ότι στην καλλιέργεια της σόγιας, λόγω του 

φαινομένου της αζωτοδέσμευσης όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, δεν εφαρμόστηκε 

επιφανειακή λίπανση παρά μόνο μειωμένη αζωτούχος λίπανση (5 μονάδες Ν) στη μεταχείριση 

Ν3.
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Πίνακας 12: Χορηγηθείσα Λίπανση καλλιεργειών (μονάδες Ν)

6.2.3 Αρδευση

Πίνακας 13: Χορηγηθείσα Αρδευτική Δόση

Ημερομηνία Αρδεύσεως Αρδευτική Δόση (mm)

19/04/2015 20,00

10/07/2015 50,00

20/07/2015 60,00

31/07/2015 72,00

09/08/2015 54,00

16/08/2015 72,00

23/08/2015 54,00

Ο Πίνακας 13 απεικονίζει την ποσότητα αλλά και τη χρονική συχνότητα με βάση τις οποίες 

εφαρμόστηκε η άρδευση του αγρού και για τις δύο μεταχειρίσεις (Αγριαγκινάρα -  Έδαφος).

~  73  ~



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.2.4 Έλεγχος ζιζανίων
Ο έλεγχος των ζιζανίων πραγματοποιήθηκε με μηχανική βοήθεια (σκαλιστήρι ανάμεσα 

στις επαναλήψεις-διαδρόμους) και χειρονακτική (τσάπισμα) με τη βοήθεια εργατών.

6.2.5 Έλεγχος εχθρών & ασθενειών

Κατά τη διάρκεια του πειράματος παρατηρήθηκε προσβολή των φυτών του βαμβακιού και του 

καλαμποκιού από πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) και από σεζάμια (Sesamia nonagrioides) 

αντίστοιχα. Ωστόσο το ποσοστό της προσβολής δεν αξιολογήθηκε ως κρίσιμο και αναγκαίο για 

την λήψη και εφαρμογή φυτοπροστατευτικών μέτρων.

6.3 Συλλογή Πειραματικών Δεδομένων

Η αύξηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας μελετήθηκε με τέσσερις (4) δειγματοληψίες- 

κοπές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Οι δειγματοληψίες -  κοπές 

πραγματοποιήθηκαν:

• Η πρώτη (1η) στις 18/07/2015

• Η δεύτερη (2η) στις 19/08/2015

• Η τρίτη (3η) στις 02/10/2015

• Η τέταρτη (4η) στις 16/11/2015

Σε κάθε κοπή επιλεγόντουσαν όσα φυτά βρίσκονταν σε 0,5 n r  επί της γραμμής από το κάθε 

πειραματικό υποτεμάχιο. Η επιλογή των φυτών γινόταν συνήθως από το κέντρο του 

υποτεμαχίου και όχι από την 1η και 6η σειρά. Ο λόγος που πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη 

πρακτική δειγματοληψίας είναι προς αποφυγή-εξομάλυνση του φαινομένου της επίδραση του 

περιθωρίου (border effect).

Μετά την κοπή μετριόταν το ύψος, το χλωρό βάρος, διαχωριζόταν υπόδειγμα 3 φυτών στο 

οποίο ζυγιζόταν το χλωρό βάρος και μετριόταν ο αριθμός των κόμπων ανά φυτό σε κάθε 

καλλιέργεια. Στη συνεχεία, το υπόδειγμα κάθε πειραματικού τεμαχίου τοποθετούνταν μέσα σε 

πλαστική σακούλα πάνω στην οποία αναγραφόταν ο αριθμός του τεμαχίου από το οποίο 

λήφθηκε το δείγμα.

1  ̂  /V /



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.4 Εργαστηριακές Μετρήσεις

Αμέσως μετά τις κοπές τα επιλεγέντα φυτά μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Γεωργίας. 

Ακολούθως, το κάθε φυτό κατά την Τ’ δειγματοληψία που δεν υπήρχαν καρποί διαχωρίστηκε σε 

βλαστό και φύλλα και κατόπιν τοποθετήθηκε μέσα σε χάρτινες σακούλες για ξήρανση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι από την 2η κοπή ( 19/08/2015) και έπειτα εκτός από τα φύλλα και 

τους βλαστούς τα φυτά είχαν αναπτύξει και καρποφόρα όργανα, οπότε και ακολουθήθηκε και 

για αυτά η ίδια διαδικασία.

Στο Εργαστήριο Γεωργίας μετρήθηκε το χλωρό βάρος τόσο των φύλλων όσο και των 

βλαστών αλλά και της ανθοταξίας. Η μεταφορά των υποδειγμάτων από τον αγρό στο 

εργαστήριο γινότανε σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό το 

υπόδειγμα ζυγιζότανε στο εργαστήριο. Στη συνέχεια οι βλαστοί και τα φύλλα (μετά από 

επεξεργασία) τοποθετήθηκαν μέσα σε χάρτινες σακούλες και ακολούθησε ξήρανση τους μέσα
Ο

σε ξηραντήριο στους 55 C. προκειμένου τα δείγματα να τεμαχιστούν για περαιτέρω ανάλυση Ν
Ο

διότι η θερμοκρασία των 59 C αποτελεί την μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία για την αποφυγή 

τυχόν απωλειών Ν, μέχρι να αποκτήσουν σταθερά βάρη. Μετά την ξήρανση (6-7 ημέρες) 

μετρήθηκε το ξηρό τους βάρος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ζυγού ακρίβειας.
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6.4.1 Επεξεργασία φύλλων 

❖  Φυλλοδιαγνωστική

Στα επιμέρους φυτικά όργανα (φύλλα, βλαστός, καρπός) έγινε εκτίμηση του περιεόμενου 

ολικού Ν με τα μέθοδο Kjeldhal.

Ο προσδιορισμός του ολικού αζώτου έγινε με τη μέθοδο Kjeldhal (Bremner & Mulvaney, 

1982). Στη μέθοδο αυτή, ορισμένη ποσότητα ξηρού δείγματος φυτικού ιστού τοποθετείται στον 

πυθμένα ενός σωλήνα καύσης. Η οργανική ουσία οξειδώνεται με θειϊκό οξύ παρουσία καταλύτη, 

το άζωτο (εκτός από αυτό των νιτρικών) μετατρέπεται ποσοτικά σε αμμωνία και αυτή σε θειϊκό 

αμμώνιο: 2 ΝΗ3 + H2S 0 4 ~>(NH4)2S 0 4

Το θειϊκό αμμώνιο σε θερμό αλκαλικό περιβάλλον διασπάται και παράγεται αμμωνία, η 

οποία ψύχεται και διαβιβάζεται σε διάλυμα βορικού οξέος όπου δεσμεύεται με την μορφή 

βορικού αμμωνίου. Ακολουθεί ογκομέτρηση με υδροχλωρικό οξύ και δείκτη μίγμα ερυθρού του 

μεθυλίου & πράσινου της βρωμοκρεσόλης. Ο όγκος του προτύπου διαλύματος HC1 που 

καταναλώθηκε μετατρέπεται σε ποσότητα αζώτου.

Οι αντιδράσεις παραγωγής και δέσμευσης της αμμωνίας έχουν ως εξής:

(NH4) 2S 0 4 + 2 Na0H-*Na2S 0 4 + 2 ΝΗ3 + 2 Η20  

3 ΝΗ3 + Η3ΒΟ} ~>(ΝΗ4) 3Β 03

Αν είναι:

α = niL διαλύματος H2 SO4  που καταναλώθηκαν κατά την ογκομέτρηση, και 

β = τα γραμμάρια του δείγματος φυτικού ιστού, τότε:

Ολικό άζωτο Ν% = (α * 0.14) / β
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6.5 Συλλογή Μετεωρολογικών Δεδομένων

Η συλλογή των μετεωρολογικών δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του αυτόματου 

μετεωρολογικού σταθμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στον πειραματικό αγρό του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην περιοχή του Βελεστίνου του εργαστηρίου Γεωργικής 

Υδραυλικής. Ο μετεωρολογικός σταθμός έχει αισθητήρες μέτρησης φωτός, θερμοκρασίας, 

βροχόπτωσης και ταχύτητας ανέμου.

6.6 Υπολογισμοί

Υπολογισμός θερμομονάδων (Accumulated Heat Units)
Για την εκτίμηση του ρυθμού φυσιολογικής ωρίμανσης μιας καλλιέργειας συνήθως

χρησιμοποιείται η μέθοδος των προστιθέμενων θερμομονάδων (Accumulated Heat Units, 

A.H.U.) που υπερτερεί έναντι της ημερολογιακής μεθόδου (Ritchie & Nesmith. 1991).

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι απαιτούμενες θερμομονάδες από το φύτρωμα έως ένα δεδομένο 

φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας (π.χ. άνθιση, ωρίμανση), υπολογίζονται με την άθροιση 

των ημερήσιων αποτελεσματικόν θερμοκρασίαν πάνω από τη βασική θερμοκρασία ανάπτυξης 

της καλλιέργειας (threshold temperature) σύμφωνα με τον τύπο:

όπου Τ και Τ είναι η μέγιστη και η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα αντίστοιχα και Τ

είναι η βασική θερμοκρασία ( C). Στην περίπτωση του καλαμποκιού χρησιμοποιήθηκε ως
0 0  Ο

βασική θερμοκρασία η τιμή των 10 C. στη σόγια 7 C και στο βαμβάκι 12 C (Σπαλ’ομήτσιος. 

www.nagref.gr/joumals/ae/22(3-12).doc;www.eclass.uth.gr ).

max nun ο

ο
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Πίνακας 14: Ιουλιανές ημέρες κοπών και υπολογισμός Βαθμό-ημερών Ανάπτυξης των καλλιεργειών.

DATES JD* Καλαμπόκι Σόγια Βαμβάκι

GDD** GDD** GDD**

23/04/2015 (Βλάστηση) 113 0 0 0

18/07/2015(1'' κοπή) 199 1006 1276 826

19/08/2015(2η κοπή) 231 1514 1874 1274

02/10/2015(3" κοπή) 275 2032 2512 1712

16/11/2015(4" κοπή) 320 1824

6.7 Στατιστική Επεξεργασία

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού 
πακέτου Genstat 7th Edition.
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7. Αποτελέσματα

7.1 Εδαφολογική Ανάλυση

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. όπου και φαίνεται ότι υπάρχει 
μια μικρή αύξηση της συγκέντρωσης του CaCOj κατά 2% στα πρώτα 30 cm βάθους εδάφους 
στην αγριαγκινάρα σε σύγκριση με το έδαφος όπου δεν καλλιεργούταν αγριαγκινάρα. 
Παράλληλα παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση στη συγκέντρωση τόσο του Ρ όσο και του Κ στο 
έδαφος όπου υπήρχε αγριαγκινάρα έναντι του εδάφους χωρίς αγριαγκινάρα. Τέλος η οργανική 
ουσία παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 0.3 % σε σχέση με το γυμνό έδαφος.

Πίνακας 15: Αποτελέσματα εδαφολογικής ανάλυσης πειραματικών τεμαχίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΓΡ. ΑΓΡ.

ΒΑΘΟΣ (cm) 0-30 30-60 0-30 30-60

ΑΜΜΟΣ (%) 25 25

ΑΡΓΙΛΟΣ (%) 25 25

ΙΛΥΣ (%) 50 50

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ SIL

pH 7,7 7,8 7,7 7,8

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

(EC; ps/cm)

408 405 405 402

CaC03 (%) 6 4

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

(%)

1,8 1,5

Ρ (mg/kg) 4 3 6 3

Κ+ (mg/kg) 169 169 202 161
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7.2 Μετεωρολογικά Δεδομένα

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί το γεγονός ότι αξιοσημείωτες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν 
(Διάγραμμα 1) κατά το 3° δεκαήμερο του Ιουνίου (50 mm), το 3° δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
(85 mm) καθώς επίσης και το 3° δεκαήμερο του Οκτωβρίου (65 mm). Ακόμη, πριν την 
εγκατάσταση των τριών καλλιεργειών, παρατηρήθηκαν βροχοπτώσεις κατά το 1° και 3° 
δεκαήμερο του Μαρτίου γεγονός το οποίο συνέβαλλε στον εφοδιασμό του εδάφους με την 
απαραίτητη εδαφική υγρασία όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραμμα. Την περίοδο 
αυτή η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας βρισκόταν στο στάδιο της ανθοφορίας (Εικόνα 1), 
γεγονός που προδιαθέτει ότι η καλλιέργεια αυτή με το πλούσιο και βαθύ της ριζικό σύστημα θα 
έχει σίγουρα μειώσει την περιεχόμενη υγρασία εδάφους. Επομένως, αναμένεται να 
παρατηρηθούν μειωμένοι ρυθμοί αύξησης των μετέπειτα καλλιεργειών.

Μέση θερμοκρασία αέρα και βροχόπτωση ανά ΙΟήμερο, από Μάρτιο 
2015 έως και Νοέμβριο 2015, στο Βελεστίνο.
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Βροχόπτωση 2015 |Μέση κλιμ. Βροχ. ■Θερμοκρασία 2015 Μέση κλιμ. Θερμοκ.

Διάγραμμα 1: Μέση θερμοκρασία αέρα και βροχόπτωση ανά ΙΟήμερο κατά την καλλιεργητική 
περίοδο 2015 στο Βελεστίνο.

~  80 ~

Θ
ερ

μο
κρ

ασ
ία

 o
C



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΩΕΗΣ & ΑΕΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η θερμοκρασία αέρος από τη σπορά έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου κυμάνθηκε σε 
χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα σύμφωνα με το Διάγραμμα 1. Κατά την ανάπτυξη των 
καλλιεργειών και ιδίως από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έως και τη συγκομιδή η μέση 
θερμοκρασία αέρος κυμάνθηκε σε παρόμοια επίπεδα με τη μέση κλιματική τιμή έχοντας όμως 
σχεδόν την πλήρη απουσία υετού.
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7.3 Ύψος Καλλιεργειών

7.3.1 Βαμβάκι

Ύψος Βαμβακιού 1ης κοπής (m)
I 1
ο 0,9
5 -

^  0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0
Ν1 Ν2 Ν3

Επίπεδα Λίπανσης Ν

Διάγραμμα 2: Ύψος φυτών βαμβακιού 1ης κοπής (m).

