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 Επίδραση λίπανσης στην ποιότητα ίνας του βαµβακιού  Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας  Περίληψη Σε πειραµατικό αγρό που εγκαταστάθηκε στην περιοχή Κωπαίδας, µελετήθηκε η επίδραση από την λίπανση στην ποιότητα ίνας του βαµβακιού. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η επίδραση της λίπανσης, προκειµένου να διερευνηθεί η ανάπτυξη, τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά και η ποιότητα της ίνας. Εφαρµόστηκε το σχέδιο των πλήρων οµάδων σε ελεύθερη διάταξη( RCBD). Μελετήθηκαν στοιχεία που αφορούν την φαινολογία του φυτού, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα συστατικά απόδοσης και τις αποδόσεις, ώστε να διευκρινιστεί η επίδραση τους στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας και στα φυτικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα , µελετήθηκαν τα παρακάτω  ύψος, ξηρό βάρος, αριθµός καρυδιών ανά φυτό, βάρος ανοιχτών καρυδιών ανά φυτό, συνολικό ξηρό βάρος, καθώς και η απόδοση εκκονισµένου βαµβακιού. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας που αξιολογήθηκαν ήταν το micronaire, η αντοχή, ο δείκτης ωριµότητας, η επιµήκυνση, ο δείκτης βραχύινων, το µήκος, η αντανακλαστικότητα και η κιτρινάδα της ίνας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ίνας, οι συνδυασµοί διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β+ 20-8-10 + Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία, στις συνολικές µετρήσεις, έδωσαν τις υψηλότερες ποιοτικές µετρήσεις στο 63,3%.   Ουσιαστικά, έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους υπόλοιπους συνδυασµούς λιπασµάτων. Ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε το ξηρό βάρος στελεχών αλλά και των καρποφόρων οργάνων του βαµβακιού. Πιο συγκεκριµένα, το micronaire, ο δείκτης οµοιοµορφίας της ίνας, ο δείκτης ωριµότητας, το µήκος, η αντοχή και η υγρασία της ίνας υπερείχαν στον συνδυασµό διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β+ 20-8-10 + Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία. Αντίθετα, οι τιµές της επιµήκυνσης και του δείκτη κοντών ινών ήταν φανερά µειωµένες στο συνδυασµό 15-15-15 + Ν 46% Ουρία. Επιπλέον, οι τιµές της αντανάκλασης και του χρωµατισµού της ίνας κυµάνθηκαν στα επιθυµητά επίπεδα, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή 



ποιότητα του βαµβακιού. Τέλος, προκειµένου να οδηγηθούµε σε ένα πιο σφαιρικό και ολοκληρωµένο συµπέρασµα των αποτελεσµάτων µελετήθηκαν µε βάση τα υπάρχοντα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας ορισµένοι δείκτες. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διασποράς για την κάθε σύµφωνα µε την οποία ο χρόνος αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον κάθε δείκτη χωριστά σε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,05.  Επιστηµονική περιοχή꞉ Βαµβάκι Λέξεις κλειδιά꞉ Λίπανση, ίνα, ποιότητα, βαµβάκι                        



 Εffect of premium fertilizer on fiber yield and quality in cotton Faculty of Crop Science Agriculture Laboratory   ABSTRACT  In an experimental field which was established in Kopaida, prefecture of Orchomenou Municipality of Viotia, we studied the effect of premium fertilizer on fiber yield and quality in cotton. The purpose of  the present study was the effect of the addition of fertilizer, in order to investigate the growth, agronomic characteristics and quality of the fiber. The experimental design was randomized complete block design (RCBD).    Data were studied regarding phenology , quality characteristics ,yield components and yields ,in order to clarify their effect on the technological characteristics of the fiber and plant characteristics.  The technological characteristics of the fiber that were evaluated were the micronaire, the strength, the maturity index, the elongation, the humidity, the short fiber index, the length, the reflection and the color of the fiber. According to the results as regards the characteristics of the fiber, the combine of  Σπρει φυλλώµατος A+ Σπρει φυλλώµατος B+ 20-8-10 + Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία, in the total measurement as gave the highest and highest quality measurements in 63,3%. In fact, it gave better results than other fertilizer combinations. The leaf area index was found to be positively related to the dry weight of the stems and the fruiting bodies of the cotton. More specifically, the micronair, the uniformity index of the fiber, the index of maturity, length, strength and moisture of the fiber were superior in the combine of spray A+ Σπρει φυλλώµατος B +20-8-10 + Ν 21% UREA + Ν 46% UREA On the contrary, the prices of elongation and the short fiber index were obviously lower, in the combine of 15-15-15 + Ν 46% UREA. In addition, the values of reflection and fiber coloring were within the desired levels, to ensure good cotton quality. Finally, in order to lead to a 



more comprehensive and comprehensive conclusion of the results, some indicators were studied based on the existing technological characteristics of the fiber. A dispersion analysis was performed for each according to which time was a key factor for each indicator separately at a significance level of p = 0.05.   Scientific area꞉ Cotton Keywords꞉ Fertilizer, fiber yield, quality, cotton                         
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                    Η ίνα του βαµβακιού είναι: 
• λευκή σαν το χιόνι, 
• δυνατή σαν τον χάλυβα, 
• µαλακή σαν το µετάξι και 
• µακριά σαν το µαλλί       
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  Κεφάλαιο 1׃Η καλλιέργεια του βαµβακιού 1.1Η ιστορική εξέλιξη του βαµβακιού   Το βαµβάκι είναι το πιο δυναµικό φυτό, µεγάλης καλλιέργειας και το πρώτο από άποψη συναλλαγµατικής αξίας παραγωγής αγροτικού προϊόντος στον Ελλαδικό χώρο. Συγκεκριµένα, αποτελεί ένα µονοετές φυτό, το οποίο καλλιεργείται από τους τα αρχαία χρόνια όχι µόνο σε τροπικές, αλλά και και σε υποτροπικές περιοχές. Το βαµβάκι αποτελεί παγκοσµίως µια από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες, καθώς επηρεάζει τόσο την οικονοµική ανάπτυξη , όσο και την ευηµερία αρκετών χωρών. Έχει αρκετές χρήσεις και ιδιότητες, καθώς η φυσική ίνα του χρησιµοποιείται στην κλωστοϋφαντουργία και ο σπόρος του στην παραγωγή λαδιού και πρωτεΐνης όχι µόνο για τη διατροφή του ανθρώπου, αλλά και στην κτηνοτροφία. Η έκταση που καλλιεργείται ανέρχεται τα τελευταία χρόνια σε 300 - 330 εκατοµµύρια στρέµµατα παγκοσµίως. Η έκταση καλλιέργειας του βαµβακιού παγκοσµίως σταθεροποιήθηκε σε πάνω από 300 εκατοµµύρια στρέµµατα , ενώ η παραγωγή µε την κατανάλωση φθάνεις στους 18.500-19.000 τόνους. Οι τέσσερις µεγαλύτερες χώρες παραγωγής που συγκεντρώνουν τα 2/5 της παγκόσµιας παραγωγής είναι η Κίνα,η Η.Π.Α., η Ινδία και η Βραζιλία ( Τόλης , 1986).Το 2019 προς 2020, η παγκόσµια χρήση βαµβακιού, αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,4 εκ. δέµατα, αύξηση 2% στα 121,5 εκατοµµύρια µπάλες. Η συµµετοχή από την καλλιέργεια του βαµβακιού είναι πολύ σηµαντική για την εθνική οικονοµία. Εύκολα το αντιλαµβάνεται κανείς αυτό, καθώς η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη βαµβακοπαραγωγό χώρα της Ε.Ε., προσφέροντας παραπάνω από 80%, της συνολικής παραγωγής της.           



  Πίνακας 1.1.1  Παγκόσµια παραγωγή εκκοκκισµένου βάµβακος για την περίοδο 2018 - 2019      Πηγή: https://www.agrocapital.gr/economy/41338/bambaki-meiwsi-twn-timwn-anamenetai-kathws-i-pagkosmia-paragwgi-anamenetai-na-ayxithei      1.2 Η εξέλιξη του βαµβακιού στην Ελλάδα.   Αρκετά σηµαντική καλλιέργεια µε πρωταγωνιστικό ρόλο στον ελλαδικό χώρο, αποτελεί η καλλιέργεια του βαµβακιού. Εύκολα µπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό, καθώς η συνεισφορά της τόσο στην αγροτική, όσο  και στην εθνική οικονοµία είναι τεράστια. Στον Ελλαδικό χώρο, το βαµβάκι αναφέρεται 



µε το όνοµα «βύσσος» για πρώτη φορά από τον Παυσανία το 174 µ.Χ.. Η προέλευσή του πιθανολογείται στη χώρα µας, από την Συρία και την Κύπρο. Το κοινό σε όλους όνοµα, βαµβάκι, αναφέρθηκε για πρώτη φορά  στην νοµοθεσία του Ιουστινιανού, τον 6 αιώνα µ.Χ.. Έκτοτε, οι αναφορές σε ιστορικά κείµενα είναι πλείστες, καθώς διαδίδεται σταδιακά σε όλο τον ελλαδικό χώρο, ώσπου στις σύγχρονες εποχές έφθασε να είναι στην κορυφή των εξαγώγιµων προϊόντων.  Σηµαντική είναι αύξηση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων βαµβακιού στον ελλαδικό χώρο. Καθοριστικό ρόλο, σηµείωσε η ίδρυση του Ινστιτούτου και του Οργανισµού βάµβακος το 1931. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η βαµβακοκαλλιέργεια διαδόθηκε σε όλες τις ελληνικές επαρχίες. Συνεπώς, αν και το 1930, το επίπεδο καλλιέργειας των στρεµµάτων ανερχόταν στα 2,4 εκατοµµύρια στρέµµατα, το 1963 πραγµατοποιήθηκε γιγαντιαίο άλµα και ανήλθε στα 200.000 περίπου στρέµµατα. Ακόµη ένας παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της συνολικής καλλιεργήσιµης έκτασης στα 4 εκατοµµύρια στρέµµατα, ήταν η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ακόµη, παρατηρήθηκε σε σχέση µε το 1938 τετραπλασιασµός της µέσης στρεµµατικής απόδοσης και διπλασιασµός σε σχέση µε την απόδοση της πενταετίας 1960-64, ώστε η Ελλάδα να περιλαµβάνεται µεταξύ των 5 χωρών µε την µεγαλύτερη στρεµµατική απόδοση (Γαλανοπούλου, 1999). Παρατηρήθηκε, ύψος ρεκόρ το 1985 ύστερα από µια συνεχή ανοδική πορεία αρκετών χρόνων. Η βαµβακοκαλλιέργεια σταθεροποιήθηκε στην χώρα µας τα τελευταία χρόνια, περίπου στα 4 εκατοµµύρια στρέµµατα και ύψος παραγωγής, που είναι πολύ παραπάνω από το 1 εκατοµµύριο τόνους ετησίως σε βαµβάκι  σύσπορο (Κατερίνης, 1999).   Στον ελληνικό χώρο, το βαµβάκι, είναι στις µέρες µας η πιο δυναµική καλλιέργεια, ανάµεσα στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας, αλλά και το πρώτο από άποψη συναλλαγµατικής αξίας αγροτικού προϊόντος. Αν και η βαµβακοκαλλιέργεια αντιµετωπίζει δυσκολίες, λόγω κλιµατικών συνθηκών, βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και τα κυριότερα κέντρα παραγωγής είναι τα κάτωθι: η Ανατολική, καθώς και η Κεντρική Μακεδονία – Θράκη, η Θεσσαλία,  και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα (Γαλανοπούλου,1999). Στις µέρες µας,  η Ελλάδα ,  βρίσκεται στις 12 µεγαλύτερες χώρες παραγωγής βάµβακος 



του κόσµου παγκοσµίως. Η συνολική παραγωγή εκκοκκισµένου βάµβακος που αγγίζει τους 217.000 τόνους και συνολική καλλιεργήσιµη έκταση που ανέρχεται στα 3.630.000 στρέµµατα. Στους  παρακάτω πίνακες (1.2.1 και 1.2.2) φαίνεται αρχικά η εξέλιξη έκτασης, ύστερα η παραγωγή και οι αποδόσεις καθώς  και οι τιµές βαµβακιού µεταξύ της καλλιεργητική περίοδου 1961 - 2010 στον ελλαδικό χώρο.  Η Ελλάδα, αποτελεί την κυριότερη βαµβακοπαραγωγό χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης, η οποία αν και είναι ελλειµµατική σε βαµβάκι, µε την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και ΠΟΕ αναµένεται, να µειώσει την επιδότηση της τιµής του προϊόντος, προκειµένου να µειωθεί η ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας (Γαλανοπούλου 1999).                 Πίνακας 1.2.1  



Εξέλιξη έκτασης, παραγωγής, αποδόσεων και τιµών βαµβακιού µεταξύ των ετών 1961 - 1980 στον ελλαδικό χώρο. Έτος  Έκταση χιλ.στρ.  Παραγωγή Συσπόρου  τόνοι  Απόδοση  Συσπόρου kg/στρ.  Μέση τιµή  Παραγωγού  δρχ-€/kg  1961  2.083  277.000  133  7,07  1962  2.057  253.000  123  6,85  1963  2.312  266.000  115  6,70  1964  1.403  186.000  133  7,58  1965  1.355  205.000  151  7,47  1966  1.403  242.000  172  7,07  1967  1.374  264.000  192  7,23  1968  1.405  210.000  149  8,16  1969  1.487  313.000  210  7,17    Γαλανοπούλου - Σενδουκά, 2002 Έτος  Έκταση χιλ.στρ.  Παραγωγή Συσπόρου  τόνοι  Απόδοση  Συσπόρου kg/στρ.  Μέση τιµή  Παραγωγού  δρχ-€/kg  1961  2.083  277.000  133  7,07  1962  2.057  253.000  123  6,85  1963  2.312  266.000  115  6,70  1964  1.403  186.000  133  7,58  1965  1.355  205.000  151  7,47  1966  1.403  242.000  172  7,07  1967  1.374  264.000  192  7,23  1968  1.405  210.000  149  8,16  1969  1.487  313.000  210  7,17  1970  1.317  308.000  234  8,09  1971  1.302  330.000  253  9,58  1972  1.650  360.000  218  9,93  1973  1.466  310.000  211  19,00  1974  1.510  350.000  232  16,56  1975  1.350  368.000  273  14,10  1976  1.492  340.000  228  23,75  1977  1.820  435.000  239  19,86  1978  1.675  451.200  269  20,68  1979  1.422  320.000  225  24,90  



1980  1.411  356.000  252  33.12    Πίνακας 1.2.2  Εξέλιξη έκτασης, παραγωγής, αποδόσεων και τιµών βαµβακιού την περίοδο 1981 -2010 στον ελλαδικό χώρο. Έτος  Έκταση χιλ.στρ.  Παραγωγή Συσπόρου  τόνοι  Απόδοση  Συσπόρου kg/στρ.   Μέση τιµή  Παραγωγού  δρχ-€/kg  1981  1.263  358.835  284   45,21  1982  1.375  315.869  230   62,44  1983  1.680  402.506  240   78,73  1984  1.920  452.370  236   103,95  1985  2.090  526.045  252   109,82  1986  2.100  623.592  297   113,87  1987  2.020  571.052  283   133,05  1988  2.560  749.807  293   137,69  1989  2.800  828.944  296   159,90  1990  2.680  663.032  247   182,75  1991  2.330  680.000  292   238,78  1992  3.212  815.000  254   262,32  1993  3.516  986.000  280   276,76  1994  3.826  1.184.000  309   288,13  1995  4.406  1.250.000  284   277,82  1996  4.282  962.000  225   294,31  1997  3.862  1.058.920  274   295,00  1998  4.070  1.170.000  287   275,00  1999  4.300  1.320.000  307   260,00  2000  4.050  1.235.000  305   298,00  



2001  3.787  1.246.839  329   245,34  2002  3.605  1.131.500  314   0,88  2003  3.671  972.000  265   1,03  2004  3.837  1.254.780  327   0,88  2005  3.630  946.000  261   0,90  2006  3.803  765.400  201   0,31  2007  3.387  668.181  197   0,42  2008  2.841  670.000  236   0,20  2009  2.330  600.000  258   0,32  2010  2.550  500.000  196   0,60  Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων1     1.3 Συντελεστές ανάπτυξης της βαµβακοκαλλιέργειας στον ελλαδικό χώρο.   Οι συντελεστές οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της Ελληνικής βαµβακοκαλλιέργειας είναι οι παρακάτω (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002): 1) Η ίδρυση Οργανισµού Βάµβακος και Ινστιτούτου. Η ίδρυση του Ινστιτούτου Βάµβακος πραγµατοποιήθηκε το 1931 και λόγω αυτού δηµιουργήθηκαν ποικιλίες προσαρµοσµένες στο κλίµα της χώρας µας που είναι το µεσογειακό. Στον αντίποδα, ο Οργανισµός Βάµβακος που η ίδρυση του πραγµατοποιήθηκε την ίδια χρονική περίοδο συνέβαλε τόσο στη βελτίωση , όσο και στη διάδοση της καλλιεργητικής τεχνικής. Άµεσο επακόλουθο αυτού ήταν να αυξηθούν τα στρέµµατα που καλλιεργούνται, το ότι παράγονταν βαµβάκι καλύτερης ποιότητας, καθώς  και το ότι αυξήθηκε η στρεµµατική                                                       1 http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/statistika   



απόδοση. Συγκεκριµένα,   η ποιότητα του Ελληνικού βαµβακιού έχει µια ιδιαίτερη θέση ανάµεσα στα άλλα βαµβάκια και συµπεριλαµβάνεται στα καλύτερα του τύπου «Upland (G. Hirsutum)», γεγονός που το καθιστά περιζήτητο και αναντικατάστατο . Στις µέρες µας όµως, το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασµό µε την ανοµοιοµορφία  λόγω της πανσπερµίας ποικιλιών , καθιστούν αδύνατη την τυποποίηση και τελικά υποβαθµίζουν την ποιότητα του προϊόντος.  2) Η εκµηχάνιση της βαµβακοκαλλιέργειας. Λόγω της ένταξης µας στην  Ευρωπαϊκή Κοινότητα και µετά, ξεκίνησε η σταδιακή εκµηχάνιση της καλλιέργειας και επεκτάθηκε η µηχανοσυλλογή . Άµεσο επακόλουθο αυτού ήταν η αύξηση την ανταγωνιστικότητα της.  3) Η εξέλιξη της εγχώριας κλωστοβιοµηχανίας. Με την είσοδο της χώρας µας  στην ΕΟΚ το 1981, καθώς και την ανάπτυξη της κλωστοβιοµηχανίας , σταµάτησαν να πραγµατοποιούνται  εξαγωγές για ακατέργαστο βαµβάκι και αντικαταστάθηκαν µε την εξαγωγή προϊόντων βιοµηχανοποιηµένων, όπως α) υφάσµατα, β) νήµατα και γ) έτοιµα ενδύµατα , τα οποία αντιπροσωπεύουν τα 2/3 της συνολικής παραγωγής και προσφέρουν  πολύ µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη, σε σχέση µε το ακατέργαστο. 4) Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981, ως κύριας παραγωγού χώρας και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η οποία µέσω των κοινοτικών πόρων στήριζε την τιµή του βαµβακιού. Με αυτόν τον τρόπο κάλυπτε το 66% περίπου της τιµής παραγωγού, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της βαµβακοκαλλιέργειας.    



