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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Σν θνπθί (Vicia faba L.) είλαη έλα ζεκαληηθφ ςπραλζέο, σο πεγή πξσηετλψλ γηα 

αλζξψπηλε θαη δσηθή θαηαλάισζε. Η απμαλφκελε αλάγθε γηα θπηηθέο πξσηεΐλεο 

ζηνλ θφζκν έρεη παξαθηλήζεη ηνπο επηζηήκνλεο λα εξεπλήζνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο. Η μεξαζία θαη νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

θνπθηνχ ζηελ Δπξψπε. Σα πην επαίζζεηα ζηελ μεξαζία ζηάδηα αλάπηπμεο είλαη ε 

αλζνθνξία θαη ην γέκηζκα ηνπ ζπφξνπ. Η παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα 

αμηνινγεζνχλ νη πνηθηιίεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο Ννηίνπ Διιάδαο σο 

πξνο ηα αγξνλνκηθά θαη απνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 

2018-2019. 

Σέζζεξηο θαζαξέο ζεηξέο (ΚΚ18, ΚΚ101, ΚΚ10, ΚΚ14) θαη δχν εκπνξηθέο 

πνηθηιίεο (Polykarpe, Tanagra) ζπάξζεθαλ ζηελ Αηηηθή (πάηα) ζηηο 4/2/2019. Σν 

ζρέδην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηπραηνπνηεκέλσλ πιήξσλ νκάδσλ κε ηέζζεξηο 

επαλαιήςεηο. Καηαγξάθεθαλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο χςνο θπηνχ, 

αξηζκφο ινβψλ / θπηφ, αξηζκφο ζπφξσλ / ινβφ, απφδνζε ζπφξνπ θαη βάξνο 1000 

ζπφξσλ θαη ην λσπφ θαη μεξφ βάξνο ηεο βηνκάδαο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη πνηθηιίεο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ην χςνο, ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ, ηνλ αξηζκφ αλζέσλ θαη ην χςνο 

ηνπ πξψηνπ ινβνχ. Χζηφζν, ζηα απνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (απφδνζε θαη βηνκάδα) 

δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο. Η 

απφδνζε ζε ζπφξν έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλνιηθή μεξή βηνκάδα κε ην βάξνο 

ρηιίσλ ζπφξσλ. Η κεγαιχηεξε απφδνζε ζηηο θαζαξέο ζεηξέο θαηαγξάθζεθε ζηελ 

ΚΚ101 κε 333,88 g, ε νπνία είρε θαη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ινβψλ αλά θπηφ. 

Αληίζεηα, ε θαζαξή ζεηξά ΚΚ14 παξνπζίαζε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο γηα ηα απνδνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα καο ππνδεηθλχνπλ πσο νη βειηησκέλεο ζεηξέο 

κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο εκπνξηθέο πνηθηιίεο σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπο θαζψο 

θαηαγξάθζεθαλ παξφκνηεο ηηκέο ζε κεηξήζεηο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

πςειφηεξεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Κηελνηξνθηθφ θνπθί, πνηθηιίεο, απφδνζε, αγξνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 
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Evaluation of different varieties of Faba bean (Vicia faba L.) 

cultivars on yield performance and yield components 

ABSTRACT 

Faba bean (Vicia faba L.) is an important grain legume, as a protein source for 

human and animal consumption. The increasing need for protein in the world has 

stimulated scientists to research for increased yield and quality in this crop. Drought 

and heat are considered major constraints in faba bean growth and production in 

Europe. The most drought- sensitive growth stages are flowering, early podding, and 

grain filling. The aim of this study was to determine the response of faba bean 

cultivars to different environmental conditions during 2018-2019 growing season. 

Four inbred lines (F-18, F-101, F-10, F-14) and two commercial cultivars 

(Polykarpe, Tanagra) were sowed in Attika (Spata) on 4/2/2019. The design that was 

used was a randomized complete block design with four replication. Different 

characteristics were recorded, such as plant height, number of pods/plant, number of 

seeds/pod, seed yield and 1000-seed weight. 

The results indicated that almost all agronomic traits were significally different in 

each imbred line. Seedyields were not increased significantly among the inbred lines. 

KK101 produced higher seed yiled and number of pods per plant. Between the inbred 

lines, the late maturity line KK14 showed lower values for the seed characteristics. 

This study adopts and implements a holistic approach of the productivity of faba 

bean cultivars in order to replace soy bean and lead to an increase in production of 

feed tarriff directly available to sheep farmers.  

 

Key words: Faba Bean, Vicia faba L., cultivars, yield, yield components  
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2. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Ειςαγωγικϊ τοιχεύα  

Σα ςπραλζή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηθνηπιήδνλσλ θαη δχλαηαη λα είλαη 

εηήζηα, δηεηή ή πνιπεηή θπηά. Ιδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα άλζε ηνπο, ηα νπνία 

είλαη ςπρφκνξθα θαη απνηεινχληαη απφ αλνκνηφκνξθα πέηαια. ηα άλζε απνδίδεηαη 

ην φλνκα ηεο ηάμεο Fabales ιφγσ ηεο νκνηφηεηάο ηνπο κε ηηο πεηαινχδεο (ςπρέο ζηα 

αξραία ειιεληθά). Σα θχιια ησλ ςπραλζψλ είλαη ζπλήζσο ζχλζεηα κε παξάθπιια 

θαη απιή ή δηαθιαδηδφκελε έιηθα, ελψ νη θαξπνί ηνπο ζπρλά είλαη ινβνί ή φζπξηα ( 

αξιήο, 1999). 

Οη θαξπνί ησλ ςπραλζψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

δψσλ θαη είλαη πινχζηνη ζε πδαηάλζξαθεο θαη πξσηεΐλεο πςειήο βηνινγηθήο αμίαο. 

Σα ςπραλζή ραξαθηεξίδνληαη απφ μερσξηζηέο ηδηφηεηεο, πνπ δελ απαληψληαη ζε άιια 

θπηηθά είδε, θαζψο αλαπηχζζνπλ ζηηο ξίδεο ηνπο ζπκβησηηθέο ζρέζεηο κε ηα βαθηήξηα 

ηνπ γέλνπο Rhizobium. Σα αδσηνβαθηήξηα δεζκεχνπλ ην άδσην ηεο αηκφζθαηξαο γηα 

λα αμηνπνηεζεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζζήθε 

ιηπαζκάησλ. Μεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ ςπραλζψλ, ην έδαθνο είλαη εκπινπηηζκέλν κε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αδψηνπ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ε επφκελε 

θαιιηέξγεηα (Παπαθψζηα- Σαζνπνχινπ, 2012). 

Η θαιιηέξγεηα ηνπ θνπθηνχ, ζπγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη σο ε πην απνδνηηθή ζε 

άδσην, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θαιιηέξγεηεο ρεηκεξηλψλ ςπραλζψλ. Υάξηο ζ’ απηή ηελ 

ηδηφηεηα ηνπο ηα θνπθηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηα ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο, 

ελαιιάζζνληαο θαιιηέξγεηεο φπσο ην ζηηάξη, ην θξηζάξη θαη ην θαιακπφθη, θαη 

εληζρχνληαο έηζη ηελ νηθνλνκηθφηεηα θαη ηελ αεηθνξηθφηεηα ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε πξσηεΐλε, ηα 

θνπθηά ζεσξνχληαη άξηζηε δηαηξνθηθήο πνηφηεηαο δσνηξνθή. 

ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ Βηψζηκεο Γεσξγίαο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επεξρφκελεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, αλαδεηνχληαη παξαγσγηθέο 

πνηθηιίεο κε ζηαζεξή απφδνζε θαη αλνρή ζηηο πεξηβαιινληηθέο θαηαπνλήζεηο. 

πλεπψο, νη αθξαίεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη νη πεξηνξηζκέλνη εδαθηθνί θαη πδάηηλνη 

πφξνη έρνπλ δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ζε 

ζπλζήθεο πεξηβαιινληηθήο θαηαπφλεζεο, θαηεπζχλνληαο, έηζη, ηα βειηησηηθά 

πξνγξάκκαηα (Veloso et al., 2016). Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαηεξήζεηο αγξνχ θαη ηελ 

απνθηεζείζα εκπεηξία, δηακνξθψλεηαη ν γελεηηθφο ηχπνο ησλ λέσλ πνηθηιηψλ 
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ςπραλζψλ (legume ideotype), νη νπνίεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Βηψζηκεο Γεσξγίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο 

(Βιαρνζηέξγηνο et al., 2014). 

Οη πεξηζζφηεξνη βειηησηηθνί ζηφρνη ζην θνπθί αθνξνχλ ηελ απφδνζε, ηελ αλνρή 

θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο. Σν θνπθί είλαη 

ζηαπξνεπηθνληαδφκελν θπηφ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ έρνπλ βξεζεί άγξηα 

ζπγγεληθά είδε ηνπ, κ’ απνηέιεζκα λα αλαθεξφκαζηε ζε βειηίσζε ησλ ήδε 

θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ ηνπ (Veloso et al., 2016). 

1.2 Καταγωγό και 

Ιςτορικϊ τοιχεύα του Vicia faba 

 

Σα θηελνηξνθηθά θνπθηά αλήθνπλ ζην 

γέλνο Vicia ηεο νηθνγέλεηαο Leguminosae. Σν 

επηζηεκνληθφ ηνπο φλνκα είλαη Vicia faba L.. 

Σν γέλνο Vicia πεξηιακβάλεη 166 είδε (Van de 

ven et al., 1993) θαη ρσξίδεηαη ζηα ππνγέλε 

Vicia θαη Vicilla. Σν ππνγέλνο Vicia ρσξίδεηαη 

ζε 9 ηκήκαηα. ηελ θαηεγνξία Faba αλήθεη 

θαη ην είδνο Vicia faba L..  

Η θαηαγσγή ηνπ θνπθηνχ πηζαλνινγείηαη 

φηη είλαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ κε ην Αθγαληζηάλ. Η θαιιηέξγεηα ηνπ εληνπίδεηαη ζηε Μέζε Αλαηνιή 

θαηά ηε Νενιηζηθή επνρή, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ εμαπιψζεθε 

θαη ζηελ Δπξψπε. Σα θνπθηά θαιιηεξγνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν απφ ην 6000 π.Υ, θαη 

ζεσξνχληαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα φζπξηα, θαζψο έρνπλ βξεζεί ζπέξκαηά ηνπο ζηνπο 

πξψηνπο αλζξψπηλνπο νηθηζκνχο φπσο θαη ζε νηθηζκνχο ζηελ Διβεηία θαη ζηελ 

Αγγιία. 

ηελ Δπξψπε, ηα θνπθηά παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηα ζηηεξέζηα ησλ 

αιφγσλ, ιφγσ ηεο πςειήο δηαηξνθηθήο ηνπο αμίαο. Δπίζεο, ζπγθαιιηεξγνχληαλ κε 

Δηθόλα 1: Σν θνπθί (Vicia faba) 
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άιια ρεηκεξηλά ζηηεξά, θαη ην κηθηφ ζηηεξέζην πνπ πξνέθππηε ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

ηελ δηαηξνθή ησλ ρνίξσλ θαη ησλ πνπιεξηθψλ (Duc, 1997). 

1.3 τατιςτικϊ τοιχεύα και Οικονομικό Ενδιαφϋρον 

Σα ςπραλζή θαιιηεξγνχληαη θπξίσο γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε πξσηεΐλε. Οη 

θπξηφηεξεο θαιιηέξγεηεο ζηελ Δπξσπαïθή Έλσζε (ΔΔ) είλαη ηα κπηδέιηα, ηα θνπθηά, 

ηα γιπθά ινχπηλα θαζψο θαη άιια ςπραλζή φπσο ηα θαζφιηα, ηα κπηδέιηα, νη θαθέο 

θαη ν βίθνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο δσνηξνθέο.  

Παξ’ φια απηά, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξδεχζηκεο γεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ην 2015 θαηαιακβάλνπλ ηα δεκεηξηαθά κε πνζνζηφ 54% (57,78 εθαηνκκχξηα 

εθηάξηα), ελψ κφλν ην 2,1% (2,2 εθαηνκκχξηα εθηάξηα) αθηεξψλεηαη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ, ηφζν γηα αλζξψπηλε φζν θαη γηα δσηθή θαηαλάισζε. 

Η Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Πνισλία είλαη νη θπξηφηεξνη παξαγσγνί 

ςπραλζψλ θαη ππεχζπλνη γηα ζρεδφλ ην ήκηζπ (49,9%) ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 

ζηελ ΔΔ-28. Σε κεγαιχηεξε αξψζηκε έθηαζε θαηέρνπλ ηα κπηδέιηα κε 34,2% ακέζσο 

κεηά ηα θνπθηά κε 28,7% θαη ηξίηα ηα ινχπηλα κε 11,9%. Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην είλαη 

ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο θνπθηψλ, φπνπ ην 2015 παξήρζεζαλ 740.000 tn θνπθηνχ. 

Έπεηηα αθνπινπζνχλ ε Γαιιία κε 251.400 tn θαη ε Ληζνπαλία κε 192.500 tn. 

ηελ Διιάδα ην 2015 θαιιηεξγήζεθαλ φζπξηα ζε πνζνζηφ 2,4% επί ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο ηεο. Η θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ησλ θνπθηψλ έθηαζε ηα 

4.600 εθηάξηα, ελψ παξήρζεζαλ 4.200 tn θνπθηψλ (EUROSTAT, 2018). 

Αληηιακβαλφκελε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Γεσξγίαο ηελ πζηέξεζε ζηελ παξαγσγή 

θπηηθήο πξσηεΐλεο (κφλν ην 30% ησλ αλαγθψλ ζε θπηηθή πξσηεΐλε παξάγεηαη ζηελ 

ΔΔ), αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηεο απφ άιιεο ρψξεο, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε 

λέα ΚΑΠ, ηε ζπλδεδεκέλε ελίζρπζε γηα ηηο πξσηετλνχρεο θαιιηέξγεηεο ςπραλζψλ, ε 

νπνία θαίλεηαη λα έρεη νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κε 

ςπραλζή. Πην αλαιπηηθά, απφ ην 2013 έσο ην 2015 παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ςπραλζψλ ζε πνζνζηφ 64,7%, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ Νέα Κνηλή 

Αγξνηηθή Πνιηηηθή, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ην 2015 θαη νξίδεη φηη ην 5% ηεο 

αξδεχζηκεο γεο ησλ αγξνηψλ πνπ θαηέρνπλ πάλσ απφ 150 ζηξέκκαηα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα θαιχπηεηαη κε αδσηνδεζκεπηηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο ηα φζπξηα 

(Βιαρνζηέξγηνο et al., 2014). 

ε επξσπατθφ επίπεδν, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κέρξη ζήκεξα θαιιηεξγνχκελεο 

πνηθηιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ δπλακηθφ απνδφζεσλ, αιιά 
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παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθή αζηάζεηα απφ ρξνληά ζε ρξνληά. χκθσλα κε πνιινχο 

εξεπλεηέο απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ παξά ηε κεγάιε ηνπο 

ζπνπδαηφηεηα ηα ςπραλζή θαιιηεξγνχληαη ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηελ Δ.Δ. 

(θαηαιακβάλνπλ ην 3-5% ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο) (EUROSTAT, 2018). 

