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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος: «Αξιολόγηση χρήσης βιομάζας που προέρχεται από τη διαχείριση της 

παραλίμνιας βλάστησης της Μικρής Πρέσπας (κυρίως καλαμιού Phragmites australis και 

ψαθιού Typha angustifolia) στη βελτίωση καλλιεργούμενων εδαφών στην περιοχή της 

Πρέσπας» 

 

 

Το έργο αυτό εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936 – 

Prespa Waterbirds, το οποίο υλοποιείται από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Prespa Ohrid Nature Trust, το 

Πράσινο Ταμείο και με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

 

 

Κωδικός έργου του Φορέα ΕΛΚΕ ΠΔΜ: 80443 

Επιστημονικά Υπεύθυνος για το ΠΔΜ.: Καθηγητής Φωκίων Παπαθανασίου 

 

Χρονική διάρκεια εκτέλεσης: 11/12/2018 – 30/6/2021  

 

ΔΡΑΣΗ Β: «Ολοκλήρωση της αξιολόγησης της επίδρασης απευθείας χρήσης βιομάζας 

στην μηχανική και χημική σύσταση καλλιεργούμενων εδαφών αλλά και την συμπεριφορά 

της καλλιέργειας του φασολιού» 

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά 

Παπαθανασίου, Φ., Τζώτζη Α., Παρίσης Θ. και Ι. Παπαδόπουλος 2021. Αξιολόγηση της 

επίδρασης απευθείας χρήσης βιομάζας στην μηχανική και χημική σύσταση καλλιεργούμενων 

εδαφών αλλά και την συμπεριφορά της καλλιέργειας του φασολιού. Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της απευθείας χρήσης βιομάζας καλαμιών στην 

μηχανική και χημική σύσταση καλλιεργούμενων εδαφών αλλά και της συμπεριφοράς της 

καλλιέργειας του φασολιού (Phaseolus vulgaris L.)  τύπου «πλακέ», της κύριας καλλιέργειας 

στην περιοχή των Πρεσπών. Στα πλαίσια του προγράμματος μελετήθηκαν οι πιθανές διαφορές 

στα χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων εδαφών και στην αντίδραση της καλλιέργειας όσον 

αφορά την αγροκομική και τη φυσιολογική συμπεριφορά των φυτών σε σχέση με τις 

μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού που θα εφαρμοσθούν. Η εντατική καλλιέργεια της 

γης και ιδιαίτερα η μονοκαλλιέργεια όπως είναι η καλλιέργεια του φασολιού στην περιοχή της 

Πρέσπας μπορεί να μειώσει σοβαρά την περιεκτικότητα της οργανικής ουσίας του εδάφους και 

να δημιουργήσει μείωση της βιολογικής δραστηριότητας και βιοποικιλότητας στο έδαφος αλλά 

και να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Μπορεί τα διάφορα 

φυτικά υπολείμματα να προσφέρουν στο έδαφος μικρές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, 

αυξάνουν όμως την γονιμότητα των εδαφών. Με σωστή διαχείριση μπορούν να προσφέρουν 

προστασία στο χωράφι από τη διάβρωση και να εμπλουτίσουν το έδαφος µε οργανική ουσία. 

Στο παρόν έργο η προσθήκη καλαμιού απευθείας στον αγρό μπορεί να βελτιώσει τη δομή του 

εδάφους, να αυξήσει το ποσοστό οργανικής ουσίας και γενικότερα τη γονιμότητα του εδάφους, 

δεν απαιτεί μεγάλες επενδύσεις ούτε ειδικούς χώρους επεξεργασίας αν και τα οφέλη της 

ενσωμάτωσης συνήθως εμφανίζονται μακροπρόθεσμα. Η υλοποίηση του έργου περιλάμβανε 

τον πειραματισμό σε αγροτεμάχια παραγωγών με τις εξής Ενότητες Εργασίας (Ε.Ε.):  

 

Ε.Ε.1: 1η φάση υλοποίησης της δράσης (Απευθείας χρήση βιομάζας καλαμιών για 

εδαφοβελτίωση καλλιεργούμενων εδαφών). 

Δράση 1: Επιλογή περιοχών πειραματισμού-Σύναψη συμφωνίας με ιδιοκτήτες 

αγροτεμαχίων 

Δράση 2: Έναρξη πειραματισμού καλλιεργητικής περιόδου 2019 

 

Για το διάστημα Δεκέμβριος 2018 έως τέλη Δεκεμβρίου 2019 έγιναν όλες οι προβλεπόμενες 

δράσεις στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ1 και τα αποτελέσματα αναλύονται στο  

παραδοτέο Π2 «Προκαταρκτικά αποτελέσματα Α’ Φάσης υλοποίησης πειραματισμού». 
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Ε.Ε.2: 2η φάση υλοποίησης της δράσης (Απευθείας χρήση βιομάζας καλαμιών για 

εδαφοβελτίωση καλλιεργούμενων εδαφών). 

Δράση 1: Έναρξη πειραματισμού καλλιεργητικής περιόδου 2020 

Δράση 2: Επεξεργασία-ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Στην παρούσα αναφορά, παρουσιάζονται οι δράσεις που εφαρμόστηκαν για το διάστημα 

Νοέμβριος 2019 έως τέλη Φεβρουαρίου 2021 στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2 και η 

συνδυαστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων και των δύο φάσεων (Ε.Ε.1 και Ε.Ε2.) για την 

παραγωγή του αντίστοιχου παραδοτέου Π3. 

 

Παραδοτέο Π3 «Συνδυαστική παρουσίαση αποτελεσμάτων Α’ και Β’ Φάσης» στα 

πλαίσια της Ε.Ε.2 

 

 

Ε.Ε.2: 2η φάση υλοποίησης της δράσης (Απευθείας χρήση βιομάζας καλαμιών για 

εδαφοβελτίωση καλλιεργούμενων εδαφών) 

 

Στόχος ήταν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της επίδρασης απευθείας χρήσης βιομάζας 

καλαμιών στη σύσταση καλλιεργούμενων εδαφών αλλά και τη συμπεριφορά της καλλιέργειας 

του φασολιού (Phaseolus vulgaris L.)  τύπου «πλακέ», της κύριας καλλιέργειας στην περιοχή 

των Πρεσπών κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020. 

 

Πειραματική εφαρμογή καλλιεργητικής περιόδου 2020 

 

Δειγματοληψία δειγμάτων εδάφους στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 2019 

 

Στις τρεις επιλεγμένες περιοχές πειραματισμού στις 11 Νοεμβρίου 2019 έγινε δειγματοληψία 

16 δειγμάτων εδάφους βάθους 0-30 εκατοστών ανά πειραματικό αγρό, ένα από κάθε 

πειραματικό τεμάχιο (σύνολο 48 δείγματα) σύμφωνα με το πειραματικό σχέδιο που 

εφαρμόσθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019 (Εικόνες 1 και 2). Τα δείγματα 

μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας όπου έγινε μερική ξήρανση και στη συνέχεια αποστολή στο Ινστιτούτο 

Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης για τις απαραίτητες 

χημικές αναλύσεις. 
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Εικόνα 1. Συλλογή δειγμάτων εδάφους από τον πειραματικό αγρό στην τοποθεσία Γκόριτσα-

Λευκώνα. 

 

 

Εικόνα 2. Συλλογή δειγμάτων εδάφους από τον πειραματικό αγρό στην τοποθεσία Πρόδαινα-

Λαιμός. 
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Πειραματικό σχέδιο εφαρμογής κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020 

 

Στις τρεις επιλεγμένες περιοχές πειραματισμού εγκαταστάθηκε πείραμα αγρού, με πειραματικό 

σχέδιο χωρισμένων τεμαχίων (split plot) με βασικό παράγοντα τις μεταχειρίσεις λίπανσης, 

δεύτερο παράγοντα τις εφαρμογές βιομάζας καλαμιώνων (μικρή: 1 τόνος/στρέμμα και μεγάλη: 

2 τόνοι/στρέμμα) και τρίτο παράγοντα τον χρόνο εφαρμογής (εφαρμογή ενός έτους και 

εφαρμογή δυο ετών). Στους πειραματικούς αγρούς έγινε η απαραίτητη σήμανση των 

πειραματικών τεμαχίων και τα πειραματικά σχέδια στάλθηκαν στην ΕΠΠ για να 

χρησιμοποιηθούν αρχικά για τη ρίψη και ενσωμάτωση αρχικά της οργανικής λίπανσης 

(κοπριάς) και στη συνέχεια του φυτικού υλικού στις συνιστώμενες δόσεις. Τα πειραματικά 

σχέδια και η επεξήγηση των μεταχειρίσεων φαίνονται παρακάτω. 

 

Όπου Κ στα πειραματικά τεμάχια μπήκε κοπριά σε αναλογία 500 κιλά/100 m2 περίπου ενώ 

όπου Λ έγινε η εφαρμογή της ανόργανης λίπανσης με βάση τα αποτελέσματα των 

εδαφολογικών αναλύσεων των δειγμάτων που πάρθηκαν τον Νοέμβριο 2019 και μετά από τις 

οδηγίες που στάλθηκαν στους παραγωγούς. Όπου εφαρμογή «200 κιλά» στα πειραματικά 

τεμάχια μεγέθους 200 m2 σημαίνει ότι έγινε η μεταχείριση 100 κιλά/100 m2 ψιλοτεμαχισμένου 

φυτικού υλικού ενώ όπου εφαρμογή «400 κιλά» έγινε εφαρμογή 200 κιλά/100 m2 όπως και την 

καλλιεργητική περίοδο 2019. Η ρίψη λίγο μεγαλύτερων ποσοτήτων κοπριάς και φυτικού 

υλικού και στους τρεις πειραματικούς αγρούς προκύπτει από τη διευκόλυνση της εφαρμογής 

και του γεγονότος ότι έπεσαν και στους διαδρόμους μεταξύ των πειραματικών τεμαχίων. 
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Εικόνες 3, 4 και 5. Αρχική σήμανση πειραματικών τεμαχίων στους πειραματικούς αγρούς στις 

τοποθεσίες Μικρολίμνη, Πρόδαινα-Λαιμός και Λευκώνας για τη ρίψη της κοπριάς και του 

φυτικού υλικού. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ: 1 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ 

 

 

10 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K6 

10 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ6 

15  m 

 

0 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K5 

15 m 

 

0  ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ5 

15 m 

 