• Αγριαγκινάρα 

"Εδαφος

Το Διάγραμμα 2 απεικονίζει το μέσο ύψος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα με την 
πρώτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Γίνεται φανερά το γεγονός ότι τα 
φυτά στο εδάφους είχαν μεγαλύτερο ύψος σε σχέση με αυτά της αγριαγκινάρας καθώς το ύψος 
τους έφτασε τα 0.5 m 3° επίπεδο λίπανσης. Ακόμη, τα επίπεδα αζωτούχου λίπανσης είχαν 
σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών καθώς το μεγαλύτερο ύψος παρατηρήθηκε στο 
Ν3 επίπεδο στο έδαφος.
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Διάγραμμα 3: Ύψος φυτών βαμβακιού 2'1? κοπής (m).

Το Διάγραμμα 3 απεικονίζει το μέσο ύψος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα με τη 
δεύτερη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Παρατηρείται μια διαφορά στο 
ύψος των φυτών στο Ν 1 επίπεδο λίπανσης όπου τα φυτά στην αγριαγκινάρα έχουν ξεπεράσει 
στο ύψος τα αντίστοιχα στο έδαφος γεγονός το οποίο δεν συμβαδίζει με τα άλλα 2 επίπεδα 
λίπανσης. Στο Ν2 και Ν3 επίπεδο, τα φυτά παρουσιάζουν διαφορά στο ύψος τους τόσο σε σχέση 
με το έδαφος όσο και με την χορηγηθείσα λίπανση.
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Επίπεδα Λίπανσης Ν

■ Αγριαγκινάρα 

"Έδαφος

Διάγραμμα 4: Ύψος φυτών βαμβακιού 3η" κοπής (m).

Το Διάγραμμα 4 απεικονίζει το μέσο ύψος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα με τη τρίτη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Στο Ν1 επίπεδο αζωτούχου λίπανσης, 
έχει αποκατασταθεί η διαφορά σε σχέση με το Διάγραμμα 2 ωστόσο είναι μικρή. Στα υπόλοιπα 
επίπεδα, η διαφορά στο ύψος των φυτών διατηρείται σε ίδια επίπεδα ανεξαρτήτως παράγοντα.
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Πίνακας 16: Ανάλυση της Παραλλακτικότητας του ύψους καλλιέργειας βαμβακιού.

Βαμβάκι
Ύψος (ηι)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 0.423 a 0.617 0.656
Έδαφος 0.478 b 0.694 0.800
L S D o.o5 0.0391 ns ns
Επίπεδα Αζώτου
Ν1 0.427 a 0.621 0.692
Ν2 0.462 b 0.633 0.692
Ν3 0.463 b 0.712 0.800
LSD(),o5 0.0271 ns ns
Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 0.403 0.658 0.683
Α*Ν2 0.440 0.567 0.583
Α*Ν3 0.427 0.625 0.700
Ε*Ν1 0.450 0.583 0.700
Ε*Ν2 0.483 0.700 0.800
Ε*Ν3 0.500 0.800 0.900

LSDo.oj 0.0367 ns ns
CV % 4.5 12.5 1 2 .0

*Dancan criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.

Παρατηρείται υστέρηση στο ύψος των φυτών όπου προϋπήρχε η καλλιέργεια της 
αγριαγκινάρας. Ως προς τη λίπανση επικρατεί η αναμενόμενη υστέρηση του Ν 1 επιπέδου έναντι 
των άλλων δύο επιπέδων. Στην περίπτωση δε της αλληλεπίδρασης των δύο παραγόντων δεν 
ελήφθησαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές.
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7.3.2 Σόγια

Ν1 Ν2 Ν3

Επίπεδα Λίπανσης Ν

■ Αγριαγκινάρα 

Έδαφος

Διάγραμμα 5: Ύψος φυτών σόγιας 1η? κοπής (in).

Το Διάγραμμα 5 απεικονίζει το μέσο ύψος των φυτών της σόγιας σύμφωνα με την πρώτη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Παρατηρείται στατιστικώς σημαντική 
διαφορά ανεξαρτήτως παράγοντα (Πίνακας 17). Η διαφορά όπως φαίνεται και από το παραπάνω 
διάγραμμα είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση της μεγίστης λίπανσης, όπου και παρουσιάζεται το 
μεγαλύτερο ύψος των φυτών περί τα 0.60 m.

~  86  ~



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ύψος Σόγιας 2η<̂ κοπής (m)
0,8

ο

Ν1 Ν2 Ν3
Επίπεδα Λίπανσης Ν

■ Αγριαγκινάρα 

Έδαφος

Διάγραμμα 6: Ύψος φυτόιν σόγιας 2η? κοπής (in).

Στο Διάγραμμα 6 απεικονίζεται το μέσο ύψος των φυτών της σόγιας κατά τη δεύτερη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική 
διαφορά του ύψους τόσο για τους δύο παράγοντες ανεξαρτήτως όσο και για την αλληλεπίδραση 
(Πίνακας 17). Η μεγαλύτερη τιμή ύψους παρατηρήθηκε και πάλι στο μεγαλύτερο επίπεδο 
λίπανσης Ν3 (0.69 m).
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Επίπεδα Λίπανσης Ν

■ Αγριαγκινάρα 

Έδαφος

Διάγραμμα 7: Ύψος φυτο'ιν σόγιας 3ης κοπής (m).

Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται το μέσο ύψος των φυτών της σόγιας στην τρίτη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Στα επίπεδα λίπανσης Ν1 και Ν2. το 
ύψος των φυτών στο έδαφος όπου υπήρχε προηγούμενη καλλιέργεια αγριαγκινάρας είναι 
μικρότερο από το αντίστοιχο στο έδαφος χωρίς προηγούμενο χωρίς όμως να παρατηρηθούν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές (Πίνακας 17). Στο επίπεδο Ν2 παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο 
ύψος των φυτών κατά την 3η δειγματοληψία το οποίο ξεπερνά τα 0.5 m.
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Πίνακας 17: Ανάλυση της Παραλλακτικότητας του ύψους καλλιέργειας σόγιας.

Σόγια
Ύψος (m)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 0.508 a 0.503 a 0.433
Έδαφος 0.556 b 0.606 b 0.472
L S D o.o5 0.0476 0.0784 ns
Επίπεδα Αζώτου
Ν1 0.487 a 0.467 a 0.425
Ν2 0.525 ab 0.583 b 0.475
Ν3 0.583 b 0.613 b 0.458
LSDoos 0.0730 0.1054 ns
Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 0.457 a 0.417 a 0.400
Α*Ν2 0.517 ab 0.550 b 0.433
Α*Ν3 0.550 be 0.542 ab 0.467
Ε*Ν1 0.517 ab 0.517 ab 0.450
Ε*Ν2 0.533 abc 0.617 be 0.517
Ε*Ν3 0.617 c 0.683 c 0.450

L S D o.05 0.0860 0.1253 ns
CV % 15.7 14.3 9.9

*Dancan criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.
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7.3.3 Καλαμπόκι

Ύψος Καλαμποκιού 1ης κοπής (m)

Ν1 Ν2 Ν3

Επίπεδα Λίπανσης Ν

■ Αγριαγκινάρα 

Έδαφος

Διάγραμμα 8: Ύψος φυτών καλαμποκιού Iης κοπής (in).

Στο Διάγραμμα 8 απεικονίζεται το μέσο ύψος των φυτών του καλαμποκιού κατά την πρώτη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Παρατηρείται ότι το ύψος των φυτών 
στο έδαφος ξεπερνάει σε μεγάλο βαθμό αυτό όπου προηγούμενη καλλιέργεια ήταν η 
αγριαγκινάρα. Το μέγιστο ύψος όπως φαίνεται βρέθηκε για το μεγαλύτερο επίπεδο λίπανσης 
στην περίπτωση του εδάφους χωρίς προηγούμενη καλλιέργεια την αγριαγκινάρα και 
συγκεκριμένα το καλαμπόκι έλαβε τιμή περί τα 2 m. Κατά την πρώτη κοπή οι διαφορές που 
παρατηρήθηκαν στο ύψος δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές (Πίνακας 18).
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Διάγραμμα 9: Ύψος φυτών καλαμποκιού 2η? κοπής (m).

Το Διάγραμμα 9 απεικονίζει το μέσο ύψος των φυτών του καλαμποκιού για τη δεύτερη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Το ύψος των φυτών στο έδαφος χωρίς 
προηγούμενη καλλιέργεια αγριαγκινάρα. είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο έναντι 
εκείνου των φυτών που αναπτύσσονται στο έδαφος όπου υπήρχε εγκατεστημένη φυτεία 
αγριαγκινάρας. Η μεγαλύτερη τιμή βρέθηκε ότι είναι στη μέγιστη λίπανση και μάλιστα βρέθηκε 
ότι είναι ίσο με τα 2.4 m. Ο παράγοντας της λίπανσης φαίνεται από τον Πίνακα 18 ότι έχει 
σημαντική επίδραση, όπως εξάλλου και στατιστικώς σημαντικές διαφορές παρατηρούνται από 
την αλληλεπίδραση των υπό μελέτη παραγόντων.
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Επίπεδα Λίπανσης Ν

■ Αγριαγκινάρα 

Έδαφος

Διάγραμμα 10: Ύψος φυτών καλαμποκιού 3% κοπής (m).

Στο Διάγραμμα 10 παρουσιάζεται το μέσο ύψος των φυτών του καλαμποκιού στην τρίτη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Παρατηρείται διαφορά στο ύψος των 
φυτών του εδάφους σε σχέση με αυτά της αγριαγκινάρας κατ' αντιστοιχία με τα διαφορετικά 
επίπεδα λίπανσης. Το ύψος των φυτών στο έδαφος χωρίς προηγούμενη καλλιέργεια 
αγριαγκινάρα, είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο έναντι εκείνου των φυτών που 
αναπτύσσονται στο έδαφος όπου υπήρχε εγκατεστημένη φυτεία αγριαγκινάρας (Πίνακας 18).
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Πίνακας 18: Ανάλυση της Παραλλακτικότητας του ύψους της καλλιέργειας καλαμποκιού.

Καλαμπόκι
Ύψος (m)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα Ε828 1.772 a 1.711 a
Έδαφος 1.917 2.250 b 2.028 b
LSDq.os ns 0.1867 0.2586
Επίπεδα Αζώτου
Ν1 1.733 1.883 a 1.792
Ν2 1.900 2.092 b 1.867
Ν3 1.983 2.058 b 1.950
LSDq.os ns 0.2518 ns
Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 1.717 1.617a 1.617
Α*Ν2 1.817 1.933 be 1.717
Α*Ν3 1.950 1.767 ab 1.800
Ε*Ν 1 1.750 2.150 cd 1.967
Ε*Ν2 1.983 2.250 d 2.017
Ε*Ν3 2.017 2.350 d 2.100

LSD,,ο? ns 0.2993 ns
CV % 6.3 9.4 7.3

*Dancan criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι το έδαφος όπου υπήρχε προηγούμενη εγκατεστημένη 
καλλιέργεια αγριαγκινάρας για το πλήθος των κοπών και των αζωτούχων λιπάνσεων έδωσε 
φυτά μικρότερου ύψους γεγονός που οφείλεται στη μειωμένη περιεχόμενη εδαφική υγρασία 
κατά τη σπορά τους. Η παραπάνω υστέρηση φαίνεται να προσέδωσε το πλεονέκτημα στα φυτά 
της μεταχείρισης με το έδαφος να έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης. Στην περίπτωση δε 
της πιο χαρακτηριστική υδροβόρας καλλιέργειας όπως είναι το καλαμπόκι, φαίνονται οι 
σημαντικές διαφορές που επήλθαν στο ύψος της καλλιέργειας λόγω της μειωμένης περιεχόμενης 
εδαφικής υγρασίας κατά τη σπορά από την προηγούμενη καλλιέργεια της αγριαγκινάρας.
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7.4 Ολικό Χλωρό Βάρος 

7.4.1 Βαμβάκι

Χλωρό Βάρος Βαμβακιού 1ης κοπής (kg/στρ.)
η 4000 
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Διάγραμμα 11: Συνολικό Χλωρό Βάρος βαμβακιού 1η? κοπής (kg/στρ.).

Στο Διάγραμμα 11 απεικονίζεται το ολικό χλωρό βάρος των φυτών του βαμβακιού 
σύμφωνα με τη πρώτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Δεν 
παρατηρείται κάποια ουσιώδης διαφορά μεταξύ των παραγόντων του πειράματος.
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Ν1 Ν2 Ν3
Επίπεδα Λίπανσης Ν

Διάγραμμα 12: Συνολικό Χλωρό Βάρος βαμβακιού 2η- κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 12 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα 
με τη δεύτερη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Στο μάρτυρα (Ν 1 
επίπεδο) παρουσιάζεται μια μεγάλη αύξηση του ολικού χλωρού βάρους των φυτών στο 
πειραματικό τεμάχιο της αγριαγκινάρας που ξεπερνάει τα 2.000 kg/στρ. σε σύγκριση με τα άλλα 
δύο επίπεδα λίπανσης και εγκατάστασης της καλλιέργειας. Στα Ν2 και Ν3 επίπεδα αζώτου, η παραγωγή 
είναι αυξημένη στη καλλιέργεια του εδάφους.
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Διάγραμμα 13: Συνολικό Χλωρό Βάρος βαμβακιού 3ης κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 13 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα 
με τη τρίτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Στο Ν1 επίπεδο λίπανσης, 
παρατηρείται μικρότερη αυτή τη φορά διαφορά ολικής παραγωγής της αγριαγκινάρας σε σχέση 
με το έδαφος. Στα άλλα δύο επίπεδα παρατηρείται αύξηση του ολικού χλωρού βάρους της 
καλλιέργειας στο Ν3 επίπεδο στο έδαφος το οποίο ξεπερνάει τα 3.500 kg/στρ. Σύμφωνα με το 
Πίνακα 19 δεν παρουσιάζονται στατιστικών σημαντικές διαφορές της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας του βαμβακιού.
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Πίνακας 19 : Ανάλυση της Παραλλακτχκότητας του χλωρού βάρους καλλιέργειας βαμβακιού.

