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ΤΕΥΧΟΣ 11 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ΤΙΜΗ 1,50€ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
περιοδικό

του ΑγροΤύπου
για τον 

αγρότη!

agrotypos.gr

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 

Οι παραγωγοί τα αξιολογούν

ΕΛΙΑ  

Σε κρίσιµο σταυροδρόµι η Καλαµών 

DRAGON FRUIT 

Μια έξυπνη καλλιέργεια

ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

ΣΠΑΝΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
Η καλλιέργεια στην Ελλάδα

Η επιστήµη πιο κοντά στην πράξη

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΚΑΡΥ∆ΙΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ  ∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ 
Επίδραση του Ασβεστίου

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
Συνέντευξη Προέδρου ΣΕΒΙΖ

ΤΥΡΙ ΣΑΝ ΜΙΧΑΛΗ 
Το καµάρι της Σύρου

ΤΙΜΗ 

1,50€

• SYNGENTA: ∆ιαχείριση υγρών αποβλήτων υγρών αποβλήτων υγρών  µε αποβλήτων µε αποβλήτων  υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών
• Μικρά & Ενδιαφέροντα
• Τα στραβά και ανάποδα του µήνα

••• SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA:SYNGENTA: ∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση∆ιαχείριση υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών αποβλήτων υγρών αποβλήτων υγρών υγρών υγρών αποβλήτων υγρών υγρών υγρών αποβλήτων υγρών αποβλήτων υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών υγρών
ΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικράΜικρά  Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα Ενδιαφέροντα
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• Αχλάδια «SISSY» µε άρωµα Ελλάδος
• Μετασυλλεκτική διαχείριση κουνουπιδιών
• ΣΠΕΛ: Τα 14 Απαραίτητα Θρεπτικά Στοιχεία
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Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ  
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
Ποιά η επίδρασή του στο σχίσιμο των καρπών εξαιτίας της 
βροχής
Ακολουθεί ανασκόπηση των ερευνών γύρω από τη φυσιολογία του ασβεστίου στην κερασιά, τη σχέση του µε 
ποιοτικές παραµέτρους και το σχίσιµο των καρπών λόγω βροχόπτωσης. Οι περισσότερες από τις έρευνες εστιάζουν 
στη µείωση του σχισίµατος των καρπών και µικρότερο µέρος αυτών στις ποιοτικές παραµέτρους. Παρ’ ότι στη διεθνή 
βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα εργασιών, η γνώση επάνω στη σχέση του ασβεστίου µε το κεράσι παραµένει µικρή. 
Σε όλες τις εξεταζόµενες παραµέτρους υπάρχουν έρευνες που έδειξαν θετική επίδραση και έρευνες που δεν έδειξαν 
καµία συσχέτιση.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεωπόνος MSc,  
Ν. Μυλότοπος Γιαννιτσών  
(spagric@yahoo.gr)

1. Εισαγωγή

1.1. Ο ρόλος του ασβεστίου στα φυτά
Ôï áóâÝóôéï äéáäñáµáôßæåé óçµáíôéêü ñüëï óôçí ðñïóõëëåêôéêÞ êáé µåôáóõëëåêôéêÞ öõ-
óéïëïãßá ôùí öõôéêþí éóôþí êáé ïñãÜíùí óõµðåñéëáµâáíïµÝíùí ôùí êáñðþí. Ïé öõóé-
ïëïãéêÝò ëåéôïõñãßåò ðïõ ñõèµßæïíôáé áðü ôï áóâÝóôéï åßíáé ðïëëÝò êáèþò åßíáé óõóôá-
ôéêü ôçò µÝóçò ðëÜêáò ôùí êõôôáñéêþí ôïé÷ùµÜôùí, áðáéôåßôáé ùò óõµðáñÜãïíôáò óå
Ýíæõµá ðïõ åµðëÝêïíôáé óôçí õäñüëõóç ôçò ATP êáé ôùí öùóöïëéðéäßùí êáé ëåéôïõñãåß
ùò äåõôåñïãåíÞò áããåëéïöüñïò óôç µåôáâïëéêÞ ñýèµéóç. ÅðéðñïóèÝôùò åëÝã÷åé ôçí
Ýêöñáóç ãïíéäßùí êáé ôçí ðáñáãùãÞ êÜðïéùí ðñùôåúíþí.
Åéäéêüôåñá µðïñïýµå íá äéáêñßíïõµå äýï äéáêñéôïýò ñüëïõò ãéá ôá éüíôá Ca2+:

A. Ôï äïµéêü ñüëï µå ôçí ðñïóÜñôçóç ôùí éüíôùí ôïõ óôéò üîéíåò ïµÜäåò ôùí µå-
âñáíéêþí ëéðéäßùí, óõíäÝïíôáò Ýôóé åãêÜñóéá ôéò ðçêôßíåò, éäéáßôåñá óôç µÝóç
ðëÜêá ðïõ äéá÷ùñßæåé ôá ðñüóöáôá äéáéñåèÝíôá êýôôáñá. Ìå áõôü ôï µç÷áíéóµü
ñõèµßæåé ôç óôáèåñüôçôá êáé äéáðåñáôüôçôá ôçò êõôôáñéêÞò µåµâñÜíçò. 