400 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K4 

15 m 

 

400 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ4 

15 m 

 

 

200 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K3 

15 m 

 

 

200 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ3 

15  m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K2 

15 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ2 

10 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

K1 

10 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Λ1 

 

0----------------------------------------------------13m------------------------------------------------------26 m 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ: 2 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ 

 

 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K6 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ6 

15  m 

 

0 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K5 

15 m 

 

0  ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ5 

15 m 

 

400 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K4 

15 m 

 

400 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ4 

15 m 

 

 

200 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K3 

15 m 

 

 

200 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ3 

15  m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K2 

15 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ2 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

K1 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Λ1 

 

0----------------------------------------------------13m------------------------------------------------------26 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΣ: 3 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΡΟΔΑΙΝΑ-ΛΑΙΜΟΣ 

 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K6 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ6 

15  m 

 

0 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K5 

15 m 

 

0  ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ5 

15 m 

 

400 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K4 

15 m 

 

400 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ4 

15 m 

 

 

200 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K3 

15 m 

 

 

200 ΚΙΛΑ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ3 

15  m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

K2 

15 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Λ2 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

K1 

13 m 

 

0 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Λ1 

 

0----------------------------------------------------13m------------------------------------------------------26 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΛΙΠΑΝΣΗ  

2019-2020 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2019-2020   ΚΙΛΑ/100 m2 

Κ1 ΚΟΠΡΙΑ 0-0 

Κ2 ΚΟΠΡΙΑ 100-0 

Κ3 ΚΟΠΡΙΑ 100-100 

Κ4 ΚΟΠΡΙΑ 200-200 

Κ5 ΚΟΠΡΙΑ 200-0 

Κ6 ΚΟΠΡΙΑ 0-0 

   

Λ1 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 0-0 

Λ2 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 100-0 

Λ3 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 100-100 

Λ4 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 200-200 

Λ5 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 200-0 

Λ6 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 0-0 

 

Στα δείγματα εδάφους που στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ ζητήθηκαν οι εξής προσδιορισμοί για τα δείγματα εδάφους: Μηχανική σύσταση 

(κατά Βουγιούκο), pH, ολικό ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, 

νιτρικά (ΝΟ3), ολικό άζωτο (για τον υπολογισμό του λόγου C/N), Ρ, Κ, Mg, B, Mn, Fe, Cu και 

Zn. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων μας στάλθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2020 

όπως φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 



Πίνακας 1. Αποτελέσματα αναλύσεων εδάφους από τους τρεις πειραματικούς αγρούς ανά πειραματικό τεμάχιο. 
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Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα συντάχθηκε για κάθε πειραματικό αγρό η 

συμβουλευτική βασική και επιφανειακή λίπανση αζώτου, φωσφόρου, καλίου και 

ιχνοστοιχείων. 

 

Συμβουλευτική Λίπανση 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων προτάθηκε η ακόλουθη λιπαντική 

αγωγή: 

 

Πειραματικός Αγρός 1:Μικρολίμνη 

 

Ν: βασική λίπανση 6 Kg/στρ. 

Ρ: βασική λίπανση 5 Kg/στρ. 

Κ: βασική 10 Kg/στρ.  

 

Προτάθηκαν τα παρακάτω λιπάσματα για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

30 Kg/στρ. 20-10-0  και 10 Kg/στρ. 0-20-0 και 20 Kg/στρ. 0-0-52 ή 

 

40 Kg/στρ. 15-15-15 και 10 Kg/στρ. 0-0-50  

 

Επιφανειακή λίπανση Ν 9 Kg/στρ. μοιρασμένα σε 2 δόσεις (η πρώτη στο αυλάκωμα, η δεύτερη 

μετά 45 ημέρες. Για την επιφανειακή λίπανση Ν συστήνονται 15 Kg/στρ. 33-0-0 σε κάθε μια 

δόση. 

 

Επιπλέον έγινε σύσταση για 3 επεμβάσεις με διαφυλλικά σκευάσματα για την επάρκεια της 

διαθεσιμότητας σε Zn, Β και Μn. Η πρώτη με την έναρξη της ανθοφορίας και οι επόμενες σε 

διαστήματα 1 μήνα. Στη 2η επέμβαση μαζί με τα Zn και B θα εφαρμοστεί διαφυλλικά και Mn. 

Προτεινόμενα σκευάσματα : CO-BOZINC (6% B, 4% Zn) , Trace S.P. Mn (14% Mn) ή και 

οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα ανάλογης σύνθεσης σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

 

Πειραματικός Αγρός 2:Γκόριτσα-Λευκώνας 

 

Ν: βασική λίπανση 6 Kg/στρ. 
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Ρ: βασική λίπανση 5 Kg/στρ. 

Κ: βασική 20 Kg/στρ.  

 

Προτάθηκαν τα παρακάτω λιπάσματα για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

30 Kg/στρ. 20-10-0  και 10 Kg/στρ. 0-20-0 και 40 Kg/στρ. 0-0-52 ή 

 

40 Kg/στρ. 15-15-15 και 30 Kg/στρ. 0-0-50  

 

Επιφανειακή λίπανση Ν 9 Kg/στρ. μοιρασμένα σε 2 δόσεις (η πρώτη στο αυλάκωμα, η δεύτερη 

μετά 45 ημέρες. Για την επιφανειακή λίπανση Ν συστήνονται 15 Kg/στρ. 33-0-0 σε κάθε μια 

δόση. 

 

Επιπλέον έγινε σύσταση για 3 επεμβάσεις με διαφυλλικά σκευάσματα για την επάρκεια της 

διαθεσιμότητας σε Zn, Β και Μn. Η πρώτη με την έναρξη της ανθοφορίας και οι επόμενες σε 

διαστήματα 1 μήνα. Στη 2η επέμβαση μαζί με τα Zn και B θα εφαρμοστεί διαφυλλικά και Mn. 

Προτεινόμενα σκευάσματα : CO-BOZINC (6%B, 4%Zn) , Trace S.P. Mn (14%Mn) ή και 

οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα ανάλογης σύνθεσης σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

 

Πειραματικός Αγρός 3:Πρόδαινα-Λαιμός 

 

Ν: βασική λίπανση 6 Kg/στρ. 

Ρ: βασική λίπανση 5 Kg/στρ. 

Κ: βασική 5 Kg/στρ.  

 

Προτάθηκαν τα παρακάτω λιπάσματα για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 

30 Kg/στρ. 20-10-0  και 10 Kg/στρ. 0-20-0 και 10 Kg/στρ. 0-0-52 ή 

 

40 Kg/στρ. 15-15-15  

 

Επιφανειακή λίπανση Ν 9 Kg/στρ. μοιρασμένα σε 2 δόσεις (η πρώτη στο αυλάκωμα, η δεύτερη 

μετά 45 ημέρες. Για την επιφανειακή λίπανση Ν συστήνονται 15 Kg/στρ. 33-0-0 σε κάθε μια 

δόση. 
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Επιπλέον έγινε σύσταση για 3 επεμβάσεις με διαφυλλικά σκευάσματα για την επάρκεια της 

διαθεσιμότητας σε Zn, Β και Μn. Η πρώτη με την έναρξη της ανθοφορίας και οι επόμενες σε 

διαστήματα 1 μήνα. Στη 2η επέμβαση μαζί με τα Zn και B θα εφαρμοστεί διαφυλλικά και Mn. 

Προτεινόμενα σκευάσματα : CO-BOZINC (6%B, 4%Zn) , Trace S.P. Mn (14%Mn) ή και 

οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα ανάλογης σύνθεσης σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

 

Σπορά-τελική σήμανση πειραματικών τεμαχίων και παρατηρήσεις φυτρώματος 

 

Η σπορά των πειραματικών αγρών έγινε μετά τις 20 Απριλίου μέχρι και τις αρχές Μαΐου 2020 

με το ίδιο γενετικό υλικό αναρριχώμενου φασολιού τύπου «Πλακέ» όπως και την 

καλλιεργητική περίοδο 2019. Στα τέλη Μαΐου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου 2020 έγινε η τελική 

σήμανση των πειραματικών τεμαχίων σύμφωνα με τα πειραματικά σχέδια ενώ πάρθηκαν και 

παρατηρήσεις στα πρώτα στάδια φυτρώματος και στους τρεις πειραματικούς αγρούς όπως 

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.  
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Εικόνες 6 και 7. Σήμανση πειραματικών τεμαχίων στους πειραματικούς αγρούς Μικρολίμνη και 

Γκόριτσα-Λευκώνα για τη λήψη παρατηρήσεων-Μάιος 2020. 

 

 

Εικόνα 8. Σήμανση πειραματικών τεμαχίων στον πειραματικό αγρό Πρόδαινα-Λαιμός για τη 

λήψη παρατηρήσεων-Μάιος 2020. 
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Εικόνα 9. Παρατηρήσεις φυτρώματος στον πειραματικό αγρό Μικρολίμνη-Ιούνιος 2020. 

 

 



20 

 

 

Εικόνες 10 και 11. Παρατηρήσεις φυτρώματος στους πειραματικούς αγρούς Γκόριτσα-Λευκώνα 

και Πρόδαινα-Λαιμός- Ιούνιος 2020.  

 

Και στους τρεις πειραματικούς αγρούς έγιναν μετρήσεις φυτών σε τρεις τυχαίες αποστάσεις 

μήκους πέντε μέτρων ανά πειραματικό τεμάχιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων λίπανσης και καμία σημαντική επίδραση της 

προσθήκης του φυτικού υλικού στο φύτρωμα και την πρώτη ανάπτυξη του φασολιού (Πίνακας 

2). 

 

Παρατηρήσεις ανάπτυξης και φυσιολογικές μετρήσεις ολικής χλωροφύλλης 

 

Προς το τέλος Ιουνίου μέχρι και αρχές Ιουλίου 2020 έγιναν οι πρώτες παρατηρήσεις ανάπτυξης 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2. Κάθε πειραματικό τεμάχιο χωρίσθηκε σε τρία ίσης 

έκτασης υποτεμάχια τα οποία θεωρήθηκαν ως επαναλήψεις της κάθε μίας από τις πέντε 

μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού. Σε 24 φυτά (4 φυτά Χ 6 πυραμίδες) ανά υποτεμάχιο-

επανάληψη έγινε μέτρηση του ύψους και παρατηρήσεις έναρξης της άνθισης ενώ έγιναν 

μακροσκοπικές παρατηρήσεις προσβολών από έντομα και ασθένειες σε κάθε πειραματικό 

τεμάχιο.  
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι παρατηρήσεων φυτρώματος και ανάπτυξης στους τρεις πειραματικούς 

αγρούς στις δυο μεταχειρίσεις λίπανσης (Κοπριά-Κ και ανόργανη Λίπανση-Λ) και στις 

μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού (0-0, 100-0, 100-100, 200-200 και 200-0 Kg/100 m2) 

για τις καλλιεργητικές περιόδους 2019 και 2020 αντίστοιχα. 