 1.4 Καλλιεργούµενα είδη βαµβακιού    Τα κυριότερα είδη βάµβακος που καλλιεργούνται στις µέρες µας είναι τα εξής (Πηγές ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ και Gaia ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ):  
1) Χνουδωτό βαµβάκι (Gossypium hirsutum). Το πιο κοινά καλλιεργούµενο είδος που αποτελεί πάνω από το 90% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής και αποτελεί το µοναδικό είδος που καλλιεργείται στον ελλαδικό χώρο. Το είδος αυτό εκτός του ελλαδικού χώρου, καλλιεργείται ως πολυετές , ενώ στην Ελλάδα καλλιεργείται ως µονοετές καθότι δεν επιβιώνει σε κρύο χειµώνα. Οι ίνες που παράγει φτάνουν µέχρι τα 45 χιλιοστά µήκος και χαρακτηριστικό τους αποτελεί το χνούδι, το οποίο περικλείει τα σπόρια του. Τα άνθη του έχουν λευκό χρώµα όταν ανοίξουν, αλλά στην πορεία αλλάζουν χρώµα και µετατρέπονται σε κόκκινα ή µωβ. Αποτελεί ένα βαµβάκι υψηλής ποιότητας µε µεγάλη αντοχή, ελαστικότητα καθώς και οµοιοµορφία. Είναι διαδεδοµένο σε όλο τον κόσµο και το µόνο καλλιεργούµενο στη χώρα µας. Από αυτό προέρχονται το 90% της παγκόσµιας παραγωγής βαµβακιού (Τόλης,1986). 
2) ∆ενδρώδες βαµβάκι (Gossypium arboreum). Βρίσκεται αυτοφυές στο Πακιστάν, τη Σρι Λάνκα και την Ινδία έξω από αρκετούς ναούς, καθώς θεωρείται ιερό φυτό. Οι ίνες του είναι πολύ κοντές και µέτριας ποιότητας γι’ αυτό η καλλιέργεια του δεν είναι αρκετά διαδεδοµένη. 
3) Βαρβαδεινό βαµβάκι (Gossypium barbadense). Περιλαµβάνει ετήσια φυτά ή πολυετής θάµνους που γίνονται µεγάλα δέντρα. Στο είδος αυτό ανήκουν τα αιγυπτιακά βαµβάκια που χαρακτηρίζονται για το µεγάλο µήκος ίνας, τη λεπτότητα και τη στιλπνότητα. Από αυτά παράγονται το 10% της παγκόσµιας παραγωγής βαµβακιού (Τόλης, 1986).  
4) Ποώδες βαµβάκι (Gossypium herbaceum). Βρίσκεται αυτοφυές κυρίως στο Πακιστάν, στην Ινδία και στην Αφρική. Στο παρελθόν η καλλιέργεια του ήταν αρκετά διαδεδοµένη, όµως στις µέρες µας οι καλλιέργειές του αντικαταστάθηκαν, από το χνουδωτό βαµβάκι καθώς έχει πολύ καλύτερης ποιότητα βαµβάκι. Στην Ελλάδα το καλλιεργούσαν µέχρι το 1950 στη Λιβαδειά και στις Σέρρες.   



  Οι κυριότερες ποικιλίες βαµβακιού στην χώρα µας είναι οι κάτωθι:  
• Ποικιλία βαµβακιού Aria Stoneville   
• Ποικιλία βαµβακιού Midas 80   
• Ποικιλία βαµβακιού Delta Acala 90   
• Ποικιλία βαµβακιού Turbo   
• Ποικιλία βαµβακιού Χριστίνα   
• Ποικιλία βαµβακιού ΟΠΑΛ Delta Opalo   
• Ποικιλία βαµβακιού Colorado   
• Ποικιλία βαµβακιού Carmen   
• Ποικιλία βαµβακιού Alegria   
• Ποικιλία βαµβακιού Linda     1.5 Προϊόντα της καλλιέργειας βαµβακιού    Τα κυριότερα προϊόντα της καλλιέργειας βαµβακιού είναι οι ίνες και ο σπόρος. Το βαµβάκι καλλιεργείται κυρίως για τις ίνες του, οι οποίες είναι και 8 φορές ακριβότερες σε σχέση µε τον σπόρο. Αυτές χρησιµοποιούνται προκειµένου να παραχθούν υφάσµατα από την κλωστοϋφαντουργία. Όµως, στον σπόρο του σχηµατίζεται και λάδι. Το βαµβακέλαιο αποτελεί λάδι βρώσιµο το οποίο προκύπτει ύστερα από επεξεργασία. Ακόµη, ύστερα από επεξεργασία παράγεται και η βαµβακόπιτα , η οποία αποτελεί υποπροϊόν και πολύ καλή ζωοτροφή για µηρυκαστικά . Τέλος, παράγεται το χνούδι το οποίο προσφέρεται δεµατοποιηµένο στο εµπόριο. 1.6 Βαµβακοπαραγωγικά διαµερίσµατα στον ελλαδικό χώρο. Η βαµβακοκαλλιέργεια στον ελλαδικό χώρο κατά σειρά σπουδαιότητας παρουσιάζεται στα κάτωθι διαµερίσµατα :  

• Θεσσαλία: Τρίκαλα , Μαγνησία, Καρδίτσα Λάρισα. 
• Κεντρική Μακεδονία: Χαλκιδική, ∆ράµα, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς ,Ηµαθία, Σέρρες, Πέλλα  
• Κεντρική Ελλάδα: Αττική, Φθιώτιδα, Εύβοια,  Φωκίδα , Βοιωτία. 
• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Καβάλα, Ξάνθη, Έβρος, Ροδόπη. 
• ∆υτική Ελλάδα: Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία 
• Ήπειρος:  Άρτα ,Πρέβεζα, Θεσπρωτία 
•  Νήσια Βόρειου Αιγαίου: Λέσβος  



 ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ          Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων2  2 (http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/tomeisanapt/maps)                                                               



Κεφάλαιο 2: Στάδια καλλιέργειας του βάµβακος    2.1 Οικολογικές απαιτήσεις   2.1.1 Κλιµατικές συνθήκες        2.2 Εποχή σποράς   Καθοριστικό παράγοντα τόσο για την επιτυχία του φυτρώµατος, όσο και τη διαµόρφωση της πρωιµότητας της παραγωγής αποτελεί η εποχή της σποράς. Αυτή καθορίζεται από τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής και κυρίως από την υγρασία, καθώς και την  θερµοκρασία  του εδάφους. 



Σύµφωνα µε πειράµατα η εποχή σποράς που επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσµατα αποτελούν οι µήνες Απρίλιος και Μάιος. Η θερµοκρασία του εδάφους, όταν κυµαίνεται στους 14-15°C ή και λίγο χαµηλότερη θερµοκρασία , θεωρείται ιδανική.  Βασικό µέληµα για την επιτυχία της καλλιέργειας αποτελεί η πρώιµη σπορά. Εύκολα µπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό, καθώς η πρώιµη σπορά µε ευνοϊκές συνθήκες έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την όψιµη. Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει είναι ότι  χρησιµοποιούµε λιγότερη ποσότητα σπόρου, ότι έχουµε οµοιόµορφο βάθος σποράς και κατανοµής του σπόρου, ότι έχουµε πρωιµότητα της καλλιέργειας και τέλος έχουµε ταχύτερο φύτρωµα σπόρου.    2.2.1 Τεχνικές σποράς   α) Σπορά υπό κάλυψη   Αποτελεί µια τεχνική η οποία µπορεί να χαρακτηρισθεί και ως µια νέα µέθοδος, καθώς εµφανίστηκε στην χώρα µας το 1990. Ουσιαστικά  πραγµατοποιείται µε την κάλυψη της γραµµής σποράς µε λευκό φύλλο πολυαιθυλενίου το οποίο έχει πλάτος 60-62 εκ. . Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η µέση θερµοκρασία του εδάφους αυξηµένη κατά 2°C. Ακόµη, επιτυγχάνεται  σίγουρο, οµοιόµορφο, καθώς και πρώιµο φύτρωµα. Άµεσο επακόλουθο αυτού είναι η αύξηση κατά 10% του ποσοστού φυτρώµατος και περιορισµός της διάρκειας του σε µόλις 11 ηµέρες.   Στις µέρες µας η τεχνική αυτή δεν χρησιµοποιείται αρκετά. Η τεχνική σποράς υπό κάλυψη πραγµατοποιείται σε τρία στάδια µε ένα πέρασµα της µηχανής: Τα στάδια είναι τα παρακάτω 1) σπορά µαζί µε εφαρµογή κοκκώδους εντοµοκτόνου, 2) από προσαρτηµένο ειδικό ακροφύσιο ψεκασµού εφαρµογή µετασπαρτικής ζιζανιοκτονίας, 3) κάλυψη µε πλαστικό της γραµµής σποράς, στο οποίο σχηµατίζονται µικρές οπές από ένα κύλινδρο ο οποίος περιλαµβάνει καρφιά ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος αερισµός. Τέλος,  πραγµατοποιούνται επιπρόσθετες διατρήσεις µετά το φύτρωµα.  



    Σπορά υπό κάλυψη   Πηγή: Βιοµηχανικά Φυτά, 2002  β) Σπορά σε αναχώµατα  Εφαρµόζεται σε χωράφια  που είναι υγρά και βαριά την άνοιξη, τα οποία δεν αποστραγγίζονται εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται σηµαντική αύξηση των αποδόσεων .Νωρίς το φθινόπωρο αµέσως µετά την στελεχοκοπή  ξεκινά η σπορά σε αναχώµατα προκειµένου να κατακαθίσει το χώµα . Επίσης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και τον χειµώνα µε έναν πολλαπλό αυλακωστήρα. Αν και η τεχνική αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, δεν χρησιµοποιείται αρκετά στην χώρα µας εξαιτίας  του ότι απαιτούνται ειδικά µηχανήµατα για τον σχηµατισµό των αναχωµάτων.  Η τεχνική αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήµατα όπως:    



• Γρηγορότερο φύτρωµα και γρηγορότερη πρώτη ανάπτυξη φυτών 
• Αποφυγή σαπισµάτων του σπόρου 
• Αποφυγή σηψιριζιών 
• Πρώιµη παραγωγή 
• ∆ιευκόλυνση µηχανοσυλλογής  Τα σιφώνια διευκολύνουν την µηχανοσυλλογή και την άρδευση.   Εικόνα 4  Σπορά και καλλιέργεια σε αναχώµατα    Πηγή: Βιοµηχανικά Φυτά, 2002      γ) Σπορά και καλλιέργεια σε δίδυµες γραµµές  Αυτή η µέθοδος µας δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας πυκνότερης φυτείας , άρα και αυξηµένων αποδόσεων. Αποτελεί µία τεχνική στην οποία οι πληθυσµοί των φυτών απέχουν µεταξύ τους 15 µε 20 εκατοστά η κάθε σειρά και από την επόµενη γραµµή µόλις 1 µέτρο. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη µέθοδος, είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών σπαρτικών µηχανών, ενώ η συγκοµιδή πραγµατοποιείται µε τις µηχανές τύπου Picker. 



Με το συγκεκριµένο σύστηµα της σποράς επιτυγχάνεται οµοιόµορφο, ικανοποιητικό φύτρωµα, καθώς και πιο γρήγορη φυτοκάλυψη του εδάφους. Άµεσο επακόλουθο αυτού αποτελεί η αύξηση της παραγωγής και η συµπίεση του κόστους.         Σπορά σε διπλές γραµµές βαµβακιού           Πηγή: Βιοµηχανικά Φυτά, 2002    2.2.2 Βάθος σποράς   Το βάθος της σποράς καθορίζεται από την υγρασία και την θερµοκρασία του εδάφους, την φυσική του κατάσταση και την εποχή σποράς. Σε εδάφη ελαφρά τα οποία χάνουν την υγρασία τους γρηγορότερα, το βάθος 



της σποράς κυµαίνεται στα 5 µε 7 εκατοστά, ενώ σε υγρά αµµοπηλώδη εδάφη στα 3 µε 4 εκατοστά. Τέλος,  το σωστό βάθος είναι περίπου  2 δάχτυλα και η βαθιά σπορά οδηγεί σε επανασπορά.   2.2.3 Σκάλισµα- Αραίωµα    Σκάλισµα: Είναι απαραίτητο ώστε το έδαφος να έχει καλό αερισµό και θέρµανση, να καταστραφούν τα ζιζάνια, καθώς και να σπάσει την κρούστα η οποία σχηµατίζεται στο έδαφος µετά την βροχή. Εύκολα µπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό, καθώς η δηµιουργία της δηµιουργεί δυσκολία στο φύτρωµα. Η διαδικασία του σκαλίσµατος πραγµατοποιείται µε ειδικά οδοντωτά περιστροφικά σκαλιστήρια. Επιπροσθέτως, όταν πρόκειται για σκάλισµα ελαφρύ χρησιµοποιείται τσάπα  στην γραµµή σποράς ή πραγµατοποιείται µε καλλιεργητή µεταξύ των γραµµών.  Μεταφυτρωτικό Σκάλισµα: Ύστερα από το φύτρωµα ξεκινά η ανάπτυξη του φυτού. Ως επί το πλείστων πραγµατοποιούνται από 1 µέχρι 3 σκαλίσµατα, όταν το φυτό βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Έχει ως στόχο την καταπολέµηση των ζιζανίων, την θέρµανση και τον αερισµό του εδάφους.            



    Σκάλισµα του βαµβακιού    Πηγή: Βιοµηχανικά Φυτά, 2002      Αραίωµα: Πραγµατοποιείται προκειµένου να έχουµε έναν φυσιολογικό αριθµό φυτών, ώστε για να αποφευχθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ τους. Πραγµατοποιείται είτε µε το χέρι, είτε µε σπαρτικές . Η ποικιλία, οι εδαφολογικές συνθήκες, η άρδευση , καθώς και η λίπανση επηρεάζουν τον αριθµό φυτών.    



  2.2.4 Άρδευση   Η άρδευση για την καλλιέργεια του βαµβακιού είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια για την µεγιστοποίηση της απόδοσης. Η περίοδος ανάπτυξης των χτενιών, η έναρξη της άνθησης, καθώς και η ανάπτυξη και η ωρίµανση των καρυδιών αποτελούν τα στάδια τα οποία επηρεάζονται λόγω της άρδευσης. Η εποχή αρδεύσεως, η συχνότητα και η ποσότητα νερού σε κάθε άρδευση επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την πρωιµότητα, το ύψος καθώς και την ποιότητα της παραγωγής και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως τη µηχανική σύσταση του εδάφους, την ποικιλία, την πρωιµότητα της φυτείας, τη λίπανση κ.α. (Χριστίδης Β., «Το βαµβάκι», 1965, Λευκοπούλου Σ., «Επίδραση καλλιεργητικών παραγόντων στο βαµβάκι», 1979).  2.2.5 Τρόποι άρδευσης    Οι κυριότεροι τρόποι άρδευσης είναι οι κάτωθι:  
1) Με αυλάκια: Εφαρµόζεται σε ισοπεδωµένα χωράφια. ∆εν την προτιµούν οι καλλιεργητές, καθώς απαιτεί αρκετή εργασία. Όµως αποτελεί την πιο φθηνή µέθοδος, καθώς έχει χαµηλό κόστος για να το εφαρµόσει κάποιος στο χωράφι του. Κυρίως σε περιοχές µε υψηλή επάρκεια νερού και ισοπεδωµένα χωράφι.  
2) Με τεχνητή βροχή: Εφαρµόζεται κυρίως σε πορώδη καθώς και επικλινή  εδάφη. Έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, καθώς έχουµε οµοιόµορφη κατανοµή νερού . Κάτι το οποίο είναι ιδανικό για ελαφρά ποτίσµατα. Ακόµη, ρυθµίζεται εύκολα η ποσότητα του νερού και αξιοποιούνται µικρές παροχές αρδευτικού νερού.  Όµως, µειονεκτεί σε σχέση µε τις άλλες εξαιτίας του µεγάλου κόστους, των απωλειών νερού λόγω  εξάτµισης, καθώς και του ανέµου, απαιτούνται αρκετές τεχνικές γνώσεις και πείρα από τον χειριστή. 
3) Με σταγόνα(Στάγδην άρδευση): Είναι µία µέθοδος η οποία είναι αρκετά διαδεδοµένη και παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα. Γι’ αυτό έχει επεκταθεί σε µεγάλο βαθµό στη χώρα µας. Τα σηµαντικότερα είναι τα εξής:   

• Αποδοτική χρήση νερού και ελαχιστοποίηση απωλειών(εξάτµιση, άνεµος) 
• Εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους των εδαφών 
• Υδρολίπανση 



• Έλεγχος και µείωση ζιζανίων 
• Εφαρµογή φυτοφαρµάκων 
• Οµοιόµορφο πότισµα 
• Μείωση ασθενειών 
• Πρωιµότητα 
• Αύξηση παραγωγής  Τρόποι άρδευσης βαµβακιού    Πηγή: Βιοµηχανικά Φυτά, 2002       



 2.2.6 Αποφύλλωση    Αποτελεί µια  απαραίτητη καλλιεργητική τεχνική , µέσω της οποίας έχουµε συγκοµιδή σύσπορου βαµβακιού. Πραγµατοποιείται όταν το ποσοστό ανοιγµένων καρυδιών φτάνει το 40-50% του συνόλου καρποφορίας και είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατικότητα της µηχανοσυλλογής , καθώς κα την συγκοµιδή προϊόντος υψηλής ποιότητας. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που επιφέρει η διαδικασία της αποφύλλωσης του βαµβακιού είναι τα παρακάτω:   
• Η ποιότητα του προϊόντος είναι ανώτερη, καθώς δεν υπάρχουν ξένες ύλες 
• Άµεση αποφύλλωση 
• Το προϊόν που συγκοµίζεται έχει λιγότερη υγρασία και καλύτερη αποθηκευτική ικανότητα 
• Προάγεται το άνοιγµα των ώριµων καρυδιών  
• Έχουµε καθαρή και ποιοτική ίνα 
• Αποφυγή του σαπίσµατος των καρυδιών  
• Ελέγχεται η πιθανή αναβλάστηση 
• Μείωση των όψιµων προσβολών από έντοµα  2.2.7 Συγκοµιδή  Υπάρχουν δύο τρόποι µέσω των οποίων πραγµατοποιείται η συγκοµιδή  :   1. Χειροσυλλογή: Έχουµε καλύτερη κατανοµή της εργασίας και της ποιότητα του προϊόντος και πραγµατοποιείται σε 2-3 χέρια. Ακόµη κατά τη συγκοµιδή  µειώνονται αρκετά οι απώλειες Η τιµή του βαµβακιού που συλλέγεται µε χειροσυλλογή είναι µεγαλύτερη έναντι εκείνης µε τη µηχανοσυλλογή. Όµως, η  διαδικασία της συγκεκριµένης συγκοµιδής είναι πολύ πιο δαπανηρή και επίπονη σε σχέση µε τη µηχανοσυλλογή. Προκειµένου να έχουµε  ανώτερη ποιότητα και περιορισµό των απωλειών στο ελάχιστο, είναι απαραίτητα τα συχνότερα µαζέµατα.   2. Μηχανοσυλλογή: Είναι πιο διαδεδοµένη έναντι της χειροσυλλογής. Όµως µε αυτόν τον τρόπο συγκοµιδής έχουµε απώλειες , καθώς και υποβάθµιση του 



προϊόντος. Στην χώρα µας χρησιµοποιούνται οι Αµερικανικές µηχανές τύπου Picker. Ο βροχερός καιρός αυξάνει τις απώλειες.  Η συγκοµιδή γίνεται κυρίως µε ειδικές µηχανές και σπανιότερα µε το χέρι, όπου η ποιότητα είναι καλύτερη και η τελική τιµή µεγαλύτερη( Στεφανόπουλος Γ.,2014). Τέλος, η συγκοµιδή δεν πρέπει να γίνεται τις βροχερές ηµέρες γιατί η υγρασία δυσκολεύει την κυκλοφορία των µηχανηµάτων και µειώνει την ποιότητα του σπόρου και των ινών( Οικονόµου Λ. ,2013). Μετά τη συγκοµιδή το προϊόν µεταφέρεται σε ειδικούς χώρους , τα γνωστά εκκοκκιστήρια. Εκεί πραγµατοποιείται ο αποχωρισµός των ινών από τον σπόρο. Ύστερα τα βαµβάκια καθαρά πλέον συσκευάζονται και προωθούνται στο εµπόριο.                       