 

Δηθόλα 2: Καιιηεξγνύκελε έθηαζε ςπραλζώλ ζηελ ΔΔ 

1.4 Βοτανικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

Σα θνπθηά είλαη εηήζηα πνψδε θπηά, κε παζζαιψδεο ξηδηθφ ζχζηεκα θαη πιάγηεο 

δηαθιαδψζεηο. Θεσξνχληαη θπηά κε ζρεηηθά επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεκα. Σν κέγηζην 

βάζνο ζην νπνίν εηζρσξνχλ νη ξίδεο θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 90 cm. Μεγαιχηεξν 

βάζνο θαη ππθλφηεηα ξηδψλ παξαηεξείηαη ζε μεξηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο. Σα 

θπκάηηα, πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ξίδεο ηνπο, είλαη κεγάια, ζρεδφλ ζθαηξηθά θαη 

βξίζθνληαη ηφζν ζηελ θχξηα ξίδα φζν θαη ζηηο πιάγηεο δηαθιαδψζεηο. 

Η αλάπηπμε ηνπ θπηνχ είλαη ζπλερήο θαη ην χςνο ηνπ θπηνχ θπκαίλεηαη απφ 50 

έσο 150 cm, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Ο θχξηνο βιαζηφο δηαθιαδίδεηαη θαη ν αξηζκφο 

ησλ δηαθιαδψζεσλ θηάλεη έσο 6 βιαζηνχο/θπηφ αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Σα θνπθηά 

ραξαθηεξίδνληαη σο θπηά φξζηαο αλάπηπμεο θαη νη θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο έρνπλ 

ηζρπξφ ζηέιερνο θαη δελ πιαγηάδνπλ. 

Σα θχιια ηνπο είλαη ζχλζεηα θαη ζηε βάζε ηνπο ππάξρνπλ δχν κηθξά νδνλησηά 

παξάθπιια. Ο αξηζκφο ησλ θπιιαξίσλ αλά θχιιν απμάλεηαη απφ 2, πνπ είλαη ζηε 

βάζε ηνπ θπηνχ, ζε 6-8 ζηελ θνξπθή. Σα θπιιάξηα είλαη αθέξαηα, σνεηδή κε ιεία 

επηθάλεηα. 
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Καηά κήθνο ηνπ βιαζηνχ απφ ηνλ 5
ν
 εσο θαη 

10
ν
 θφκβν, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θαη ηεο 

ζπλζήθεο αλάπηπμεο, ππάξρνπλ κφλν θχιια, ελψ 

πην πάλσ απφ ηνπο νθζαικνχο ζηε βάζε ησλ 

θχιισλ, αλαπηχζζνληαη νη ηαμηαλζίεο. Σα άλζε 

θέξνληαη πνιιά καδί (9-12) ζε ηαμηαλζίεο, νη 

νπνίεο έρνπλ κηθξφ πνδίζθν. Σα πέηαια ηνπο 

έρνπλ ιεπθά κε καχξεο, θαθεηί θειίδεο ζηηο 

πηέξπγεο ηνπ άλζνπο. 

Οη ινβνί δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο θαη 

ηνλ ηξφπν έθθπζεο, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. ε 

θάζε γφλαην, αλάινγα κε ηελ θαξπφδεζε, 

κπνξνχλ λα ζρεκαηηζζνχλ απφ 1 έσο 8 ινβνί. Πξηλ απφ ηελ σξίκαλζε νη ινβνί είλαη 

πξάζηλνη, ιείνη εμσηεξηθά θαη ρλνπδσηνί, κε ζπνγγψδε πθή εζσηεξηθά. Καηά ηελ 

σξίκαλζε ην ρλνχδη εμαθαλίδεηαη, ν ινβφο παίξλεη ρξψκα καχξν ή ζθνχξν θαθέ θαη 

γίλεηαη εχζξαπζηνο.  

 

 

Δηθόλα 4: Λνβνί θνπθηώλ θαηά ηελ σξίκαλζε θαη ώξηκνη ζπόξνη 

Οη ζπφξνη δηαθέξνπλ σο πξνο ην ρξψκα θαη ην κέγεζνο, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. 

Σν ρξψκα ηνπο κπνξεί λα είλαη θίηξηλν, κπεδ, πξαζηλσπφ, θαθεηί θαη καχξν 

(Παπαθψζηα-Σαζνπνχινπ, 2012). 

 

Δηθόλα 3: Σαμηαλζία θνπθηώλ 
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Δηθόλα 5: πόξνη θνπθηώλ 

1.5 Αύξηςη και Ανϊπτυξη: 

Η δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ 

ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θνπθηνχ ζπλήζσο 

θαζνξίδεηαη απν ην κέγηζην πνζφ 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ κπνξεί λα 

απνξξνθεζεί απφ ηελ πεξίνδν 

αλάπηπμεο εψο θαη πξηλ ηελ σξίκαλζε. 

Γηα ηνλ πνζνηηθφ θαζνξηζκφ ηεο 

δηάξθεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο 

θαηαγξάθεηαη ε ζεξκνθξαζία εκέξαο 

θαη ε θσηνπεξίνδνο θαηά ηελ 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Έρεη 

απνδεηρζεί ζε πεηξάκαηα κε θαζφιηα 

πσο νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

επηηαρχλνπλ ηελ θαηλνινγηθή 

αλάπηπμε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη αλάγθεο ζε 

εαξηλνπνίεζε. Τπάξρνπλ επίζεο ελδείμεηο φηη πνιιέο πνηθηιίεο θνπθηψλ απνθξίλνληαη 

σο πνζνηηθά θπηά ζην κήθνο ηεο εκέξαο. Η δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζπλεπψο, δελ 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ αλζηθψλ θαηαβνιψλ. Χζηφζν, ε 

πεξίνδνο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζπκπίπηεη κε ηε πεξίνδν κεγάισλ εκεξψλ. (Husain et 

al., 1988) 

Η δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ησλ θνπθηψλ, θαζψο επεξεάδνπλ 

Δηθόλα 6: Απεηθόληζε θπηώλ θνπθηώλ ζην ζηάδην ησλ δύν 

θύιισλ (Α) θαη ζην ηέινο ηεο άλζεζεο (Β) 1-άλζεζε, 2- 

θεληξηθή ξίδα, 3- θπκάηηα, 4-θεληξηθό ζηέιερνο, 5- θόκβνο, 

6-ζύλζεηα θύιια, 7- παξάθπιια, 8- βνηξπώδε ηαμηαλζία, 

9- ινβόο 10- αθξαίν κεξίζησκα (Duc 1997) 
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απνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο, φπσο ηνλ αξηζκφ δεπηεξεπφλησλ 

βιαζηψλ αλά θπηφ. Η δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ζε Μεζνγεηαθά θιίκαηα κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί θπξίσο απφ ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπφλεζεο, θαζψο ν αληαγσληζκφο γηα 

ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη κηθξφο.  

Σν θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ θαη ε πξψηε αλάπηπμε ησλ θπηψλ ηνπ θνπθηνχ 

επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηελ ζεξκνθξαζία εκέξαο θαη ηελ πδαηηθή θαηαπφλεζε, ε 

νπνία απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο (Lopez-Bellido et 

al., 2005). 

Η βηνινγία ηεο αλαπαξαγσγήο ζηα θνπθηά έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο πηψζεο αλζέσλ θαη ινβψλ πνπ παξαηεξείηαη. Αλαθέξεηαη φηη κφλνλ ην 24% 

ησλ ζπεξκνβιαζηψλ δίλεη ζπφξνπο.  

Οη δπζκελείο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη ε ρακειή ζρεηηθή πγξαζία 

ηεο αηκφζθαηξαο, ε πςειή ζεξκνθξαζία, ε κεησκέλε εδαθηθή πγξαζία θαζψο επίζεο 

ε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα  ησλ  επηθνληαζηψλ εληφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άλζεζεο ζεσξνχληαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ηεο πηψζεο ησλ 

αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ (Duc, 1997). 

1.6 Διατροφικό Αξύα: 

Η ζξεπηηθή αμία ησλ ςπραλζψλ εμαξηάηαη απφ ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο, ηε 

παξνπζία ή ηελ απνπζία αληηδηαηηεηηθψλ ή ηνμηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ πηζαλή 

αιιειεπίδξαζε κε άιια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαξπνχ. Η κεγάιε δηαθχκαλζε ζηε 

ζξεπηηθή ζχλζεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ θνπθηνχ πηζαλψο νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηελ 

πνηθηιία, ην πεξηβάιινλ, ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη ηε ρξνληά ζπγθνκηδήο. 

Ο θαξπφο ησλ θνπθηψλ απνηειεί άξηζηε πεγή πξσηεΐλεο. Πην αλαιπηηθά, ην 

πεξηερφκελν αθαηέξγαζηεο πξσηεΐλεο ζην θηελνηξνθηθφ θνπθί κπνξεί λα πνηθίιεη 

απφ 200 g/Kg έσο 410g/Kg. Οη πξσηεΐλεο ηνπ απνηεινχληαη θαηά ηνλ κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ γινβνπιίλεο (600 g/Kg), αιβνπιίλεο (200 g/Kg), γινπηελίλεο (150 g/Kg), 

θαη πξνιακίλεο. Δπηπιένλ, ηα ζπέξκαηα ησλ θνπθηψλ έρνπλ θαιή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

αξγηλίλε, ιπζίλε, ιεπθίλε, ηζνιεπθίλε, θαηλπιαιαλίλε θαη άιια θπζηθά ακηλνμέα. 

Ο θαξπφο ησλ θνπθηψλ πεξηέρεη 51% έσο 68% πδαηαλζξάθσλ, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ππφ κνξθή ακχινπ (41% έσο 53%) θαζψο θαη 

απμεκέλν πνζνζηφ Βηηακίλεο Β, θπηηθψλ ηλψλ θαη κεηάιισλ.  
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Μειέηεο έρνπλ απνδείμεη πσο ε ζπγθέληξσζε ησλ ηρλνζηνηρείσλ πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηηο πνηθηιίεο θαη ηνπο ζπφξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνηθηιίεο κε 

αλνηρηφρξσκν πεξηζπέξκην ηείλνπλ λα έρνπλ κηθξφηεξν πεξηερφκελν ηρλνζηνηρείσλ 

θαη θπηηθψλ ηλψλ, ζε ζχγθξηζε κ’ απηέο πνπ έρνπλ ζθνπξφρξσκν. Μνλαδηθφ 

κεηνλέθηεκά ηνπο, ην νπνίν δηνξζψλεηαη εχθνια, είλαη ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

αζβέζηην (Πάηζε, 2012). 

Οη πεξηζζφηεξεο θπηηθέο πξσηεΐλεο, πεξηέρνπλ αληηδηαηηεηηθνπο παξάγνληεο ή 

αιιηψο ANF. Οη θπξηφηεξνη αληηδηαηηεηηθνί παξάγνληεο ζηα θνπθηά είλαη νη 

παξεκπνδηζηέο πξσηεαζψλ, νη ιεθηίλεο θαη νη ηαλλίλεο. Οη αληηδηαηηεηηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα κνλνγαζηξηθά δψα ζε ζρέζε κε ηα 

κεξπθαζηηθά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν κηθξνβηαθφο πιεζπζκφο πνπ ππάξρεη ζηε 

κεγάιε θνηιία ησλ κεξπθαζηηθψλ εμνπδεηεξψλεη ή πεξηνξίδεη ηε δξάζε ησλ ANF 

(Cre´pon et al., 2010). 

Δπηπιένλ, έρεη απνδεηρζεί πσο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηηεξεζίνπ ησλ νξλίζσλ κε 

θηελνηξνθηθφ θνπθί είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζπλνιηθή απγνπαξαγσγή θαη ζην 

ξπζκφ απγνπαξαγσγήο. Η αχμεζε ηεο απγνπαξαγσγήο αιιά θαη ηεο κάδαο ησλ 

αβγψλ ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ξνήο αίκαηνο ζηηο σνζήθεο, πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ σνζειαθίσλ (Πάηζε 2012). 

1.7 Οικολογικϋσ Απαιτόςεισ- Επύδραςη Περιβϊλλοντοσ 

Σν πεξηβάιινλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο θνπθηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε λεξνχ, ε μεξαζία, ε αιαηφηεηα, 

θαη νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαινχλ νμεηδσηηθφ ζηξεο ζηα θχηηαξα ησλ θπηψλ 

θαη αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο (Garcı´a-Mata and Lamattina, 2001). 

Σα θνπθηά έρνπλ επηθαλεηαθφ ξηδηθφ ζχζηεκα, κηθξή σζκνξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα 

θαη είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (πάλσ απφ 25
 o

C), εηδηθά ζην 

ζηάδην ηεο άλζεζεο θαη ηνπ γεκίζκαηνο ησλ ινβψλ. Η επίδξαζε ησλ πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ είλαη εληνλφηεξε φηαλ ζπλνδεχεηαη θαη απφ κεησκέλε πγξαζία ζην 

έδαθνο. Γηαπηφ ηνλ ιφγν, ηα θνπθηά ζπρλά θαιιηεξγνχληαη κε άξδεπζε ζε πεξηνρέο 

κε μεξφ θιίκα, θαη ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα θαιιηέξγεηα ζε Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ 

πεξηβάιινλ κε βξνρνπηψζεηο έσο 400 mm/έηνο (Loss and Siddique, 1997 a). 

Σα θνπθηά έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ε νπνία 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θαη ηελ επνρή ζπνξάο. Οη θζηλνπσξηλέο πνηθηιίεο 
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θαηά κέζν φξν αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο έσο -6
o
C, σζηφζν παξαηεξείηαη κείσζε 

ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ηεο ηειηθήο παξαγσγήο (Arbaoui et al., 2008). 

Θεξκνθξαζίεο απφ 1- 6 
o
C θαη 10 ψξεο θσηνπεξηφδνπ θαη αθνινχζσο επηθξάηεζε 

πςειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ πξνάγνπλ ηελ εαξηλνπνίεζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ αλζηθψλ 

θαηαβνιψλ. Χζηφζν, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ άλνημε πξνθαινχλ αλζφξξνηα 

(Ellis et al., 1987). 

Σα θνπθηά ζεσξνχληαη επαίζζεηα ζηελ μεξαζία (Mwanamwenge et al., 1999). 

Έρεη απνδεηρζεί πσο ε πδαηηθή θαηαπφλεζε κεηψλεη ηε θσηνζπλζεηηθή ηθαλφηεηά, ηε 

ζπρλφηεηα θαη ην κήθνο ησλ ζηνκάησλ, αιιά θαη ηελ παξαγσγή θαξπνχ θαη μεξήο 

κάδαο. Καηά ζπλέπεηα, αλεπάξθεηα λεξνχ ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε πςειφηεξν ξπζκφ αλαπλνήο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο (Xia, 1994). 

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνπθηψλ απαηηνχληαη εδάθε νπδέηεξα ή αιθαιηθά, κέζεο 

θαη βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο. Μπνξνχλ φκσο λα θαιιηεξγεζνχλ θαη ζε πνιχ 

θησρά εδάθε, ιφγσ ηεο κεγάιεο αδσηνδεζκεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ 

(Mwanamwenge et al., 1999). 

