
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ? ΦΥΤΙΚΗΣ 
St Ό ί>-“ν Γ\ ' ^ ΗΑ

Α ρΐθ. Π ; \ .........(ά. ά...... ................
Ημερομηνία 2>ϊ - ί. ~ Ή^5*------

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΚΑΡΑΚΑΖΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 

(B-cejI^oyραφ^ηή Auacuo&ncn)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ u.ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΟΛΟΣ, 1994



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ειδική Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Αριθ. Εισ.: 796/1
Ημερ. Εισ.: 10-10-2003

Δωρεά: ___________
Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ ΓΦΖΠ

1994 
ΚΑΡ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

iiiiaiiiiiiiiiiiii
004000070337



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΚΑΡΑΚΑΖΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ 

( B-lQJIj-Oy ραφΑ.υ.ή. Αυασηό&ηση)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ u.ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΟΛΟΣ, 1994



"Ουδέν δέ αυγαευα^υμμίνον 

εσζζν δ’ ούη α&ουαϊυφδήσεζαζ, 

uaz upu&zov δ’ ου γνωσδήσεζαζ." 

ΤΟ ΚΑΤΑ AOyΚΑΝ ΕΥΑΤΤΕΛΙΟΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ, ΣΤΙΧΟΣ 2

"Τζ&οζε δεν υ&άρχεζ, οσονδή&οζε 

uajd uaz αν εζναζ αυε&αομένον, 

&ου να μη ϊεσυε&ασδεζ εζζ> ζο 

ζέύΙο-6 uaz φανερωδεζ, uaz δεν 

υ&άρχεζ νρυφό, &ου δεν δα γζνεζ 

γνωσζόν."



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αζσ3άνομαζ ζην avdyun να ευχαρζοζήσω ζου-6 γονεζζ μου γζα ζην 

αμέρζσζη συμ&αράσζαση ζου-ύ ζα χρόνζα ζων σ&ουδών μου. Ε&ζσηΑ 

ζου-ύ ιια3ηγηζέζ> ζου Πανε&ζσζημζου θεσσα^ζα-ύ &ου μου έδωσαν ζα 

εφόδζα γζα να γζνω έναζ> σωσζόζ ε&ζσζήμοναζ>. Εζδζηόζερα 3α 

ήδεύΙα να ευχαρζσζήσω ζουΛ Κα3ηγηζέζ> Γα^ανο&ούν\ου-Σενδούηα Σζ. 

uaz Γού^α Χρ. γζαζζ μου μεζέδωσαν ζζζ> γνώσεζζ> uaz ζζζ 

εμ&εζρζε*i ζουζ> &έρα α&ό ζζζ> ουμ&αζζυ,έ*5 υ®οχρεώσεζζ> zouz, &Μ 

Πανε&ζσζημζαηοζ δάσηα^οζ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το δέμα ζων αβζοζζαών ααζα&ονήσεων έχεζ α&ασχοΛήσεζ ιιαζά 

uazpouz> zou-ύ ερευνηζέ-ύ. Σζην ώαρούσα εργασζα γζνεζαζ 

βζβΛζογραφζαή ανασυόώηση ζων ααζαώονήσεων &ου δρουαΛούνζαζ 

σζα φυζά Λόγω ζη-ύ £ηρασζαζ>, ζων uynj\uv uaz χαμηλών 

δερμοαρασζών, ζω ν αΛαζούχων εδαφών, ζων ό£ζνων εδαφών, ζηζ, 

μεζωμένηζ, α^ωζούχου Λζ®ανσηζ> uaz ζη-ύ αζμοσφαζρζυή-ύ μόΛυνση-ύ. 

Ε£εζά£ονζαζ οζ ε&ζ&ζώσεζ*i &ου ftpouajouv οζ &αρα&άνω 

ηαζα&ονιίσεζΖ) cza £\εζζουργζα ζων φυζών ααδώ-ύ uaz οζ 

&ροσ&άδεζεζ> &ου έχουν γζνεζ α&ό zou-ύ ερευνηζέ-ύ γζα ζην 

βεΛζ-ίωση ζων φυζών ώσζε να a&ouzncouv ανδευζζηόζηζα σζζ-ύ 

α&ζοζζυέ-ύ υαζα&ονήσεζ-ύ. Ιδζαζζερη αναφορά γζνεζαζ σζζ-ύ 

&ροσώάδεζε-ύ βεΛζζωση-ύ ζου ααΛαμ&οαζού (Ζεα may^i L.) γζα 

α&όυζηση ανδευζζυόζηζαζ> σζζζ> αβζοζζυέζ> υαζα$ονήσεζζ>.

Ο ζρό&ο-ύ με ζον ο&οζο ζα φυζά ανζζδρούν σζην υαζα&όνηση 

Λόγω- £ηρασζα-ύ μ&ορεζ να δζαχωρζσδεζ σε δύο υαζηγορζε-ύ ανάΛογα 

με ζην δζαζήρηση ζηζ> ζσορρο&ζα-ύ ζου C σζο φυζά uazi ζη 

δζάραεζα ζηζ> ααζα&όνησηζ>. Οζ uuρζώζεροζ ώαράγονζε-ύ &ου 

ε&ηρεά£ουν ζην έαζαση ζων α&ωΛεζών εζναζ η xpovzun ααζανομή 

ζη-ύ ααζα&όνηση-ύ, ζο xpovzuo δζάσζημα &ου μεσοΛα,βεζ μεζα£ύ ζη-ύ 

εμφάνζσηύ ζηύ φούνζα-ύ (Ανδοφορζα) uaz ζηύ εμφάνζσηύ ζων 

μεζα£ζών (Ανδηση) , η ωσμωζζαή ζσορρο&ζα ζου φυζού, uaz η 

zuavoznza ζου φυζού να οΛουΛηρώνεζ ζο γέμζσμα ζου σ&όρου α&ό 

ζα α&οδέμαζά ζου όζαν η υαζα&όνηση δεν ε&ζζρέ&εζ ζην 

φωζοσύνδεση. Γζα να μεζώσουμε ζζύ α&ώΛεζεύ ζων φυζών Λόγω ζηύ 

£ηρασζαύ έγζναν Άροσ&άδ εζεύ βεΛζ-ίωσήύ ζουύ uaz εζδζηόζερα σζο 

ααΛημ&άαζ ζο CIMHVT δημζούργησε ζουύ &Ληδυσμούύ ΌΡΤ-1 uaz
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ΌΡΤ-2 Που θα Προμηθεύσουν με^Μοvzzud νέε* σεζρέζ uaz 

Ηοζυζ?ιζεζ> avdouzzudz, σζην υαζαΠόνηση Jloyu Έ-ηρασζαζ.

ΥΠο,/Ιογζ^εζαζ οζζ η αΐωζούχο-6 ΛζΗανση χρησζμοΠοζεζζαζ γζα 

να εΠζζύχουμε υχ/η^όζερεζι αΠοδόσεζζ, ΠερζΠου σζο 90% ζη*ί 

ααΛΆζεργήσζμηΑ έηζαση-ό αα^αμΗοαζού. Γζα ozuovομζυού-ύ uaz 

&ερζβα2\νΙονζοΛογζΐίούζ> ύ1όγουζ> εζναζ αναγιιαζα η μεζωση ζηζ 

JiζΠανσηζ, af-ώζου οΠόζε da ΠρέΠεζ να Προσαναζο^ζσουμε ζην 

βε^ζζωζζαή ΠροσΠάθεζα σζην δημζουργζα φυζών Που da αΠοδζδουν 

uaz σε μεζωμένα εΠζΠεδα Ν. Οζ ερευνηζέζ> zou CIMMVT 

δημζούργησαν ζουζ> Πληθυσμού*i υα^αμΠοαζού 26 Se.qu.za uaz Aca.oz>z> 

9328 ΒΝ Που έδωσαν ενθαρρυνζζαά αΗοζεύΙέσμαζα γζα ζην 

avdouzzuoznza σε μεζωμένη ΑζΗανση Ν.

Το 10% ζων υα^ϊζεργούμενων ευζάσεων εζναζ ajlazouxa. Ό2εζ> 

οζ ανζζδ ράσεζζ, ζου φυζού σε uynjn ajiazoznza ε£αρζώνζαζ αΠό 

ζην συγαένζρωση ζου djlazoz, σζουζ, ζσζούζ>, ζο χρόνο έαθεσηζ> uaz 

ζη σύνθεση zou dj\azoz>. Η Πζο ευζεζαμένη μαΐζαή εΗζ^ογιί γζα 

ανζοχή σζην ajazoznza έγζνε γζα ζο ρύ^ζ (Qn.yza z>atzva L.) uaz 

γενεζζαό ujzuo Που afzoJioYndnuo έδεζ£ε ενδζαφέρουσα 

αν θεαζζαόζηζα.

Η ο'ί-ύζηζα ζου εδάφους εζναζ σοβαρόν Ηερζορζσζζυόζ> 

Παράγονζαζ> σζην avdHzufn ζου φυζών γζα ζα μζσά ΠερζΠου μη 

αρδεύομε να εδάφη ζου υόσμου. Τα Ηροβ?ήμαζα γζα ζην avdHzufn 

ζων φυζών σζα ofzva εδάφη εζναζ ζοϊζαόζηζεζ μεζά^?ων uaz 

oJJozyozz> θ ρεΠζζυών σζοζχεζων. Γζα ζην αν ζζμεζώΠζση αυζήζ, ζηζ> 

υαζαΠόνηση-ύ εζδζαά σζο uajapHouz ζο CIMMVT ε^έζασε ζο 

γενεζζυό ujizuo αΠό ζζζ> ζράΠε}εζ> γενεζζυού u^zuod, αΠό εθνζυά 

Ηρογράμμαζα uaz ζα Πζο Προσαρμοσμένα uaz uynjza&odozzui
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υβρίδια ή &οζυζϊζε*i. To υώζυό αυζό έδεζ^ε δυναζόζηζα uynjpjv 

α&οδόσεων uaz βρέδηυαν &ηγέζ> αν 3 ευζζυόζηζαζ> σε υαζα&όνηση 

ώόγω ό£ζνων εδαφών.

Ποώώέζι φορέζ, η 3ερμουρασζα σζην ο&οζα ανα&ζύσσεζαζ ζο 

φυζό £ε&ερνά ζα ανώζερα όρζα μεζά ζα ο&οζα &ρουαώεζζαζ 

υαζα&όνηση. Εζναζ σημανζζυό γζα ζα φυζά να α&ουζήσουν ud&ozo 

6α3μό ανζοχήζ* ώσζε να £ε&ερνούν ζζα δυσυοώζεζ> σζζζ> &ερζόδουζ 

με uynjirί 3ερμουρασζα. Τα χαραυζηρζσζζυά &ου &ρέ&εζ να έχουν 

οζ avdouzzuoz γεν όζυ&οζ σζην υ,αζα&όνηση ώόγω uynjnz, 

3ερμουρασζαζ> εζναζ: ευρεζα φάση αν3οφορζαζ>, άν3ηση ζον &ζο 

δροσερό μήνα, uynj\n zuavoznza α£ζο&οζησηζ> ζου φωζόζ>, βαδζέζ* 

ρζΐεζ>, χαμηώή εΤ-αζμησζοδζα&νοή, βεώζζωμένη ζσορρο&ζα 

εν έργεζαζ, σζα δερμαζνόμενα όργανα uaz μεγαώύζερη &ερζοδο 

γεμζσμαζοζ> σ&άρου.

Οζ χαμηώέζ> 3ερμουρασζεζ> α&οζεώούν &ρόβώημα σε υά&οζο 

σζάδζο ζηζ> %·ωήζ> ζων φυζών. Αν uaz έχουν ενζο&ζσδεζ οζ 

μηχανζσμοζ αν3ευζζυόζηζαζ> ζων φυζών σζζζ> χαμηώέζ> 3ερμουρασζεζ> 

δεν εζναζ αυόμη εφζυζό να χρησζμο&οζήσουμε αυζή ζη γνώση γζα 

να &εζυχουμε βεώζζωση ζηζ> ανδευζζυόζηζαζ, ζων φυζών ώσζε να 

α&οδζδουν ευζόΑ ζου &ερζβάώώονζοζ> &ροσαρμογήζ> ζουζ.

Η μόλυνση ζη^> αζμόσφαζραζ, σχεζζυά &ρόσφαζα α&οζέώεσε 

ανζζυεζμενο έρευναζ α&ό ζουζ> ερευνηζέζ> ωζ> &ροζ> ζην υαζα&όνηση 

&ου &ρουαώεζ σζα φυζά. Προγράμμαζα έρευναν γζα ζον υαδορζσμό 

ζηζ> ε&ζδρασηζ> zou Os σζα φυζά άρχζσαν ζζζ, ΗΠΑ ζο 1 980 (NCLAN) 

υαζ σζην ΕΟΚ ζο 1984 (COST 612). Η &εζραμαζζυή έρευνα έδεζ£ε 

όζζ υ&άρχεζ δυναζόζηζα γζα avd&zufn ανζοχήζ, σζην αζμοσφαζρζυή 

μόλυνση μέσω ζηζ> βεώζζωσηζ> φυζών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μεζα&ο^εμζηά οζ ©ροσ8>ά8 εζεζ> ζων αν 3 ρώ&ων βου ασχογίούνζαν 

με ζη γεωργζα ε&ζαενζρώ3ηηαν σζην αύληση ζηζ> ©αραγωγήζ αυρζω-ί 

χρησζμο&οζώνζαζ> uyn^iz> εζσροέζ, , ζζζ> &ozuzj\zzz> uynjubv 

αποδόσεων &ou εζναζ βροζόνζα ζων &ρογραμμάζων γεν εζζηήζ, 

βε^ζζωσηζ> ζων φυζών uaz νέε-6 αα^^ζεργηζζηέ-ό ζεχνζιιέ-6. Αυζό 

ε-ίχε ω-i α&οζέ^εσμα ζην ηαζαηόρυφη αύληση ζων αποδόσεων uaz 

cuvojizud ζηζ> &αραγωγήζ> ajjd uaz ζη δημζου ργζα αώοδεμάζων 

ζροφήζ,. Ενδζαφέρον βαρουσζά^εζ ζο γεγονός όζζ η αύληση ζων 

αποδόσεων οφεζ^εζαζ uazd 50% σζη γενεζζαή βε^ζζωση uaz uazd 

50% σζη βεγίζζωμένη αα^^ζεργηζζαή ζεχνζηή (Ounctz, 1 985 ).

Αζυχώ-ό όμωζ, &αράγονζεζ> &ου συνέβα^αν σζην σημερζνή 

ανζαγωνζσζζαή γεωργζα ό®ωζ> γΐζ&ανση, εvzoμouzόva, fzfavzouzova 

νερό uaz ενέργεζα, αώοδεζχδηαε όζζ ήζαν uaz αζζζεζ> &ου 

δημζούργησαν &ροβό1ήμαζα σζο φυσζαό βερζβάγίγίον uaz ε&ζβάρυναν 

ζην ώοζόζηζα ϊωήζ>. Λόγω ζηζ> α^όγζσζηΑ χρήσην ζων εζσροών σζη 

γεωργζα βαρουσζάσζηυαν βροβ^ήμαζα σζο βερζβά^^Ιον ό®ωζ> μόλυνση 

ζων'υδάζων (υ&όγεζων, ε&ζγεζων), δζάβρωση εδαφών, δζαζάρα£η 

ζων οζαοσυσζημάζων, uapuzvoYGvdozzz, &ου α&οδζδονζαζ σζα 

γεωργζυά χημζαά ua3ώζ> uaz uazaatbazdjnan γενζαά ζων φυσζαών 

&όρων.

Γζ’ αυζό η γεωργζα ζου σήμερα aJJId uaz Soju Άερζσσόζερο 

ζου αύρζο βρέβεζ να βροσαναζο^ζσζεζ σζη δζαζήρηση ζων 

υ&αρχόνζων υι/η^ών α&οδόσεων σε συνδζασμό με ζην εζσαγωγή 

νέων μεΰόδων βαραγωγήζ, βου δεν 3α α&αζζούν ζζζ> αυ£ημέν εζ> 

εζσροέζ, ζου &αρεώ\3όνζοζ> uaz συγχρόνων 3α εζναζ φζ^ζαή &ροζ> ζο 

&opz6dJJov. Ε&ζσηζ> η νέα Γεωργζα βρέβεζ να εζναζ σε 3έση να
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α^ζο&οζήσεζ ορζανά εδάφη uaz avzzJ-οεΔ συν3ήαε·ό ό&ω-ύ fnpacza, 

uynjiz, uaz χαμη^έΔ 3ερμοαρασζεΔ, υδερζώδη auzzvoSo%ζα ,

αζμοσφαζρζαή μόλυνση, ό£ζνα εδάφη, α^αζούχα εδάφη, εδάφη 

μεθυσμένα με βαρέα μέζα^^α, εδάφη με ijjozyn σζοζχεζων 

u. J). &.

Δημζου ργζα &οζυζ$ζών με αν3ouzzuoznza σζζ-ό αβζοζζυέΔ 

ααζα&ονήσεζΔ 3α δώσεζ νέε-ύ ®ροο&ζζαέΔ σζη γεωργζαή Παραγωγή 

uaz σε συνδζασμό με ζζδ αν3εαζζνέΔ ®οζαζν\ζεΔ σζουΔ εχ3ρούΔ 

uaz ζζδ ασδένεζεΔ 3α συμβάνΜεζ ουσζασζζιιά γζα μζα γεωργ-ία 

φζνίζιιή &ροΔ ζον άν3ρω&ο uaz ζο ώερζβάνΙ^ον.

luo&άΔ ζη-ύ εργασ-ίαΔ αυζή-6 εζναζ η βζβΆζαγραφζηή

ανασαό&ηση σχεζζηά με ζην δυναζόζηζα ζηΔ δημζουργζαΔ

&οζαζ?ιζών ανδεαζζηών σζζΔ αβζοζζαέΔ ααζα&ονήσεζΔ.
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I) ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΞΗΡΑΣΙΑΣ

Πρόσφαζεζ> ανασνο&ήσεζύ (BZum, 1 9 88α; Ludtow & Mu^chow,

1 990 ) αναφέρονζαζ σζη φυσζο^ογζυ,ή έηφραση uaz ζη με3οδοΣ\ογζα 

βεύ\ζζωση-& yza ζην ανζοχή σζην fnpacza.

Ο ζρό&ο-ύ με ζον ο&οζο ζα σζζηρά ανζζδρούν σζην 

ααζα&όνηση α&ό ϊηρασζα μ&ορεζ να δζαχωρζσδεζ σε δύο 

ααζηγορζε^. Αυζόύ ο δζαχωρζσμό-4 (Blum, 1 988b) βοηδάεζ σζο να 

Υ-ίνεζ uazavοηζό-ύ ο &ζ3αν0Α &pauzzuo-ό ρόνΙού ζων εζδών ανζοχή*ι 

σζην fnpac-ία yza ζα ozuovομζηή-ύ σημασζα-ύ φυζά. Η &ρώζη 

uaznyoρζα εζναζ όζαν η uaza&ovnan ύ>όγω Εηρασζα-ό υ&άρχεζ α^ίιά 

συγχρόνων δζαζηρεζζαζ α&ό ζο φυζά μζα δεζζηή ζσορρο&ζα C. Οζ 

ανδεηζζηοζ γενόζυ&οζ μ&ορούν έζσζ να ε&ζζύχουν ένα σχεζζν,ά 

μεγα^ύζερο uaSapo ν,ίρδοΛ C, συγηρζνόμενοζ με ευαζσ3ηζουζ> 

γεν οζύ&ουύ, με α&οζένΙεσμα 3εζζαή ε&ζδραση σζην α&όδοση. Η 

δεύζερη ν,αζηγορζα εζναζ όζαν η ααζα&όνηση εζναζ ζσχυρή, 

&ραγμαζο&οζεζζαζ μεγάλη α&ών\εζα ζου C uaz ζα φυζά α&ΣΙώύ 

ε&ζβζώνουν μεζά ζην ηαζα&όνηση. Οζ avdzuzzuoz γενόζυ&οζ 

,·ε&ζ8ζώνουν uaz’ αρχήν uaz auojoudu^i ε&ανέρχονζαζ με χορήγηση 

νερού, &ζο α&οζε^εσμαζζυά α&ό ζουζ> μη avdouzzuouz,. Οζ 

φυσζοϋογζαέζι uaz αγρονομζαέ-ύ ανζζδράσεζ-ύ &ου avza&oupzv ονζαζ 

σ’ αυζέ-ύ ζζ-ύ δύο ααζηγορζεύ δζαφέρουν, όμωζ> η &ζο 

ενδζαφέρουσα α&ό ζην &^ευρά ζη-ύ βεγίζζωση-ύ ζων φυζών εζναζ η 

&ρώζη υαζηγορζα ε&εζδή έχεζ &pauzzuo γεωργζυό ενδζαφέρον. 

Βνα-ύ α&ό ζου-ύ σημανζζυόζερου* &αράγονζε-ό &ου ε&ηρεά^εζ ζην 

έυζαση ζων α&ωύ)εζών %όγω ζη-ύ 7-ηρασζα-ύ εζναζ η χρονζυή 

υαζανομή ζη-ύ. Έζσζ, οζ &ρώζμοζ γενόζυ&οζ χρησζμο&οζούν 

Άζγόζερο νερό Λόγω ζη-ύ μζυρόζερηύ δζάραεζα-ύ avi&zufn-0 uaz ζην
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μζυροζερη yu22z.uA ε&ζξάνεζα. Συνε&ώά, udzu α&ό ζδαιn.ut& 

zuuZr.uti ο-c 2ρώζμοζ γενόζυδοζ ζεζνουν να Παράγουν 2ζγόζερη 

Ζζομζρζ uaz α&όδοση α&ο ζου-ό όνζμου-ό. ΌμωΛ, όζαν ζο δζαΖέσζμο 

νερό εζνζζ &ερζορζσμένο, ν,υρζωΛ uazi ζο ζε2ευζαζο σζάδζο ζηζ 

Βερζόδου αυέ£ζυ£η4, οζ 0yzp.cz γενοζυ&οζ Παράγουν μεγά2η 

8οσόζηζα Βζομάΐαυ, με χαμη2ό δεζηζη συγηομζδή* (HI) ενώ οζ 

βρώζμοζ γενζυά &αράγουν μέζρζα &οσοζηζα βζομάϊα^ με ηα2ύζερο 

δεζνζη συγηομζδήΑ (HI). Η Ezu.1 ανζζ&ροσω&εύεζ ζην 

α22η2ε&ζδραση μεζα^ΰ $αζνόζυ&ου ζου (Τ JuLiJ-au-m a.e~6iJ.vum L.) 

uaz δζαχεζρησηζ zou νερού σε ένα συγηεαρζμένο η2ζμα.