Συγκοµιδή βαµβακιού    Πηγή: Βιοµηχανικά Φυτά, 2002          2.3 Εχθροί και ασθένειες   Το βαµβάκι, λόγω του µεγάλου βιολογικού του κύκλου είναι ένα φυτό το οποίο αντιµετωπίζει αρκετές ασθένειες  και εχθρούς. Για την αντιµετώπισή τους χρησιµοποιούνται µέσα: α) χηµικά, β) βιολογικά, γ) µηχανικά και δ) καλλιεργητικά.     



α) Εχθροί   Οι βασικότεροι εχθροί του βαµβακιού είναι εντοµολογικοί. Το βαµβάκι εξαιτίας των γλυκών εκκρίσεων των αδένων του, καθώς και του µαλακού περιεχοµένου των καρυδιών και των σπόρων του προσελκύει κυρίως έντοµα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα παρακάτω:  
• Έντοµα εδάφους και νηµατώδεις: (σιδηροσκούληκα, αγρότιδες, καραφατµέ, υλέµυα, νηµατώδεις) 
• Μυζητικά έντοµα και ακάρεα: (θρίπες, αφίδες, αλευρώδης, ιασσίδες, λύγκοι, τετράνυχος) 
• Μασητικά έντοµα:(πράσινο σκουλήκι, ρόδινο σκουλήκι, ακανθώδης, σποντόπτερα) β) Ασθένειες  Οι ζηµίες που προκύπτουν από τις ασθένειες δυστυχώς είναι µεγαλύτερες από εκείνες που προκύπτουν από τα ζωικά παράσιτα και οφείλονται κυρίως σε µύκητες ή βακτήρια. Ορισµένες από τις πιο σοβαρές ασθένειες είναι:  
• Σηψιρριζίες  
• Αδροµυκώσεις  
• Αλτερνάρια  
• Βακτηρίαση               



Κεφάλαιο 3: Η Αγροτική Πολιτική για την καλλιέργεια του βάµβακος .     3.1 Το αγροτικό πρόβληµα   Αρκετά χαρακτηριστικά αγροτικών προϊόντων επιφέρουν αρκετά προβλήµατα, τα οποία δικαιολογούν την παρέµβαση του κράτους στον αγροτικό τοµέα. Επηρεάζουν ένα αρκετά µεγάλο µέρος του αγροτικού πληθυσµού, εξαιτίας της µη ικανοποιητικής λειτουργίας των δυνάµεων αγοράς.  Το γνωστό σε όλους µας  «αγροτικό πρόβληµα», αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος, συνίσταται στη χρόνια υστέρηση του µέσου κατά κεφαλήν ετήσιου εισοδήµατος των εργαζοµένων στη γεωργία σε σχέση µε τους εργαζόµενους σε άλλους τοµείς της οικονοµίας( µεταποίηση, υπηρεσίες, εµπόριο). Το δεύτερο, αφορά τη µεγάλη αστάθεια των γεωργικών εισοδηµάτων η οποία οφείλεται στις διακυµάνσεις που παρουσιάζουν οι τιµές και οι αποδόσεις των γεωργικών προϊόντων.   α) Η υστέρηση του αγροτικού εισοδήµατος        Η υστέρηση του αγροτικού εισοδήµατος, οφείλεται στο ότι το αγροτικό εισόδηµα, δεν αυξάνεται όπως το εισόδηµα των εργαζοµένων σε διαφορετικούς τοµείς. Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η υστέρηση των εισοδηµάτων στη γεωργία είναι οι παρακάτω:  
� Μεγάλος αριθµός µικρών παραγωγών. Αποτελεί ο τεράστιος αριθµός µικρών παραγωγών που δραστηριοποιούνται, ενώ δεν υπάρχουν εµπόδια εισόδου νέων παραγωγών στις δραστηριότητες παραγωγής. Άµεσο επακόλουθο αυτού είναι η δηµιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών στα γεωργικά προϊόντα . Έτσι, οι τιµές των γεωργικών προϊόντων γίνονται 



αρκετά χαµηλές και το γεωργικό εισόδηµα συµπιέζεται µακροχρόνια. Ακόµη, η µικρή διαπραγµατευτική δύναµη των µεµονωµένων αγροτών σε σχέση µε τους ολιγοπωλιακούς κλάδους προµήθειας πρώτων υλών τους οδηγεί σε αύξηση των τιµών των γεωργικών εισροών και τη µείωση των τιµών των γεωργικών προϊόντων µε τελικό αποτέλεσµα την συρρίκνωση του γεωργικού εισοδήµατος. Καθοριστικό ρόλο για την εξάλειψη του συγκεκριµένου προβλήµατος, αποτελεί η δηµιουργία γεωργικών συνεταιρισµών και η κρατική παρέµβαση. 
� Η τεχνολογική εξέλιξη. Η τεχνολογική εξέλιξη στους τοµείς της γεωργίας επιφέρει συρρίκνωση των εισοδηµάτων και πτώση τιµών. Εύκολα µπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό, καθώς η ζήτηση των γεωργικών προϊόντων είναι ανελαστική. Άµεσο επακόλουθο αυτού είναι η καµπύλη προσφοράς να µετατοπίζεται προς τα δεξιά. Επιπροσθέτως, για τους παραγωγούς οι οποίοι δεν ενστερνίστηκαν κατευθείαν  την τεχνολογική εξέλιξη, προκειµένου να µειώσουν το κόστος παραγωγής τους, η απώλεια των εισοδηµάτων τους είναι ακόµη µεγαλύτερη.  
� Μικρή κινητικότητα συντελεστών παραγωγής.  Το ποσοστό του πληθυσµού που ασχολείται µε την γεωργία, είναι αρκετά χαµηλό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται µε την γεωργία είναι µεγάλοι σε ηλικία , καθώς και µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Άµεσο επακόλουθο αυτού αποτελούν οι βραδείς ρυθµοί εκροών.  β) Η αστάθεια των τιµών και του γεωργικού εισοδήµατος   Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αστάθεια των τιµών και του γεωργικού εισοδήµατος οφείλεται σε παράγοντες , οι οποίοι έχουν σχέση µε την φύση της αγροτικής παραγωγής:  
� Εξάρτηση από το περιβάλλον. Παράγοντες όπως οι ασθένειες, καθώς και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την παραγωγή. Έτσι, µε την ύπαρξη αυτών δηµιουργούνται διακυµάνσεις της προσφοράς, οι οποίες έχουν άµεση επίδραση και στις τιµές των αγροτικών προϊόντων.  
� Η µεγάλη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Εξαιτίας των βιολογικών περιορισµών , η διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας των 



αγροτικών προϊόντων είναι πολύ µεγαλύτερη σε αντίθεση µε άλλα προϊόντα. Άµεσο επακόλουθο αυτού είναι οι παραγωγοί να στηρίζουν µε γνώµονα   την τιµή της προηγούµενης χρονιάς κυρίως τις αποφάσεις τους για το ύψος της παραγωγής.  Κάτι το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντικές διακυµάνσεις στο ύψος τόσο των τιµών, όσο και της παραγωγής. 
� Η βραχυπρόθεσµα πολύ ανελαστική προσφορά. Εξαιτίας της γεωργικής παραγωγής, η προσφορά των περισσότερων γεωργικών προϊόντων , είναι ανελαστική κατά τη βραχυχρόνια περίοδο Συνεπώς, η παραγωγή σε µια µεταβολή ζήτησης δεν είναι εφικτό να προσαρµοστεί γρήγορα. 3.2  Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής του βαµβακιού   Καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του καθεστώτος του βαµβακιού παίζουν οι Οµάδες Παραγωγών και τα εκκοκκιστήρια (Παπαγεωργίου Κ., ∆αµιανός ∆., Σπαθής Π., «Αγροτική Πολιτική», 2015) . Ο ρόλος των Οµάδων Παραγωγών κατά την χρονική περίοδο µεταξύ 1982 έως 1992, ουσιαστικά την δεκαετία της εφαρµογής των κοινών κανόνων πολιτικής για το βαµβάκι, ήταν καθοριστικός για την πραγµατοποίηση επενδύσεων µέσω κοινοτικής χρηµατοδότησης και µέχρι το 1992 είχαν την ευθύνη της προµήθειας και της αξιοποίησης των βαµβακοσυλλεκτικών µηχανών. Στις µέρες µας, στον ελλαδικό χώρο λειτουργούν 20 συνεταιριστικές και 55 ιδιωτικές βιοµηχανικές µονάδες επεξεργασίας του σύσπορου βαµβακιού σε εκκοκκισµένο, καλύπτοντας την επεξεργασία της συνολικής εγχώριας παραγωγής.  Το βαµβάκι αποτελεί την εξαίρεση και δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αν και όλα τα όλα τα αγροτικά προϊόντα περιλαµβάνονται σε αυτή. Σύµφωνα  µε το πρωτόκολλο 4 της συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στην κοινότητα δηµιουργήθηκε ειδικό καθεστώς, για το σύσπορο βαµβάκι το οποίο προβλέπει µία τιµή στόχου, δηλαδή µία ελάχιστη τιµή παραγωγού, που αποτελεί το 95% της τιµής στόχου και µία επιθυµητή τιµή για τον παραγωγό. Η τιµή της διεθνούς αγοράς για το εκκοκκισµένο βαµβάκι διαµορφώνεται στο 



χρηµατιστήριο εµπορευµάτων του Λίβερπουλ και αναγόµενη σε σύσπορο µε αναφορά στον Πειραιά δίνεται στους εκκοκκιστές ενίσχυση , η οποία ισούται µε τη διαφορά µεταξύ ελάχιστης τιµής παραγωγού και τιµής διεθνούς αγοράς. Οι εκκοκκιστές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στους παραγωγούς την ελάχιστη τιµή παραγωγού. Συνεπώς, µε το σύστηµα αυτό οι τιµές της κοινοτικής αγοράς αποτελούν τις διεθνείς τιµές και µέσω της κοινοτικής ενίσχυσης παρέχεται στήριξη στο εισόδηµα των παραγωγών.  Κατά την παράδοση του σύσπορου βαµβακιού από τους παραγωγούς, οι κοινοτικοί κανόνες προβλέπουν την προκαταβολή έναντι της συνολικής ενίσχυσης στους εκκοκκιστές. Ύστερα, οι καλλιεργητές εισπράττουν την δική τους προκαταβολή από τα εκκοκκιστήρια έναντι της ελάχιστης τιµής, όπως αυτή προβλέπεται από την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς. Ύστερα από την  διαπραγµάτευση, καθώς και την συµφωνία µεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστών προκύπτει το ύψος της προκαταβολής. Μόλις οι εκκοκκιστές λάβουν την υπόλοιπη ενίσχυση, καταβάλλουν στους παραγωγούς την υπόλοιπη δόση, οι οποίοι συνολικά εισπράττουν την ελάχιστη τιµή ανά µονάδα προϊόντος για τις ποσότητες που έχουν προσκοµίσει στο εκκοκκιστήριο. ∆υστυχώς, µε την εφαρµογή αυτού του µέτρου οι καλλιεργητές χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που θα εισπράξουν στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.      3.3 Κοινή οργάνωση της αγοράς του βαµβακιού   Στόχος της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς του βαµβακιού (Παπαγεωργίου Κ., ∆αµιανός ∆., Σπαθής Π., «Αγροτική Πολιτική», 2015) είναι η στήριξη για την καλλιέργεια στις περιοχές όπου το βαµβάκι έχει οικονοµική σηµασία, καθορισµός των εισοδηµάτων των παραγωγών και η σταθεροποίηση στις αγορές. Εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κανείς πως µία µεγάλη διακύµανση των τιµών στη διεθνή αγορά του βαµβακιού θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους παραγωγούς . Έτσι, ο κοινοτικός µηχανισµός στήριξης προσπαθεί να τους προστατεύει, επιτρέποντας στους µεταποιητές 



να διαθέτουν το κοινοτικό βαµβάκι σε ανταγωνιστικές τιµές. Το Συµβούλιο των Υπουργών  καθορίζουν την θεσµική τιµή στόχου, η οποία αποφασίζεται και σε συνάρτηση µε τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ αυτής και της διεθνούς τιµής καταβάλλεται και η ενίσχυση από τον κοινοτικό µηχανισµό στήριξης. Ένας σταθεροποιητικός µηχανισµός που µειώνει την τιµή στόχου, την ελάχιστη τιµή και αυτόµατα την ενίσχυση των παραγωγών, εφαρµόζεται, όταν το ύψος της παραγωγής υπερβεί ένα µέγιστο επίπεδο. Όµως έχουµε εισαγωγή βαµβακιού από τρίτες χώρες χωρίς περιορισµούς στην κοινοτική αγορά. ∆υστυχώς, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, δεν ισχύουν προκειµένου να ενθαρρύνουν τις εξαγωγές. Από το 1981 και µετά η ενίσχυση στη παραγωγή που χαρακτηρίζει την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς του βαµβακιού, έχει υποστεί τροποποιήσεις οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  
� 1981-1985:  Μοναδική χώρα παραγωγής βαµβακιού στην κοινότητα, αποτελούσε η Ελλάδα. Με βάση της διαφορά της ποιότητας µεταξύ βαµβακιού συγκεκριµένων προδιαγραφών όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πραγµατικών ποσοτήτων βαµβακιού που προσκοµίζονταν στα εκκοκκιστήρια , προσδιορίζονταν το ποσό της ενίσχυσης. Μία πολύ µεγάλη εγγυηµένη ποσότητα που καθοριζόταν σε διαφορετικό ύψος χρόνο µε τον χρόνο περιόριζε την εφαρµογή του συστήµατος της τιµής στόχου, της ελάχιστης τιµής και της ενίσχυσης. Κάθε υπέρβαση της µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας έθετε σε λειτουργία ένα σταθεροποιητικό µηχανισµό που οδηγούσε σε µείωση των θεσµικών τιµών και της ενίσχυσης.   

� 1986-1991: Από το 1986 µε την  είσοδο της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι και το 1991, αυξήθηκε η µέγιστη εγγυηµένη ποσότητα σε 752 χιλιάδες τόνους. Άµεσο επακόλουθο αυτού ήταν να θεσµοθετηθεί ένα ανώτατο όριο µείωσης της τιµής στόχου, αλλά και να υπάρξουν υπερβάσεις, το οποίο είχε ως σκοπό την προστασία των παραγωγών από τις πολύ µεγάλες µειώσεις της ελάχιστης τιµής.  
� 1992-1995: Με βάση την υπέρβαση εγκαταλείπεται ο προσδιορισµός της µέγιστης εγγυηµένης ποσότητας σε ετήσια βάση και µεταβάλλεται ο µηχανισµός ποσοστιαίας µείωσης της ελάχιστης τιµής. Σε περίπτωση υπέρβασης του νέου ορίου , ακολουθεί µείωση της τιµής στόχου µε ανώτατο όριο  το οποίο ανέρχεται στο 15% που σταδιακά έφτασε  το 



27%.Όµως για όλη την κοινότητα τόσο το ποσοστό µείωσης της ελάχιστης τιµής, όσο και της ενίσχυσης λόγω της υπέρβασης ήταν το ίδιο. 
� 1995-2000: Από το 1995 έως το 2000, το καθεστώς του βαµβακιού αναθεωρείται. Το νέο καθεστώς περιλαµβάνει µία οροφή κοινοτικής ενίσχυσης που ανέρχεται στο 1.031 εκ. τόνων. Ορίσθηκαν εθνικές εγγυηµένες ποσότητες. Συγκεκριµένα,  για την Ελλάδα ανερχόταν στους 782 χιλιάδες τόνους και για την Ισπανία στους 249 χιλιάδες τόνους. Το ύψος αυτό στηρίχθηκε  στο µέσο όρο της ετήσιας παραγωγής των προηγούµενων τριών χρόνων στις δύο χώρες. Ακόµη, ορίστηκε µέγιστη ετήσια δαπάνη η οποία ανέρχονταν στο ποσό των 770 εκ. ευρώ. Εάν η παραγωγή παρέµενε εντός ορίων οι παραγωγοί εξασφάλιζαν την τιµή στόχου, ενώ σε περίπτωση υπέρβασης η ενίσχυση µειωνόταν στη χώρα που σηµειώθηκε η υπέρβαση κατά ποσοστό ίσο µε 0,5% για κάθε ποσοστιαία µονάδα που είχε υπερβεί κάθε κράτος µέλος. Το διάστηµα µεταξύ 1995-2000 έχουµε µέση υπέρβαση των εθνικών εγγυηµένων ποσοτήτων 30% για την Ισπανία και  54% για την Ελλάδα. Άµεσο επακόλουθο αυτού ήταν η µέση µείωση της τιµής στόχου και της ελάχιστης τιµής σε 22% για την Ελλάδα και  σε 15% για την Ισπανία.  
� 2001/2002: Τότε έχουµε ισχυροποίηση του ποσοστού µέσω του οποίου µειωνόταν η ενίσχυση για κάθε ποσοστιαία µονάδα υπέρβασης του εθνικού ορίου. Αυτό πραγµατοποιήθηκε, καθώς το µέτρο ήταν  η ανάγκη συγκράτησης των δαπανών στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας όπως αυτή οριζόταν από το ετήσιο όριο των 770 εκ. ευρώ.  
� 2004 - Σήµερα: Έως και το 2004 , ίσχυσε το καθεστώς των ελλειµµατικών πληρωµών. Όµως το 2004 έχουµε αναθεώρηση και αντικατάσταση του συστήµατος από ένα µικτό σύστηµα αποδεσµευµένης ενίσχυσης κατά 65% και δεσµευµένης ενίσχυσης κατά 35% του ύψους του προηγούµενου συστήµατος. Συγκεκριµένα, έχουµε µια άµεση ενίσχυση καθώς το 65% της ενίσχυσης στο προϊόν µεταφέρθηκε σε ενίσχυση στον παραγωγό, στρεµµατική ενίσχυση. Άµεσο επακόλουθο του νέου µέτρου είναι ότι ο παραγωγός µπορεί να στρέφεται σε πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες δεδοµένου ότι τηρεί ορισµένους κανόνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση καλών συνθηκών εκτροφής των ζώων , 



καθώς και την ασφάλεια των τροφίµων. Όµως, προκειµένου να λάβουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση οι παραγωγοί βαµβακιού, ‘έχουν την υποχρέωση να καλλιεργούν εκτάσεις που εγκρίνονται από το κράτος - µέλος, και να χρησιµοποιούν εγκεκριµένες ποικιλίες σπόρων, καθώς και να τηρούν κανόνες ελάχιστης ποιότητας για το παραγόµενο προϊόν. Με το µέτρο της συνδεδεµένης ενίσχυσης όµως,  επιτυγχάνεται η αποφυγή της ολοκληρωτικής εγκατάλειψης της καλλιέργειας σε περιοχές όπου το προϊόν αυτό έχει σηµαντική σηµασία για την επιβίωσή τους. Οι εγκεκριµένες εκτάσεις, που µπορεί να παράγεται βαµβάκι µε το καθεστώς της συνδεδεµένης ενίσχυσης είναι 3.020.000 στρέµµατα στην Ελλάδα και 480.000 στρέµµατα στην Ισπανία.    Κεφάλαιο 4׃ Παρεµποδιστές νιτροποίησης, ουρεάσης και λίπανσης  4.1 Ίνες  Όταν πραγµατοποιείται το άνοιγµα του λουλουδιού, ορισµένα από τα κύτταρα της επιδερµίδας, αρχίζουν να σχηµατίζουν µικρές εξογκώσεις, δηλαδή την επιδερµίδα του σπόρου. Οι ίνες αυτές σχηµατίζονται από τα κύτταρα της επιδερµίδας του σπόρου. Εκεί εισέρχεται ο πυρήνας του επιδερµικού κυττάρου, που παρακολουθεί την επιµήκυνση της ίνας και ζει µέχρι το άνοιγµα του καρυδιού. Από παρόµοιες καταβολές των επιδερµικών κυττάρων  παράγεται και το χνούδι (Γαλανοπούλου-Σενδούκα,1994).  Ώσπου να πάρουν το τελικό µήκος οι ίνες, πρέπει να περάσουν 15 µε 25 ηµέρες,. Ύστερα ακολουθεί η πάχυνση , η οποία διαρκεί 25 µε 40 ηµέρες. Ο χρόνος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από την εποχή της άνθησης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και την ποικιλία (Σφήκας, Α., 1988).  Η πάχυνση γίνεται κατά οµοκεντρικά στρώµατα. Τα στρώµατα αυτά διακρίνονται από τον διαφορετικό χρωµατισµό και  πυκνότητα της 