1.8 Προςαρμοςτικότητα - Επύδραςη ποικιλύασ 

ε ζπλζήθεο μεξαζίαο, ηα θνπθηά παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο κεραληζκνχο δηαθπγήο 

ηεο θαηαπφλεζεο. Αξρηθά, ε αθπδάησζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθαιεί παξγσγή 

ΑΒΑ ζε κεγάιε ζπγθέληξσζε, πνπ έρεη σο επαθφινπζν ην θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαπλεπζηηθψλ απσιεηψλ (Garcı´a-Mata and Lamattina, 

2001). Άιινη κεραληζκνί δηαθπγήο, είλαη ε κείσζε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο θαη ηνπ 

ξπζκνχ θσηνζχλζεζεο, ελψ, εμαηηίαο ηεο νξκνληθήο αληζζνξνπίαο πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ θαηαπφλεζε, κεηψλεηαη ν ξπζκφο ηνπ γεκίζκαηνο ησλ θαξπψλ θαη αθνινπζεί 

θαξπφπησζε (Ghassemi-Golezani et al., 2009).  

Οη πξνζαξκνζκέλεο ζηε μεξαζία πνηθηιίεο θνπθηψλ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

κεγαιχηεξα ζηφκαηα ζηελ 

επηθάλεηα ησλ θχιισλ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ δηαζέζηκνπ πδαηηθνχ 

δπλακηθνχ (Khazaei et al. 2013). 

Δπίζεο, άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 
Δηθόλα 7 Κιεηζηά θαη αλνηθηά ζηόκαηα από θύιια 

θνπθηνύ (optical microscope x 400, bars 5 κm ) 
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ησλ πνηθηιηψλ ζηε μεξαζία είλαη ην κέγεζνο ηνπ θπιιψκαηνο, ε ζεξκνθξαζία θαη ε 

αληαλαθιαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ θχιισλ θαη ε πξσηκφηεηα άλζεζεο (Habib ur 

Rahman Khan, 2007). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο μεξαζίαο κε θαιιηεξγεηηθά κέηξα πξνηείλεηαη ε πξψηκε 

ζπνξά θαη ε ρξήζε πνηθηιηψλ πνπ αλζίδνπλ λσξίο ηελ άλνημε, θαζψο ε άλζεζε 

απνηειεί ην πην θξίζηκν ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο. Χζηφζν, ηα θνπθηά είλαη επαίζζεηα 

θαη ζηε θαηάθιπζε ελψ ππάξρνπλ πνηθηιίεο (Vicia faba cv. Fiord), φπνπ ππεξβνιηθέο 

βξνρνπηψζεηο θαηά ην θζηλφπσξν έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

(Loss et all., 1997 c). 

Η αληνρή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη θιεξνλνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

ππάξρνπλ γελφηππνη κε ζεκαληηθή αληνρή. πλήζσο, ηα θπηά πνπ έρνπλ 

εγθιηκαηηζηεί ζε ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπφλεζεο παξνπζηάδνπλ αλζεθηηθφηεηα 

έλαληη ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (Καξακπνπξληψηεο et al. 2012). Έρεη απνδεηρζεί 

πεηξακαηηθά πσο ν γαιιηθφο πιεζπζκφο Côte d’Or, κπνξεί λα επηβηψζεη ζηνπο -22 
o
C, 

κεηά απφ ζθιεξαγψγεζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ φκσο απηφ ζπλδέεηαη κε νςηκφηεηα 

ζηελ άλζεζε πνπ είλαη αλεπηζχκεην γηα μεξνζεξκηθά πεξηβάιινληα (Duc, 1997). 

1.9 Καλλιεργητικό Σεχνικό 

Αμειψιςπορϊ  

Η θαιιηέξγεηα ησλ θνπθηψλ πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηηο επφκελεο 

θαιιηέξγεηεο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο. Έρεη απνδεηρζεί 

πσο δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ θσζθφξνπ, απμάλεη ηα επίπεδα αδψηνπ ζην 

έδαθνο, ηηο απνδφζεηο ησλ επφκελσλ θαιιηεξγεηψλ θαη κεηψλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη απφ παζνγφλα θαη δηδάληα.  

Έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ηεο μεξήο κάδαο θαιακπνθηνχ φηαλ πξνεγήζεθε 

θαιιηέξγεηα θνπθηψλ πξηλ ηξία ρξφληα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ απνδεηρζεί θαη 

ζε θαιιηέξγεηα ζηηαξηνχ, θαζψο παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο απφδνζεο 21% θαη 12% 

ηε δεχηεξε ρξνληά θαιιηέξγεηαο.  

Σν πην ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο είλαη θνπθί-ειαηνθξάκβε-ζηηάξη. Με 

απηφ ην ζχζηεκα βειηηψλεηαη ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο ελψ ζπληεξείηαη θαη ν 

κηθξνβηαθφο πιεζπζκφο (Aschi et al., 2017). 
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Προετοιμαςύα Εδϊφουσ 

Ο ρξφλνο θαη ν ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο γηα ηε ζπνξά εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε πγξαζηαθή θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ε επνρή 

ζπγθνκηδήο ηεο πξνεγνχκελεο θαιιηέξγεηαο, ε χπαξμε πνιπεηψλ δηδαλίσλ, ν φγθνο 

ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο θαιιηέξγεηαο. 

Μεηά ηηο πξψηεο βξνρέο ηνπ θζηλνπψξνπ εθαξκφδεηαη ε βαζηθή θαηεξγαζία ηνπ 

εδάθνπο, πνπ είλαη ην φξγσκα. Αλ ζηνλ αγξφ ελδεκνχλ πνιπεηή δηδάληα, ηφηε κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί θαινθαηξηλφ φξγσκα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππφγεησλ 

αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί δεπηεξεχνπζα θαηεξγαζία 

γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο κε δηζθφζβαξλα ή κε θαιιηεξγεηή. Με ηε 

δεπηεξεχνπζα θαηεξγαζία ελζσκαηψλεηαη ε βαζηθή ιίπαλζε θαη ζρεκαηίδεηα ε 

ζπνξνθιίλε (Καξακάλνο, 2012). 

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ρεηκεξηλψλ ςπραλζψλ δελ απαηηείηαη αδσηνχρνο ιίπαλζε, 

θαζψο ηα ίδηα ηα θπηά αδσηνδεζκεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά. Αληίζεηα, πξνζζήθε 

αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ αδσηνδεζκεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

θνπθηψλ. Δπίζεο, δελ παξαηεξείηαη αληίδξαζε θπηψλ ζηελ θαιηνχρν ιίπαλζε, φηαλ 

ππάξρεη επάξθεηα ζην έδαθνο. Χζηφζν, ζε θησρά εδάθε, ε πξνζζήθε θσζθνξηθνχ 

ιηπάζκαηνο 6 Kg P2O5 /ζηξ είρε επλντθή επίδξαζε ζηελ θαιιηέξγεηα (Παπαθψζηα-

Σαζνπνχινπ, 2012). 

πορϊ 

Η επνρή ζπνξάο ζε θάζε πεξηνρή θαζνξίδεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζεξκνθξαζίεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη απφ ηελ αληνρή ηεο πνηθηιίαο ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο. πληζηάηαη πξψηκε θζηλνπσξηλή ζπνξά, θαζψο ηα ειαθξψο πην 

αλεπηπγκέλα θπηά παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε αληνρή ζην θξχν. Οη ειιεληθέο 

πνηθηιίεο θνπθηνχ ζπέξλνληαη ην θζηλφπσξν κεηαμχ 20 Οθησβξίνπ θαη 15 

Ννεκβξίνπ. Η ζπνξά γίλεηαη ζπλήζσο κε ζπαξηηθέο κεραλέο ησλ ρεηκεξηλψλ 

ζηηεξψλ, αλ θαη ζε κεξηθέο ρψξεο ζπέξλνληαη κε ην ρέξη. Σν βάζνο ζπνξάο 

ζπλίζηαηαη ζηα 8-10 cm. Ο ζπφξνο ηνπ θνπθηνχ ρξεηάδεηαη πγξαζία γηα λα θπηξψζεη 

θαη αλ ζπαξζεί επηθαλεηαθά ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο δε ηνπ είλαη αξθεηή 

(Παπαθψζηα-Σαζνπνχινπ, 2012). 

Αποςτϊςεισ πορϊσ και ποςότητα ςπόρου 

Χο πξνο ηηο απνζηάζεηο ζπνξάο κεηαμχ ησλ γξακκψλ, ηα θνπθηά κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ σο ππθλή θαιιηέξγεηα (20 -30 cm). Οη απνζηάζεηο ζηηο θζηλνπσξηλέο 
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πνηθηιίεο είλαη κεγαιχηεξεο (ζπλήζσο 30 – 35 cm) θαη ζηηο κεγαιφζπεξκεο θαη 

κηθξφηεξεο (ζπλήζσο 20 cm) ζηηο αλνημηάηηθεο πνηθηιίεο θαη ζηηο κηθξφζπεξκεο.  

Οη ειιεληθέο πνηθηιίεο θνπθηνχ ζπέξλνληαη ηφζν ζα γξακκηθή θαιιηέξγεηα 

(απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ: 50 εθ.), φζν θαη ζε ζπλερή ζπνξά (απνζηάζεηο 

κεηαμχ ησλ γξακκψλ: 15-25 εθ.). Οη ζπληζηψκελεο γηα ηε ρψξα καο απνζηάζεηο γηα 

ηηο κεγαιφζπεξκεο πνηθηιίεο είλαη 25 -30 cm θαη γηα ηηο κηθξφζπεξκεο θηελνηξνθηθέο 

25 cm (Παπαθψζηα-Σαζνπνχινπ, 2012). 

Η πνζφηεηα ζπφξνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ. Μπνξεί λα ζπαξζνχλ αλά 

ζηξέκκα 14-20 Kg, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζπφξνπ ηεο θάζε πνηθηιίαο (Rifaee et 

al.2004 θαη Idris Abdel Latif, 2008). 

Η ππθλφηεηα ζπνξάο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή μεξήο κάδαο, ηελ 

εμάηκηζε ηνπ λεξνχ απφ ην έδαθνο, ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα δηδάληα, ηελ αλάπηπμε 

ησλ κπθήησλ θαη ησλ ηνγελψλ αζζελεηψλ, ην χςνπο ηνπ πξψηνπ ινβνχ θαη ηελ 

απφδνζε ησλ ζπφξσλ. Έρεη απνδεηρζεί πσο φζν απμάλεηαη ε ππθλφηεηα, κεηψλνληαη 

νη δεπηεξεχνληεο βιαζηνί, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ησλ ηαμηαλζηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ 

ινβψλ πνπ θηάλνπλ κέρξη ηελ σξηκφηεηα, ελψ ην χςνο ησλ θπηψλ απμάλεηαη 

(Hodgson and Blackman, 1956). 

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θνπθηνχ εθαξκφδεηαη έλα κεγάιν εχξνο ππθλνηήησλ απφ 

15 έσο 60 θπηά/m
2
. Η ππθλφηεηα θπηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία θαη ηελ πεξηνρή. 

ηηο θζηλνπσξηλέο πνηθηιίεο, ππθλφηεηα θπηψλ κεγαιχηεξε απφ 25 θπηά/ m
2
 κπνξεί 

λα απμήζεη ηελ αλζφπησζε θαη λα πξνθαιέζεη πξνζβνιέο απφ παζνγφλα (Lopez- 

Bellido et al. 2005). ηηο κηθξφζπεξκεο πνηθηιίεο πιεζπζκφο θπηψλ πεξίπνπ 12 θπηά/ 

m
2
 ζεσξείηαη ηδαληθφο γηα ηε θζηλνπσξηλή θαιιηέξγεηα θαζψο εμαζθαιίδνληαη 

πςειέο απνδφζεηο θαη κεηψλνληαη νη θαηαπνλήζεηο απφ πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ε ρακειή πγξαζία θαη ε ζεξκνθξαζία (Rifaee et al., 2004). 

Περιποιόςεισ Μετϊ τη πορϊ: 

Σα δηδάληα απνηεινχλ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνπθηψλ εμαηηίαο 

ηεο κηθξήο αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο ζηα λεαξά ζηάδηα. Σα θνπθηά έρνπλ αξγή 

αλάπηπμε θαη κηθξή ππθλφηεηα θπηψλ, κ’ απνηέιεζκα, αλ δελ ππάξμεη έιεγρνο 

δηδαλίσλ, ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 80%. 

Γηα ηελ θαιιηέξγεηα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ 

πνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο, νηθνινγηθέο θαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο γηα ηνπο 

θαιιηεξγεηέο.  
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Σα δηδαληνθηφλα απνηεινχλ κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ δηδαλίσλ, απμάλνληαο έηζη ηηο απνδφζεηο, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

πξνïφληνο θαη κεηψλνληαο ηελ ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. Δθαξκφδνληαη πξνζπαξηηθά κε 

ελζσκάησζε, πξνθπηξσηηθά ή κεηαθπηξσηηθά.  

Χζηφζν, ππάξρνπλ αλεζπρίεο ηφζν γηα ηελ ππνιεηκκαηηθφηεηα ησλ δηδαληνθηφλσλ, 

φζν θαη γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ δηδαλίσλ ζε απηά, φπσο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ηα δηδαληνθηφλα απνηεινχλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία.. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ην πςειφ θφζηνο θαη ε έιιεηςε επαξθνχο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα 

θξίζηκα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο γηα βνηάληζκα θαη ε δπζθνιία ζηελ ρξήζε 

κεραληθήο θαηαζηξνθήο ζε βαξηά εδάθε, ή έπεηηα απφ ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο ψζεζαλ 

ηνπο θαιιηεξγεηέο θνπθηψλ λα εθαξκφζνπλ νινθιεξσκέλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ησλ δηδαλίσλ (IWM). Απηέο νη πξαθηηθέο, πεξηιακβάλνπλ έλαλ ζπλδπαζκφ 

πνιηηηζηηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο δηδαλίσλ (Alemu and 

Sharma, 2018). 

υγκομιδό 

Αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ρξήζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ θαζνξίδεηαη 

θαη ην ζηάδην ζπγθνκηδήο ησλ θνπθηψλ. ηα θνπθηά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

παξαγσγή απνμεξακέλσλ ζπφξσλ, ε ζπγθνκηδή γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο 

σξίκαλζεο, θαηά ηνπο κήλεο Ινχλην θαη Ινχιην. Η πγξαζία ησλ ζπφξσλ θαηά ηε 

ζπγθνκηδή θπκαίλεηαη απφ 16 έσο 20%. Σα θνπθηά δελ πιαγηάδνπλ εχθνια θαη έηζη 

ελδείθλπληαη γηα πιήξε εθκεράληζε φισλ ησλ θάζεσλ ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο 

(Παπαθψζηα-Σαζνπνχινπ, 2012). 