ΛΙΠΑΝΣΗ Φ.Υ 2019 Φ.Υ. 2020 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

    

Μικρολίμνη 

Φύτρωμα 

(%) 

Ύψος 

Φυτών (m) 

Εκτ. 

Ημ. Άνθισης 

Κ 0 0   91,5 1,62 27/6/2020 

 100 0    92,0 1,60 30/6/2020 

 100 100  90,5 1,63 29/6/2020 

 200 200  92,0 1,67 27/6/2020 

 200 0  94,5 1,63 1/7/2020 

Λ 0 0  90,0 1,60 30/6/2020 

 100 0  92,0 1,60 28/6/2020 

 100 100  94,0 1,68 30/6/2020 

 200 200  95,0 1,75 27/6/2020 

 200 0  93,0 1,68 28/6/2020 

   Λευκώνας    

Κ 0 0  88,0 0,93 27/6/2020 

 100 0  90,0 1,03 28/6/2020 

 100 100  87,0 1,20 29/6/2020 

 200 200  90,0 1,20 28/6/2020 

 200 0  88,0 1,10 27/6/2020 

Λ 0 0  90,0 0,93 25/6/2020 

 100 0  92,5 0,80 28/6/2020 

 100 100  90,0 0,77 27/6/2020 

 200 200  88,0 0,77 26/6/2020 

 200 0  90,0 0,77 25/6/2020 

   Πρόδαινα-Λαιμός   

Κ 0 0  95,0 1,71 28/6/2020 

 100 0  92,5 1.70 29/6/2019 

 100 100  95,0 1,80 27/6/2020 

 200 200  92,0 1,77 30/6/2020 

 200 0  94,0 1,80 27/6/2020 

Λ 0 0  93,5 1,75 28/6/2020 

 100 0  95,0 1,70 30/6/2020 

 100 100  94,0 1,53 30/6/2020 

 200 200  92,5 1,81 27/6/2020 

 200 0  92,5 2,02 25/6/2020 
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Η ανάπτυξη των φυτών λίγο πριν ή λίγο μετά την έναρξη της άνθισης δεν επηρεάστηκε από τις 

μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού και για τους τρεις πειραματικούς αγρούς ενώ η 

εκτιμώμενη έναρξη της άνθισης θεωρείται κανονική με βάση το στάδιο ανάπτυξης στους 

πειραματικούς αγρούς της Μικρολίμνης και του Λαιμού. 

Στη Μικρολίμνη και στο Λαιμό δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη 

μεταξύ των μεταχειρίσεων λίπανσης, με τα φυτά που αναπτύσσονταν στα τεμάχια με την 

ανόργανη λίπανση να εμφανίζουν παρόμοια ανάπτυξη σε σχέση με τα φυτά των τεμαχίων στα 

οποία είχε προστεθεί μόνο κοπριά. Στον πειραματικό αγρό του Λευκώνα υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δυο μεταχειρίσεων λίπανσης με τα φυτά των τεμαχίων της κοπριάς να 

είναι ψηλότερα και με μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια σε σχέση με τα φυτά που αναπτύσσονταν 

στα τεμάχια με ανόργανη λίπανση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην 

προτεινόμενη λιπαντική αγωγή, τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς τον χρόνο 

εφαρμογής, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη αζώτου αλλά και άλλων βασικών θρεπτικών 

στοιχείων κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών στην περίπτωση της ανόργανης 

λίπανσης.  Οι διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων προσθήκης φυτικού υλικού επηρεάστηκαν 

από την προσθήκη κοπριάς ή ανόργανης λίπανσης με τις περιπτώσεις του μάρτυρα να έχουν 

μεγαλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου 

προστέθηκε φυτικό υλικό για ένα ή για δυο έτη, είτε στην μικρή είτε στην μεγαλύτερη 

δοσολογία στην περίπτωση της ανόργανης λίπανσης λόγω της χρήσης των όποιων ποσοτήτων 

αζώτου από τους μικροοργανισμούς του εδάφους για την αποσύνθεση του φυτικού υλικού ενώ 

το αντίθετο εμφανίσθηκε στην περίπτωση της προσθήκης κοπριάς. Η άνθιση στον πειραματικό 

αγρό του Λευκώνα ξεκίνησε σχετικά νωρίτερα από τους δυο άλλους πειραματικούς αγρούς 

λόγω της θρεπτικής καταπόνησης που υπέστησαν τα φυτά. Και στους τρεις αγρούς στο 

συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, έναρξη της άνθισης, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 

προσβολών από εχθρούς και ασθένειες. Οι γραμμές ήταν αρκετά κλειστές στην περιοχή του 

Λαιμού ενώ μόλις είχαν κλείσει στον πειραματικό αγρό της Μικρολίμνης με ελάχιστες 

διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων λίπανσης και καμία επίδραση της μεταχείρισης 

προσθήκης φυτικού υλικού. Στον αγρό του Λευκώνα οι γραμμές λόγω της μειωμένης 

ανάπτυξης των φυτών και της μικρής φυλλικής επιφάνειας ήταν ακόμη πολύ ανοικτές. 

Προβλήματα ζιζανίων δεν παρατηρήθηκαν στο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης και στους 

τρεις αγρούς. 
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Εικόνα 12. Παρατηρήσεις ανάπτυξης στον πειραματικό αγρό της Μικρολίμνης. 
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Εικόνα 13. Παρατηρήσεις ανάπτυξης στον πειραματικό αγρό του Λευκώνα. 
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Εικόνα 14. Παρατηρήσεις ανάπτυξης στον πειραματικό αγρό του Λαιμού. 
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Οι μετρήσεις της περιεκτικότητας των φύλλων σε χλωροφύλλη πραγματοποιήθηκαν σε τρία 

διαφορετικά στάδια ανάπτυξης: στην έναρξη της άνθισης η πρώτη, στο στάδιο της έναρξης 

γεμίσματος των σπόρων η δεύτερη και η τρίτη μέτρηση στην ολοκλήρωση του γεμίσματος των 

σπόρων και πριν από τη φυσιολογική ωρίμανση (SPAD 1-3), χρησιμοποιώντας το φορητό 

όργανο SPAD – 502 (Minolta Co Ltd, Osaka, Japan). Κάθε πειραματικό τεμάχιο χωρίσθηκε σε 

τρία ίσης έκτασης υποτεμάχια τα οποία θεωρήθηκαν ως επαναλήψεις της κάθε μίας από τις 

πέντε μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού. Χρησιμοποιήθηκαν 24 φυτά (4 φυτά Χ 6 

πυραμίδες) ανά υποτεμάχιο-επανάληψη. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ανεπτυγμένα 

φύλλα και στο κεντρικό φυλλάριο, ανάμεσα στο κεντρικό νεύρο και στο έλασμα του φύλλου 

και ήταν συνολικά τέσσερις (δυο εκατέρωθεν), δύο κοντά στη βάση του φύλλου και δύο στο 

μέσο του φύλλου. Τα αποτελέσματα της ολικής περιεκτικότητας των φύλλων σε χλωροφύλλη 

σε μονάδες SPAD στις διαφορετικές μεταχειρίσεις λίπανσης και προσθήκης φυτικού υλικού 

και για τους τρεις πειραματικούς αγρούς φαίνονται στον Πίνακα 5. 
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Εικόνες 15 και 16. Μέτρηση συγκέντρωσης ολικής χλωροφύλλης (SPAD1 και SPAD 2) στα 

στάδια έναρξη της άνθισης και έναρξης γεμίσματος των σπόρων στους πειραματικούς αγρούς 

Μικρολίμνης και Λευκώνα. 

 

Σήμανση τεμαχίων και μέτρηση απόδοσης ανά πειραματικό τεμάχιο 

 

Με την ολοκλήρωση της φυσιολογικής ωρίμανσης και στους τρεις πειραματικούς αγρούς έγινε 

η οριοθέτηση της έκτασης των 3 υποτεμαχίων-επαναλήψεων 25 τετραγωνικών μέτρων ανά 

πειραματικό τεμάχιο και μεταχείριση προσθήκης φυτικού υλικού και για τις δυο εφαρμογές 

λίπανσης (κοπριά και ανόργανη λίπανση) με τη χρήση κόκκινης κορδέλας σήμανσης ενώ 

μετρήθηκε και ο αριθμός των φυτών ανά πυραμίδα σε κάθε υποτεμάχιο-επανάληψη. Σε κάθε 

μια οριοθετημένη έκταση έγινε ξεχωριστή συγκομιδή για τη μέτρηση της απόδοσης ανά 

πειραματικό τεμάχιο (Εικόνες 17 και 18).  
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Εικόνες 17 και 18. Οριοθέτηση υποτεμαχίων-επαναλήψεων ανά μεταχείριση λίπανσης και 

προσθήκης φυτικού υλικού έκτασης 25 m2 στους πειραματικούς αγρούς Μικρολίμνης και 

Λευκώνα. 

 

Η συγκομιδή έγινε με ευθύνη των παραγωγών και σε συνεργασία με την ΕΠΠ. Κάθε 

υποτεμάχιο-επανάληψη των 25 m2 συγκομίσθηκε ξεχωριστά, ο σπόρος ζυγίσθηκε και έγινε 

αναγωγή σε απόδοση ανά στρέμμα. Ο σπόρος στην συνέχεια αποδόθηκε στους παραγωγούς 

ενώ μια μικρή ποσότητα από κάθε υποτεμάχιο-επανάληψη των μεταχειρίσεων προσθήκης 

φυτικού υλικού και λίπανσης κάθε πειραματικού αγρού κρατήθηκε και κωδικοποιήθηκε 



29 

 

σύμφωνα με τις οδηγίες μας ενώ τα δείγματα στάλθηκαν στο Εργαστήριο Βοτανικής του 

Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για περαιτέρω μετρήσεις και 

αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών.  