κυτταρίνης που εναποτίθεται την ηµέρα συγκριτικά µε τη νύκτα. Τα σάκχαρα που αποτελούν προϊόντα της φωτοσύνθεσης, µεταφέρονται στις ίνες ή και στο χνούδι. Τα σάκχαρα µετατρέπονται σε κυτταρίνη και το προϊόν εναποτίθεται στο εσωτερικό του αρχικού τοιχώµατος (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 1994).  Το κέντρο των ινών είναι κενό. Η  δε πάχυνσή τους παρουσιάζεται ελλιπής. Αυτό βοηθάει στο να σχηµατίζουν οι ίνες αναδιπλώσεις όταν ξεραθούν, πράγµα που συµβάλει στην αντοχή των νηµάτων που κατασκευάζονται από αυτές. Καθοριστικό ρόλο για το τελικό µήκος των ινών αποτελούν οι γενετικοί παράγοντες. Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, κατά την περίοδο της άνθησης η υγρασία του εδάφους επηρεάζει καθοριστικά το µήκος της ίνας (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002). Καθώς ανοίγουν τα λουλούδια, µερικά από τα κύτταρα της επιδερµίδας, αρχίζουν να σχηµατίζουν µικρές εξογκώσεις, τις πρώτες επιδερµικές τρίχες, τις ίνες. Κάθε κύτταρο σχηµατίζει µία ίνα. Τις πραγµατικές ίνες θα αποτελέσουν οι τρίχες που µακραίνουν τις πρώτες 2-5 ηµέρες µετά την άνθηση, ενώ αυτές που σχηµατίζονται µετά παράγουν το χνούδι. Μέσα σε 15-25 ηµέρες οι ίνες έχουν αποκτήσει το τελικό τους µήκος. πάχυνση τους αρχίζει µόλις ολοκληρωθεί το µάκρος τους, διαρκεί άλλες 25 περίπου ηµέρες και γίνεται κατά οµόκεντρα ευδιάκριτα στρώµατα µε την εναπόθεση κυτταρίνης. Η πάχυνση παρουσιάζεται ελλιπής κατά θέσεις και στο κέντρο των ινών παραµένει κενός χώρος µικρότερος µεγαλύτερος ανάλογα µε το βαθµό ωρίµανσης της ίνας.  4.2 Λίπανση  4.2.1 Γενικά   Το βαµβάκι αποτελεί ένα φυτό, το οποίο δεν εξαντλεί αρκετά το έδαφος. Η λίπανση όµως είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες, που συντελούν στην εξασφάλιση αποδόσεων στις καλλιέργειες. Προκειµένου να επιτευχθεί µια καλή ανάπτυξη των φυτών απαιτούνται αρκετές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων. ∆υστυχώς, µετά την αποµάκρυνση του σύσπορου βαµβακιού, το µεγαλύτερο µέρος αυτών παραµένουν στο έδαφος µε τις ρίζες, 



τα στελέχη, τα φύλλα και τις κάψες. Το άζωτο, ο φώσφορος και το  κάλιο χρειάζονται σε µεγαλύτερες ποσότητες για την ανάπτυξη του βαµβακιού, σε αντίθεση µε τα ιχνοστοιχεία, τον χαλκό,  τον ψευδάργυρο,  τον σίδηρο και το βόριο, τα οποία είναι απαραίτητα σε µικρές ποσότητες.  Επίσης το θείο και το ασβέστιο είναι απαραίτητα σε αρκετές ποσότητες.  Τα προϊόντα του βαµβακιού είναι ουσίες που περιέχουν ελάχιστες ποσότητες ανόργανων στοιχείων. Για την κατασκευή όµως του βλαστικού µέρους του φυτού απαιτείται αρκετά µεγάλη ποσότητα θρεπτικών ανόργανων στοιχείων, η οποία ποικίλλει αναλόγως της ποικιλίας και της καλλιεργητικής τεχνικής και έτσι τα στοιχεία από διάφορες αναλύσεις έχουν µόνο ενδεικτική σηµασία (Χριστίδης, 1965).  Με παραγωγή σύσπορου βαµβακιού 240 kg/a Tp. Βρέθηκε ότι αποµακρύνονται από το έδαφος περίπου 5kg αζώτου (Ν), 0,9 kg φωσφόρου (Ρ) και 1,8 kg  καλίου (Κ). Το βαµβάκι αφαιρεί επίσης αξιόλογες ποσότητες ασβεστίου (Ca), µικρότερες µαγνησίου (Mg), θείου (S) και νατρίου (Na) καθώς και µικροποσότητες ιχνοστοιχείων, όπως βορίου (Β), σιδήρου (Fe), µαγγανίου (Μη), χαλκού (Cu), χλωρίου (CI) και ψευδαργύρου (Ζη). Κατά το στάδιο του νεαρού φυτού, πριν την εµφάνιση των χτενιών, το βαµβακόφυτο απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες Ν, Ρ, Κ, Ca και Mg. Καθώς το φυτό εισέρχεται στο στάδιο του κτενιού και στα επόµενα στάδια, αυξάνονται οι απαιτήσεις στα παραπάνω στοιχεία, οι οποίες και µεγιστοποιούνται κατά το στάδιο της καρποφορίας, οπότε το φυτό συσσωρεύει περίπου τη µισή από τη συνολική ποσότητα. Στη φάση αυτή τα στοιχεία συσσωρεύονται κατά κύριο λόγω στους καρποφόρους ιστούς, ενώ στα προηγούµενα στάδια συσσωρεύονται στα φύλλα, µίσχους και ρίζες. Όταν το φυτό υπερβεί την αιχµή της καρποδέσεως, οι απαιτήσεις του σε θρεπτικά στοιχεία ελαττώνονται µε γρήγορο ρυθµό, γιατί όλη η ποσότητα που είχε συσσωρευθεί στα υπέργεια τµήµατα του φυτού µεταφέρεται στα αναπτυσσόµενα καρύδια (Ζεύε,1999). Άζωτο(Ν). Το Ν βοηθά στη µεγαλύτερη ανάπτυξη των φυτών, την παραγωγή περισσότερων ανθοφόρων κλάδων, άνθεων και καρυδιών, στο  µεγαλύτερο βάρος καρυδιού και σπόρου  και την εκατοστιαία αναλογία ινών. Εξάλλου µειώνεται η αναλογία ελαίου στο σπόρο και µεγαλώνει η αναλογία πρωτεϊνών. Επίσης η στρεµµατική απόδοση σε σύσπορο µπορεί να αυξηθεί. Η αποτελεσµατικότητα του Ν είναι µεγαλύτερη στις αρδευόµενες καλλιέργειες. 



Οι µεγαλύτερες ανάγκες σε Ν είναι δύο περίπου εβδοµάδες µετά την έναρξη ανθοφορίας. Το υπερβολικό Ν συντελεί σε µεγάλη βλαστική ανάπτυξη, ευπάθεια στις ασθένειες και τα έντοµα και µικρότερη καρποφορία. Επίσης, προκαλεί ανθόρροια, καρπόρροια και οψίµιση της παραγωγής (Τσαµπικούνης Φ., 1997).   Με έλλειψη Ν τα φυτά παραµένουν καθυστερηµένα και χλωρωτικά, ενώ µε περίσσεια αζώτου, εκτός από την υπερβολική βλάστηση, τα φύλλα είναι µεγαλύτερα και βαθυπράσινα. Το ποσό του Ν που χρειάζεται για µια οικονοµική λίπανση εξαρτάται από τις εδαφικές, κλιµατικές συνθήκες και το ύψος της παραγωγής. Η εποχή της σποράς φαίνεται να είναι ο πιο κατάλληλος χρόνος εφαρµογής της αζωτούχου λιπάνσεως. Πρωιµότερη εφαρµογή συνεπάγεται απώλειες λόγω εκπλύσεως, ενώ συγχρόνως βοηθά στην ανάπτυξη των ζιζανίων. Οψιµότερη εφαρµογή εξάλλου δεν αξιοποιείται πλήρως. Εντούτοις, αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν µεγάλες δόσεις, πιο αποτελεσµατική είναι η τµηµατική εφαρµογή τους, αν φυσικά αυτή δεν επιβαρύνει πολύ το κόστος (Τσαµπικούνης Φ., 1997).  Μεγάλη βλαστική περίοδος, πρώιµη φυτεία και ύπαρξη ικανοποιητικής ποσότητας νερού για άρδευση αξιοποιούν περισσότερες λιπαντικές µονάδες Ν. Σε περιπτώσεις ξηρικής καλλιέργειας ή ανεπαρκούς αρδεύσεως ,η αζωτούχος λίπανση πρέπει να είναι πολύ συντηρητική. Στην Ελλάδα οι συνήθεις δόσεις είναι 9-16 µονάδες/στρ. µε αυξηµένη δόση σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξηµένες αποδόσεις, στις οποίες µέρος της αζωτούχου λιπάνσεως εφαρµόζεται ως επιφανειακή λίπανση σε µία ή δύο δόσεις πριν από την εµφάνιση των χτενιών και των άθεων. Σήµερα, σύµφωνα µε τους Κώδικες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, επιβάλλεται η κλασµατική λίπανση, ώστε να αποφεύγεται η  νιτρορύπανση και να αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα χρησιµοποίησης του αζώτου. Πρόσφατα, άρχισε να εφαρµόζεται και η υδρολίπανση, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Πειράµατα του Εργαστηρίου Γεωργίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) έδειξαν ότι η υδρολίπανση αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του Ν, όπως επίσης και ότι µείωση της αζωτούχου λίπανσης από 24 µονάδες (συνήθης λίπανση µέχρι πρόσφατα στη Θεσσαλία) σε 12 µονάδες για τη Θεσσαλία και από 14 σε 7 για 



τη Μακεδονία, όχι µόνο δεν µείωσε την απόδοση του βαµβακιού, αλλά πρωίµισε και την παραγωγή (Gertsis et al .1997).  Παλαιότερα πειράµατα στο Ι.Β.Β.Φ. είχαν δείξει ότι η κλασµατική λίπανση δεν είχε πλεονεκτήµατα, εκτός από χρονιές που οι σπάνιες για την Ελλάδα υψηλές βροχοπτώσεις κατά την άνοιξη πρέπει να είχαν προκαλέσει έκπλυση Ν. Η επιφανειακή λίπανση πρέπει να αποφεύγεται σε όψιµες περιοχές και χρονιές και όταν υπάρχει υπέρµετρη ανάπτυξη των φυτών, γιατί ενισχύει την οψίµιση της παραγωγής (Τσαµπικούνης Φ., 1997).     4.3 Παραµποδιστές νιτροποίησης (Π.Ν)   Έως σήµερα  ,σύµφωνα µε την COMBO HELLAS είναι γνωστοί σε όλον τον κόσµο εκατοντάδες παρεµποδιστές νιτροποίησης. µε λιγότερο ή περισσότερο ειδική δράση επί του φαινοµένου της νιτροποίησης. Παρεµπόδιση της νιτροποίησης µπορεί να κάνουν και διάφορα βαρέα µέταλλα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, (Gertsis, 1997), όπως και υψηλό ποσοστό  διουρίας στη νουρία (Gertsis, 1997).  Αυτοί εφαρµόζονται το φθινόπωρο µαζίµε τα αµµωνιακά λιπάσµατα. Η χρήση των  παρεµποδιστών κρίνεται από την περίοδο δράσης τους, την τοξικότητά τους στα φυτά και την περιβαλλοντική τους επίδραση. Αναλυτικά τα πρακτικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των Π.Ν. είναι τα κάτωθι:   Σηµαντική µείωση της έκπλυσης νιτρικών Ν03  (Scheffer and Bartels)  Μείωση των απωλειών Ν στον αέρα και προσωρινή αµµωνιακή θρέψη συχνά οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής  (Prasad and Power 1995)  Αποτελεσµατικότερη αζωτούχο θρέψη(Timmerman nans sochtig 1984, Zerulla and Lutz 1992).   Μείωση της εκποµπής νιτρικών αερίων θερµοκηπίου, ειδικότερα του Ν20( Bremner and Yeomans 1987,Michel and Wozniak 1998, Linzmeier et al 2001, Weiske et al 2001) 



 Μείωση του φόρτου εργασίας των παραγωγών και περισσότερη ευελιξία στο χρόνο εφαρµογής καθώς και ο συνδυασµός ή η µείωση εφαρµογών λίπανσης(Munzert 1984, Danchler 1993)     Μόλις τα τέλη της δεκαετίας του 1950 άρχισε η εντατική διερεύνηση για την ανακάλυψη παρεµποδιστών νιτροποίησης και µόλις το 1962 η νιτραπυρίνη [nitrapyrin-2-chloro- 6 (trichloromethyl) pyridine] παρουσιάστηκε ως ένας τέτοιος παρεµποδιστής στην αγορά των ΗΠΑ (Goring 1962a,1962b).  Mε τη συνεργασία αρκετών ερευνητικών ιδρυµάτων δηµιουργήθηκε το ENTEC , από τη BASF το 1999. Το οποίο παρουσιάστηκε στην αγορά το 2001 ύστερα από αρκετές πρακτικές στον αγρό, αλλά και στο εργαστήριο.  Εξαρχής  ήταν κοινής αποδοχής και όχι τυχαία καθώς η εγκυρότητα του φορέα, οι  αρκετές δοκιµές από ανεξάρτητα και µεγάλου κύρους ερευνητικά ιδρύµατα καθώς και οι άριστες αποδόσεις του στην πράξη οδήγησαν τους παραγωγούς στην αποδοχή αυτού του νέου και καινοτόµου προϊόντος θρέψης.  4.4 Λιπαντικές ανάγκες   Οι φυσικές, χηµικές ιδιότητες και διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων σε συνδυασµό µε την επάρκεια αρδευτικού νερού και τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής καθορίζουν την εκάστοτε ακολουθούµενη καλλιεργητική τεχνική που ακολουθείται και για αυτούς τους λόγους οι καλλιεργητικές εργασίες διαφέρουν. σκοπός της λίπανσης του βαµβακιού είναι αναπλήρωση - κάλυψη όλων των θρεπτικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται µια ικανοποιητική αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και µια ποιοτική βελτίωση του βαµβακιού. Το βαµβάκι είναι φυτό που δεν εξαντλεί πολύ το έδαφος. Για να αναπτυχθεί ικανοποιητικά το φυτό απαιτούνται µεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, τα οποία όµως παραµένουν στο έδαφος µε τις ρίζες, τα στελέχη, τα φύλλα και τις κάψες, µετά από την συγκοµιδή του σύσπορου βαµβακιού. 



Το άζωτο (Ν), φώσφορος (Ρ) και το κάλιο (Κ) είναι τα κυριότερα θρεπτικά στοιχεία που κυρίως προστίθενται στα εδάφη που καλλιεργούνται µε βαµβάκι. Το ασβέστιο (Ca) και το θείο (S) είναι απαραίτητα επίσης σε µεγάλες ποσότητες, ενώ σίδηρος (Fe), ψευδάργυρος (Ζη), χαλκός (Cu) και το βόριο (Β) είναι απαραίτητα σε µικρότερες ποσότητες. Κατά το στάδιο του νεαρού φυτού, πριν την εµφάνιση των χτενιών, το βαµβακόφυτο απαιτεί σχετικώς υψηλές ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ), καλίου (Κ), ασβεστίου (Ca) και µαγνησίου (Mg). Καθώς το φυτό εισέρχεται στο στάδιο του χτενιού και στα επόµενα στάδια αυξάνονται οι απαιτήσεις στα παραπάνω στοιχεία οι οποίες και µεγιστοποιούνται κατά τη φάση της καρποφορίας, οπότε το φυτό συσσωρεύει περίπου τη µισή από τη συνολική ποσότητα. Στη φάση αυτή τα στοιχεία συσσωρεύονται κατά κύριο λόγο στα καρποφόρα όργανα, ενώ στα προηγούµενα στάδια συσσωρεύονται στα φύλλα, τους µίσχους και τις ρίζες.  Όταν το φυτό ξεπεράσει την αιχµή της καρπόδεσης, οι απαιτήσεις του θρεπτικά στοιχεία ελαττώνονται µε γρήγορο ρυθµό, γιατί όλη ποσότητα που είχε συσσωρευτεί στα υπέργεια τµήµατα του φυτού µεταφέρονται στα αναπτυσσόµενα καρύδια (Ζευς 1999). Με παραγωγή σύσπορου βαµβακιού 240 kg/στρ. βρέθηκε ότι αποµακρύνονται από το έδαφος περίπου 5 kg αζώτου (Ν), 0,9 kg φωσφόρου (Ρ), και 1,8 kg καλίου (Κ). Το βαµβάκι αφαιρεί επίσης σηµαντικές ποσότητες ασβεστίου (Ca), µικρότερες µαγνησίου (Mg), θείου (S) και νατρίου (Na), καθώς και ελάχιστες ποσότητες, όπως βόριο (Β), σίδηρος (Fe), µαγγάνιο (Μη), χαλκός (Cu), χλώριο (C1) και ψευδάργυρος (Ζη). Τα προϊόντα του βαµβακιού περιέχουν µηδαµινές ποσότητες ανόργανων στοιχείων. Για την κατασκευή του βλαστικού µέρους του φυτού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αρκετής ποσότητας ανόργανων θρεπτικών στοιχείων, η οποία ποικίλλει αναλόγως της καλλιεργητικής τεχνικής και της  ποικιλίας. Για αυτόν τον λόγο τα στοιχεία από διάφορες αναλύσεις έχουν καθαρά ενδεικτική σηµασία (Χριστίδης 1965). Βασική λίπανση βασική λίπανση στο βαµβάκι γίνεται µε διασκορπισµό του λιπάσµατος σε όλη την έκταση και ακολουθεί ενσωµάτωση του σε βάθος 3 - 10 εκ. µε καλλιεργητή δίσκο σβάρνα. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει γραµµικά κατά τη σπορά µε κατάλληλους λιπασµατοδιανοµείς. Με τη βασική λίπανση προστίθεται στο έδαφος ένα µέρος της συνολικής απαιτούµενης ποσότητας σε άζωτο (Ν), φώσφορο (Ρ) και κάλιο (Κ). Επίσης µπορεί να προστεθούν και άλλα θρεπτικά στοιχεία, στα 



οποία τα βαµβακόφυτα παρουσιάζουν ευαισθησία σε έλλειψή τους (Σετάτου 1995).          Κεφάλαιο 5. Υλικά και µέθοδοι 5.1 Περιοχή έρευνας    Το πείραµα αγρού που αναφέρεται στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου του 2020. Όλο το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στην τοποθεσία Κωπαίδα, του ∆ήµου Ορχοµενού, του Νοµού Βοιωτίας σε υψόµετρο 95 µέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεωγραφικό πλάτος 38 ° 23'51'Ν και γεωγραφικό µήκος 23 ° 05'41'E.  Ο πειραµατικός αγρός έχει συνολική επιφάνεια 1.680 m², όπου εγκαταστάθηκε βαµβάκι ποικιλίας Elpida. Ο αγρός χωρίστηκε σε πειραµατικά τεµάχια µε εµβαδόν 30 m² έκαστο. Η σπορά πραγµατοποιήθηκε στις 22/04/2020 µε σπαρτική µηχανή, µαζί µε την βασική λίπανση και η επιφανειακή λίπανση εφαρµόστηκε στις 30/04/2020.  Η προηγούµενη καλλιέργεια ήταν βαµβάκι. Τα υπολείµµατα από την καλλιέργεια δεν συλλέχθηκαν από τον αγρό αλλά ενσωµατώθηκαν στο έδαφος µετά την συγκοµιδή ώστε να επιταχυνθεί η αποικοδόµηση τους. Για αυτόν τον λόγο πραγµατοποιήθηκε στελεχοκοπή προκειµένου να βοηθηθούν οι επόµενες καλλιεργητικές εργασίες( σπορά, σκαλίσµατα κ.λ.π.)   