Αποδόςεισ 

Η απφδνζε ησλ θνπθηψλ επεξξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη απφ ην γνλφηππν. Η 

απφδνζε ζε θαξπφ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 80 έσο 300 Kg/ζηξ. Με πξψηκε ζπνξά, 

επλνïθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηε θαηάιιειε πνηθηιία ε απφδνζε κπνξεί λα 

θηάζεη ηα 420 Kg/ζηξ. Οη απνδφζεηο ζε βηνκάδα ζηελ σξίκαλζε θπκαίλνληαη απφ 92 

Kg/ζηξ έσο 1075 Kg/ζηξ, ελψ έρεη παξαηεξεζεί λα κεηψλνληαη φζν πην φςηκε είλαη ε 

ζπνξά (Loss and Siddique, 1997 a). 
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1.10 Εχθρού και Αςθϋνειεσ 

 

 

 

Απφ ηηο θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θηελνηξνθηθνχ θνπθηνχ ζηε ρψξα καο είλαη ε 

αζθνρχησζε (Ascochyta fabae) πνπ πξνζβάιιεη φια ηα ππέξγεηα κέξε ησλ θπηψλ θαη 

εθδειψλεηαη κε ραξαθηεξηζηηθέο ζθνπξφρξσκεο θειίδεο. Η κνιπζκαηηθή κνξθή ηνπ 

κχθεηα είλαη ηα θνλίδηα, ηα νπνία δηαζπείξνληαη ηαρχηαηα κε ηελ βξνρή θαη ηνλ 

άλεκν. Σελ άλνημε, κε ηελ επηθξάηεζε βξνρνπηψζεσλ θαη ήπησλ ζεξκνθξαζηψλ (20-

25 
o
C), παξαηεξείηαη γξήγνξε δηαζπνξά ηνπ κχθεηα κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή 

κεγάινπ κέξνπο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Άιια ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο είλαη ε πξνζβνιή ησλ πξάζηλσλ ινβψλ θαη ησλ 

ζπφξσλ, φπνπ ε αζζέλεηα εθδειψλεηαη κε θπθιηθέο λεθξσηηθέο θειίδεο. Οη ζπφξνη 

απνρξσκαηίδνληαη θαη ράλνπλ ηε βιαζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Η Αζθνρχησζε κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο απφδνζεο θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Οη δηαθνξέο ησλ πνηθηιηψλ θνπθηνχ ζηελ αλζεθηηθφηεηα πξνο ηελ αζθνρχησζε 

κπνξεί λα αθνξνχλ κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνθπγή 

ηεο πξνζβνιήο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην χςνο ηνπ θεληξηθνχ ζηειέρνπο, θαζψο φζν 

πην πνιχ απέρεη ν πξψηνο ινβφο απφ ην ιαηκφ, ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη θαη ε 

πηζαλφηεηα πξνζβνιήο ηνπ θαξπνχ (Maurin and Tivoll, 1992). 

Δηθόλα 8: Πξνζβνιή ινβνύ θνπθηνύ απν Αζθνρύησζε 
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Η βνηξχηηδα (Βotrytis fabae), πνπ επλνείηαη απφ πςειή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία, 

πξνζβάιιεη ηα ελαέξηα ηκήκαηα πξνμελψληαο θαθέ θειίδεο θπξίσο ζηα θχιια. 

 

Η ζθσξίαζε (Uromyces fabae) 

εθδειψλεηαη φηαλ ην πεξηβάιινλ είλαη 

ζρεηηθά πγξφ, κε ηελ εκθάληζε ζθνηεηλφρξσκσλ θαθηδίσλ ή θιπθηαηλψλ ζηα θχιια 

θαη ζηνπο βιαζηνχο  

Σέινο, άιιε κηα κπθεηνινγηθή αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη ην θηελνηξνθηθφ θνπθί 

είλαη ε ζθιεξσηίληα (Sclerotinia sclerotiorum θαη Sclerotinia trifoliorum), πνπ 

επλνείηαη απφ ηελ πςειή εδαθηθή πγξαζία θαη ηηο κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο (Ιαλνπάξηνο 

- Απξίιηνο). Ο κχθεηαο δηαρεηκάδεη ζην έδαθνο θπξίσο σο ζθιεξψηην αιιά θαη σο 

κπθήιην πάλσ ζηα ππνιείκκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο. Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα είλαη ε 

απφηνκε κάξαλζε, ε ζήςε ιαηκνχ θαη νη καχξεο λεθξσηηθέο θειίδεο. 

 

Δηθόλα 10: Η καύξε αθίδα ησλ θνπθηώλ 

Δηθόλα 9: Πξνζβνιή θνπθηώλ απν κύθεηα Olpidium 

viciae (gall disease)  
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Οη θπξηφηεξνη ερζξνί ηνπ θνπθηνχ είλαη νη αθίδεο (Aphis fabae), πνπ φηαλ νη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο άλνημεο είλαη επλντθέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαζψο απνβάιινπλ κειηηηψκαηα βνεζψληαο ζηελ αλάπηπμε 

κπθήησλ “θαπληάο” (Banks θαη Macaulay, 1967). 

Άιια επηδήκηα έληνκα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε θαιιηέξγεηεο θνπθηνχ είλαη ν 

βξνχρνο (Bruchus rufimanus) πνπ μεθηλάεη ηηο πξνζβνιέο ηνπ απφ ην ρσξάθη θαη 

ζπλερίδεη ηε δεκηά θαη ζηελ απνζήθε, ν θπηνλφκνο (Phytonomus variabilis) θαη ε 

ζηηφλα  (Sitona lineatus L.), πνπ ηξέθνληαη απφ ηα θχιια πξνμελψληαο 

εκηζειελνεηδείο ηνκέο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο (Παπαθψζηα-Σαζνπνχινπ, 2012). 

 

 

Απφ ηα πην δηαδεδνκέλα δηδάληα ζηε θαιιηέξγεηα ηνπ θνπθηνχ είλαη ε νξνβάγρε. 

Πξφθεηηαη γηα παξαζηηηθφ δηδάλην, πνπ ζπλζέηεη πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα 

ρισξνθχιιεο θαη παξαθξαηεί λεξφ, αλφξγαλα ζπζηαηηθά θαη θσηνζπλζεηηθά 

πξνïφληα απφ ηα θαιιηεξγνχκελα θπηά. Σν είδνο πνπ πξνζβάιιεη ηα θνπθηά θαη ηα 

κπηδέιηα είλαη ην Orobanche crenata (Grenz et al., 2005). 

Η νξνβάγρε απνηειεί δπζθνινεμφλησην δηδάλην. Σα ζπέξκαηα ηεο κπνξεί λα 

δηαρεηκάδνπλ ζην έδαθνο πάλσ απφ 10 έηε. Όηαλ ηα θπηά πξνζβάιινληαη απφ ηελ 

νξνβάγρε, ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζηνλ αγξφ θαηά θειίδεο κηθξνχ κεγέζνπο.Σα θπηά 

παξακέλνπλ πνιιέο θνξέο λάλα, πξάγκα ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην πφζν λσξίο ή απφ 

πφζα θπηά νξνβάγρεο πξνζβιήζεθαλ (Σδάκνο, 2007). 

Δηθόλα 11 Οξνβάγρε 
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1.11 Βελτιωτικού τόχοι 

Σν βαζηθφ ζρέδην βειηίσζεο ησλ θνπθηψλ πξέπεη λα είλαη ε γελεαινγηθή επηινγή 

γηα ηε δεκηνπξγία εηεξνδπγσηηθψλ πβξηδίσλ κε κεγάιν βαζκφ εηέξσζεο (Duc 1997). 

Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο θνπθηνχ δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ θαιιηεξγείηαη. Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ πεξηιακβάλνπλ ην πςειφ παξαγσγηθφ 

δπλακηθφ, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηθαλφηεηα αλάθακςεο ησλ πνηθηιηψλ απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Δπίζεο, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζχζηαζε ησλ βειηησκέλσλ θνπθηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά, αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε θιεξνλνκηθφηεηά ηνπο κέζσ ηνπ γελφηππνπ. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ζα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε αιιειεπίδξαζε γελφηππνπ-πεξηβάιινληνο, ε εμάξηεζε ηεο 

πνηφηεηαο απφ κεηαπνηεηηθέο δηεξγαζίεο θαη ζα δηεπθνιπλζεί ε απεπζείαο ρξήζε ηνπο 

απφ ηνπο θηελνηξφθνπο. 

Πην αλαιπηηθά, ε αζηαζήο παξαγσγή είλαη ζπλήζεο ζηελ θαιιηέξγεηα θνπθηψλ. Η 

ζηαζεξή απφδνζε θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ είλαη ηα πξψηα επηδησθφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηθηιηψλ (Duc, 1997). Γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, εμεηάδνπκε ηνλ 

αξηζκφ ινβψλ αλά θπηφ, ηνλ αξηζκφ ζπφξσλ αλά ινβφ, ηε κε δηάξξεμε ηνπ ψξηκνπ 

ινβνχ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκβησηηθήο αδσηνδέζκεπζεο, θαη ηε ηαρχηεηα 

αλαβιάζηεζεο. Σν δπλακηθφ ηεο απφδνζεο ινηπφλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θνηλήο 

δξάζεο ησλ παξαπάλσ θιεξνλνκνχκελσλ ζπζηαηηθψλ εο απφδνζεο.  

Δπηπιένλ, ζηα βειηησηηθά πξνγξάκκαηα εμεηάδεηαη  θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

θπηνχ γηα ηε κείσζε ηεο αλζψπησζεο θαη ησλ αηειεηψλ ζπγθνκηδήο. Σα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο πνηθηιίεο θνπθηνχ είλαη ε φξζηα αλάπηπμε, ε αλνρή ζην 

πιάγηαζκα θαη ην χςνο ηνπ 1
νπ

 ινβνχ (Βιαρνζηέξγηνο et all., 2014). 

Καη’ αθνινπζία, εμεηάδεηαη θαη ε αληίζηαζε ησλ θπηψλ ζηνπο βηνηηθνχο θαη 

αβηνηηθνχο παξάγνληεο. αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα κε ηα δηδάληα, ε αληνρή ζηηο 

αζζέλεηεο, ηψζεηο, ερζξνχο, ε αληνρή ζηε μεξαζία θαη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ε 

πξνζαξκνγή ζε λένπο εδαθηθνχο ηχπνπο (pH, αιαηφηεηα), θαη ε απνθπγή 

πεξηβαιινληηθήο θαηαπφλεζεο κέζσ ηεο πξσηκφηεηαο ηεο θάζε πνηθηιία. 

Οη κεγάινη ζπφξνη θνπθηνχ απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο 

θνπθηνχ. Γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο αλαδεηνχληαη ζπφξνη κε κηθξφηεξν κέγεζνο. 

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θιεξνλνκνχκελν θαη έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 
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απφδνζε. Δπηπξφζζεηα, ν ζπφξνο ησλ θηελνηξνθηθψλ θνπθηψλ πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ζηηεξέζηα αιφγσλ, πνπιεξηθψλ θαη ρνίξσλ, πξέπεη λα πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα 

πξσηεΐλεο θαη ειαίσλ. Η πεξηεθηηθφηεηα ζε αληηδηαηξνθηθνχο παξάγνληεο (ηαλίλεο, 

αλαζηνιείο ηξπςίλεο θ.ά.) πξέπεη λα είλαη ρακειή, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ξπζκίδεηαη 

απφ ηα γνλίδηα zt1 ή zt2 ησλ πνηθηιηψλ κε άζπξν άλζνο (Duc, 1997). 

1.12 κοπόσ Πειρϊματοσ 

Η παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηα αγξνλνκηθά θαη απνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 4 βειηησκέλσλ 

(ΚΚ10, ΚΚ14, ΚΚ18, ΚΚ101) θαη 2 εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ, ηελ θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν 2018-2019. 
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2. Τλικϊ και Μϋθοδοι 

2.1 Πειραματικόσ Αγρόσ  

 

 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πείξακα αγξνχ ζηνλ πεηξακαηηθφ ζηαζκφ ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηελ πεξηνρή ησλ πάησλ ζηελ Αηηηθή (37°58'47.6"N 

23°54'47.6"E) ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2018-2019. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εδάθνπο δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. 

 

Δηθόλα 12 Πεηξακαηηθόο αγξόο 
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2.2 Καιρικϋσ υνθόκεσ 

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ δεζηά-μεξά θαινθαίξηα θαη ρεηκψλεο 

κε κέηξηεο βξνρνπηψζεηο θαη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο παγεηνχ θαηά ηνπο ςπρξφηεξνπο 

κήλεο ηνπ έηνπο (Γεθέκβξηνο- Φεβξνπάξηνο). 

Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηνπ 

Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ πεξηνρή ησλ πάησλ. 

Η ζεξκνθξαζία θαη νη βξνρνπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο 

πεξηφδνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 1 θαη ζην Γηάγξακκα 2 αληίζηνηρα. Σν 

ζπλνιηθφ χςνο ησλ βξνρνπηψζεσλ ζ’ φιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (επηέκβξηνο 

2018- Ινχληνο 2019) αλήιζαλ ζε 714 ρηιηνζηά.  

 

 

Ιζηόγξακκα 1 ζεξκνθξαζίεο (κέγηζηεο, ειάρηζηεο θαη κέζεο ζε νC ) ζηα πάηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ (επηέκβξηνο-Ινύληνο 2019) 
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Ιζηόγξακκα 2 Ύςνο βξνρνπηώζεσλ (mm) ζηα πάηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ 

(επηέκβξηνο-Ινύληνο 2019) 
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Ιζηόγξακκα 3 ύγθξηζε ζην ύςνο βξνρνπηώζεσλ ηεο δεθαεηίαο (2009-2019)  κε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (επηέκβξηνο 2018-

Ινύληνο 2019) γηα ηελ πεξηνρή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (πάηα) 
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Ιζηόγξακκα 4 ύγθξηζε κέζσλ ζεξκνθξαζηώλ (oC) ηεο δεθαεηίαο (2009-2019)  κε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 

(επηέκβξηνο 2018-Ινύληνο 2019) γηα ηελ πεξηνρή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (πάηα) 

Ιζηόγξακκα 5 ύγθξηζε κέγηζησλ ζεξκνθξαζηώλ (oC) ηεο δεθαεηίαο (2009-2019)  κε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 

(επηέκβξηνο 2018-Ινύληνο 2019) γηα ηελ πεξηνρή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (πάηα) 
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Ιζηόγξακκα 6 ύγθξηζε ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηώλ (oC) ηεο δεθαεηίαο (2009-2019)  κε ηελ 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (επηέκβξηνο 2018-Ινύληνο 2019) γηα ηελ πεξηνρή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

(πάηα) 

 

2.3 Πειραματικό χϋδιο 

Σν Πεηξακαηηθφ ρέδην πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ πιήξσο ηπραηνπνηεκέλν ζε 

νκάδεο κε 4 επαλαιήςεηο θαη 6 επεκβάζεηο (6 δνθηκαδφκελεο πνηθηιίεο) δειαδή 24 

πεηξακαηηθά ηεκάρηα ζπλνιηθά. Σα πεηξακαηηθά ηεκάρηα αλά επαλάιεςε ήηαλ 6. 

Τπήξραλ 3 γξακκέο αλά πεηξακαηηθφ ηεκάρην, φπνπ νη παξαηεξήζεηο θαη νη ηειηθέο 

ηηκέο απφδνζεο ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ κεζαία ζεηξά. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γξακκψλ 

ήηαλ 0,25 m. Καηά ηελ ζπνξά ηνπνζεηήζεθαλ 25 ζπφξνη αλά γξακκή (25 ζπφξνη/3 m). Οη 

δηαζηαζεηο ηνπ ηεκαρηνπ αλά επαλαιεςε ήηαλ 13,5 m
2
, ελψ νη δηαζηαζεηο ηνπ 

ηεκαρηνπ αλά πνηθηιηα ήηαλ 2,25 m2
. 

