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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 

 

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα επόμενα πεδία για λόγους συντομίας θα επισυνάπτονται οι πίνακες με τα 

αποτελέσματα που είναι περισσότερο καθοριστικά για την εκτίμηση της εξελίξεως της 

πειραματικής εγκατάστασης. Το σύνολο των πινάκων με τα αποτελέσματα της 

στατιστικής επεξεργασίας, παρατίθεται στο παράρτημα που βρίσκεται στο τέλος της 

εργασίας. 

 

3.1  Το φυτό Globularia alypum 

3.1.1  Μήκος βλαστών 

Ο παράγοντας της άρδευσης έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά και φάνηκε 

να ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη του μήκους των βλαστών σε όλη την διάρκεια 

της πειραματικής εγκατάστασης όταν η χορηγούμενη ποσότητα ύδατος ήταν 

κανονική (πίνακας 9).  

 

Πίνακας 9: Μήκος βλαστών των φυτών Globularia alypum στις 25.09.2015 

 

Κατά τους μήνες Απρίλιο/2016 (πίν. 10), Μάϊο/2016 (πίν. 11), Ιούνιο/2016 

(πίν. 12)  και Ιούλιο/2016 (πίν. 13), εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά και 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων άρδευσης σε συνδυασμό με το 

υπόστρωμα, με μεγαλύτερη ανάπτυξη των βλαστών όπως αναφέρθηκε και 
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προηγούμενα, στα φυτά που αναπτύσσονταν σε έδαφος και δέχονταν κανονική 

άρδευση.  

Πίνακας 10: Μήκος βλαστών των φυτών Globularia alypum στις 19.04.2016 

 

 

Πίνακας 11: Μήκος βλαστών των φυτών Globularia alypum στις 19.05.2016 

 

 

Πίνακας 12: Μήκος βλαστών των φυτών Globularia alypum στις 20.06.2016 
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Πίνακας 13: Μήκος βλαστών των φυτών Globularia alypum στις 25.7.2016 

 

 

Ο Πίνακας 14, δείχνει πως ο συνδυασμός εδάφους με κανονική άρδευση έδωσε 

μεγαλύτερο μήκος βλαστών σε σχέση με την εφαρμογή αραιής άρδευσης, 

ανεξαρτήτως υποστρώματος. Ωστόσο, στην περίπτωση της αραιής άρδευσης χωρίς 

έδαφος, παρήχθησαν φυτά με μεγαλύτερο μήκος βλαστών σε σχέση με την ύπαρξη 

εδάφους.  

 

Πίνακας 14:  Διαφορά μήκους βλαστών (αρχική – τελική) των φυτών Globularia 

alypum 

 

 

Στο Σχήμα 1, απεικονίζεται ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης των φυτών Globularia 

alypum, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος ξεχωριστά για κάθε επέμβαση. 

Ειδικότερα,  τα φυτά καθώς είχαν αυξητική πορεία, τον Οκτώβριο/2015 σημείωσαν 

μια μικρή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, ενδεχομένως λόγω της πτώσης της 



80 

 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος  [Διάγραμμα 1 (Παράρτημα)]. Χρήζει περαιτέρω 

έρευνας η υπόθεση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του μήκους των βλαστών των φυτών 

Globularia alypum που δέχονταν κανονική άρδευση ήταν περισσότερο μειωμένος, 

πιθανώς και λόγω του θερμοκρασιακού στρες προερχόμενου αυτή τη φορά από το 

νερό άρδευσης που ήταν περισσότερο σε ποσότητα σε σχέση με τον δεύτερο 

χειρισμό (μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα και μεγαλύτερη θερμοκρασιακή αδράνεια) 

και συγκεντρωμένο σε περισσότερο συμπαγή περιέκτη, όπως το εδαφικό 

υπόστρωμα. Σύμφωνα με τους Wolf et al. (2008), η ταχεία πλευρική ανάπτυξη του 

φυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έτσι καλύπτεται η επιφάνεια του εδάφους και 

περιορίζεται η εξάτμιση του νερού από το έδαφος, με αποτέλεσμα τα φυτά να 

αξιοποιούν καλύτερα το διαθέσιμο νερό. 