 5.2 ∆ιερεύνηση δεδοµένων 5.2.1 Προσδιορισµός εδαφικών παραµέτρων   Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος πραγµατοποιήθηκε µια δειγµατοληψία εδάφους πριν την σπορά. Με τον εδαφολήπτη συλλέχθηκε χώµε σε βάθος 30 cm  από την επιφάνεια του εδάφους. Ο κυλίνδρος είχε διάµετρο 20 cm.  Η ανάλυση του εδάφους πραγµατοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου αγρού που χρησιµοποιήθηκε για το πείραµα. Το έδαφος περιέχει αρκετή ποσότητα αργίλου και οργανικές ουσίες.  Τύπος εδάφους (τρίγωνο εδάφους): (43,7% άργιλος, 25,6% λάσπη και 30,7% άµµος) pH  8.12  Olsen- P 23.39 Ppm ∆ιαθέσιµο κάλιο 254 Kg ha−1 EC (1:1) 0.75 µS cm -1 Οργανική ύλη  10.83 % P 137.23 ppm  NO3- N 17.95 Ppm NH4- N 20.3 Ppm   5.2.2 Κλιµατολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του πειράµατος  Η περιγραφή του κλίµατος της περιοχής έρευνας έγινε µε βάση τα στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού στην περιοχή του Αγίου ∆ηµητρίου στην Κωπαΐδα, που ανήκει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και απέχει 13 χιλιόµετρα από τον πειραµατικό αγρό. Για τη περίοδο αυτή έγινε συλλογή ορισµένων δεδοµένων, από το µετεωρολογικό σταθµό, για να ελεγχθούν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την διάρκεια του φυτρώµατος και της ανάπτυξης των φυτών. Επισηµαίνεται η επίδραση της θερµοκρασίας και του ύψους της βροχής. Η θερµοκρασία του αέρα, στο περιβάλλον της οποίας αναπτύσσεται κάθε φυτικός οργανισµός, πρέπει να καλύπτει ένα εύρος τιµών, που είναι 



συνάρτηση του φυτικού είδους µε τη θερµοκρασία, έτσι ώστε η ανάπτυξή του να φτάσει στο µέγιστο σύµφωνα µε το γονότυπό του. Στο εύρος των τιµών αυτών περιλαµβάνονται οι άριστες και οι ακραίες τιµές θερµοκρασίας του αέρα για τα διαφορετικά φαινολογικά στάδια του κάθε φυτικού είδους. Οι θερµοκρασίες αυτές ποικίλουν σηµαντικά τόσο µεταξύ αυτοφυών και καλλιεργούµενων φυτικών ειδών όσο και µεταξύ των καλλιεργούµενων φυτών, ενώ η διαφοροποίηση των απαιτήσεων, σε θερµοκρασία κάθε φαινολογικού σταδίου, µειώνεται σηµαντικά µεταξύ των ποικιλιών του ίδιου φυτικού είδους.  Οι άριστες θερµοκρασίες για την επίτευξη της καλύτερης ποιότητας για τις βιολογικές δραστηριότητες των φυτών κυµαίνονται σε ευρεία όρια και εξαρτώνται σηµαντικά από τη γεωγραφική εξάπλωση του φυτού (Χρονοπούλου-Σερέλη και Φλόκας , 2010) Η καταγραφή του ύψους της βροχής είναι σηµαντική γιατί ο εµπλουτισµός του εδάφους µε νερό µέσω των βροχοπτώσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της καλλιέργειας. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η γνώση των απαιτήσεων των φυτών σε εδαφικό νερό σε συνάρτηση µε το στάδιο ανάπτυξής τους. Το ποσοστό του ύψους της βροχής που συγκρατείται από την υπερκείµενη του εδάφους βλάστηση, είναι συνάρτηση του είδους του φυλλώµατος, της πυκνότητας τους και της διαµόρφωσης των φυτειών. Επίσης οι βροχές ανάλογα µε την εποχή του έτους και το φαινολογικό στάδιο ανάπτυξης, στο οποίο βρίσκεται η καλλιέργεια, µπορούν να αποβούν και καταστροφικές π.χ. αποξήρανση καρπών λόγω απωλειών χυµού (Χρονοπούλου-Σερέλη και Φλόκας, 2010). Στα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζεται η διακύµανση της µέσης, µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας ανά µήνα και του ύψους βροχής σε mm, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Η συνολική βροχόπτωση από Απρίλιο 2020 έως Σεπτέµβριο 2020 ήταν 272,1 mm.  Πίνακας 1. Μηνιαία µέση µέγιστη θερµοκρασία (Θερµοκρασία µέγιστη), ελάχιστη(Θερµοκρασία ελάχιστη), µέση θερµοκρασία (Θερµοκρασία µέση), µέση θερµοκρασία αέρα (° C) και συνολικές βροχοπτώσεις (mm) στον πειραµατικό ιστότοπο για το 2020.  



Μήνας  Θερµοκρασία ελάχιστη  (oC) Θερµοκρασία µέγιστη  (oC) Θερµοκρασία Μέση (oC) Βροχόπτωση (mm) Απρίλιος 3.5 32.1 14.2 68.0 Μάιος 6.1 32.8 19.4 56.3 Ιούνιος 11.2 38.3 25.5 21.4 Ιούλιος 14.7 39.9 25.8 91.2 Αύγουστος 15.8 39 26 4 Σεπτέµβριος 10.4 33.9 21.8 31.2        5.2.3  Φυτικό υλικό    Η ποικιλία του σπόρου που χρησιµοποιήθηκε ήταν η Elpida, τα χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  Βαμβακόσπορος ELPIDA 
• Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού.               
• Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής.             
• Υψηλή προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες.     
• Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα.               
• Μεσαίου µεγέθους και βάρους καρύδια (6gr–6,6 gr).         
• Ανοιχτού τύπου φυτό.                
• Χνουδωτά φύλλα.               
• Μέσο προς υψηλό φυτό.               
• Καλή αντοχή στο βερτισίλιο (αδροµύκωση).           
• Καλή αντοχή σε Εmpoasca (τζιτζικάκι).             
• Εξαιρετική αντοχή και συµπεριφορά των ανοιχτών καρυδιών µετά απο έντονες βροχοπτώσεις.  5.3 Πειραµατικό σχέδιο  



Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε ήταν αυτό των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων (Randomized Complete Block Design). Είναι ένα πειραµατικό σχέδιο το οποίο χρησιµοποιείται ευρύτατα στο γεωργικό πειραµατισµό και σκοπός της τοποθέτησης των επεµβάσεων κατά οµάδες είναι η µεγιστοποίηση της παραλλακτικότητας µεταξύ των οµάδων και η ελαχιστοποίηση της παραλλακτικότητας µέσα στις οµάδες (block).                Μερικά πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου σχεδίου είναι η πιθανή µείωση του πειραµατικού σφάλµατος εάν η οµαδοποίηση είναι επιτυχής και η αύξηση της ευαισθησία του πειράµατος, η αύξηση του κύκλου των εφαρµογών των αποτελεσµάτων όταν οι διάφορες οµάδες τοποθετούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες και η ανάλυση είναι σχετικά απλή.  Για τις ανάγκες του πειράµατος, το αγροτεµάχιο χωρίστηκε σε 4 blocks/επαναλήψεις. Το κάθε block χωρίστηκε σε 14 τεµάχια πλάτους 6 m και µήκους 5 m, όπου εφαρµόστηκαν οι επεµβάσεις (επίπεδα λίπανσης).Οι αποστάσεις σποράς µεταξύ των γραµµών, ήταν 2 m .  Οι παρατηρήσεις, έγιναν από συγκεκριµένα δείγµατα των µεσαίων γραµµών κάθε υποτεµαχίου.                    



      4Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+ ∆ιαφΒ 15-15-15+Ν 46% Ουρία Ν 46% +Ν 46% ∆ιαφΑ+ ∆ιαφΒ  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία  15-15-15+Ν 46% 20-8-10+Ν 46% ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία  ∆ιαφΑ+ ∆ιαφΒ  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία  20-8-10+Ν 46% Ουρία 0 kg 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία  6m 5m 2m    3Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-8-10+Ν 46% Ουρία ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+ ∆ιαφΒ ∆ιαφΑ+ ∆ιαφΒ  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ν 46% +Ν 46%   Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία  15-15-15+Ν 46% Ουρία  ∆ιαφΑ+ ∆ιαφΒ  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία  15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία  O kg 15-15-15+Ν 46% 20-8-10+Ν 46% Ουρία διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία  6m   2m   2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15-15-15+Ν 46 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% 20-8-10+Ν 46% 20-8-10+Ν 46% Ουρία 15-15-15+Ν 46% Ουρία  ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+ 15-15-15 Ν 21% +Ν ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+ 15-15-15 Ν 21% +Ν ∆ιαφΑ+ ∆ιαφΒ  +20-8-10+Ν 21% +Ν 0 kg διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ διαφ 20-8-10+Ν 21 Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ν 46% +Ν 46%   6m 



Ουρία  46% Ουρία  46%   46% Ουρία 46%   υλλικό Β  % +Ν 46%  Ουρία   2m 1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 0 Kg ∆ιαφΑ+∆ιαφΒ+ ∆ιαφΒ Ν 46% +Ν 46% 20-8-10+Ν 46% 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 15-15-15+Ν 46% ∆ιαφΑ+ ∆ιαφΒ  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία ∆ιαφΑ+ ∆ιαφΒ  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 15-15-15+Ν 46% Ουρία  15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 20-8-10+Ν 46% Ουρία  0 kg 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία  6m 5m   Πειραµατικό σχέδιο στο οποίο απεικονίζονται οι οµάδες και οι επεµβάσεις που εφαρµόστηκαν στον πειραµατικό αγρό.  5.4 Καλλιεργητικές φροντίδες και ηµεροµηνίες εφαρµογής τους κατά τη διάρκεια του πειράµατος.  5.4.1 Κατεργασία εδάφους   Η κατεργασία του εδάφους πραγµατοποιήθηκε πριν τη σπορά µε µηχανήµατα του παραγωγού τα οποία ήταν ο καλλιεργητής και η δισκοσβάρνα. Με τον καλλιεργητή πραγµατοποιείται πρωτογενής κατεργασία, δηλαδή κατεργασία η οποία γίνεται αµέσως µετά την προηγούµενη καλλιέργεια και κύριο στόχο έχει να επαναδιαµορφώσει το πορώδες του εδάφους. Εφαρµογή καλλιεργητή γίνεται για αναµόχλευση εδάφους χωρίς να το αναστρέφει κι αυτό επιτυγχάνεται µε το µικρό υνί που βρίσκεται στο πρόσθιο µέρος των κατακόρυφων στελεχών. Πολλές φορές στο αγρόκτηµα γίνονται εργασίες ισοπέδωσης µικρής κλίµακας, ιδιαίτερα όταν δηµιουργούνται µεγάλες ανωµαλίες από την κίνηση βαρέων µηχανηµάτων µέσα στα χωράφια στα πλαίσια µιας άλλης εργασίας. 



Η δισκοσβάρνα ανήκει στην οµάδα των εργαλείων που χρησιµοποιούνται για δευτερογενή κατεργασία, η οποία γίνεται στα πλαίσια του σχηµατισµού της σποροκλίνης. Πιο συγκεκριµένα, µε τη δευτερεύουσα κατεργασία επιτυγχάνεται: 1. Η ισοπέδωση της επιφάνειας του χωραφιού. 2. Η καταστροφή όλων των φυτών συµπεριλαµβανοµένων και των ζιζανίων. 3. Η ενσωµάτωση των φυτικών υπολειµµάτων και λιπασµάτων στην επιφανειακή στρώση. 4. Η αύξηση της ζώνης της ριζόσφαιρας και η ταχύτερη αφοµοίωση του νερού των βροχοπτώσεων. 5. Η αποκατάσταση της συνοχής των εδαφοτεµαχιδίων µε συµπίεση του κατώτερου τµήµατος της αρόσιµης ζώνης - σποροκλίνης (5-10 cm). (Γέµτος, Μπουραζάνης, Φουντάς, 2009)  Συνεπώς, τέλη Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε ελαφρύ όργωµα και  τρία δισκοσβαρνίσµατα( ένα απλό και δύο συνδυασµένα µε ξύλινη σβάρνα) για καλύτερη προετοιµασία του χωραφιού. Έπειτα σπάρθηκε το  βαµβάκι στα συγκεκριµένα τεµάχια του πειραµατικού αγρού στα  τέλη Απριλίου και συγκεκριµένα στις 30/4/2020. Η ποσότητα σπόρου που χρησιµοποιήθηκε, ήταν 2,8 kg/ στρέµµα. Τα δισκοσβαρνίσµατα, έγιναν για την αντιµετώπιση των πρώιµων ζιζανίων που είχαν ήδη φυτρώσει. Έπειτα, ακολούθησαν επεµβάσεις µε µηχανοσκαλιστήρι και τσάπισµα για την διαχείριση των ζιζανίων. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν τρία µηχανοσκαλιστήρια σε συνδυασµό µε  τρία τσαπίσµατα. Η χρονική περίοδος µεταξύ των επεµβάσεων, ήταν περίπου είκοσι ηµέρες µε την πρώτη επέµβαση που πραγµατοποιείται στα µέσα Μαίου , περίπου µια βδοµάδα µετά το πέρας του φυτρώµατος.  5.4.2 Σπορά (Ηµεροµηνία και Ποσότητα σπόρων)   Οι σπόροι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ποικιλίας Elpida και κατά την σπορά χρησιµοποιηθήκαν 2,8kg σπόρου/στρ. Η σπορά πραγµατοποιήθηκε στις 22/04/2020 µε σπαρτική µηχανή για να εξασφαλιστεί µε αυτόν τον τρόπο η οµοιοµορφία στις αποστάσεις επί της γραµµής και στο βάθος σποράς. 



    5.4.3 Λίπανση  Η µοναδική επέµβαση που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ήταν η λίπανση. Η βασική λίπανση πραγµατοποιήθηκε µαζί µε την σπορά, στις 22/04/2020, ενώ η επιφανειακή πραγµατοποιήθηκε στις 30/04/2020. Τα λιπάσµατα και οι ποσότητές τους που εφαρµόστηκαν κατά την διάρκεια του πειράµατος, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ∆εν χρησιµοποιήθηκαν ζιζανιοκτόνα.   5.4.4 Αντιστοίχηση αριθµών σε συνδυασµό λιπασµάτων  1. διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  2. διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 3. διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 4. 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 5. διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 6. 20-8-10+Ν 46% Ουρία 7. Ν 46% +Ν 46%  8. 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 9. Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 10. 15-15-15+Ν 46% Ουρία 11. 20-8-10+Ν 46% Ουρία 12. διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ διαφυλλικό Β 13. 15-15-15+Ν 46% Ουρία 14. Μάρτυρας     



    Ποσοστό Λιπάσµατος και ηµεροµηνία εφαρµογής ανά υποτεµάχιο .   Επεµβάσεις / Συνδυασµοί Λίπασµα kg/υποτεµάχιο Ηµεροµηνία Εφαρµογής  Ηµεροµηνία σποράς   22/04/2020 1 Έλεγχος  0  2 Ψεκασµός της κλίνης σπόρου/στους κονδύλους ∆ιαφυλλικό Α 0,02 30/04/2020 1. Σπρει φυλλώµατος- Πριν την ανθοφορία ∆ιαφυλλικό Β 0,01 27/06/2020 2. Σπρει φυλλώµατος- Πρώτος σχηµατισµός καρπών ∆ιαφυλλικό Β 0,01 09/08/2020 Σύνολο     Ολοκληρώθηκε 3 Συµπληρωµατική Ν 46%  0,8 22/05/2020 Συµπληρωµατική Ν 46%  0,8 25/07/2020 Σύνολο     Ολοκληρώθηκε 4 Βασική 20-8-10 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 46%  1 22/05/2020 Σύνολο     Ολοκληρώθηκε 5 Βασική 20-8-10 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 21% Ουρία (24 µονάδες θείου) 1,04 22/05/2020   Ν 46% Ουρία 0,52 25/07/2020 Σύνολο     Ολοκληρώθηκε  6 Βασική 15-15-15 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 46% Ουρία 1,14 22/05/2020 Σύνολο     Ολοκληρώθηκε  7 Ψεκασµός της κλίνης σπόρου/στους κονδύλους ∆ιαφυλλικό Α 0,02 30/04/2020 1. Σπρει φυλλώµατος ∆ιαφυλλικό Β 0,01 27/06/2020 2. Σπρει φυλλώµατος – Πρώτος σχηµατισµός καρπών ∆ιαφυλλικό Β 0,01 09/08/2020 Βασική 20-8-10 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 21% Ουρία(24 µονάδες θείου) 1,04 22/05/2020   Ν 46% Ουρία 0,52 25/07/2020 



Σύνολο     Ολοκληρώθηκε 8 Ψεκασµός της κλίνης σπόρου/στους κονδύλους ∆ιαφυλλικό Α 0,02 30/04/2020 1. Σπρει φυλλώµατος ∆ιαφυλλικό Β 0,01 27/06/2020 2. Σπρει φυλλώµατος - Πρώτος σχηµατισµός καρπών ∆ιαφυλλικό Α 0,01 09/08/2020 Βασική 20-8-10 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 21% Ουρία(24 µονάδες θείου) 1,04 22/05/2020 Συµπληρωµατική Ν 46%  0,52 25/07/2020 Σύνολο     Ολοκληρώθηκε 9 Συµπληρωµατική Ν 46% Ουρία 0,8 22/05/2020 Συµπληρωµατική Ν 46% Ουρία 0,8 25/07/2020 Σύνολο     Ολοκληρώθηκε 10 Βασική 15-15-15 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 46% Ουρία 1,14 22/05/2020 Σύνολο    Ολοκληρώθηκε 11 Βασική 15-15-15 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 21%  1,2 22/05/2020  Βασική Ν 46% Ουρία 0,6 25/07/2020 Σύνολο    Ολοκληρώθηκε 12  20-8-10( 0,3 Β+2 Μgo+ 3S) 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 46% Ουρία 1 22/05/2020 Σύνολο    Ολοκληρώθηκε 13 Ψεκασµός της κλίνης σπόρου/στους κονδύλους ∆ιαφυλλικό Α 0,02 30/04/2020 1. Σπρει φυλλώµατος ∆ιαφυλλικό Β 0,01 27/06/2020 2. Σπρει φυλλώµατος - Πρώτος σχηµατισµός φρούτων ∆ιαφυλλικό Β 0,01 09/08/2020 Βασική 15-15-15 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 21%  1 22/05/2020   Ν 46% Ουρία 0,56 25/07/2020 Σύνολο   2,96 Ολοκληρώθηκε 14 Ψεκασµός της κλίνης σπόρου/στους κονδύλους ∆ιαφυλλικό Α 0,02 30/04/2020 1. Σπρει φυλλώµατος ∆ιαφυλλικό Β 0,01 27/06/2020 2. Σπρει φυλλώµατος - Πρώτος σχηµατισµός φρούτων ∆ιαφυλλικό Β 0,01 09/08/2020 Βασική 15-15-15 1,4 30/04/2020 Συµπληρωµατική Ν 21% Ουρία 1 22/05/2020 Συµπληρωµατική Ν 46%  0,56 25/07/2020 