Βαμβάκι
Χλωρός Βάρος (kg/στρ.)
18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015

Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 326 2030 2280
Έδαφος 467 1849 2937
LSD*.05 ns ns ns
Επίπεδα Αζώτου
Ν1 387 1800 2214
Ν2 425 1910 2558
Ν3 377 2108 2379
LSD*. *5 ns ns ns
Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 316 2272 2289
Α*Ν2 359 1893 2172
Α*Ν3 303 1925 2379
Ε*Ν1 458 1329 2139
Ε*Ν2 491 1927 2944
Ε*Ν3 452 2291 3728

l s d *.„5 ns ns ns
CV % 12.7 24.5 19.8

*Dancan criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.
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7.4.2 Σόγια

Χλωρό Βάρος Σόγιας 1ης κοπής (kg/oxp.)

* Αγριαγκινάρα 
Έδαφος

Ν1 Ν2 Ν3

Επίπεδα Λίπανσης Ν

Διάγραμμα 14: Συνολικό Χλωρό Βάρος σόγιας I'1' κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 14 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών της σόγιας σύμφωνα με τη 
πρώτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Παρατηρείται μια βαθμιαία 
αύξηση του ολικού χλωρού βάρους της καλλιέργειας σε σύγκριση με τα διαφορετικά επίπεδα 
αζωτούχου λίπανσης. Όσον αφορά τα διαφορετικά πειραματικά τεμάχια εγκατάστασης της 
καλλιέργειας (Αγριαγκινάρα -  Έδαφος), εμφανίζεται διαφορά με μεγαλύτερες τιμές ολικού 
χλωρού βάρους σε αυτά του εδάφους.
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Διάγραμμα 15: Συνολικό Χλωρό Βάρος σόγιας 2η? κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 15 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών της σόγιας σύμφωνα με τη 
δεύτερη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Στο διάγραμμα αυτό 
εμφανίζεται μια μεγάλη αύξηση του ολικού χλωρού βάρους της καλλιέργειας στο Ν3 επίπεδο 
αζώτου στο έδαφος της τάξεως των 1.800 kg/στρ.. Κατ' αναλογία, υπήρξε διαφορά τόσο μεταξύ 
των διαφορετικών επιπέδων λίπανσης όσο και μεταξύ των πειραματικών τεμαχίων 
(Αγριαγκινάρα -  Έδαφος) με μεγαλύτερες τιμές ολικού χλωρού βάρους στο έδαφος.
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Διάγραμμα 16: Συνολικό Χλωρό Βάρος σόγιας 3,ις κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 16 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών της σόγιας σύμφωνα με τη 
τρίτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Παρατηρείται αύξηση του ολικού 
χλωρού βάρους της καλλιέργειας στην αγριαγκινάρα σε όλα τα επιμέρους επίπεδα λίπανσης σε 
σύγκριση το έδαφος kui βαθμιαία αύξηση σε σχέση με τα διαφορετικά επίπεδα λίπανσης. Σμε 
βάση το Πίνακα 20, κατά την 1η κοπή παρατηρείται στατιστικών σημαντική διαφορά όσον 
αφορά το παράγοντα της ύπαρξης ή μη προηγούμενης καλλιέργειας αγριαγκινάρας καθώς 
επίσης και της επίδρασης του παράγοντα της λίπανσης. Το ίδιο φαινόμενο της ύπαρξης 
στατιστικώς σημαντικής διαφοράς μεταξύ των προαναφερθέντων παραγόντων εμφανίζεται κατά 
την 2η κοπή. Ωστόσο, στην 3η κοπή δεν παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική διαφορά για τους 
παράγοντες που εξετάσθηκαν.
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Πίνακας 20: Ανάλυση της Παραλλακτικότητας του χλωρού βάρους καλλιέργειας σόγιας.

Σόγια
Χλωρός Βάρος (kg/στρ.)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 296 a 902 a 633
Έδαφος 414b 1278 b 500
L S D o.o5 5.7 273.3 ns
Επίπεδα Αζώτου
Ν1 283 a 695 a 479
Ν2 340 ab 1082 ab 562
Ν3 443 b 1494 b 657
LSDq.05 119.8 490.0 ns
Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 200 595 497
Α*Ν2 305 969 679
Α*Ν3 385 1143 723
Ε*Ν1 365 795 462
Ε*Ν2 376 1195 445
Ε*Ν3 502 1845 591

LSDo.05 ns ns ns
CV % 25.3 33.8 28.0

*Danean criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.
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7.4.3 Καλαμπόκι

Χλωρό Βάρος Καλαμποκιού 1ης κοπής (kg/στρ.)
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Διάγραμμα 17: Συνολικό Χλωρό Βάρος καλαμποκιού 1ης κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 17 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών του καλαμποκιού 
σύμφωνα με τη πρώτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Παρατηρείται 
βαθμιαία αύξηση της ολικής χλωρής παραγωγής με τη μέγιστη τιμή να λαμβάνεται στο Ν3 
επίπεδο λίπανσης, η οποία ξεπερνάει τα 4.000 kg/στρ. . Επίσης, υπάρχει διαφορά και στο 
πειραματικό τεμάχιο εγκατάστασης της καλλιέργειας (Αγριαγκινάρα -  Έδαφος) με μεγαλύτερες 
τιμές να εμφανίζονται στο έδαφος.
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Χλωρό Βάρος Καλαμποκιού 2 ']ς κοπής (kg/στρ.)
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Διάγραμμα 18: Συνολικό Χλωρό Βάρος καλαμποκιού 2'1' κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 18 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών του καλαμποκιού 
σύμφωνα με τη δεύτερη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Και σε αυτή τη 
δειγματοληψία παρατηρείται αύξηση του ολικού χλωρού βάρους της καλλιέργειας στο επίπεδο 
Ν3 στο έδαφος της τάξεως των 6.000 kg/στρ. . Στα άλλα δύο επίπεδα εμφανίζονται διαφορές 
τόσο ως προς το πειραματικό τεμάχιο όσο και ως προς το επίπεδο λίπανσης.
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Διάγραμμα 19: Συνολικό Χλωρό Βάρος καλαμποκιού 3'κ κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 19 απεικονίζει το ολικό χλωρό βάρος των φυτών του καλαμποκιού 
σύμφωνα με τη τρίτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Παρατηρείται 
αύξηση του ολικού χλωρού βάρους της καλλιέργειας στο Ν2 επίπεδο αζώτου στο έδαφος της 
τάξεως των 4.500 kg/στρ. . Έπειτα, ακολουθεί το χλωρό βάρος στο Ν3 επίπεδο στο έδαφος. 
Όσον αφορά τα διαφορετικά πειραματικά τεμάχια, το χλωρό βάρος της καλλιέργειας του 
εδάφους εμφανίζεται μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της αγριαγκινάρας. Σύμφωνα με τον Πίνακα 
21, δεν παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική διαφορά για τους παράγοντες που μελετήθηκαν 
κατά την 111 κοπή και 3η κοπή. Ωστόσο, κατά την 2η κοπή έχουμε στατιστικώς σημαντική 
διαφορά για τον παράγοντα της ύπαρξης ή μη προηγούμενης καλλιέργειας αγριαγκινάρας.
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Πίνακας 21: Ανάλυση της Παραλλακτικότητας του χλοερού βάρους καλλιέργειας καλαμποκιού.

Καλαμπόκι
Χλωρός Βάρος (kg/στρ.)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 3191 3552 a 2546
Έδαφος 3539 5127b 3973
L S D o.oj n s 554.3 n s

Επίπεδα Αςώτου
Ν1 2744 3446 2506
Ν2 3307 4558 3557
Ν3 4044 5014 3715
l s d 0.05 n s n s n s

Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 2729 2988 2032
Α*Ν2 2973 4057 2567
Α*Ν3 3871 3610 3041
Ε*Ν1 2759 3905 2980
Ε*Ν2 3641 5058 4548
Ε*Ν3 4217 6418 4390

L S D o.oj n s n s n s
C V  % 27.0 32.6 30.8

*Dancan criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.
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7.5 Ξηρό Βάρος

7.5.1 Βαμβάκι
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Διάγραμμα 20: Συνολικό Ξηρό Βάρος βαμβακιού 1ης κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 20 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα με 
τη πρώτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Παρατηρείται αύξηση του 
ολικού ξηρού βάρους της καλλιέργειας στο έδαφος σε σχέση με την αγριαγκινάρα. Όσον αφορά 
τα διαφορετικά επίπεδα λίπανσης, το Ν2 επίπεδο αζώτου εμφανίζει το μεγαλύτερο ολικό ξηρό 
βάρος στο έδαφος της τάξεως άνω των 200 kg/στρ. .

~  106  ~



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ξηρό Βάρος Βαμβακιού 2ης κοπής (kg/στρ.)
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Διάγραμμα 21: Συνολικό Ξηρό Βάρος βαμβακιού 2'1" κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 21 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα με 
τη δεύτερη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Στο Ν1 επίπεδο αζώτου 
(μάρτυρας) παρουσιάζεται μια διαφορά της τάξεως περίπου των 150 kg/στρ. ολικού ξηρού 
βάρους όπου η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας υπερισχύει αυτής του εδάφους. Στα άλλα δύο 
επίπεδα λίπανσης εμφανίζεται μία βαθμιαία αύξηση του ξηρού βάρους στο έδαφος σε σύγκριση 
με την αγριαγκινάρα.
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Διάγραμμα 22: Συνολικό Ξηρό Βάρος βαμβακιού 3ης κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 22 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών του βαμβακιού σύμφωνα με 
τη τρίτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Στο Ν1 επίπεδο αζώτου 
(μάρτυρας) παρουσιάζεται αύξηση του ολικού ξηρού βάρους της καλλιέργειας στην 
αγριαγκινάρα σε σχέση με το έδαφος. Στα επόμενα δύο επίπεδα (Ν2 και Ν3) εμφανίζεται 
βαθμιαία αύξηση του ξηρού βάρους στο έδαφος σε σύγκριση με την αγριαγκινάρα με μέγιστη 
τιμή περίπου 1.180 kg/στρ. Σύμφωνα με το Πίνακα 22. δεν παρουσιάζεται στατιστικώς 
σημαντική διαφορά των μετρήσεων του ξηρού βάρους της καλλιέργειας του βαμβακιού.
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Πίνακας 22: Ανάλυση της Παραλλακτικότητας του ξηρού βάρους καλλιέργειας βαμβακιού.

Βαμβάκι
Ξηρό Βάρος (kg/στρ.)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 129 464 752
Έδαφος 185 497 922
LSDo.05 ns ns ns
Επίπεδα Αζώτου
Ν1 151 463 759
Ν2 163 439 809
Ν3 156 540 942
LSDo.oj ns ns ns
Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 132 536 828
Α*Ν2 118 411 709
Α*Ν3 136 444 719
Ε*Ν1 170 389 690
Ε*Ν2 209 466 910
Ε*Ν3 177 636 1164

LSDn.o5 ns ns ns
CV % 30.4 24.2 21.2

*Danean criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.
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7.5.2 Σόγια
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Διάγραμμα 23: Συνολικό Ξηρό Βάρος σόγιας Γ1? κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 23 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών της σόγιας σύμφωνα με τη 
πρώτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Στο Ν3 επίπεδο αζώτου 
παρουσιάζεται αύξηση του ξηρού βάρους της καλλιέργειας στην αγριαγκινάρα συγκριτικά με το 
έδαφος. Ακόμη, στο Ν2 επίπεδο εμφανίζεται μικρή αύξηση της ξηρής ουσίας σε σχέση με το 
έδαφος. Στο Ν1 επίπεδο αζιότου (μάρτυρας), η ολική ξηρή ουσία της καλλιέργειας είναι 
μεγαλύτερη στο έδαφος από ότι στην αγριαγκινάρα.
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Διάγραμμα 24: Συνολικό Ξηρό Βάρος σόγιας 2’,? κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 24 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών της σόγιας σύμφωνα με τη 
δεύτερη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Η συνολική εικόνα του 
διαγράμματος παρουσιάζει μια σταδιακή αύξηση του ολικού ξηρού βάρους της καλλιέργειας 
τόσο συγκριτικά με το έδαφος όσο και με τα διαφορετικά επίπεδα αζωτούχου λίπανσης. Η 
μέγιστη τιμή παρατηρείται στο Ν3 επίπεδο αζώτου στην καλλιέργεια του εδάφους η οποία 
προσεγγίζει τα 600 kg/στρ. .
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Διάγραμμα 25: Συνολικό Ξηρό Βάρος σόγιας 3'1' κοπής (kg/στρ.)

Το Διάγραμμα 25 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών της σόγιας σύμφωνα με τη 
τρίτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Στο Ν1 επίπεδο αζώτου 
(μάρτυρας) παρατηρείται σημαντική αύξηση του ολικού ξηρού βάρους της καλλιέργειας στο 
έδαφος. Αντιθέτως. στο Ν2 επίπεδο εμφανίζεται σημαντικά μεγάλη διαφορά του ολικού ξηρού 
βάρους στην αγριαγκινάρα με τιμή κοντά στα 440 kg/στρ. η οποία ξεπερνάει ακόμα και την 
αντίστοιχη τιμή του Ν3 επίπεδου αζώτου. Επιπροσθέτως. στο Ν3 επίπεδο, έχουμε αύξηση της 
ξηρής ουσίας στην αγριαγκινάρα σε αντίθεση με αυτήν του εδάφους. Σύμφωνα με τον Πίνακα 
23. η καλλιέργεια της σόγιας δεν παρουσιάζει στατιστικώς σημαντική διαφορά κατά την 1η 
κοπή. Κατά τη 2η κοπή εμφανίζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές για τον παράγοντα της 
προηγούμενης καλλιέργειας και των επιπέδων λίπανσης. Κατά την 3η κοπή, δεν παρουσιάζονται 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές.
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Πίνακας 23: Ανάλυση της Παραλλακτικότητας του ξηρού βάρους καλλιέργειας σόγιας.