230 350 600 755
Range of precipitation (mm)

Results for spring wheat cultivars tested over 16 locations 
in Israel. Relationship between coefficient of correlation between 
grain yield and days to heading of 12 cullivars within a trial and 
mean trial grain yield. Corresponding ranges of total trial precipi
tation are presented as horizontal bars. Bold squares: 1986; open 
squares: 1987. y ■ -1.24 + 0.023 x; Rl * 0.60. (From Blum and Pnuel 
[1990] with permission.)

ΕΙΚΟΝΑ 1

Με iια2ώ4 αρδευόμενεζ συνΖιluc-i (μέση απόδοση σ&όρου 

&ερζ&ου 700g/m~2) ζα oyzpn* ανΖοφορζα^ σζζηρά εζχαν 

&2εονένζημα σζην α&όδοση, jSu-i tζζνεζαζ czr.v Ζεζζνή uzz
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σημανζζαή σ υσχέζζση σζζζ αα^νΙζέργεζεζ ανάμεσα σζην α&όδοση 

uaz σζην δζάραεζα ζηζ &ερζόδου avd&zufnz. Κάζω α&ό συνδήαεζ 

djijlezynz νερού, ό&ου οζ μέσεζ α&οδόσεζζ σ’ ό^ε-6 ζζ-ύ 

αα^^ζέργεζεζ ήζαν <300g/m~2 η συσχέζζση μεζαϊύ α&όδοσηζ uaz 

δζάραεζαζ &ερζόδου ανά&ζυ^ηζ ήζαν αρνηζζηή. Κάζω α&ό συνδήαεζ 

ή&ζαζ ααζα&όνησηζ, ό&ου η μέση α&όδοση ήζαν 400 έωζ 500 g/nr2 

η α&όδοση δεν συσχεζζΐ όζαν με ζην δζάρυεζα ζηζ &ερζόδου 

avd&zufnz.

Μζα σημανζζηή συνέ&εζα ζου γενοζύ&ου σζην ανζοχή σζην 

fnpaoza σζο uajap&ouz εζναζ ζο xpovzuo δζάσζημα &ου μεσολαβεί. 

μεζα£ύ ζηζ εμφάνζσηζ ζηζ φούνζαζ (Ανδοφορζα) uaz ζηζ 

εμφάνζσηζ ζων μεζαϊζών (Άνδηση). Έζσζ ε&ζ^ογή γζα μζαρό 

δζάσζημα εζναζ ένα α&οζε^εσμαζζαό αρζζήρζο γζα βε^ζζωση ζηζ 

α&όδοσηζ udzu α&ό ααζα&όνηση 3όγω £ηρασζαζ (Βotanoz & 

EdLme.ade.z>, 1 990).

Όζαν η δζαδέσζμη εδαφζαή υγρασζα εζναζ σζα βαδζά εδαφζαά

σζρώμαζα, ζόζε η χρήση αυζήζ ζηζ υγ ρασζαζ α&ό__μεγάύΐηζ

avd&zufnz pztfa εζναζ ένα xapauznpzazzuo "uj\zz5z" γζα ζην 

ανζοχή σζην fnpaaza. Γζα μερζαά φυζά με pzf-a μζυρού βάδουζ 

ό&ωζ ζο Ozyza zatzva L. σημανζζαή &ρόοδο γζα ζην ανζοχή σζην 

fnpaaza ε&ζζεύχδηαε α&ό ζη γενεζζαή βεύΐζζωση γζα ε&έαζαση uaz 

βάδοζ ζηζ pzfaz (O’Toote & Btannd, 1 987 ). Όμωζ ζο μήuoz ζηζ 

pzf-az δεν ε&ηρεά?εζαζ άμεσα α&ό ζουζ γεν εζζυούζ &αράγ ονζεζ 

(Btum et at., 1 97 7 ). Το &ερζβάύ)^ον ζου εδάφουζ εζναζ αυζό &ου 

ε&ηρεάΐεζ ενζυ&ωσζαυά ζην avd&zufn ζηζ pzfaz. Efd3?ou οζ 

μεγά^εζ &ερζ%αΜονζοΑογζυέζ ε&ζδράσεζζ σζζζ ρζ^εζ, η 

&oj\u&3oun ujnpovομζυόζηζα σζην avd&zufn ζηζ pzfaz (O’Toote &
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Bland, 1 987 ) ηατ οτ δυσηο^τετ, στην μέτρηση τη-ό plfa-ύ έχουν 

σαν α&οτέώεσμα την αδυναμία χρηστμο&οτησητ αυτών των

ηρττηρτων γτα ε&τ^ογή.

Η σχεττηή βτβώτογ ραφτα αναφέρετ όττ η δυνατότητα του 

φυτού να α£το&οτετ ηατά τον &το α&οτε^εσματτηό τρό&ο το νερό 

(LJUE) μ&ορετ να σχεττ}ετατ 9εττηά ή αρνηττηά με την φυττηή 

&αραγωγή στου-ύ γενοτύ&ου*i ηάτω α&ό συν9ήηετ> ?ηραστατ>. Όμωτ, η 

UUE ετνατ ένα αμφτ^εγόμεν ο ηρττήρτο γτα την βελτίωση των 

α&οδόσεων σε &ερτβάνΙ/Ιοντα με έ/ΙνΙετι/η νερού. Αηόμη, τσωτ, 

υ&άρχετ αρνηττηή σχέση μεταξύ LJUE ηατ δτα&νοήτ, δτόττ 

γεν ότυ&οτ σχεττηώτ, αν9εηττηοτ στην ξηρασία οτ ο&οτοτ αντέχουν 

την δτα&νοή ηατ δτατηρούν το ηα9εστώτ, νερού στο φυτό 

&αρουστά?ουν σχεττηά χαμηλή UUE σε σύγηρτση με τα μη 

αν 9εηττηά φυτά.

Η ωσμωττηή τσορρο&τ,α ετνατ ένα*i ηώηρονομούμενοτ, ηατ 

α&οτεϊεσματτηότ, μηχαντσμότ, αντοχήν στην f-ηραστα ο ο&οτοτ, 

σχεττΐετατ με την α&όδοση ηάτω α&ό ηατα&όνηση Λόγω fηραστατ 

tMongan, 1 984; ΕηάΙοω & ΜααΙτοω, 1 990). Ο ρόγΙοτ, τητ> ωσμωττηήτ,

τσορρο&τα*i στην αντοχή στην f-ηραστα δεν 9α μ&ορούσε να ετνατ 

μτα ε&ανασταττηή σύμ&τωση, ηα9ώτ> ετνατ α&οδοττηή ηατ σε 

&ερτ&τώσεττ> ηατα&ονήσεων α&ό &αγωντέτ, ηατ α^ατότητα, οτ 

ο&οτε*5 ετνατ συν9εττηό μέροτ, τητ, ανε&άρηετατ, νερού στο 

ηύτταρο. Η σημαστα τητ, ωσμωττηήτ, τσορρο&τατ, ετνατ

δτα&τστωμένη στην τσορρο&τα του C στα φυτά ηατ στην ανά&τυϊη 

των ρτ?ών ηάτω α&ό ηατα&όνηση Λόγω J-ηραστατ. Σ’ αυτό τα 

σημετο &ρέ&ετ να δτατυ&ω9ούν δύο σημετα &ου έχουν σημαστα γτα 

το ε&τ&εδο εημετάώ^ευση-ό &ου μ&ορετ να ε&τδεχ9ετ η ωσμωττηή



10

ζσορρο&ζα γζα ζην ανζοχή σζην £ηρασζα. Πρώζον, δεν &ερζέχουν 

oj\a. ζα εζδη zuavd ε&ζ&εδα ωσμωζζαήζ ζσ ο ρ po&i.az> &ου να 

ε&ζζρέ&ουν γενεζζυή βεΛζζωση ό&ωζ* &.χ. οζο ρύ^ζ (Onyza ζ,αίζνα 

L.) uaz σε μερζαούζ, ζρο&ζαούζ, &Λη3υσμούζ> υαΛσμ&ουζού uaz 

δεύζερον, η ωσμωζζυή ζσορρο&ζα εζναζ ένα &οσ ozzuo 

xapauznpzczzuo με όΛεζ> ζζ-ύ δυσηο^ζε-ύ &ου αυζό συν ε&άγεζαζ 

σζην βεΛζζωζζαή &pdfn. Α&ό δζάφορεζ, &ηγέζ>, μ&ορούμε να 

συμ&εράνουμε όζζ ωσμωζζαή ζσορρο&ζα μεγαΛύζερη α&ό 0.3 ΜΡα 

εζναζ α&οζεΛεσμαζζαή α&οδζδονζαζ> ένα σημανζζηό &Λεον έαζημα 

σζην ava&zufn ζων φυζών uazd ζην ααζα&όνηση Λόγω £ηρασζαζ>.

Εζναζ γνωσζό όζζ η α&όδοση μεζώνεζαζ Λόγω uaza&oνήσεων, 

ζδζωζ, uazd ζη δζάρηεζα ζηζ> ανα&αραγωγζαιίζ> φάση* ζου φυζού 

όζαν η ααζα&όνηση μ&ορεζ να οδηγήσεζ σε ανΟόρροζα uaz σε 

φζωχο γέμζσμα (Λζσβωμα) ζου σ&όρου. Όζαν η ααζα&όνηση Λόγω 

Τηρασζαζ, εζναζ αρυεζά σοβαρή uazd ζη δζάραεζα ζου γεμζσμαζοζ> 

ζου σ&όρου ωσζε να α&αγορεύεζ &ροσωρζνά ζην φωζοσύν Οεση, ζο 

γέμζσμα ζου σ&όρου ε^αρζάζαζ οΛουΛηρωζζυά α&ό ζα α&οδέμαζα 

ζου φυζού. Τα &ροηγούμενα χρόνζα έχεζ fcuadapzazoz όζζ οζ 

γενοζυ&οζ δζαφέρουν ωζ> &ροζ> ζην zuavόζηζα να υ&οσζηρζ^ουν ζο 

γέμζσμα ζου σ&όρου χρησζμο&οζώνζαζ> ζα α&οδέμαζα ζου φυζού uaz 

αυζή η γενεζζαή &αραΛΛαυζζαόζηζα μ&ορεζ να χρησζμο&οζηΟεζ γζα 

να σζαβερο&οζήσεζ ζο δεζαζη συγαομζδήζ> (HI) σζζζ> ό^ζμεζ> 

ααζα&ονήσεζΑ.

Οζ Hank Ε. We-όtgate. uaz Paolo Baz>z>e.ttz ( 1 992) αναφέρουν 

όζζ σζο tιαΛαμ&όυζ οζ α&ώΛεζε-ύ &ου &αραζηρούνζαζ σζο σ&όρο 

Λόγω Τηρασζαζ> μ&ορεζ να &αραζηρηΟούν αυόμη uz αν η 

γονζμο&οζηση έγζνε uavovzud, uaz αυζή η α&οζυχζα να &αραχ3ούν
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σ&όροζ σε χαμη?ό y*· οφεζ?εζζζ Sρώζζσζα σε 8ρο£2Αμαζα Sou 

αναδζύσσονζαζ μέσα czc Sr.?.uni. zvSr.. Σε Sczpzpzzz Sou 

SpcYpazoSozASnuav α&ό ζουζ Hank E. bJe.ziyc.Zc uaz Paolo 

Bazzciiz (1992) φαζνεζαζ a ε&ζδραση. znz f-r.pc.cicz czov ζρζδμό 

ζων c&opui/ ε&ηρεάίονζαζ ζην δζαδζηασζα cv aSzucnz uaz 

ωρζμανσηζ. Kavovzui σζο uaJapSouz za μεζάϊζα (σζζγμα u&ipou) 

εζναζ υ&οδεηζζχιό 6-7 ημέρεζ μεζά ζην εμφάνζσή ζουζ (Ezu.2). 

Η uazcSovncn ?όγω 6??czyr.z νερού Sou oSzBJASnuo σε ένα δρώζμο 

σζάδζο ζηζ avASzufnz ζου σ&άδζυ,α δρου.ά?εσε ηαδυσζέρηση σζην 

ωρζμανση ζου, ενώ η uazaSovncn Sou cSzB?ASnuc δύο ημέρεζ 

αργόζερα, 8ρου.ά?εσε μζα So?u Szo γοργή ωρζμανση σ’ ό?ο ζο 

σSddzua.

Effect of early (·) and Late (A) water stress on silk senescence (collapse at the 
base). Controls indicate tbe normal progress of silk senescence on an ear of a welt-watered 
plant. Data are for (lower positions 6 to 20 from tbe base of tbe ear. (Bassetti and West gale, 
unpublished data).

ΕΙΚΟΝΑ 2

Η δζαφορεζζαά δζαδζν,ασζα ωρζμανσηζ εΖχε μεγά?ο cvziuzuSo 

czr.v dzazApr.cn. zou cSopou (Ezu.3). Σζοv ucjuz αρδευόμενο 

μάρζυρα, ο αρζδμοζ ζων σ&όρων μεζύδηαε όζαν η γονζμο&οζηση 

αζΐυσζέρησε μέχρζ 9 ημέρεζ zS5 ζην δρώζη εμφάνζση ζων
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% Kernel Set

4 5 6 7 8 9
Days Alter Silks First Appeared

■I Control Early Straaa V/Λ Lata Strata

EfTcct of early and late water stress on kernel set in maize pollinated 4 to 9 
days »4ier suns first appeared. See Figure 12 for description of early and late stress. Water- 
deficient plants were rcwatercd on day 6. (liassctli and YVeslgalc, unpublished data).

ΕΙΚΟΝΑ 3

υαδυσζέρησε μέχρζ 9 ημέρεζ, α&ό ζην &ρώζη εμφάνζση ζων 

μεζα^ζών. Η uaza&ovnan 3όγω Έ-ηρασζαζ Που o&zBjln3nuo μό^ζζ 

εμφαν zoznuav ζα μεζά^ζα μεζωσαν ζο σ&όρο Περζ&ου uazi 30% 

όζαν η γονζμο&οζηση έγζνε ζην 4η ημέρα. Παραζηρούμε ε&ζσηζ 

όζζ υ,αμζα ε&ζ&ρόσδεζη μεζωση ζων σ&όρων δεν έγζνε αιιόμη uaz 

όζαν η γονζμο&οζηση έγζνε ζην 9η ημέρα. Ε&ζγραμμαζζιιά 3α 

μ&ορούσαμε να &ούμε όζζ η EAJiozyn νερού uazi ζην άν3ηση έχεζ 

άμεση ε&ζδραση σζο ιζαδεσζώζ ζου νερού, ζην ava&zuf-n uaz 

ϊεζζουργζα zou Snjuuou άνδουζ σζο uajap&ouz. Βεϊζζωση σζην 

σ υμ&ερζφορά ζου φυζού σε ααζα&ονήσεζζ 3όγω 7-ηρασζαζ α&αζζούν 

δροσ&άδεζεζ γζα μεζωση ζηζ ευαζσδησζαζ ζου σ&άδζηα uaz 

ζδζαζζερα σζην ανά&ζυ}η ζων μεζαΤ-ζών.

0 ροσ&άδεζεζ .γζνονζαζ σ' ό^α ζα QJdzn uaz μήιm ζηζ γηζ 

γζα να μεζωδούν οζ α&ώ^εζεζ Που οφεζ^ονζαζ σζην ααζα&όνηση 

3ογω Ιηρασζαζ. Euzoz α&ό ζην ζρο&ο&οζηση σζην να33ζεργηζζαή 

zcxvzun μ&ορούμε να Προσμένουμε δαυμάσζα α&οζε^έσμαζα με ζην 

γενεζζυή Βεϊζζωση ζων φυζών. Η Προσ&άδεζα δημζου ργζαζ
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υβριδίων υαΛσμ&οαζού με αν 9 ευζζυόζηζα σζην J-n.pa.oza α&οζέΛσσε 

&εδζο γζα έρευνα α&ό ζο CIMMYT. Η &ροσ&ά9εζα ζου CIMMYT ήζαν 

να αυξήσεζ ζην α&όδοση σε σ&όρο &ου 9α ήζαν &ζο χρήσζμο σζζς 

υ&οανά&ζυυζες χώρες &αρά ι/α αυξήσεζ ζην &αραγόμενη βζομάξ-α 

ιιάζω α&ό σ υν 9ήαες ξηρασζας. λρα η μεγαΛύζερη & ροσ&ά9εζα 

ε&ζαενζρώ9ηαε σζα γεγονόζα &ου συμβαζνουν uazd ζην &ερζοδο 

ανδήσεως, ό&ου σχημαζζξ-ονζαζ οζ σ&άδζυε*i ανά φυζό uaz σ&όροζ 

ανά σ&άδζαα. Ε&ζσης σημανζζηό γζα ζην έρευνα ήζαν ζο γεγονός 

όζζ έ&ρε&ε να δζαζηρηδεζ μεγάλη ενεργόν ε&ζφάν εζα φυΛΛώμαζος 

uazd ζην uaza&ovnon Λόγω ξηρασζας (Apasizczo-Tej ο & Boye.λ,

1 9S3) .

Η &ροσ&ά9 εζα άρχζοε με ζον &Λη9υσμό Tuxpeno C^ema I Ciι 

με uynjd uaz σζαδερή απόδοση, ο ο&οζος δημζου ργήδηαε ζο 19 7 5 

&ροαεζμένου να μεΛεζηδεζ η μεδοδοΛογζα γζα βεΛζζωση ζης 

ανζοχή*5 οζην ξηρασία. Παραγωγό αυζού ζου &Ληδυσμού 

μεζοναμάσδηαε σε Tuxpe.no Sequza uaz ααοΛούδως υ&έσζεζ οχζώ 

γενεά*5 uuu^zunz> ε&ζΛογής γζα αξζοΛόγηση οζαογενεζών FS οζο 

upuo, ouozaozzud χωρίς βροχές χεζμώνα οζο TZaZtzzapan, Mexico 

ό&ου ο χρόνοι uaz η ένζαοη ζης υαζα&όνησης μ&ορεί να εΛεχδεί 

με άρδευση. Κά9ε μία α&ό ζζ<ι 250 οζηογέν εζες αξζοΛογήδηυαν 

σε &εζραμαζζυά ζεμάχζα με ζρεζς μεζαχεζρήσεζς αυξανόμενης 

ένζασης ζης ξηρασίας: uajd αρδευόμενο (UU)) , μέζρζα uaza&ovnon 

ό&ου η χορήγηση νερού σζαμαζοΰσε ζο ζέΛος ζης άνδησης uaz 

uazd ζη δζάραεζα ζου γεμίσμαζος ζου σ&όρου (IS) uaz η 

ζεΛσυζαζα μεζαχείρηση αυξημένη uaza&ovnon ό&ου δεν 

χορηγοΰνζαν νερό &ερί&ου 3 εβδομάδες &ρζν ζα μεζάξζα είναζ 

υ&οδευζζαά (SS). Οζ α&οδόσεζς αάδε μεζαχείρησης ήζαν &ερί&ου
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7 00%, 65% ua-t 25% -εη-ό δυναζόζηζαζ zou ηανίο&οζζσμέν ou μάρζυρα. 

Εδζ^έχδηυαν oz SO uaJOzepe-i οζηογένεζεζ με βάση δεζιιζη 

ε&ζ^ογήζ uaz χρησζμο&οζήδηηαν γζα ζη σύνδεση ζων νέων 

Οό^ηδυσμών. Σζον ζδεαζό ζύ&ο (γενόζυ&ο) uaΆαμ&οηζού, η

δαραγωγή εζναζ uynjn όχζ μόνο σε συνδήηε-ύ SS uaz IS ajjd uaz 

σε συνδήηε* LJOJ. Η tpujjzud ε&ζφάν εζα ηάζω α&ό ηαζα&όνηση 

&αραμένεζ uynjn, η γήρανση zou φυν\ν\ώμαζοζ> σζα SS ζεμάχζα 

υ,αδυσζερεζ, δερμοηρασζε-i φυ^Λώμαζοζ ηαζά ζην fnpaaza εζναζ 

χαμη^ίζ uaz ζο ASI μεζώδηηε uaza ζζ-ί> IS uaz SS μεζαχεζρήσεζ-ό. 

Αυζό-ύ ο ζδεαζόζ, ζύ&ο-ύ ε&ζνοήδηηε γζα να &ερζγpάyεz ένα 

γενόζυ&ο ο ο&οζοζ να μ&ορεζ να ε&ζζύχεζ μεγα^ύζερη απορρόφηση 

εδαφζηήζ υγρασζα-ό, έζσζ ώσζε να δζαζηρεζζαζ ο oyuo-6 zou 

uuzzdpou uaz χαμηλή δερμοηρασζα φυϊ^ώμαζοΛ uaz ο ο&οζοζ όζαν 

uaza&ovούνζαν δα ε&ζζύγχανε ωσμωζζηή ζσορρο&ζα, δζαζηρώνζαζ 

έζσζ ζο μεζαβοάΐζσμό zou uaz ηαδυσζερώνζαζ> ζη γήρανση ζου 

φυάΙ^ώμαζοζ, (LudZou & Mochou, 1 990).

Η γενεζζηή &ρόοδοζ> σζην α&όδοση σζο TZaltzzapan ήζαν 

α&οζέν\εσμα ζηζ> μεζωσηζ, ζηζ> σζεζρόζηζαζ> σε συνδήηεζ> £ηρασζαζ> 

uaz ζηζ μέζρζαζ, αύ£ησηζ> ζων συσζαζζηών α&όδοσηζ, σε uaj1ώζ> 

αρδευόμενα δερζβά^^ονζα. Το σύνοδο ζηζ &αραγωγήζ> σε βζομά^α 

ήζαν ανέφζηζο με ε&ζΙΙογή, έζσζ ζα ηέρδη σε &οσόζηζα σ&όρου 

εΰήΙΙδαν α&ό μζα συσζημαζζηή αύληση ζου δεζ-uzn &αραγωγήζ> με 

ε&ζ^ογή, &ου δαραζηρήδηηε σε ό^εζ* ζζζ μεζαχεζρήσεζζ,.