Σύνολο     Ολοκληρώθηκε    5.5 Άρδευση  Η άρδευση του πειράµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο στάγδην(χρησιµοποιήθηκαν λάστιχα , τα οποία απλώθηκαν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και µαζεύτηκαν στο τέλος). Έγιναν 6 ποτίσµατα συνολικά κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Τα ποτίσµατα πραγµατοποιήθηκαν 46 ΗΜΣ,61 ΗΜΣ,72 ΗΜΣ, 82 ΗΜΣ, 90 ΗΜΣ ΚΑΙ 110 ΗΜΣ αντίστοιχα. Το κάθε πότισµα είχε διάρκεια περίπου 24 ώρες και η ποσότητα νερού που χρησιµοποιήθηκε ήταν 30 m3 H2O/ πότισµα.  5.6 Παρατηρήσεις και µετρήσεις Οι παρατηρήσεις και οι προσδιορισµοί αφορούσαν αγρονοµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και ήταν ίδιες για όλες τις επεµβάσεις και όσο το δυνατόν µε την ίδια συχνότητα. Με τελικό σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε επιπέδου λίπανσης µετρήθηκε η ανάπτυξη και η αύξησή τους. Η πορεία αύξησης µπορεί να παρασταθεί ως αθροιστική καµπύλη ( σιγµοειδής καµπύλη) ή σε σχέση µε το χρόνο (απόλυτη καµπύλη µε απόλυτα υψηλότερο σηµείο). Όµως η αύξηση δεν είναι µία απλή συνάρτηση του χρόνου, αλλά εξαρτάται και από άλλους παράγοντες και κυρίως από τα θρεπτικά στοιχεία, τη θερµοκρασία κ.α. (Σιδηράς, 2005).  Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν, στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου στη συγκοµιδή βαµβακιού σε αντιπροσωπευτικό δείγµα, ανά υποτεµάχιο µε το µηχάνηµα HVI. Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίστηκαν , ήταν τα παρακάτω • Micronaire • ∆είκτης ωριµότητας ίνας • Μήκος ίνας 



• ∆είκτης οµοιοµορφίας ίνας • ∆είκτης κοντών ινών • Αντοχή ίνας  9 G/TEX) • Υγρασία Ίνας( %) • Επιµήκυνση ίνας • Συντελεστής αντανάκλασης ίνας(%) • Χρωµατισµός Ίνας         5.7. Μετρήσεις φυτών  Κατά τη συγκοµιδή, όλα τα φυτά ελήφθησαν από κάθε µπλοκ προκειµένου να προσδιοριστεί η απόδοση τους. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκαν τα παρακάτω: 
� Ύψος φυτού (cm) - 88 DAS 
� LAI - 88 DAS  
� Αριθµός καρυδιών ανά φυτό 
� Βάρος ανοιγµένων καρυδιών ανά φυτό (g) 
� Συνολικό ξηρό βάρος (kg ha-1)   
� Απόδοση σπόρου βαµβακιού (kg ha-1)  Απόδοση σπόρου βαµβακιού= Πυκνότητα * Αριθµό καρυδιών* απόδοση καρυδιών 
� Ποσοστό εκκοκκισµένου βαµβακιού (%) 
� Απόδοση εκκοκκισµένου βαµβακιού (kg ha-1) 
� Λεπτότητα-Ωριµότητα ινών (Micronaire)     



   5.8 Ανάλυση τεχνολογικών χαρακτηριστικών  
� Micronaire Ένα δείγµα ινών σταθερού βάρους µετριέται µε τη διέλευση του αέρα µέσα από τις ίνες και µε την πτώση της πίεσης. Η κλίµακα micronaire καθιερώθηκε εµπειρικά µε µία ορισµένη µάζα βαµβακιού και δεν είναι γραµµική. Άλλοι παράγοντες, όπως η λεπτότητα και η ωριµότητα επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του micronaire. Η ελάχιστη τιµή του δείκτη micronaire για να είναι ένα βαµβάκι αποδεκτό είναι 3,40. Μια χαµηλά τιµή του δείκτη micronaire µπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες εκτός από την ύπαρξη ανώριµων ινών που µπορεί να προκαλέσουν µείωση της ποιότητας όπως: προσβολές εντόµων και ασθενειών, έλλειψη νερού, πρώιµη αποφύλλωση κ.λπ. Χαµηλός δείκτης micronaire µπορεί να σηµαίνει είτε λεπτές είτε ανώριµες ίνες. ∆υστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισµού της αιτίας µιας µικρής τιµής micronaire. Τα βαµβάκια µε µεγάλο ποσοστό ανώριµων ινών είναι ανεπιθύµητα στην υφαντουργία διότι παρουσιάζουν προβλήµατα στην επεξεργασία τους.  Πίνακας Micronaire-> Μετρήσεις για βαµβάκι (πιο επιθυµητά έως τα λιγότερα επιθυµητά)  Micronaire Περιγραφή Λιγότερο από  3.0 Πολύ καλή 3.0 εως 3.6 Καλή 3.7 εως 4.7 Μέτρια 4.8 εως 5.4 Χονδροειδής  5.5 και υψηλότερη  Πολύ χονδροειδής    



  
� Ωριµότητα    Ο δείκτης ωριµότητας είναι µία σχετική τιµή που υπολογίζεται χρησιµοποιώντας έναν εξελιγµένο αλγόριθµο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει άλλες µετρήσεις HVI, όπως micronaire, αντοχή και επιµήκυνση. Υποδεικνύει το βαθµό πάχους του κυτταρικού τοιχώµατος σε ένα δείγµα βαµβακιού.  Ο δείκτης ωριµότητας HVI συσχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την αναλογία ωριµότητας AFIS και τη µέθοδο αναφοράς µικροσκοπίας (διαστρωµατική ανάλυση)   Πίνακας-> ∆είκτης ωριµότητας  ∆είκτης Ωριµότητας Περιγραφή Παρακάτω από  0.75 Ασύνηθες 0.75 έως 0.85 Ανώριµο 0.86 έως 0.95 Ώριµο Παραπάνω από 0.95 Πολύ ώριµο   
� Μήκος ίνας (mm)   Η µέτρηση κατά βάρος του µέσου του άνω µισού µήκους υπολογίζεται από το ινόγραµµα. Το ινόγραµµα αυτό προέρχεται από µία δέσµη ινών από τυχαία «πιασµένες» ίνες που ελέγχονται σε όλο το µήκος τους. Το µέσο του άνω µισού µήκους αντιστοιχεί στο µήκος ταξινόµου καθώς και στο κατά βάρος µήκος του άνω τεταρτηµόριου στο σύστηµα AFIS. Παρακαλώ να σηµειωθεί ότι µία κλίµακα µήκους µετράται σε ίντσες για κάθε µήκος ταξινόµου ή κώδικα. Οι κλίµακες µήκους που υπολογίζονται σε χιλιοστά δεν ευθυγραµµίζονται ακριβώς λόγω του υπολογισµού µετατροπής. Ωστόσο, οι ίντσες ή τα 32α ίντσας (1/32) χρησιµοποιούνται, 



κυρίως, για τον προσδιορισµό του µήκους ταξινόµου στο διεθνές εµπόριο βαµβακιού και, ως εκ τούτου, είναι δεσµευτικές.    L = L (µέσο µήκος σε mm) Fiber Length= Μήκος ίνας UQL= UQL (το µικρότερο µήκος ίνας σε mm, του 25% των µακρύτερων ινών) Short Fiber content (SFC) = SFC (περιεχόµενο κοντών ινών) Sample= ∆είγµα   Το διάγραµµα κατανοµής του µήκους, όπως καθορίζεται από το USTER® AFIS, είναι ένα ευθυγραµµισµένο ως προς τα άκρα διάγραµµα όλων των ινών ενός δείγµατος βαµβακιού. Ένα διάγραµµα κατανοµής ευθυγραµµισµένο ως προς τα άκρα µπορεί να υπολογιστεί, επειδή κάθε ίνα µετριέται ξεχωριστά µε το USTER® AFIS.   Upper half mean length= Μέσο του άνω µισού µήκους Mean length= Μέσο µήκος Length= Μήκος Fibrogram= Ινόγραµµα 



 Το ινόγραµµα είναι ένα διάγραµµα κατανοµής µη ευθυγραµµισµένο ως προς τα άκρα που καθορίζεται από το USTER® HVI. Με το USTER® HVI κάθε ίνα από τη δέσµη ινών διατηρείται τυχαία στον σφιγκτήρα. Συνεπώς, όταν µετριέται το µήκος των ινών, µπορεί να υπολογιστεί ένα διάγραµµα κατανοµής µη ευθυγραµµισµένο ως προς τα άκρα, το οποίο ονοµάζεται ινόγραµµα.  
� Λόγος οµοιοµορφίας του µήκους των ινών (%)  Ο λόγος οµοιοµορφίας του µήκους των ινών εκφράζει τον λόγο του µέσου µήκους ως προς το µέσο του άνω µισού µήκους. Αποτελεί ένδειξη της κατανοµής του µήκους ινών στο ινόγραµµα.  Λόγος οµοιοµορφίας του µήκους των ινών = Μέσο Μήκος / Μέσο του άνω µισού µήκους Πίνακας ->Σειρά οµοιοµορφίας  ∆είκτης οµοιοµορφίας Περιγραφή Παρακάτω από 77 Πολύ χαµηλός 77 έως 80 Χαµηλός 81 έως 84 Μέσος 85 έως 87 Υψηλός 87 και παραπάνω Πολύ υψηλός  

� ∆είκτης Βραχύινων  Ο δείκτης βραχύινων αποτελεί µία τιµή που υπολογίζεται χρησιµοποιώντας έναν εξελιγµένο αλγόριθµο. Το ινόγραµµα µετατρέπεται µαθηµατικά σε καµπύλη κατανοµής µήκους. Ο δείκτης βραχύινων αποτελεί µία επί τοις εκατό ένδειξη του ποσού των ινών, οι οποίες είναι λιγότερο από 0,5 ίντσες (12,7 mm) σε µήκος. Συσχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την κατά βάρος περιεκτικότητα βραχύινων στο σύστηµα AFIS (SFCw).    



Πίνακας 7-> ∆είκτης Βραχύινων  ∆είκτης Βραχύινων Περιγραφή Παρακάτω από  6 Πολύ χαµηλή 6 έως 9  Χαµηλή 10 έως 13 Μέση 14 έως 17 Υψηλή  18 και παραπάνω Πολύ υψηλή  
� Αντοχή (gr/ Tex)  Η αντοχή της δέσµης είναι η αντοχή θραύσης των ινών του βαµβακιού σε γραµµάρια ανά tex. Η λεπτότητα υπολογίζεται από την τιµή micronaire. Η δέσµη ινών σπάει µε συνεχή ρυθµό παραµόρφωσης (CRE = Σταθερός ρυθµός επέκτασης) και µε απόσταση 1/8 ίντσας µεταξύ των σφιγκτήρων.   Πίνακας 8-> Σειρά αντοχής για βαµβάκι   Αντοχή (γραµ./ tex) Περιγραφή Παρακάτω από 21 Πολύ χαµηλή 22 έως 24 Χαµηλή 25 έως 27 Μεσαία 28 έως 30 Υψηλή 31 και παραπάνω Πολύ υψηλή   

� Επιµήκυνση (%)  Η επιµήκυνση είναι η µέτρηση της ελαστικής συµπεριφοράς των ινών στη δέσµη. Οι ίνες σφίγγονται στη δέσµη µε απόσταση 1/8 ίντσας µεταξύ των σφιγκτήρων. Το πρώτο ζεύγος σφιγκτήρων είναι στάσιµο και το πίσω ζεύγος σφιγκτήρων τραβιέται µε σταθερό ρυθµό. Η απόσταση που εκτείνονται οι ίνες, προτού σπάσουν, καταγράφεται και εκφράζεται ως µία επί τοις εκατό επιµήκυνση. Για παράδειγµα, εάν επρόκειτο να µετρούσατε µία 50% επιµήκυνση, οι ίνες θα είχαν επεκταθεί στο 1/16ο της ίντσας πριν σπάσουν. 



Ακολουθεί ένας πίνακας που περιγράφει εύρος πραγµατικών τιµών επιµήκυνσης σε ίνες βαµβακιού.    Πίνακας 9-> Σειρές επιµήκυνσης  Επιµήκυνση Περιγραφή <5.0 Πολύ χαµηλή 5.0 έως 5.8 Χαµηλή 5.9 έως 6.7  Μέτρια 6.8 έως 7.6 Υψηλή >7.7 Πολύ υψηλή     
� Αντανακλαστικότητα (λευκότητα,% Rd)   Η τιµή αυτή εκφράζει τη λευκότητα του φωτός η οποία αντανακλάται από τις ίνες του βαµβακιού. Αντιστοιχεί στην αντανακλαστικότητα (Rd) που παρουσιάζεται στο χρωµόµετρο Nickerson/Hunter. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την κιτρινάδα (+b), για να προσδιορίσει το χρωµατικό κυτίο του βαµβακιού.     
� Κιτρινάδα (+b)   Η τιµή αυτή εκφράζει την κιτρινάδα του φωτός που αντανακλάται από τις ίνες βαµβακιού. Η κιτρινάδα (+b) του δείγµατος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας ένα κίτρινο φίλτρο. Αντιστοιχεί στην τιµή +b που παρουσιάζεται στο χρωµόµετρο Nickerson/Hunter. Η κιτρινάδα χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την τιµή ανάκλασης (Rd) για τον 



προσδιορισµό του κυτίου χρώµατος του βαµβακιού που µετριέται από το όργανο.     
� ∆είκτης κλωσιµότητας  Ο δείκτης κλωσιµότητας είναι ένας υπολογισµός για την πρόβλεψη της συνολικής ποιότητας και δυνατότητας κλωσιµότητας των ινών βαµβακιού. Η εξίσωση παλινδρόµησης χρησιµοποιεί τις περισσότερες από τις µεµονωµένες µετρήσεις HVI και βασίζεται στα δεδοµένα που λαµβάνονται από τις ετήσιες εκθέσεις καλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών (USDA). O δείκτης κλωσιµότητας υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τον µέσο όρο από τα δεδοµένα των ινών και νηµάτων πέντε διαδοχικών ετών από τις ετήσιες εκθέσεις καλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Η κύρια χρήση του δείκτη κλωσιµότητας στην επιλογή των συµπιεσµένων δεµάτων (bales) είναι να εγγυηθεί ότι όλες οι κύριες ιδιότητες του βαµβακιού έχουν επιλεγεί µε ελεγχόµενο τρόπο και ότι υπάρχει µία συνοχή στις ιδιότητες των ινών, µεταξύ, δηλαδή, των ινών που λαµβάνονται από τα επιλεγµένα συµπιεσµένα δέµατα καθόλη τη διάρκεια της σεζόν. Χωρίς τον δείκτη κλωσιµότητας, ο κλώστης αδυνατεί να επιτελέσει αυτό το έργο, λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας µε τον οποίο έρχεται αντιµέτωπος. Για παράδειγµα, κατά την αξιολόγηση των δεδοµένων HVI µπορεί να υπάρχουν 4 κατηγορίες µήκους, 3 κατηγορίες οµοιοµορφίας µήκους, κατηγορίες αντανακλαστικότητας (Rd) και κιτρινάδας (+b), και 5 κατηγορίες αντοχής και micronaire, δηµιουργώντας, έτσι, το σύνολο των 2.700 πιθανών ποικιλιών βαµβακιού, µερικές εκ των οποίων πρέπει να επιλεγούν µε πλήρη συνέπεια. Πραγµατικά, η διεκπεραίωση ενός τέτοιου έργου είναι αδύνατη. Ωστόσο, ο δείκτης κλωσιµότητας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση της πολυπλοκότητας στην επιλογή συµπιεσµένων δεµάτων βαµβακιού (Kothari, 1999). Μέσα στον δείκτη κλωσιµότητας υπάρχουν 



διάφορες ιδιότητες ινών που µας επιτρέπουν να εκµεταλλευτούµε τον εγγενή συσχετισµό που υπάρχει µεταξύ των ιδιοτήτων των ινών. Έτσι, η χρήση του δείκτη κλωσιµότητας θα µειώσει δραστικά τον πραγµατικό αριθµό ποικιλιών βαµβακιού που διατίθενται προς επιλογή. Πρακτικά, ο δείκτης κλωσιµότητας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως πρώτη προτεραιότητα για την επιλογή των συµπιεσµένων δεµάτων, ακολουθώντας τον, ως δεύτερη προτεραιότητα, ο micronaire, προκειµένου να ασκηθεί πρόσθετος έλεγχος στην επιλογή των ινών. ∆εδοµένου του ότι ο δείκτης κλωσιµότητας περιέχει έξι αλληλένδετες ιδιότητες, καλός έλεγχος κατανοµής όλων των ιδιοτήτων βαµβακιού θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω του ελέγχου του δείκτη κλωσιµότητας και του micronaire. Η εξίσωση γραµµικής παλινδρόµησης, που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του δείκτη κλωσιµότητας, έχει ως εξής: SCI = -414,67 + 2,9 × αντοχή - 9,32 × micronaire + 49,17 × UHML + 4,74 × UI + 0,65 × Rd + 0,36 × (+ b) Όπού: Το UHML είναι το µέσο του άνω µισού µήκους σε ίντσες. Το UI είναι ο δείκτης οµοιοµορφίας, Το Rd είναι ο βαθµός ανάκλασης και κιτρινάδα  (+b) από τις ίνες βαµβακιού.  
� N-NO3 (ppm) 
� N-NH4  
� P olsen  
� Οργανική ύλη              



         Κεφάλαιο 6 Αποτελέσµατα  6.1 Ανάπτυξη φυτών  Πίνακας 1. Μέσες τιµές ύψους φυτού (cm), LAI και συνολικό ξηρό βάρος (kg ha -1) (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµασίας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµασίας p = 0,05.  
� Τα διαφορετικά γράµµατα υποδηλώνουν διαφορές για επίπεδο σηµαντικότητας P<0,05 για κάθε µείγµα λιπασµάτων. Επέµβαση Ύψος φυτού (cm) LAI Συνολικό ξηρό βάρος (kg ha-1)   διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 138,84 a 4,90 a 14704,06  a διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 132,97 ab 4,81 ab 14322,95 ab διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 121,30 abc 4,64 abc 14213,44 abc 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 114,62 bcd 4,49 abcd 14113,05 abc διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 114,00 bcd  4,49 abcd  13742,74 abc 20-8-10+Ν 46% Ουρία 111,95 cd 4,47 abcd  13339,57 abc Ν 46% +Ν 46%  107,89 cde  4,07 abcde 13114,48 abc 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 104,19cde  3,80 bcde 13086,90 abc Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 101,14 def  3,78 bcde 12842,13 abc 15-15-15+Ν 46% Ουρία 100,70 def  3,70 cde 12588,05 bc 20-8-10+Ν 46% Ουρία 96,83 def 3,65 cde 12566,95 bc διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ διαφυλλικό 96,35 def 3,48 de 12298,18 c 



Β 15-15-15+Ν 46% Ουρία 92,30 ef 3,015 ef  9221,35 d Μάρτυρας (0 kg) 82,40 f 2,31 f 8046,18 d Επανάληψη F 0,8117 0,56 1,62 Επανάληψη Prob(F) 0,4952 0,63 0,19 Επέµβαση F 5,3591 3,76 7,92 Επέµβαση Prob(F) <,0001 0,0006 <,0001   Το ύψος του φυτού, ως µέτρο ανάπτυξης του βαµβακιού, έχει βρεθεί ότι είναι ένας ευαίσθητος δείκτης λίπανσης. Υψηλότερα φυτά παρατηρήθηκαν µε το συνδυασµό λιπασµάτων διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (138,84 cm) και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (132,97 cm) και διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία (121,3 cm). Το χαµηλότερο ύψος φυτού (82,4 cm) βρέθηκε σε επιφάνεια µε µηδενικά λιπάσµατα. Ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας(LAI)  διέφερε σηµαντικά µεταξύ των συνδυασµών λιπασµάτων. Ο δεδοµένος πίνακας (Πίνακας 1) δείχνει δεδοµένα σχετικά µε το επίπεδο LAI και το υψηλότερο LAI, το οποίο παρατηρήθηκε στο πλαίσιο της λίπανσης διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (4,90) και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (4,81), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία (4,64), 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (4,49), 20-8-10+Ν 46% Ουρία (4,47) και Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία (4,07).Σύµφωνα µε τον πίνακα συνολικού ξηρού βάρους, το υψηλότερο παρατηρήθηκε στο διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (14704,06 kg ha-1) και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (14322,95 kg ha-1), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία (14213,44 kg ha-1), 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (14113,05 kg ha-1),  διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία (13742,74 kg ha-1) 20-8-10+Ν 46% Ουρία (13339,57 kg ha-1), Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία (13114,48 kg ha-1), 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία (13086,905 kg ha-1) και Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία (12842,13 kg ha-1). Το µικρότερο συνολικό ξηρό βάρος παρατηρήθηκε στον µάρτυρα 8046,18 kg ha-1. Επιπλέον, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µάρτυρα  και 15-15-15+Ν 46% Ουρία (9221,35 kg ha-1).  Πίνακας 2. Μέσες τιµές του αριθµού καρυδιών ανά µονάδα και το βάρος των ανοιχτών καρυδιών ανά φυτό (g) (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05. 



