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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αποτελέσµατα πειραµάτων που διεξήχθησαν τη διετία
2000-2001 και µετά τον παγετό τις 7-8/4/2003, στον αγρό, σε φυτείες του Ι.Φ.∆. και ιδιωτών
και στα εργαστήρια του Ι.Φ.∆.
Τα έτη 2000-2001 ψεκάστηκαν δένδρα ροδακινιάς ποικιλίας Fortuna µε συνδυασµούς των
χηµικών ουσιών Paclobutrazol 25 SC, Ethrel 48AS, Ultraffix 60SL, Βιταµίνες Ε, C και
Γλυκερίνη, Ουρία 46G, Kocide 40WG, Κιτρικό Οξύ και Accel 20TB µε σκοπό την οψίµιση
της άνθισης. Θετικά αποτελέσµατα έδωσε µόνο οι ψεκασµοί που έγιναν µε Ethrel 48AS
(Ethephon) και προκάλεσαν οψίµηση της άνθησης κατά µία εβδοµάδα. Μετά από τη χρήση
των παραπάνω χηµικών ουσιών µελετήθηκε το ποσοστό ζηµιάς των ανθοφόρων οφθαλµών
από χαµηλές θερµοκρασίες που δέχτηκαν σε ψυκτικούς θαλάµους και βρέθηκε πως τη
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα έδωσαν η χρήση της ουρίας, του χαλκού και των βιταµινών Ε και
C προκαλώντας µείωση των ζηµιών από 40 µέχρι 60%. Επίσης, µείωση της ζηµιάς 40-50%
προκάλεσε και η χρήση του σκευάσµατος Accel 20TB (περιέχει το ρυθµιστή ανάπτυξης
γιββερελλίνη) σε συνδυασµό µε Captan.
Την επόµενη µέρα του παγετού που έγινε στις 8/4/2003, ψεκάστηκαν δένδρα ροδακινιάς
ποικ. Katherina και Rubidoux µε γιββερελλίνη σε συνδυασµό µε Captan ή Benlate και
πινολίνη και έδωσε θετικά αποτελέσµατα.
Συµπερασµατικά η χρήση χηµικών ουσιών µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην επίλυση
του προβλήµατος της αντιπαγετικής προστασίας, χρειάζεται όµως περαιτέρω µελέτη ως προς
την συµπεριφορά των διαφόρων ποικιλιών, τον κατάλληλο χρόνο και τις δόσεις εφαρµογής
των, την αποκατάσταση τυχόν παρενεργειών από τη χρήση ορµονικών σκευασµάτων, τις
επιδράσεις αυτών στο περιβάλλον, την εξεύρεση νέων πιο αποτελεσµατικών ουσιών κ.α.
Εισαγωγή
Οι ανοιξιάτικοι παγετοί που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της άνθισης των δένδρων κατά
κανόνα προκαλούν µεγάλες ζηµίες στα άνθη ή τα καρπίδια, µε αποτέλεσµα τη σοβαρή
µείωση της παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις την εκµηδένιση της. Την τελευταία
οκταετία 1995-2003 εµφανίστηκαν 4 φορές ανοιξιάτικοι παγετοί τα έτη 1995, 1997, 1998 και
2003, σε µεγάλη έκταση και σε όλες σχεδόν τις δενδροκοµικές περιοχές, µε αποτέλεσµα τη
µείωση της παραγωγής. Η ένταση ζηµιάς από τους παγετούς των τελευταίων ετών µπορεί να
έγινε οξύτερη µε τη χρησιµοποίηση του υποκειµένου της ροδακινιάς και νεκταρινιάς GF 677
(υβρίδιο αµυγδαλιάς Χ ροδακινιά), που είναι πολύ ευπαθές στο ψύχος (Pibber, 1985).
Έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές ότι η σκληραγώγηση των δένδρων ροδακινιάςνεκταρινιάς στον παγετό επηρεάζεται από την ποικιλία (Capelini et al., 1985), τα υποκείµενα
(Layne et al., 1977, Young and Werner, 1984), την τεχνική καλλιέργειας (Layne, 1976) τις
προηγηθείσες θερµοκρασίες και τη χρήση ρυθµιστικών ουσιών ανάπτυξης (Edgerton, 1966;
Proebsting and Mills, 1969; Ahmedullah et al., 1986; Anderson and Seeley, 1991, Coston et
al., 1985; Dennis, 1976; Gianfagna et al., 1986; Ramin, 1995; Σφακιωτάκης, 1987). Επίσης
έχει αποδειχθεί ότι τα σπορόφυτα ροδακινιάς ασκούν µια ιδιαίτερη επίδραση στη
σκληραγώγηση του εµβολίου (Chaplin and Scneider, 1974) και ότι το ποσοστό διακοπής του
ληθάργου των οφθαλµών στη ροδακινιά και νεκταρινιά αυξήθηκε µε τη ψύξη του εµβολίου
αλλά µειώθηκε σηµαντικά µε την αυξηµένη ψύξη του υποκειµένου (Young and Werner,