 

Δηθόλα 13 Κάηνςε Πεηξακαηηθνύ Αγξνύ 
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Πίλαθαο 1: ηνηρεία Πεηξακαηηθνύ ρεδίνπ 

Πεηξακαηηθή δηάηαμε: πιήξσο ηπραηνπνηεκέλν ζε νκάδεο 

Πνηθηιίεο δνθηκαδφκελεο :6 

Δπαλαιήςεηο :4 

Πεηξακαηηθά ηεκάρηα ζπλνιηθά :24 

Πεηξακαηηθά ηεκάρηα / επαλάιεςε :6 

Αξ. γξακκψλ/πεηξακαηηθφ ηεκάρην :3γξ.ζπνξάο  

Μήθνο γξακκψλ :3m 

Απφζηαζε κεηαμχ γξακκψλ :0,25m 

Πνζφηεηα πφξνπ/γξακκή  25 ζπφξνη/γξ 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΔΜΑΥΙΟΤ/ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 4,5 Υ 3 13,5 

ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΔΜΑΥΙΟΤ/ΠΟΙΚΙΛΙΑ 0,75 Υ 3 2,25 

 

2.4 Εγκατϊςταςη Πειρϊματοσ  

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, πξνεγήζεθε ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

πεηξακαηηθνχ αγξνχ, κε φξγσκα, ζε βάζνο πεξίπνπ 0,25 m. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινχζεζε ε εθαξκνγή ησλ ιηπαζκάησλ, ε νπνία έγηλε κε ην ρέξη, ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. ε θάζε πεηξακαηηθφ ηεκάρην, εθαξκφζηεθε ιίπαζκα 15γξ απφ ην 0-46-

0 (6-7Μ θσζθφξνπ/ζηξ.). Η ζπνξά έγηλε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2019 κε ην ρέξη. 

Γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ αγξνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ μχιηλνη πάζζαινη, 

ζπάγθνο θαη κεδνχξα, γηα ηνλ αθξηβή ζρεδηαζκφ ηνπ πεηξάκαηνο.  

2.5 Υυτικό Τλικό 

Οη πνηθηιίεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ήηαλ νη ΚΚ10, ΚΚ14, ΚΚ18, ΚΚ101, Σαλάγξα 

θαη Πνιχθαξπε. 
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Δηθόλα 15 πόξνη πνηθηιηώλ θνπθηνύ πξίλ ηε ζπνξά 

Δηθόλα 14 Αγξόο ζηα πάηα κεηά ηελ ράξαμε ηνπ πεηξάκαηνο 
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2.6 Φαρακτηριςτικϊ ποικιλιών Σανϊγρα και Πολύκαρπη 

«ΠΟΛΤΚΑΡΠΗ» 

Δίλαη δεκηνπξγία ηνπ ΙΚΦΒ θαη πξνήιζε απφ ηε βειηίσζε πιεζπζκνχ πνπ 

εηζήρζε απφ ηελ Ιηαιία. Έρεη άλζε ιεπθνχ ρξψκαηνο κε καχξεο γξακκέο ζηνλ 

πέηαζν. Οη ζπφξνη ηεο πνηθηιίαο είλαη κηθξνί, λεθξνεηδείο, καχξνη θαη γπαιηζηεξνί. 

Σν βάξνο 1000 ζπφξσλ θπκαίλεηαη απφ 300 έσο 320 γξ. 

 

 

 

 

 

Παξνπζηάδεη θαιή αληνρή ζην ςχρνο (έσο -10 °C) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα πεξηβάιινληα ηεο ρψξαο καο. Δίλαη πξψηκε πνηθηιία 

ρεηκεξηλνχ ηχπνπ, κε ζρεηηθά γξήγνξε πξψηε αλάπηπμε θαη εθκεηαιιεχεηαη ηε 

Δηθόλα 16 Καιιηέξγεηα θνπθηώλ ηεο πνηθηιίαο «Πνιύθαξπε» 

Δηθόλα 17 πόξνη θνπθίσλ ηεο πνηθηιίαο «Πνιύθαξπε» 
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δηαζέζηκε εδαθηθή πγξαζία ην πξψην δηάζηεκα ηεο άλζηζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

άξηζηεο ππθλφηεηαο θπηψλ ζην ζηξέκκα (32.000-34.000 θπηά/ζηξ.) απαηηείηαη ζπνξά 

11-12 θηιά ζπφξνπ/ζηξέκκα. Δίλαη παξαγσγηθή θαη αξθεηά ζηαζεξή πνηθηιία κε κέζε 

απφδνζε 150-250 θηιά/ζηξέκκα ζε μεξηθά ρσξάθηα θαη δπλακηθφ απφδνζεο ηα 400 

θηιά/ζηξ. Δίλαη αλεθηηθή ζηε ζθιεξσηίληα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα 

παξαγσγή ζαλνχ ζε ζπγθαιιηέξγεηα κε δηάθνξα ζηηεξά. Γελ είλαη γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλε πνηθηιία. Καηάιιειε επνρή ζπνξάο είλαη ην θζηλφπσξν (Ννέκβξηνο). 

Γηαηεξεηήο ηεο πνηθηιίαο Tαλάγξα είλαη ην Ιλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & 

Βνζθψλ. 

 

«ΣΑΝΑΓΡΑ» 

 

 

Πξντφλ βειηησηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε γελεηηθφ πιηθφ πνπ εηζήρζε απφ ην 

Μαξφθν. Φέξεη άλζε ρξψκαηνο ιεπθνχ κε καχξεο γξακκέο ζηνλ πέηαζν θαη ζπφξνπο 

λεθξνεηδείο, αλνηθηνχ θαθέ ρξψκαηνο, γπαιηζηεξνχο, ρσξίο δηαθφζκεζε. Έρεη βάξνο 

1000 ζπφξσλ 550-570 γξ.  

Δίλαη πξψηκε πνηθηιία ρεηκεξηλνχ ηχπνπ (-10 °C), κε γξήγνξε πξψηε αλάπηπμε θαη 

θαιή αληνρή ζηελ μεξαζία. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαηάιιειε γηα 

φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαη θνπθηά ζηε ρψξα καο. πέξλεηαη ην θζηλφπσξν 

Δηθόλα 18: Η θαιιηέξγεηα θνπθηνύ ηεο πνηθηιίαο " Σαλάγξα" 
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κεηαμχ 20 Οθησβξίνπ θαη 15 Ννεκβξίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο άξηζηεο ππθλφηεηαο 

θπηψλ ζην ζηξέκκα (30.000-33.000 θπηά/ζηξ.) απαηηείηαη ζπνξά 17-18 θηιά 

ζπφξνπ/ζηξέκκα. Δίλαη παξαγσγηθή θαη ζηαζεξή πνηθηιία κε κέζε απφδνζε 150-300 

θηιά/ζηξέκκα ζε μεξηθά ρσξάθηα θαη δπλακηθφ απφδνζεο ηα 450 θηιά/ζηξ.. Δίλαη 

αλεθηηθή ζηε ζθιεξσηίληα. Γελ είλαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλε πνηθηιία. Γηαηεξεηήο 

ηεο πνηθηιίαο Tαλάγξα είλαη ην Ιλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ.  

2.7 Περιποιόςεισ μετϊ τη ςπορϊ: 

ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, παξαηεξήζεθαλ πξνζβνιέο απφ αθίδεο θαη 

κπθήησλ θαπληάο. ηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο νη πξνζβνιέο απφ αθίδεο ήηαλ 

πνιχ έληνλεο θαη επηδήκηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Χζηφζν, δελ έγηλε θαλέλαο 

ςεθαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Όηαλ αλαπηχρζεθαλ ηα θπηά, νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ε έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία πεξηφξηζαλ ηελ πξνζβνιή. Η 

κεγαιχηεξε πξνζβνιή απφ αθίδεο παξαηεξήζεθαλ ζηηο πνηθηιίεο Σαλάγξα θαη ΚΚ10. 

ηελ πνηθηιία ΚΚ18 παξαηεξήζεθε κηθξή πξνζβνιή απφ πξάζηλν ζθνπιήθη ζε 

κεκνλσκέλα θπηά.  

 

 

Δηθόλα 19 Πξνζβνιή θνπθηώλ πνηθηιίαο ΚΚ10 από αθίδεο 
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Απφ κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο ζηελ θαιιηέξγεηα παξαηεξήζεθε αζθνρχησζε αιιά 

ήηαλ ζε κεκνλσκέλα θπηά, κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ πξνζβνιήο.  

Η αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ γηλφηαλ κε ην ρέξη, ζε φιν ηνλ πεηξακαηηθφ αγξφ θαη 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, φπνπ ήηαλ απαξαίηεηε εμαηηίαο ηεο πςειήο 

ππθλφηεηαο ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο ηνπ αγξνχ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο δελ εθαξκφζζεθε άξδεπζε. 

2.8 υγκομιδό:  

Η ζπγθνκηδή έγηλε ρεηξσλαθηηθά ζηηο 11 Ινπλίνπ 2019, κεηά ηελ πιήξε σξίκαλζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο, δειαδή φηαλ νη πεξηζζφηεξνη ινβνί είραλ απνθηήζεη καχξν ή 

ζθνχξν θαθέ ρξψκα θαη έηραλ γίλεη εχζξαπζηνη.  

 

 

 

2.9 Τπό Μελϋτη Φαρακτηριςτικϊ  

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αγξνλνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ έμη πνηθηιηψλ. Γηα θάζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία θπηά πνπ επηιέμακε ηπραία θαη έπεηηα γηα ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ. 

2.9.1 Ύψοσ  

Σν χςνο ησλ θπηψλ κεηξήζεθε ζε 4 ρξνληθά δηαζηήκαηα: Η πξψηε κέηξεζε έγηλε 

ζηηο 22 Απξηιίνπ 2019 (77 Μέξεο Απφ ηε πνξά), ε δεχηεξε ζηηο 3 Μαίνπ 2019 (88 

ΗΑ), ε ηξίηε ζηηο 10 Μαίνπ 2019 (95 ΗΑ) θαη ε ηέηαξηε ζηηο 15 Μαίνπ (100 

ΗΑ). Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηε ρξήζε κέηξνπ (ζε cm) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

Δηθόλα 20 πγθνκηζκέλα Κνπθηά ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο 
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εδάθνπο έσο ηελ θνξπθή ηνπ θπηνχ θαη θάζε θνξά γηλφηαλ ε κέηξεζε 3 θπηψλ απφ 

θάζε ηεκάρην. 

2.9.2 SPAD 

Η κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ρισξνθχιιεο κε ην ρισξνθπιιóκεηξν (SPAD) 

έγηλε παξάιιεια κε ηηο κεηξήζεηο χςνπο ζηεο 10 Μαίνπ 2019 (95 ΗΑ) θαη ζηηο 15 

Μαίνπ 2019 (100 ΗΑ). Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ 

ηηκψλ απφ ηξία θπηά αλά πνηθηιία θαη επάλαιεςε.  

 

 

 

2.9.3 Υυλλικό Επιφϊνεια 

Σα θπηά πνπ είραλ ιεθζεί απφ ηνλ πεηξακαηηθφ αγξφ αθνχ είρε ππνινγηζζεί ην 

λσπφ ηνπο βάξνο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζαξσηή πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε θπιιηθή 

ηνπο επηθάλεηα. Μεηά ηε ζάξσζε ησλ δεηγκάησλ ε θπιιηθή επηθάλεηα ππνινγίζηεθε 

κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DT-SCAN. ( Delta-T Scan version 2.04; Delta-T 

Devices Ltd Burwell, Cambridge, UK) 

2.9.4 Αριθμόσ τελεχών  

Η κέηξεζε ησλ δεπηεξεπφλησλ βιαζηψλ αλά θπηφ, έγηλε παξάιιεια κε ηηο 

κεηξήζεηο γηα ηα απνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ κεηά ηε ζπγθνκηδή (11 

Δηθόλα 21 Φύιια θνπθηνύ ζε ζαξσηή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο 
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Ινπλίνπ 2019). Μεηξήζεθαλ νη δεπηεξεχνληεο βιαζηνί απφ 5 θπηά απφ ηε κεζαία 

γξακκή ησλ χπνηεκαρίσλ.  

2.9.5 Αριθμόσ Υύλλων ανϊ φυτό  

 

Καηαγξάθζεθε ν αξηζκφο θχιισλ αλά θπηφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ 

SPAD θαη ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο. (17 Μαίνπ 2019) 

2.9.6 Αριθμόσ Ανθϋων ανϊ φυτό  

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 

Μαίνπ 2019 (102 εκέξεο απφ ηε ζπνξά) θαη 

κεηέπεηηα ηε ζπγθνκηδή, κε ηηο ππφινηπεο 

κεηξήζεηο ησλ απνδνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

2.9.7 Ύψοσ 1ου Λοβού  

Μεηξήζεθε ην χςνο ηνπ πξψηνπ ινβνχ ζηηο 

3/5/2019 (88 ΗΑ), θαζψο είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επεξξεάδεη ηε πξνζβνιή 

απφ παζνγφλα αιιά θαη ηε κεραληθή 

ζπγθνκηδή.  

2.9.8 Αριθμόσ Λοβών ανϊ φυτό  

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 

Μαίνπ 2019 (102 εκέξεο απφ ηε ζπνξά) θαη 

κεηέπεηηα ηε ζπγθνκηδή, κε ηηο ππφινηπεο 

κεηξήζεηο ησλ απνδνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

2.9.9 Νωπό βϊροσ  

Οη κεηξήζεηο ηνπ λσπνχ βάξνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 102 εκέξεο απφ ηε ζπνξά. 

Γηα ηελ κέηξεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 θπηά απφ ηε κεζαία γξακκή ησλ χπνηεκαρίσλ. 

Σα κέξε ησλ θπηψλ πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ηα ζηειέρε, ηα άλζε, νη ινβνί θαη ηα θχιια 

2.9.10 Ξηρό Βϊροσ  

Σα θπηά, ζηα νπνία είρε κεηξεζεί ην λσπφ ηνπο βάξνπο, ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

θιίβαλν ζε ζεξκνθξαζία 60 
o
C γηα 48 ψξεο. ηε ζπλέρεηα δπγίζεθαλ ζε δπγαξηά 

αθξηβείαο. 

Δηθφλα 22 Μέηξεζε χςνπο 1νπ ινβνχ 
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2.10 Αποδοτικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

Μεηά ηε ζπγθνκηδή, θαηαγξάθεθαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο 

αλάπηπμεο θαη απφδνζεο, ρξεζηκνπνηψληαο πέληε θπηά πνπ επηιέρζεθαλ ηπραία απν 

ηε κεζαία γξακκή θάζε πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ. 

2.10.1 αριθμού ςπόρων ανϊ λοβό 

Αθνινχζσο, κεηξήζεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ινβψλ αλά θπηφ θαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπφξσλ απφ πέληε ινβνχο. Δλψ, παξάιιεια θαηαγξάθζεθε ην κέζν κήθνο θαη ην 

κέζν πιάηνο ινβνχ απφ πέληε ινβνχο γηα θάζε έλα απφ ηα πέληε θπηά πνπ 

επηιέρζεθαλ απφ ηε κεζαία γξακκή θάζε ππνηεκαρίνπ. Έπεηηα, ππνινγίζηεθε ην 

κέζν βάξνο γηα ηηο ηξείο ηηκέο. 