     ΕΠΕΜΒΑΣΗ Αριθµός καρυδιών ανά φυτό Βάρος ανοιχτών  καρυδιών ανά φυτό (g) διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 16,26a 85,71a διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% ΟυρίαΟυρία+Ν 46% Ουρία 15,81ab 81,35ab διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15,Ν 21% +Ν 46%  15,76ab 80,32ab 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 15,49abc 78,40ab διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 15,16abc 74,72ab 20-8-10+Ν 46% Ουρία 14,79abc 71,51ab Ν 46% +Ν 46%  14,48abc 69,44ab 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 14,35abc 68,04ab Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 14,17abc 65,19b 15-15-15+Ν 46% Ουρία 13,83bc 62,75b 20-8-10+Ν 46% Ουρία 13,78bc 62,19b διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ διαφυλλικό Β 13,57c 61,95b 15-15-15+Ν 46% Ουρία 10,14d 33,57c ΜΑΡΤΥΡΑΣ (0 kg) 8,85d 25,55c ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ F 1,70 1,45 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Prob(F) 0,18 0,24 ΕΠΕΜΒΑΣΗ F 8,23 5,95 ΕΠΕΜΒΑΣΗ Prob(F) <,0001 <,0001  Ο αριθµός των καρυδιών ανά φυτό και το βάρος τους παρουσιάζονται στον Πίνακα. Σύµφωνα µε την ανάλυση της διακύµανσης, υπήρχαν σηµαντικές διαφορές (Ρ <0,05) µεταξύ των επεµβάσεων. ∆ιαπιστώθηκε ότι η επεξεργασία διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% έχει 16,26 , ενώ ο µάρτυρας έχει 8,8 καρύδια ανά µονάδα που είναι σχεδόν η διπλή απόδοση.         Επιπλέον, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφυλλικό Α+ 



διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (16,26), διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% ΟυρίαΟυρία+Ν 46% Ουρία (15 , 81), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15,Ν 21% +Ν 46%  (15,76), 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (15,49), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία (15,16), 20-8-10+Ν 46% Ουρία (14,79), 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία ( 14,35) και Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία (14,17). Αν και, υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά για το  διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β+ διαφυλλικό Β µε 13,57 καρύδια ανά φυτό και15-15-15+Ν 46% Ουρία  µε 10,14 καρύδια ανά φυτό.        Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το βάρος των ανοιγµένων καρυδιών ανά φυτό επηρεάστηκε από τις επεµβάσεις λίπανσης. Το βαρύτερο φορτίο ανοιχτών καρυδιών παρατηρήθηκε στα λιπάσµατα διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  µε 85,15 g. Η δεύτερη παρατηρήθηκε µε 3,8 g λιγότερο (διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% ΟυρίαΟυρία+Ν 46% Ουρία) και το τρίτο 4,83 g λιγότερο (διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15,Ν 21% +Ν 46% )από το πρώτο. Παρόλο που δεν υπάρχει στατιστική σηµαντική διαφορά µεταξύ τους. Επιπλέον, ο συνδυασµός 15-15-15+Ν 46% Ουρία  και ο µάρτυρας δεν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικοί.   6.2 Αποδόσεις Πίνακας 1. Μέσες τιµές απόδοσης σπόρου βαµβακιού (kg ha-1.) Τελική απόδοση σπόρου βαµβακιού (kg ha-1). 1ο χέρι (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05.          Η υψηλότερη τελική απόδοση σπόρου βαµβακιού (kg ha-1) βρέθηκε στο διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% και η διαφορά µε τη δεύτερη υψηλότερη απόδοση ήταν 141.0593 kg ha-1 που αντιστοιχεί σε διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία. Η χαµηλότερη τελική απόδοση βαµβακιού σπόρου σηµειώθηκε στον µάρτυρα µε 1655.4603 kg ha-1 και δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µε 15-15-15+Ν 46% Ουρία(2170,77 kg εκτάριο-1).      



      Επέμβαση Απόδοση σπόρου βαμβακιού (kg ha-1) Τελικό Απόδοση σπόρου βαμβακιού (kg ha-1) 1ο χέρι διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 5353,72 a 4730,76 a διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 5212,66 ab 4486,18 a διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 5172,52abc 4412,74 a 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 5132,23 abc 4328,27 a διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 4997,05 abc 4165,13 a 20-8-10+Ν 46% Ουρία 4850,44 abc  3903,78 a Ν 46% +Ν 46%  4767,71 abc 3879 a 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 4761,56 abc 3876,47 a Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 4677,65 abc 3603,89 ab 15-15-15+Ν 46% Ουρία 4584,65 bc 3568,32 ab 20-8-10+Ν 46% Ουρία 4568,08 bc 3549,35 ab Διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+διαφυλλικό Β 4475,77 c 2300,94 b 15-15-15 +Ν 46% Ουρία 2170,77 d 1761,55 c μάρτυρας (0 kg) 1655,46 d 1370,99 c επανάληψη F 0,97  επανάληψη Prob(F) 0,41  επέμβαση F 19,91  Επέμβαση Prob(F) <,0001  



 Όσον αναφορά το 1ο χέρι, για την απόδοση σπόρου βαµβακιού (kg ha-1) δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (4730,76 kg ha-1), 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (4328,27 kg ha-1), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία (4165,13 kg ha-1), 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (3903,78 kg ha -1),  Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία  (3879 kg ha-1),  15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία (3876,47 kg ha-1), Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία (3603,89 kg ha-1), 15-15-15+Ν 46% Ουρία (3568,32 kg ha-1), 20-8-10+Ν 46% Ουρία (3549,35 kg ha-1). ∆ηλαδή, σε όλες σχεδόν τις επεµβάσεις     Πίνακας 2. Μέσες τιµές του ποσοστού εκκοκκισµένου βαµβακιού (%) και απόδοσης εκκοκκισµένου βαµβακιού (kg ha -1) (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05.  Επέµβαση Ποσοστό εκκοκκισµένου βαµβακιού (%) Απόδοση εκκοκκισµένου βαµβακιού (kg ha-1) 



             Το ποσοστό εκκοκκισµένου βαµβακιού (%) επηρεάστηκε στατιστικά από τη λίπανση. Το ποσοστό σε χνούδι µετρήθηκε µέγιστο σε επιφάνεια διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%   µε ποσοστό έως 44,5% και η διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 44,50 a 2383,37 a διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β +20-8-10 +Ν 21% Ουρία+Ν 46% Ουρία 44,45 ab 2317,39 ab διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 44,39 ab 2284,93 ab 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 44,21 abc 2219,16 abc διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 44,13 abc 2217,06 abc 20-8-10+Ν 46% Ουρία 43,86 abcd 2123,37 abc Ν 46% +Ν 46%  43,82 abcd  2104,04 abc 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 43,23abcde 2046,22 bc Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 42,76 abcde 2008,54 bc 15-15-15+Ν 46% Ουρία 42,74 bcde 1998,39 bc 20-8-10+Ν 46% Ουρία 42,53 cde 1939,72 c διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β + διαφυλλικό Β 42,52 cde 1905,31c 15-15-15 +Ν 46% Ουρία 42,32 de 916,87 d Μάρτυρας (0 kg) 42,03 e 696,22 d Επανάληψη F 0,95 0,54 Επανάληψη Prob(F) 0,42 0,65 Επέµβαση F 2,13 19,78 Επέµβαση Prob(F) 0,0336 <,0001 



εφαρµογή όλων των λιπασµάτων είχε κάποια επίδραση στην απόδοση µε ελάχιστο στην επιφάνεια του µάρτυρα 42,03%.      Αν και το µεγαλύτερο µέρος της απόκρισης αποδόθηκε στο διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  (2383,3 kg ha-1). Η δεύτερη υψηλότερη απόδοση ήταν υπό λίπανση διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (2317,3 kg ha-1) και η διαφορά τους ήταν έως 65,9 kg ha-1.                        6.3 Ποιότητα βαµβακιού Πίνακας 3. Μέσες τιµές Micronaire (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), 



ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05 και περιγραφή µε βάση την κλίµακα micronaire.    Επέµβαση Micronaire Περιγραφή διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 4,18 a  Μεσαίο   διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 4,09 ab Μεσαίο   διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 3,97 abc Μεσαίο 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 3,88 abcd Μεσαίο   διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 3,86 abcd Μεσαίο 20-8-10+Ν 46% Ουρία 3,78 bcd Μεσαίο Ν 46% +Ν 46%  3,73 cd Μεσαίο 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 3,72 cd Μεσαίο Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 3,67 cde Καλό 15-15-15+Ν 46% Ουρία 3,58 def Καλό 20-8-10+Ν 46% Ουρία 3,39 ef  Καλό  διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β +διαφυλλικό Β 3,38 ef Καλό 15-15-15 +Ν 46% Ουρία 3,35 ef Καλό Μάρτυρας (0 kg) 3,29 f Καλό Επανάληψη F 0,92 - Επανάληψη Prob(F) 0,43 - Επέµβαση F 6,11 - Επέµβαση Prob(F)   <,0001 - 



Ο συνδυασµός διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+20-8-10 +Ν 21% Ουρία+ Ν 46% Ουρία, αύξησε σηµαντικά το micronaire (4,18) και χωρίς λίπανση ήταν 3.295. Αντίστοιχα, σε κλίµακα micronaire ήταν µέτρια και καλή. Όσον αφορά το micronaire, µεταξύ Ν 46% +Ν 46%   (3,73) και 15-15-15,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία(3,72), δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά.    Επιπλέον, για τους συνδυασµούς διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  , διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%, διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία, 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία,  διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία,  20-8-10+Ν 46% Ουρία και Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία το micronaire χαρακτηρίστηκε ως µέσο και για τον συνδυασµό Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία , 15-15-15+Ν 46% Ουρία , 20-8-10+Ν 46% Ουρία, διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ διαφυλλικό Β, 15-15-15+Ν 46% Ουρία και ο µάρτυρας χαρακτηρίστηκε καλός.          Πίνακας 3. Μέσες τιµές ωριµότητας (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05 και περιγραφή µε βάση την κλίµακα ωριµότητας   Στην καλλιέργεια βαµβακιού, οι επεµβάσεις που αξιολόγησαν την αποτελεσµατικότητα των συνδυασµών που παρέχονται από µια ποικιλία λιπασµάτων έδειξαν σηµαντική διαφορά µε τον µάρτυρα. Η πιο ώριµη ίνα παρατηρήθηκε στο διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  (0,89). Παρόλο που, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (0,89), διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία ( 0,875), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46%  (0,87) και 20-8-10+Ν 21% +Ν 



46% Ουρία (0,86). Στον µάρτυρα παρατηρήθηκε η µικρότερη ωριµότητα (0,76). Σύµφωνα µε την κλίµακα ωριµότητας, για τις  διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%, διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία, διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46%  και 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία  χαρακτηρίζεται ως ώριµη και για τις διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β +15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία, 20-8-10+Ν 46%, Ν 46% +Ν 46%, 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία, Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία, 15-15-15+Ν 46%, 20-8-10 +Ν 46% Ουρία, διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+διαφυλλικό Β, 15-15-15 +Ν 46% Ουρία και ο µάρτυρας  χαρακτηρίζεται ως ανώριµος. Επέµβαση Ωριµότητα Περιγραφή διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 0,89 a Ώριµο διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 0,87 a Ώριµο διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46%  0,87 a Ώριµο 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 0,86 ab Ώριµο 



                   διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β +15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 0,84 acb Ανώριµο 20-8-10+Ν 46% 0,84 abcd Ανώριµο Ν 46% +Ν 46% 0,82 abcd Ανώριµο 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 0,82 abcde Ανώριµο Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 0,8 bcde Ανώριµο 15-15-15+Ν 46% 0,79 cde Ανώριµο 20-8-10 +Ν 46% Ουρία 0,78 cde Ανώριµο διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+διαφυλλικό Β 0,78 cde Ανώριµο 15-15-15 +Ν 46% Ουρία 0,77 de Ανώριµο Μάρτυρας (0 kg) 0,76 e Ανώριµο Επανάληψη F 1,25 - Επανάληψη Prob(F) 0,30 - Επέµβαση F 2,92 - Επέµβαση Prob(F) 0,0047 - 



     Πίνακας 4. Μέσο του άνω µισού µήκους (mm) (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05 και περιγραφή µε βάση την κλίµακα ωριµότητας.   Επέµβαση Μέσο του άνω µισού µήκους  (mm)  



         Σε συγκεκριµένες εδαφολογικές συνθήκες, η επίδραση των λιπάνσεων µπορεί να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας για τον προσδιορισµό του µέσου µήκους του άνω µισού (mm). Το υψηλότερο ανώτερο µέσο µισό µήκος παρατηρήθηκε στην επέµβαση διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  (29,07 mm) και το χαµηλότερο στον µάρτυρα (27,29 mm). Επίσης, δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ  διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (28,87). διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 29,07 a διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 28,87 ab διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 28,86 ab 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 28,81 b διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 28,51 c 20-8-10+Ν 46% Ουρία 28,39 cd Ν 46% +Ν 46% 28,27 cd 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 28,17 de Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 27,99 ef 15-15-15+Ν 46% Ουρία 27,81 fg 20-8-10 +Ν 46% Ουρία 27,75 fgh  διαφυλλικό Β + ∆ιαφυλλικό Β +  διαφυλλικό Β 27,65 gh 15-15-15 + Ν 46% Ουρία 27,50 hi  Μάρτυρας (0 kg) 27,29 i Επανάληψη F 2,39 Επανάληψη Prob(F) 0,08 Επέµβαση F 38,84 Επέµβαση Prob(F) <,0001 



                       Πίνακας 5. Μέσες τιµές του λόγου οµοιοµορφίας (%) (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05 και περιγραφή µε βάση τα εύρη οµοιοµορφίας. 



     Ο Πίνακας 5 δείχνει την αναλογία οµοιοµορφίας (%) για όλες τις επεµβάσεις. Ο υψηλότερος λόγος οµοιοµορφίας ήταν 14,68 λιγότερο από το 100% και αντιστοιχεί στο διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%. Και ο χαµηλότερος ήταν 17.345 κάτω του 100%. Ο λόγος οµοιοµορφίας χαρακτηρίστηκε ως υψηλός µόνο για την επέµβαση διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  και για τις υπόλοιπες επεµβάσεις ως µέσο. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ του υψηλότερου λόγου οµοιοµορφίας 85,32% (διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%) και του δεύτερου υψηλότερου που είναι 84.7125 (διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία).  Πίνακας 6. Μέσες τιµές του δείκτη βραχύινων (12,7 mm) (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο Επέµβαση Αναλογία Οµοιοµορφίας (%) Περιγραφή διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 85,32 a Υψηλή διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 84,71 b Μεσαία   διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 84,45 bc Μεσαία 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 84,38 bcd Μεσαία διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15,Ν 21% + Ν 46% Ουρία 84,26 cd Μεσαία 20-8-10+Ν 46%  84,18 cd Μεσαία Ν 46% +Ν 46%  84,05 cde Μεσαία 15-15-15,Ν 21% + Ν 46% Ουρία 83,96 def Μεσαία Ν 46% Ουρία+  Ν 46% Ουρία 83,65 efg Μεσαία 15-15-15 + Ν 46%  83,57 fg Μεσαία 20-8-10 +  Ν 46%  83,43 gh Μεσαία διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +  διαφυλλικό Β   83,35 gh  Μεσαία 15-15-15 + Ν 46% Ουρία 83,11 h Μεσαία Μάρτυρας (0 kg) 82,65 i Μεσαία Επανάληψη F 0,45 - Επανάληψη Prob(F) 0,71 - Επέµβαση F 21,94 - Επέµβαση Prob(F) <,0001 - 



σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05 και περιγραφή βάσει µικρών περιοχών δείκτη ινών.  Επέµβαση  ∆είκτης Βραχύινων (12.7 mm) Περιγραφή διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 9,4 a Χαµηλή  διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 9,28 ab Χαµηλή διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46%  9,00 bc Χαµηλή 20-8-10 +Ν 21% +Ν 46%  8,89cd Χαµηλή  διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 8,69 de Χαµηλή 20-8-10 + Ν 46% Ουρία 8,61 def Χαµηλή Ν 46% +Ν 46% 8,50 efg Χαµηλή 15-15-15, Ν 21% + Ν 46% Ουρία 8,43 efg Χαµηλή Ν 46% Ουρία+ Ν 46% Ουρία 8,35 fgh Χαµηλή 15-15-15 + Ν 46% Ουρία 8,26 gh Χαµηλή 20-8-10+Ν 46% Ουρία 8,25 ghi Χαµηλή διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β + διαφυλλικό Β   8,12 hij Χαµηλή 15-15-15 + Ν 46% Ουρία 7,95 ij Χαµηλή Μάρτυρας (0 kg) 7,84 j Χαµηλή Επανάληψη F 2,35  Επανάληψη Prob(F) 0,08  Επέµβαση F 20,34  Επέµβαση Prob(F) <,0001    Η επίδραση της λίπανσης στον δείκτη Short Fiber παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο δείκτης Short Fiber Index επηρεάστηκε από τους συνδυασµούς λιπασµάτων και ο υψηλότερος δείκτης Short Fiber παρατηρήθηκε στην επέµβαση διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% 