Αυζά ζα ενδαρρυνζζηά α&οζε^έσμαζα οδήγησαν ζο CIMMyT 

σζην δημζουργζα zou Drought ToZanani PopuZatzon (ΌΡΤ-1) &ou 

δροήΐίδε α&ό δζασζαυρώσεζζ μεζα^ΰ γενοζύ&ων α&ό ζην Λαζζνζηή 

Αμερζηή uaz &α?,ζών υβρζδζων uaz δ^ηδυσμών α&ό ζζζ, ΗΠΑ, Νόζζα
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Αφρ-curί, ΖζμΠάμΠουε, Κένυα, Ταζ^άνδη uaz Νζγηρζα. Το 7 9 90 

Προσζέδηηαν σζο ΌΡΤ-1 25 νέεζ> Πηγέ-ό napajjauzzuoznzaz, uaz 

δημζουργήδην,ε ο ΌΡΤ-2 Που μα^ζ με zov DPT-1 da μα-i 

Προμη3εύσουν σεζρέζ> uaz ΗοζηζΆζε-!, Που ζσωζ> χρησζμοΗοζηδούν 

άμεσα ajijd σζζ-ύ Περζσσόζερε-i ΠερζΠζώσεζζ> 3α δζασζαυρω3ούν με 

uj\zud Προσαρμοσμένα σζζζ> ζοΠζηέΑ σ υν 3ήαεζ.



II) ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΖΩΤΟΥΧϋΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Οί Περζσσόζερες Πο.^ζ^ζες uynjluv αποδόσεων 

δημζου ργήδηυαν σε συνδήνες εΠζγ\ογής uynjou εδαφζνού Ν uaz 

έζσζ ενώ συχνά £εΗερνούν σε απόδοση ζζς Πα^αζόζερες Ηοζαζ^ζες 

σε ό^α ζα εΠζΠεδα α^ωζούχου ΙΙζΗανσης, δεν εζναζ £ευ.άδαρο εάν 

αυζή η σζραζηγζυή εΠζύΙογής εζναζ η άρζσζη γζα foozuzjizez Που 

σζοχεύουν uaz σε φζωχά σε Ν &ερζβάν>^ονζα [Ctan.k. & Oancan, 

1991). Προζάδηαε γζα Παράδεζγμα, άζζ η uaj\J\zopYnzzun 

HpauzzuA Που σχεζζ^εζαζ με ζην avzzjtnyn όζζ ζο φυζό ΠρέΠεζ να 

έχεζ εΠάρυεζα α?ώζου εζναζ ζδζαζζερα σημανζζηή όζαν υΠάρχεζ 

αφδονζα Ν, ajja αυζή η δυναζόζηζα να Παράγεζαζ η μεγαγίύζερη 

δυναζόν Ποσόζηζα σΠόρου γζα υάδε μονάδα Ν Που χο ρηγεζζαζ σζα 

φυζά εζναζ συ^ηζήσζμη όζαν ζο Ν εζναζ Περζορζσμένο (Όζ Εοηζο 

at at., 1982).

ΥΠούΙογζ^εζαζ όζζ η α^ωζούχος γ\ζΠανση χρησζμοΠοζεζζαζ γζα 

να εΠζζύχουμε uynjtozopot αΠοδόσεζς ΠερζΠου σζο 90% ζης 

υα2ι2ιζεργήσζμης έυζασης uaJapHouzou. Τυχόν μη α£ζοΗοζηση ζης 

Παρεχόμενης ΆζΗανσης αΠο ζην υαύΐνίζέργεζα οδηγεζ σε μεζωμένο 

οζηονομζηό αΠοζέ^εσμα ajUa δημζουργεζ uaz Η ροβνΙήμαζα 

ΠερζβαΛΛονζονΙογζηής υΠοβάδμζσης. Σε Πο^νΐές αΠό ζζς φζωχόζερες 

Περζοχές, η χημζηή JzHavon δεν εζναζ Πάνζα δζαδέσζμη ή εζναζ 

Πο^ύ δαπανηρή. Υπάρχουν μερζηά Ηερζβά^Λονζα όΠου η 

Πζδανόζηζα £ηρασζας ή Παγωνζάς ηάνουν ζο ozuovομζηό ρζσυο ζης 

χημζυής ΚζΠανσης αΠαράδεηζο, uaz αυζές οζ Περζοχές δα 

μπορούσαν να εΗωφεΙΙηδούν αΠό ζην βεΙΙζζωση ζων γενοζύΠων γζα 

ανζοχή σζην χαμηλή εδαφζυή γονζμόζηζα.

Τα υβρζδζα uajlapHouzou μΠορούν να δζαυρζδ ούν σε ομάδες



ωζ ανza&oupzvόμενa ή όχζ σζην ^ζ&ανση N. Οζ δζαφορεζζυέζ 

ομάδεζ εμφανίζουν δζαφορεζζυέζ φυσζο^ογζνέζ ανζζδ ράσεζζ σζον 

μεζαβο^ζσμό σε συνδήνεζ ε&άρηεζαζ Ν, α^βά ηαμζά ομάδα δει/ 

α&οδζδεζ ζδζαζζερα ν,α^ά σε συνδήαεζ σζρεζ Ν (Τζαζ at at.,

1 990 ; Smzczklaz and ΒαΙοω, 1 990 ). Η δζαφορά σζην α&όδοση

μεζαϊ-ύ αυζών ζων ομάδων εζναζ & ρωζζσζωζ α&οζέ^εσμα ζων 

δζαφορεζζυήζ ανζζδρασηζ σε υι/η^ά ε&ζ&εδα Ν. ΆγΙ^εζ με^έζεζ, 

δείχνουν όζζ υ&άρχεζ γενεζζηή &apaJ\Jiauzzuoznza uaz μ&ορεζ να 

χρησζμο&οζηδεζ γζα να βε^ζζωδούν οζ α&οδόσεζζ σζο υα^αμ&όυζ 

σε μη άρζσζα ε&ζ&εδα Ν, ajljd &ροβ^ημαζζ^ονζαζ αν μζα ζέζοζα 

α&όδοση εζναζ οζηονομζιι,ά συμφέρουσα.

Α&ό με^έζεζ έχεζ βρεδεζ όζζ η α^-ζο&οζηση ζηζ dpdynz με Ν 

σζο uajap&ouz μ&ορεζ να βε^ζζωδεζ όζαν αυ^ηδεζ η δυναζόζηζα 

ζου φυζου να χρησζμο&οζεζ &ερζσσ όζερα &ροζόνζα αφομοζώσεωζ 

(&ον\υδημζα) (Molt at at., 1 987 ] ή μεζα&άΜονζαζ ζην σύνδεση 

ζου ενδοσ&ερμζου (Τζαζ and Τζαζ, 1990). Οζ γενοζυ&ζυέζ

δζαφορέζ- σζην α&όδοση ζου uajiap&ouzou σε χαμηλό ε&ζ&εδο Ν 

έχουν ε&ζσηζ συσχεζζσδεζ με δζαφορέζ σζο Ν uaz σζον 

ηαζαμερζσμό ζηζ βζομά^αζ μέσα σζο φυζό, εζδζυά με ζην 

&οσόζηζα zou Ν &ου μεζαυζνεζζαζ α&ό ζουζ β^ασζζυούζ ζσζούζ 

(Τα and Uzaland, 1992). Οζ δζαδρομέζ ζηζ α&ορρόφησηζ uaz 

δζαχωρζσμού zou Ν &ρζν α&ό ζην άνδηση έχεζ α&οδεζχδεζ όζζ 

εζναζ υρζσζμη γζα ζην δζαζήρηση ζου αρζδμού uouuuv ανά 

σ&άδζυα σε &ερζβά^γ)ονζα με 0Jj\ozyn Ν (Paanzon and Jacobz, 

1 987 ) .

Χαμηλή Jz&avan Ν α&οδεζχδηυε όζζ ε&ηρεάΐεζ uaz ζον 

αρζδμό ζων ανδέων ανά σ&άδζυα α^^ά uaz ζη δζαζρεση αυζών ζων
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ανδέων za o&oza 3α δώσουν uouuoua (Jacobs and Ραακζ,οη, 1991). 

Μεγαύΐύζερη βζομά^α ανά άνδοζ, σζην άνδηση σχεζζίεζαζ με ζη 

μεζωση ζηζ> αΗοβονΙήζ, ζων γονζμοΠοζημένων ανδέων (Reed and 

Szncji.ate.Ky, 1 9 89 ), ενώ χαμηλή ζροφοδοσζα Ν σιιο&εύεζ να 

μεζώσεζ ζην βζομά?α ανά άνδοζ> (LamcoH and Loomzz,, 1986), 

έχονζαζ, ωζ> αΠοζέ^εσμα ζον χαμηλό αρζδμό uouucji/ ανά σ®άδζυ.α 

Που εζναζ ζυΠζαή ανζζδραση σζο σζρεζ, νΐόγω ij\J\ozynz> Ν.

Μεγα^ύζεροζ συγχρονζσμόζ σζην ανά&ζυϊη ζων uouuuv σε ένα 

σΠάδζαα σχεζζ^εζαζ με ζην μεζωμένη αΠοβο^ή ζων ηόυ,ηων ζηζ> 

αορυφήζ ζου σΠάδζαα uaz με Περζσσόζερουζ uouuouz ανά σεζρά 

(Fnazan at at., 1 984), ενώ Πεζραμαζζαά δεδομένα ζη-& 

Προηγούμενηζ> υΠόδεσηζ, δεν ήζαν δεζζαά (FKay, 1981). Η 

a&oppzyn ζων ηόηηων ζηζ> αορυφήζ, ζου σ&άδζαα μεζά ζην 

γονζμοΠοζηση σχεζζίεζαζ με ένα μζηρόζερο ρυδμό ανά&ζυ}-ηζ 

αυζών ζων uouuuv (Raad and Szagtatany, 1 989 ), ενώ η

δυναζόζηζα ζου φυζού να α£ζο&οζεζ ζα Προζόνζα φωζοσύνδεσηζ 

uaz η Πρόοδοί σζην ανάΠζυ£η ζων αόηηων ζηζ> αορυφήζ σχεζζ^εζαζ 

με ζον όγηο ζων ηόηηων σζην έναρξη ζηζ> γ ραμμζαήζ φάσηζ 

γεμζσμαζο-i ζου σ&όρου [TolZanaan and Oaynand, 1978 ). Εζναζ 

δυναζόν έναζ, μεζωμένοζ> αρζδμόζ, ανδέων ανά σΠάδζαα να 

ε&ζζρέ&εζ Ηερζσσόζερο ομοζόμορφη αν άΗζυϊ-η ζων ηόηηων ανά 

σεζρά, uaz εΠομένωζ μεζώνεζ ζην α&οβο^ή uόuuωv.

Οζ μορφο^ογζαέζ uaz φυσζού)ογζυέζ> ανζζδράσεζζ ζου 

αα^αμ&οαζού σζο συνεχές σζρεζ> Ν Περζ^αμβάνεζ μεζωμένο μέγεδοζ 

φυζού, αύληση δζααζνησηζ, ζου β^ασζζυού Ν σζουζ σ&όρουζ, 

αυξημένη ευαζσδησζα, uaz μεζωμένη συγαένζρωση Ν σζο φυζό 

fMachou; 1 988α,b; Muckou and Όανζζ, 1 988 ). Τα Προηγούμενα



αΠοζελέσμαζα σζην ανάΠζυ^-η ζου φυζού γζα αρηεζά αΠό αυζά ζα 

χαρααζηρζσζζαά εύαολα μΠορεζ να εαζζμηδούν σζον αγρό μεζά ζην 

α£ζολόγηση ζων αΠογόνων, εΠζζρέΠον ζαζ> ζην αναγνώρζση ζων 

υποσχόμενων οζηογενεζών ζόσο με βάση ζων ελάχζσζων άμεσων 

αΠοζελεσμάζων ε$αζζζαζ> ζου σζρεζ> Ν όσο uaz με βάση ζην ζελζυή 

απόδοση.

Η μεγάλη σημασζα ζη-6 λζΠανσηζ, Ν σζα ozuovομζυή-ύ σημασζαζ> 

φυζά μα-ό οδηγεζ σζην ανάγηη να Προσαρμόσουμε ζζ-ύ ανάγηεζ, ζουζ> 

σε μεζωμένε-ύ αΠαζζήσεζζ σε Ν βελζζώνονζαζ> ζα έζσζ ώσζε να 

αΠοδζδουν εϊ-ζσου zuavοΠοζηζζυά uaz σε χαμηλά εΠ-ίΠεδα Ν.

Σζο υαλαμΠόυζ έχουν γζνεζ Πολλόζ ΠροσΠά3εζεζ> γζα 

ανδεηζζυόζηζα σζο σζρεζ αΠό tjijiozyn αΐώζου. To CIMMVT 

δρομολόγησε έρευνες γζα αυζή ζην αν3εηζζηόζηζα βελζζών ονζαζ> 

υΠάρχουσεζ> Ηηγέζ, γενεζζυού υλζυού. Γζα να μΠορέσεζ να 

ΠραγμαζοΠοζήσεζ αυζέζ> zz-i βελζζώσεζ-i οζ εΠζσζήμονέζ> ζου 

υαδόρζσαν ζα Ηαραυάζω ηρζζήρζα Που Προσδζορζ^ουν ζην ανζοχή 

σζο σζρεζ, Ν:

* Απόδοση σπόρου σε uynJ0 uaz χαμηλά εΠζΠεδα Ν

* Γήρανση φύλλου σε χαμηλό εΠζΠεδο Ν

* Vyoz> φυζού σε χαμηλό εΠζΠεδο Ν

Έαζαση φύλλου σΠάδζυα 16-Lag JLe.a6) σε χαμηλό εΠζΠεδο Ν

ΣυμΠληρωμαζζυά, ε^εζά^ονζαζ uaz οζ αλλαλεΠζδράσεζ-ύ 

μεζα^ύ ζων μηχανζσμών ανζοχήζ* Που εζναζ uozvoz σζην }·ηρασζα 

uaz σζην έλλεzyn α?ώζου. Αυζά ζα σζοζχεζα 3α oHzzpiyouν μζα 

Πζο αΡζόΗζσζη α£ζολόγηση uaz 3α βοηδήσουν ζην δζαδζυασζα 

εΠζλογή-ύ. Σζην ΠερζΠζωση ζηζ> έλλεζνηζ, Ν εζδζυόζερα, ευχήζ
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έργο 3α ήζαν να βρε3ούν <&ζο συγαεαρζμένα uaz ασφαλή ν.ρ-εζήρι.α 

ε&χ2)ογή·4 ua3u)Z> uaz δζα2)ογή^ σε &ρώζο σζάδζο (zcn.e.e.nzng) οζ 

ο&οζεζ 3α a&ouaj\uyouv ζη δζα3έσζμη γενεζζνή &apaj\J\auzzuoznza.

Ώροχωρώνζαζ οζ ε&ζσζήμονε-Λ ζου CIMMVT βε^ζζωσαν ζον 

&^η3υσμό 26 Se.qu.za (ένα zpo&zuo, oyzpo, uzzpzvo οδονζόμορφο) 

γζα α&όδοση σε συν3ήηε-ύ μεζωμένου aj-ώζου. Αυζή η εργασία 

δζνεζ έμφαση &ερζσσόζερο σζην avd&zufn βε^ζζωζζυήζ, 

με3οδο^ογζαζ> &αρά σζην avd&zufn ζου γενεζζυ,ού uj\zuou uaz 

zajlzud ο αν 3 auzzuoz> σζο χαμηλό Ν &Jn3υσμόζ, ε&ζ^έχ3ηαε με βάση 

ζην ε^αζρεζη α&όδοση ζου σ&όρου σε συν3ήηεζ> ζόσο uynjiou όσο 

uaz χαμηλού Ν. Έναζ dJJo4 &2\η3υσμόζ>, ο Population 28 &ου 

&ροέρχεζαζ α&ό ζουζ zpo&zuouz> &ου έχουν ζο &2>εονέηζημα ζηζ> 

0^j\ozynz> Ν, ε&ζ2ίέχ3ηυε α&ό ζουζ> ερευνηζέζ ζου CIMMVT γζα 

&εραζζέρω ε&ζβογή. Αυζόζ> ο &2)η3υσμόζ> εζχε ε?αζρεζη α&όδοση σε 

uynj\d ajijtd uaz σε χαμηλά ε&ζ&εδα Ν.

Ε&ζσηζι εζναζ avayuazo να ανα&ζυχδεζ έναζ> &Jn3υσμό-ό με 

Jouuo σ&όρο με ανζοχή σε σζρεζ, Ν Λόγω zn-i χαμηγ\ήζ> χρήσην 

2)ζ&ανση*5 Ν σζζ-ύ &ερζοχέζ> ό&ου Άροζζμάζαζ auzoz ο ζύ&οζ, φυζού. 

0 ε&όμεν ot &J)n3υσμόζ, &ου 3α &ρογραμμαζζσζεζ γζα βενίζζωση σζην 

ανζοχή σζο σζρε-i Ν 3α ε-ivaz ένα &ρώζμο uajap&ouz με άσ&ρο 

σ&όρο, δζόζζ η &ρωζμόζηζα &ροσφέρεζ ένα &2ιεονέαζημα σε σζρεζ 

Ν uaz δζόζζ υ&άρχεζ ζο pzouo ζηζ $ηρασζαζ> &ου αάνεζ ζουζ 

γεωργούς να α&οφεύγουν ζην ,/Ιζ&ανση Ν, σε &ερζοχέζ> &ου 

χρησζμο&οζούνζαζ &ρώζμεζ> &ozuzJzoz>.

Μζα auopn &ροσ&ά3εζα γζα ανζοχή σζο σζρεζ> Ν έγζνε σζον 

&2η3υσμό "Ααηοζ,ζ, 9328 ΒΝ". Τα αρζζήρζα ε&ζ^ογήζ> βασζίονζαν 

σζα α&οζε2\έσμαζα ενοζ &pouazapuzzuod δοαζμασζζυού &ου έγζνε
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zo 1 986. Ορζσμένα xapauznpzazzud βρέδηυ,ε να εζναζ σζενά 

συσχεζζσμένα με ζην απόδοση σε χαμηλά εΗζΗεδα Ν γζα μζα ομάδα 

αΠό 18 ααώ^ζέργεζεζ, uaz εΠζση-i γζα αΠογόνουζ, μέσα σζον 

Ηώηδυσμό ( La^-itte. and Edme.ad<z-& , 1 987 j . Αυζά ζα xapauznpzazzud 

συνδζάσζηααν σε ένα δε-Cuzn εΗζνΙογή-i ο oHozo-i Περζε^άμβανε 

α&όδοση, dyo-i φυζού με uynjo uaz χαμηλό Ν, ωρζμόζηζα σε uynjo 

Ν, χ^ωροφύΛΛη φύνΙ^ου, εμβαδό φυ^Αου σζο σΠάδζαα uaz γήρανση 

σε χαμηλό Ν.

Παροχή ζην Πρόοδο Που έχεζ γζνεζ σζην ανζοχή γζα 0Jij1ozyn 

Ν, οζ εΠζσζήμον ε-i ζου CIMMVT Προχώρησαν σε μζα αϊζοώόγηση zn-i 

Προόδου αυζή-ύ uazd ζην Περζοδο 1 989-1 991.

Αημζουργήδηααν Πεζραμαζζαέ-i Ποζηζ^ζε-i (EV) Που Hponjdav 

αΠό ζου-i uduJ\ou-i Co uaz Ci ζου "Ac.aoz>z> 9328 BN" Που 

α£ζο^ογήδηααν σε δζάφορα ΗερζβάνΙ^ονζα γζα μζα ζρζεζζα uaz 

εΠζβεβαζώδηαε η Πρόοδοί σε oJa ζα xapauznpzozzud Που 

συμΠερζ^αμβάνονζαν σζον δε-iuzn εΠζ^Ιογήζ (ευζόζ αΠό ζη 

χ^ωροφύ^Λη ζου φύώ^ου) (La{,ztte. and Edme.ade.-i, 1 993 ). Οζ 

δζαφορέζ σζζζ> Hozuzjzoz, Που oHzjldxdnuav γζα απόδοση μόνο σε 

σζρεζ Ν ήζαν συγυρζσζμε-ί με αυζέζ> Που εΗζΑέχδηααν γζα ένα 

συνδζασμό απόδοσην uaz δευζερευόνζων χαραηζηρζσζζαών. Όμωζ> 

αυζέζ οζ ΗοζηζώζεΑ Που εΗζ?ιέχ3ηααν χρησζμοΠοζώνζαζ ένα 

συνδζασμό απόδοσην uaz δευζερευόνζων χαρααζηρζσζζαών σαόΠευαν 

να δεζ'ί-ουν Πζο συνεΠήζ δζαφορέζ> σ’ εηεζνα ζα xapauznpzozzud 

ζα οΠοζα υΠοζζδεζαζ όζζ εζναζ συσχεζζσμένα με ζην γενζαή 

Παραγωγζαή συμΠερζφορά, όΠω-i η ααδυσζέρηση σζην ευαζσδησζα, 

uaz ήζαν οζ μόνεζ Ποζαζ^ζεζ Που έδεζ^αν δζαφορέζ σζην 

συνο^ζυή Παραγωγή βζομάϊαζ.



22

Σε ανζζδεση με Προηγούμενες αναφορές [Munulz and. 

ΡααΖςεη, 1981), η απόδοση σε ααΰένα αΠό ζα δύο εΠζΠεδα Ν δεν 

έδεζ£αν αρνηζζαή συσχίζζση, uaz η εΠζ/Ιογή γζα απόδοση μόνο 

ιιάζω αΠό σζρες χαμηλού Ν δεν έφερε αΠοζέ^εσμα σε μζα μεζωση 

ζης δυνηζζαής απόδοσην σε uynjo Ν. Σζην Ηραγμαζζαόζηζα, 

εΠζ^ογή γζα απόδοση σε χαμηλό Ν μόνο ήζαν ζου^άχζσζον ζόσο 

εΠζζυχής σζον Προσδζορζσμό οζαογεν εζών οζ οΠοζες αΠέδζδαν 

uadi σε uyndi εΠζΠεδα Ν όσο ήζαν η εΗζύΙογή γζα απόδοση σζο 

σύνοδο zuv εΠζΠέδων Ν.