2.10.2 Προςδιοριςμόσ βϊρουσ 1000 ςπόρων  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο 1000 ζπφξσλ, κεηξήζεθαλ 100 ζπφξνη απφ θάζε 

πνηθηιία θαη επαλάιεςε ηέζζεξηο θνξέο, δπγίζηεθαλ ζε δπγφ αθξηβείαο θαη 

ππνινγίζηεθε ην κέζν βάξνο ηνπο. Αθνινχζσο, ην πνζφ πνιιαπιαζηάζηεθε κε ην 10. 

2.10.3 Προςδιοριςμόσ απόδοςησ ςε υπϋργεια βιομϊζα  

Γηα ηελ απφδνζε ζε ππέξγεηα βηνκάδα έγηλαλ δχν κεηξήζεηο. Η πξψηε κέηξεζε 

έγηλε ζηηο 28/5/2019 (113ΗΑ) ζην ζηάδην ηεο καιαθήο δχκεο, φπνπ κεηξήζεθε ην 

λσπφ θαη ην μεξφ βάξνο ηεο βηνκάδαο. Η δεχηεξε κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά 

ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ μήξαλζή ηνπο γηα 3 εκέξεο. 

Δηθόλα 23 Νσπή Βηνκάδα γηα απνμήξαλζε (28/5/2019) 

2.10.4 Προςδιοριςμόσ απόδοςησ ςε ςπόρο  

Η απφδνζε ζε ζπφξν πξνζδηνξίζηεθε κεηξψληαο ην βάξνο ησλ ζπφξσλ φισλ ησλ 

γξακκψλ πνπ πξνέθπςε κεηά ηε ζπγθνκηδή. 
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2.11  τατιςτικό Ανϊλυςη:  

Σα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ θαλνληθφηεηα θαη 

ππνβιήζεθαλ ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζχκθσλα κε ην ζρέδην ησλ Σπραηνπνηεκέλσλ 

Πιήξσλ Οκάδσλ. Γηα θάζε κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ANOVA test. Οη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ κέζσλ ζπγθξίζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο Διάρηζηα 

εκαληηθήο Γηαθνξάο (LSD). Όιεο νη ζπγθξίζεηο ήηαλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5% Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα 

Statgrafics. 
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3. Αποτελϋςματα  

 Βοτανικϊ Φαρακτηριςτικϊ  

3.1 Ύψοσ φυτών  

Όζνλ αθνξά ηηο 77 θαη ηηο 88 ΗΑ δε παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 (πίλαθαο 3.1. θαη 

3.2.). ηε πξψηε κέηξεζε, ην κεγαιχηεξν χςνο θαηαγξάθζεθε ζηελ πνηθηιία ΚΚ14 

(29,50 cm) θαη ην κηθξφηεξν ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε(23,58 cm). ηηο 88 ΗΑ ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή χςνπο είρε νκνίσο ε πνηθηιία ΚΚ14 (67,83 cm), ελψ ε κηθξφηεξε 

ηηκή κεηξήζεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ101 (58,33 cm). 

 

Πίλαθαο 3. 1 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην χςνο ζηηο 77ΗΑ, (φπνπ ns, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, θαη ΗΑ: 

εκέξεο κεηά ηε ζπνξά, p < 0,05) 

77ΗΑ DF AT MT F (ns/*) 

CULT 5 95,0 19,0 2,2 ns 

RES 15 128,4 8,6   

TOTAL 23 294,4    

 

Πίλαθαο 3. 2 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην χςνο ζηηο 88 ΗΑ, (φπνπ ns, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

88ΗΑ DF AT MT F (ns/*) 

CULT 5 237,1 47,4 2,1 ns 

RES 15 336,4 22,4   

TOTAL 23 956,4    

 

ηηο 95 ΗΑ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα χςε 

ησλ πνηθηιηψλ (Fπνηθηιίαο=4 *). πγθξίλνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ πςψλ ησλ 

πνηθηιηψλ κε ηελ ειάρηζηα ζεκαληηθή δηαθνξά, δηαπηζηψλνπκε πσο ε πνηθηιία ΚΚ14 

έηρε ην κεγαιχηεξν χςνο (78,25 cm). Η κηθξφηεξε ηηκή χςνπο παξαηεξήζεθε ζηε 

πνηθηιία ΚΚ18 (65,50 cm) (Πίλαθαο 3.3, Γηάγξακκα 3.1). 
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Πίλαθαο 3. 3 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην χςνο ζηηο 95 ΗΑ, (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

95ΗΑ DF AT MT F  

CULT 5 365,3 73,1 4,0 * 

RES 15 276,5 18,4   

TOTAL 23 1706,8    

 

ηηο 100 ΗΑ παξαηεξήζεθαλ νκνίσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα χςε ησλ πνηθηιηψλ (Fπνηθηιίαο=3,03 *). πγθξίλνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ 

πςψλ ησλ πνηθηιηψλ κε ηελ ειάρηζηα ζεκαληηθή δηαθνξά, δηαπηζηψλνπκε πσο ε 

πνηθηιία ΚΚ14 έηρε ην κεγαιχηεξν χςνο (77,08 cm). Η κηθξφηεξε ηηκή χςνπο 

παξαηεξήζεθε ζηε πνηθηιία Σαλάγξα (59,83 cm) (Πίλαθαο 3.4, Γηάγξακκα 3.1). 

 

Πίλαθαο 3. 4 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην χςνο ζηηο 100 ΗΑ, (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

100ΗΑ DF AT MT F  

CULT 5 674,93 134,99 3,03 * 

RES 15 667,42 44,49   

TOTAL 23 2132,96    

 

 

Ιζηόγξακκα 3. 1 Μέζν ύςνο πνηθηιηώλ ζηηο 77, 88, 95 θαη 100 εκέξεο από ηε ζπνξά  
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3.2 SPAD  

ηε πξψηε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο νιηθήο ρισξνθχιιεο κε ην 

ρισξνθπιιóκεηξν (SPAD) ζηηο 95 ΗΑ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηηο πνηθηιίεο αιιά σο πξνο πιήξεηο νκάδεο(Πίλαθαο 3.5). Σε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε νιηθήο ρισξνθχιιεο ηελ είρε ε πνηθηιία Σαλάγξα (44,55) 

ελψ ε κηθξφηεξε ηηκή κεηξήζεθε ζηελ πνηθηιία ΚΚ14 (39,73). 

 

Πίλαθαο 3. 5 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην SPAD ζηηο 95 ΗΑ, (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

95ΗΑΣ DF AT MT F  

CULT 5 71,14 14,23 0,43  

RES 15 494,02 32,93  * 

TOTAL 23 637,73    

 

ηηο 100 ΗΑ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 3.3. Σε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε νιηθήο ρισξνθχιιεο ηελ είρε ε πνηθηιία Σαλάγξα (46,67 ), 

ελψ ηε κηθξφηεξε ηηκή ε πνηθηιία Πνιχθαξπε (41,21). 

Πίλαθαο 3. 6 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην SPAD ζηηο 100 ΗΑ, (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

100 ΗΑΣ DF AT MT F  

CULT 5 77,23 15,45 2,98 * 

RES 15 77,64 5,18   

TOTAL 23 156,63    

 

 

Γηάγξακκα 3. 1 Οη κεηξήζεηο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο νιηθήο ρισξνθχιιεο ησλ πνηθηιηψλ θνπθηνχ ζηηο 95 θαη 
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3.3 Δεύκτησ Υυλλικόσ Επιφϊνειασ 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.7, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο πνηθηιίεο γηα ηνλ δείθηε θπιιηθήο επηθάλεηαο ζηηο 

102 ΗΑ. Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε ηηκή θαηαγξάθζεθε ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε 

(2,22), ελψ ε κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία Σαλάγξα (1,70) (Γηάγξακκα 3.3). 

Πίλαθαο 3. 7 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην δείθηε θπιιηθήο επηθάλεηαο ησλ πνηθηιηψλ (φπνπ ns, κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3. 2 Γείθηεο Φπιιηθήο Δπηθάλεηαο ησλ πνηθηιηψλ θνπθηνχ ζηηο 113ΗΑ 

3.4 Αριθμόσ τελεχών 

Με βάζε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ηηκψλ, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο φζν αλαθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ 

(Fπνηθηιίαο=9,12**)(Πίλαθαο 3.8). ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηειερψλ ηνλ είρε ε πνηθηιία ΚΚ101 (κέζνο φξνο 3,5) θαη ε 

κηθξφηεξε δηαθιάδσζε δηαπηζηψζεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ18 (κέζνο φξνο 1,55) 

(Γηάγξακκα 3.4). 
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Πίλαθαο 3. 8 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ηνλ αξηζκφ ζηειερψλ (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 9,77 1,95 9,12 *** 

RES 15 3,21 0,21   

TOTAL 23 13,56    

 

 

Γηάγξακκα 3. 3 Αξηζκφο ζηειερψλ πνηθηιηψλ θνπθηνχ 

3.5 Νωπό Βϊροσ ςτελεχών 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.9, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο πνηθηιίεο γηα ην λσπφ βάξνο ησλ ζηειερψλ ζηηο 102 

ΗΑ. Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε ηηκή θαηαγξάθζεθε ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε (58,71g), 

ελψ ε κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία KK101(27,97g) (Γηάγξακκα 3.5). 

 

Πίλαθαο 3. 9 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην λσπφ βάξνο ζηειερψλ (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 3564,57 712,91 1,83 NS 

RES 15 5836,63 389,11   

TOTAL 23 15352,12    
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Γηάγξακκα 3. 4 Νσπφ βάξνο ζηειερψλ γηα ηηο πνηθηιίεο θνπθηψλ  

3.6 Ξηρό Βϊροσ τελεχών  

Οκνίσο κε ην λσπφ βάξνο, δε παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 

πνηθηιίεο γηα ην μεξφ βάξνο ησλ ζηειερψλ (Πίλαθαο 3.10). Παξά ηαχηα, ε 

κεγαιχηεξε ηηκή μεξνχ βάξνπο παξαηεξήζεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ14 (11,95g) θαη ε 

κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία KK18(4,86g) (Γηάγξακκα 3.6). 

 

Πίλαθαο 3. 10 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην μεξφ βάξνο ζηειερψλ (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 144,25 28,85 2,71 NS 

RES 15 159,45 10,63   

TOTAL 23 560,02    
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Γηάγξακκα 3. 5 Ξεξφ βάξνο ζηειερψλ γηα ηηο πνηθηιίεο θνπθηψλ  

 

3.7 Αριθμόσ Υύλλων ανϊ Υυτό  

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηηο πνηθηιίεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ αλά θπηφ (Fπνηθηιίαο=3,23*)(Πίλαθαο 

3.11). ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θχιισλ κεηξήζεθε 

ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε (54,83), ελψ ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζηε πνηθηιία ΚΚ18 

(26,75) (Γηάγξακκα 3.7). 

 

Πίλαθαο 3. 11 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ηνλ αξηζκφ θχιισλ αλά θπηφ (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 1933,63 386,73 3,23 * 

RES 15 1795,72 119,71   

TOTAL 23 6734,77    
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Γηάγξακκα 3. 6 Αξηζκφο θχιισλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία θνπθηνχ 

 

3.8 Νωπό Βϊροσ Υύλλων ανϊ Υυτό  

Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.12, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ην λσπφ βάξνο ησλ θχιισλ ησλ πνηθηιηψλ ζηηο 102 ΗΑ. 

Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε ηηκή κεηξήζεθε ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε (49,07g) θαη ε 

κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία Σαλάγξα (36,67g) (Γηάγξακκα 3.8). 

 

Πίλαθαο 3. 12 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην λσπφ βάξνο ησλ θχιισλ ησλ πνηθηιηψλ (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 727,86 145,57 1,02 NS 

RES 15 2136,11 142,41   

TOTAL 23 5935,26    
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Γηάγξακκα 3. 7 Νσπφ βάξνο θχιισλ πνηθηιηψλ θνπθηψλ 

3.9 Ξηρό Βϊροσ Υύλλων ανϊ Υυτό 

Γηα ην μεξφ βάξνο ησλ θχιισλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία δε παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 3.13). Όπσο θαη ζηηο κεηξήζεηο ηνπ λσπνχ 

βάξνπο, ε κεγαιχηεξε ηηκή μεξνχ βάξνπο παξαηεξήζεθε ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε 

(8,80g), ελψ ε κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία Σαλάγξα(4,94g) (Γηάγξακκα 3.9). 

 

Πίλαθαο 3. 13 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην μεξφ βάξνο ησλ θχιισλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία (φπνπ ns κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 41,21 8,24 1,35 NS 

RES 15 91,40 6,09   

TOTAL 23 195,43    
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Γηάγξακκα 3. 8 Ξεξφ βάξνο θχιισλ πνηθηιηψλ θνπθηψλ 

3.10 Αριθμόσ Ανθϋων ανϊ Υυτό  

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηηο πνηθηιίεο γηα ηνλ αξηζκφ αλζέσλ αλά θπηφ (Fπνηθηιίαο=9,38**)(Πίλαθαο 3.14). 

ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αλζέσλ κεηξήζεθε ζηε 

πνηθηιία Πνιχθαξπε (38,91), αληίζεηα ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζηε πνηθηιία ΚΚ18 

(6,83) (Γηάγξακκα 3.10). 

 

Πίλαθαο 3. 14 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ηνλ αξηζκφ αλζέσλ αλά θπηφ (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 2891,37 578,27 9,38 *** 

RES 15 925,11 61,67   

TOTAL 23 4693,09    
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Γηάγξακκα 3. 9 Αξηζκφο Αλζέσλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία 

 

3.11 Νωπό Βϊροσ Ανθϋων  

Όζνλ αθνξά ην λσπφ βάξνο αλζέσλ, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε κέηξεζε πνπ έγηλε ζηηο 102 ΗΑ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 

(Fπνηθηιίαο= 4,77**)(Πίλαθα 3.15). πλεπψο, ε κεγαιχηεξε ηηκή δηαπηζηψζεθε ζηε 

πνηθηιία ΚΚ14(3,73g), ελψ ε κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία Σαλάγξα (0,495g) (Γηάγξακκα 

3.11). 

 

Πίλαθαο 3. 15 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην λσπφ βάξνο ησλ αλζέσλ (φπνπ *, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 37,18 7,44 4,77 ** 

RES 15 23,39 1,56   

TOTAL 23 75,48    
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Γηάγξακκα 3. 10 Νσπφ βάξνο αλζέσλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία 

3.12 Ξηρό Βϊροσ Ανθϋων ανϊ Υυτό 

Γηα ην μεξφ βάξνο ησλ αλζέσλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία δε παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 3.16). Παξά ηαχηα, ε κεγαιχηεξε ηηκή 

μεξνχ βάξνπο θαηαγξάθζεθε ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε (0,214g) θαη ε κηθξφηεξε ζηε 

πνηθηιία ΚΚ101(0,005g) (Γηάγξακκα 3.11). 