+Ν 46%  και η διαφορά µε το δεύτερο υψηλότερο ήταν 0,11 διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία). Ο χαµηλότερος δείκτης µικρών ινών παρατηρήθηκε στον µάρτυρα (7,84). Επιπλέον, σε µικρή κλίµακα δείκτη ινών, όλες οι επεµβάσεις ήταν χαµηλές.    Πίνακας 7. Μέσες τιµές δύναµης (g Tex-1) (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05 και περιγραφή µε βάση τα εύρη ισχύος.        Επέµβαση Αντοχή (g Tex-1) Περιγραφή διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 30,99 a  Πολύ Ισχυρή    διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 30,87 ab Ισχυρή     διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 30,72 abc Ισχυρή 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 30,46 abc Ισχυρή διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 30,39 abc Ισχυρή    20-8-10+Ν 46% Ουρία 30,34 abc Ισχυρή Ν 46% +Ν 46%  30,01 bcd Ισχυρή 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 29,80 cde Ισχυρή Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 29,26 def Ισχυρή 15-15-15+Ν 46% Ουρία 28,950455 ef Ισχυρή 20-8-10+Ν 46% Ουρία 28,70 fg Ισχυρή διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β +  διαφυλλικό Β 28,59 fg Ισχυρή 15-15-15+Ν 46% Ουρία 28,44fg Ισχυρή Μάρτυρας (0 kg) 27,98 g Μέτρια Επανάληψη F 2,12 - Επανάληψη Prob(F) 0,11 - Επέµβαση F 9,46 - Επέµβαση Prob(F) <,0001 - 



                      Η αντοχή της ίνας επηρεάζεται από τους  συνδυασµούς λιπασµάτων. Για τις επεµβάσεις διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (30,99 g Tex-1), διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (30, 87 g Tex-1), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία  (30,72 g Tex-1), 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία (30,46 g Tex -1), διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία (30,39 g Tex-1) και  20-8-10+Ν 46% Ουρία  (30,34 g Tex-1), δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά. Με βάση τα εύρη ∆ύναµης, η ίνα επεξεργασίας διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%  (30,99 g Tex-1), ήταν πολύ ισχυρή. Για όλες τις άλλες επεµβάσεις οι ίνες ήταν ισχυρές.  Πίνακας 8. Μέσες τιµές Ανακλαστικότητας (λευκότητα,% Rd), Κιτρινάδα (+ b) και Spinning Consistency Index (διαφορετικά γράµµατα υποδεικνύουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές για το επίπεδο  σηµαντικότητας  p = 0,05), ανάλυση ANOVA µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,05 και περιγραφή µε βάση Εύρος ισχύος.  Επέµβαση Ανακλαστικότητα (λευκότητα,% Κιτρινάδα (+b)  ∆είκτης 



Rd) Κλωσιµότητας   διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 79,99 a 8,48 a 150,91 a διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 79,27 ab 8,38 ab 148,51 ab διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 78,47 bc 8,20 abc 147,69 abc  20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 78,39 bc 8,09 bc 145,80 bc διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 78,18 bcd 7,92 cd 145,05bcd  20-8-10+Ν 46% Ουρία 77,99 bcd 7,77 de 144,72 bcd Ν 46% +Ν 46%  77,93 bcde 7,68 de 143,67 cde 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 77,56 cdef 7,67 de 140,79 def Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 76,96 defg 7,6 def 139,96 efg  15-15-15+Ν 46% Ουρία 76,91 defg 7,51 ef 139,17 fgh 20-8-10+Ν 46% Ουρία 76,59 efg  7,45 efg 138,99 fgh διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+διαφυλλικό Β 76,23 fg 7,335 fg 135,81 ghi 15-15-15 +  Ν 46% Ουρία 76,16 g 7,19 g 135,06 hi Μάρτυρας (0 kg) 76,10 g 7,145 g 132,42 i Επανάληψη F 0,92 2,36 1,16 Επανάληψη Prob(F) 0,43 0,08 0,33 Επέµβαση F 6,17 14,39 12,38 Επέµβαση Prob(F) <,0001 <,0001 <,0001      Η ανακλαστικότητα επηρεάστηκε σηµαντικά από τη λίπανση. Σε συνδυασµό διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% παρατηρήθηκε η υψηλότερη Λαµπρότητα, που ήταν 79,99% Rb και η χαµηλότερη στον µάρτυρα 76,10% Rb. ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β + 20-8-10 + Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία(79,99% Rb) και διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β + 20-8-10 + Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία( 79,27% Rd).      Παροµοίως, η κίτρινη ίνα επηρεάστηκε από τον συνδυασµό λιπασµάτων. ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ διαφυλλικό Α+ 



διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% (8,48) διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β, + 20-8-10 + Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία(8 , 38) και διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία (8,20).      Ένας από τους πιο σηµαντικούς δείκτες για την ποιότητα του βαµβακιού, είναι ο ∆είκτης Κλωσιµότητας (SCI) που ανταποκρίνεται στη λίπανση. Ο συνδυασµός του διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%, σηµείωσε το υψηλότερο SCI (150,91) που δεν έχει στατιστική διαφορά µε τους συνδυασµούς διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία.   Κεφάλαιο 7. Συµπεράσµατα       Ως πρώτο βήµα, για την αξιολόγηση των συνδυασµών λιπασµάτων, δηµιουργήθηκε ένας πίνακας συλλογής, όπου ένας αριθµός αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριµένο συνδυασµό λιπασµάτων. Στη συνέχεια, στον συγκεντρωτικό πίνακα µε όλες τις µετρήσεις, παρατηρήσαµε ποια θέση καταλαµβάνει κάθε αριθµός ή, αλλιώς, κάθε συνδυασµός. Τέλος, για τον υπολογισµό του ποσοστού, υπολογίσαµε το κλάσµα µε αριθµητή το πόσες φορές εµφανίζεται ο αριθµός και εκφράσαµε ολόκληρο το σύνολο µετρήσεων(56).      Υψηλό               Χαμηλό Ύψος φυτού(cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Συνολικό ξηρό βάρος  (kg ha-1)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Αριθμός καρυδιών ανά φυτό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Βάρος ανοιχτών καρυδιών ανά φυτό (g) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



    Πίνακας . Αξιολογηµένο αποτέλεσµα δείκτη βάρους.  διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% 0,63 0,00 0,10 0,10 0 0 0 0 0,03 Απόδοση σπόρου βαμβακιού (kg ha-1) Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Απόδοση σπόρου βαμβακιού (kg ha-1) 1ο χέρι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ποσοστό εκκοκκισµένου βαµβακιού (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Απόδοση εκκοκκισµένου βαµβακιού (kg ha-1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Micronaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ωριμότητα   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Το μέσο του άνω μισού μήκους (mm)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Λόγος ομοιομορφίας του μήκους των ινών (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ∆είκτης Βραχύινων 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Αντοχή (g Tex-1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Αντανακλαστικότητα (λευκότητα, % Rd)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Κιτρινάδα (+b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Δείκτης Κλωσιμότητας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



  διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 0,06 0,56 0,06 0,00 0,03 0,03 0,06 0,03 0,00   διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία 0,03 0,16 0,63 0,00 0,06 0 0,03 0 0,00 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία 0,00 0,06 0,00 0,60 0,03 0,03 0 0,03 0,00  διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 0,00 0,00 0,00 0,06 0,60 0,03 0 0,03 0,03 20-8-10 + Ν 46% Ουρία 0,00 0,00 0,00 0,33 0,06 0,60 0,06 0,06 0,03 Ν 46% + Ν 46%  0,03 0,00 0,00 0,03 0 0,03 0,60 0,03 0,03 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 0,03 0,56 0,03 Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία 0,10 0,00 0,00 0,03 0 0,03 0 0 0,56 15-15-15+Ν 46% Ουρία 0,00 0,06 0,03 0,00 0,03 0,03 0,13  0,00 20-8-10+ Ν 46% Ουρία 0,00 0,06 0,03 0,03 0 0,03 0,03 0,06 0,03 διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β+ διαφυλλικό Β 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,06 0 0 0,03 15-15-15+Ν 4 6% Ουρία 0,10 0,03 0,00 0,00 0 0,03 0,03 0,06 0,23 Μάρτυρας (0 kg) 0,03 0,00 0,00 0,00 0 0,03 0 0 0,03          Συνεπώς, ο συνδυασµος διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46%, στις συνολικές µετρήσεις, έδωσε τις υψηλότερες και υψηλότερες ποιοτικές µετρήσεις στο 63,3%. Στη συνέχεια, το δεύτερο µείγµα διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία, ήταν στη δεύτερη θέση (56,7%). Το µείγµα διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία (63,3%), ήταν το τρίτο µεταξύ όλων των θεραπειών. Σε ποσοστό 60% ήταν  διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+ 15-15-15 Ν 21% +Ν 46% Ουρία , 20-8-10+Ν 21% +Ν 46% Ουρία, διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία και  20-8-10+Ν 46% Ουρία για την τέταρτη πέµπτη έκτη και έβδοµη θέση, στην φθίνουσα κλίµακα. Τα µείγµατα 15-15-15 ,Ν 21% Ουρία + Ν 46% Ουρία και Ν 46% Ουρία+Ν 46% Ουρία για το ποσοστό 56,7% ήταν όγδοο και ένατο αντίστοιχα. Ο συνδυασµός 15-15-15+Ν 46% Ουρία ήταν 



70% στη δέκατη θέση. Ο µάρτυρας κατέλαβε την 14η θέση για το 73,3% των µετρήσεων. ∆ικαιολογηµένα ο συνδυασµός διαφυλλικό Α+ διαφυλλικό Β  +20-8-10+Ν 21% +Ν 46% στις συνολικές µετρήσεις έδωσε τις υψηλότερες και υψηλότερες ποιοτικές µετρήσεις, καθώς υπερτερούσε σε όλες τις µετρήσεις σε σχέση µε τους άλλους συνδυασµούς λιπασµάτων. Συγκεκριµένα, ο παραπάνω συνδυασµός έδωσε στο φυτό το µεγαλύτερο ύψος ∆εδοµένου ότι το µήκος της ίνας επιδρά σηµαντικά στην ύπαρξη δυνατότερων και λεπτότερων νηµάτων χωρίς σπασίµατα δεν γίνεται να µην αξιοποιήσουµε. Εύκολα ,µπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό καθώς µε το παραπάνω σκεύασµα το ύψος του φυτού αντιστοιχούσε στα 138,84 cm, ενώ το χαµηλότερο ύψος φυτού 82,4 cm βρέθηκε σε επιφάνεια µε µηδενικά λιπάσµατα δηλαδή στον µάρτυρα. Συνεπώς από τον µάρτυρα θα παίρναµε ίνες κοντές. Άµεσο επακόλουθο αυτού είναι οι απώλειες στα νήµατα και τα σπασίµατα.Το µεγαλύτερο ύψος φυτών, παρατηρείται στις επεµβάσεις µε τα λιπάσµατα διαφυλλικό + διαφυλλικό Β+ 20-8-10+Ν 21%, ωστόσο µεταξύ των επεµβάσεων διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+20-8-10+Ν 21% + Ν 46% (138,84 cm) και διαφυλλικό Α+διαφυλλικό Β+20-8-10+Ν 21%+Ν 46% Ουρία(132,97 cm) η διαφορά δεν αξιολογείται ως στατιστικά σηµαντική (P<0,05). Η ανάλυση της διακύµανσης έδειξε ότι η λίπανση επηρέασε σηµαντικά το ύψος του φυτού. Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε εκείνα που αναφέρθηκαν από τους Elliot et al. (1966), Hamilton et al. (1965) και Boman and Westerman (1994), οι οποίοι βρήκαν ότι η αζωτούχος λίπανση επηρεάζει το ύψος φυτού. Όσον αφορά το ξηρό βάρος των φυτών, εµφανίζεται µέγιστο στις πρώτες δύο επεµβάσεις. Ωστόσο η διαφορά της επέµβασης δεν αξιολογείται ως στατιστικά σηµαντική (P<0.05). Η αποτελεσµατικότητα χρήσης του αζώτου µπορεί να είναι χαµηλή λόγω των απωλειών του αζώτου προς το περιβάλλον (λόγω εξάτµισης, έκπλυσης κλπ.). Για να µειωθούν αυτές οι απώλειες, η εφαρµογή λιπάσµατος θα πρέπει να στοχεύει στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αντιστοίχιση της απαίτησης του φυτού σε άζωτο, µε το διαθέσιµο άζωτο στο έδαφος. Άρα η εφαρµογή του αζώτου θα πρέπει να γίνεται κατά το στάδιο ανάπτυξης που επιτρέπει στο φυτό την ταχεία πρόσληψή του (Raun et al., 2008).  Σε αυτό όµως το σηµείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αποτελεσµατικότητα των αναστολέων νιτροποίησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ποσότητα και την κατανοµή των βροχοπτώσεων σε καλλιέργειες χωρίς άρδευση (Abalos et al. 2017). Όσον αφορά την απόδοση, βρέθηκε, ότι η λίπανση επηρέασε σηµαντικά την απόδοση. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε εκείνα που αναφέρθηκαν από τους Boquet et al. (1993), McConell et al. (1993), Singh et al. (1993), Singh and Couhan (1993), Boquet et al. (1994), Boman and Westerman (1994), Sharma and Tomar (1994), Heitholt et al. (1998), Prasad (1998), Chand et al. (1997), Meredith et al. (1997), Tomar et al. (2000) και Venugopalan and Blaise (2001), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι περίσσεια αζώτου πάνω από 10 kg/στρ. δεν προκάλεσε σηµαντική αύξηση στην απόδοση, ενώ µέχρι τα 10 kg/στρ η αύξηση στην απόδοση ήταν 



σηµαντική. Οι Singh και Couhan (1993) αναφέρουν ότι ο αριθµός καρυδιών επηρεάζεται θετικά από την προσθήκη αζωτούχου λίπανσης. Οµοίως, στην εργασία αυτή βρέθηκε ότι η λίπανση επηρέασε σηµαντικά τον αριθµό καρυδιών. Εύκολα µπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό, καθώς στην πρώτη επέµβαση είχαµε τον διπλάσιο αριθµό των καρυδιών σε σχέση µε τον µάρτυρα. Επιπροσθέτως, ως προς το βάρος καρυδιού βρέθηκε ότι η λίπανση επηρέασε σηµαντικά το βάρος καρυδιού. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε εκείνα που αναφέρθηκαν από τους Palomo και Davis (1984). Συγκεκριµένα, το βάρος ανοιχτών καρυδιών ανά φυτό  στην πρώτη επέµβαση αντιστοιχούσε στα 85,71 g, ενώ στον µάρτυρα στα 25,55 g.        Η ανάλυση της διακύµανσης έδειξε ότι η λίπανση επηρέασε σηµαντικά την τιµή του µήκους της ίνας. Σεαντίθετα αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Elliot et al. (1966) και Kechagia et al. (1992) οι οποίοι βρήκαν ότι το µήκος της ίνας επηρεάζεται σε µικρότερο βαθµό από το άζωτο.Εύκολα µπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό, καθώς µε την προσθήκη του πρώτου µείγµατος λιπασµάτων το ύψος του φυτού ανέρχοταν στα 138,84 cm , ενώ στον µάρτυρα όπου η λίπανση είναι µηδενική µόλις στα 82,40 cm. Ακόµη,  η ανάλυση της διακύµανσης έδειξε ότι η λίπανση δεν επηρέασε σηµαντικά την τιµή της οµοιοµορφίας της ίνας. Συγκεκριµένα, µε την προσθήκη του πρώτου µείγµατος λιπασµάτων η οµοιοµορφία της ίνας αντιστοιχούσε στο 85,32%, ενώ στον µάρτυρα στο 82,65%.Επιπροσθέτως, η ανάλυση της διακύµανσης έδειξε ότι η λίπανση δεν επηρέασε σηµαντικά την τιµή της αντοχής της ίνας. Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Elliot et al. (1966) και Kechagia et al. (1992). Συγκεκριµένα, η αντοχή της ίνας  µε την πρώτη επέµβαση αντιστοιχολυσε στα 30,99 gTEX  -1 , ενώ του µάρτυρα στ0 27,98 gTEX  -1 . Ακόµη,η ανάλυση της διακύµανσης έδειξε ότι η λίπανση δεν επηρέασε σηµαντικά την τιµή του micronaire της ίνας. Σε ανάλογα αποτελέσµατα κατέληξε και ο Bauer et al. (1993). Συγκεκριµένα η τιµή του micronaire της ίνας στην πρώτη επέµβαση ανέρχοταν στο 4,18, ενώ στον µάρτυρα στο 3,29.          Από την ανάλυση της διακύµανσης ως προς την απόδοση βρέθηκε, ότι η λίπανση δεν επηρέασε σηµαντικά την απόδοση. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε εκείνα που αναφέρθηκαν από τους Boquet et al. (1993), McConell et al. (1993), Singh et al. (1993), Singh and Couhan (1993), Boquet et al. (1994), Boman and Westerman (1994), Sharma and Tomar (1994), Heitholt et al. (1998), Prasad (1998), Chand et al. (1997), Meredith et al.(1997), Tomar et al. (2000) και Venugopalan and Blaise (2001), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι περίσσεια αζώτου πάνω από 10 kg/στρ. δεν προκάλεσε σηµαντική αύξηση στην απόδοση, ενώ µέχρι τα 10 kg/στρ η αύξηση στην απόδοση ήταν σηµαντική.Συγκεκριµένα η τελική απόδοση σπόρου απόδοση σπόρου βαµβακιού ανέρχοταν στην πρώτη επέµβαση στα 5353,72 kg ha -1, ενώ στον µάρτυρα µε µηδενική λίπανση µόλις στα 1655,46 kg ha -1. Όσον αφορά την απόδοση σπόρου βαµβακιού στο 1ο χέρι ανέρχοταν µε την πρώτη επέµβαση στα 4370,76 kg ha -1, ενώ στον µάρτυρα µε µηδενική λίπανση µόλις στα 1370,99 kg ha -1. Η ανάλυση της διακύµανσης έδειξε ότι η λίπανση δεν επηρέασε σηµαντικά την τιµή της οµοιοµορφίας της ίνας. Οι µικρές εδώ είναι πολύ µικρές, καθώς η ωριµότητα µε την πρώτη επέµβαση αντιστοιχούσε στο 0,89, ενώ στον µάρτυρα στο 0,76. Η ανάλυση της διακύµανσης έδειξε ότι η λίπανση επηρέασε σηµαντικά την τιµή του LAI , καθώς και του συνολικού ξηρού βάρους. Συγκεκριµένα, µε την πρώτη επέµβαση ο LΑΙ ανέρχοταν στα 



4,90 και το συνολικό βάρος στα 14704,06 kg ha -1, ενώ στον µάρτυρα στο 2,31 και στα 8046,18 kg ha -1 αντίστοιχα. Ακόµη, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η προσθήκη του λιπάσµατος δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στο ποσοστό χνουδιού. Συγκεκριµένα, µε την πρώτη επέµβαση το ποσοστό σε χνούδι αντιστοιχούσε στο 44,50%, ενώ στον µάρτυρα στο 42,03%. Όµως, η διαφορά στην απόδοση σε χνούδι διέφερε σηµαντικά µεταξύ των επεµβάσεων. Συγκεκριµένα,µε την πρώτη επέµβαση ανέρχοταν στο 2383,37 kg ha -1, ενώ στον µάρτυρα στο 696,22 kg ha -1. Ουσιαστικά µε την πρώτη επέµβαση είχαµε την τριπλάσια απόδοση σε χνούδι σε σχέση µε τον µάρτυρα. Ακόµη, η ανακλαστικόυητα και η κιτρινάδ( +b)α δεν επηρεάστηκαν από την προσθήκη λιπάσµατος. Συγκεκριµένα, στην πρώτη επέµβαση ανέρχοταν στο 79,99% και 8,48 αντίστοιχα, ενώ στον µάρτυρα στο 76,10% και 7,14 αντίστοιχα. Τέλος, ο δείκτης SCI φαίνεται ότι επηρεάζεται από την επέµβαση λιπάσµατος καθώς µε την προθήκη της πρώτης επέµβασης ανέρχοταν στο 150,91, ενώ στον µάρτυρα µόλις στο 132,42.                      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Ελληνόγλωσση 
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