 

 

Σχήμα 1: Ρυθμός ανάπτυξης του μήκους βλαστών των φυτών Globularia alypum 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος 



81 

 

 

Εικόνα 45: Ανάπτυξη των φυτών Globularia alypum σε υπόστρωμα χωρίς έδαφος 

και υπό συχνότητα αραιής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 
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Εικόνα 46: Ανάπτυξη των φυτών Globularia alypum σε υπόστρωμα χωρίς έδαφος 

και υπό συχνότητα κανονικής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 
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Εικόνα 47: Ανάπτυξη των φυτών Globularia alypum σε υπόστρωμα με έδαφος και 

υπό συχνότητα αραιής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 
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Εικόνα 48: Ανάπτυξη των φυτών Globularia alypum σε υπόστρωμα με έδαφος και 

υπό συχνότητα κανονικής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 
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3.1.2   Νωπό βάρος υπέργειου τμήματος 

Σχετικά με το νωπό βάρος του υπέργειου τμήματος των φυτών Globularia 

alypum, δεν παρατηρήθηκε επίδραση των παραγόντων (είδος υποστρώματος / 

συχνότητα άρδευσης). Τα φυτά που καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα χωρίς έδαφος 

και δέχονταν κανονική άρδευση (Πίν. 15) έδωσαν τις υψηλότερες τιμές. 

 

Πίνακας 15: Νωπό βάρος υπέργειου τμήματος των φυτών Globularia alypum. 

 

 

3.1.3  Ξηρό βάρος υπέργειου τμήματος 

Σε ότι αφορά το ξηρό βάρος του υπέργειου τμήματος των φυτών, δεν 

παρατηρήθηκε επίδραση των παραγόντων (είδος υποστρώματος / συχνότητα 

άρδευσης) (Πίν. 16). Τα φυτά που καλλιεργήθηκαν χωρίς έδαφος και με κανονική 

άρδευση, εμφάνισαν την υψηλότερη τιμή. 

Πίνακας 16: Ξηρό βάρος υπέργειου τμήματος των φυτών Globularia alypum 
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3.1.4  Νωπό βάρος ριζών 

Σχετικά με το νωπό βάρος ριζών (Πίν. 17), παρατηρήθηκε η επίδραση του 

είδους υποστρώματος. Συγκεκριμένα, τα φυτά που αναπτύχθηκαν σε υπόστρωμα 

απουσία εδάφους εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερο βάρος σε σχέση με τα φυτά που 

αναπτύχθηκαν σε εδαφικό υπόστρωμα. Ο συνδυασμός κανονική άρδευση - χωρίς 

έδαφος, εμφάνισε την υψηλότερη τιμή. 

 

Πίνακας 17: Νωπό βάρος ριζών των φυτών Globularia alypum 

 

 

3.1.5  Ξηρό βάρος ριζών 

Η μέτρηση του ξηρού βάρους των ριζών, δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, σε κανέναν συνδυασμό παραγόντων (Πίν. 18). Η υψηλότερη απόλυτη τιμή 

εμφανίστηκε στο συνδυασμό χωρίς έδαφος / κανονική άρδευση, σε αντιστοιχία με το 

νωπό βάρος των ριζών (Πίν. 17). 

Πίνακας 18: Ξηρό βάρος ριζών των φυτών Globularia alypum 
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3.1.6  Συνολικό νωπό βάρος  

Σχετικά με το συνολικό νωπό βάρος των φυτών Globularia alypum, δεν 

εμφανίστηκε  στατιστικά σημαντική διαφορά, σε κανέναν συνδυασμό παραγόντων. 

Τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα χωρίς έδαφος και με κανονική άρδευση, 

εμφάνισαν  την υψηλότερη τιμή (145,34 g) (Πίν. 19). 