Σόγια
Ξηρό Βάρος (kg/στρ.)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 143.9 286 a 361
Έδαφος 147.9 425 b 366
LSDo.o5 ns 109.1 ns
Επίπεδα Αζιότου
Ν1 132.7 247 a 309
Ν2 142.0 356 ab 387
Ν3 163.0 462 b 394
LSDq.os ns 128.7 ns
Αλληλεπίδρασι1
Α*Ν 1 117.3 212 229
Α*Ν2 143.6 297 437
Α*Ν3 170.8 348 417
Ε*Ν1 148.1 283 390
Ε*Ν2 140.4 415 336
Ε*Ν3 155.2 576 371

LSD,,ο? ns ns ns
CV % 15.7 27.2 32.6

*Danean criterion, * *  Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.
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Διάγραμμα 26: Συνολικό Ξηρό Βάρος καλαμποκιού 1η? κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 26 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών του καλαμποκιού σύμφωνα 
με τη πρώτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 18/07/2015. Στο επίπεδο του μάρτυρα 
(Ν1) παρουσιάζεται αύξηση του ολικού ξηρού βάρους της καλλιέργειας στο έδαφος. Αντιθέτως. 
στο Ν2 επίπεδο αζώτου έχουμε μικρή αύξηση της ολικής ξηρής ουσίας στην αγριαγκινάρα 
συγκριτικά με το έδαφος. Ακολούθως, στο Ν3 επίπεδο εμφανίζεται μικρή αύξηση στην 
αγριαγκινάρα σε σχέση με το έδαφος.
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Ξηρό Βάρος Καλαμποκιού 2ης κοπής (kg/στρ.)
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Διάγραμμα 27: Συνολικό Ξηρό Βάρος καλαμποκιού 2ης κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 27 απεικονίζει το ολικό ξηρό βάρος των φυτών του καλαμποκιού σύμφωνα 
με τη δεύτερη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 19/08/2015. Στο συγκεκριμένο 
διάγραμμα παρατηρείται μια προοδευτική αύξηση του ολικού ξηρού βάρους της καλλιέργειας 
στο έδαφος συγκριτικά με την αγριαγκινάρα σε αντιστοιχία με τα αυξανόμενα επίπεδα 
αζωτούχου λιπάνσεως. Η μέγιστη τιμή εμφανίζεται στο Ν3 επίπεδο αζώτου στο εδάφος.
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Ξηρό Βάρος Καλαμποκιού 3ης κοπής (kg/στρ.)
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Διάγραμμα 28: Συνολικό Ξηρό Βάρος καλαμποκιού 3ης κοπής (kg/στρ.).

Το Διάγραμμα 28 απεικονίζει ίο ολικό ξηρό βάρος των φυτών του καλαμποκιού σύμφωνα 
με τη τρίτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 02/10/2015. Το συγκεκριμένο 
διάγραμμα προβάλλει μια αύξηση του ολικού ξηρού βάρους στο Ν2 επίπεδο αζώτου σε 
σύγκριση με το Ν3 και του μάρτυρα στο πειραματικό τεμάχιο του εδάφους με την μέγιστη τιμή 
να προσεγγίζει τα 2.500 kg/στρ. ξηρού βάρους. Όσον αφορά την καλλιέργεια στην αγριαγκινάρα 
βλέπουμε σταδιακή αύξηση με αντίστοιχη αύξηση των επιπέδων λίπανσης η οποία λαμβάνει 
μέγιστη τιμή στα 1.500 kg/στρ. Σύμφωνα με τον Πίνακα 24 κατά την Γ1 κοπή, παρουσιάζεται 
στατιστικώς σημαντική διαφορά μόνο ως προς τον παράγοντα της εφαρμοζόμενης λίπανσης. 
Κατά την 2η και 3η κοπή, η καλλιέργεια του καλαμποκιού επηρεάζεται στατιστικώς σημαντικά 
μόνο από την ύπαρξη ή μη της προηγούμενης καλλιέργειας αγριαγκινάρας
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Πίνακας 24: Ανάλυση της Παραλλακτικόιητας του ξηρού βάρους καλλιέργειας καλαμποκιού.

Καλαμπόκι
Ξηρό Βάρος (kg/στρ.)

18/7/2015 19/8/2015 2/10/2015
Παράγοντας
Αγριαγκινάρα 921 1131 a 1177 a
Έδαφος 956 1678 b 2083 b
LSD(}.o5 ns 139.0 746.2
Επίπεδα Αζώτου
Ν1 794 a 1086 1257
Ν2 859 a 1450 1772
Ν3 1162b 1677 1861
LSDo.oj 282.3 ns ns
Αλληλεπίδραση
Α*Ν1 707 902 894
Α*Ν2 874 1285 1136
Α*Ν3 1182 1204 1501
Ε*Ν1 881 1270 1620
Ε*Ν2 844 1614 2407
Ε*Ν3 1142 2149 2222

LSD,,„5 ns ns ns
CV % 22.6 34.8 32.0

*Dancan criterion, ** Α: αγριαγκινάρα, Ε: έδαφος.
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7.6 Κατανομή Επιμέρους Φυτικών Τμημάτων

Πίνακας 25: % Κατανομή Φυτικών Τμημάτων κάθε καλλιέργειας

Καλλιέργειες |______ Βαμβάκι______ |_______ Σόγια_______ |_____ Καλαμπόκι

Αγριαγκινάρα
1η Κοπή

Επίπεδα Λίπανσης Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3
Φύλλα 63 63 62 57 54 52 41 36 32
Βλαστός 37 37 38 43 46 48 59 64 68
Καρποφόρα Όργανα - - - - - - - - -

2η Κοπή
Φύλλα 38 36 41 26 25 20 30 27 23
Βλαστός 30 26 31 18 22 19 44 47 40
Καρποφόρα Όργανα 32 38 28 56 53 60 27 25 36

3η Κοπή
Φύλλα 24 16 26 16 6 7 30 29 20
Βλαστός 22 24 23 30 23 22 41 43 31
Καρποφόρα Όργανα 53 60 51 54 70 72 29 29 48

Εδαφος
Τ' Κοπή

Επίπεδα Λίπανσης Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3 Ν1 Ν2 Ν3
Φύλλα 62 60 61 51 52 44 29 35 30
Βλαστός 38 40 39 49 48 56 71 65 70
Καρποφόρα Όργανα - - - - - - - - -

Φύλλα 42 41 41 21 20 18 22 20 20
Βλαστός 32 34 37 23 23 26 40 35 35
Καρποφόρα Όργανα 26 24 21 55 57 56 38 45 45

3η Κοπή
Φύλλα 22 21 21 10 0 2 15 14 15
Βλαστός 19 22 23 15 16 21 31 23 25
Καρποφόρα Όργανα 59 57 56 75 84 77 53 63 60

Ο Πίνακας 25 παρουσιάζει την %  κατανομή των φυτικών μερών (φύλλα, βλαστός, 
καρποφόρα όργανα) των καλλιεργειών βαμβακιού, σόγιας και καλαμποκιού. Στην καλλιέργεια 
του βαμβακιού κατά την Τ' κοπή παρουσιάζεται ομοιόμορφη κατανομή των φυτικών μερών 
τόσο όσον αφορά την ύπαρξη ή μη της αγριαγκινάρας καθώς και των διαφορετικών επιπέδων 
αζώτου. Κατά τη 2η κοπή, παρατηρείται μια αύξηση του ποσοστού των φύλλων τόσο στην 

αγριαγκινάρα όσο και στο έδαφος. Το ποσοστό του βλαστού στη συνολική βιομάζα στην
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περίπτωση του εδάφους αυξάνει συγκριτικά με την περίπτωση της αγριαγκινάρας ως 
προηγούμενη καλλιέργεια. Τέλος τα καρποφόρα όργανα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό στην 
αγριαγκινάρα έναντι της περίπτωσης που δεν υπήρχε προηγούμενη καλλιέργεια στο έδαφος. 
Κατά την 3η κοπή, η καλλιέργεια του βαμβακιού εισέρχεται στον στάδιο της ωρίμανσης των 
καρποφόρων οργάνων με άμεση συνέπεια την αύξηση της κατανομής τους στη καλλιέργεια.

Η καλλιέργεια της σόγιας, κατά την 1η κοπή, παρουσιάζει μια αύξηση των φύλλων στην 
αγριαγκινάρα. Κατά τη 2'1 κοπή δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στην κατανομή των 
επιμέρους φυτικών μερών της καλλιέργειας. Στη διάρκεια της 3'1 κοπής, η καλλιέργεια εμφάνισε 
μεγαλύτερη κατανομή φύλλων και βλαστών στην αγριαγκινάρα έναντι του εδάφους, ενώ το 
ποσοστό τιον καρποφόρων οργάνων είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση του εδάφους.

Η καλλιέργεια του καλαμποκιού, κατά την 1η κοπή, δεν παρουσίασε αξιοσημείωτες 
διαφορές κατά την κατανομή των φυτικών της μερών. Κατά την 2η κοπή, η κατανομή των 
φύλλων και των βλαστών είναι μεγαλύτερη στη καλλιέργεια του αγρού όπου προϋπήρχε η 
αγριαγκινάρα σε αντίθεση με αυτή των καρποφόρων οργάνων όπου η καλλιέργεια στο έδαφος 
παρουσίασε υψηλό ποσοστό. Στην 3η κοπή εμφανίστηκε μεγαλύτερη κατανομή φύλλων και 
βλαστών στην αγριαγκινάρα και υψηλή κατανομή των καρποφόρων οργάνων στο έδαφος.
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7.7 Αποδοτικότητα Χρήσης Αζώτου (NUE) 

7.7.1 Βαμβάκι

Διάγραμμα 29: Συνολική Αποδοτικότητα Χρήσης Αζώτου καλλιέργειας βαμβακιού ανεξαρτήτως
παραγόντων.
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Από τα διαγράμματα 29-31 φαίνεται ότι υπάρχουν δυναμικά μοντέλα αποδοτικότητας 

χρήσης αζώτου για την καλλιέργεια του βαμβακιού με R2 > 94%. Πιο συγκεκριμένα από το 

διάγραμμα 29 φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την καλλιέργεια του 

βαμβακιού είναι περί τα 62 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζώτου ανεξαρτήτως 

μεταχείρισης.

Στο διάγραμμα 30 όπου παρουσιάζεται η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου για την 
αγριαγκινάρα φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την καλλιέργεια του 
βαμβακιού είναι περί τα 59 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζώτου ανεξαρτήτως 
μεταχείρισης.

Τέλος, από το διάγραμμα 31 όπου παρουσιάζεται η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου για το 
έδαφος φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την καλλιέργεια του βαμβακιού 
είναι περί τα 64 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζώτου ανεξαρτήτως 
μεταχείρισης.

Επομένως, φαίνεται ότι η πρόσληψη αζώτου στην καλλιέργεια του βαμβακιού δεν 
επηρεάζεται σημαντικά από το παράγοντα της προηγούμενης καλλιέργειας όπως είναι η 
αγριαγκινάρα στην συγκεκριμένη περίπτωση.
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7.7.2 Σόγια
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Από τα διαγράμματα 32-34 φαίνεται ότι δεν υπάρχουν δυναμικά μοντέλα αποδοτικότητας 
χρήσης αζώτου για την καλλιέργεια της σόγιας με R < 42%.

Από το διάγραμμα 32 φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την 
καλλιέργεια της σόγιας είναι περί τα 69 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζώτου 
ανεξαρτήτως μεταχείρισης.

Στο διάγραμμα 33 όπου παρουσιάζεται η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου για την 
αγριαγκινάρα φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την καλλιέργεια της 
σόγιας είναι περί τα 52 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζιότου ανεξαρτήτως 
μεταχείρισης.

Τέλος, από το διάγραμμα 34 όπου παρουσιάζεται η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου για το 
έδαφος φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την καλλιέργεια της σόγιας 
είναι περί τα 63 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζώτου ανεξαρτήτως 
μεταχείρισης.

Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται δυναμικό μοντέλο 
αποδοτικότητας χρήσης αζιότου της καλλιέργειας της σόγιας. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν 
αναμενόμενο διότι το φυτό ανήκει στην κατηγορία των ψυχανθιόν και ο συμβιωτικός μύκητας 
Rhizobium japonicum πιθανόν να μην υπήρχε στο έδαφος λόγω απουσίας επιμόλυνσής του κατά 
τη σπορά.
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7.7.3 Καλαμπόκι
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Διάγραμμα 35: Ολική Αποδοτικότητα Χρήσης Αζώτου καλλιέργειας καλαμποκιού.
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Διάγραμμα 36: Αποδοτικότητα Χρήσης Αζώτου καλλιέργειας καλαμποκιού στην αγριαγκινάρα.

124 ~



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΩΕΗΣ & ΑΕΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

G.»-
Vi

Αποδοτικότητα Χρήσης Αζώτου Καλαμποκιού
(έδαφος)

ΌΟ.
ΙΜ
Ό
•χ

Ο

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0
10 15 20

Απορρόφηση Αζώτου (kg/στρ.)
25 30

Διάγραμμα 37: Αποδοτικότητα Χρήσης Αζώτου καλλιέργειας καλαμποκιού στο έδαφος.

Από τα διαγράμματα 35-37 φαίνεται ότι υπάρχουν δυναμικά μοντέλα αποδοτικότητας 
χρήσης αζώτου για την καλλιέργεια του καλαμποκιού με R > 42% τα οποία μοντέλα όταν 
διαχωρίζονται ως προς τον παράγοντα της ύπαρξης ή μη προηγούμενης καλλιέργειας αγριαγκινάρας 
ξεπερνάνε το 90%.

Από το διάγραμμα 35 φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την 
καλλιέργεια του καλαμποκιού είναι περί τα 131 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου 
αζώτου ανεξαρτήτως μεταχείρισης.

Στο διάγραμμα 36 όπου παρουσιάζεται η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου για την 
αγριαγκινάρα φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την καλλιέργεια του 
καλαμποκιού είναι περί τα 110 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζώτου 
ανεξαρτήτως μεταχείρισης.