 

Συλλογή δειγμάτων εδάφους μετά την καλλιέργεια φασολιού στις τρεις πειραματικές 

τοποθεσίες και σχολιασμός αποτελεσμάτων 

 

Μετά την συγκομιδή των πειραματικών αγρών, τέλος Οκτωβρίου 2020 έγινε δειγματοληψία 

60 δειγμάτων εδάφους βάθους 0-30 εκατοστών (2 δείγματα από κάθε μεταχείριση προσθήκης 

φυτικού υλικού και κάθε μεταχείριση λίπανσης, σύνολο 20 δείγματα Χ 3 πειραματικούς 

αγρούς) συν 3 επιπλέον δείγματα από το υπόλοιπο τμήμα του αγροτεμαχίου του κάθε 

παραγωγού. 

 

 

Εικόνα 19. Συλλογή δειγμάτων εδάφους μετά την καλλιέργεια (τέλη Οκτωβρίου 2020) από τον 

πειραματικό αγρό στην τοποθεσία Πρόδαινα-Λαιμός. 

 

Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Γεωπονίας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όπου έγινε μερική ξήρανση και στη συνέχεια αποστολή 

στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης για 

τις απαραίτητες χημικές αναλύσεις. Στα νέα δείγματα εδάφους που στάλθηκαν ζητήθηκαν οι 
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ίδιοι προσδιορισμοί όπως και στα προηγούμενα δείγματα που αναλύθηκαν το 2018 και 2019. 

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων μας στάλθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 όπως 

φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3. 

Από τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, των αναλύσεων της κοπριάς και του 

φυτικού υλικού που έγιναν κατά την διάρκεια του πειραματισμού  και συγκρίνοντας τις αρχικές 

αναλύσεις του 2018 σε σχέση με τις τελικές μετρήσεις μετά το πέρας του πειραματισμού και 

τις δυο καλλιεργητικές χρονιές 2019 και 2020 παρατηρείται μικρή μείωση του εδαφικού pH 

κυρίως στις μεταχειρίσεις της χημικής λίπανσης ενώ στην προσθήκη κοπριάς λόγω του 

ελαφρώς αλκαλικού pH 7,9 της κοπριάς, δεν καταγράφεται μείωση. Δεν παρατηρούνται 

σημαντικές μεταβολές στην EC. Παρατηρείται μικρή άνοδος στην τιμή της οργανικής ουσίας 

του εδάφους ιδίως στις περιπτώσεις όπου η προσθήκη καλαμιού επαναλήφθηκε για 2 

συνεχόμενες χρονιές. Ωστόσο στις περιπτώσεις που η προσθήκη έγινε μόνο το 2019 δεν 

φαίνεται να διατηρείται η μικρή έστω αύξηση του επιπέδου της οργανικής ουσίας του εδάφους 

την επόμενη χρονιά. Η οργανική ουσία του εδάφους προέρχεται από φυτικούς και ζωικούς 

οργανισμούς, ζωντανούς και νεκρούς, καθώς επίσης και από τα υπολείμματα και απορρίμματά 

τους, ανεξάρτητα από το στάδιο αποσύνθεσής τους. Η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική 

ουσία παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και στα ελληνικά εδάφη το ποσοστό της κυμαίνεται 

μεταξύ 1 και 2,5%. Όσον αφορά τα κύρια θρεπτικά στοιχεία άζωτο, φώσφορο και κάλιο, η 

προσθήκη φυτικού υλικού-καλάμι δεν φαίνεται να επηρέασε τη διαθεσιμότητά τους, τόσο στην 

μεταχείριση με κοπριά όσο και στη ανόργανη λίπανση. Ωστόσο στα πειραματικά τεμάχια που 

προστέθηκε φυτικό υλικό, μέρος του προστιθέμενου Ν αναλώθηκε από τους μικροοργανισμούς 

στη διαδικασία της αποδόμησής του. Αυτό γίνεται φανερό από το μειωμένο ποσό των 

διαθέσιμων νιτρικών κυρίως στην περίπτωση της μεταχείρισης Κοπριά + Φυτικό υλικό και σε 

μικρότερο βαθμό στη μεταχείριση Λίπασμα + Φυτικό υλικό. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

περιοχών που καταγράφονται ενδέχεται να οφείλονται και σε διαφοροποιήσεις στην λιπαντική 

τακτική (δόση, χρόνος εφαρμογής, τύπος λιπάσματος) μεταξύ των καλλιεργητών. Η μείωση 

των νιτρικών στο εδαφικό διάλυμα στις μεταχειρίσεις όπου προστέθηκε φυτικό υλικό, σε σχέση 

με τα τεμάχια που δεν προστέθηκε φυτικό υλικό, αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα για το 

αγροοικοσύστημα παράμετρο που αφορά στον περιορισμό της έκπλυσης των νιτρικών στα 

υπόγεια νερά.   

Ορθολογική λίπανση σε συνδυασμό με συστηματική  προσθήκη φυτικού υλικού ελαχιστοποιεί 

τους κινδύνους ρύπανσης με την αποθήκευση μέρους του Ν ως οργανικό. Όταν η λίπανση 

γίνεται σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών και στη σωστή 

χρονική στιγμή, τότε ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο σύστημα.  
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα αναλύσεων εδάφους από τους τρεις πειραματικούς αγρούς μετά το τέλος των μεταχειρίσεων προσθήκης φυτικού υλικού 

και λίπανσης και για τα δυο καλλιεργητικά έτη 2019 και 2020. 
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Αυτό γίνεται, διότι μιμούμαστε έτσι τις αρχές λειτουργίας των φυσικών οικοσυστημάτων, όπου 

η διεργασία της ανοργανοποίησης (μετατροπή του οργανικού σε ανόργανο άζωτο) συμβαδίζει 

με εκείνη της πρόσληψης του αζώτου από τα φυτά . Κάτω από τέτοιες συνθήκες, ο κύκλος του 

αζώτου είναι ουδέτερος, δηλαδή δεν δημιουργείται πλεόνασμα ή έλλειμμα κάποιας μορφής 

αζώτου στο εδαφικό διάλυμα. 

O Φώσφορος Ρ κρίνεται επαρκής σε όλους τους χειρισμούς αν και συστήθηκε η μειωμένη 

προσθήκη σε σχέση με την καλλιεργητική περίοδο 2019. Το γεγονός επιβεβαιώνει την 

εκτίμηση ότι η μακροχρόνια προσθήκη φωσφορικών λιπασμάτων έχει δημιουργήσει υψηλά 

αποθέματα στα εδάφη των φασολοχώραφων της Πρέσπας σε βαθμό που δεν δικαιολογείται η 

συνεχιζόμενη κατ’ έτος προσθήκη. Το κάλιο Κ είναι επαρκές στον Λαιμό (Πρόδαινα) ενώ 

οριακά καλύπτει τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Μικρολίμνη και Λευκώνα. Ωστόσο λόγω της 

υψηλής διαθεσιμότητας ασβεστίου Ca και μαγνησίου Mg που δρουν ανταγωνιστικά στην 

πρόσληψη του Κ θα πρέπει να εφαρμόζεται η λιπαντική αγωγή που συστήθηκε κατά 

περίπτωση. Γενικά η ορθότητα της λιπαντικής αγωγής που ακολουθήθηκε επιβεβαιώνεται  από 

το γεγονός ότι η θρεπτική κατάσταση του αγρού μετά τη συγκομιδή είναι σαφώς καλύτερη από 

την αντίστοιχη του τμήματος που εφάρμοσε ο καλλιεργητής τη συνήθη διαδικασία. 

Ως προς τα ιχνοστοιχεία οι περιεκτικότητες του εδάφους δεν φαίνεται να έχουν επηρεασθεί 

δεδομένης της πολύ μικρής συγκέντρωσής τους στο προστιθέμενο φυτικό υλικό. Οι όποιες 

διαφοροποιήσεις παρατηρούνται αποδίδονται μάλλον στην προσθήκη κοπριάς δεδομένης της 

υψηλής περιεκτικότητάς της σε Ψευδάργυρο Zn (>120ppm), Mn Μαγγάνιο (>50ppm) και 

Χαλκό Cu (>15ppm). Η υψηλή διακύμανση που καταγράφεται στις τιμές των ιχνοστοιχείων 

αναδεικνύει το πρόβλημα της ανομοιόμορφης κατανομής των προστιθέμενων 

εδαφοβελτιωτικών στο έδαφος και ιδιαίτερα στην περίπτωση της κοπριάς αλλά και του 

καλαμιού επιβάλλεται η διασπορά και ενσωμάτωση να γίνεται με επιμέλεια.  

Οι υψηλές διακυμάνσεις δεν επιτρέπουν την αποτύπωση των επιπτώσεων της προσθήκης 

καλαμιού ακόμα και στις περιπτώσεις που η περιεκτικότητά του είναι σαφώς υψηλότερη 

εκείνης του εδάφους όπως στις περιπτώσεις των Zn (>10ppm) και Mn (>120ppm). Σε κάθε 

περίπτωση τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα των τριών διαφυλλικών 

επεμβάσεων με σκευάσματα που περιέχουν Zn και Β όπως προτάθηκαν με τη συμβουλευτική 

λίπανση ενώ για το Μn φαίνεται ότι ήταν  αρκετή μία μόνο επέμβαση το 2020 έναντι των δυο 

που εφαρμόστηκαν το 2019. Δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στην περιεκτικότητα 

σε Fe και Β ωστόσο στην περίπτωση του σιδήρου η προσθήκη χημικής λίπανσης εμμέσως 

αυξάνει τη διαθεσιμότητα στο εδαφικό διάλυμα λόγω της σχετικής μείωσης του pH εν 
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αντιθέσει με την κοπριά που λόγω ελαφρώς αλκαλικού pH συντελεί σε μείωση του 

αφομοιώσιμου Fe στο εδαφικό διάλυμα.  