ΒασζΙόμενοζ σζην απόδοση Πεζραμαζζαών Hozuzjzuv, 

σ υν εζδηζοΗοζησαν όζζ ο σι/νζεύΐεσζής ν.^ηρονομζυ.όζηζαζ> ήζαν 

ελαφρά μεγα?ιύζερος γζα ζην απόδοση σε συνύήαες μεζωμένου Ν 

αΠ’ όζζ γζα ζην απόδοση σε uynjo εΠζΠεδο Ν, δεζχνονζας όζζ σ’ 

αυζά ζα εΠζΠεδα απόδοσην Παραζηρεζζαζ η ζδζα Πρόοδοί γζα ζην 

απόδοση ζόσο σε χαμηλό όσο uaz σε uyndo εΠζΠεδο Ν. 0 

συνζεύΙεσζής udnpov ομζαόζηζας ζης απόδοσην σζο μέσο όρο ζων 

εΠζΠέδων Ν αα8ώ*6 uaz η συγαένζρωση χΣ\ωροφύ?ΐν\ηζ>, έζεζναν να 

εζναζ μζαρόζερες αΠ ’ όζζ η απόδοση σε αάύε εΠζΠεδο Ν χωρζσζά.
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III) ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η ajazoznza εζναζ έναζ> &αράγονζαζ> &ου ώερζορζΐεζ ζην 

ναώώζέργεζα σε εδάφη ζου άοσμου. Τα α^αζούχα uaz

aj\uaj\zu0 εδάφη uaJORzouv ώερζ&ου ζο 7 0% ζηζ> ouvoj\zunz> έυζασηζ 

σε &άνω αώό 7 00 χώρεζ>, uaz α&ό ζζ-ύ υα/Μζεργήσζμε-ύ ευζάσεζζ» 

ώερζ&ου 23% εζναζ α^αζούχεζ, (Tanjz, 1 990 ). Το ώερζσσόζερο 

νερό ζηζ> υδρόσφαζραζ εζναζ ajazoiixo, uaz αρυεζό α&ό ζο uadapo 

νερό εζναζ Παγωμένο. Έζσζ ζο μη αώαζούχο νερό γζα άρδευση 

γζνεζαζ δυσεύρεζο, uaz η ώοσόζηζα ζου νερού συνεχζ^εζ να 

ώζγοσζεύεζ.

Αν uaz οζ ε&ζ&ζώσεζζ> σζην ανά&ζυ^η &ου οφεζ^ονζαζ σζην 

εμώ^ουή ajazoznzaz, εζναζ έργο ζηζ> συνojzunz συγυένζρωσηζ, 

η^ευζροΣΙυζών, ζηζ 8ερζευζζαόζηζαζ> νερού σζο έδαφοζ> uaz ζηζ> 

δυναζόζηζαζ, ζου εδάφους γζα α&ορρόφηση, ό^εζ> οζ ανζζδράσεζζ 

ζου φυζού σε uynjn ajazoznza ε£αρζώνζαζ α&ό ζην σ υγαένζρωση 

ζου ά^αζοζ σζου-ύ ζσζούζ>, ζο χρόνο έηδεση-ύ uaz σύνδεση ζου 

ά^αζοΑ (Shannon at at., 1 993). Τα εζδη ζω ν φυζών, οζ

γενόζυ&οζ uaz οζ ozuozu&oz δζαφέρουν ώοώύ σζην ευαζσδησζα 

σζην ajazoznza. Τα φυζά ε&ζση-ό δζαφέρουν σζην ευαζσδησζα σζην 

ajazoznza σζζ-i φάσεζζ> ανά&ζυ£ηζ> uaz ζζζ συνδήαεζ, 

&ερζβά3?ονζοζ>. Οζ ρζ^ελ εζναζ γενζυά ζο &ρώζο όργανο &ου 

έρχεζαζ σε εώαφή με ζην ajiazoznza, α33ά ζα υ&έργεζα μέρη 

εζναζ &ζο σημανζζαά α&ό ζζζ> ρζϊεζ> σζην εμφάνζση ζων 

α&οζε^εσμάζων ζηζ υαζα&όνησηζ,.

Η &ζο ευζεζαμένη μα?ζυή ε&ζ^ιογή ζων φυζών γζα ανζοχή 

σζην ajiazoznza (uaz &οώ2ούζ> 0JJouz εδαφζυούζ> ώαράγονζεζ 

ααζα&όνηση4) έχεζ γζνεζ γζα ζο ρύ?ζ (Onyza -ύαίζνα L.).
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Ερφανε-ί-i δζαφορέζ ρεζζ)τΰ itdu γεν οζύδων ζου ρυ?ζού 

SapaznpnSnuav οζαν ζα φυζά ρεγά^ωναν νάζω α&ό δζάφορεζ 

συνδήυεζ cjczoznzcz czov αγρό. Inpavzzuc γενεζζυό ujlzuo 

putzou Sou CrZOjOYiiSnuc γζζ ανίευζζυόζηζα σζην aj\azoznza 

έδεζΤ-ε όζζ υ&άρχεζ γενczzuo uj)zuo pc ενδιαφέρουσα 

avdcuzzuoznza ( γζα δερζσσόζερεζ βνΐηροφο ρζεζ cza IRRI Annual· 

Rcpoztz) .

0 Mam ( 1 990) α}ζο?όγησε δζάφορα εζδη φυζών γζα ανζοχή 

σζην ajlαζόζηζα χρησζρο&οζώνζαζ ε&ζ&εδα ajazoznzaz &ου δεν 

fcpouajlouaav ρεζωση σζζζ α&οδόσεζζ (όρζο) uaz ε&ζ ζοζζ εηαζό 

ρε-ίωση ζηζ δαραγωγήζ γζα uddc ρονάδα α^αζόζηζαζ Βρζν ζο όρζο 

ΙΕζιι. 4).

Screening of rice for soil mineral itmj tolerances by IRRI 
from 1965-9L (H.-U- Neoe, 1992, personal communication.)

Stress
Entries
tested

Entries found 
tolerant

Entries
with tolerancef 

score

Salinity 135,000 22.950 17.0
Alkalinity 28.634 4.524 15.8
Peat soil 2,855 282 9.9
Fe toxicity 7.161 606 8.5
P deficiency 10,869 1.829 16.8
Zn deficiency 23.322 1,942 8J
Fe deficiency 891 85 9.5
Al or Mn toxicity 2.055 222 10.8
B toxicity 644 140 21.7

Total 211.431 32J79

tTolerance scores were <3 for the ralin{ system used (see IRRI Annual 
Reports).

ΕΙΚΟΝΑ 4

Η α/Ιαζόζηζα ρεζρήδηηε ω-ό n^cuzpzun αγωγζρόζηζα (EC) σε 

dS/m σζουζ 25°C.^^To εύροζ uaz oz ρέσοζ όροζ ζων ζζρών ζη*5 

ajazoznzaz uaz οζ ε&ζ zozz cuazo ρεζώσεζζ znz &αραγωγήζ γζα 

αάδε dS/m σχεζ-ίσδηααν ρε δζάφορεζ cvScuzzui-i οράδεζ uaz ε-ίδη 

φυζών ό&ωζ φαζνεζαζ σζην Ezu. 5. Το όρζο EC ήζαν uynjozepo 

γζα avScuzzua &αρά γζα ευαζσδηζα φυζά, uaz η ρεζωση ζηζ
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ώαραγωγήΛ γζα udde μονάδα ajazoznza-i ήζαν j)ζγόζερο αώόζομη 

γζα avSouzzud ώαρά γζα ευαζσδηζα φυζά (Ezu. 6). Η Εζιι. 5 μαζ> 

δεζχνεζ ζην uazdzaf-n αρυεζών φυζζαών εζδών &ου α^·ζο^ογή3ηναν 

γζα ανζοχή σζην ajazoznza χρησζμο&οζώνζαζ ζα ώαρα&άνω 

upzzdpza.

Η ανζοχή ζων αα^^ζεργεζών σζην υ,αζα&όνηση Λόγω 

α^αζόζηζα-ύ έχεζ μεγάλη σημασζα εζδζαόζερα σζζζ> ανα®ζυσσόμενεζ> 

χώρε-ύ &ου χρεζά^ονζαζ όβη ζην iuzacn &ου μ&ορεζ να 

ηα^^ζεργηδεζ γζα να μ&ορέσουν να Spdyouv ζον &^η3υσμό ζουζ>. Η 

με^γ\ονζζυή έρευνα 3α συν εχζσεζ να χρησζμο&οζεζ μερζυ.έ-6 α&ό 

ζζζ> με3όδου-ύ ε&ζ^ογή-ύ uaz βεν)ζζωση-ύ &ου ήδη χρησζμο&οζούνζαζ. 

Οζ βαραδοσζαΐίοζ μέδοδοζ ε&ζ^ογήζ> υ,αζ 6ε^ζζωσηζ> έχουν δώσεζ 

ε&ζζυχημέν ο γενεζζηό ujtzuo γζα να ανα&ζυχ3ούν φυζά σε 

ajiazouxa εδάφη. Η βζοζεχνο^ογζα 3α ήζαν χρήσζμη σζην ε&ζν)ογή 

uaz &ρομή3εζα βε^ζζωμένου γενεζζχιού υ^ζηού, α^,3ά αυζή η 

ζεχνο^ογζα δεν εζναζ σε ζέζοζο βαδμό ανε&ζυγμένη &ου 3α 

μ&ορούσε να δώσεζ σζγουρα uaz χρήσζμα α&οζεύΐέσμαζα. Η 

&ροσ&ά3εζα μέσω ζηζ> βζοζεχνο^ογζαΔ να αώοηζήσουν ζα φυζά 

ανζοχή σζην uazaQovnan ν>όγω α^αζόζηζαΔ εζναζ έναν> 

μααρο&ρό3εσμοζ> σζόχοζ,: ζα βροβ^ήμαζα ν>όγω aJiazoznzaz> δεν 

εζναζ &ρώζηζ> &ροζεραζόζηζα<ι αυζή ζη σζζγμή. Δν δένουμε να 

βε^ζζώσουμε ζα φυζά ωζ> &ροά ζην ανζοχή ζουσζην α^αζόζηζα 

χρεζά^εζαζ υα^ύζερη uaz μεγα/ΐύζερη συνεργασία μεζα?ύ ζων 

βε^ζζωζών φυζών, ζων εδαφο^όγων uaz ζων φυσζοάόγων γζα να 

ανζχνευδεζ ζο uazdjjnjo γενεζζαό ujlzuo, να αναγνωρζσδούν ζα 

uazd?>?tn}ia xapauznpzazzud γζα να υβο^ογζσδούν οζ ανζζδράσεζζ» 

ζων φυζών uaz να γζνουν uazavοηζοζ οζ μηχανζσμοζ &ου ελέγχουν



26

ζην ανζοχή. 

ΕΙΚΟΝΑ 5

Tolerance of plants to salinity (Maas, 1990).

Plant Moderately Moderately
groupf Tolerant Tolerant Sensitive Sensitive

A Barley Cowpea Broad bean Bean
Coaoc Kenaf Fla» Rice, paddy
Guar Oats Maize
Rye Safflower Millet, foxtail
Sugar beet Socghum Peanut
Triticale Soybean Sugarcane
■Wheat, semi-dwarf 
Wheat, durum

Wheat Sunflower

B Alkali grass, Nuttall Barley, forage Alfalfa
Alkali sacatioc Brome grass, mountain Bentgrass
Bermuda grass Canary grass, reed Bluestem, Angletoc
Kallar grass Clover, Hubam Brome grass, smooth
Salt grass, desert Clover, sweet BufTelgrass
Wheat grass, fairway Fescue, tall Burnet

crested, tall meadow Clover, alsike
Wild rye, Altai Harding grass Berseem

Russian Panic grass, blue ladino
Rape red
Rescue grass strawberry
Rhodes grass wltite Dutch
Ryegrass, Italian Cowpea, forage

Perennial Dallis grass
Sudan grass Foxtail, meadow
Trefoil, narrowleaf Grama, blue

birdsfocX 
Trefoil, broadleaf

Love grass

birdsfoot
Wheat, forage 
Wheat, Durum, forage

Maize, forage

Wheatgrass-standard Milkvetdi, cicer
crested Oalgrass, tall
intermediate Oats, forage
slender Orchard grass
western Rye, forage

Wild rye, beardless Sesbania
Canadian Sirato

Spliaeropliysa
Timothy 
Trefoil, big 
Veldt, common

C Asparagus Artidroke Broccoli Bean
Beet, red Brussel sprouts Carrot
Squash, rued uni Cabbage Okra

Cauliflower Onion
Celery Parsnip
Corn, sweet Pea
Cucumber Strawberry
EggpUnt
Kale
Kohlrabi
Lenuce
Muskmelon
Pepper
Potato
Potato, sweet
Pumpkin
Radish
Spread! 
Squash, scallop 
Tomato 
Turnip 
Watermelon

D Dale palm Hg Caetorbcan Almond
Guayule Jujube Grape Apple
Jojoba Olive Apricot

Papaya Avocado
Pineapple Blackberry
Pomegranate Boyjenberry

Chcrimoya

(continued)
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ΕΙΚΟΝΑ 5 (συνέχεια)

Plant Moderately Moderately
grcupt Tolerant Tolerant Sensitive Sensitive

D Cherry,
sweet 
sand 

Currant 
Gooseberry 
Grapefruit 
Lemon 
Lime 
Loquat 
Mango 
Orange 
Passton fruit 
Peach 
Pear
Persimmon 
Phnn; prune 
Pummelo 
Raspberry 
Rose apple 
Sapote, white

________________ ___________________________________________________________________________________________________________Tangerine

tA = fiber, grain, and special crops; B = grasses and forages; C = vegetables (some fruits); and D = woody crops.

’ Salt tolerance of plants (Maas, 1990).

Plant
groupt

Tolerance
group* N|

Threshold, dS/m 

Range Mean

Slope, % per dS/m 

Range Mean

A T S 5.9-11.4 7.9 23-17.0 6.6
MT 4 4.9-6.S 5.7 7.1-20.0 13.8
MS 5 1.6-3.2 2.0 5.9-29.0 13.7
S 2 1.0-3.0 2.0 12.0-19.0 153

B T 3 6.9-7.5 7 3 42-6.9 5.g
MT 10 2.1-6.0 4.1 2.6-10.0 5.7
MS 15

o
13-3.0 1.9 5.7-12.0 9.S

C T 1 4.1 4.1 2.0 2.0
MT 2 4.0-4.7 4.4 9.0-9.4 92
MS 15 0.9-3.2 13 6.9-16.0 10.8
S 4 1.0-1.2 1.0 14.0-33.0 203

D T 2 4.0-S.7 6.4 3.6-113 73
MT 0 — — — —
MS 1 13 13 93 93
S 1 13-13 1.6 16.0-24.0 19.8

tA * Fiber, grain, and special crops; B = grasses and forages; C = vegetables 
(some fruits); and D ■ woody oops.

♦T « Tolerant; MT = moderately tolerant; MS = moderately sensitive; and 
S = sensitive,

} = Number oi plant species mating up the group.

ΕΙΚΟΝΑ 6
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IV) ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΩ OZVTHTAI ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η ο£ύζηζα ζου εδάφου-i εζναζ σοβαρόν &ε ρζο pzazzuot 

ί8αράγονζα-ό σζην avdfczufn ζων φυζών γζα ζα μζσά ώερζ&ου μη 

αρδευόμενο, εδάφη ζου άοσμου (Ctaxtz , 1 982). Τα εδάφη με 

ofuznza uaJ0&zouv &ερζ&ου ένα σύνοδο 1.660.000 ha σε 48 

ανα&ζυσόμενα ιιράζη. Καζά ώροσέγγζση, ζο 43% ζηζ> έηζασηζ> ζων 

ζρο&ζυών χωρών εζναζ ηαζαχωρημένα ωζ> εδάφη με of-ύζηζα.

Τα Qρο&ώήμαζα γζα ζην avdQzufn ζων φυζών σζα εδάφη με 

of-ύζηζα εζναζ ζο£ζηάζηζεζ> μεζά^^ων (Μη, Fa, Η & At), uaz 

εώϊεζιιεζΔ δρεώζζηών σζοζχεζων (Ρ, Ca, Mg, 2η & Mo) (Ctaxk, 

1 982; Taytox, 1 988 ; hJxzght at at., 1991). Πάνζωζ> ζο 

μεγαώύζερο ώράβάημα σζα ό£ζνα εδάφη ώροηα^ιεζζαζ α&ό 

zo£zuoznza At. Η ώερζσσεζα At έχεζ σχέση με ζο δζαζρεση ζου 

ηυζζάρου σζζΔ άυ,ρεζ, ζων pzj-ών uaz σζζζ ®ώάγζεζ> pzjot, 

αυ?άνονζαζ> ζην auapyza ζων uuzzapzuών ζοζχωμάζων, μεζώνεζ ζην 

ανζζγραφή ζου ΌΝΑ, ftpouajzz ζην μεζαζροώή ζου Ρ σε ΣΙζγόζερο 

δζαδέσζμη μορφή σζο έδαφος uaz σζην ε&ζφάνεζα ζων ρζ^ών, 

μεζώνεζ ζην ανα&νοή ζηζ> pzfaz, uaz δαρεμβαζνεζ σζην &poaj\nyn, 

μεζαφορά uaz χρήση ζων αώαραζζηζων σζοζχεζων. Τα συσσωρευμένα 

α&οζεώέσμαζα αυζήζ, ζηζ εώέμβασηΑ εζναζ όζζ οζ ρζ^εζ, γζνονζαζ 

avzuavoZ) να α&ορροφήσουν uaz να χρησζμο&οζήσουν dρεώζζηά 

σζοζχεζα uaz νερό, αυόμη uaz όζαν η ώερζοχή ζηζ pzfaz εζναζ 

υγρή. Η έώjlεzyn φωσφόρου, ένα uozvo ώρόβύίημα σε zofzuoznza 

At, αδυναζζ^εζ ζα uuzzapzud ζοζχώμαζα, εμ&ώέυεζαζ σζην 

δζαζρεση ζων υυζζαρζυών ζοζχωμάζων uaz γενζαά μεζώνεζ ζον 

αρζδμό ζων αυζζάρων ζου φυζού. Η uynjd ο£ύζηζα ε&ζσηζ> μεζώνεζ 

ζην βζωσζμόζηζα uaz ζην Jozzou ργζα ζων Rhzzobza, Myc.oxh.zzaa
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uaz άλλων μζυροοργανζσμών.

Η ανζζμεζώΠζση ζων Προηγούμενων Προβλημάζων, έχεζ αρχζν,ά 

γζνεζ με χρήση δζαφόρων εδαφοβελζ-ζωζζνών (αυρζωζ> ασβέσζζο uaz 

λζΠανση). Η χρησζμοΠοζηση γενοζύΠων Πζο αν δ ευ,ζζυ,ών σζην 

zofzuoznza λόγω μεζάλλων uaz Πζο zuavou-ύ σζην Hp0Gj\nyn uaz 

χρήση 3 ρεΠζζαών σζοζχεζων γ-ίνεζαζ σημανζζαή λόγω ozuov ομζαών 

uaz Περζβαλλονζολογζαών Περζορζσμών. Ααόμη, ζα 

εδαφοβελζζωζζαά Που Περζέχουν Ca (& Mg) συνήδωζ> δεν φζάνουν 

ζόσο βαδζά γζα να φύσουν Προβλήμαζα zofzuoznzaz σζο υΠέδαφοζ,. 

Σαν αΠοζέλεσμα, ζο υΠέδαφοζ> συνήδωζ> Παραμένεζ uynjii of-zvo uaz 

οζ ρζΙεζ> ζων φυζών δεν μεγαλώνουν σ’ ευεζνο ζον εδαφζαό 

opzfovza γζα να χρησζμοΠοζήσουν ζα 3 ρεΠζζαά συσζαζζυά uaz ζην 

υγρασζα Που Περζέχεζαζ σ’ αυζά.

Η. avdHzufn γενεζζαή-ό αν3zuzzuoznza-i σζην ο£ύζηζα σζζ-6 

υαλλζεργούμενε-ύ Ποζαζλζε-ύ Προσφέρεζ ένα ozuojoyzud uadapo, 

ενεργεζααά ozuovopzuo uaz αΠοζελεσμαζζαό ζρόΠο να αυ£η3ούν οζ 

αΠοδόσεζζ σε ofzva εδάφη. ΕΠζσηζ> 3α εΠέζρεΠε να ααλλ^-εργηδούν 

εδάφη Που δεν ααλλζεργούνζαζ σήμερα όΠωζ> σζζζ> σαβάνεζ. Αυζό 

3α βοηδούσε να μεζωδεζ η φ3ορά ευαζσ3ηζων γεωργζαών εδαφών 

uaz να σζαμαζήσεζ η ααζασζροφή ζροΠζαών δασών, ζόσο 

αΠαραζζηζων γζα ζην εΠζβζωση ζου Ηλανήζη, γζα να αΠοαζηδεζ 

Παραπάνω ααλλζεργήσζμη γη.

Πολλά εζδη φυζών α£ζολογήδnuav γζα ανζοχή σε συν3ήυεζ> 

ofdznzaz, uaz βρέδηααν συγυρζσζμεζ> δζαφορέζ> μεζα}ύ γενοζύΠων 

όΠω-6 βλέπουμε σζην Ezu. 7.

Γζα να βρεδεζ χρήσζμο γενεζζυό υλζυά, σζην ΠερζΠζωση ζου 

αραβόσζζου, ζο CIMMYT ε^-έζασε ζο γενεζζυό υλζυό αΠό ζζζ>
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Grain yield comparisons among selected crops grown t l acid

Sorghum

Soybean

Corn
Wheat

Sorghum

■G_) R- Br.
Tolerant
Sensitive

Sorghum bicolor (L.) 
Moench 

Tolerant 
Sensitive 

Glycine max (L.) 
Men.

Zeu mays (L.) 
Tridcum aestzvum 

(1_) em Thell 
Sorghum bicolor (L.) 

Moench 
Tolerant 
Sensitive

3.4
11.3

3 2

4.7
1.9

Grain yield ha'1

Crop Species/grouping High pH Low pH RYt

Rice Oryza sadve 1_
2.38 - 87Tolerant 2.75

Sensitive 1.35 0.95 70

Sorghum Sorghum bicolor (L.)
Moench

4.09 75Tolerant 5.44
Sensitive 2.20 030 23

Sorghum Sorghum bicolor (L.)
Moench

66Tolerant 234 134
Sensitive 1.14 0.80 70

Oats Arena satrve L.
2.86 92Tolerant 3.10

Pearl millet Pexuiisetum glaucum

3.23
2.33

3.07
0.80

0.4
0.9

13

3.1
0.7

12
8

41

66
37

tRY = Relative yield = 100 - flyield high - yield low + yield high] x 100).

ΕΙΚΟΝΑ 7

ζρά&ε?ε*i Yavazzuoii ujtzuou, α&ό advzud &ρογ pdppaza uaz ζα ©4.0 

ευρέως &ροσαρροσρένα uaz uyn^oa&o0ozzud υβρίδια ή &ozuzjl-ίε-ύ 

&ου ανα&ζύσσονζαζ ρέσω zou &αγηόσρζου ©ρογράρραζοζ> ελέγχου

zou CIMHyT. To ujzuo zou CIMMVT έδεζΤ-ε διιναζόζηζα uyn?uv

α&οδόσεων σε δζάφο ρεζ συνδήηεζ &ερζβά^3ονζοζ uaz SpiSnuav 

&ηγέζ avdauzzuoznzaz σε Qojljlt*i ezozzudz uaz a&zozzuiz

ναζα&ονήσεζζ. JlapaznpASnuz όζζ η ανζοχή σζτιν ofuznza δεν 

βρέδηηε ρόνο σζο ujzuo Sou ν,αζάγονζαν α&ό &ερζοχέζ ρε 

SpoBJripa ofύζηζα-ύ aj.jd uaz α&ό &ερζοχέζ &ου δεν &αρουσζαγαν

ζέζοζο &ρόβ!ηρα.