Τέλος, από το διάγραμμα 37 όπου παρουσιάζεται η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου για το 
έδαφος φαίνεται ότι η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE) για την καλλιέργεια του 
καλαμποκιού είναι περί τα 140 kg ξηρής βιομάζας ανά kg προσλαμβανόμενου αζώτου 
ανεξαρτήτως μεταχείρισης.

Επομένως, φαίνεται ότι η πρόσληψη αζώτου στην καλλιέργεια του καλαμποκιού 
ενδεχομένως αποτελεί σημείο για περαιτέρω διερεύνηση και επηρεάζεται από την προηγούμενη 
καλλιέργεια και στη συγκεκριμένη περίπτωση την αγριαγκινάρα..
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8. Συμπεράσματα

Στην περίπτωση της αγριαγκινάρας ως προηγούμενη καλλιέργεια υπάρχει μείωση της 

εδαφικής υγρασίας γεγονός που αποτυπώνεται στις επόμενες καλλιέργειες με το φαινόμενο της 

υστέρησης στην αύξηση -  ανάπτυξή τους.

Στην περίπτωση του ύψους για όλες τις επιλεχθέντες καλλιέργειες (βαμβάκι, σόγια, 

καλαμπόκι) παρατηρείται υστέρηση, δηλαδή φυτά μικρότερου ύψους στην περίπτωση όπου η 

προηγούμενη καλλιέργεια ήταν η αγριαγκινάρα. Επομένως, φαίνεται ότι για το πλήθος των 

κοπών και των αζωτούχων λιπάνσεων τα φυτά μικρότερου ύψους που παρήχθησαν οφείλεται 

στη μειωμένη περιεχόμενη εδαφική υγρασία κατά τη σπορά τους. Η παραπάνω υστέρηση 

προσδίδει το πλεονέκτημα στα φυτά της μεταχείρισης χωρίς προηγούμενη καλλιέργεια να έχουν 

υψηλότερους ρυθμούς αύξησης. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της πιο υδροβόρας 

εαρινής καλλιέργειας που εξετάστηκε και δεν είναι άλλη από το καλαμπόκι, όπου φαίνονται οι 

σημαντικές διαφορές που επήλθαν λόγω της μειωμένης περιεχόμενης εδαφικής υγρασίας.

Στην περίπτωση του βάρους, η ίδια υστέρηση παρατηρείται σε όλες τις καλλιέργειες 

γεγονός αναμενόμενο αφού οι εαρινές καλλιέργειες ως κύριο παράγοντα επίδρασης στην 

παραγωγικότητά τους έχουν το νερό.

Στην περίπτωση της αποδοτικότητας χρήσης αζώτου (NUE) οι καλλιέργειες του βαμβακιού 

και του καλαμποκιού δίνουν δυναμικά μοντέλα με R2 που ξεπερνάει το 90%, γεγονός όμως που 

δεν ισχύει για την καλλιέργεια της σόγιας διότι το φυτό ανήκει στην κατηγορία των ψυχανθών 

και ο συμβιωτικός μύκητας Rhizobium japonicum πιθανόν να μην υπήρχε στο έδαφος λόγω 

απουσίας επιμόλυνσής του κατά τη σπορά.

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η αγριαγκινάρα ως προηγούμενη καλλιέργεια προκαλεί μείωση 

-  υστέρηση στην αύξηση και την ανάπτυξη εαρινών καλλιεργειών όταν δεν απομακρυνθεί από 

τον αγρό κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και όχι πριν τη σπορά διότι συνεχίζει να 

προσλαμβάνει νερό και επομένως να μειώνει την υγρασία του εδάφους. Τα αποτελέσματα αυτά 

δίνουν τροφή για περαιτέρω διεξαγωγή έρευνας τόσο για την καλλιέργεια της αγριαγκινάρας ως
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προηγούμενη όσο και για την περίπτωση άλλων καλλιεργειών που ακολουθούνται από 

επίσπορες καλλιέργειες.
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Abstract

The increased energy needs of humans during the 21st century contributed in rising of the 
exploitation and the depletion of fossil fuels. The usage of these fossil fuels downgrades the 
environmental quality. As a consequence, the need of inventing alternative -  environmental 
friendly- forms of energy is considered mandatory. The cultivation of cardoon (Cynara 
cardunculus L.) is a potential energy culture which has proved positive effects in the energy 
sector. The usages of the cultivation vary and could be applied in different industrial fields, such 
as solid fuel (the aboveground biomass) and liquid fuels (biodiesel).

From a different aspect of view, food is the main form of living beings' energy. Crops such 
as soybean (Glycine max L. Merrill) and corn (Zea mays L.) have been classified at the top of the 
crop production chain because of the remarkable energy reserves and the vary usages. In 
addition, cotton is an important industrial crop which is directly related to the field of industry.

The main objective of the present research is expressed by the investigation of the influence 
of pre-existing energy crop of cardoon (Cynara cardunculus L.) on the completion of the 
biological cycle and the possible effects on final yields of the subsequent crops of soybean 
(Glycine max L. Merrill), cotton (Gossypium hirsutum L.) and corn (Zea mays L ).

The experiment’s results suggests that both the crop of cardoon and the different levels of 
the applied nitrogen fertilization, delay the growth and the development of previous crops due to 
the reduction of the existing soil moisture. Therefore, the crop of cardoon should further be 
examined as previous crop into the fanwing systems where its removal will take place during the 
summer months.

Keywords: cardoon (Cynara cardunculus L.), soybean (Glycine max L. Merrill), cotton (Gossypium 
hirsutum /,.), corn (Zea mays L.), influence, nitrogen fertilization, irrigation
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στατιστική ανάλυση των τριών καλλιεργειών βαμβάκι (Gossypium hirsutum L . ), σόγια (Glycine 
wax (L.) Merrill) και καλαμπόκι (Zea mays L.).

❖  Βαμβάκι (Gossypium hirsutum L.)

GenStat Release 7.1 (PC/Windows XP) 
Copyright 2003, Lawes Agricultural Trust

15 June 2016 
(Rothamsted Experimental

23:06: 35 
Station)

GenStat Seventh Edition
GenStat Procedure Library Release PL15

86
87 "Split-Plot Design."
88 BLOCK blocks/soil/fertilization
89 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
90 COVARIATE "No Covariate"
91 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,Isd,means;\
92 LSDLEVEL=5] DW cotton 1

92

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW cotton 1

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F p r .

blocks stratum 2 6448 . 3224 . 0.55

blocks.soil stratum
soil 1 14473. 14473. 2.46 0.258
Residual 2 11784 . 5892 . 2.59

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 471 . 235 . 0.10 0.903
soil.fertilization 2 2624 . 1312 . 0.58 0.583
Residual 8 18188. 2274 .

Total 17 53989.
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***** Tables of means *****

Variate: DW_cotton_l

Grand mean 157.

soil 1 2
129. 185.

fertilization 1 2 3
151. 163 . 156 .

soil fertilization 1 2 3
1 132 . 118 . 136 .
2 170 . 209 . 177 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 25.6 19.5 34.1
d.f . 2 8 5.46
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 27.5
d.f. 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 36.2 27.5 48.2
d.f . 2 8 5.46
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 38.9
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 155.7 63.5 120.7
d.f. 2 8 5.46
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 89.8
d.f. 8

***** stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: DW_cotton_l

Stratum d.f. s.e. cv%
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blocks 2 23.2 14.8
blocks.soil 2 44.3 28.2
blocks.soil.fertilization

8 47.7 30.4

93 "Split-Plot Design."
94 BLOCK blocks/soil/fertilization
95 TREATMENTS soi1+fertilization+soil*fertilization
96 COVARIATE "No Covariate"
97 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
98 LSDLEVEL=5] DW cotton 2

98

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW cotton 2

Source of variation d. f . s. s. m . s. v . r . F pr.

blocks stratum 2 9842 . 4921 . 0.12

blocks.soil stratum
soil 1 5021 . 5021. 0.13 0.757
Residual 2 79706. 39853. 2.94

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 33817. 16909. 1.25 0.337
soil.fertilization 2 87408 . 43704 . 3.23 0.094
Residual 8 108385. 13548.

Total 17 324178 .

* MESSAGE: the following units have large residuals

blocks 3 soil 1 fertilization 3 _162 . s .e . 78

***** Tables of means *****

Variate: DW_cotton_2

Grand mean 480.

soil 1 2
464. 497.

fertilization 1 2 3
463 . 439 . 540 .

soil fertilization 1 2 3
1 536 . 411 . 444 .



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 389. 466. 636.

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 66.5 47.5 86.2
d. f . 2 8 5 . 06
Except when comparing means with the same level (s) o:
soil 67.2
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 94.1 67.2 122.0
d. f . 2 8 5.06
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 95.0
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil

rep. 9 6 3
1. s . d . 404.9 155.0 312.4
d.f . 2 8 5.06
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 219.2
d.f. 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: DW cotton 2

Stratum d.f. s. e . cv%

blocks 2 28.6 6 . 0
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

115.3 24.0

8 116.4 24.2

99 "Split-Plot Design."
100 BLOCK blocks/soil/fertilization
101 TREATMENTS soi1+ferti1ization+soi1*fertilization
102 COVARIATE "No Covariate"
103 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
104 LSDLEVEL=5] DW cotton 3
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104

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW cotton 3

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum ■ 2 41569. 20784. 0.64

blocks.soil stratum 
soi 1
Residual

1
2

129510. 
65128.

129510. 
32564.

3.98 
1.03

0.184

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 106557.
soil.fertilization 2 257474.
Residual 8 252930.

53278. 
128737. 
31616.

1.69
4.07

0.245 
0.060

Total 17 853168.

***** Tables of means *****

Variate: DW_cotton_3

Grand mean 837.

soil 1 2
752. 922.

fertilization 1 2 3
759 . 809 . 942 .

soil fertilization 1 2 3
1 828 . 709 . 719 .
2 690 . 910 . 1164 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 60.2 72.6 103.2
d. f . 2 8 8.91
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 102.7
d. f. 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization
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rep. 9 6 3
s . e . d . 85.1 102.7 145.9
d. f . 2 8 8 . 91
Except when comparing means with the same level(s)
soil 145.2
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% leve

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 366.0 236.7 330.6
d. f . 2 8 8.91
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 334.8
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: DW cotton 3

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 58.9 7 . 0
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

104.2 12.5

8 177.8 21.2

105 "Split-Plot Design."
106 BLOCK blocks/soil/fertilization
107 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
108 COVARIATE "No Covariate"
109 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
110 LSDLEVEL=5] FW cotton 1

110

***** Analysis of variance ***** 

Variate: FW cotton 1

Source of variation d.f. s . s . m . s . v . r. F pr.

blocks stratum 2 28344 . 14172 . 0.48

blocks.soil stratum
soil 1 89888. 89888. 3.02 0.224
Residual 2 59505. 29753. 11.73

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 7619 . 3810 . 1.50 0.279
soil.fertilization 2 209 . 105 . 0 . 04 0 . 960
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Residual 8 20294. 2537

Total 17 205860.

***** Tables of means *****

Variate: FW_cotton_l

Grand mean 396.

soil 1 2
326. 467.

fertilization 1 2 3
387 . 425 . 377 .

soil fertilization 1 2 3
1 316 . 359. 303 .
2 458 . 491. 452 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 57.5 20.6 62.2
d. f . 2 8 2.72
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 29.1
d. f . 8

*** Standard. errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 81.3 29.1 88.0
d. f . 2 8 2.72
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 41.1
d. f. 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep.
1. s . d .

9
349.9

6
67.1

3
297.0

d. f . 2 8 2.72
Except when comparing 
soil

means with the same level(s) of 
94.8

d. f. 8
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***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: FW cotton 1

Stratum d.f. s.e. CV%

blocks 2 48.6 12.3
blocks.soil 2
blocks.so i l .fertilization

99.6 25.1

8 50.4 12 . 7

111 "Split-Plot Design."
112 BLOCK blocks/soil/fertilization
113 TREATMENTS soi1+fertilization+soil*fertilization
114 COVARIATE "No Covariate"
115 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=dif f,lsd,means;\
116 LSDLEVEL=5] FW_cotton_2

116

***** Analysis of variance ***** 

Variate: FW cotton 2

Source of variation d.f. s. s. m . s. v . r . F pr.

blocks stratum 2 141442. 70721. 0.13

blocks.soil stratum 
soi 1 1 147244. 147244. 0.28 0.650
Residual 2 1054007. 527004. 2.34

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 291662. 145831. 0 . 65 0.549
soil.fertilization 2 1390974. 695487. 3.08 0.102
Residual 8 1804708. 225589.

Total 17 4830036.

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 3 soil 1 fertilization 3 -856. s.e. 317.

***** Tables of means *****

Variate: FW_cotton_2

Grand mean 1940.

soil 1 2
2030. 1849.
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fertilization 1 2 3
1800 . 1910 . 2108 .

soil fertilization 1 2 3
1 2272 . 1893 . 1925 .
2 1329. 1927 . 2291 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 242.0 193 .9 329.7
d. f . 2 8 5.82
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 274.2
d. f . 8

*** Standard errors of differences of: means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 342.2 274 .2 466.2
d. f . 2 8 5.82
Except when comparing means with the same level (s) of
soil 387.8
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 1472.4 632 .4 1149.3
d. f . 2 8 5.82
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 894.3
d. f . 8

***** stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: FW cotton 2

Stratum d .f. s . e . cv%

blocks 2 108.6 5.6
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

419.1 21.6

8 475.0 24.5

117 "Split-Plot Design."
118 BLOCK blocks/soil/fertilization
119 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization

ITT



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΩΕΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

120 COVARIATE "No Covariate"
121 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=dif f,lsd,means;\
122 LSDLEVEL=5] FW cotton 3

122

***** Analysis of variance ***** 

Variate: FW cotton 3

Source of variation d. f . s. s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 309987. 154994. 0.66

blocks.soil stratum 
soil
Residual

:
2

1943078. 
472214.

1943078. 
236107.

8.23
0.89

0.103

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 2138123.
soil.fertilization 2 1712702.
Residual 8 2123719.

1069062. 
856351. 
265465.

4.03 
3.23

0.062 
0.094

Total 17 8699822.

***** Tables of means *****

Variate: FW_cotton_3

Grand mean 2609.

soil 1 2
2280. 2937.

fertilization 1
2214 .

soil fertilization
:
2

2 3
2558 . 3054 .