 

Πίλαθαο 3. 16 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην μεξφ βάξνο ησλ αλζέσλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία (φπνπ ns κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05 

 DF AT MT F  

CULT 5 0,11 0,02 1,50 ns 

RES 15 0,22 0,01   

TOTAL 23 0,43    

 

 

Γηάγξακκα 3. 11 Ξεξφ βάξνο αλζέσλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία 
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3.13 Αριθμόσ Λοβών ανϊ Υυτό  

Με βάζε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ηηκψλ, δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο φζν αλαθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ινβψλ αλά θπηφ 

Πίλαθαο 3.17). ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ινβψλ ηνλ 

είρε ε πνηθηιία ΚΚ10 (26,25), ελψ ηνλ κηθξφηεξν ε πνηθηιία ΚΚ10 (22,41) 

(Γηάγξακκα 3.13). 

Πίλαθαο 3. 17 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ηνλ αξηζκφ ινβψλ  (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05 

 DF AT MT F  

CULT 5 112,13 22,43 0,56 ns 

RES 15 596,88 39,79   

TOTAL 23 1210,22    

 

 

Γηάγξακκα 3. 12 Ααξηζκφο ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία 

 

3.14 Ύψοσ 1ου Λοβού 

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηηο πνηθηιίεο γηα ην χςνο 1
νπ

 ινβνχ (Fπνηθηιίαο=15,91*)(Πίλαθαο 3.18). ε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0,05, ην κεγαιχηεξν χςνο θαηαγξάθζεθε ζηε πνηθηιία 

ΚΚ14(36,91cm) θαη ε κηθξφηεξε ηηκή ζηε πνηθηιία ΚΚ18 (18,83cm) (Γηάγξακκα 

3.14). 

 

 

a a a 
a a 

a 

0

5

10

15

20

25

30

35

ΚΚ18 ΚΚ101 ΚΚ10 ΚΚ14 POLIKARPI TANAGRA

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 Λ

ο
β

ώ
ν
 α

ν
ά

 θ
σ

ηό
  

Ποικιλίες 

Αρικμόσ Λοβϊν ανά φυτό 



61 

 

Πίλαθαο 3. 18 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην χςνο 1νπ ινβνχ (φπνπ *, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 861,13 172,23 15,91 *** 

RES 15 162,40 10,83   

TOTAL 23 1227,33    

 

 

Γηάγξακκα 3. 13 Ύςνο 1νπ ινβνχ αλά πνηθηιία  

3.15 Νωπό Βϊροσ Λοβών ανϊ Υυτό  

Όζνλ αθνξά ην λσπφ βάξνο ινβψλ, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηε κέηξεζε πνπ έγηλε ζηηο 102 ΗΑ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 

(Fπνηθηιίαο=4,73**)(Πίλαθα 3.19). πλεπψο, ε κεγαιχηεξε ηηκή δηαπηζηψζεθε ζηε 

πνηθηιία ΚΚ18(31,66g) ελψ ε κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε (9,745 g) 

(Γηάγξακκα 3.15). 

 

Πίλαθαο 3. 19 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην λσπφ βάξνο ινβψλ (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05 

 DF AT MT F  

CULT 5 1310,62 262,12 4,73 ** 

RES 15 831,67 55,44   

TOTAL 23 2388,05    
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Γηάγξακκα 3. 14 Νσπφ βάξνο ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία 

 

3.16 Ξηρό Βϊροσ Λοβών ανϊ φυτό 

Γηα ην μεξφ βάξνο ησλ ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία δε παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 3.20). Παξά ηαχηα, ε κεγαιχηεξε ηηκή μεξνχ βάξνπο 

θαηαγξάθζεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ101 (4,76g) ελψ ε κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία 

Πνιχθαξπε (2,09g) (Γηάγξακκα 3.16) 

 

Πίλαθαο 3. 20 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην μεξφ βάξνο ησλ ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία (φπνπ ns κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05 

 DF AT MT F  

CULT 5 18,50 3,70 0,55 NS 

RES 15 100,25 6,68   

TOTAL 23 199,80    
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Γηάγξακκα 3. 15 Ξεξφ βάξνο ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία  

 

 Αποδοτικϊ Φαρακτηριςτικϊ  

3.17 Αριθμόσ Λοβών  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πνηθηιηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο κεηξήζεθε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ινβψλ αλά θπηφ θαη έπεηηα 

ην κήθνο θαη ην πιάηνο πέληε ινβψλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζπφξσλ πνπ πεξηέρνπλ.  

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ινβψλ αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ησλ θνπθηψλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 (Fπνηθηιίαο=4,65**)(Πίλαθαο 3.21). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ινβψλ παξνπζηάζηεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ101 (23,15) ελψ ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζηε 

πνηθηιία ΚΚ18 (12,5) (Γηάγξακκα 3.17). 

 

Πίλαθαο 3. 21 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ηνλ αξηζκφ ινβψλ αλά θπηφ (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 384,81 76,96 4,65 ** 

RES 15 248,34 16,56   

TOTAL 23 686,68    
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Γηάγξακκα 3. 16 Αξηζκφο ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία ησλ ζπγθνκηζζέλησλ θνππθηψλ  

3.18 Μόκοσ Λοβού  

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ησλ θνπθηψλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 

(Fπνηθηιίαο=5,20**)(Πίλαθαο 3.22). Σν κεγαιχηεξν κήθνο ινβψλ πξνέθπςε ζηε 

πνηθηιία ΚΚ18 (6,65cm) ελψ ην κηθξφηεξνο κήθνο ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε (5,08 

cm) (Γηάγξακκα 3.18). 

 

Πίλαθαο 3. 22 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην κήθνο ινβψλ αλά θπηφ (φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 6,35 1,27 5,20 ** 

RES 15 3,67 0,24   

TOTAL 23 12,05    
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Γηάγξακκα 3. 17 Μέζν κήθνο Λνβνχ αλά πνηθηιία ησλ ζπγθνκηζζέλησλ θνπθηψλ 

3.19 Πλϊτοσ Λοβού 

Γηα ην πιάηνο ησλ ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία δε παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (Πίλαθαο 3.23). Παξά ηαχηα, ε κεγαιχηεξε ηηκή πιάηνπο 

θαηαγξάθζεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ101 (0,729cm), ελψ ε κηθξφηεξε ζηε πνηθηιία 

Σαλάγξα (0,56cm) (Γηάγξακκα 3.19). 

Πίλαθαο 3. 23 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην πιάηνο ησλ ινβψλ αλά θπηφ θαη πνηθηιία (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, p < 0,05 

 DF AT MT F  

CULT 5 0,09 0,02 2,35 ns 

RES 15 0,12 0,01   

TOTAL 23 0,24    
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Γηάγξακκα 3. 18 Μέζν πιάηνο ινβνχ αλά πνηθηιία ησλ ζπγθνκηζζέλησλ θνπθηψλ 

3.20 Αριθμόσ πόρων ανϊ λοβό  

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο γηα ηνλ αξηζκφ ζπφξσλ αλάινβφ αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ησλ θνπθηψλ, ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 (Πίλαθαο 3.24). Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπφξσλ αλά 

ινβφ παξνπζηάζηεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ18 (3,24), ελψ ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ζηε 

πνηθηιία ΚΚ14 (2,84) (Γηάγξακκα 3.19). 

Πίλαθαο 3. 24 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ηνλ αξηζκφ ζπφξσλ αλά ινβφ αλά θπηφ θαη πνηθηιία (φπνπ ns κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05 

 DF AT MT F  

CULT 5 0,40 0,08 1,11 NS 

RES 15 1,06 0,07   

TOTAL 23 1,56    
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Γηάγξακκα 3. 19 Αξηζκφο ζπφξσλ αλά ινβφ θαη πνηθηιία ησλ ζπγθνκηζζέλησλ θνπθηψλ 
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3.21 Βϊροσ Φιλύων πόρων  

Γηα ην βάξνο ησλ ρηιίσλ ζπφξσλ, παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ησλ θνπθηψλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 

(Fπνηθηιίαο=5,20**)(Πίλαθαο 3.25). Σν κεγαιχηεξν βάξνο ρηιίσλ ζπφξσλ πξνέθπςε 

ζηε πνηθηιία ΚΚ18 (492,11g) θαη ην κηθξφηεξνο βάξνο ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε 

(259,175 g) (Γηάγξακκα 3.21). 

Πίλαθαο 3. 25 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην βάξνο ρηιίσλ ζπφξσλ(φπνπ * ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 131284,93 26256,99 20,63 *** 

RES 15 19094,63 1272,98   

TOTAL 23 151307,46    

 

 

Γηάγξακκα 3. 20 Βάξνο ρηιίσλ ζπφξσλ αλά πνηθηιία 
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3.22 Απόδοςη  

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο γηα ηελ απφδνζε αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ησλ θνπθηψλ, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 (Πίλαθαο 3.26). Η κεγαιχηεξε απφδνζε πξνέθπςε ζηε 

πνηθηιία Σαλάγξα(377,38g) ελψ ε κηθξφηεξε απφδνζε ζηε πνηθηιία Πνιχθαξπε 

(196,11 g) (Γηάγξακκα 3.22). 

 

Πίλαθαο 3. 26 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ηελ απφδνζε ησλ πνηθηιηψλ (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p < 

0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 97235,61 19447,12 1,95 ns 

RES 15 149892,58 9992,84   

TOTAL 23 451756,91    

 

 

Γηάγξακκα 3. 21 Απφδνζε πνηθηιηψλ ζε ζπφξν (g) 
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3.23 Νωπό Βϊροσ Βιομϊζασ 

χκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο γηα ην λσπφ βάξνο βηνκάδαο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ησλ θνπθηψλ, ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 (Πίλαθαο 3.27). Παξά ηαχηα, ην κεγαιχηεξν λσπφ 

βάξνο βηνκάδαο απνδφζεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ14 (3740Κg/ζηξ) θαη ην κηθξφηεξν 

βάξνο ζηε πνηθηιία ΚΚ18 (2612 Κg/ζηξ) (Γηάγξακκα 3.23). 

 

Πίλαθαο 3. 27 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην λσπφ βάξνο ηεο βηνκάδαο ησλ πνηθηιηψλ (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 4531712,00 906342,40 0,57 ns 

RES 15 23963008,00 1597533,87   

TOTAL 23 32943008,00    

 

 

Γηάγξακκα 3. 22 Νσπφ βάξνο βηνκάδαο αλά πνηθηιία (Kg/ζηξ) ζηηο 113 ΗΑ  

3.24 Ξηρό Βϊροσ Βιομϊζασ 

Αληίζηνηρα κε ην λσπφ βάξνο βηνκάδαο, δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ην μεξφ βάξνο βηνκάδαο αλάκεζα ζηηο πνηθηιίεο ησλ 

θνπθηψλ, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 (Πίλαθαο 3.28). Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν 

μεξφ βάξνο βηνκάδαο πξνέθπςε ζηε πνηθηιία ΚΚ14 (612 Κg/ζηξ), ελψ ην κηθξφηεξν 

βάξνο ζηε πνηθηιία ΚΚ18 (424Κg/ζηξ) (Γηάγξακκα 3.24). 
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Πίλαθαο 3. 28 Αλάιπζε δηαζπνξάο γηα ην μεξφ βάξνο ηεο βηνκάδαο ησλ πνηθηιηψλ (φπνπ ns κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ, p < 0,05) 

 DF AT MT F  

CULT 5 107328,00 21465,60 0,49 ns 

RES 15 654890,67 43659,38   

TOTAL 23 852128,00    

 

 

 

Γηάγξακκα 3. 23 Ξεξφ βάξνο βηνκάδαο αλά πνηθηιία (Kg/ζηξ)  
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4. υζότηςη 

Η παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ 4 βειηησκέλεο  

(ΚΚ10, ΚΚ14, ΚΚ18, ΚΚ101) θαη 2 εκπνξηθέο πνηθηιίεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ηεο Ννηίνπ Διιάδαο σο πξνο ηα  αγξνλνκηθά θαη απνδνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2018-2019. 

Αγρονομικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

Ύψοσ 

Απφ ην πείξακα πξνθχπηεη πσο ε πνηθηιία ΚΚ14 είρε ηε κεγαιχηεξε ηηκή χςνπο 

ζηηο 100 ΗΑ(77,08cm), ελψ ε κηθξφηεξε ηηκή αλήθε ζηε πνηθηιία 

Σαλάγξα(59,83cm). Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ε 

πείξακα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Abdelmula et al. (1999), ζηε θαζαξή ζεηξά ILB938 

ην χςνο ησλ θπηψλ έθηαζε ζηα 130 cm. Σν κέγηζην χςνο πνπ παξαηεξήζεθε ζην ίδην 

πείξακα κεηξήζεθε ζηελ θαζαξή ζεηξά Blaze κε ηηκή 180 cm. ε άιιν πείξακα, πνπ 

δηεμήρζε απφ ηνπο Siddiqui et al. (2015), γηα ηελ επίδξαζε ηεο μεξαζίαο ζηελ 

αλάπηπμε δηάθνξσλ γνλνηχπσλ θνπθηνχ, ν γνλφηππνο Giza3 απέδσζε χςνο 59 cm, ν 

γνλφηππνο C4 απέδσζε 79 cm, ελψ ην κέγηζην χςνο παξνπζηάζηεθε ζην γνλφηππν C5 

ζηνλ κάξηπξα κε ηηκή 116,33 cm. Οη ηηκέο χςνπο ησλ γνλνηχπσλ C4 θαη C5, 

ζπκθσλνχλ κε ηηο ηηκέο ηνπ χςνπο ησλ πνηθηιηψλ Σαλάγξα θαη ΚΚ14. χκθσλα κε 

ηνπο Terzopoulos, et al. (2004), Οη επξσπατθνί πιεζπζκνί ηνπ θνπθηνχ δηαθξίλνληαη 

ζε ηξία επίπεδα χςνπο , κε ηα ςειά θπηά λα έρνπλ χςε 59-64 cm, ηα κέηξηα θπηά 54-

59 cm θαη ηα ρακειά θπηά 49 -54 cm.  

SPAD 

Η πεξηεθηηθφηεηα ησλ θχιισλ ζε ρισξνθχιιε πξνζδηνξίζηεθε κε ην SPAD. Η 

πνηθηιία κε ηε κηθξφηεξε ηηκή SPAD απφ ηηο αμηνινγνχκελεο πνηθηιίεο ήηαλ ε 

Πνιχθαξπε (41,21), ελψ ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηελ είρε ε Σαλάγξα (46,67) ρσξίο φκσο 

νη δηαθνξέο ησλ κέζσ ηηκψλ λα έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Λίγν πην 

κηθξέο ηηκέο παξαηεξήζεθαλ ζηα πβξίδηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ 

θαζαξψλ ζεηξψλ Aurora, Mélodie θαη ILB 938 ζην πείξακα ησλ Khazaei et al. 2019. 

χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, Η κεγαιχηεξε ηηκή SPAD 

παξαηεξήζεθε ζηα πβξίδηα ηεο δηαζηαχξσζεο Aurora/2 × Mélodie/2 (38,41), ελψ ηε 

κηθξφηεξε ηηκή θαηείραλ ηα πβξίδηα ηεο δηαζηαχξσζεο ILB 938/2 × Aurora/2 (31.16). 
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ε άιιν πείξακα, πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Siddiqui et al. 2015, γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

μεξαζίαο ζηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ γνλνηχπσλ θνπθηνχ, ν γνλφηππνο Giza3 απέδσζε 

SPAD 38,00 θαη ν γνλφηππνο Zafari 40,07. Οη ηηκέο SPAD πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα 

παξαπάλσ πεηξάκαηα, ζπκθσλνχλ κε ηηο ηηκέο SPAD πνπ κεηξήζεθαλ ζην πείξακα, 

κε ηελ πνηθηιία Σαλάγξα λα θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή. 

Δεύκτησ Υυλλικόσ Επιφϊνειασ (LAI)  

Οη ππφ κειέηε πνηθηιίεο παξνπζίαζαλ δείθηε θπιιηθήο επηθάλεηαο (LAI) πάλσ 

απφ 1,7. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σαλάγξα εκθάληζε ηε κηθξφηεξε ηηκή LAI (1,7) ελψ ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή είρε ε Πνιχθαξπε (2,22). Χζηφζν, νη δηαθνξέο πνπ παξνπζίαζαλ 

κεηαμχ ηνπο νη πνηθηιίεο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο. Γηα ηε δηαθπγή ηεο 

θαηαπφλεζεο, ηα θπηά πεξηνξίδνπλ ηε θπιιηθή ηνπο επηθάλεηα. χκθσλα κε ηνπο 

Khazaei et al. 2013, ε μεξαζία πξνθάιεζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θπιιηθήο 

επηθάλεηαο (p=0,001). Οη πνηθηιίεο πνπ κειέηεζαλ, θαιιηεξγήζεθαλ ζε ζπλζήθεο 

πδαηηθήο θαηαπφλεζεο θαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο. Οη ηηκέο LAI πνπ θαηαγξάθζεθαλ 

γηα ην κάξηπξα ήηαλ 1,21, ελψ γηα ηελ επέκβαζε ήηαλ 0,83.  

Αριθμόσ τελεχών  

Σα θνπθηά θέξνπλ ζπλήζσο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δεπηεξεχνληεο βιαζηνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νθζαικνχο θάησ απφ ηα καζραιηαία θχιια. Ο αξηζκφο ησλ 

δεπηεξεπφλησλ βιαζηψλ αλά θπηφ πνηθίιεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ γνλφηππσλ ζε 

ζπλζήθεο αβηνηηθήο θαηαπφλεζεο. χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο, ε πνηθηιία ΚΚ101 είρε 

θαηά κέζν φξν 3,5 ζηειέρε, ε κεγαιχηεξε ηηκή πνπ παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο 

πνηθηιίεο. Οη πνηθηιίεο Πνιχθαξπε θαη ΚΚ10 είραλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 2,5, ελψ 

ηα ιηγφηεξα ζηειέρε κεηξήζεθαλ ζηελ πνηθηιία ΚΚ18, κε ηηκή 1,5. Οη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. χκθσλα κε ηνπο 

Ammar et al. (2015), ν πιεζπζκφο Giza40 αλέπηπμε 5,5 θαηά κέζν φξν 

δεπηεξεχνληεο βιαζηνχο θαη ν πιεζπζκφο Gazira1 3,3. Σηκέο αξθεηά θνληά κε απηέο 

πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην πείξακα. Χζηφζν, νη αβηνηηθέο θαηαπνλήζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πδαηηθή θαηαπφλεζε, έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηνλ αξηζκφ ζηειερψλ, 

ζηελ έθπηπμε θχιισλ θαη ζηελ θπιιηθή επηθάλεηα. 

Ύψοσ 1ου Λοβού 

Σν χςνο ηνπ 1νπ ινβνχ είλαη ζεκαληηθφ γλψξηζκα, θαζψο επεξεάδεη ηηο απψιεηεο 

θαηά ηελ κεραληθή ζπγθνκηδή. Οη ππφ κειέηε πνηθηιίεο θνπθηψλ, παξνπζίαζαλ 
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ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην χςνο ηνπ 1νπ ινβνχ. Η κέγηζηε ηηκή κεηξήζεθε ζηε 

πνηθηιία ΚΚ14 (36,92 cm) θαη ε κηθξφηεξε ηηκή ζηελ ΚΚ18 (18,83 cm). Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Terzopoulos et al. (2003) 

πνπ δηαπίζησζαλ φηη ην ρακειφηεξν χςνο ηνπ πξψηνπ ινβνχ θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 

24 εθαηνζηά κεηαμχ 55 γνλνηχπσλ θνπθηνχ. χκθσλα κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε Della (1988), νη γνλφηππνη ησλ θνπθηψλ πνηθίιινπλ 

ζεκαληηθά ζε δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

γλψξηζκα. 

Υύλλα 

χκθσλα κε ην πείξακα, ν αξηζκφο ησλ θχιισλ αλά θπηφ είρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλά πνηθηιία. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο θχιισλ αλά θπηφ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ Πνιχθαξπε κε κέζν φξν 54,83 ελψ ν κηθξφηεξνο κέζνο φξνο 

κεηξήζεθε ζηελ πνηθηιία ΚΚ18 κε ηηκή 26,75. Γηα ην βάξνο ην λσπφ θαη ην μεξφ νη 

ηηκέο δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ο αξηζκφο ησλ θχιισλ θαη ηα 

βάξε ηνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

αβηνηηθέο θαηαπνλήζεηο, θπξίσο απφ ηελ μεξαζία.  

Ωνθη 

Ο αξηζκφο ησλ αλζέσλ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κε ηελ 

Πνιχθαξπε λα έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζέσλ (κέζνο φξνο 38,91), ζηε ΚΚ14 

κεηξήζεθαλ θαηά κέζν φξν 25,91 άλζε αλά θπηφ, ελψ ηελ κηθξφηεξε ηηκή θαηείρε ε 

Σαλάγξα κε 6,83. ηα λσπά βάξε ησλ αλζέσλ νη ηηκέο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Η πνηθηιία ΚΚ14 είρε 3,74g λσπφ βάξνο αλζέσλ, ε πνηθηιία 

Πνιχθαξπε 2,98 θαη ε κηθξφηεξε ηηκή παξνπζηάζηεθε ζηελ πνηθηιία Σαλάγξα κε 0,5 

g. 

Λοβού  

Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ ησλ ινβψλ αλά θπηφ. Η 

πνηθηιία ΚΚ101 είρε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ινβνχο (κέζνο φξνο 23,15), αθνινχζεζε ε 

πνηθηιία Πνιχθαξπε (15,55) θαη ηέινο ε πνηθηιία ΚΚ14 είρε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ 

ινβψλ (10,75). Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ πξνέθπςαλ ζηελ κειέηε 

ησλ Ammar H. M. et al. (2014), φπνπ ν κέζνο φξνο ησλ γνλνηχπσλ ήηαλ 24,4 ινβνί 

αλά θπηφ, κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή λα παξνπζηάδεηαη ζηνλ πιεζπζκφο Giza40 κε 35,5 

ινβνχο θαη ε κηθξφηεξε ζηνλ γνλφηππν WRB 1-4 κε 11,3 ινβνχο. 
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ηε κειέηε παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζην κήθνο ηνπ ινβνχ. Σν 

κεγαιχηεξν κήθνο παξαηεξήζεθε ζηε πνηθηιία ΚΚ18 κε 6,65 cm, ελψ ην κηθξφηεξν 

κήθνο παξνπζηάζηεθε ζηελ Πνιχθαξπε (5,09 cm). Απηά ηα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο Suso et al. (1993), νη νπνίνη 

δηαπίζησζε φηη νη γνλφηππνη πνηθίινπλ ζεκαληηθά ζην κήθνο ηνπ ινβνχ. Οη Li-juan et 

al. (1993), αλαιχνληαο ηα αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απφδνζεο γηα 1500 γνλφηππνπο απφ δηάθνξεο επαξρίεο ηεο Κίλαο, δηαπίζησζαλ πσο 

ηα κήθε ησλ ινβψλ ήηαλ κηθξφηεξα απφ 10 cm θαη κφιηο ην 24% ησλ γνλνηχπσλ 

μεπέξαζε ηα 7,6 cm. 

Γηα ην πιάηνο ησλ ινβψλ δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Η πνηθηιία 

ΚΚ101 είρε ην κεγαιχηεξν πιάηνο κε ηηκή 0, 73, ελψ ζηηο ππφινηπεο πνηθηιίεο νη 

ηηκέο ήηαλ θνληά ζηα 0,5 cm. Σν πιάηνο ηνπ ινβνχ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην 

κέγεζνο ησλ ζπφξσλ (Al-Rifaee et al., 2004). Όινη νη γνλφηππνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε πξνέξρνληαλ απφ κηθξνχο ζπφξνπο. 

Μεηξψληαο ην λσπφ βάξνο ησλ ινβψλ, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο πξνέθπςαλ ζηε 

πνηθηιία ΚΚ18 (31,66) θαη νη κηθξφηεξεο ζηελ Πνιχθαξπε (9,745 ), κε ηελ μήξαλζε 

φκσο ην κεγαιχηεξν μεξφ βάξνο βξέζεθε ζηελ πνηθηιία ΚΚ101 (4,77). ε θακία απφ 

απηέο ηηο κεηξήζεηο νη ηηκέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Η δηαθχκαλζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ ινβψλ αλά θπηφ νθείιεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ινβψλ 

αλά θπηφ θαη φρη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπφξσλ, δεδνκέλνπ φηη φινη νη γνλφηππνη 

πξνέξρνληαλ απφ κηθξνχο ζπφξνπο. 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπφξσλ αλά ινβφ. Οη 

πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο είραλ πεξίπνπ ηξείο ζπφξνπο αλά ινβφ. Οη Li-juan et al. 

(1993), αλέθεξαλ φηη ν αξηζκφο ησλ ζπφξσλ αλά ινβφ θπκάλζεθε απφ 1,7 έσο 2,9 

ζπγθξίλνληαο 1500 γνλφηππνπο απφ δηάθνξεο επαξρίεο ζηελ Κίλα. Οη Abdelmola θαη 

Abuanja (2007) αλέθεξαλ φηη ν αξηζκφο ησλ ζπφξσλ αλά ινβφ επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ γελεηηθνχο παξά απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. 

Αποδοτικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

Βϊροσ χιλύων ςπόρων 

Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζην βάξνο ησλ 1000 ζπφξσλ. Σν 

κεγαιχηεξν βάξνο ρηιίσλ ζπφξσλ κεηξήζεθε ζηελ πνηθηιία ΚΚ18 κε 492,11 g, ε 

πνηθηιία ΚΚ14 απέδσζε 362,29 g, ελψ ε πνηθηιία Πνιχθαξπε θαηείρε ηελ κηθξφηεξε 
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ηηκή κε 259,18 g. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά ησλ Abdelmula et al. (1999) 

πνπ ζχγθξηλαλ 12 θαζαξέο ζεηξέο ζε ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπφλεζεο. χκθσλα κε 

ηηο κεηξήζεηο ηνπο, ε θαζαξή ζεηξά ILB827 απέδσζε βάξνο ρηιίσλ ζπφξσλ 650 g, ε 

Blaze 350 g, ε Giza2 650 g θαη ε Hedin 250 g. Σν βάξνο ρηιίσλ ζπφξσλ εμαξηάηαη 

απφ ην κέγεζνο ησλ ζπφξσλ θαη είλαη έλα γλψξηζκα πνπ πνηθίιιεη ζεκαληηθά κεηαμχ 

ησλ γνλφηππσλ( Della, 1988). 

Απόδοςη 

ηελ παξνχζα κειέηε δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα 

ηελ απφδνζε. Χζηφζν, ηε κεγαιχηεξε απφδνζε θαηείρε ε πνηθηιία Σαλάγξα κε 

377,38 kg/str, παξφκνηα ηηκή κεηξήζεθε θαη ζηελ πνηθηιία ΚΚ101 κε 333,88 kg/str 

ελψ ε κηθξφηεξε ηηκή απφδνζεο θαηαγξάθζεθε ζηελ πνηθηιία Πνιχθαξπε κε 196,11 

kg/str. Η κέζε ζηξεκκαηηθή απφδνζε γηα ηε ρψξα καο ην 2012, γηα ηα θνπθηά ήηαλ 

απφ 100 κε 500 μεξνχ ζπφξνπ kg/str (ΔΤΔ 2012). Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε 

ηνπο Silim θαη Saxena (1991), φπνπ ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηεο απφδνζεο θπκάλζεθε 

ζηηο ίδηεο ηηκέο, κε ηελ θαζαξή ζεηξά IVSFG-IVS6 λα απφδίδεη 325 θαη ηελ ILB1814 

230 kg/str. Παξφκνηα απνηειέζκηα θαηαγξάθζεθαλ θαη απφ ηνπο Amede et al. 

(1999), φπνπ ζε 19 θαζαξέο ζεηξέο ε απφδνζε ζε πεξηβάιινλ ρσξίο πδαηηθή 

θαηαπφλεζε δηαθπκάλζεθε απφ 100 έσο 500 g/πεηξακαηηθφ ηεκάρην. Όπσο έρεη 

απνδεηρζεί απφ ηα πεηξάκαηα πνιιψλ εξεπλεηψλ, ε μεξαζία έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ απφδνζε ζε θαξπφ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θνπθηψλ, κεηψλνληαο ηελ έσο 40% 

(Abdelmula et al., 1999).  

Βιομϊζα 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο βηνκάδαο, ηα θπηά ζπιιέρζεθαλ ζην ζηάδην ηεο καιαθήο 

δχκεο, 113 εκέξεο απφ ηελ ζπνξά. Οη κεηξήζεηο δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, σζηφζν, ε πνηθηιία κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή λσπνχ βάξνπο 

βηνκάδαο ήηαλ ε ΚΚ14 κε 3740, ελψ ε πνηθηιίεο Πνιχθαξπε θαη ΚΚ18 απέδσζαλ 

2742 θαη 2612 Kg/str αληίζηνηρα. Μεηά ηελ μήξαλζε, ζηε ΚΚ14 θαηαγξάθζεθε μεξφ 

βάξνο 612 Kg/str, θαη ζηηο πνηθηιίεο Πνιχθαξπε θαη ΚΚ18 432 θαη 424 Kg/str, 

αληίζηνηρα. ε κειέηεο αλαθέξνληαη απνδφζεηο ζαλνχ απφ 100 έσο 500 Kg/str (ΔΤΔ 

2012). χκθσλα κε ηνπο Silim θαη Saxena (1991), ε βηνκάδα κεηά ηε ζπγθνκηδή ζηελ 

θαζαξή ζεηξά ILB1814 απέδσζε 7400 kg/str, ελψ ηε κηθξφηεξε απφδνζε ζε βηνκάδα 

ηελ είρε ε θαζαξή ζεηξά IVSFG-IVS6 κε 4820 kg/str. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

παξνπζίαζαλ θαη παξαηήξεζαλ θαη νη Amede et al. (1999), φπνπ δηαπίζησζαλ πσο ε 
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μεξαζία πξνθάιεζε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ απφδνζε λσπήο βηνκάδαο ζε θαζαξέο 

ζεηξέο, κε ηελ θαζαξή ζεηξά Adriewaalse λα έρεη κεγαιχηεξε κείσζε απφ ηελ L7.  
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