Μεγά^οζ αρζδρόζ σεζρών uaz οζνογενεζών &ου &potuuyav
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α&ό αυζή ζην α£ζολόγηση, α£ζολογή3ηυαν σε ένα μεγάλο εύρος 

εδαφών με ο£ύζηζα σζην Κολομβία, ΒραΤζλζα, Περού uaz 

Ινδονησζα. Ένα ανζζ&ροσω&ευζζαό μέρος αυζού ζου γενεζζηού 

υλζαού ααλλζεργήβηαε σε αανονζαές συνδήυες σζην Κολομβζα γζα 

να ε&ζβεβαζωβ εζ η uynyin &αραγωγζυόζηζα σε σχεζζαά uavονζαές 

συνβήαες λζ&ανσης. ΒασζΙόμεν οζ σζην α&όδοσή ζου σ’αυζές ζζς 

συνβήαες, ε&ζλέχβηαε ένα-i αρζ3μός γεν οζΰ&ων &ου 

χρησζμο&οζήβηααν ως eaozuo γενεζζαό uj\zu<5, με ζη δημζου ργζα 

uaz βελ-ζζωση έ£ζ &λη3 υσμών αραβοσζζου ανδεηζζηών σζην 

of-ύζηζα, με δζαφορεζζαό χρώμα uap&ou uaz υφής. Το 

&ρόγραμμααυζό έγζνε σε συν εργασζα με αρυεζές χώρε*5 ζης Νόζζας 

Αμερζυής uaz Ασζας.

Οζ &λη3υσμοζ αραβοσζζου &ου δημζουργήβηυαν, &ροαεζμέν ου 

να χρησζμο&οζηβ ούν γζα βελτίωση ήζαν α&αραζζηζη η μελέζη ζου 

ζρό&ου ηληρονόμησης ζης ανδεαζζαόζηζας σζην ofuznza. 

Δημοσζευμένα α&οζελέσμαζα α&ό μελέζες σε ελεγχόμενες 

σ υν 3ήυες, ό&ου νεαρά φυζά υαλσμ&οαζού af-ζολογούνζαν με 

χορήγηση λζ&ανσης, έδεζ£αν όζζ η ανζοχή σζο AJL ελέγχονζαν α&ό 

ένα ή λζγα γονζδζα με δράση uaz ζρο&ο&οζηζζαών γονζδζων. 

Αλλες &αραζηρήσεζς έδεζ?αν ανζζδέζως όζζ η ανζοχή σζην 

εδαφζαή ofuznza σζον αγρό ελεγχόζαν α&ό &ολλά γονζδζα με 

μζυρή δράση l&ooozzuo xapauznpzazzuoI uaz η δράση ζους 

δζέφερε ανάλογα με ζα &ερζβάλλονζα &ου ζα φυζά ανα&ζύσσονζαν.

Με βάση αυζές ζζς &αραζηρήσεζς, η υυυλζυή 

ε&αναλαμβανόμενη ε&ζλογή υζο3εζή3ηυε ως ζο υαζάλληλο σχήμα 

γζα βελζζωση ζης ανζοχής σζα ofzva εδάφη σζους

Άροαναφερόμενους &λη3υσμούς. ΑΤ-ζολογήδηυαν ευαζονζάδες FS
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uaz SI α&όγονοζ υάδε χρόνο σε ένα εύροζ ό£χ.νων &ερζβάγ\^ον ζων 

uaz σε uavovzuo &ερζβά^2ον σζην ΚοΛομβζα. Ε&ζ&ρόσδεζα, όζαν 

ήζαν δυναζόν οζ α&όγονοζ afzoJioYndnuav σζην Epafzjiza, Τίερού, 

Εενείουέ2α, Ταζ^άνδη, Ινδονησζα, <PzJ)j)z&zvoz uaz Εζεζνάμ. Οζ 

&ζο uynjo&apaYUYzuoz γενόζυ&οζ ε&ζ^έχδηααν με βάση ζην 

α&όδοσή ζουζ σε ό^α αυζά ζα &ερζβάγ\^ονζα uaz δζασζαυ ρώδηααν 

μεζα?ύ ζουζ γζα να ανα&ζυχδεζ ζο ε&όμενο σεζ γενοζύ&ων γζα 

α^ζο^όγηση.

Λόγω ζων δζαφορών σζα εδάφη uaz σζζζ uJzpazzuEz 

συνδήαεζ, ζο &αραγωγζαό δυναμζαό δζέφερε α&ό ε&οχή σε ε&οχή 

σζην ζδζα &ερζοχή uaz α&ό &ερζοχή σε &ερζοχή. Καδώζ, 

ανα&ζύσσεζαζ ο avdouzzuoz αραβόσζζοζ σζα ofzva εδάφη γζα ό^εζ 

ζζζ ανα&ζυσσόμενεζ χώρεζ, &ρέ&εζ να α£ζο^ογηδούν οζ α&όγονοζ 

σε ένα μεγάλο αρζδμό &ερζβα^^όνζων γζα να βεβαζωδούμε όζζ 

αυζοζ &ου ε&ζ}ιέχδηυαν έχουν γενζαή &ροσαρμοσζζαόζηζα uaz δα 

μ&ορούσαν να υα^ίγΙζεργηδούν με ε&ζζυχζα σε όνίεζ ζζζ &ερζοχέζ.

Εζναζ ενδαρρυνζζυό να σημεζωδεζ όζζ η α&όδοση ζων 

γενοζύ&ων σε δζαφορεζζαά ofzva εδάφη εζναζ δεζζυά 

συσχεζζΐόμενη. Ε&ζσηζ, Η &αραγωγή σε ofzva &ερζβά22ονζα 

εζναζ δεζζαά σχεζζ^όμενη με ζην Παραγωγή σε μη ofzva εδάφη. 

Γζ’ αυζά, εζναζ δυναζόν να ανα&ζυχδεζ μζα &ozuzftza η ο&οζα να 

&αράγεζ zuavo&oznzzud uaz σε ofzva uaz σε uavovzud εδάφη. Με 

ά2ν>α νΐόγζα, η ανζοχή σε ofzva εδάφη δεν σημαζνεζ α&αραζζηζα 

χαμη^όζερη α&όδοση σε άρζσζεζ συνδήυε*ι.

Σε ofzva εδάφη, εζναζ δύσυο^ο να μεζρηδεζ η &αραγωγή με 

uynjn αηρζβεζα. Τα εδάφη εζναζ φυσζυά uaz χημζυά δζαφορεζζυά 

uaz ζα φυζά ανζζδρούν με δζαφορεζζαό ζρό&ο έχονζαζ ωζ
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αδοζέ^εσμα μεγάλο &εζραμαζζυ.ό σφάλμα. Πεζραμαζζμά σχέδζα 

αζε^ών ομάδων με μεγα^ύζερο αρζδμό cSavaj\nyεων , 

γεωσζαζζσζζμέζ ζεχνζαέζ uaz cυσχεζζσμοζ ζηζ> α&όδοσηζ> με dJJIa 

xapauznpzozzud χρησζμο&οζούνζαζ συνεχών γζα να auf-ηδεζ η 

α&οζε2ιεσμαζζμόζηζα ζηζ> ε&ζ]ιογή-6.

Καζά ζο 1 990, αϊζονίογήδημαν εδζά Sozuzjzz*5 μαύ)αμ$ομζού 

με ανζοχή σζην εδαφζμή ο^ύζηζα σε δεζραμαζζιιά ζεμάχζα εδνζμών 

S ρογ ραμμάζων σε οχζώ SzpzBdJIJovza σζη Ααζζν.tun Αμερζυ,ή, δύο 

Sερζβά^ύΐονζα σζην Αφρζιιή uaz δύο ScpzedJJovza σζην Ασζα, ζα 

&ερζσσόζερα σε ό£ζνα εδάφη. Έγζνε Sapdu^non σζα εδνζμά 

Sρογράμμαζα να συμ&ερζνΙάβουν δύο α&ό Szo υι^ηύΙο&αραγωγζμέΖ) 

ζουζ Sozuzj\zzz> uaz ζζζ> Szo με ανζοχή σζην ο£ύζηζα ζου 

εδάφους σαν έλεγχο σζα δομζμασζζμά ζεμάχζα. Η Szo βαραγωγζαή 

Sozuzjza σε S/άνω aSo 12 βερζβά^νίονζα ήζαν η Sozuzjza ζου 

CIMMVT, CaZz 8S SA3-T. Η uSzpoxn σζην βαραγωγή ζων να^ύζερων 

SozuzdzSv zou CIMMVT uaz ζων μαγ\ύζερων εδνζμών SozuzJzSv 

μυμαζνονζαν ανάμεσα σζο -2 uaz 8 8'% με μέσο όρο 35%

Καζά ζην ώερζοδο 1 991 -92, α^ζο2\ογήδημαν ζέσσερεζ 

Sozuzjzoz uaz δύο υβρζδζα aSo ζα εδνζνά Spoγpάμμaza, εφζά 

CIMMVT SozuzJzoZi σε ScpzSou 15 &ερζβάώ3ονζα ανά ζον αόσμο. 

Αυζή ζην σζζγμή uSdpxouv δεδομένα μόνο aSo ζην Sopzoxn ζηζ 

Κο^ομβζαζ. Τα αώοζε^έσμαζα δεζχν ουν όζζ η ζε^συζαζα Sozuzjza 

ζου CIMMVT, CIMCALI 91A-SA-3, ώαρήγαγε 480 Kg/ha Szo ώοώύ aSo 

ζο μα^ύζερο υβρζδζο σε ό£ζνο έδαφοζ σζην Cazizmagua uaz 1500 

Kg/ha &ερζσσόζερα aSo ζην μα^ύζερη Sozuzjza zou εδνζμού 

SpoYράμμαζοζ, σε ofzva εδάφη σζο Santande.η. Qu.zZzch.ao. Μζα ά23η 

Sozuzjza, η CIMCALI 91 A-SA-4, SapnYaYC SopzSou TOO Kg/ha
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ώερζσσόζερα a So ζο ηα^ύζερο υβρζδζο οε uav ον zud εδάφη σζην 

Va.lmJ.za..

Σ’ αυζό εζδζαά ζο δοαζμασζζυό, cυμώερζεώήφδηαε η 

Sozuzjza Cali. 88 SA3-T, η ofioza αναώζύχδηαε α&ό ζον ζδζο 

Qaazuo &ώη8υσμό &ου ava&zOxdnua uaz η CIMCALI 91 A-SA3, δύο 

χρόνζα νωρζζερα. Σζα δζάφορα &ερζβάάν\ονζα ofzvων εδαφών η 

CIMCALI 91 A-SA3 ώαρήγαγε ώερζσσόζερο α&ά ζην CIAT 88-SA3-T. 

Αυζά ζα α&οζενίέσμαζα δείχνουν όζζ μώορεζ να ανα&ζυχ3ούν 

&Jndυσμοζ Sou έχουν ε&αραή γενεζζαή SapaJ\J1a.uzzu0znza γζα 

ανζοχή σζην εδαφζιιή ofuznza, uaz όζζ η σζραζηγζηή ζου CIMMVT 

σζην βεύΐζζωση ήζαν α&οζεΑεσμαζζηή γζα να auf-ήσεζ ζην ανζοχή 

ζων 12ώηδυσμών σζην ο£ύζηζα ζου εδάφουζ.

Μζα α&ό ζζζ ανδεαζζηέζ ώοζαζ^ζεζ, η CIMCALI 91 SA-3, 

συμ&ερζεώήφδηηε σζα δοηζμασζζηά uaza ζην ώερζοδο 1992-93. Σε 

20 ®ερζοχέζ με ευρεζα ζζμή ο£ύζηζαζ η Παραγωγή ζηζ ηυμάν3ηηε 

αώό.96% έωζ 1 500% σζο Tuxpe.no uaz μέσο όρο 148% Η υ&εροχή 

αυ£άνονζαν όσο η υαζα&όνηση auf-avozav. Σζζζ 18 α&ό ζζζ 20 

ώερζοχέζ>, η CIMCALI 91 SA-3 ήζαν υ&έρζερη σζο Tuxpe.no. Σε 5 

ώερζοχέζ χωρζζ, of-ύζηζα uaz με Άζ&ανση, η ώαραγωγή ζηζ> CIMCALI 

91 SA-3 tιυμάνδηαε α&ό 104 έωζ> 134% σζο Tuxpe.no uaz μέσο όρο 

111% Σ’ αυζέζ ζζζ> δερζοχέζ η CIMCALI 91 SA-3 ήζαν υ&έρζερη 

σζο Tuxpeno.

Ο αραβόσζζοζ, δεν εζναζ ζο μόνο φυζό Sou έχουν γζνεζ 

έρευνες γζα ζην ανζοχή σε of-zva εδάφη. Παρόμοζα εργασία έχεζ 

γζνεζ uaz σζο σόργο [Son.c,um bzcolon. [L. ) Moench]. Πο2ύ νωρζζ 

έγζναν έρευνες γζα ζην αναγνώρζση uaz ανά&ζυ£η ζηζ ανζοχήΔ 

σζην εδαφζαή ο^ύζηζα σζην Bpajzj\za (Duncan, 1991α). Μεζά α&ό
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αυζέζ> ζζζ> &ρώζεζ> έρευνε-6 ευζεζαμένη δρασζηρζόζηζα 

δαραζηρήδηιιε σζζ-6 ΗΠΑ (Duncan, 1991α), Κονίομβζα uaz Bpatfzjza, 

Νόζζα Αμερζαή (GounZcy & SaZznaz,, 1 987 ; GounZcy at aZ., 1 990) 

uaz σε δζάφορεζ> Αφρζηανζηέ-δ (S.x. Κένυα, Βοζσουάνα, Tavfavza, 

Ζάμ&ζα uaz Νόζζα Αφρζαή) uaz Νόζζο / uavzpzuo Αμερζαάν zuaz> 

(S.x. Βενε^ουέ^α, Ονδούρα uaz Πουέρζο Pzuo) χώρεζ>. To 

avdcuzzuo σζην εδαφζυή ofuznza γενεζζηό ujlzuo ζου σόργου 

εαχωρήδηαε aSo ζα δρογράμμαζα Ζεγ\ζζωσηζ> σζην Bpatfzjza, 

Κο^ομβζα uaz ΗΠΑ.

Οζ με^έζεΖ) σζον αγρό γζα ζην uazaSovnon aSo εδαφζηή 

ofuznza έδεζ£αν όζζ 50% δζάχυση ΑΖ (ζηανόζηζα ανζαΑΑαγήζ, 

uazzovzuv) uaz <5% οργανζηή ουσζα μ&ορεζ να δζαφοροώοζήσουν 

ζουζ γενόζυ&ουζ σζζζ ΗΠΑ uaz Bpajzjiza, ενώ 60 έωζ 70% δζάχυση 

ΑΖ σε 7 έωζ 3% οργανζηή ουσζα έδεζ£αν uajiz δζαφορέζ σζουζ 

γενοζύ&ουζ σζην Κο^ομβζα (Duncan & Shuman, 1 990 ; Goun.Zcy at 

aZ. , 1 990). Η ζζμή ζου εδαφζαού pH ήζαν <4,9. Όζαν η οργανζαή 

ουσζα ϊε&ερνούσε ζο 5% χρεζα^όζαν uynjozopn δζάχυση ΑΖ γζα να 

δζαζηρηδεζ η zofzuoznza uaz ι/α υώάρχουν δζαφορέζ ανάμεσα 

σζουζ γενοζύ&ουζ. Αυζό μά^νίον οφεζύΙεζαζ σζο όζζ η οργανzun 

ουσζα ε^ευΟερώνεζ σζοζχεζα Sou σζαμαζούν ζην zofzuoznza ζου 

ΑΖ.

Γενζαά ώάνζωζ έχεζ σημεζωδεζ μεγάλη 8ρόοδοζ> σζον έλεγχο 

uaz εSzJ\oγή avScuzzuou γενεζζαού uJizuoO σζην εδαφζαή ofuznza 

γζα <SojUd εζδη φυζών (TayZon, 1 988 ; LJnzght ct aZ., 1991).
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V) ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΟ ΑΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

FloJj1iz> φορέζ> η δερμουρασζα σζην ο&οζα ανα&ζύσσεζαζ ζο 

φυζό }εώερνά ζα ανώζερα όρζα μεζά ζο οώοζο &pouaj\zzzaz 

ηαζαδόνηση (BZum, 1 988 ). Η υαζαώόνηση Λόγω uynjinz> 

δερμουρασζαζ, σζαμαζά ζην ανά&ζυΣ-ή ζου uaz μεζώνεζ ζην 

δαραγωγζηόζηζα σε <8oj\j\6zs ώερζοχέζ> ζου ηόσμου, εζδζυά σε χώρεζ> 

σζην Tpo&zun %ώνη ανάμεσα 23° Ν uaz 23° S (Fzz>ch.e.n & Bycntcc, 

1991). Εζναζ σημανζζηό γζα ζα φυζά να a&ouzncouv udtoozo βαδμό 

ανζοχήζι ώσζε να Έε&ερνούν ζζζ> δυσυο^ζεζ, σζζζ> ώερζόδουζ, με 

uynjln δερμουρασζα. Α&ό ζόζε ώου ζα ώροβάΐήμαζα uynj\nz> 

δερμουρασζα* συνδζάσζηηαν με αυζά ζηζ, fnpauzaz> uaz

φωζο&ερζόδου, ήζαν α&αραζζηζη η ααζανόηση ζων φυσζο^ιογζαών 

ανζζδράσεων ωζ> α&οζένίεσμαζα ζηζ> uynjnzi δερμουρασζαζ>, οζ 

μηχανζσμοζ ανζοχήζ> ζω ν φυζών, ώσζε να βρεδούν οζ uazdj\J\nJioz> 

μέδοδοζ &ου δα μπορούσαν να δζευαο^ύνουν ζην ε&ζβογή γζα

γενόζυ&ουζ, avdouzzuouZ) σζην uynjn δερμουρασζα.

Γζα να &apauoJiou8naουμε ζα αώοζε^έσμαζα ζηζ> uaza&ovησηζ> 

2όγω uynjnz> δερμουρασζα-ί δα δούμε αυζά ζα αώοζεϊέσμαζα σζο 

σζζάρζ (TA.ztzcum acztzvum L.). Τα άμεσα α&οζεϋέσμαζα ζηζ> 

uaza&ovnanzi Λόγω uynj\ήζ> δερμουρασζα* σζο σζζάρζ

ανζαναυΛούνζαζ σζην μεζωση ζηζ> δζάρυεζαζ> ΐωήζ> ζου φυζού με 

σηο&ό να εώζζαχύνεζ ζην ανάώζυ?η δζαφόρων φάσεων, σζην μεζωση 

ζηζ βζομά?αζ> uaz σζην α&όδοση (FzAchcA, 1 9 85 ).

Η δερμοαρασζα σζο εύροζ> 20 εωζ> 25 °C δεωρεζζαζ η &ζο 

zuavo&oznzzun σζο σζζάρζ γζα βΛάσζηση uaz άρζσζη εγυαζάσζαση 

ζου φυζού. Το μέγζσζο εζναζ ώερζώου σζουζ> 32° C, όμωζ>, η 

δερμουρασζα ζηζ> ε&ζφάνεζαζ> ζου εδάφους ζον Ονζώβρζο σζην



27

Ινδζα uaz djljic-ύ δερμεζ, Περζοχέ*i μ&ορεζ να φζάσεζ zouz, 40 έωζ 

45° C με δυσμενή α&οζε^έσμαζα σζην &^άσζηση uaz &ρώζη 

ανάΠζυγη. Μ-ία uaud εγυαζάσζαση ζων φυζών ζσωζ να οφεζ^εζαζ 

σζην α&αδή σ&ορά uaz σζη μεζωση ζου μεγέδουζ, ζηζ ηο^εο&ζζ^η-ά 

Λόγω uynjdz δερμουρασζαζ. Ο Ave.ce.do e.t at. (1991) ανέφεραν 

μζα μεζωση σζην β^άσζηση ζηζ> zdf-nz ζου 1S.6 uaz 71.7% σζουζ> 

33.7 uaz 42.2° C εδαφζυέζ, δερμοαρασζεζ> ανζζσζοζχα.

Οζ Cupta e.t at. ( 1 987 ) Παραζήρησαν όζζ η ανασζο^ή σζην 

ava&zur-n ζου φυ^νίαρζου ααζαγράφηαε 72h μεζά α&ό ζην 

uaza&ovncn σζουζ 40° C γζα 2h uaz ήζαν 30% σζην lt)H 147 

(ευαζσδηζη), ενώ ήζαν <9% σζην δερμοανδευζζαή WH 147Μ. 

Παρομοζωζ, η μεζωση σζη ανά&ζυ?η ζου ρζ^ζδζου ήζαν Περζ&ου 

3 6% σζην UH 147 uaz 25% σζην UH 147 Μ (Ezu. 8). Όμωζ>, με 

Προηγούμενη μεζαχεζρηση σζουζ 40° C γζα 2h, ζα φυζάρζα ζηζ LJH 

147Μ εδεζϊαν uajiuzapn Προσαρμοσζζαόζηζα σζην δερμζαή 

υαζα&όνηση ζων 45°C.

Influence of beat shock oo nun plum ale and radicle jrowth 
of wheal tmlliap. (Socrcr: Gupta et aL, 1987.)______________________

Heal shock

Len jth (an) 72 h after heat shock treatment

WH 147 WH 147M

Plumule Radicle Plumule Radicle

Nonna] 30*C 5-63 ±0.13 850 ±0.32 451 ±0.13 751 ±0.24

40-C.2h 3.96 ±0.22 539 ±0.31 4.13 ±0.14 5.61 ±0.16
(70.3)t (63.4) (91.6) (74.7)

45"C2h 050 ±0.03 1.66 ±0.06 056 ±0.04 2.28 ± 0.01

(*■*) (195) (12-4) (30.35)

40*C2hto45*C. 250±0.19 3.83 ±0.28 3.28 ±0.13 t .80 ±0.20
2h (44.4) (45.1) (72.7) (505)

tValuei is parenthesis show the percent of control.