1 2 3
2289 . 2172 . 2379 .
2139 . 2944 . 3728 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 162.0 210.3 291.9
d.f . 2 8 9.32
Except when comparing means with the same level(s)
soil 297.5
d.f. 8
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*** Standard errors of differences of means ***

Table 
rep. 
s . e . d . 
d. f .

soil fertilization 
9 6

229.1 297.5
2 8

Except when comparing means with the same 
soil
d. f .

soil
3

412.9 
9.32

level(s) of 
420.7 

8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6
l.s.d. 985.6 686.0
d.f. 2 8
Except when comparing means with the same 
soil 
d.f.

3
929.0 
9.32

level (s) of
970.1 

8

***** stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: FW cotton 3

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 160.7 6.2
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

280.5 10.8

8 515.2 19.8

123 "Split-Plot Design."
124 BLOCK blocks/soil/fertilization
125 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
126 COVARIATE "No Covariate"
127 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,Isd,means;\
128 LSDLEVEL=5] Seeds

128

***** Analysis of variance ***** 

Variate: Seeds

Source of variation d.f. s . s . m . s . v . r .

blocks stratum 2 40243. 20122. 1.41

blocks.soil stratum
soil 1 44 . 44 . 0.00
Residual 2 28488. 14244. 3.20
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blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 2466 . 1233 . 0.28 0.765
soil.fertilization 2 24460 . 12230. 2 . 75 0.124
Residual 8 35626 . 4453 .

Total 17 131327.

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 2 soil 2 fertilization 2 93. s.e. 44.

***** Tables of means *****

Variate: Seeds

Grand mean 364.

soil 1 2
366. 363.

fertilization 1 2 3
361. 352. 380 .

soil fertilization 1 2 3
1 358 . 401 . 339 .
2 363 . 303 . 421 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 39.8 27 .2 50.7
d. f . 2 8 4.81
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 38.5
d. f . 8

*** Standard errors of differences of: means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 56.3 38 .5 71.7
d. f . 2 8 4.81
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 54.5
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level!

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3

■k -k -k
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1.s.d. 242.1 88.8
d.f. 2 8
Except when comparing means with the same 
soil 
d. f .

186.6 
4.81

level(s) of 
125.6 

8

***** stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: Seeds

Stratum d .f. s.e. cv%

blocks 2 57.9 15.9
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

68.9 18.9

8 66.7 18.3

129 "Split-Plot Design."
130 BLOCK blocks/soil/fertilization
131 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
132 COVARIATE "No Covariate"
133 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
134 LSDLEVEL=5] height_cotton_l

134

***** Analysis of variance ***** 

Variate: height_cotton_l

Source of variation d. f . s. s . m . s. v . r . F pr.

blocks stratum 2 0.0037444 0 . 0018722 5.03

blocks.soil stratum
soil 1 0.0133389 0.0133389 35.84 0.027
Residual 2 0.0007444 0.0003722 0 . 90

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 0.0051444 0.0025722 6.21 0 . 024
soil.fertilization 2 0.0008111 0.0004056 0.98 0.416
Residual 8 0.0033111 0.0004139

Total 17 0.0270944

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 1 soil 2 fertilization 3 0.0278 s.e. 0.0136
blocks 3 soil 2 fertilization 1 0.0278 s.e. 0.0136

***** Tables of means ★ ★ ★ * ★
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Variate: height_cotton_l

Grand mean 0.4506

soil 1 2
0.4233 0.4778

fertilization 1 2 3
0.4267 0.4617 0.4633

soil fertilization 1 2 3
1 0.4033 0.4400 0.4267
2 0.4500 0.4833 0.5000

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 0 . 00643 0.00831 0.01155
d. f . 2 8 9.29
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.01175
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 0 . 00909 0.01175 0 . 01633
d. f . 2 8 9.29
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.01661
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 0.03913 0.02709 0.03676
d. f . 2 8 9.29
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.03831
d.f . 8

***** stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: height_cotton_l

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 0.01766 3 . 9
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blocks.soil 2 0.01114 2 . 5
blocks.soil.fertilization

8 0.02034 4.5

135 "Split-Plot Design."
136 BLOCK blocks/soil/fertilization
137 TREATMENTS soi1+ferti1ization+soil*fertilization
138 COVARIATE "No Covariate"
139 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
140 LSDLEVEL=5] height_cotton_2

140

***** Analysis of variance ***** 

Variate: height_cotton_2

Source of variation d. f . s. s . m . s. v . r . F pr.

blocks stratum 2 0.001111 0.000556 0.04

blocks.soil stratum 
soil
Residual

1
2

0.027222 
0.028611

0.027222 
0.014306

1.90 
2.12

0.302

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 0.029653
soil.fertilization 2 0.053819
Residual 8 0.054028

0.014826 
0.026910 
0.006753

2.20 
3 . 98

0.174 
0.063

Total 17 0.194444

***** Tables of means *****

Variate: height_cotton_2

Grand mean 0.656

soil 1 2
0.617 0.694

fertilization 1 2 3
0.621 0.633 0.712

soil fertilization 1 2 3
1 0.658 0.567 0.625
2 0.583 0.700 0.800

*** Standard errors of means ***
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Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 0 .0399 0.0335 0.0556
d. f . 2 8 6 . 18
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0474
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 0 .0564 0.0474 0.0786
d. f . 2 8 6.18
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0671
d. f . 8

*** Least significant di f f erences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 0 .2426 0.1094 0.1910
d. f . 2 8 6.18
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.1547
d. f. 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: height_cotton_2

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 0.0096 1.5
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

0.0691 10.5

8 0.0822 12 . 5

141 "Split-Plot Design."
142 BLOCK blocks/soil/fertilization
143 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
144 COVARIATE "No Covariate"
145 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
146 LSDLEVEL=5] height_cotton_3

146

***** Analysis of variance *****
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Variate: height_cotton_3

Source of variation d. f . s . s. m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 0 . 008611 0.004306 0.30

blocks.soil stratum 
soil 1 0.093889 0.093889 6.56 0.125
Residual 2 0 . 028611 0.014306 1.87

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 0.046944 0.023472 3.07 0.102
soil.fertilization 2 0.036944 0.018472 2.42 0.151
Residual 8 0.061111 0.007639

Total 17 0.276111

***** Tables of means *****

Variate: height_cotton_3

Grand mean 0.728

soil 1 2
0.656 0.800

fertilization 1 2 3
0.692 0.692 0.800

soil fertilization 1 2 3
1 0.683 0.583 0.700
2 0.700 0.800 0.900

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 0.0399 0.0357 0.0573
d. f . 2 8 6.66
Except when comparing means with the same level (s) of
soil 0.0505
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 0.0564 0.0505 0.0811
d. f . 2 8 6.66
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0714
d. f . 8
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*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
l.S.d. 0.2426 0.1164 0.1938
d.f. 2 8 6.66
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 0.1646
d.f.

***** stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: height_cotton_3

Stratum d.f. s . e . cv. o.

blocks 2 0. 0268 3 .7
blocks.soil 2 0. 0691 9 .5
blocks.soil.fertilization

8 0.0874 12 .0

147 "Split-Plot Design."
148 BLOCK blocks/soil/fertilization
149 TREATMENTS soi1+fertilization+soi1*fertilization
150 COVARIATE "No Covariate"
151 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPR0B=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
152 LSDLEVEL=5] N_uptake

152

***** Analysis of variance *****

Variate: N_uptake

Source of variation d.f.

blocks stratum 2

blocks.soil stratum
soil 1
Residual 2

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2
soil.fertilization 2
Residual 8

Total 17

s . s . m . s . v . r . F pr .

48.24 24.12 0.91

6.56 6.56 0.25 0.668
53.10 26.55 2.23

28.29 14.15 1.19 0.353
77.71 38 . 86 3.27 0.092
95.16 11.90

309.07
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♦ν* * * * Σ ό γ ι α  (Glycine max (L.) M errill)

GenStat Release 7.1 (PC/Windows XP) 15 June 2016 23:15:44
Copyright 2003, Lawes Agricultural Trust (Rothamsted Experimental Station)

GenStat Seventh Edition
GenStat Procedure Library Release PL15

87
88 "Split-Plot Design."
89 BLOCK blocks/soil/fertilization
90 TREATMENTS soi1+fertilization+soi1*fertilization
91 COVARIATE "No Covariate"
92 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
93 LSDLEVEL=5] DW_glycine_l

93

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW_glycine_l

Source of variation d. f . s . s. m . s. v . r . F pr.

blocks stratum 2 10810.7 5405.4 1050.09

blocks.soil stratum 
soil
Residual

1
2

72.6 
10.3

72.6 
5.1

14.10 
0.01

0.064

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 2887.4
soil.fertilization 2 1740.6
Residual 8 4210.7

1443.7
870.3
526.3

2.74 
1.65

0 . 124 
0.251

Total 17 19732.3

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 2 soil 1 fertilization 1 -31.6 s.e. 15.3
blocks 2 soil 1 fertilization 2 31.8 s.e. 15.3

***** Tables of means *****

Variate: DW_glycine_l
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Grand mean 145.9

soil 1
143.9

2
147.9

fertilization 1 2 3
132 .7 142.0 163.0

soil fertilization 1 2 3
1 117.3 143.6 170.8
2 148.1 140.4 155.2

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 0.76 9.37 10 . 84
d. f . 2 8 8 . 08
Except when comparing means with the same level (s) o:
soil 13.25
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 1 . 07 13.25 15.33
d. f . 2 8 8 . 08
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 18.73
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% levels

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 4.60 30.54 35.30
d. f . 2 8 8 . 08
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 43.20
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: DW_glycine_l

Stratum d.f . s . e . cv%

blocks 2 30.01 20.6
blocks.soil 2 1.31 0 . 9
blocks.soil.fertilization

158



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8 22.94 15.7

94 "Split-Plot Design."
95 BLOCK blocks/soil/fertilization
96 TREATMENTS soi1+fertilization+soil*fertilization
97 COVARIATE "No Covariate"
98 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
99 LSDLEVEL=5] DW_glycine_2
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***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW_glycine_2

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 14856. 7428 . 2.57

blocks.soil stratum
soil 1 86649 . 86649. 29.96 0.032
Residual 2 5784 . 2892 . 0.31

b l o c k s .s o i l .fertilization stratum
fertilization 2 138253 . 69126. 7.39 0.015
s o i l .fertilization 2 19566 . 9783 . 1.05 0.395
Residual 8 74786 . 9348 .

Total 17 339894 .

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 2 soil 1 fertilization 3 135. s.e. 64.

***** Tables of means *****

Variate: DW_glycine_2

Grand mean 355.

soil 1 2
286. 425.

fertilization l 2 3
247 . 356 . 462 .

soil fertilization 1 2 3
1 212 . 297 . 348 .
2 283 . 415 . 576 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

r e p . 9 6 3
e . s . e . 17.9 39.5 49.0
d. f . 2 8 9.73
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 55.8
d . f . 8
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*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
S.e.d. 25.4 55.8 69.3
d. f. 2 8 9.73
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 78.9
d . f . 8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
l.S.d. 109.1 128.7 154.9
d.f. 2 8 9.73
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 182.0
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: DW_glycine_2

Stratum d .f. s . e . cv%

blocks 2 35.2 9.9
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

31.0 8.7

8 96.7 27.2

100 "Split-Plot Design."
101 BLOCK blocks/soil/fertilization
102 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
103 COVARIATE "No Covariate"
104 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
105 LSDLEVEL=5] DW_glycine_3

105...................................................................

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW_glycine_3

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 14581. 7291. 0.94

blocks.soil stratum
soil 1 93 . 93 . 0.01 0.923
Residual 2 15496. 7748 . 0.55
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blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 26292. 13146. 0.94 0.430
soil.fertilization 2 57329. 28665. 2.05 0.191
Residual 8 111967. 13996.

Total 17 225759.

***** Tables of means *****

Variate: DW_glycine_3

Grand mean 363.

soil 1 2
361. 366.

fertilization 1 2 3
309 . 387 . 394 .

soil fertilization 1 2 3
1 229 . 437 . 417 .
2 390 . 336 . 371 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 29.3 48.3 63.0
d.f . 2 8 9.98
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 68.3
d.f. 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 41.5 68.3 89.1
d.f. 2 8 9.98
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 96.6
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep . 9 6 3
1. s . d . 178.5 157.5 198.6
d. f . 2 8 9 . 98
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 222.7
d.f. 8
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***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: DW_glycine_3

Stratum d.f . s . e. cv. g.

blocks 2 34 ,. 9 9 .6
blocks.soil 2 50 ,. 8 14 .0
blocks.soil.. fertilization

8 118 ..3 32 .6

106 "Split-Plot Design."
107 BLOCK blocks/soil/fertilization
108 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
109 COVARIATE "No Covariate"
110 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
111 LSDLEVEL=5] FW_glycine_l
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***** Analysis of variance *****

Variate: FW glycine 1

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr .

blocks stratum 2 55212. 27606. 3450.78

blocks.soil stratum
soil 1 62658. 62658 . 7832.25 < . 001
Residual 2 16 . 8 . 0 . 00

b l o c k s .s o i l .fertilization stratum
fertilization 2 79496. 39748. 4.91 0.041
s o i l .fertilization 2 6628 . 3314 . 0.41 0.677
Residual 8 64812. 8101 .

Total 17 268822.

***** Tables of means *****

Variate: FW_glycine_l

Grand mean 355.

soil 1 2
296. 414.

fertilization 1 2 3
283 . 340 . 443 .

soil fertilization 1 2 3
1 200 . 305 . 385 .
2 365 . 376 . 502 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

r e p . 9 6 3
e . s . e . 0.9 36.7 42.4
d. f . 2 8 8
Except when comparing means with the same l e v e l (s ) of
soil 52.0
d . f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

r e p . 9 6 3

1 6 4
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s.e.d. 1.3 52.0
d.f. 2 8
Except when comparing means with the same 
soil 
d. f .