 

Πίνακας 19: Συνολικό νωπό βάρος των φυτών Globularia alypum 

 

 

3.1.7  Συνολικό ξηρό βάρος 

Το συνολικό βάρος του φυτού, φαίνεται πως δεν επηρεάστηκε στατιστικά 

σημαντικά από τους παράγοντες (υπόστρωμα / συχνότητα άρδευσης) (πίν. 20). Παρ’ 

όλα αυτά το μεγαλύτερο ξηρό βάρος σημειώθηκε στην περίπτωση της κανονικής 

άρδευσης χωρίς έδαφος σε ακολουθία με το συνολικό νωπό βάρος (πίν. 19). 

Πίνακας 20: Συνολικό ξηρό βάρος των φυτών Globularia alypum 
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3.2  Το φυτό Lomelosia hymettia 

(Το σύνολο των πινάκων με τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας 

και αφορούν το φυτό Lomelosia hymettia, παρατίθενται στα παραρτήματα Γ1, Γ2 

και Γ3 που βρίσκονται στο τέλος της εργασίας). Ορισμένοι φύλλα φυτών απετέλεσαν 

τροφή πτηνών, όταν βρίσκονταν σε νεαρό ακόμα στάδιο. 

 

3.2.1  Διάμετρος κόμης 

Σύμφωνα με τον Molineux et al., (1988) η διάμετρος του φυτού, αναγνωρίζεται 

ευρέως ως ένας σημαντικός δείκτης της επιτυχούς ανάπτυξης των φυτών σε ένα 

φυτοδώμα. Οι μετρήσεις που αφορούσαν στη διάμετρο των φυτών Lomelosia 

hymettia, για τους πρώτους δέκα μήνες, Ιούνιο/2015 (πίν. 21) έως και Μάρτιο/2016 

(πίν. 22), δεν έδειξαν σημαντική επίδραση των παραγόντων. 

 

Πίνακας 21: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 18.06.2015 

 

Πίνακας 22: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 22.03.2016 
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Για τους  μήνες  Μάϊος/2016 (πίν. 23), Ιούνιος/2016 (πίν. 24), Ιούλιος/2016 (πίν. 25), 

Αύγουστος/2016 (Πίν. 26), φάνηκε σημαντική αλληλεπίδραση των παραγόντων 

άρδευσης και υποστρώματος και συγκεκριμένα, τα φυτά που καλλιεργούνταν σε 

υπόστρωμα με έδαφος και δέχονταν κανονική άρδευση, είχαν σημαντικά μεγαλύτερη 

διάμετρο σε σχέση με τα φυτά που δέχονταν αραιή άρδευση.  

Πίνακας 23: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 19.05.2016 

 

Πίνακας 24: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 20.06.2016 

 

Πίνακας 25: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 25.07.2016 
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Πίνακας 26: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 22.08.2016 

 

Για τους  μήνες  Νοέμβριος/2016 (πίν. 27) και Δεκέμβριος/2016 (πίν. 28), 

φάνηκε σημαντική επίδραση του παράγοντα του υποστρώματος και συγκεκριμένα, τα 

φυτά που καλλιεργούνταν σε υπόστρωμα με έδαφος είχαν σημαντικά μεγαλύτερη 

διάμετρο σε σχέση με τα φυτά που αναπτύσσονταν απουσία εδάφους.  

Πίνακας 27: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 13.11.2016 

 

Πίνακας 28: Διάμετρος του φυτού Lomelosia hymettia στις 18.12.2016 
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Ο Πίνακας 29, δείχνει πως η χρήση εδαφικού υποστρώματος παράγει φυτά με 

μεγαλύτερη διάμετρο κόμης. 