ΕΙΚΟΝΑ 8

Η dzdpuaza γωήζ ζου φύ2?.ου (LAD) έχεζ ζερμαζζσδεζ uezd 

ζη δζάρυεζα ζηζ> GSι φάσηζ. Η ευαζσδησζα σ’ασζή ζην φάση
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εηφράρεζαζ ωζ μεζωση ζηζ δζάραεζαζ ζηζ GSi φάση*5, μεζωση ζου 

!_ΑΌ, αρζ3μό φν2·3ων (Sphilcu & Elum , 1 986 ). Μέση 3ερμοαρασζα 

16 με 20° C εζναζ nuvozun γζα ζην ua22ζέργεζα. Η αρχή zns 

aupaza-i pzpa-t, uaz η ανά&ζυϊη ζηζ ε&ηρεά?ονζαζ αρνηζζαά α&ό 

ζην uyn?,A 3ερμοαρασζα εδάφους σζα ~}εσζά &ερζΕά22ονζα

(Fi4ch.cn, 1 9 85 ). Η δζάραεζα ζηζ> GSι φάσηζ, μεζώ3ηαε &ερζ&ου 

ιιαζά 34 ημέρες με auvau0Jou3n μεζωση (82%) ζηζ 0uJJzuAz 

ε&ζφάνεζαζ (LAI) uaz czo σύνοδο ζιον σζάχεων/m2 (Ezu. 9), όζαν 

η μέση a&oxzauA 3ερμοαρασζα ά,λ/)α£ε α&ό 12.2 σε 27.5° C 

(Acevedo ei at., 1991).

Duration of GS,, GS, leaf area index, and some yield 
components as related to growing temperature. (Source: Acevedo et 
aL, 1991.)

Mean
seasonal
temperartre

Duration 
of GS,

Duration 
of GS}

Leaf area 
index Kernel no.

Spike
no.

-°C- ---------- d cm grain(raJ x 102) m*3
112 55.9a* 73.8 5.0a 91.0a 3491a
20.7 211b 48.9b 17b 55.1b 2919b
23.9 20.4b 324d - 37.6c 1631c
ns 212b 38.5c 0.9c 35.0c 145.6c

“Numbers in the tame column followed by different letters differ at f’cO.CK.

ΕΙΚΟΝΑ 9

Καζά zn δζάραεζα znz GS2 φάσηζ σζα3ερο&οζεζζαζ ο αρζ3μό*i 

ζων σ&όρων ανά σζάχυ. Οζ ShpzZcn & Stum (1986) &αραζΑρησαν 

όζζ οζ &ozuzJlzaz εζχαν ζην uyn/ΐόζερη &αραγωγή σζα 3ερμά 

&ερζβά2^ονζα uaz ήζαν zuavAz να &αραμεζν ουν μεγα^ϋζερο 

χρονζυ,ό δζάσζημα σζην GS: φάσηζ uaz εζχαν ζο μεγα^ύζερο

αρζ3μό σ&όρων aνά σζάχυ. Αυζό εζναζ ζο &ζο ευαζσ3ηζο σζάδζο 

uaz η δζάραεζά ζου μεζώνεζαζ δ ρασζζαά είαζζζαζ ζηζ 

υαζα&όνησηζ Ιόγω uynJAz 3ερμοαρασζαζ. ν&άρχεζ μζα μεζωση σζον 

αρζ3μό ζων αν3ζδζων ανά σζάχυ uaz αρζ3μό σ&όρων ανά μονάδα 

ε&ζφαν εζαζ. Ά&ο3έζονζαζ όζζ ο αρζ3μόζ ζων σ&όρων ε^έγχεζαζ
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a&oujl εζσζζηά a&o inv ε&zupazouca δερμουρασζα, oz Abnot zt at. 

(1991) &αραζΑρησαν μζα γραμμζυΑ συμμεζαβοΛΑ zou αρζδμού czn 

(±icn δερμοαρασζα α&ό zn σ&ορά μέχρζ ζην άνθηση [Ezu. 9). H 

συμμεζαβο^ιΑ δεζχνεζ μζα μεζωση 5.5% gzov αρζδμό σ&όρων γζα 

ηάθε 1°C βου auf-άνεζαζ η δερμοαρασζα. 0 AvzzzcLo zt at. 

('1991) &αραζΑρησαν apvnzzuA ε&ζδραση ζων uynjOv θερμον,ρασζών 

gzov αρζδμό uouuuv uaz cznv δζάραεζα ανA&zur-nz zou σζάχυ uaza 

znv GS2 φάση (Ezu. 10).

MEAN TEMPERATURE Cc)
Relationship between temperature (°C, sowing to anlhesis) 

and grain number. (From Abrol el al., 1991.)

ΕΙΚΟΝΑ 10

Η δζάρυεζα zou γεμζσμαζοζ zou uouuou γενζηά έχεζ μζα 

ανζζδεζη σχέση με ζην ε&ζηραζοΰσα Szppoupaaza. Η ηαζα&όνηση 

Λόγω uynJA.z θερμοηρασζαζ ααζά ζη δζάpueza ζηζ GS3 φάσηζ έχεζ 

ωζ α&οζέ?.εσμα ζην &ζο γοργΑ γΑρανση zou φυΚ^ώμαζοζ, 

&ερζορζσμένη δυναζόζηζα αφομοζωσηζ, μεζωμένη μεζαφορά ζων
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& ροζόν ζων ζηζ> φωζοσύνθεσηζ σζον αν α&ζυσ όμεν ο uouuo uaz

μεγαΛύζερεζ α&ώΛεζεζ ε^αζμησζοδζα&ν οήζ> ( Αί-Khatzb & PauZzen,

1 984 ). Συνε&ώζ>, ζο ναθαρό α&οζέΛεσμα ζηζ> uaza&ovncnζ> Λόγω 

uynjri^ 3ερμονρασζαζ> σ’ αυζο ζο οζάδζο εζναζ χαμηΛόζερο βάροζ> 

uouuuv &ου οφεζΛεζαζ σζη μεζωση ζηζ> &ερζόδου ζου γεμζσμαζοζ, 

ζου σ&όρου, σζον ρυθμό γεμζσμαζοζ> ή uaz σζα δύο (Τα-ύΚζΑΟ & 

ΙύαηάΖαω, 1 989 ). Βασzfόμενο*5 σε δζάφορεζ, μεΛέζεζ, οζ Ace.ve.do 

et at. (1991) συμ&αζραναν όζζ ζο Βάροζ> ζου uouuou μεζώνεζαζ 

α&ό 4 έωζ> 8% γζα υάθε 1°C αύ£ησηζ> ζηζ> μέσηζ 3ερμονρασζαζ>.

Η φωζοσΰν 3 εση εζναζ μζα α&ό ζζζ &ζο ευαζσθηζεζ> 

δζαδζηασζε*5 σζην ηαζα&όνηση Λόγω υ·ϋηΛάζ> 3ερμονρασζαζ> (BZum, 

1988). Οζ ρυθμοζ ζηζ φωζοσύνθεσηΛ μεζώνονζαζ &ράγμα &ου 

οφ εζΛεζαζ σζην ε&ζζάχυνση ζηζ> γήρανσην ναζά ζην βΛσσζζνή uaz 

ζην ανα&αραγωγζυή φάση (AZ-K.ha.tzb & Pa.uZz>en, 1 9 84). Η

uaza&ovncn Λόγω υι/ηΛή.ί 3ερμονρασζαζ> δρα νυρζωΔ σζζζ>

δραοζηρζόζηζεζ> ζηζ> 3υΛα.νοεζδούα μεμβράνην uaz Ιημζώνεζ ζο 

ενεργό uivzpo ζου φωζοσ υσζήμαζοζ» II. Οζ AZ-Kha.tzb & Pau.Zz>en 

( 1 990) μέζρησαν ζην uadapn φωζοσύνθεση, ζην σζαθερόζηζα ζηζ> 

3υΛανοεζδούζ> μεμβράνην, ζον ασζαθή φθορζσμό ζηΔ χΛωροφύΛΛηζ> 

uaz ζην &αραγωγζαόζηζα σε 10 γενοζύ&ουζ> α&ό ζζλ μεγαΛύζερεζ> 

σζζο&αραγωγζαέΑ &ερζοχέζ> ζου νάσμου νάζω α&ό μέζρζα

(22Ι11°0 ημέραζ*/νύχζαζ) uaz uyn3n (32/27°C ημέραζ, / ν ύχζαζ>) 

3ερμονρασζα γζα 2 εβδομάδεζ σζα φυζάρζα ή α&ό ζην άνθηση έωζ> 

ζην ωρζμόζηζα. Βρέθηνε όζζ η uaza&ovncn Λόγω υι/ηΛήζ

3ερμονρασζαζ> μεζώνεζ ζουζ> μέσουζ ρυδμούζ φωζοσ ύν θεσηζ ναζά 32 

uaz 11%, ζον ασζαθή φθορζσμό ζηζ χΛωροφύΛΛαζ ναζά 42 uaz 11% 

uaz ζην μέση οΛζυή βζομά^α ναζά 32 uaz 15% σζα φυζάρζα uaz
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σζα ώρζμα φυζά ανζζσζοζχα. Ε&ζσηζ, η uaza&ovnon μεζωσε ζα 

μέσο βάροζ zou uouuou (20%) uaz ζο μέσο αρζθμό uouuuv (23%) 

σε σχέση με ζην μέζρζα θερμοαρασζα. Μεζωση ζου ρυθμού 

φωζοσυνθέσεωζ uaz μεζωμέν η &αραγωγζαόζηζα ζων φυζών ήζαν 

σημανζζαά συσχεζζσμένεζ>. Η θερμοανθεαζζαή WH 7 47Μ έδεζ^σ μζα 

α}ζό2ιογη μεζωση ζου ρυθμού ζηζ φωζοσύνθεσηζ> σε σύγαρζση με 

ζην ευαζσθηζη μορφή UH 7 47 (Εζη. 11). Καζα&όνηση 45° C γζα 1 h 

εζχε σαν α&οζέ^εσμα ζην uazi S2 uaz 33% μεζωση ζηζ

φωζοσυνθεζζμήζ, δ ρασζηρζόζηζαζ, σζο γενοζυ&ο UH 7 47 uaz LJH 147Μ 

ανζζσζοζχα. Σε μεζαχεζρηση 50° C γζα lh, ζα φύϊϊα ζη*5 

&ozuzJtzaA WH 7 47 έχασαν ζην φωζοσυνθεζζαή ζουζ zuavoznza, ενώ

η α&ώύίεζα γζα ζην WH 747M ήζαν μόνο 30% (Kaun at at., 1 9SS 1 .

Treatment 
“C min.

Photoiynthelic activity 
(Mg CO, nr2 i-‘)

Oxygen uptake 
mL (0, r1 kg"' leaf)

Tetrazolium activity 
(OD Unit g-' leaf)

Ion leakage 
(9i> conductivity)

WH 147M WH 147 WH 147M WH 147 WH 147M WH 147 WH I47M WH 147

45 “C
20 min. - _ - - 8.9 9.1 - -

30 min. 595 34* - - - - - -

40 min. - - - _ 10.9 8.8 _ _

60 min. 634 156 - - - - -

50°C
15 min. - - 4.90 3.97 _ - - -

20 min. - - _ - 10.1 5.3 _ _

30 min. 592 47 338 3.45 - - -

40min. . - - _ - 8.1 43 _ -

45 min. - - 3.67 2.78 _ - 42.8 45.4
60·πύη. 656 _ — - _ _ _ _

90 min. - _ — _ _ _ 71.4 81.8
55 “C

5 min. - - • _ _ _ 19.0 31.3
10 min. - _ _ _ _ 38.0 625
20 min. - - - - 76.1 100.0

ΕΙΚΟΝΑ 11

Av oz γενόζυ&οζ εζναζ zuavoz να δζαζηρήσουv uynjouz

ρυθμούς ανζα3ν>αγή^> C σε υ·χηϊέζ> θερμουρασζεζ,, ζόζε η μεζωση 

ζη^ δζάραεζα^ ζη* GS: φάση*5 uaz ζου βάρουζ, ζου σζάχυ εζναζ

μζυρόζερη (Btum, 19SS). Παραζηρήθηυε γενεζζαή

SapcJJauzzuoznza γζα ζην ανζζδραση ό^ου ζου φυζοϋ uaz ζην 

σζαθερόζηζα ζηζ θυ^ααοεζδούζ, μεμβράνην (4i.-Kh.atzb & Paut^cn,
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1 990), ζην ιιαδαρή φωζοσύνδεση uaz ζην ζσορρο&ζα C ναζά ζη CS2 

φάση (Acc.ve.do ct at. , 1991). Οζ γενόζυ&οζ &ου ήζαν &ζο 

αν3ouzzuoz σζην uynjid Οερμοαρασζα εζχαν σζα3 ερούζ ρυΟμούζ ή 

μεγαΛύζερηζ δζάρηεζαζ φωζοσυν Οεζζαή δρασζηρζόζηζα, uynjlo 

βάροζ U.0UUOJV uaz uynjio δεζηζη &αραγωγζαόζηζαζ.

Γενζηά, η βε^ιζζωση γζα δημζουργζα avdouzzuou γενεζζαού 

υΛζαού σζην uaza&ovnan Λόγω uynjtnz δερμοαρασζαζ, α&αζζεζ 

συνδζασμό uyn^oii &αραγωγζυου δυναμζαού σε cj\j\czyn uaza&ovncnz 

με ανζζσζοζχη δυναζόζηζα ζου γενόζυ&ου να £ε&ερνά ζην 

ε&ζΛέγουσα γζα ζα ααζάΛΛη·Λ& χαραηζηρζσζζηά ζα ο&οζα 

&ροσδζδουν ανζοχή σζην uaza&ovnan σζα &ερζβάΛΛονζα &ου μαζ 

ενδζαφέρουν (BZum, 19SS). ΜεΛέζη ζων μαζάΛΛιΛων 

&ερζβαΛΛόνζων, uaz ζου ρόΛου ζων φαζνοζυ&ζαών χαρανζηρζσζζνών 

&ου ενφράβουν ζην ανζοχή σζην uaza&ovnan ααδώζ uaz η γενεζζνή 

&αραΛΛανζζαόζηζα εζναζ α&αραζζηζα γζα ζο σχεδζασμό ζηζ 

σζραζηγζαήζ ΟεΛζζωσηζ.

Α&ό ζόζε <S ου η uaza&ovnan Λόγω uynjnz Οερμοαρασζαζ uaz η 

ανζζσζοζχη Λόγω fnpaazaz σε σ υν Οήαεζ αγρού 

αΛΛηΛοε&ηρεάΐονζαζ, η ε&ζΛογή σε συνύήαεζ uaza&ovncnz Λόγω 

uynΛήz Soppoupaczaz &ρέ&εζ να cznpzf-εζαζ σζην α&όδόση 

uaz σζην χρήση ναζάΛΛη-Λων νρζζηρζων. Έναζ γενόζυ&οζ &ρέ&εζ να 

έχεζ ανζοχή σζην Οερμονρασζα uaz δυναζόζηζα &αραγωγήζ αν η 

uaza&ovnan εζναζ_σύνζομη, α&ρόβΛε&ζη uaz μέζρζα. Σε δζαρυώζ 

ανζζ}οα &ερζβάΛΛονζα, μζα συμφωνζα μεζα^ύ δυναζόζηζαζ 

&αραγωγζαού δυναμζνοΰ uaz μέγζσζηζ ανζοχήζ σζην uaza&ovnan 

&ρέ&εζ να εζναζ δυναζή ναζά ζη δζαδζαασζα ζηζ ε&ζΛογήζ. 0 

α&Λούσζεροζ ζρό&οζ να ε&ζΛεγούν ανdouzzuoz σζην uaza&ovnan
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γενοζυ&οζ εζναζ να χρησ ζμο&οζη8 ούν ζαυζόχρονα φυσζυή 

υαζα&όνηση στον αγρό uaz σε &ερζβάλλονζα χωρζς υαζα&όνηση. Οζ 

γενόζυ&οζ &ου ε&ζλέγονζαζ σε βερζβάλλονζα χωρζς uaza&ov ηση 

με βάση ζην Παραγωγή αρν,εζά συχνά α&οδζδουν υαλά σε συν8ήυες 

υαζα&όνησης. Γ ζα δαράδεζγμα, οζ σύγχρονοζ γενόζυ&οζ Se.zz82, 

Kcluz & Cae.ta α&έδζδαν υαλΰζερα α&ό ζο δρώζμο γενεζζυό uj\zuo 

Αηζα σζην υαζα&όνηση υα3ώς uaz σε συν8ήυες χωρζς υαζα&όνηση. 

Σε μζα &αγυόσμζα βάση, οζ γεν όζυ&οζ ζου σζζου &ου ε&ζλέχ9ηυαν 

ή βελζζώ9ηυαν σζην Μέση Αναζολή εζναζ &ζο 3ερμοαν9ευζζυά α&ό 

ζο Ευρω&αζυό γενεζζυό ujzuo. Όμως η Πρόοδος ζης άμεση-ύ 

ε&ζλογής εζναζ συχνά αργή υα3ώς ζα ΐηζούμενα &ερζβάλλονζα δεν 

εζναζ σζαδερά uaz ο βα8μός αυρζβεζας ζης uaza&ovησης δεν 

μ&ορεζ να ε&ζβεβαζω9εζ. Η α£ζολόγηση ζου υλζνού σε μεγάλο 

αρζ3μό &ερζοχών ή σε ελεγχόμενες συν8ήυες μ&ορεζ να 

ελαχζσζο&οζήσεζ ζζς δζαφορές α&ό χρονζά σε χρονζά uaz α&ό 

ζο&ο3εσζα σε ζο&ο8εσζα.

Οζ γενόζυ&οζ ζου σζζου με ανζοχή σζην uynj\n 8 ερμουρασζα 

&ρέ&εζ να εηφρά~}ουν ένα ή &ερζσσόζερα χαραυζηρζσζζυά ζα ο&οζα 

3α μ&ορούσαν να χρησζμο&οζη3ούν ως υρζζήρζα ε&ζλογής. Αυζά 

δερζλαμβάνουν: ευρεζα φάση αν8οφορζας, άν8ηση ζον &ζο δροσερό 

μήνα, υ·μηλή ζυανόζηζα α£ζο&οζησης ζου φωζός, βα3ζές ρζΐες, 

χαμηλή ε^αζμησζοδζα&νοή, βελζζωμένη ζσορρο&ζα ενέργεζας σζα 

3ερμαζνόμενα όργανα uaz μεγαλύζερη δερζοδο γεμζσμαζος σ&όρου 

(Ace.ve.do e.t a!.., 1991).

Τα δυσμενή α&οζελέσμαζα ζης 8ερμόζηζας σζην ανά&ζυ^η uaz 

εγυαζάσζαση ζων φυζών μ&ορούν να zpo&oQozn8ούν με γενεζζυό 

χεζρζσμό ζων σζαδζων ανά&ζυ£ης ζου Φυζού υάνονζάς ζο ζυανό
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να Ϊ£®ερνά ζα &ροβύίήμαζα δροσαρμόϊονζαΛ ζο xpovzud δζάραεζα 

ζων φάσεων. Τε^ευζαζε-ί έρευνε-ύ σζζζ, φάσεζζ, ανά&ζυ^ηζ, ζων 

φνζών ζων γονέων uaz ζων υβρζδζων a&oudj\uycv όζζ σε θερμά 

Qzpz6dJJovza η βϊασζζηή φάση ήζαν μεγα^,ύζερη uaz η

δζαφορο&οζηση ζου σζάχυ μζηρόζερη α& ’ όζζ σε uavovzuo 

&ερζβά^ν>ον, ajjd η ojzun δζάρυ,εζα uaz σζζ-ύ δύο φάσεζ-6 ήζαν 

σχεδόν ζδζα σζα δύο &ερζβάν>ν!ονζα (Ezu. 12). Οζ γενόζυ&οζ ΗΌ 

2009 uaz Kh.anck.za 65 δζίφεραν σζη 6zdpucza ζων δζάφορων 

φάσεων &ου ϊενζνησαν ζην ζδζα xpovzud σζζγμή. Η uuρζαρχη 

σχέση ζων γενοζύ&ων σε δζαφο ρεζζηέζ> φάσεζζ> ε&ζσηζ, djjapo σε 

δζαφορεζζαά &ερζβάνΜονζα.

DurationofpbeDophasesinfoargenotypesaodtheirhybrids 
under two photothennal environments (E, -19SSI and E, 10.11S7)

Days required for;

Vegetative Spike Stem
phase differentiation elongation

E, E, E, E,
Harrier's 42.8 36.8 9.4 18.0 67.6 44.6
WH147M 47.8 34.0 7.4 16J 75.6 53.5
Kharehis 65 47.8 31.0 7.0 19.5 43.2 36.7
HD 2009 45.6 38.0 9.6 15.0 41.0 35.0
Harrier's x Kh.65 34.6 39.0 10.8 12.0 50.8 46J
Hama's x HD 2009 AZ2 40.0 13.2 iao 48.8 44.0
WH 147Mx Kh.65 43 2 39.2 11.8 11.8 61.2 47.8
WH 147M xHD 2009 45.2 40.0 92 11.0 65.8 40.4

ΕΙΚΟΝΑ 12

Χ,ρησζμο&οζώνζαζ, zza μέρεζ α&ό ζην αρχή ζηζ άνθησηζ, ωζ 

ηύρζο δζαγνωσζζηό χαραηζήρα, οζ Szngh & Be.kt ( 1 989) uazdzaT-av 

zoua γενοζύ&ουζ, jcou σζζου σε &ένζε uaznYopzcz>: I) Με uynjd 

ευαζσθησζα σζην θερμοηρασζα β.χ. LJH 147, ΗΌ2204, LJG 371, II) 

Με uynjrί ευαζσθησζα σζην 8 ερμοηρασζα uaz ανζζδραση σζην 

φωζοβερζοδο S.x. Κ. Sona, UL 410, Thatckcn, III) Με χαμηλά 

ανζζδραση σζην 8ερμονρασζα uaz χωρζζ, ανζζδραση σζην
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φωζο&ερζοδο &.χ. bJH 157, ΗΌ 2009, Veen’S’, IV) Ανζοχή cznv 

uynjn 8ερμοαρασζα uaz φωζο&ερζοδο &.x. C 306, Hzndz 62, 

Hybnzd 65 uaz V) Xup-ίζ, ανζζδραση cznv uynjin δερμουρασζα uaz 

cznv φωζο&ερζοδο &.x. Han-n.ze.-n. ’ S ’ , WH 147M, Tnzpte Vz-nlz (C). 

