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Προστασία µήλων  
από τα ηλιακά εγκαύµατα
Αξιολόγηση των σκευασµάτων Cal40 και Βudmate

Παρουσιάζονται αποτελέσµατα πειράµατος σε δύο οπωρώνες µηλιάς των ποικιλιών Granny 

Smith και Imperial Double Red Delicious, όπου αξιολογήθηκαν δύο διαφυλλικά σκευάσµατα 

ασβεστίου για την προστασία των µήλων από τα ηλιακά εγκαύµατα. Παράλληλα, αξιολογήθη-

κε η επίδραση των σκευασµάτων στο χρωµατισµό των µήλων κατά τη συγκοµιδή, όπως  

και στα διαλυτά στερεά, στην οξύτητα και στη συνεκτικότητα της σάρκας κατά  

τη συγκοµιδή και µετά 3 µήνες ψυχρής συντήρησης. 

Εισαγωγή
Η αυξηµένη ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και της 

θερµοκρασίας προκαλεί συµπτώµατα ηλιακών εγκαυµάτων 

σε καρπούς διαφόρων φυτών (3). Στην πολιτεία Washington 

των ΗΠΑ οι απώλειες της παραγωγής µήλων λόγω των ηλια-

κών εγκαυµάτων εκτιµώνται στο 10% (6).  Η ένταση των συ-

µπτωµάτων ποικίλει από έτος σε έτος ανάλογα µε τις καιρικές 

συνθήκες. 

Ποικιλίες µηλιάς που καλλιεργούνται κυρίως σε πεδινές 

περιοχές είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στα ηλιακά εγκαύµατα και 

οι καρποί είτε ηλιοκαίγονται είτε χάνουν το τυπικό χρώµα του 

φλοιού µε σηµαντική µείωση της εµπορικής αξίας και συντη-

ρησιµότητάς τους. Τα µήλα ηλιοκαίγονται κυρίως στα δέντρα 

που είναι εµβολιασµένα σε νάνα υποκείµενα καθώς η κόµη 

είναι περιορισµένη για να προστατέψει τους καρπούς (1, 2). 

Αντιχαλαζικά δίκτυα, καταιονιστές πάνω από την κόµη για 

ψεκασµό νερού και ψεκασµοί µε διάφορα σκευάσµατα χρη-

σιµοποιούνται κυρίως για την προστασία των καρπών από τα 

ηλιακά εγκαύµατα (4, 5).  

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των 

σκευασµάτων Cal40 και Βudmate ως προς την προστασία των 

καρπών µηλιάς από τα ηλιακά εγκαύµατα. 

Υλικά και Μέθοδοι
Οι πειραµατικές εργασίες έγιναν σε δύο οπωρώνες µη-

λιάς. Ο πρώτος βρισκόταν στον Πολυπλάτανο Νάουσας όπου 

καλλιεργούνταν η ποικιλία Granny Smith εµβολιασµένη στο 

υποκείµενο M9. Τα δένδρα ήταν φυτεµένα σε αποστάσεις 

3,5x2,25 µ και διαµορφωµένα σε σύστηµα παλµέττας. Ο δεύ-

τερος βρισκόταν στη Νάουσα, όπου καλλιεργούνταν η ποικι-

λία Imperial Double Red Delicious εµβολιασµένη στο υποκεί-

µενο MM106. Τα δένδρα ήταν φυτεµένα σε αποστάσεις 5x5 µ 

και διαµορφωµένα σε ελεύθερο κύπελλο.

Πραγµατοποιήθηκαν τρεις ψεκασµοί µε το σκεύασµα Cal 

40 (40% Ca, 6,9% N, β/ο - Farma Chem SA) σε δύο διαφορε-

τικές συγκεντρώσεις (2 και 4 L/t) τις εξής περιόδους: 8 Ιουλί-
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Οι επεµβάσεις:

 Σε δύο οπωρώνες µηλιάς (περιοχές Νά-

ουσας), έναν µε Granny Smith σε παλ-

µέττα και έναν µε Imperial Double Red 

Delicious σε ελεύθερο κύπελλο

 Τρεις ψεκασµοί στις 8 Ιουλίου,  

3 Αυγούστου, 19 Αυγούστου

 Με ένα από τα εξής σκευάσµατα  

ασβεστίου της Farma Chem:

1. Cal40 (περιέχει 40% Ca + 6,9% N),  

δόση 2 ή 4 λίτρα/τόνο νερού

2. Budmate (περιέχει 22% Ca, 4,8%  

N, 4,8% Zn, 4,8% Mg, 0,4% B),  

δόση 5 λίτρα/τόνο νερού.
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Μήλα Granny Smith και Imperial, αξιολόγηση δύο σκευασµάτων ασβεστίου

2

13,8 a* 0,29 b 6,08 b 25,72 b

Cal40 (2L/t) 12,2 b 0,31 ab 6,58 ab 25,27 b

Cal40 (4L/t) 12,6 b 0,33 a 6,95 a 29,15 a

Budmate (5L/t) 12,0 b 0,32 a 6,71 ab 29,35 a

% -

% %

71 b 19 a 10 a

Cal40 (2L/t) 79 ab 16 ab 5 b

Cal40 (4L/t) 87 a 10 b 3 b

Budmate (5L/t) 85 a 11 b 4 b

2

14,83 a* 0,25 b 4,61 b

Cal40 (2L/t) 13,25 b 0,28 a 5,17 ab

Cal40 (4L/t) 13,20 b 0,28 a 5,47 a

Budmate (5L/t) 13,12 b 0,29 a 5,22 a

ου, 3 Αυγούστου και 19 Αυγούστου. Επίσης, πραγµατοποι-

ήθηκαν τρεις ψεκασµοί µε το σκεύασµα Budmate (22% Ca, 

4,8% N, 4,8% Zn, 4,8% Mg, 0,4% B β/ο - Farma Chem SA) σε 

συγκέντρωση 5 L/t τις ίδιες χρονικές περιόδους. Ο ψεκασµός 

πραγµατοποιήθηκε µε αεροτουρµπίνα (µε 1 τόνο ψεκαστικού 

υγρού ψεκάζονταν 5 στρέµµατα). Ως µάρτυρες χρησιµοποιή-

θηκαν αψέκαστα δένδρα. 

Για κάθε µεταχείριση χρησιµοποιήθηκαν 25 δένδρα σε 

5 πλήρως τυχαιοποιηµένες οµάδες των 5 φυτών η καθεµία. 

Το στατιστικό σχέδιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν εκείνο των 

πλήρως τυχαιοποιηµένων οµάδων. Η στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσµάτων έγινε µε τη µέθοδο ANOVA και η σύγκρι-

ση των µέσων όρων έγινε µε τη µέθοδο Duncan’s Multiple 

Range Test (P 0,05). 

Κατά την περίοδο της συγκοµιδής, σε 150 καρπούς από 

κάθε µεταχείριση, µετρήθηκε ο χρωµατισµός των καρπών µε 

το χρωµατόµετρο Minolta CR200. Επίσης, µετρήθηκαν ορι-

σµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών όπως: διαλυτά 

στερεά µε ηλεκτρονικό διαθλασίµετρο (Atago PR-1), οξύτητα 

µε ογκοµέτρηση µε 0,1 Ν NaOH, συνεκτικότητα σάρκας µε 

πενετρόµετρο (Effegi FT 327, 11 mm). 

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε οπτική αξιολόγηση 

καρπών ως προς την ένταση του πράσινου χρώµατος (ποικι-

λία Granny Smith) σε 3 κατηγορίες (Α κατηγορία: καρποί µε  

ποσοστό πράσινου χρώµατος >90%, Β κατηγορία: καρποί µε  

ποσοστό πράσινου χρώµατος <90%, Γ κατηγορία: καρποί µε 

ηλιακά εγκαύµατα). Αντίστοιχα, για την ποικιλία Imperial (Α 

κατηγορία: καρποί µε  το τυπικό χρώµα, Β κατηγορία: καρποί 

µε  ελαφρύ µεταχρωµατισµό, Γ κατηγορία: καρποί µε ηλιακά 

εγκαύµατα).

Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της συντηρησιµό-

τητας των καρπών σε ψυκτικό θάλαµο όπου µετρήθηκαν τα 

ίδια χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν κατά τη συγκοµιδή.

Αποτελέσµατα

Η περιεκτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερεά των µε-

ταχειρίσεων Cal40 (2 L/t), Cal40 (4 L/t) και Budmate ήταν ση-

µαντικά µικρότερη σε σχέση µε το µάρτυρα (Πίνακας 1). Η 

αντίσταση της σάρκας των καρπών στην πίεση στη µεταχείρι-

ση Cal40 (4 L/t) ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε το 

µάρτυρα, ενώ δεν διέφερε από τις υπόλοιπες. Η οξύτητα των 

Τα κύρια αποτελέσµατα:

 Τα µήλα από τα ψεκασµένα δένδρα των 

δύο ποικιλιών είχαν κατά τη συγκοµιδή 

1) µικρότερο ποσοστό ηλιοκαµµένων, 2) 

µεγαλύτερο ποσοστό µε το τυπικό χρώµα 

της ποικιλίας και 3) καλύτερη συνεκτι-

κότητα σάρκας, σε σύγκριση µε τα µήλα 

από αψέκαστα δένδρα.

 Μετά από διατήρηση τριών µηνών σε 

ψυκτικούς θαλάµους, τα µήλα από τα 

ψεκασµένα δένδρα εξακολουθούσαν να 

έχουν καλύτερη συνεκτικότητα σάρκας 

απ’ ό,τι τα µήλα από αψέκαστα δένδρα.

καρπών στις µεταχειρίσεις Cal40 (4 L/t) και Budmate ήταν ση-

µαντικά µεγαλύτερη από το µάρτυρα (Πίνακας 1).

Οι µεταχειρίσεις Cal40 (4 L/t) και Budmate επηρέασαν θε-

τικά την ανάπτυξη ερυθρού χρωµατισµού (χρωµατική παρά-
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2

13,85 a* 0,72 b 6,07 b

Cal40 (2L/t) 12,47 b 0,82 ab 7,22 a

Cal40 (4L/t) 12,75 b 0,85 a 7,17 a

Budmate (5L/t) 12,50 b 0,84 a 7,09 a

2

12,95 a* 0,82 b 7,75 b -16,57 b

Cal40 (2L/t) 11,21 b 0,92 ab 8,75 a -19,97 a

Cal40 (4L/t) 11,12 b 0,96 a 8,70 a -18,50 a

Budmate (5L/t) 11,39 b 0,95 a 8,62 a -18,92 a

% % %

42 46 12

Cal40 (2L/t) 77 18 5

Cal40 (4L/t) 83 15 2

Budmate (5L/t) 78 19 3

µετρος a*) σε σχέση µε το µάρτυρα (Πίνακας 1,  Εικόνα 1). 

Στη µεταχείριση του µάρτυρα βρέθηκαν περισσότεροι καρποί 

µε ηλιακά εγκαύµατα σε σχέση µε τις υπόλοιπες και λιγότεροι 

καρποί 1ης κατηγορίας (Πίνακας 2). 

Κατά τη δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε έπειτα 

από 3 µήνες συντήρησης των καρπών σε ψυκτικούς θαλά-

µους (+0,5 °C) προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα. Η περιε-

κτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερεά αυξήθηκε σε σχέ-

ση µε το στάδιο της συγκοµιδής (21/9). Η περιεκτικότητα των 

καρπών σε διαλυτά στερεά του µάρτυρα ήταν µεγαλύτερη 

σε σχέση µε τις µεταχειρίσεις Cal40 (2 L/t), Cal40 (4 L/t) και 

Budmate (Πίνακας 3). Η περιεκτικότητα του χυµού σε µηλι-

κό οξύ στη µεταχείριση του µάρτυρα βρέθηκε µικρότερη σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες οι οποίες δεν διέφεραν µεταξύ τους. 

Η αντίσταση της σάρκας των καρπών του µάρτυρα στην πίεση 

βρέθηκε µικρότερη σε σχέση µε τις µεταχειρίσεις Cal40 (4 L/t) 

και Budmate.