Πίνακας 29: Διαφορά τελικής – αρχικής διαμέτρου του φυτού Lomelosia hymettia 

 

Στο Σχήμα 2, απεικονίζεται ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης της διαμέτρου των φυτών 

Lomelosia hymettia, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος ξεχωριστά για κάθε 

επέμβαση. Ο συνδυασμός εδάφους με κανονική άρδευση έδωσε τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη διαμέτρου των φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Η επέμβαση 

χωρίς έδαφος / αραιή άρδευση δεν διαφέρει σημαντικά  από την επέμβαση χωρίς 

έδαφος / κανονική άρδευση. 

 

Σχήμα 2: Ρυθμός ανάπτυξης της διαμέτρου των φυτών Lomelosia hymettia, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του πειράματος 
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Εικόνα 49: Ανάπτυξη των φυτών Lomelosia hymettia σε υπόστρωμα χωρίς έδαφος 

και υπό συχνότητα αραιής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 
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Εικόνα 50: Ανάπτυξη των φυτών Lomelosia hymettia σε υπόστρωμα χωρίς έδαφος 

και υπό συχνότητα κανονικής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 
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Εικόνα 51: Ανάπτυξη των φυτών Lomelosia hymettia σε υπόστρωμα με έδαφος και 

υπό συχνότητα αραιής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 



95 

 

 

Εικόνα 52: Ανάπτυξη των φυτών Lomelosia hymettia σε υπόστρωμα με έδαφος και 

υπό συχνότητα κανονικής άρδευσης τους μήνες Αύγουστο/2015, Μάρτιο/2016 και 

Δεκέμβριο/2016 
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3.2.2  Ύψος κόμης 

Το ύψος αποτελεί εξίσου έναν σημαντικό δείκτη, καθώς τα ψηλά φυτά, όπως 

τα φυτά της μεγάλης διαμέτρου, δύναται να είναι αποτελεσματικά στον περιορισμό 

της απορροής του νερού στα φυτοδώματα (Nagase and Dunnett, 2012). Οι τιμές των 

επεμβάσεων, σε όλη τη διάρκεια του πειράματος δεν είχαν σημαντική διαφορά όσο 

αφορά το ύψος των φυτών Lomelosia hymettia (πίν. 30), (πίν. 31). 

 

Πίνακας 30: Ύψος των φυτών Lomelosia hymettia στις 16.02.2016 

 

 

Πίνακας 31: Ύψος των φυτών Lomelosia hymettia στις 22.03.2016 

 

 

 Επίσης δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις και κατά τους επόμενους μήνες ως 

προς το ύψος των φυτών, Απρίλιο 2016 (πίν. 32), Μάιο 2016 (πίν. 33) και ως τον 

Δεκέμβριο 2016 (πίν. 34).  
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Πίνακας 32: Ύψος των φυτών Lomelosia hymettia στις 19.04.2016 

 

 

Πίνακας 33: Ύψος των φυτών Lomelosia hymettia στις 19.05.2016 

 

 

Πίνακας 34: Ύψος των φυτών Lomelosia hymettia στις 18.12.2016 

 

Ο Πίνακας 35, δείχνει ότι δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων, ως προς  

το ύψους των φυτών από την αρχή έως το τέλος του πειράματος.  
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Πίνακας 35: Διαφορά ύψους τελική - αρχική των φυτών Lomelosia hymettia 

 

 

Στο Σχήμα 3, απεικονίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης του ύψους των φυτών Lomelosia 

hymettia, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος ξεχωριστά για κάθε επέμβαση 

 

Σχήμα 3: Ρυθμός ανάπτυξης ύψους των φυτών Lomelosia hymettia, καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του πειράματος 

 

3.2.3  Νωπό βάρος υπέργειου τμήματος 

Όσον αφορά το νωπό βάρος του υπέργειου τμήματος των φυτών, έδειξε 

επίδραση της άρδευσης με την κανονική άρδευση να το ευνοεί. Τα φυτά που 

αναπτύσσονταν σε υπόστρωμα με έδαφος εμφάνισαν μεγαλύτερο νωπό βάρος 
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υπέργειου τμήματος, όταν δέχονταν κανονική άρδευση σε σχέση με αυτά που 

δέχονταν αραιή άρδευση (πίν. 36). 