Συμπερασματικά η αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους με την επαναλαμβανόμενη 

μεγάλη δόση προσθήκης φυτικού υλικού, αν και μικρή, είναι ιδιαίτερα σημαντική για αμμώδη 

εδάφη καθώς έχει θετική επίπτωση και στη βελτίωση της υδατοικανότητας των εδαφών. Η 

παρατήρηση αυτή οδηγεί στην υιοθέτηση πρακτικών για συνεχή και συστηματική προσθήκη 

καλαμιού κατ έτος. Προσθήκη σε δόσεις μεγαλύτερες αυτών που δοκιμάστηκαν στην παρούσα 

έρευνα ενδέχεται να είχε σημαντικότερη επίδραση, ωστόσο αυτό ενέχει τον κίνδυνο ατελούς 

αποδόμησης του καλαμιού και δημιουργία διαθρεπικών προβλημάτων ή άλλων 

δυσλειτουργιών στη ριζόσφαιρα. Περαιτέρω έρευνα θα ήταν χρήσιμη για τη διερεύνηση της 

βέλτιστης γεωργικής πρακτικής.  
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Αγροκομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά στα δείγματα φασολιού των 

διαφορετικών μεταχειρίσεων προσθήκης φυτικού υλικού κατά την καλλιεργητική 

περίοδο 2020 

 

Αφού έγινε η παραλαβή των δειγμάτων φασολιού από τους τρεις πειραματικούς αγρούς, 

αφαιρέθηκαν όλες οι ξένες ύλες και τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε κωδικοποιημένα πλαστικά 

σακουλάκια. 

 

Προσδιορισμός βάρους 100 σπόρων 

Στο πρώτο στάδιο του πειράματος προσδιορίστηκε το βάρος 100 σπόρων σε γραμμάρια. Μέρος 

του κάθε δείγματος τοποθετήθηκε στο ηλεκτρονικό μηχάνημα μέτρησης σπόρων (Contador 

Pfeuffer), μέσω του οποίου μετρήθηκαν 100 σπόροι φασολιού για κάθε δείγμα Οι σπόροι 

ζυγίστηκαν σε ζυγαριά ακριβείας ενώ έγιναν τρεις επαναλήψεις. Τα αποτελέσματα 

εκφράστηκαν ως ο μέσος όρος των τριών επαναλήψεων που έγιναν.  

 

Προσδιορισμός διαστάσεων σπόρων  

Από κάθε δείγμα επιλέχθηκαν τυχαία 20 σπόροι φασολιού. Ύστερα με τη βοήθεια ειδικού 

παχύμετρου (Ff Group Stainless Hardened) προσδιορίστηκε το ύψος, το μήκος και το πάχος 

των σπόρων. Τέλος υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των προσδιορισμών που έγιναν.  

 

Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών με αναλυτικές χημικές μεθόδους στα 

δείγματα φασολιού των διαφορετικών μεταχειρίσεων προσθήκης φυτικού υλικού κατά 

την καλλιεργητική περίοδο 2020 

 

Προσδιορισμός % υγρασίας και λειοτρίβηση δειγμάτων 

Σκαφίδια αλουμινίου κωδικοποιήθηκαν όπως και τα δείγματα με Α για το πρώτο και με Β για 

το δεύτερο προσδιορισμό κάθε δείγματος αντίστοιχα. Ζυγίστηκε το κενό βάρος του σκαφιδίου, 

ύστερα προστέθηκαν 100 γραμμάρια δείγματος μέσα σε αυτό και  ξανά ζυγίστηκε (σκαφίδιο + 

βάρος δείγματος). Τα δείγματα παρέμειναν στον κλίβανο για 48 περίπου ώρες σε θερμοκρασία 

100οC και έπειτα ξαναζυγίστηκαν (βάρος σκαφιδίου + βάρος ξηρού δείγματος). Τα δείγματα 

παρέμειναν στον κλίβανο μέχρι να σταθεροποιήσουν το βάρος τους, έτσι ώστε να ελαττωθεί η 

υγρασία. Αφού υπολογίστηκαν τα αρχικά και τελικά βάρη, τελικά υπολογίσθηκε η επί της % 

υγρασία του κάθε δείγματος ξεχωριστά.  Μετά την αποξήρανση των σπόρων στον κλίβανο 

ακολούθησε η λειοτρίβησή τους. Η λειοτρίβηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στον 



36 

 

εργαστηριακό μύλο κοπής type 4240 (Braun AG, Germany) με σχολαστικό καθαρισμό μεταξύ 

των δειγμάτων για την αποφυγή επιμόλυνσης. Τα λειοτριβημένα δείγματα τοποθετήθηκαν σε 

αεροστεγείς πλαστικές σακούλες έτσι ώστε μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάλυση τους να μην 

απορροφήσουν υγρασία, πράγμα που θα επηρέαζε αρνητικά την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων. 

 

Προσδιορισμός  τέφρας 

Αρχικά πάρθηκαν καθαρά χωνευτήρια πορσελάνης διαφόρων μεγεθών ταυτοποιημένα τα 

οποία τοποθετήθηκαν για μία ώρα στον κλίβανο στους 100°C ώστε να απομακρυνθεί η 

περίσσεια υγρασία. Αφού πέρασε η μια ώρα τα χωνευτήρια απομακρύνθηκαν από τον κλίβανο 

με τη βοήθεια πυράγρας και μεταφέρθηκαν  σε  γυάλινο ξηραντήρα προκειμένου να 

αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατόπιν ζυγίστηκαν κενά (βάρος χωνευτηρίου). Στη 

συνέχεια τοποθετήθηκε στα χωνευτήρια δείγμα 1-1,5 γραμμάρια. Έπειτα μπήκαν τα δείγματα 

στο κλίβανο αποτέφρωσης σε θερμοκρασία 550-600°C μέχρι σταθερού βάρους και μέχρι το 

δείγμα να αποκτήσει λευκό χρώμα. Τα χωνευτήρια με τη βοήθεια πυράγρας ξανά 

μεταφέρθηκαν στο ξηραντήρα μέχρι να αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος και ξανά 

ζυγίστηκαν (βάρος χωνευτηρίου + τέφρας). Η αποτέφρωση θεωρήθηκε πλήρης όταν το 

υπόλειμμα είχε πάρει λευκό ή γκρίζο χρώμα και αυτό χρειάστηκε τουλάχιστον 4 ώρες.  Το 

ευρισκόμενο βάρος μετά τη τελευταία ζύγιση μείον το απόβαρο του χωνευτηρίου αντιστοιχεί 

στο ποσό της ανόργανης ουσίας που περιέχεται στη ποσότητα του δείγματος που 

χρησιμοποιήθηκε. Το αποτέλεσμα ανάγεται επί τοις εκατό και παρέχει την περιεκτικότητα  του 

δείγματος σε ανόργανα συστατικά (τέφρα).  

 

Προσδιορισμός λίπους κατά Soxhlet  

Σε ειδικά επιθέματα τοποθετήθηκε ποσότητα δείγματος και καλύφθηκε με ένα λεπτό στρώμα 

βαμβακιού. Ύστερα τα επιθέματα εισήλθαν στον υποδοχέα της συσκευής. Τα μεταλλικά 

ποτηράκια υποδοχής του διαλύτη στεγνώθηκαν και ζυγίστηκαν. Σε κάθε ένα προστέθηκαν 25-

50 ml πετρελαϊκού αιθέρα και μετά τοποθετήθηκαν στη θέση της υποδοχής τους. Τα δείγματα 

εκχυλίστηκαν για 15’ λεπτά με τα επιθέματα βαπτισμένα στον οργανικό διαλύτη και 30-40’ 

λεπτά χωρίς τα επιθέματα να είναι βαπτισμένα στον διαλύτη. Ο διαλύτης συγκεντρώθηκε στον 

εκχυλιστήρα της συσκευής. Τα μεταλλικά ποτηράκια αφαιρέθηκαν από τη συσκευή και 

τοποθετήθηκαν στο πυριαντήριο στους 100°C για 30’ και έπειτα κρύωσαν στο γυάλινο 

ξηραντήρα. Τέλος ζυγίστηκαν και ακολούθησε ο υπολογισμός του ποσοστού λίπους. 
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Προσδιορισμός πρωτεϊνών με τη μέθοδο Kjeldahl  

Αρχικά σε μια φιάλη Kjeldahl χωρίς δείγμα προστέθηκαν 10 γρ. θειικού καλίου και 1 γρ. 

θειικού χαλκού για να γίνει ο λευκός προσδιορισμός. Σε μια άλλη φιάλη Κjeldahl προστέθηκαν 

10 γρ. θειικού καλίου, 1 γρ. θειικού χαλκού και 0,5 γρ. λειοτριβημένου δείγματος. Σε κάθε 

φιάλη προστέθηκαν 20 ml πυκνού θεϊκού οξέος και έγινε ανάδευση. Η φιάλη τοποθετήθηκε 

στη συσκευή καύσης Kjeldahl για να πραγματοποιηθεί η υγρή καύση. Η καύση συνεχίστηκε 

έως ότου το διάλυμα έγινε διαυγές και άχρωμο. Κατά τη διάρκεια της καύσης η φιάλη 

αναδευόταν τακτικά. Μετά το πέρας μιάμισης ώρας και αφού τελείωσε η καύση η φιάλη 

ψύχθηκε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η φιάλη τοποθετήθηκε στη συσκευή Kjeldahl. Μέσα 

προστέθηκε διάλυμα καυστικού νατρίου 30% και νερό, με το καυστικό νάτριο να πρέπει να 

βρίσκεται συνεχώς σε περίσσεια. Το νερό και η αμμωνία μέσα στη φιάλη σχηματίζουν το 

υδροξείδιο του αμμωνίου το οποίο αντιδρά με το καυστικό νάτριο. Η κάτω πλευρά του 

ψυκτήρα της συσκευής βρίσκεται μέσα σε διάλυμα βορικού οξέος 2%. Έτσι η αμμωνία 

απελευθερώνεται και προσλαμβάνεται με απόσταξη στο διάλυμα βορικού οξέος. Αυτό το 

διάλυμα ογκομετρήθηκε με πρότυπο διάλυμα 0,1Ν υδροχλωρικού οξέος. Στο τέλος της 

διαδικασίας η φιάλη απομακρύνεται με τη βοήθεια πυράγρας και ο ψυκτήρας ξεπλένεται με 

απεσταγμένο νερό. Από τα καταναλωθέντα ml πρότυπου διαλύματος υπολογίστηκε το επί τοις 

εκατό άζωτο των δειγμάτων φασολιού. 

 

Προσδιορισμός ινωδών ουσιών  

Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν ειδικά ποτηράκια με πορώδη πάτο. Αρχικά 

τοποθετήθηκαν στο πυριαντήριο και μετά στο ξηραντήριο για να μην απορροφήσουν υγρασία. 