Η περιεκτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερεά των µε-

ταχειρίσεων Cal40 (2 L/t), Cal40 (4 L/t) και Budmate ήταν ση-

µαντικά µικρότερη σε σχέση µε το µάρτυρα (Πίνακας 4). Η 

αντίσταση της σάρκας των καρπών στην πίεση σε όλες τις µε-

Εικόνα 2. Αντιπροσωπευτικά δείγµατα µήλων της ποικιλίας Granny 
Smith κατά τη συγκοµιδή (1: Μάρτυρας, 2: Budmate, 3: Cal40 (2 
L/t), 4: Cal40 (4 L/t).

Εικόνα 1. Αντιπροσωπευτικά δείγµατα µήλων της ποικιλίας 
Imperial επί του δένδρου κατά τη συγκοµιδή [1: Cal40 (4 L/t), 2: 
Μάρτυρας].

ταχειρίσεις  ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε το µάρ-

τυρα. Η οξύτητα των καρπών στις µεταχειρίσεις Cal40 (4 L/t) 

και Budmate ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη από το µάρτυρα. 

Περισσότερο έντονο πράσινο χρώµα (αρνητικές τιµές πα-

ραµέτρου a*) είχαν οι καρποί στις µεταχειρίσεις Cal40 (2 L/t), 

Cal40 (4 L/t) και Budmate σε σχέση µε το µάρτυρα (Πίνακας 

4, Εικόνες 2 και 3). Εποµένως, οι ψεκασµοί είχαν θετική επί-

δραση στη διατήρηση του χαρακτηριστικού έντονου πράσι-

νου χρώµατος της ποικιλίας.

1

1

3

2

4

2
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Μήλα Granny Smith και Imperial, αξιολόγηση δύο σκευασµάτων ασβεστίου

Εικόνα 3. Αντιπροσωπευτικά δείγµατα µήλων της ποικιλίας Granny 
Smith επί του δένδρου κατά τη συγκοµιδή. [1: Cal40  
(4 L/t), 2: Μάρτυρας].

Στη µεταχείριση του µάρτυρα βρέθηκαν περισσότεροι 

καρποί µε ηλιακά εγκαύµατα, περισσότεροι καρποί 2ης κατη-

γορίας  και λιγότεροι καρποί 1ης κατηγορίας σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες (Πίνακας 5). Λιγότεροι καρποί µε ηλιακά εγκαύ-

µατα βρέθηκαν στις µεταχειρίσεις Cal40 (4 L/t) και Budmate.

Κατά τη δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε έπειτα 

από 3 µήνες συντήρησης των καρπών σε ψυκτικούς θαλάµους 

(+0,5 °C) προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα. Η περιεκτικότητα 

των καρπών σε διαλυτά στερεά του µάρτυρα ήταν µεγαλύτε-

ρη σε σχέση µε τις µεταχειρίσεις Cal40 (2 L/t), Cal40 (4 L/t) και 

Budmate, οι οποίες δεν διέφεραν µεταξύ τους (Πίνακας 6). Η 

περιεκτικότητα του χυµού σε µηλικό οξύ στη µεταχείριση του 

µάρτυρα βρέθηκε µικρότερη σε σχέση µε τις Cal40 (4 L/t) και 

Budmate. Η αντίσταση της σάρκας των καρπών του µάρτυρα 

στην πίεση βρέθηκε µικρότερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες µε-

ταχειρίσεις οι οποίες δεν διέφεραν µεταξύ τους.

Συµπέρασµα
Συµπερασµατικά, ο ψεκασµός µε τα σκευάσµατα Cal40 και 

Budmate είχε θετική επίδραση στο χρωµατισµό των καρπών 

αφού επηρεάστηκαν λιγότερο δυσµενώς από τις συνθήκες 

του καλοκαιριού, ενώ επίσης οι καρποί διατήρησαν υψηλό-

τερη αντίσταση σάρκας στην πίεση (σκληρότητα) κατά τη συ-

ντήρηση τους.
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