-1-

Πρακτικά 21ου συνεδρίου ΕΕΕΟ
1984). Επίσης σηµειώθηκε ότι η ηµεροµηνία άνθισης µπορεί να ποικίλει περισσότερο από
δύο εβδοµάδες πριν ή µετά το µέσο όρο της ποικιλίας ανάλογα µε τη θερµοκρασία του
προηγούµενου χειµώνα και ότι υπήρχαν διαφορές µεταξύ των ποικιλιών σ’ αυτή την
αντίδραση (Michaescu, 1987).
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της επίδρασης των χηµικών ουσιών στην
καθυστέρηση της άνθισης, την αύξηση της αντοχής των ανθέων, τον περιορισµό των ζηµιών
µετά τον παγετό και την εµφάνιση τυχόν παρενεργειών.
Υλικά και Μέθοδοι
Σε επιλεγµένους οπωρώνες του Ι.Φ.∆., ιδιωτών και στα εργαστήρια του Ι.Φ.∆.,
εγκαταστάθηκαν πειραµατικοί τη διετία 2000-2001 και την επόµενη µέρα του παγετού της 78/4/2003. Τα πειράµατα σχεδιάστηκαν ως πειράµατα πλήρων τυχαιοποιηµένων οµάδων µε
τουλάχιστον 5 επαναλήψεις. Τα έτη 2000 και 2001 έγιναν ψεκασµοί µε τα σκευάσµατα την
πυκνότητα και τις δόσεις που παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής για
το 2000 ήταν 3/11/1999 και 10/3/2000 και για το έτος 2001 ήταν 3/11/2000 και 28/2/2001.
Εγκαταστάθηκαν ηλεκτρονικά µετεωρολογικά όργανα, συνεχούς καταγραφής καθ’ όλο το
24ωρο της θερµοκρασίας του αέρα, σε δύο ύψη 40cm και 280cm από το έδαφος, της σχετικής
υγρασίας και της ηλιοφάνειας και πάρθηκαν µετεωρολογικές παρατηρήσεις από την έναρξη
του φουσκώµατος των οφθαλµών µέχρι το καρπίδιο. Καταγράφηκαν τα φαινολογικά στάδια
εξέλιξης της άνθισης καθώς και η ύπαρξη τυχόν παρενεργειών στα δένδρα (βλάστησης,
καρπού). Επειδή δεν σηµειώθηκαν ανοιξιάτικοι παγετοί κατά το 2001 και 2002 η αξιολόγηση
των σκευασµάτων έγινε εργαστηριακά σε καταψύκτες πλην του Ethrel και της Γιββερρελίνης
που έδειξαν αποτελέσµατα και στον αγρό.
Αµέσως µετά τον παγετό που έγινε στις 8/4/2003 και στις 9-10 πµ, ψεκάστηκαν σε
οπωρώνες ιδιωτών δένδρα ροδακινιάς ποικιλίας, Rubidoux µε µείγµα γιββερρελίνης (GA3) 10
ppm, Captan 0,75% και πινολίνης 0,1%, και Katherina µε µείγµα GA3 10 ppm, Benlate 0,6%
και πινολίνης 0,1%. Ως µάρτυρες χαρακτηρίστηκαν 6 επαναλήψεις των 2 ή 4 δένδρων που
είχαν την ίδια διάµετρο κορµού και προσανατολισµού µε τα ψεκασµένα δένδρα.
Αποτελέσµατα και Συζήτηση
Από τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν στον αγρό για οψίµηση της άνθισης
(Πίνακας 1), η µόνη ουσία που έδωσε θετικά αποτελέσµατα ήταν το Ethephon (Ethrel)
(δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). Παρενέργειες στην εξέλιξη της βλάστησης, την ανάπτυξη
του καρπού, την µείωση της χλωροφύλλης δεν παρατηρήθηκαν.
Από τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν στον αγρό, για την αύξηση της αντοχής των
ανθέων
στις
χαµηλές
θερµοκρασίες
τα
καλύτερα
αποτελέσµατα
σε
συνθήκες εργαστηρίου έδωσαν η ουρία, ο χαλκός και οι βιταµίνες Ε και C και κυρίως σε
συνδυασµό µεταξύ τους (Σχήµα 1) αν και τα αποτελέσµατα δεν ήταν σταθερά στα διάφορα
στάδια της άνθισης που µετρήθηκαν. Η χρήση της ορµόνης γιββερελλίνης στη ροδακινιά σε
συνδυασµό µε Captan, αµέσως µετά την επίδραση χαµηλών θερµοκρασιών, σε συνθήκες
εργαστηρίου µε τη χρήση καταψυκτών, µείωσε σταθερά τις ζηµίες από 40-50%, σε όλα τα
στάδια της άνθισης που µετρήθηκαν (Σχήµα 1).
Η χρήση της γιββερρελλίνης 10 ppm µαζί µε Captan 0,75% ή Benlate 0,6% και πινολίνη
0,1% αµέσως µετά τον παγετό που σηµειώθηκε µεταξύ 7 και 8/4/2003 έδωσε θετικά
αποτελέσµατα και κατά κάποιο τρόπο επιβεβαίωσε και τα αποτελέσµατα, της επίδρασης της
στην προστασία από παγετό (Σχήµα 2).
Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η χρήση χηµικών ουσιών µπορεί να
βοηθήσει ουσιαστικά στην αντιπαγετική προστασία της ροδακινιάς χρειάζεται όµως
περαιτέρω µελέτη ως προς την συµπεριφορά των διαφόρων ποικιλιών, τον κατάλληλο χρόνο
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και δόσεις εφαρµογής τους την αποκατάσταση τυχόν παρενεργειών από την χρήση
ορµονικών σκευασµάτων και τις επιδράσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Πίνακας 1. Σκευάσµατα, δραστικές ουσίες, πυκνότητα και δόσεις εφαρµογής, των χηµικών
ουσιών που εφαρµόστηκαν, για την οψίµιση της άνθησης και την αύξηση της αντοχής των
ανθέων στους ανοιξιάτικους παγετούς, κατά τα έτη διεξαγωγής των εργασιών 2000 και 2001.
Σκεύασµα (δραστική ουσία)