60.0 
8

level(s) of 
73.5 

8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 5.7 119.8 138.4
d. f . 2 8 8
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 169.5
d. f . 8

***** stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: FW_glycine_l

Stratum d. f . s . e . cv

blocks 2 67 .. 8 19 .1
blocks.soil 2 1,. 6 0 .5
blocks.soil.. fertilization

8 90 .. 0 25 .3

112 "Split-Plot Design."
113 BLOCK blocks/soil/fertilization
114 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
115 COVARIATE "No Covariate"
116 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
117 LSDLEVEL=5] FW_glycine_2

117...................................................................

***** Analysis of variance *****

Variate: FW glycine_2

Source of variation d. f . s . s . m . s. v . r . F pr.

blocks stratum 2 120726. 60363 . 3 . 33

blocks.soil stratum 
soil : 636192. 636192. 35.05 0.027
Residual 2 36305. 18153. 0.13

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 1917410. 958705. 7.08 0 . 017
soil.fertilization 2 240581. 120291. 0.89 0.448
Residual 8 1083849 . 135481.
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Total 17 4035063.

***** Tables of means ***** 

Variate: FW_glycine_2 

Grand mean 1090.

soil 1 2
902. 1278.

fertilization 1 2 3
695 . 1082 . 1494 .

soil fertilization 1 2 3
1 595 . 969 . 1143 .
2 795 . 1195 . 1845 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 44.9 150.3 179.2
d. f . 2 8 8.95
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 212.5
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 63.5 212.5 253.5
d. f . 2 8 8.95
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 300.5
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 273.3 490.0 573 . 9
d. f . 2 8 8 . 95
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 693.0
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: FW_glycine_2
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Stratum d. f . s . e . cv%

blocks 2 100 .. 3 9 .2
b l o c k s .soil 2 77 ,. 8 7 .1
b l o c k s .s o i l .. fertilization

8 368 .1 33 .8

118 "Split-Plot Design."
119 BLOCK blocks/soil/fertilization
120 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
121 COVARIATE "No Covariate"
122 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
123 LSDLEVEL=5] FW_glycine_3
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***** Analysis of variance ***** 

Variate: FW_glycine_3

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr .

blocks stratum 2 4 2 6 7 0  . 2 1 3 3 5 . 0 . 6 8

blocks.soil stratum
soil 1 7 9 7 3 4  . 7 9 7 3 4 . 2 . 54 0 . 2 5 2
Residual 2 6 2 8 9 9 . 3 1 4 5 0 . 1 . 2 5

blocks. soil. fertilization stratum
fertilization 2 9 4 8 4 8 . 4 7 4 2 4  . 1 . 8 8 0 . 2 1 4
soil. fertilization 2 2 9 6 0 8  . 1 4 8 0 4  . 0 . 5 9 0 . 5 7 8
Residual 8 2 0 1 6 9 2  . 2 5 2 1 2 .

Total 17 5 1 1 4 5 2  .

***** Tables of means *****

Variate: FW_glycine_3

Grand mean 566.

soil 1 2
633. 500.

fertilization 1 2 3
479 . 562 . 657 .

soil fertilization 1 2 3
1 497 . 679 . 723 .
2 462 . 445 . 591 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep . 9 6 3
e . s . e . 59.1 6 4 .8 95.4
d. f . 2 8 8.25
Except when comparing means with the same level(s)
soil 9 1 .7
d.f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
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s.e.d. 83.6 91.7 134.9
d. f . 2 8 8.25
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 129.6
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 359.7 211.4 309.4
d. f . 2 8 8.25
Except when comparing means with the same level (s)
soil 299.0
d.f. 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: FW_glycine_3

Stratum

blocks 
blocks.soil
blocks.soil.fertilization

d.f. s. e . cv%

2 59.6 10.5
2 102.4 18.1

8 158.8 28.0

124 "Split-Plot Design."
125 BLOCK blocks/soil/fertilization
126 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
127 COVARIATE "No Covariate"
128 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
129 LSDLEVEL=5] Seeds

129

***** Analysis of variance ***** 

Variate: Seeds

Source of variation d.f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 2552 . 1276 . 18.59

blocks.soil stratum
soil 1 338 . 338 . 4.92 0.157
Residual 2 137 . 69 . 0.03

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 16416. 8208 . 3.84 0.068
soil.fertilization 2 4476 . 2238 . 1 . 05 0.394
Residual 8 17081 . 2135 .
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Total 17 41001.

***** Tables of means *****

Variate: Seeds

Grand mean 117.

soil 1 2
112. 121.

fertilization 1 2 3
78 . 121 . 152 .

soil fertilization 1 2 3
1 53 . 133 . 151 .
2 103 . 108 . 152 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 2.8 18.9 22.0
d. f . 2 8 8.25
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 26.7
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 3 . 9 26.7 31.1
d. f . 2 8 8.25
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 37.7
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 16.8 61.5 71.2
d. f . 2 8 8.25
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 87.0
d. f. 8

***** stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: Seeds
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Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 14.6 12.5
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

4.8 4.1

8 46.2 39.6

130 "Split-Plot Design."
131 BLOCK blocks/soil/fertilization
132 TREATMENTS soi1+fertilization+soil*fertilization
133 COVARIATE "No Covariate"
134 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
135 LSDLEVEL=5] N_uptake
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***** Analysis of variance ***** 

Variate: height_glycine__2

Source of variation d.f. s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 0.025208 0.012604 8.44

blocks.soil stratum 
soil
Residual

1
2

0 . 047535 
0.002986

0 . 047535 
0.001493

31.84 
0.24

0.030

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 0.071458
soil.fertilization 2 0.004236
Residual 8 0.050139

0.035729 
0.002118 
0.006267

5.70 
0.34

0.029 
0.723

Total 17 0.201562

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 3 soil 2 fertilization 2 0.122 s.e. 0.053

***** Tables of means *****

Variate: height_glycine_2

Grand mean 0.554

soil 1 2
0.503 0.606

fertilization 1 2 3
0 .467 0 .. 583 0 ..613

soil fertilizat ion 1 2 3
1 0 ..417 0 .. 550 0 .. 542
2 0 ..517 0 ..617 0 .. 683

** Standard errors of 1means ★ ★ ★

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9
e . s . e . 0.0129
d. f . 2
Except when comparing means 
soil
d.f .

6 3
0.0323 0.0395

8 9.48
with the same level(s)

0.0457 
8

of
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*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s.e.d. 0.0182 0.0457 0.0558
d.f. 2 8 9.48
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0646
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level) *** 

Table soil fertilization soil
fertilization 

6 3
0.1054 0.1253

8 9.48

rep. 9
1.s.d. 0.0784
d. f . 2
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 0.1491
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: height_glycine_2

Stratum d. f . s. e . cv ~o

blocks 2 0 .. 0458 8 .3
blocks.soil 2 0. 0223 4 .0
blocks.soil..fertilization

8 0.0792 14 .3

142 "Split-Plot Design."
143 BLOCK blocks/soil/fertilization
144 TREATMENTS soil+fertilization+soi1*fertilization
145 COVARIATE "No Covariate"
146 ANOVA [PRlNT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPR0B=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
147 LSDLEVEL=5] height_glycine_3
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147

***** Analysis of variance ***** 

Variate: height_glycine_3

Source of variation d.f. s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 0.004444 0.002222 0.31

blocks.soil stratum
soil 1 0.006806 0.006806 0 . 94 0.434
Residual 2 0.014444 0.007222 3.59

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 0.007778 0.003889 1.93 0.207
soil.fertilization 2 0.007778 0.003889 1.93 0.207
Residual 8 0.016111 0.002014

Total 1 7 0.057361

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 3 soil 1 fertilization 2 0.067 s.e. 0.030

***** Tables of means *****

Variate: height_glycine_3

Grand mean 0.453

soil 1 2
0.433 0.472

fertilization 1 2 3
0.425 0.475 0.458

soil fertilization 1 2 3
1 0.400 0.433 0.467
2 0.450 0.517 0.450

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e.s.e. 0.0283 0.0183 0.0354
d.f. 2 8 4.50
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0259
d.f. 8
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*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3

s .e .d . 0.0401
d. f . 2
Except when comparing means 
soil 
d. f .

0.0259 0 . 0500
8 4.50

with the same level(s)
0 .. 0366

8

of

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9
l.s.d. 0.1724
d.f. 2
Except when comparing means 
soil 
d.f.

6 3
0.0597 0.1329

8 4.50
with the same level(s) of

0.0845 
8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: height_glycine_3

Stratum d.f. s. e . cv%

blocks 2 0.0192 4.3
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

0.0491 10.8

8 0.0449 9.9

Non-numerical text converted in 
Row 7: '0,50' set to missing

Column height 
value (*)

glycine_

148 "Data taken from File: \
-149 C:/Documents and Settings/George/AdeoLFiaea anaaoSao/GlycineGen.xls"
150 DELETE [Redefine=yes] _stitle_: TEXT _stitle_
151 READ [print=*;SETNVALUES=yes] _stitle_
155 PRINT [IPrint=*] _stitle_; Just=Left

Data imported from Excel file: C:\Documents and Settings\George\ 
\GlycineGen.xl 
s
on: 15-Jun-2016 23:16:20

taken from sheet cells A2:R19

156 DELETE [redefine=yes] height_glycine_l
157 UNITS [NVALUES=*]
158 VARIATE [nvalues=18] height_glycine_l
159 READ height_glycine_l
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Identifier Minimum Mean Maximum Values Missing
height_glycine__l 0.4300 0.5335 0.6500 18 1

162
163 UNITS [NVALUES = *]
164 READ height__glycine_l$ [7]

Identifier Minimum Mean Maximum Values Missing
height_glycine_l$[7] 0.5000 0.5000 0.5000 1 0

166
167 "Split-Plot Design."
168 BLOCK blocks/soil/fertilization
169 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
170 COVARIATE "No Covariate"
171 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes;

PSE=diff,lsd,means;\ y
172 LSDLEVEL=5] height_glycine_l

172

***** Analysis of variance ***** 

Variate: height_glycine_l

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 0.002158 0.001079 1.96

blocks.soil stratum
soil 1 0.010272 0.010272 18.63 0 . 050
Residual 2 0.001103 0.000551 0.18

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 0.028433 0.014217 4.73 0 . 044
soil.fertilization 2 0.002211 0.001106 0.37 0.703
Residual 8 0.024022 0.003003

Total 17 0.068200

***** Tables of means *****

Variate: height_glycine_l

Grand mean 0.532

soil 1 2
0.508 0.556

fertilization 1 2 3
0.487 0.525 0.583

soil fertilization 1 2 3
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1 0.457 0.517 0.550
2 0.517 0.533 0.617

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 0.0078 0.0224 0.0270
d. f . 2 8 9.23
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0316
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 0.0111 0.0316 0.0382
d. f . 2 8 9.23
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0447
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 0.0476 0.0730 0.0860
d.f . 2 8 9.23
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.1032
d.f. 8

***** Stratum standard errors and coefficients of vari.

Variate: height_glycine_l

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 0.0134 2.5
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

0.0136 2.5

8 0.0548 10.3
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♦> Καλαμπόκι {Zea mays L.)
23:11:07 
Station)

GenStat Release 7.1 (PC/Windows XP) 15 June 2016
Copyright 2003, Lawes Agricultural Trust (Rothamsted Experimental

GenStat Seventh Edition
GenStat Procedure Library Release PL15

86 "Split-Plot Design."
87 BLOCK blocks/soil/fertilization
88 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
89 COVARIATE "No Covariate"
90 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
91 LSDLEVEL=5] DW_maize_l

91.......................................................................

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW maize 1

Source of variation d. f . s . s. m . s. v . r . F pr .

blocks stratum 2 188642. 94321. 1.53

blocks.soil stratum 
soil
Residual

1
2

5462 . 
123527.

5462 . 
61764 .

0.09
1.37

0.794

blocks . soil.fertilization stratum 
fertilization 2 462154.
soil.fertilization 2 43820.
Residual 8 359668.

231077. 
21910 . 
44958 .

5 . 14 
0.49

0.037
0.631

Total 17 1183273 .

***** Tables of means ***** 

Variate: DW_maize_l 

Grand mean 938.

soil 1 2
921. 956.

fertilization 1 2 3
794 . 859 . 1162 .

soil fertilization 1 2 3
1 707 . 874 . 1182 .

178



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 881. 844. 1142.

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e.S.e. 82.8 86.6 129.8
d.f. 2 8 7.88
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 122.4
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s.e.d. 117.2 122.4 183.6
d.f. 2 8 7.88
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 173.1
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
l.s.d. 504.1 282.3 424.5
d.f. 2 8 7.88
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 399.2
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: DW maize 1

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 125.4 13.4
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

143.5 15.3

8 212.0 22.6

92 "Split-Plot Design."
93 BLOCK blocks/soil/fertilization
94 TREATMENTS soil+ferti1ization+soil*fertilization
95 COVARIATE "No Covariate"
96 ANOVA [PRlNT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
97 LSDLEVEL=5] DW maize_2

179



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΕΩΓΗΣ & ΑΕΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

97

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW maize 2

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 171237. 85619. 18.23

blocks.soil stratum 
soil
Residual

1
2

1347542. 
9393 .

1347542. 
4696 .

286.93 
0 . 02

0 . 003

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 1064803.
soil.fertilization 2 356749.
Residual 8 1915456.

532402. 
178374. 
239432.

2.22 
0.74

0 . 171 
0.505

Total 17 4865180.

***** Tables of means *****

Variate: DW_maize_2

Grand mean 1404.

soil 1 2
1131. 1678.

fertilization 1 2 3
1086 . 1450 . 1677 .

soil fertilization 1 2 3
1 902 . 1285 . 1204 .
2 1270 . 1614 . 2149 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 22.8 199.8 231.8
d. f . 2 8 8.15
Except when comparing means with the same level(s)
soil 282.5
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization 

6 3
282.5 327.8

rep . 
s . e . d .

9
32.3

180



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

d. f . 2 8 8.15
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 399.5
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 139.0 651 . 5 753.4
d. f . 2 8 8.15
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 921.3
d. f . 8

* * *

***** stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: DW maize 2

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 119.5 8.5
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

39.6 2.8

8 489.3 34.8

98 "Split-Plot Design."
99 BLOCK blocks/soil/fertilization

100 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
101 COVARIATE "No Covariate"
102 ANOVA [PRlNT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
103 LSDLEVEL=5] DW_maize_3

103

***** Analysis of variance ***** 

Variate: DW maize 3

Source of variation d.f. s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 315519. 157760. 1 . 17

blocks.soil stratum 
soil
Residual

1
2

3694316. 
270703 .