Αυζή n uazdzapn δζνεζ ζην δυναζόζηζα να ε£ηγη8ούν οζ 

γενοζυ&ζαέζ> δζαφορέζ cznv α&όδοοη σζα δζαφορεζζυά 

&ερζβά22ονζα.

Εφόσον η βεύΐζζωση ζηζ> α&όδοσηζ, εζναζ ο zcjzuoz, σζόχοζ> σε 

ηά8ε Πρόγραμμα 8ε ?,ζζωσηζ, μζα συνδζασμένη βε^ζζωζζυή 

σζραζηγζαή η ο&οζα 8α ε&ζβεβαζωνε όζζ ο συν δζαομόζ> ζηζ 

α&όδοσηζ> uaz ζηζ> ανζοχήζ, cznv uaza&ovncn cznv uynj\n 

8ερμουρασζα εζναζ ε&ζ8υμηζόζ. Το χρησζμο&οζούμενο γενεζζαό 

ujzuo &ou έχεζ ij\j\ozyn ανζοχήζ, 8α έ&ρε&ε να δζασζαυρω8εζ με 

γενόζυ&ουζι &ου έχουν μηχανζσμούζ γζα ανζοχή cznv uaza&ovncn 

α&ό uyn2n 8ερμουρασζα. Σζην Ezu. 14 β^έ&ουμε ζην σζραζηγζαή 

βε2ζζωσηζ> γζα ανζοχή cznv uaza&ovncn 2ογω uynj\Az> 

8eppoupaczaz>.

' T£Joz>, η α&όδοση ζων φυζών cznv uaza&ovncn 2όγω uynj\nz> 

8ερμοηρασζαζ> ε^ηγεζζαζ με ζρεζζ> zpoQouz,. Πρώζον, η 

ανα&ζυσσόμενη &J\aczzu0znza uaz η γενεζζυή δ υν nzzuoznza μέσω 

ζων ο&οζων ζα σζζηρά άγωνzjονζαζ ενάνζζα cznv uaza&ovncn. 

Δεύζερον, η δζαχε-ipncn &ου ε&ηρεάΐεζ uaz ζο εζδοζ, ajjd uaz 

ζην δζα8εσζμόζηζα ζων εζσροών. Τρζζον, &ζ8α νέζ> συνδέσεζΛ 

ανάμεσα σζα υνίζμα-γενόζυ&ο-δζαχεζρηση με αναφορά σζα 

συσζήμαζα &αραγωγήζ ζων σζζηρών. E&apunz γενεζζαή 

&apa2J\auzzu0znza γζα ανζοχή cznv uaza&ovncn 2όγω uyn2ή■4 

8ερμοηρασζαζ> υ&άρχεζ σζο γενεζζυό ujzuo ζου σζζου uaz &ρέ&εζ
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να αϊζοδοζαΖεί uazijjnja. Όμων zo δρόβ^ημα Qou έχεζ σχέση με 

ζηι· χαμηλή &αραγωγή σζζηρών Jάγω uynjnv 3ερμόζηζαν έχεζ 

8ερζ6α^^ονζο3ογζηέν, οζν,ονομζυέν uaz 8ο^ζζζν.έν δζασζάσεζν uaz 

3α έ&ρε&ε να ανζζμεζω8ζσ3εζ με 8αγηόσμζα συνεζσφορά μέσω ενόν 

δζαζύου συνεργασίαν.

ΕΙΚΟΝΑ 13

BREEDING STRATEGY FDR HEAT TOLERANCE
GERMPLASM SCREENING 
AfC EVALUATION IN TAR
GET ENVIRONMENT

THERMO RESISTANT GENOTYPES

PHYSIOLOGICAL BIOCHEMICAL GENETIC t BIOTECHNOLOGY 
CYTOGENETICS TISSUE CULTURE 

, DISTANT HYBRIDIZA
TION

KEY CHARACTERISTICS 
SELECTION CRITERIA

+
VARIABILITY a HERnABILITY

GENES A GENETIC 
ELEMENTS

ELITE GENEPOOL FOR THERMO 
TOLERANCE DONOR GENOTYPES

INFORMATION

HYBRIDIZATION

F2-3 HEAT STRESS SITUATCN 
WAT ER t INPUTS NOT UMITN3 

4
- Fyi SELECTION A TESTS-------

NATIONAL REGIONAL TEST

INFORMATION

HEAT TOLERANT 
VARIETY

MANAGEMENT 
PRACTICES 

________ I
RELEASE OF VARIETY AND 
PACKAGE FOR SPECIFIC 
SITUATION

Breeding Jtrategy for beat tolerance.
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VI) ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Η εγηαζάσζαση uaz η ανά&ζυ£η ζων φυζών ζων ώερζσσοζέρων 

εζδών ώερζορίίεζαζ α&ό ααζα&όνηση Jάγω χαμηλών δερμοιιρασζών 

σε ud&ozo σζάδζο ζου udujlou f-ωήζ ζου. Γζα να ανζαγωνζσζούν με 

ζην uaza&ovncn αυζή, ζα φυζά έχουν αναώζύφεζ μηχανζσμούζ 

ώροσαρμογήζ &ου uavovifouv ζην δερμοιιρασία uaz έχουν 

δζαδζηασίεζ εγυ^ζμαζζσμού &ου μπορούν να ανζζσζραφουν.

Η ε&ζβίωση σε δερμοηρασίεζ υ,άζω α&ό ζο σημείο ®ή£η-ύ 

έχεζ ζη μεγα^ΰζερη έμφαση σζην βεώζίωση γζα ανζοχή σζην 

υ,αζα&όνηση Σ\όγω ζων χαμηλών δεροηρασζών. Όμωζ, η 

μεζαβαΣΙ^όμενη έηφραση ζων γονζδίων &ου σχεζί^εζαζ με ζζζ 

δζάφορεζ θερμοηρασίεζ δεν εζναζ ζο μόνο α&οζέ^εσμα γζα ζην 

ε&ζβίωση σε χαμη^έ-ί θερμου.ρασζε-6. Ο εγυ^ζμαζζσμόζ, σζζ-6 

χαμηώέζ, 5ερμοηρασζεζ εζναζ μζα ενεργόζ δζαδζηασία &ου 

συνοδεύεζαζ με ζην ανά&ζυ?η σε 3ερμοηρασζεζ &ου &j\nazdfouν ζο 

σημείο. &ή£ηζ. Εζσζ, ζα φυζά έχουν αναώζύ^εζ συσζήμαζα 

Βροσζασίαζ ή δζαδζχιασίεζ ζρο&ο&οίησηζ &ου ζουζ ε&ζζρέ&ουν να 

βε^ζζώνουν ζην ανάώζυ£η ενώ ο εγιιάζμαζζσμόζ βρίσυ,εζαζ σε 

ε£έΛζ£η. Η zuavόζηζα να συνεχίζουν ζην αν άώζυφή ζουζ σε 

χαμη^έζ δερμοηρασίεζ εζναζ έναζ μηχανζσμόζ ώροσαρμογήζ &ου 

δίνεζ σε ένα είδοζ ένα συναγωνζσζζιιό εον έηζημα 

ε&ζμηυ,ΰνονζαζ ζην ε&οχή αώοζε^εσμαζζυήζ avd&zufnz ή 

ε&ζζρέ&ονζαζ ζο φυζά να εημεζα^ευζεί ζζζ ευνοζυ,έζ συνδήυ,εζ 

ναζά ζην Άερίοδο ανά&ζυφ-ηζ (Entz & Είοωίαη, 1991). Πράγμαζζ, 

γζα είδη &ου ώροσαρμό?ονζαζ σε &ερζοχέζ με μαυ,ρύ, ή&ζο 

χεζμώνα, ένα uynjio ε&ί&εδο ανζοχήζ σζην ώαγωνζά εζναζ συχνά 

Άζγόζερο σημανζζηό α&ό όζζ μζα δζαρν,ήζ φωζο&ερίοδο, μζα
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δερίοδο J αν δάν ου σαζ ηαζάσζασηζ ή aQazzn.cn εαρζνοδοζησηζ Qou 

αδοζρέδεζ ζα φυζά αδο ζο uc εζσέ^δουν σζο ε£σζρεζζυά 

ευαζσδηζο σζάδζα ζηζ αναδαραγωγήζ μέχρζζ όζου να δαρέ?ιδεζ η 

δερζοδοζ ζων χαμηλών δερμοαρασζών. Καζά συνέδεζα, η ανάδζυ£η 

uaz εδζ^ογή γεν οζύδων Qou εδζζρέδουν ευρεζα ζροδοδοζηση ζων 

δερμοευαζσδηζων μεζαβο^ζυ,ών δζαδζαασζών uaz ηρζζζηών δομζηών 

σζοζχεζων δεν δρέδεζ να μαζ εαδ^ήσεζ, εζδζηά σζα εζήσζα uaz 

μη, χεζμερζνά φυζά ζα οδοζα δρέδεζ ι/α εγα^ζμαζζσδούν σε 

μεγάλο εύροζ δερζβα^Μονζο^ογζυών συνδηυών. Εζναζ ζο γενεζζυό 

σύσζημα uaz οζ ρυδμζσεζζ ζου ααδώζ uaz η δο^ύδ^οαη 

αΆΑηΆεδζδραση με ζο δερζβά^^ον δου αάνεζ ζην βε^ζζωση γζα 

ανζοχή σζζζ χαμη^έζ δερμοαρασζεζ, μζα συνεχής δρόαν\ηση.

Μζα μεγάλη ερευνηζζαή δροσδάδεζα έγζνε γζα να γΐυδούν ζα 

μυοζήρζα ζηζ ανζοχήζ ζων φυζών σζζζ χαμη^έζ δερμοαρασζεζ. 

Αρυεζή δρόοδοζ έχεζ δραγμαζοδοζηδεζ, ajljd ζο Qpauzzuo 

αδοζέ^εσμα αυζήζ ζηζ έρευναν σζην βε^ζζωση ζων φυζών ήζαν 

ε^άχζσζο. Ενώ οζ βε^ζζωζέζ έχουν εδζζυχώζ δζαζηρήσεζ ζα 

εδζδεδα ανζοχήζ ζων φυζών σζζζ χαμη^έζ δερμοαρασζεζ μέσα σζζζ 

ήδη υδάρχουσεζ δερζοχέζ δροσαρμογήζ ζου, δροσδάδεζεζ να 

εδενζαδούν σε δερζοχέζ δου αδαζζούν μεγα^ύζερη ανζοχή σζζζ 

χαμη^έζ δερμουρασζεζ δεν αδέδοσαν δαρά ε^άχζσζα αδοζε^έσμαζα. 

Οζ δρωζεύονζεζ Λόγοζ γζα αυζή ζην έ^^Ιεζ^η εδζζυχζαζ 

δερζ^αμβάνουν: αφ Η εαμεζαγΙ^εύσζμη γενεζζαή Qapajijauzzuoznza 

γζα ανζοχή σζζζ χαμη^έζ δερμονρασζεζ έχεζ σε μεγάλο βαδμό 

ε}ανζ^ηδεζ σζζζ γενεζζυέζ δηγέζ ζων δερζσσοζέρων εζδών, 

8] έναζ μεγά^οζ αρζδμόζ γονζδζων με μζνρή αδοζε^εσμαζζυόζηζα 

uaz QoJuQJouaz α^^η^εδζδράσεζζ opzjouv ζον φαζνοζυδζαή
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έιιφραση αυζού ζου xapauzdpa udv ονζας ζην εδχλογή δύσυολη, 

γ) οχ νοχνές με3οδολογχες δεν εδχζρέ&ουν ζην δχαφοροδοχηση 

ζων γεν οζύδων, δ) η μέζρηση γχα ανζοχή σζχς χαμηλές 

δζρμοαρασχες χωρχς ζην aupxSaxa zn-i ανάλυσης υ,άδε φυζού ή uax 

δολλών μα^χ εχναχ ααζασζροφχυή udv ονζας ζην ε&χλογή 

ε}αχρεζχν.ά δολύδλοαη uax εΐ η δερχορχσμένη έηφραοη ζων £ένων 

γονχδχων δου μεζαφέρονζαχ αδό άλλα γένη uax εχδη δ.χ. η 

αν9zuzxuoznza σε χαμηλές 9ερμοαρασχες zou Secate ce.Aa.ate. (L.) 

δεν ευφράσ9ηαε σε ένα υδόβα9 ρο σχζηρού [TAxtxcum ae.z>ttvum 

(L.)].

Η ανζοχή σζχς χαμηλές 9ερμοαρασ.χες εχναχ ένα δολύδλοαο 

&OCOZXU0 xapauznpxazxuo δου εαφρά^εζαχ ααζόδχν έν9εσης ζων 

φυζών σε 9 ερμοαρασχες δου δροσεγγχ^ουν ζο σημεχο δή£ης. Σε , 

μεγάλο αρχδμό δημοσχεύσεων, δεν υδάρχεχ γενχηή συμφωνχα γχα 

ζον ζρόδο δράσην ζων γ ονχδχων δ ου ελέγχουν ζην έαφραση αυζού 

zou xapauznpxozxuou. Υδοζελής, δροσ9εζχυή, μερχυώς uupxapxn 

uax υδερυυρχαρχη δράση, όλα έχουν αναφερ3εχ γχα ζην δράση ζων 

γονχδχων δου ελέγχουν ζην ανζοχή σζχς χαμηλές 9ερμονρασχες 

! Stu-ih.no {,{) et at., 1 9 84 j.

Η ελάχχσζη ανάδυση ζων δχαφορών σζην ανζοχή σζχς χαμηλές 

9ερμονρασχες με έλεγχο σζον αγρό uax σε ελεγχόμενες

εργασζηρχαυά σ υν 3ήυες δου έγχναν σε ένα αδλό uax ελάχχσζο 

εδχδεδο ααζαδόνησης εχναχ ζουλάχχσζον μερχυώς υδεύ9υνη 

γχα apuczd αδό ζα ανζχφαζχαά συμδεράσμαζα.

Παρά ζα εμδόδχα δοu οφεχλονζαχ σζχς με3 όδους

αγχολόγησης, ζα αδοζελέσμαζα δχαφορων εργασχών (Οκα^χας, 

1931; Stutkno ύί at at., 19S4; Stum, 1 988 ; Lxmxn & Fouitea,
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1991] μ&ορούν να auvoyzaSouv γζα να δώσουν μζα γενζαή εζυόνα 

ζον γενεζζαο έλεγχο ζηζ> ανζοχήζ> σζζζ χαμηάΐέ-i 8ερμοαρασζεζ>, ζο 

εύρο-4 ζηζ γενεζζιιή-& &apaj\j\auzxu0znzaz>, ζζζ &ηγέζ γονζδζων 

μέσα σζα εζδη, ζζζ &ζ8ανέζ> &ηγέζ> νέα-ύ εημεζα^^εύσζμηζ 

γενεζζαήζ &apajjauzzuoznzaz uaz ζην έηφραση ζων £ένων 

γονζδζων (συγγενή ή άγρζα εζδη] σε ηα^Αζεργούμενα φυζά.

1 . Οζ υ.υζο&ν\ασμαζζυ.οζ &αράγονζεζ> έχουν εμ&^αηεζ σζον 

έλεγχο γζα ανζοχή σζζζ χαμη^έζ 8ερμοαρασζεζ. Όμω-ύ, ζα 

βερζσσοζερα δεδομένα έχουν uazajnfoz σζο σ υμ&έρασμα όζζ η 

ε&ζδραση ζου ηυζο&^άσμαζο-ό εζναζ ε^άχζσζηζ> σημασζα-i uaz, όζζ 

εάν &αρ’ εάΐ&ζδα εμ&}.έηεζαζ, &αζ^εζ δευζερεύονζα pojlo σζον 

μηχανζσμό ελέγχου ζηζ ανζοχήζ, σζζζ> χαμη^έζ 8ερμοηρασζεζ.

2. Τα γονζδζα &ου Παρέχουν δζάφορα ε&ζ&εδα ανζοχήζ σζζ-6 

χαμηάϊέζ 8ερμοηρασζσζ (Sp08nuav μέσα uaz ανάμεσα σζα εζδη. Οζ 

βε^ζζωζέζ, φυζών azaSnuav zuavoz να χεζρζσζούν ε&ζζυχώζ> αυζή 

ζην &apaJij\auzzuoznza γζα να δζαζηρηδούν ζα ε&ζ&εδα 

av8ouzzuoznzaz> σζο upuo σζο γενεζζυό ujizuo μέσα σζζζ> γνωσζέζ 

&ερζοχέζ> &ροσαρμογήζ> ζουζ>. Αϊζό^ογη &apajjauzzu0znza σζο 

εύροζ ζηζ> ανζοχήζ σζζΔ χαμηλέ* δερμοαρασζεζ ε&ζσηζ> υ&άρχεζ 

ανάμεσα σζα εζδη, όμωζ>, &ροσ&ά8εζεζ> γζα μεζαφορέζ γονζδζων 

α&ό εζδοζ σε εζδοζ uaz α&ό γένοζ σε γένοζ εζχαν α&ογ οηζευζζυά 

α&οζε}ιέσμαζα.

3. Αν uaz υ&άρχουν &αραδεζγμαζα γονζδζων μη &ροσ8εζζνήζ 

δράσην, η ανζοχή σζζζ χαμη^έζ 8ερμοαρασζεζ μέσα σζα εζδη 

ε^έγχεζαζ αυρζωζ α&ό γονζδζα με &ροσ8εζζαή δράση. Σζον 

σζζάρζ, η αναγνώρζση ενοζ uuρζαρχου γονζδζου &ου ε&ηρεά^εζ 

ζην ανζοχή σζζζ χαμη^έζ 8ερμοαρασζεζ ζο ο&οζο εζναζ σζενά
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συνδεδεμένο με ζην εαρζν ο&οζηση lVx.nl) (Bnuta-BabaZ & Fowlax., 

1985; Sutka & Snaps., 1989) εζναζ μζα σημανζζαή εϊαζρεση γζα 

ζον ρόJ1 ο ζη-6 &ροσ3εζζαήΔ δράσην ζων γονζδζων.

4. Floju uaSopzczzuo uaz γζα ζην &οσόζηζα uaz γζα ζην 

&οζόζηζα ζων γονζδζων γζα ανζοχή σζζΔ χαμη^έΔ 3ερμοαρασζεΔ 

εζναζ ζο μέγε3οΔ ζου υ,υζζάρου. Μζαρόζερο μέγεδοΔ υ,υζζάρου 

δζευρύνεζ ζην ίυ.φραση γονζδ.ίων ανζοχήΔ σζζΔ χαμη^έΔ 

8ερμοαρασζεΔ ν,αζά ζη δζάραεζα ζηΔ δζαδζαασ.ζαΔ εγα^ζμαζζσμού 

(Ltmtn & ΈοωΖεη., 1991).

5. ΈναΔ μεγάνΙοΔ αρζ3μόΔ γενεζζαήΔ ζσορρο&ζαΔ ή αρμονίαΔ 

α&αζζεζζαζ γζα ζην ftjliipn έαφραση ζων γονζδζων αυρζωΔ σζον 

μηχανζσμό ανζοχήΔ σζζΔ χαμη^έΔ 8ερμοαρασζεΔ.

6. Συγμευ,ρζμένε.·> α^^ηβε&ζδράσεζΔ γονζδζων ζσωΔ δαζ^ουν 

ιιά&οζο p6J\o οζην ζε^ζιιή έαφραση ζων £ένων γονζδζων ανζοχήΔ 

σζζΔ χαμη^έΔ 3ερμοαρασζεΔ ®ου εζσήχ3ησαν σε γενεζζηό υ®όβα8ρο 

ζων εζδών-^η&ζών. Π.χ. ζο υ&ερέχον σε ανζοχή σε χαμηλέ* 

3ερμου.ρασζεζ> Seca.£e ce.x.e.ate (L.) δεν εαφράσ3ηηε σε ένα 

υδόβαδρο ζεζρα&^οεζδούΔ (Lzmzn at at., 1 985 ) uaz εϊ-α&^οεζδούΔ 

[Vnovak & ΨοωΖαη., 1 978 ) σζζηροΰ.

ΑυζέΔ οζ δαραζηρήσεζΔ δζνουν auopn μζα φορά έμφαση σζζΔ 

δυσηο^ζεΔ &ου υπάρχουν σχεζζηά με ζζδ &ροσ&ά3εζεΔ να 

&ρομη8εύσουμε ζα βενίζζωζζηά &ρογράμμαζα με υ&ερέχονζα γονζδζα 

γζα ανζοχή σζζΔ χαμη^έΔ 8ερμοηρασζεΔ με μεζαφορά γονζδζων αώο 

γένοΔ σε γένοΔ uaz α&ό εζδοΔ σε εζδοΔ χρησζμο&οζώνζαΔ 

ηυζογενεζζαέΔ uaz βζοζεχν ονΙογζαέΔ δζαδζαασζεΔ.
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VII) ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Τα apvnzzud αβοζελέσμαζα ζου Ο3 uaz άλλων φωζοχημζυών 

οΣεζδζω ν (SOz) σζην αγροζζυή Παραγωγή βαpaznpnSnuav βρώζα 

σζζς ΗΠΑ czo ζέλος ζης δεααεζζας ζου 1 940 (Mzdd.le.ton et at.,

1 950 ). Τα βροβλήμαζα ήζαν ζδζαζζερα εμφανή c ζην Νόζζα 

Καλζφόρνζα ε£αζζζας ζου συνδυασμού uynjluv ευ,βομβών ζων 

βρόδρομων ζου Ο3 χημζαών ενώσεων (vzzpzui ο^εζδζα uaz 

υδρο^εζδζα) uaz αλζμαζζυ,ών συν3ηυ.ών βου δζευυολύνουν ζην 

δημζου ργζα ζου Ο3 . Τραυμαζζσμός ζου φύλλου βαραζηρήδηυε σε 

δζάφορα εζδη φυζών συμβερζλσμβανομένων uaz ζων σζζηρών, 

φρούζων, ?ζΙανύων uaz υαλλ<·οβζσζζυών φυζών.

Γζα να βροσδζορζσζούν ζα αβοζελίομαζα ζου 03 σζην 

αγ pozzun βαραγωγή σζζς ΗΠΑ συσζάδηηε ένα μεγάλο βρόγραμμα 

(NCLAN) ζο 19S0. Σημανζζηά σζζηρά ouzidnuav σε δζάφορες 

συγυενζρώσεζς Ο3 χρησζμοβοζώνζας εζδζυούς ελεγχόμενους 

χώρους. Οζ χώροζ αυζοζ βου αναβζύχδηυαν σζζς ΗΠΑ γζα να 

udvouv δυναζόν ζην έυδεση φυζών σε δζάφορες συγηενζρώσεζς 

μόλυνσης σε όσο ζο δυναζόν βζο ρεαλζσζζηές συνΰήυες (Heagte 

e.t at., 1 973). Χρησζμοβοζώνζας ζους ελεγχόμενους αυζούς 

χώρους σε συνδήυες αγρού μελεζήδηυε uaz βροσδζορζσδηυε η 

σχέση συγηένζρωσης με ζην ανζζδραση γζα apuozd σζζηρά (Heck 

et at. , 1988b).