Πρώτα ζυγίστηκε το βάρος κενού ποτηριού. Ύστερα ζυγίστηκε το βάρος ποτηριού + βάρος 

δείγματος (περίπου 0,5 γρ.) και τοποθετήθηκε στον ειδικό υποδοχέα. Με τη βοήθεια του 

υποδοχέα τα ποτηράκια μεταφέρθηκαν στη συσκευή θερμής εκχύλισης Fibretec και 

σταθεροποιήθηκαν στη σωστή τους θέση. Για τη πραγματοποίηση του πρώτου βρασμού 

προστέθηκε στα ποτηράκια προθερμασμένο θειικό οξύ. Ύστερα προστέθηκαν 4-5 σταγόνες 

οκτανόλης (με τη βοήθεια πιπέτας) για να παρεμποδιστεί ο σχηματισμός υπερβολικής 

ποσότητας αφρού και ρυθμίστηκε η θερμοκρασία έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ένας συνεχής 

και ήπιος βρασμός για 30’ λεπτά ακριβώς. Με τη βοήθεια του συστήματος κενού που φέρει η 

συσκευή απομακρύνθηκε το θειικό οξύ μαζί με τα διαλυμένα, μη κυτταρινούχα συστατικά του 

δείγματος. Για το τέλος του πρώτου βρασμού τα δείγματα ξεπλύθηκαν 3 φορές με απεσταγμένο 

νερό. Για τη πραγματοποίηση του δεύτερου βρασμού σε κάθε ποτηράκι προστέθηκε 

προθερμασμένο υδροξείδιο του καλίου. Προστέθηκαν και εδώ 4-5 σταγόνες οκτανόλης και ο 
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βρασμός των δειγμάτων έγινε για 30’ λεπτά ακριβώς. Με τη βοήθεια του συστήματος του 

κενού απομακρύνθηκε το υδροξείδιο του καλίου μαζί με τα διαλυμένα συστατικά των 

δειγμάτων. Τέλος τα δείγματα ξεπλύθηκαν 3 φορές με απεσταγμένο νερό. 

Με τη βοήθεια του υποδοχέα τα ποτηράκια αφαιρέθηκαν από τη συσκευή θερμής εκχύλισης 

και ξεπλύθηκαν 3 φορές με ακετόνη. Τοποθετήθηκαν στο πυριαντήριο στους 100οC για να 

στεγνώσουν και ύστερα στο ξηραντήριο για να κρυώσουν. Αμέσως μετά ζυγίστηκαν βάρος 

ποτηριού +βάρος ινωδών ουσιών + τέφρα. 

Εν συνεχεία τα ποτηράκια τοποθετήθηκαν στο κλίβανο αποτέφρωσης στους 500οC για 3 ώρες. 

Μετά τοποθετήθηκαν στο πυριαντήριο και μετά στο ξηραντήριο για να κρυώσουν. Τέλος τα 

ποτηράκια ζυγίστηκαν βάρος ποτηριού + βάρος τέφρας. Η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε 

ινώδεις ουσίες υπολογίστηκε με βάση τα παραπάνω βάρη. 

 

Προσδιορισμός ελεύθερων αζωτούχων εκχυλισματικών ουσιών (Ε.Α.Ε.Ο) 

Ο προσδιορισμός των ελεύθερων αζωτούχων εκχυλισματικών ουσιών (Ε.Α.Ε.Ο) έγινε έμμεσα, 

δηλαδή με τη πρόσθεση των εκατοστιαίων περιεκτικοτήτων του αναλυμένου δείγματος σε 

υγρασία, συνολικές αζωτούχες ουσίες, λιπαρές ουσίες, ινώδεις ουσίες και ανόργανη ουσία και 

αφαίρεση του αθροίσματος αυτού από το εκατό. Οι Ε.Α.Ε.Ο. θεωρούνται ότι αποτελούν το 

πλέον εύπεπτο από τα μη αζωτούχα συστατικά και συνήθως ισοδυναμούν με την 

περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.  

 

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στα δείγματα φασολιού των διαφορετικών 

μεταχειρίσεων προσθήκης φυτικού υλικού κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020 

 

Ποσοστό ενυδάτωσης και προσδιορισμός του % φλοιού των σπόρων φασολιού  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ζύγιση 100 σπόρων φασολιού από κάθε δείγμα και μετρήθηκε το 

αρχικό τους βάρος. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν σε πλαστικά ποτήρια αφού πρώτα 

ταυτοποιήθηκαν. Στα ποτήρια προστέθηκε απεσταγμένο νερό μέχρι σχεδόν την κορυφή. Η 

αύξηση της ενυδάτωσης των σπόρων υπολογίστηκε ως η εκατοστιαία αύξηση της μάζας που 

εμβαπτίστηκαν για 12 ώρες (τελικό βάρος) στο απεσταγμένο νερό. Μετά την ενυδάτωση 

πάρθηκαν τυχαία 20 σπόροι από κάθε δείγμα. Ταυτοποιήθηκαν αλουμινένια δοχεία με Π και 

Κ για το περίβλημα και τις κοτυληδόνες αντίστοιχα και τοποθετήθηκαν στον κλίβανο στους 

105ο C για 24 ώρες. Μετά ακολούθησε ζύγιση του ξηρού βάρους των κοτυληδόνων και του 

περιβλήματος. Το ποσοστό του περιβλήματος του σπόρου υπολογίστηκε ως ο λόγος ΞΒ του 
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περιβλήματος προς το ΞΒ του περιβλήματος και των κοτυληδόνων. Όλες οι δοκιμές 

πραγματοποιήθηκαν δύο φορές.  

 

Προσδιορισμός βραστερότητας σε σπόρους φασολιού 

Η βραστερότητα προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται σε προηγούμενα 

άρθρα. Πάρθηκαν 60 σπόροι φασολιού από κάθε δείγμα και τοποθετήθηκαν σε κωνική φιάλη 

των 500 ml με 350 ml απεσταγμένο νερό. Οι φιάλες τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο 

διατηρούμενο στους 100ο C. Μετά από 30 λεπτά αρχικού βρασμού ελήφθησαν δείγματα 10 

σπόρων από κάθε κωνική φιάλη σε διαστήματα 5 λεπτών. Χρησιμοποιήθηκε πενετρόμετρο 

(Sur RNR-6 Βερολίνο, Γερμανία) με βάρος φορτίου βελόνας 50 γραμμαρίων και ταχύτητας 0,5 

δευτερόλεπτα, μετρώντας το βάθος διείσδυσης της βελόνας. Οι σπόροι θεωρήθηκαν βρασμένοι 

όταν η τιμή της βελόνας έφτασε στα 6 mm., που αντιπροσωπεύει τους πλήρως βρασμένους 

σπόρους σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται σε προηγούμενα άρθρα. 

 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) 

με τρεις παράγοντες (τοποθεσία, λίπανση και μεταχείριση προσθήκης καλαμιού) ενώ για τη 

σύγκριση των διαφορών των διαφορετικών μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η Ελάχιστη 

Σημαντική Διαφορά (ΕΣΔ). 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

Η ανάλυση παραλλακτικότητας αγροκομικών, φυσιολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών 

που μετρήθηκαν και στις τρεις πειραματικές τοποθεσίες την καλλιεργητική περίοδο 2020 

φαίνεται στον Πίνακα 4. Παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της τοποθεσίας στα αγροκομικά 

χαρακτηριστικά (απόδοση και βάρος 100 σπόρων) στα φυσιολογικά (ολική συγκέντρωση 

χλωροφύλλης σε μονάδες SPAD και στα τρία στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας) αλλά και 

σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου που μετρήθηκαν. Οι σημαντικές αυτές 

διαφορές μπορούν να αποδοθούν στις αρχικές ιδιότητες του εδάφους των πειραματικών αγρών, 

με τον πιο γόνιμο και με τα καλύτερα εδαφολογικά χαρακτηριστικά πειραματικό αγρό στην 

περιοχή Πρόδαινα-Λαιμού να εμφανίζει τις μεγαλύτερες αποδόσεις, την υψηλότερη 

συγκέντρωση χλωροφύλλης και τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίσης σημαντικό 

ρόλο έπαιξε και ο τρόπος μεταχείρισης της καλλιέργειας από τους διαφορετικούς παραγωγούς. 

Ιδιαίτερα στον πειραματικό αγρό του Λευκώνα υπήρξε μια καθυστέρηση στην εφαρμογή των 

προτεινόμενων λιπαντικών αγωγών (βασική και επιφανειακή λίπανση) που φαίνεται και στην 
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μειωμένη ανάπτυξη και την πρόωρη άνθηση λόγω της θρεπτικής καταπόνησης σε όλες τις 

μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού σε σύγκριση με τους δυο άλλους πειραματικούς 

αγρούς (Πίνακας 2) με αποτέλεσμα η καλλιέργεια του φασολιού να επηρεαστεί σημαντικά 

τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την συγκέντρωση ολικής χλωροφύλλης η οποία 

εμμέσως επηρεάζεται από την αζωτούχο κατάσταση της καλλιέργειας. Παρομοίως 

επηρεάστηκαν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου και κυρίως το ποσοστό πρωτεΐνης 

και τέφρας με τα δείγματα από την περιοχή του Λευκώνα να εμφανίζουν στατιστικώς 

μικρότερες τιμές σε σχέση με τις άλλες δυο τοποθεσίες. 

 

Πίνακας 4. Ανάλυση παραλλακτικότητας διαφόρων παραμέτρων που μετρήθηκαν στις τρεις 

πειραματικές τοποθεσίες την καλλιεργητική περίοδο 2020 και επηρεάστηκαν από την 

Τοποθεσία (Τ), την Λίπανση (Λ) και τις 5 μεταχειρίσεις προσθήκης καλαμιού (Κ) (0-0, 100-0, 

100-100, 200-200 και 200-0 Kg/100 m2 για τις καλλιεργητικές περιόδους 2019 και 2020 

αντίστοιχα). 