Πίνακας 36: Νωπό υπέργειο βάρος των φυτών Lomelosia hymettia 

 

 

3.2.4  Ξηρό βάρος υπέργειου τμήματος 

Σχετικά με το ξηρό υπέργειο βάρος των φυτών (πίν. 37), τα αποτελέσματα 

είναι όμοια με αυτά του νωπού υπέργειου βάρος (πίν. 36). 

Πίνακας 37: Ξηρό υπέργειο βάρος των φυτών Lomelosia hymettia 

 

 

3.2.5  Νωπό βάρος ριζών του φυτού 

Για το νωπό βάρος των ριζών, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

επίδραση των παραγόντων (πίν. 38), παρόλο που υπήρξε η τάση, τα φυτά που 

καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα με έδαφος και με κανονική άρδευση, να έχουν 
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υψηλότερες τιμές χλωρού βάρους ριζών σε σχέση με τα φυτά που επίσης 

αναπτύχθηκαν σε εδαφικό υπόστρωμα αλλά δέχονταν αραιή άρδευση. 

Πίνακας 38: Νωπό βάρος ριζών των φυτών Lomelosia hymettia 

 

 

3.2.6  Ξηρό βάρος ριζών 

Η μέτρηση του ξηρού βάρους ριζών των φυτών (πίν. 39), έδειξε επίδραση του 

παράγοντα της άρδευσης, καθώς τα φυτά που δέχονταν κανονική άρδευση 

σημείωσαν υψηλότερες τιμές ξηρού βάρους. 

Πίνακας 39: Ξηρό βάρος ριζών των φυτών Lomelosia hymettia 

 

 

3.2.7  Συνολικό νωπό βάρος 

Σχετικά με το νωπό βάρος του υπέργειου τμήματος των φυτών Lomelosia 

hymettia (πίν. 37), τα φυτά που δέχονταν  κανονική άρδευση έδωσαν τις υψηλότερες 

τιμές νωπού βάρους. 
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Πίνακας 40: Συνολικό νωπό βάρος των φυτών Lomelosia hymettia 

 

 

3.2.8  Συνολικό ξηρό βάρος 

Τα αποτελέσματα για το συνολικό ξηρό βάρος των φυτών (πίν. 41), έδειξαν 

επίδραση του παράγοντα της άρδευσης. Τα φυτά, ομοίως με τα αποτελέσματα του 

συνολικού χλωρού βάρους (πίν. 40),  που δέχονταν  κανονική άρδευση έδωσαν τις 

υψηλότερες τιμές ξηρού βάρους. 

 

Πίνακας 41: Συνολικό ξηρό βάρος των φυτών Lomelosia hymettia 
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3.3  Χημικές ιδιότητες υποστρωμάτων 

 

3.3.1  Προσδιορισμός pH και EC 

Οι μετρήσεις του pH έδειξαν ότι τα μείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ως 

υπόστρωμα, ήταν ελαφρώς αλκαλικά. Σχετικά με την ηλεκτρική αγωγιμότητα των 

μειγμάτων, η τιμή στην αρχή του πειράματος ήταν υψηλότερη σε σχέση με την 

τελευταία μέτρηση στο τέλος του πειράματος (Πίν. 42). 

Πίνακας 42: Μετρήσεις PH και EC (μS cm-1) 

 

 

 

 

 

pH: στην αρχή του πειράματος, pH*: στο τέλος του πειράματος, EC(μs): ηλεκτρική 

αγωγιμότητα στην αρχή του πειράματος, EC*(μs): ηλεκτρική αγωγιμότητα στο τέλος 

του πειράματος 

 