Πυκνότητα δραστικής ουσίας

∆οσολογία

Έτος 2000
Paclobutrazol 25 SC (Paclobutrazol)
Ethrel 48AS (Ethephon)
Ultraffix 60SL (Chlormequat Chloride)
Βιταµίνες Ε, C και Γλυκερίνη
Ουρία 46G (Ουρία)
Kocide 40WG (Υδροξείδιο του χαλκού)

25%
48%
60%
99%
46%
40%

100 ppm
100 ppm
1ο/οο
1ο/οο, 1ο/οο, 3%
5ο/οο
4ο/οο

Έτος 2001
Ethrel 48AS (Ethephon)
Βιταµίνη Ε
Κιτρικό Οξύ
Ουρία 46G (Ουρία)
Kocide 40WG (Υδροξείδιο του χαλκού)
Accel 20TB (GA3)

48%
99%
99%
46%
40%
20%

100 ppm
1ο/οο
1ο/οο
5ο/οο
4ο/οο
30ppm

β) έτος 2001
100

75

75

% Ζ η µ ιά ς

50
25
0

50
25
Μ άρτυρας

G A3 + C aptan

Βιταµ.C

Βιταµ.E & C

Koc ide + Βιταµ.E &
C

Ethre l + Ο υρία +
Koc ide + Βιταµ.E &
C

Μ ά ρ τυ ρ α ς

E th e p h o n

K o cid e

Ο υ ρ ία

Β ιτα µ ίνες
Ε κα ι C +
γ λυ κερ ίνη

0
Ο υ ρία + Koc ide +
Βιταµ.E &C

% Ζηµιάς

α) έτος 2000
100

Σχήµα 1. Ποσοστό ζηµιάς ανθοφόρων οφθαλµών ροδακινιάς από χαµηλές θερµοκρασίες που
δέχτηκαν σε ψυκτικούς θαλάµους και ενώ είχαν δεχτεί ψεκασµούς στις α) 3/11/1999 και
10/3/2000 και η δειγµατοληψία έγινε στις 17-3-2000 όταν ο µάρτυρας (αψέκαστα άνθη)
ήταν στο στάδιο ροζ µπουµπουκιού, και β) 3/11/2000 και 28/2/2001 και η δειγµατοληψία
έγινε στις 13-3-2001 όταν ο µάρτυρας βρισκόταν στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας.
Οι ψεκασµοί έγιναν µε συνδυασµό χηµικών ουσιών που παρουσιάζονται στον Πίνακας 1.
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1000

α) ποικ. Rubidoux

1000

β) ποικ. Katherina

Αψέκαστα

779

750

Ψεκασµένα

750

500

500

317

250

250

86
9

414

77

3

0

103

0
Αριθµός καρπών που
συγκοµίστηκαν

Απόδοση

Αριθµός καρπών που
αραιώθηκαν

Απόδοση

Σχήµα 2. Επιπτώσεις από την εφαρµογή ψεκασµού µε µείγµα GA3, Captan ή Benlate και
πινολίνης στις 9-10 πµ της 8/4/2003 (αµέσως µετά από παγετό) στο α) µέσο αριθµό
καρπών που συγκοµίστηκαν/ δένδρο και απόδοση/ δένδρο της ποικιλία ροδακινιάς
Rubidoux, και β) µέσο αριθµό καρπών/ δένδρο που αραιώθηκαν και απόδοση/ δένδρο στη
ποικιλία ροδακινιάς Katherina.
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