3694316. 
135351.

27.29 
0.50

0.035

blocks.soil.fertilization stratum 
fertilization 2 1276649.
soil.fertilization 2 300194.
Residual 8 2175760.

638325. 
150097. 
271970.

2.35 
0.55

0 . 158 
0.596
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Total IV 8033142.

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 3 soil 2 fertilization 1 837. s.e. 348.

***** Tables of means *****

Variate: DW_maize_3

Grand mean 1630.

soil 1 2
1177. 2083.

fertilization 1
1257 .

soil fertilization 
1 
2

2 3
1772 . 1861.

1 2 3
894 . 1136 . 1501 .
1620 . 2407 . 2222 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 122.6 212.9 274.7
d.f . 2 8 10
Except when comparing means with the same level (s) o:
soil 301.1
d.f. 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 173.4 301.1 388.5
d.f. 2 8 10
Except when comparing means with the same level (s) of
soil 425.8
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 746.2 694.3 865.7
d.f . 2 8 10
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 981.9
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d.f. 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: DW maize 3

Stratum d.f. s. e . cv%

blocks 2 162.2 9.9
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

212.4 13.0

8 521.5 32.0

104 "Split-Plot Design."
105 BLOCK blocks/soil/fertilization
106 TREATMENTS soi1+fertilization+soi1*fertilization
107 COVARIATE "No Covariate"
108 ANOVA [PRlNT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
109 LSDLEVEL=5] FW maize 1

109

***** Analysis of variance *****

Variate: FW maize_l

Source of variation d.f. s . s . m . s. v . r . F pr.

blocks stratum 2 1092619. 546310. 3.62

blocks.soil stratum
soil 1 544272 . 544272. 3.60 0.198
Residual 2 302126. 151063. 0 . 18

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 5100508. 2550254. 3.09 0.101
soil.fertilization 2 304652. 152326. 0.18 0.835
Residual 8 6600671 . 825084.

Total 17 13944849.

***** Tables of means *****

Variate: FW_maize_l

Grand mean 3365.

soil 1 2
3191. 3539.

fertilization 1 2 3
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2744 . 3307 . 4044 .

soil fertilization 1 2 3
1 2729 . 2973 . 3871 .
2 2759 . 3641 . 4217 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 129.6 370.8 447.4
d.f . 2 8 9.22
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 524.4
d.f. 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 183.2 524.4 632.7
d.f . 2 8 9.22
Except when comparing means with the same level (s) of
soil 741.7
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 788.3 1209.3 1426.0
d.f. 2 8 9.22
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 1710.3
d.f. 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: FW maize 1

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 301.7 9.0
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

224.4 6.7

8 908.3 27.0

110 "Split-Plot Design."
111 BLOCK blocks/soil/fertilization
112 TREATMENTS soil+fertilization+soi1*fertilization
113 COVARIATE "No Covariate"
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114 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 
PSE=diff,lsd,means;\
115 LSDLEVEL=5] FW maize 2

115

***** Analysis of variance ***** 

Variate: FW maize 2

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 2032133. 1016067. 13.60

blocks.soil stratum
soil 1 11164388. 11164388. 149.47 0.007
Residual 2 149383. 74692. 0.04

b l o c k s .s o i l .fertilization stratum
fertilization 2 7801761 . 3900881. 1.95 0.205
s o i l .fertilization 2 3425326 . 1712663. 0.86 0.461
Residual 8 16022793 . 2002849.

Total 17 40595784.

***** Tables of means ***** 

Variate: FW maize 2

Grand mean 4339.

soil l 2
3552. 5127.

fertilization 1 2 3
3446 . 4558 . 5014 .

soil fertilization 1 2 3
1 2988 . 4057 . 3610 .
2 3905 . 5058 . 6418 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

r e p . 9 6 3
e . s . e . 91.1 577.8 673.3
d. f . 2 8 8.29
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 817.1
d . f . 8
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*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soi 1
fertilization

rep. 
s . e . d .

9
128.8 817 .

6 
. 1

3
952.2

d. f . 2 8 8.29
Except
soil

when comparing means with the same level(s) of 
1155.5

d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep.
1. s . d .

9
554.3 1884

6
.2

3
2182.6

d. f . 2 8 8.29
Except when comparing means with the same level (s) of
soil 2664.6
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: FW maize 2

Stratum d .f. s . e . cv%

blocks 2 411.5 9 . 5
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

157.8 3 . 6

8 1415.2 32.6

116 "Split-Plot Design."
117 BLOCK blocks/soil/fertilization
118 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
119 COVARIATE "No Covariate"
120 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yeS; 

PSE=diff,lsd,means;\
121 LSDLEVEL=5] FW_maize_3

121................................................................

***** Analysis of variance ***** 

Variate: FW maize 3

Source of variation d. f . s . s. m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 35046. 17523. 0.02

blocks.soil stratum
soil 1 9153494. 9153494. 11.75 0 . 076
Residual 2 1557475. 778738 . 0.77
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blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 5185506. 2592753. 2.57 0.137
soil.fertilization 2 814135. 407068. 0.40 0.681
Residual 8 8067316 . 1008415.

Total 17 24812972 .

* MESSAGE: the following units have large residuals.

blocks 3 soil 2 fertilization 1 1703. s.e. 669.

***** Tables of means *****

Variate: FW_maize_3

Grand mean 3260.

soil 1 2
2546. 3973.

fertilization 1 2 3
2506 . 3557 . 3715 .

soil fertilization 1 2 3
1 2032 . 2567 . 3041 .
2 2980 . 4548 . 4390 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 294.2 410.0 557.3
d. f . 2 8 9.63
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 579.8
d.f. 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 416.0 579.8 788.2
d.f . 2 8 9.63
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 819.9
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization
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rep. 9 6 3
1. s . d . 1789.9 1337.0 1765.4
d. f . 2 8 9.63
Except
soil
d. f .

when comparing means with the same level(s) of 
1890.7 

8

***** stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: FW maize 3

Stratum d.f . s . e . cv. o.

blocks 2 54 .. 0 1. 7
blocks.soil 2 509 .. 5 15 .6
blocks.soil.. fertilization

8 1004 .. 2 30 .8

122 "Split-Plot Design."
123 BLOCK blocks/soil/fertilization
124 TREATMENTS soil+fertilization+soil*fertilization
125 COVARIATE "No Covariate"
126 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
127 LSDLEVEL=5] Seeds

127

***** Analysis of variance ***** 

Variate: Seeds

Source of variation d.f. s . s . m . s . v . r. F pr.

blocks stratum 2 80928. 40464. 0.76

blocks.soil stratum
soil 1 1259814. 1259814. 23.64 0 . 040
Residual 2 106595. 53298. 0.78

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 192134. 96067. 1.41 0.300
soil.fertilization 2 95163. 47582. 0.70 0.526
Residual 8 546738. 68342.

Total 17 2281372.

***** Tables of means ***** 

Variate: Seeds 

Grand mean 448.
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soil 1 2
184. 713.

zation 1 2 3
323 . 445 . 576 .

1 fertilization 1 2 3
1 99 . 78 . 373 .
2 547 . 811. 779 .

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 77.0 106.7 145.3
d. f . 2 8 9.61
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 150.9
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep . 9 6 3
s . e . d . 108.8 150.9 205.5
d. f . 2 8 9.61
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 213.5
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level)

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
1. s . d . 468.3 348.1 460.3
d. f . 2 8 9.61
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 492.2
d. f . 8

***** stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: Seeds

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 82.1 18.3
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

133.3 29.7

8 261.4 58.3
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128 "Split-Plot Design."
129 BLOCK blocks/soil/fertilization
130 TREATMENTS soi1+fertilization+soi1*fertilization
131 COVARIATE "No Covariate"
132 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPR0B=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
133 LSDLEVEL=5] N_uptake

139

***** Analysis of variance ★ ★ ★ * *

Variate: height maize_l

Source of variation d. f . s . s . m . s . v . r . F pr.

blocks stratum 2 0.08111 0.04056 1.70

blocks.soil stratum 
soil 1 0.03556 0.03556 1.49 0.347
Residual 2 0.04778 0.02389 1.69

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 0.19444 0.09722 6.90 0.018
soil.fertilization 2 0.01444 0.00722 0.51 0.618
Residual 8 0.11278 0.01410

Total 17 0.48611

* MESSAGE: the following units have large residuals,

blocks 3 soil 2 fertilization 1 0 .. 167 s .e. 0.079

***** Tables of means ***** 

Variate: height_maize_l 

Grand mean 1.872

soil 1 2
1.828 1.917

fertilization 1 2 3
1.733 1.900 1.983

soil fertilization 1 2 3
1 1.717 1.817 1.950
2 1 . 750 1.983 2.017

*** Standard errors of means ***
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Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 0.0515 0.0485 0.0761
d. f . 2 8 7.05
Except when comparing means with the same level(s) o:
soil 0.0685
d. f . 8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 0.0729 0.0685 0.1076
d. f . 2 8 7.05
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 0.0969
d. f . 8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
l.s.d. 0.3135 0.1581 0.2540
d.f. 2 8 7.05
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.2236
d. f . 8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: height_maize_l

Stratum d.f. s . e . cv%

blocks 2 0.0822 4.4
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

0.0892 4.8

8 0.1187 6.3

140 "Split-Plot Design."
141 BLOCK blocks/soil/fertilization
142 TREATMENTS soi1+fertilization+soi1*fertilization
143 COVARIATE "No Covariate"
144 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPR0B=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
145 LSDLEVEL=5] height_maize_2

145

***** Analysis of variance *****
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Variate: height_maize_2

Source of variation d.f. s . s . m . s. v . r. F pr.

blocks stratum 2 0 . 14194 0.07097 8 . 38

blocks.soil stratum
soil 1 1.02722 1 . 02722 121.25 0 . 008
Residual 2 0.01694 0 . 00847 0.24

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 0.15028 0.07514 2.10 0 . 185
soil.fertilization 2 0.06028 0.03014 0.84 0.465
Residual 8 0.28611 0 . 03576

Total 1 7 1.68278

***** Tables of means *****

Variate: height_maize_2

Grand mean 2.011

soil 1 2
1.772 2.250

fertilization 1 2 3
1.883 2.092 2.058

soil fertilization 1 2 3
1 1.617 1.933 1.767
2 2.150 2.250 2.350

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9
e.s.e. 0.0307
d. f . 2
Except when comparing means 
soil 
d.f .

6 3
0.0772 0.0943

8 9.48
with the same level(s) of

0.1092 
8

*** Standard errors of differences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
S.e.d. 0.0434 0.1092 0.1333
d.f. 2 8 9.48
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.1544
d.f. 8

192



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
l.s.d. 0.1867 0.2518 0.2993
d. f . 2 8 9.48
Except when comparing means with the same level(s) of 
soil 0.3561
d. f .

***** Stratum standard errors and coefficients of variation *****

Variate: height_maize_2

Stratum d .f . s . e . cv%

blocks 2 0.1088 5.4
blocks.soil 2
blocks.soil.fertilization

0.0531 2 . 6

8 0.1891 9.4

146 "Split-Plot Design."
147 BLOCK blocks/soil/fertilization
148 TREATMENTS soi1+fertilization+soil*fertilization
149 COVARIATE "No Covariate"
150 ANOVA [PRINT=aovtable,information,means,%cv; FACT=32; FPROB=yes; 

PSE=diff,lsd,means;\
151 LSDLEVEL=5] height_maize_3

151

***** Analysis of variance ★ ★ ★ ★ ★

Variate: height maize_3

Source of variation d. f . s . s . m . s . v ., r . F pr.

blocks stratum 2 0 .02861 0 ., 01431 0 ..88

blocks.soil stratum
soil 1 0 .,45125 0 ,.45125 27 .. 77 0 . 034
Residual 2 0 ., 03250 0 ,.01625 0 ..86

blocks.soil.fertilization stratum
fertilization 2 0 ,. 07528 0 .03764 2 . 00 0 . 198
soil.fertilization 2 0 .. 00250 0 . 00125 0 . 07 0 . 936
Residual 8 0 .15056 0 .01882

Total 17 0 .74069
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***** Tables of means ***** 

Variate: height_maize_3 

Grand mean 1.869

soil 1 2
1.711 2.028

fertilization 1 2 3
1.792 1.867 1.950

soil fertilization 1 2 3
1 1.617 1.717 1.800
2 1.967 2.017 2 . 100

*** Standard errors of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
e . s . e . 0 . 0425 0.0560 0.0774
d.f . 2 8 9.39
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.0792
d.f. 8

*** Standard. errors of diff erences of means ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9 6 3
s . e . d . 0.0601 0.0792 0.1094
d.f . 2 8 9.39
Except when comparing means with the same level(s) of
soil 0.1120
d.f. 8

*** Least significant differences of means (5% level) ***

Table soil fertilization soil
fertilization

rep. 9
1.s .d. 0.2586
d . f . 2
Except when comparing means 
soil

6
0.1826

8
with the same

d. f .

3
0.2460

9.39
level(s) of 

0.2583 
8

***** Stratum standard errors and coefficients of variation ***** 

Variate: height_maize_3

Stratum d.f. s.e. cv%
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blocks 2 0.0488 2.6
blocks.soil 2 0.0736 3 . 9
blocks.soil.fertilization

8 0.1372 7.3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Φωτογραφικό υλικό και των τριών καλλιεργειών κατά τη διεξαγωγή του πειράματος που 
τοποθετήθηκαν στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές.

Εικόνα 24: Καλλιέργεια Καλαμποκιού στην Αγριαγκινάρα
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Εικόνα 25: Καλλιέργεια Βαμβακιού στην αγριαγκινάρα
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Εικόνα 26: Καλλιέργεια σόγιας στον αγρό με προηγούμενη καλλιέργεια αγριαγκινάρας.
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Εικόνα 27: Οι τρεις καλλιέργειες εγκατεστημένες στο έδαφος χωρίς προηγούμενη καλλιέργεια αγριαγκινάρας.
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