3.4  Σπορόφυτα 

Το φαινόμενο της αυτοσποράς που παρατηρήθηκε χρήζει περαιτέρω έρευνας 

που θα μελετά τον βαθμό ικανότητας αυτοσποράς  των  δύο φυτικών ειδών σε 

συγκεκριμένες συνθήκες και πως αυτές τείνουν να μεταβληθούν στην πορεία του 

χρόνου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων από την μη 

προμήθεια έριζων μοσχευμάτων, αλλά και από την απουσία εργασιών φυτεύσεώς 

τους. Τα περισσότερα σπορόφυτα ήταν ξερά λόγω της μεσολάβησης της 

καλοκαιρινής περιόδου. Υπήρχαν σπορόφυτα και από τα δύο είδη καθώς επίσης και 

ζιζάνια. Τα νεαρά σπορόφυτα Lom βλάστησαν κυρίως στις παρυφές των κιβωτίων 

επειδή παρασύρονταν εκεί από τον άνεμο, αλλά και γιατί στον κεντρικό άξονα του 

κιβωτίου το υπόστρωμα αναμοχλεύτηκε έντονα λόγω της αφαίρεσης των μητρικών 

φυτών με την πιθανότητα να έχει υπάρξει απώλεια σποροφύτων 

Υπόστρωμα EC (μs) pH EC* (μs) pH* 

Έδαφος 
(3Κ:3Π:2Ε:2ΕΛ) 

 

264 7.64 219 7.59 

Χωρίς Έδαφος 
(3Κ:3Π:3ΕΛ) 

363 7.51 198 7.51 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επιστήμη της Αρχιτεκτονικής τοπίου, εντάσσει τα φυτεμένα δώματα στο 

σύγχρονο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, αξιοποιώντας τα πολλαπλά 

οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της χρήσεώς τους. Η συνεχής έρευνα 

στο συγκεκριμένο τομέα, μέσω όλων των εμπλεκόμενων επιστημών, παρουσιάζει 

νέες τεχνικές, δομικά υλικά, καθώς προτείνει και νέα φυτικά είδη που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Στην παρούσα ερευνητική διατριβή, 

διερευνήθηκε η επίδραση του είδους του υποστρώματος καθώς και της συχνότητας 

άρδευσης στην ανάπτυξη των φυτών Globularia alypum και Lomelosia hymettia σε 

συνθήκες φυτοδώματος. 

Τα φυτά Globularia alypum φάνηκε να έχουν μεγαλύτερο μήκος βλαστών όταν 

καλλιεργούνταν με κανονική συχνότητα άρδευσης σε σχέση με την εφαρμογή αραιής 

άρδευσης. Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα βάρη του 

φυτού, εκτός από το νωπό βάρος των ριζών, όπου φάνηκε να επηρεάζεται θετικά 

από την απουσία εδαφικού υποστρώματος. 

Στην περίπτωση του είδους Lomelosia hymettia, η παρουσία εδάφους φάνηκε 

να ευνοεί την ανάπτυξη της διαμέτρου. Μελετώντας το ύψος των φυτών Lomelosia 

hymettia παρατηρήθηκε ότι  δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων. Σχετικά 

με το βάρος των φυτών, φάνηκε να παρουσιάζονται μεγαλύτερα βάρη στα φυτά όταν 

δέχονταν κανονική ποσότητα άρδευσης, εκτός από την περίπτωση του νωπού 

βάρους των ριζών, όπου δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του pH έδειξαν ότι τα μείγματα του 

υποστρώματος ήταν αλκαλικά και σταθερά από την αρχή μέχρι το τέλος του 

πειράματος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπήρξε επίδραση του pH στη 

διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών.  Όσον αφορά τις τιμές της EC, οι 

μειωμένες τιμές της στο τέλος του πειράματος, προέκυψαν ενδεχομένως από τις 

βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών (Διάγραμμα 7, Παράρτημα), με αποτέλεσμα 

την απόπλυση των διαλυτών αλάτων του υποστρώματος χωρίς έδαφος (Papafotiou 

et al., 2005). Αλλά και από την απουσία λιπάνσεως. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο 

τέλος του πειράματος, τα φυτά που δέχονταν αραιή άρδευση, είχαν παρόμοια 
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ανάπτυξη τόσο για το είδος Globularia alypum όσο και για το Lomelosia hymettia, και 