Η ΕΟΚ γζα να ua9ορζσεζ ζα αβοζελέσμαζα ζου Ο3 σζα φυζά 

δημζούργησε ένα βεζραμαζζυό βρόγραμμα (COST 612) γζα να 

αΣζολογήσεζ ζην αβώλεζα ζης βαραγωγής βου οφείλεζαζ σζην 

μόλυνση ζης αζμόσφαζρας σζην Ευρώβη ζο 1984. Το βρόγραμμα 

ζελεζωσε ζο 1990 όμως ζα αβοζελέσμαζα αυόμη α£ζολογούνζαζ.
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Οσοι/ αφορά ζο σζζάρζ οζ f-ημζέζ οφεζγίονζαζ σζον 

ζραυμαζζσμό ζου φυ^^ώμαζο-ύ, σζην &ρόωρη γήρανση ζου 

φυώώ\ώμαζοζ uaz σζην μεζωση ζηζ &αραγωγήζ. Η έυδεση zou σζζου 

σε μέζρζα uynjii* συγυενζρώσεζζ> ζου 03 διτμζουργεΙ ζραύμαζα 

ορατά uaz οδηγεζ ζο φυ^^ο σε συμ&ζώμαζα όμοζα με αυζά &ου 

βαραζηρούνζαζ ηαζά ζην γήρανση ζου φύνΙ^ου (Haagta at at.,

1 989 ; Ptazjat at at., 1991) δεζχνονζαζ όζζ η έαδεση σε 03 

ftpouajiaz Πρόωρη γήρανση ζου φυ^^ώμαζοζ.

Αρηεζό ujzuo χεζμερζνού σζζου έχεζ ευζεδεζ σζο 03 σζζζ 

ΗΠΑ (Haagta at at., 1 979 ; Kzatt at at., 1 985 ; Kohut at at., 

1987). Η έρευνα σζην Ευρώ&η ασχο^ήδηαε με ζα εαρζνά σζζηρά 

(Fullnan at at., 1 989 ; Ptazjat at at., 1991). 'OJat αυζέζ oz 

έρευνεζ έδεζ£αν όζζ αύληση znt συγαένζρωσηζ ζου 03 εδϊζφέρεζ 

μεζωση znt δαραγωγήζ. Σε ό^εζ> ζζζ> έρευνεζ ζο 0 3 δρα βρώζζσζα 

σζο μέγεδοζ ζου σ&όρου uaz δευζερευόνζωζ σζον αρζδμό ζων 

σ&όρων ανά σζάχυ.

Το 03 δρα σζην φωζοσύν δέση Qpzv ζα συμ&ζώμαζα γζνουν 

οραζά. Μεζωση ζηζ υαδαρήζ, φωζοσύνδεσηζι &ου οφεζ^εζαζ σζο 03 

&αραζηρήδηαε σε &oJJd εζδη φυζών, συμ&ερζ^αμβανομένου uaz ζου 

σζζαρζού (Amundzon at at., 1987). Έρευνεζ &άνω σζα φύ^^α 

έδεζ£αν όζζ οζ χύίωρο&^άσζεζ, εζναζ ζα &ζο ευαζσδηζα οργανζδζα 

ενώ ζα μζζοχόνδρζα ζα Jζγόζερο (Ojanpaza at at., 1992). Αν 

uaz η σχέση μεζαϊ-ύ ζου ρυδμού ζηζ> ααδαρήζ, φωζοσύνδεσηζ> uaz 

ζηζ &αραγωγή-δ δεν εζναζ α&ύΐή σχέση, έχεζ δεζχδεζ όζζ η 

δζαδεσζμόζηζα ζηζ αφομοζωση* δα ε&ηρεάσεζ ζην ζε^ζυή

Παραγωγή σζο σζζάρζ. Η αρνηζζυή δράση ζου 03 σζην &αραγωγή 

σ&όρου δει/ εζναζ μόνο α&οζέΣ\εσμα ζηζ μεζωσηζ znt zuavoznzat
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αβοδήυευσηζ σζο φυζό. Η βαραγωγή σβόρου εβζσηζ> ε£α ρζάζαζ αβό 

ζη δζάραεζα ζου γ εμζσμαζοζ> ζου σβόρου η οβοζα μζυραζν εζ αβό 

ζο 03 δζόζζ ωρζμά^εζ βρόωρα ζο φύλλο.

Αριιεζή αβό ζην αρχζηή εργασία σζην ανάβζυ£η znt 

ανδειιζζυ,όζηζα-ύ czo SO: (Τ ay ton. & Mundy, 1 975 ) εβζηενζρώδηηε 

σε ε-ίδη βου η σ υγηένζρωση SO: ήζαν σβοραδζυ,ά βολύ υι/ηλή. Η 

ανζοχή σε ο?ύ ζραυμαζζσμο αβό ζέζοζεζ, συγηενζρώσεζζ μβορεζ να 

μην βροσφέρεζ ανζζσζαση σε χρόνζο ζραυμαζζσμο βου οφεζλεζαζ 

σε χαμηλόν μα βζο μόνζμεζ> συγυευζρώσεζζ>. Πζο βρόσφαζη εργασζα 

(ΜζΙζ,οη & Batt, 19S5) βρόζεζνε όζζ η ανάβζυ£η ζηζ> 

αν δ εηζζηόζηζαζ> σζο SO2 σε συγυενζρώσεζ-i ζυβζυέΔ σζην Βόρεζα 

Ευρώβη σζην δευαεζζα ζου 1 970 αβαζζούσαν μόνο λζγα χρόνζα, 

uaz μβορούσε να ανζζσζραφεζ όζαν οζ συγυ,ενζρώσεζζ μεζώνονζαν.

Οζ Haagte. at at. (1991) έχουν ζελουζαζα δεζ£εζ όζζ ζο 

Tnz^otzum n.epe.n.4 L. β ου αναβζύχδηαε σε εζδζηά ελεγχόμενουζ 

χώρουζ, με δζάφορε-ύ συγιι.ενζρώσεζζ> 0: γζα δύο βερζόδουζ, υβήρχε 

δυναζόζηζα εβζλογήζ, γζα ανζοχή σζο Ο3 . Έζσζ, υβέδεσαν όζζ η 

εβζλογή γζα ανζοχή σζο Ο3 zou Τnziotzum napanz, L. μβορεζ να 

συμβαζνεζ uaz σε συνδήυεζ βερζβάλλονζοζ αλλά μάλλον βαζρνεζ 

βερζσσόζερο χρόνο αβά δύο βερζόδου-ύ.

Πρόσφαζα οζ Ve.tzzzan.zou at at. ( 1 992) ερεύνησαν ζην 

βζδανόζηζα η εβζλογή αβά βελζζωζέ*5 να εζχε εβζδράσεζ σζην 

ευαζσδησζα σζο 0: σζζζ uazvούργζεζ Ελληνzuiz βοζηζλζεζ ζου 

ανozfzdzzuou σζζου (Tn.ztzc.um aaztzvum L. & Τnztzcum dunum L.) 

Τα αβοζελέσμαζα ζων βεζραμάζων ζουζ έδεζ?αν ζο ανζζδεζο.

Περαζζέρω συμμεζοχή ζων Βελζζωζών γζα ανζοχή σζην 

μόλυνση ζηζ αζμόσ φαζραζ μβορεζ να ανευ ρεδεζ σζην Βελζζωση γζα
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ασ8ένεζεζ> ή ένζομα. Ο Oohman ( 1 988 ) έδεζίφε όζζ υ&ήρχε σζενή 

Sczzun σχέση σζζΔ 8>οζαζ?ιζεζ σζζαρζού ανάρεσα σζην ανζοχή γζα 

ζην Puccznza -ύίΛζζ^ΟΑίηζ-ό uaz σζην χλώρωση ζου φύ^Αου α&ό ζο

Ο 3 .

Η δεζραμαζζηή έρευνα έδεζ£ε όζζ υ&άρχεζ δυναζοζηζα γζα 

ανά&ζυϊη ανζοχή-ύ σζην αζμοσφαζρζαή μόλυνση μέσω ζη-ύ βε^,ζζωσηζ 

φυζών. Όμωζ> η δημζουργζα ανδευζζηών &ozuzj)z0v 3α &ρέ&εζ να 

υαζζυδυνδεζ &ροζ> γενοζύ&ου-ί με ανζοχή σζον χρόνζο ζραυμαζζσμό 

®ου οδηγεί σζην α&ώ^εζα δαραγωγήζ Βαρά σζην α&οφυγή 

ζραυμαζζσμού ζου φύ^ύίου δζόζζ ο ζραυμαζζσμό-i ζου φύ^^ου uaz η 

α&ώ^ιεζα ®αραγωγήζ, συχνά δεν έχουν uajln συσχέζζση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΜεΛεζώνζαζ, ζη βζβΛζογραφζαή avacuo&ncn εζναζ φανερό όζζ 

η γενεζζιιή βεΛζζωση εζναζ ζαανή να μεζώοεζ ζζδ α&ώΛεζεΔ ζων 

Φυζών &ου &ροέρχονζαζ α&ά α&ζοζζαέΔ ααζα&ονήσεζΔ.

Οζ ερευνηζέΔ εργά?ονζαζ &άνω cznv uaza&ovncn Λόγω 

ΡηρασζαΔ ώερζ&ου 4 δεααεζζεζ, όμωΔ γενόζυ&οζ με ουσζώδη 

ανζοχή cznv T-npacza δεν έχουν δημζουργηδεζ. Αν uaz, έχουν 

δημζουργηδεζ γεν όζυ&οζ με ud&ozo ε&ζ&εδο ανζοχήΔ cznv fnpacza 

μέσα α&ό εΛέγχουΔ αποδόσεων σε avzzfoa &ε ρζβάΛΛονζα. Οζ 

ε ρευνηζέΔ ζου CIMMYT ώεζραμαζζσζηααν czo υ.αΛαμ&όιιζ γζα να 

δημζουργήσουν ανδεαζζαούΔ γεν όζυ&ουΔ cznv fnpacza uaz zcjlzud 

δημζουργησαν ζουΔ &Λη3υσμούΔ ΌΡΤ-1 uaz ΌΡΤ-2 &ου μ&ορούν να 

δώσουν σεζρέ-ό uaz ώοζαζΛζεΔ &ου αν δζασζαυρωϋούν με γ εν εζζαό 

u^zuo ώροσαρμοσμένο σζζΔ ζο&ζαέΔ συν 3ήαεΔ 3α δώσουν dczzud 

α&οζεΛέσμαζα.

Πάνζ'ωΔ 3εζζυό εζναζ ζο γεγονόΔ όζζ οζ βεΛζζωζέΔ μ&ορούν 

να χρησζμο&οζήσουν ζζδ ώρόσφαζα α&ουζη3εζσεΔ γνώσεζΔ σζη 

φυσζοΛογζα ζου φυζού γζα να ζρο&ο&οζήσ ουν ζζδ ζεχνζυέΔ 

ε&ζΛογήΔ &ου χρησζμο&οζούσαν γζα να ε&ζζύχουν υαΛύζερα 

α&οζεΛέσμαζα. Η βεΛζζωση ζων &Λη3υσμών γζα ανζοχή cznv 

f-npacza σε δζάφορα ΆερζβάΛΛονζα συχνά ε&ζχεζρεζ να συνδζάσεζ 

αυζή ζην ανζοχή με uynjo ώαραγωγζυό δυναμζυό. ΌμωΔ, η 

α&οζεΛζαμαζζυόζηζα ζηΔ ε&ζΛογήΔ εζναζ σαφώΔ μζυρόζερη cznv 

ανζοχή γζα Σ-ηρασζα α& ’ όζζ cznv ε&ζΛογή γζα uynjo &αραγωγζυό 

δυναμζυό, uaz η ΆρόοδοΔ ζηΔ ε&ζΛογή-ό εζναζ μεγαΛυζερη cznv 

δεύζερη &ερζ&ζωση. Ε&ζσηΔ εζναζ δυναζόν ud&ozo 

xapauznpzczzuo &ου βεΛζζώνεζ ζην ανζοχή να έχεζ αν ζζ3 εζο
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α&οζέύίεσμα σζην &ροσ&άδεζα γζα 

uaz ανζζσζροφα. Το &po6Jnpa 

&ερζσσόζερα xapauznpA.czj.ud &ου 

ζαυζόχρονα ζην ανζοχή σζην 

δυναμζαό.

uynjo &αραγωγζυό δυναμζυό ή 

da Judcz αν &ροσδζορζσουμε 

συι/εργαζόμενα da βε^ζζώσουν 

rnpacza uaz ζο ώαραγωγζνό

Η ανάγνη γζα μεζωση ζηζ> α^ωζούχου Jz&avcn-i ή η αδυναμία 

&αροχήζ> ζηζ> σζα φυζά δημζου ργε-i μεγάλο &ρόβ^ημα σζην

&αγυόσμζα Γεωργ-La δζόζζ οζ &ερζσσόζερεζ> σύγχρονες 

ναΆ^ζέργεζεζ, έχουν &ροσαρμοσδε-ί σζην uynjn Jz&avcn af-ώζου. 

Zuo&oz, ζων ερευνηζών εζναζ η δημζουργζα ftozuzjzu)ν &ου da 

α&οδ-ίδουν σε μεζωμένεζ> &οσόζηζεζ> αϊώζου. Οζ ερευνηζέζ, ζου 

CIMHVT ερεύνησαν ζζζ, υ&άρχουσεζ, &ηγέ-ά γενεζζαή-6

&apaJJauzzuoznzaz> γζα ζο υαύΊαμ&όυζ ώσζε να epodoz γενczzuo 

ujzuo με ανdευζζνόζηζα σζην uaza&ovncn Joyω μεζωμένου atf-ώζου. 

Δημζουργησαν έζσζ ζουζ> &JnducpouZt 26 Se.quza uaz Acjioz>-& 932S 

ΒΝ α&ό zou-i o&ozou-t ftponjdav &εζραμαζζυέ* Qozuzjzoz, &ou 

έδεζ^αν να έχουν μεζωμένε-ύ α&αζζήσεζΛ σε ά#ωζο δζαζηρώνζαζ, 

ζαυζόχρονα uynjo &αραγωγζυό δυναμζυό.

Τα εζδη ζων φυζών, οζ γενόζυ&οζ uaz οζ ozuozu&oz 

δζαφέρουν &oJu σζην ευαζσδησζα Λόγω ajazoznza-ό. Τα φυζά 

ε&ζσηζ, δζαφέρουν σζην ευαζσΰησζα 3όγω aJazoznzaz> ανάλογα με 

ζζζ> φάσεζζι avd&zufnz> uaz ζζζ> σ υν dήuε-ό &ερζβάύ)^ονζο·ύ. Η &ζο 

ευζεζαμένη βε^ζζωζζυή &poc&dd εζα γζα ε&ζ^ογή φυζών με ανζοχή 

σζην ajazoznza έχεζ γζνεζ czo puf-z. Α&ό ζην εργασζα αυζή 

&poέuυyε όζζ σζο pufz υ&ήρχε γενεζζυό ujzuo με ανζοχή σζην 

ajazoznza. Όμωζ> έρευνες uaz σε djja εζδη έδεζΤ-αν ζην ό&αρ^η 

ανζοχή-ύ σζην ajazoznza. Η avd&zufn ζη-ύ βζοζεχνο^ογζα-ό uaz η
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χρησζμοΠοζησή ζηζ cznv Ηρά£η ζσωζ> δζευαού\ύν ε-c ζην ωζ ζώρα 

ΠροσΠά3εζα γζα βεώζζωση ζου γ εν εζζηού uj\zuo3 ζων 

uajij.zzpYούμενων φυζών γζα ανζοχή cznv ajazoznza.

Η μεγάλη έυ,ζαση Sou ηαζαώαμβάνουν ζα of-zva εδάφη uaz η 

3ucuojza Sou έχουν ζα φυζά ι/α αναΠζυχ3ούν σε ζέζοζα εδάφη 

γρήγορα Ηροσέώηυσε ζο ενδζαφέρον ερευνηζών Sou ΠροσΠά3ησαν να 

μεζώσουν ζην αρνηζζιιή εΠζδραση αυζών ζων εδαφών σζα φυζά. Η 

χρήση εδαφοβεώζζωζζηών upzv εζαζ ozuovομζιιά ασύμφορη όζαν 

βέβαζα εζναζ δζαδέσζμη, γζ αυζό η ΠροσΠά3εζα σζράφηηε cznv 

γενεζζυ,ή βε^ζζωση ζων φυζών ώσζε να αΠοηζήσουν ανζοχή cznv 

ο£ύζηζα ζου εδάφουζ. Γζα να βρε3εζ ζο χρήσζμο γεν εζζηό uj\zuo, 

cznv ΠερζΠζωση ζου uajapftouzou, οζ ερευνηζέζ zou CIMMYT 

ε£έζασαν ζο γεν εζζηό ujizuo αΠό ζζζ> ζράΗε#εζ> γενεζζηού uJ\zuou, 

αΠό ε3νζηά Προγράμμαζα uaz ζα Πζο ευρέωζ Προσαρμοσμένα uaz 

uynjioaHo3ozzui υβρζδζα. Μεγάώοζ αρζ3μόζ> σεζρών uaz 

οζηογενεζών Που Πpoέuuyav αΠό αυζή ζην α£ζοώόγηση αΠοζέώεσαν, 

αφού με ζη σεζρά ζουζ α£ζονίογή3ηηαν, ζο βασζηό γενεζζηό ujizuo 

γζα ζη δημζουργζα uaz βε^ζζωση έ£ζ Π^η3υσμών ηαώαμΠοηζού 

αν3εηζζηών cznv ο?ύζηζα ζου εδάφουζ. Auzoz οζ Hj\n3υσμοζ 

αΠοζέ^εσαν ζην βάση αΠό ζην οΠοζα ζο CIMMYT Προχώρησε uaz 

δημζούργησε Ηοζηζ^ζεζ> αν3εηζζηέ* cznv ο?ύζηζα όΠω-Λ οζ: Catz 

8S SA3-T, CIMCALI 91A-SA-3, CIMCALI 91A-SA-4.

Η uazaHovncn jόγω uynj)ώv 3ερμοηρασζών εζναζ ένα Πρόβλημα 

Που αΠασχο^εζ ηυρζωζ ζζζ> Ηερζοχέζ, ζηζ> ΤροΠζηήζ ?ώνηΛ ajuaz 

Πο^ώέΑ άϊώεζ* Περζοχέ-ό ζου Πώανήζη. Οζ με^ιέζε*i Που έχουν γζνεζ 

σζο σζζάρζ δεζχνουν όζζ η εΠζώογή ΠρέΠεζ να cznpzfεζαζ cznv 

ανάγηη γζα ανζοχή σζζζ, υynjiέz> 3ερμοηρασζεζ aj)/)ά uaz cznv
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ε&ί. ζεύγη uynJoO Παραγωγζυού δυν αμζαού, έζσζ δημζου ργή3ηναν οζ 

&ozuzJ)ze* σζζου Kcluz uaz Cacta. Π ροσ&ά3 εζα να Προσαρμόσουν ζα 

φυζά ζη xpovzun δζάpueza ζων φάσεων ανά&ζυ^ή* ζου* ώσζε να 

γε&ερνούν ζην ναζα&όνηση Jάγω uynjUuv 3ερμον,ρασζών α&έδωσε 

ζου* γενόζυ&ου* ΗΌ 2009 uaz Kh.anch.za 65.

Αν uaz η σημασζα ζη* ανζοχή* ζων φυζών σζζ* χαμηλέ*5 

3 ερμουρασζε* εζναζ ζεαμηρζωμέν η, ενζούζοζ* μζυρή &ρόοδο* έχεζ 

γ-ίνεζ &ρο* αυζή ζην ααζεύ3υνση. Οζ γΙόγοζ γζα ζου* ο&οζου* 

υ&άρχεζ αυζή η μζυρή σχεζζυά Πρόοδο* εζναζ οζ ε£ή*: α) η 

ευμεζα^^εύσζμη γενεζζυή &apaj\J\auzzuoznza έχεζ ε£ανζ^η3εζ σε 

μεγάλο 8α3μό σζζ* υ&άρχουσε* &ηγέ* γενεζζυού uj\zuo0, β) ένα* 

μεγάλο* αρζ3μό* γονζδζων με &oJ0&Jouo* α^βηγίε&ζδράσεζ* uaz 

μζυρή α&οζε^εσμαζζυόζηζα opzfouv ζην φαζν οζυ&ζυή έυφραση 

αυζού ζου xapauznpa, γ) οζ υοζνέ* με3οδοά\ογζε* δεν ε&ζζρέ&ουν 

ζην δζαφορο&οζηση ζων γεν οζύ&ων, δ) η μέζρηση ζη* ανζοχή* δεν 

γζνεζαζ με αυρζβεζα uaz ε) η Περζορζσμένη έυφραση ζων £ένων 

γονζδζων &ου μεζαφέρονζαζ σζα υα^^ζεργούμενα φυζά α&ό djja 

γένη uaz εζδη.

Δύο μεγάλα Προγράμμαζα συσζάδηυαν σζζ* ΗΠΑ (NCLAN) uaz 

ΕΟΚ (COST) γζα να δζερευνη3ούν οζ ε&ζδράσεζ* ζου Ο3 σζα φυζά. 

Πεζράμαζα Που έγζναν σζο Τnz^otzum ne.pe.rL* L. έδεζ£αν όζζ 

υ&ήρχε δυναζόζηζα ε&ζ^ογή* γζα ανζοχή σζο Ο3 . Ε&ζση* βρέδηυε 

όζζ υ&ήρχε σζενή δεζζαή σχέση σζζ* &ozuzJzz* σζζαρζού ανάμεσα 

σζην ανζοχή γζα ζην Puccznza *tnzz{,onmz* uaz σζην χλώρωση ζου 

φύ2?ου α&ό ζο Ο3. Πάνζω*, με^^ονζζαά η δημζουργζα αν3εαζζηών 

&ozuzJz&v 3α &ρέ&εζ να ναζευ3υν3εζ &ρο* γενοζύ&ου* με ανζοχή 

σζο χρόνζο ζραυμαζζσμό α&ό ζο ό?ον.
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