 

Παράμετρος Τοποθεσία  

(Τ)  
Λίπανση 

(Λ) 
Καλάμι 

(Κ) 
Τx Λ Τ x Κ Λ x Κ Τ x Λ x Κ 

ΒΕ 2 1 4 2 8 4 8 

       

Απόδοση *** ** ** *** *** ** ** 

Βάρος 100 σπόρων  *** NS * *** *** NS NS 

SPAD 1 *** NS * NS *** NS NS 

SPAD 2 ** NS * NS NS NS NS 

SPAD 3 *** NS NS NS NS NS NS 

Τέφρα  *** ** ** ** *** *** *** 

Πρωτεΐνες   *** ** ** *** NS ** ** 

Λίπος  *** NS *** *** *** *** *** 

Ινώδεις Ουσίες  *** *** *** *** *** *** *** 

Υδατάνθρακες  *** **      **             *** NS *** * 

Ενυδάτωση  *** NS * *** NS * * 

Φλοιός  ** NS * *** ** * NS 

Βραστερότητα  *** *** NS *** NS * NS 

ΒΕ=Βαθμοί Ελευθερίας, * =Επίπεδο σημαντικότητα P<0.05, ** =Επίπεδο σημαντικότητα P<0.01,  
*** =Επίπεδο σημαντικότητα P<0.001,  NS= μη σημαντικό 
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Ο παράγοντας λίπανση (κοπριά ή ανόργανη λίπανση) επηρέασε σημαντικά την απόδοση με 

την εφαρμογή ανόργανης λίπανσης να υπερτερεί σημαντικά της προσθήκης κοπριάς σε όλες 

τις μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού και στις τρεις τοποθεσίες. Το  βάρος 100 σπόρων 

και η συγκέντρωση ολικής χλωροφύλλης και στα τρια στάδια ανάπτυξης που μετρήθηκε δεν 

επηρεάσθηκαν από την διαφορετική λίπανση αλλά περισσότερο από τις διαφορετικές 

τοποθεσίες. Υπήρξε στατιστικώς σημαντική επίδραση του παράγοντα λίπανση σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του σπόρου όπως ποσοστό πρωτεϊνών και ινωδών ουσιών, αλλά και χρόνου 

βραστερότητας με τα πειραματικά τεμάχια που λιπάνθηκαν σύμφωνα με τις συνιστώμενες 

δόσεις ανόργανων λιπασμάτων να εμφανίζουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τα τεμάχια που 

λιπάνθηκαν μόνο με κοπριά ανεξάρτητα από την τοποθεσία και τις μεταχειρίσεις προσθήκης 

φυτικού υλικού (Πίνακας 4). Η μεγαλύτερη προσθήκη βασικών θρεπτικών στοιχείων όπως 

άζωτο, φώσφορος και κάλιο αλλά και ιχνοστοιχείων με την εφαρμογή ανόργανης λίπανσης σε 

σχέση με την εφαρμογή κοπριάς επηρέασε θετικά κάποια από τα σημαντικότερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Οι μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού καλαμιού επηρέασαν την απόδοση με όλες τις 

περιπτώσεις να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με την μηδενική προσθήκη φυτικού 

υλικού και για τα δυο συνεχόμενα έτη ανεξάρτητα από τη μεταχείριση λίπανσης, με την 

προσθήκη 200 κιλών/100 m2 για ένα έτος (200-0) να έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε 

σχέση με την περίπτωση του μάρτυρα (0-0) αλλά όχι με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις προσθήκης 

φυτικού υλικού (Πίνακας 5). Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί ίσως στην καλύτερη αξιοποίηση 

του νερού λόγω της πιθανής βελτίωσης της υδατοϊκανότητας του εδάφους από την προσθήκη 

φυτικού υλικού η οποία έδειξε από τις τελικές εδαφολογικές αναλύσεις ότι στις μεγαλύτερες 

δόσεις μπορεί να αυξήσει την οργανική ουσία κυρίως σε αμμώδη εδάφη. Το βάρος 100 σπόρων 

δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των μεταχειρίσεων προσθήκης φυτικού υλικού 

αλλά στην μεταχείριση 200-0 υπήρξε μια μικρή αύξηση σε σχέση με τον μάρτυρα. Η 

συγκεκριμένη μεταχείριση επίσης δεν επηρέασε σημαντικά την συγκέντρωση ολικής 

χλωροφύλλης και στα τρία στάδια ανάπτυξης (Πίνακας 5). Στους πίνακες 6 και 7 μπορούμε να 

δούμε την επίδραση των μεταχειρίσεων λίπανσης και προσθήκης φυτικού υλικού σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και φυσικοχημικές ιδιότητες του σπόρου. Η προσθήκη καλαμιού επηρέασε 

στατιστικώς σημαντικά τα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου και στις τρεις 

τοποθεσίες ανεξάρτητα από τον τρόπο λίπανσης με τις μεταχειρίσεις (200-0) και (200-200) να 

έχουν υψηλότερη συγκέντρωση πρωτεϊνών και ινωδών ουσιών και χαμηλότερο ποσοστό 

λίπους έναντι των άλλων μεταχειρίσεων ιδιαίτερα στη λίπανση με κοπριά με τις διαφορές να 
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είναι στατιστικώς σημαντικές σε σχέση με την περίπτωση του μάρτυρα για την συγκέντρωση 

των ινωδών ουσιών (Πίνακας 6).  

 

Πίνακας 5. Επίδραση μεταχείρισης λίπανσης (κοπριά 5 τόνοι/στρέμμα ή ανόργανη λίπανση με 

βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις) και προσθήκης φυτικού υλικού (0-0, 100-0, 100-100, 200-

200 και 200-0 Kg/100 m2 για τις καλλιεργητικές περιόδους 2019 και 2020 αντίστοιχα) σε 

αγροκομικές και φυσιολογικές παραμέτρους και στις τρεις πειραματικές τοποθεσίες κατά την 

καλλιεργητική περίοδο 2020. 

 

Λίπανση 
             Προσθήκη 

                Καλαμιού (2019-2020) 

               (Kg/100 m2) 

Απόδοση  

(Kg/στρ)* 
Βάρος 100 

σπόρων (g) 
 SPAD 1 SPAD 2 SPAD 3 

ΚΟΠΡΙΑ                   

        

                                    0-0  405,7b 68,7а  39,8а 40,7а 31,6а 

                                  100-0  440,4ab 68,4а  39,1а 39,8а 31,5а 

                                100-100 

                                    
 436,0ab 68,7а  38,8а 39,7а 31,5а 

                              200-200 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 426,6ab 68,9а  39,0а 41,0а 31,8а 

                                 200-0 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 456,8a 70,3а  39,8а 41,5а 32,4а 

*  Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (t-κριτήριο, P<0,05). 

 
ΑΝΟΡΓΑΝΗ          

ΛΙΠΑΝΣΗ        

                                    0-0  420,3b       67,1а 39,6а 40,0а 32,1а 

                                  100-0  427,4ab  68,8а  39,6а 41,1а 32,4а 

                                100-100 

                                    
 459,7ab  68,1а  38,3а 40,1а 32,8а 

                              200-200 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 444,9ab 68,9а  39,9а 40,9а  31,8а 

                                 200-0 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 470,3a 69,2а  39,5а 41,4а 34,2а 

*  Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (t-κριτήριο, P<0,05). 

 

Το ποσοστό ενυδάτωσης των σπόρων ήταν υψηλότερο στην περίπτωση του μάρτυρα και στις 

δυο μεταχειρίσεις λίπανσης (Πίνακας 7) ίσως λόγω των διαφορών που παρουσιάστηκαν στην 

συγκέντρωση των ινωδών ουσιών και των Ε.Α.Ε.Ο σε σχέση με τις περισσότερες μεταχειρίσεις 

προσθήκης φυτικού υλικού (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6. Επίδραση μεταχείρισης λίπανσης (κοπριά 5 τόνοι/στρέμμα ή ανόργανη λίπανση με 

βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις) και προσθήκης φυτικού υλικού (0-0, 100-0, 100-100, 200-

200 και 200-0 Kg/100 m2 για τις καλλιεργητικές περιόδους 2019 και 2020 αντίστοιχα) σε 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και στις τρεις πειραματικές τοποθεσίες κατά την καλλιεργητική 

περίοδο 2020. 

 

Λίπανση 
             Προσθήκη 

                Καλαμιού (2019-2020) 

               (Kg/100 m2) 

Τέφρα  

(%) * 
Πρωτεΐνες 

(%) 
 Λίπος 

(%) 
Ινώδεις 

ουσίες (%) 
Ε.Α.Ε.Ο 

(%) 

ΚΟΠΡΙΑ                   

        

                                    0-0  4,7a 22,6abc 

 

 1,16a 3,62c 56,3ab 

                                  100-0  4,6a 21,7b  1,13a 4,63ab 56,6ab 

                                100-100 

                                    
 4,6a 21,2c  0,80b 4,36ab 58a 

                              200-200 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 4,7a 23,2ab  0,98ab 4,25bc 55,8ab 

                                 200-0 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 4,7a 23,7a  1,08a 4,92a 54,4b 

*  Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (t-κριτήριο, P<0,05). 

 
ΑΝΟΡΓΑΝΗ          

ΛΙΠΑΝΣΗ        

                                    0-0  4,4ab      23,1a 1,01a 4,11b 55,5a 

                                  100-0  4,8a 22,5a  1,11a 4,45ab 56,3a 

                                100-100 

                                    
 4,7a 23,9a  1,13a 4,84ab 54,3a 

                              200-200 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 4,4ab 23,0a  0,98a 5,07a 55,5a 

                                 200-0 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 4,2b 23,2a  1,01a 5,38a 54,9a 

*  Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (t-κριτήριο, P<0,05). 

 

Ο χρόνος βραστερότητας δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των πέντε μεταχειρίσεων 

προσθήκης φυτικού υλικού με τον μάρτυρα (0-0) να έχει παρόμοιο χρόνο βραστερότητας σε 

σχέση με τις άλλες μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού και στις δυο μεταχειρίσεις 

λίπανσης (Πίνακας 4). Όταν οι μεταχειρίσεις μελετήθηκαν ανά περίπτωση λίπανσης η 

προσθήκη φυτικού υλικού (200-200) εμφάνισε μια στατιστικώς σημαντική μείωση στον χρόνο 

βρασίματος σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις στην περίπτωση της λίπανσης με κοπριά 

ενώ στην περίπτωση της ανόργανης λίπανσης τον μικρότερο χρόνο είχαν οι μεταχειρίσεις 200-

0 και ο μάρτυρας (Πίνακας 7). 
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Πίνακας 7. Επίδραση μεταχείρισης λίπανσης (κοπριά 5 τόνοι/στρέμμα ή ανόργανη λίπανση με 

βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις) και προσθήκης φυτικού υλικού (0-0, 100-0, 100-100, 200-

200 και 200-0 Kg/100 m2 για τις καλλιεργητικές περιόδους 2019 και 2020 αντίστοιχα) σε 

φυσικοχημικές παραμέτρους και στις τρεις πειραματικές τοποθεσίες κατά την καλλιεργητική 

περίοδο 2020. 