στους δύο τύπους υποστρώματος (Σχ. 1, 2, 3). Μελέτες των Papafotiou et. al., 

Νεκτάριος et.  al., (2011)  σε μεσογειακά είδη, καλλιεργούμενα σε υποστρώματα σε 

φυτοδώματα, έδειξαν ότι η περιορισμένη άρδευση κατά τη διάρκεια των θερινών 

μηνών, δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση της ανάπτυξης των φυτών. Στην 

περίπτωση της παρούσας μελέτης αυτό ενδεχομένως που απορρέει κατά το πρώτο 

καλοκαίρι της εγκατάστασής τους (2015) είναι ότι τα φυτά λόγω του μικρού τους 

μεγέθους και κατά συνέπεια της μικρής τους διαπνοής να μην καταναλώνουν μεγάλες 

ποσότητες νερού και να τους επαρκεί αυτό που βρίσκεται στην ριζόσφαιρά τους. Ενώ 

κατά το δεύτερο καλοκαίρι (2016) παρά το ότι τα φυτά έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και 

άρα μεγαλύτερες απώλειες ύδατος λόγω διαπνοής, έχουν προλάβει και έχουν 

αναπτύξει ικανό μέγεθος ριζών το οποίο εμβαπτίζουν και ενθυλακώνουν στις 

κοιλότητες του αποστραγγιστικού στοιχείου (εικόνα 44). Η επαναχρησιμοποίηση 

ποσότητας αποστραγγισμένου νερού κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, από τα 

φυτά, αποτελεί ιδανική συνθήκη για τη χρήση των φυτοδωμάτων (Saviet. al.,  2013). 

Στην παρούσα διατριβή, συγκρίνοντας τα δύο είδη, τα φυτά του είδους Globularia 

alypum ανέπτυξαν μεγαλύτερες ρίζες (πίν. 14 & 15) ενώ τα φυτά του είδους 

Lomelosia hymettia ανέπτυξαν μεγαλύτερο υπέργειο τμήμα, ως προς το συνολικό 

βάρος (πίν. 33 & 34). 

 Εξαιρετικά σημαντική αποδείχθηκε η χρήση της κομπόστας στεμφύλων. Τα 

φυτά στις περιπτώσεις απουσίας εδάφους, λάμβαναν θρεπτικά στοιχεία από το 

μείγμα κομπόστας, χωρίς να επηρεαστεί η ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα για το φυτό 

Globularia alypum.  

  Η απουσία στατιστικά σημαντικών διαφορών ως προς τα βάρη που 

καταγράφηκαν στο φυτό Globularia alypum, μας επιτρέπει την καλλιέργειά του σε 

συνθήκες φυτοδώματος, απουσία εδάφους και αραιής άρδευσης. Όσο αφορά το 

φυτό Lomelosia hymettia δεν φάνηκαν σημαντικές διαφορές στις τιμές των βαρών 

όταν απουσίαζε το έδαφος από το υπόστρωμα ανάπτυξης. Αυτό μας επιτρέπει την 

καλλιέργειά του σε φυτοδώμα χωρίς έδαφος στο υπόστρωμα ανάπτυξης, 

καθιστώντας το ελαφρύτερο. Το μειωμένο βάρος του υποστρώματος ανάπτυξης είναι 

σημαντικός παράγοντας, ειδικά  στα κτήρια που δεν μπορούν να αντέξουν μεγάλα 

φορτία, όπως είναι τα παλιά. Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης έδειξαν, ότι και τα δύο αυτά μεσογειακά είδη αναπτύχθηκαν επιτυχώς σε 

συνθήκες φυτοδώματος, είναι φυτά κατάλληλα για αστικά κέντρα, λόγω της 
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αισθητικής αξίας των ανθέων, του φυλλώματός τους καθώς και της επιτυχούς 

ανάπτυξής τους σε υπόστρωμα περιορισμένου βάρους και υγρασίας. 
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