 

Λίπανση 
              Προσθήκη 

                Καλαμιού (2019-2020) 

               (Kg/100 m2) 

Ενυδάτωση 
(% στις 12 h)* 

Φλοιός 
(% σπόρου) 

 Βραστερότητα 

(min) 
  

ΚΟΠΡΙΑ                   

        

                                    0-0  86,3a 8,10ab  45,0a   

                                  100-0  85,2ab 8,37a  45,0a   

                                100-100 

                                    
 83,4b 8,03b  45,0a   

                              200-200 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 84,9ab 8,34a  42,5b   

                                 200-0 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 85,1ab 8,18ab  43,3a   

*  Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (t-κριτήριο, P<0,05). 

 
ΑΝΟΡΓΑΝΗ          

ΛΙΠΑΝΣΗ        

                                    0-0         86,8a           7,94b 40,8b   

                                  100-0         80,5d 8,16ab  43,3a   

                                100-100 

                                    
 85,9ab 8,39a  40,8b   

                              200-200 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

 82,8cd 8,31a  43,3a   

                                 200-0 

                                    
 301,4 b 75,2 a  43,3 a 38,5 a 27,1 a 

 

   84,3abc 8,14ab  40,8b   

  *  Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (t-κριτήριο, P<0,05). 
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Σύνοψη-συμπεράσματα 

 

Το δεύτερο έτος πειραματισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιολόγηση χρήσης 

βιομάζας που προέρχεται από τη διαχείριση της παραλίμνιας βλάστησης της Μικρής Πρέσπας 

(κυρίως καλαμιού Phragmites australis και ψαθιού Typha angustifolia) στη βελτίωση 

καλλιεργούμενων εδαφών στην περιοχή της Πρέσπας» υπήρξε μια συνέχεια της πολύ καλής 

συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και υλοποιήθηκαν όλες οι δράσεις που 

προβλέπονταν κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020. Τα δείγματα εδάφους από τους τρεις 

πειραματικούς αγρούς, μετά το τέλος του πρώτου έτους πειραματισμού πάρθηκαν άμεσα  ενώ 

τα αποτελέσματα των αναλύσεων στάλθηκαν από το συνεργαζόμενο εργαστήριο μέσα στο 

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή κοπριάς και φυτικού υλικού έγινε σύμφωνα με 

τα νέα πειραματικά σχέδια που στάλθηκαν έγκαιρα από το Τμήμα Γεωπονίας. Στάλθηκε 

έγκαιρα η νέα συμβουλευτική λίπανση ανά αγρό με βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις και η 

ΕΠΠ προμήθευσε άμεσα τους παραγωγούς με τα κατάλληλα λιπάσματα και σκευάσματα. Οι 

συνεργάτες του Τμήματος Γεωπονίας έκαναν τις προβλεπόμενες μετρήσεις και παρατηρήσεις 

ενώ σε συνεργασία με την ΕΠΠ έγιναν οι μετρήσεις απόδοσης ανά πειραματικό τεμάχιο και 

αγρό. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά προσδιορίστηκαν σε δείγματα που στάλθηκαν στο Τμήμα 

Γεωπονίας και σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους ενώ σε δείγματα εδάφους ανά 

πειραματικό τεμάχιο και αγρό έγιναν περαιτέρω εδαφολογικές αναλύσεις στο τέλος της 

καλλιεργητικής περιόδου 2020. Συμπερασματικά: 

- Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων λίπανσης και καμία 

σημαντική επίδραση των μεταχειρίσεων προσθήκης του φυτικού υλικού στο φύτρωμα και 

την πρώτη ανάπτυξη του φασολιού. 

- Η ανάπτυξη των φυτών λίγο πριν ή λίγο μετά την έναρξη της άνθισης δεν επηρεάστηκε από 

τις μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού στους δυο πειραματικούς αγρούς της 

Μικρολίμνης και του Λαιμού ενώ η εκτιμώμενη έναρξη της άνθισης ήταν κανονική με βάση 

το στάδιο ανάπτυξης. Στον πειραματικό αγρό του Λευκώνα η ανάπτυξη των φυτών και η 

άνθιση επηρεάστηκε και από τον τρόπο λίπανσης αλλά και από την προσθήκη φυτικού 

υλικού αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση εφαρμογής της λιπαντικής αγωγής. 

- Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα ζιζανίων, ασθενειών ή/και εχθρών στις 

διαφορετικές μεταχειρίσεις λίπανσης και προσθήκης φυτικού υλικού. 

- Παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της τοποθεσίας σε αγροκομικά, φυσιολογικά αλλά και 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου κυρίως λόγω της διαφορετικής καλλιεργητικής 

μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών. 
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- Ο παράγοντας λίπανση (κοπριά ή ανόργανη λίπανση) επηρέασε σημαντικά την απόδοση με 

την εφαρμογή ανόργανης λίπανσης να υπερτερεί σημαντικά της προσθήκης κοπριάς σε όλες 

τις μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού υλικού και στις τρεις τοποθεσίες ενώ υπήρξε 

στατιστικώς σημαντική επίδραση σε ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου όπως 

ποσοστό πρωτεϊνών και ινωδών ουσιών, αλλά και χρόνου βραστερότητας. 

- Οι μεταχειρίσεις προσθήκης φυτικού καλαμιού επηρέασαν την απόδοση με όλες τις 

περιπτώσεις να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με την μηδενική προσθήκη φυτικού 

υλικού και για τα δυο συνεχόμενα έτη με την προσθήκη 200 κιλών/100 m2 για ένα έτος 

(200-0) να έχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε σχέση με την περίπτωση του μάρτυρα 

(0-0) ανεξάρτητα από τη μεταχείριση λίπανσης. 

- Με την επαναλαμβανόμενη μεγάλη δόση προσθήκης φυτικού υλικού παρατηρήθηκε μια 

μικρή αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους, ιδιαίτερα σημαντική για αμμώδη εδάφη, 

καθώς έχει θετική επίπτωση και στη βελτίωση της υδατοϊκανότητας των εδαφών. Η 

παρατήρηση αυτή οδηγεί στην υιοθέτηση πρακτικών για συνεχή και συστηματική 

προσθήκη καλαμιού κατ’ έτος. Προσθήκη σε δόσεις μεγαλύτερες αυτών που δοκιμάστηκαν 

στην παρούσα έρευνα ενδέχεται να είχε σημαντικότερη επίδραση, ωστόσο αυτό ενέχει τον 

κίνδυνο ατελούς αποδόμησης του καλαμιού και δημιουργία διαθρεπικών προβλημάτων ή 

άλλων δυσλειτουργιών στη ριζόσφαιρα. Περαιτέρω έρευνα θα ήταν χρήσιμη για τη 

διερεύνηση της βέλτιστης γεωργικής πρακτικής σχετικά με την επίδραση της προσθήκης 

καλαμιού στην βελτίωση καλλιεργούμενων εδαφών στην περιοχή της Πρέσπας.  

 

Summary-Conclusions 

 

During the second year of experimentation in the framework of the program "Assessment of 

biomass utilization derived from the management of the riparian areas of Mikri Prespa (mainly 

Phragmites australis and Typha angustifolia reed) in the improvement of cultivated soils in the 

Prespa area" there was continuous cooperation of the collaborating bodies and all the actions 

foreseen for the growing season 2020 were implemented. After the end of the first year of 

experimentation, soil samples from the three experimental fields, were taken and the results of 

the analyses were sent by the collaborating laboratory within the stipulated time. The 

application of the materials, manure and plant material was implemented according to the new 

experimental designs provided timely by the Department of Agriculture. The fertilization plan 

for each field based on soil analysis was timely delivered and the SPP provided producers with 

the appropriate fertilizers immediately. The members of the Department of Agriculture took the 
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necessary observations and measurements while in collaboration with the SPP the yield 

measurements per experimental plot were performed in all three experimental fields. The 

quality characteristics were determined in samples sent to the Department of Agriculture and 

according to the appropriate methods, while further soil analyzes were performed at the end of 

the 2020 growing season in soil samples per experimental plot and field. In conclusion:  

- There were no significant differences between the fertilization treatments and no significant 

effect of the addition of reed plant material to the germination and the first growth of the bean 

crop.  

- Plant growth before or after the start of flowering was not affected by the treatments of plant 

material addition in the two experimental fields of Mikrolimni and Laimos, while the estimated 

start of flowering was normal at this growth stage. In the experimental field of Lefkonas plant 

growth and flowering was influenced by both the method of fertilization and the addition of 

reed plant material, but this was mainly due to the delayed application of fertilization. 

- No significant problems of weeds, diseases and/or pests were observed in the different 

treatments of fertilization and addition of reed plant material.  

- A significant effect of the location was observed in agronomic, physiological but also in the 

quality characteristics of the seed mainly due to the different crop treatment from the producers.  

- The fertilization factor (manure or inorganic fertilization) significantly affected the yield with 

the application of inorganic fertilization significantly exceeding the application of manure in 

all treatments of reed plant material addition and in all three locations while there was a 

statistically significant effect on some quality characteristics of seed such as fiber concentration, 

but also cooking time. 

 - Reed plant addition treatments affected bean yield with all treatments showing higher values 

compared to the control (0-0 addition for both consecutive years) with the addition of 200 kg/ 

100 m2 for one year (200-0) to have statistically significant difference compared to the case of 

the control (0-0) regardless of the fertilization treatment.  

- With the repeated large dose of reed plant material, a small increase of the soil organic matter 

was observed, especially important for sandy soils, as it has a positive effect on the 

improvement of soil water holding capacity. This observation could lead to the adoption of 

practices for continuous and systematic addition of reed per year. However, applying higher 

doses to those tested in the present study may have had a more significant effect, however this 

carries the risk of incomplete degradation of the reed and the development of nutritional 

problems or other dysfunctions in the rhizosphere.  
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- Further research would be useful to explore the best agricultural practice on the effect of reed 

addition on arable land improvement in the Prespa area. 

 