B. Ôï óçµáôïäïôéêü ôïõ ñüëï óôçí áíôáðüêñéóç ôïõ öõôïý óôá ðåñéâáëëïíôéêÜ åñå-
èßóµáôá. Ôï áóâÝóôéï ðïõ âñßóêåôáé óôï êõôüðëáóµá ôùí öõôéêþí êõôôÜñùí åíþ-
íåôáé µå ðëÞèïò äéáöïñåôéêþí ðñùôåúíþí (êéíÜóåò, öùóöáôÜóåò), ñõèµßæïíôáò
Ýôóé ðïëýðëïêåò äéáäéêáóßåò ôïõ êõôôÜñïõ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
Γεωπόνος Τ.Ε. MSc, ΕΛ.Γ.Ο.  
“ΔΗΜΗΤΡΑ” Ινστιτούτο Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων  
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας

ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Ερευνών, ΕΛ.Γ.Ο.  
“ΔΗΜΗΤΡΑ”, Ινστιτούτο Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων  
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας

1.2. Ο ρόλος του ασβεστίου 
στους καρπούς
Ôï áóâÝóôéï èåùñåßôáé Ýíá óçµáíôéêü
óôïé÷åßï óôïí êáèïñéóµü ôçò ðïéüôç-
ôáò ôùí öñïýôùí. Ïé áéôßåò ôçò áíåðÜñ-
êåéÜò ôïõ óôïõò êáñðïýò åßíáé ðïëëÝò.
Ðñþôïí, ôï áóâÝóôéï áíôáãùíßæåôáé 
éó÷õñþò µå ôá Üëëá êáôéüíôá êáôÜ ôçí
áðïññüöçóç ôùí èñåðôéêþí óôïé÷åßùí
áðü ôï Ýäáöïò. Äåýôåñïí, ç µåôáêßíç-
óç ôïõ áóâåóôßïõ óôá öõôÜ ãßíåôáé êõ-
ñßùò óôçí áããåéþäç µïßñá óå ó÷Ýóç µå
ôçí çèµþäç. Ôñßôïí, ôï áóâÝóôéï ðïõ
áðïññïöÜôáé áðü ôï Ýäáöïò µåôáêé-
íåßôáé µÝóù ôùí áããåßùí êõñßùò ðñïò
ôá öýëëá åîáéôßáò ôçò Ýíôïíçò äéáðíï-
Þò ðïõ Ý÷ïõí. Ôá öýëëá, óå áíôßèåóç
µå ôïõò êáñðïýò, êáëýðôïõí µåãáëý-
ôåñç åðéöÜíåéá êáé Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñá
óôïµÜôéá, Ýôóé äéáðíÝïõí ðåñéóóüôåñï
êáé áíôáãùíßæïíôáé óå áóâÝóôéï ôïõò 
êáñðïýò. ÔÝôáñôïí, óôá ðåñéóóüôåñá 
åßäç öñïýôùí ç áããåéþäçò µïßñá (ðïõ
åðéêïéíùíåß µå ôï öñïýôï) ÷Üíåé ôçí ëåé-
ôïõñãéêüôçôÜ ôçò êáôÜ ôçí áíÜðôõîç ôïõ
êáñðïý µÝ÷ñé ôçí ùñßµáíóç. Áõôü Ý÷åé

creo
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Το ασβέστιο στην κερασιά

Ç ÕÐÅÑÂÏËÉÊÇ 
ÂËÁÓÔÇÓÇ

ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ 
ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÁ 

ÙÓ ÐÑÏÓ ÔÇÍ 
ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓÇ 
ÔÏÕ ÁÓÂÅÓÔÉÏÕ

ÓÔÏÕÓ ÊÁÑÐÏÕÓ 

ôçí áíôï÷Þ ôïõò óôï ó÷ßóéµï ðïõ ïöåß-
ëåôáé óôéò âñï÷ïðôþóåéò. Ïé ãåùðüíïé
êáé ïé ðáñáãùãïß åöáñµüæïõí ðëçèþñá
óêåõáóµÜôùí áóâåóôßïõ ðñïêåéµÝíïõ 
íá µåéþóïõí ôï ó÷ßóéµï êáé íá áõîÞ-
óïõí ôç óêëçñüôçôá / ôñáãáíüôçôá. Ôá
áðïôåëÝóµáôá ôùí åñåõíþí ãéá ôçí áðï-
ôåëåóµáôéêüôçôá ôùí åöáñµïãþí áóâå-
óôßïõ óôçí êåñáóéÜ åßíáé äéöïñïýµåíá.
Åíþ Ý÷ïõµå ðëÞèïò åñåõíþí ðïõ áíá-
äåéêíýïõí ôá ïöÝëç ôùí åöáñµïãþí,
óôïí áíôßðïäá Ý÷ïõµå êáé Ýñåõíåò ðïõ
áðïäåéêíýïõí üôé äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá 
óõó÷Ýôéóç.
Óôçí ðáñáêÜôù åñãáóßá ãßíåôáé ðñïóðÜ-
èåéá óýíïøçò ôçò âéâëéïãñáößáò êáèþò
êáé åíôïðéóµïý ôùí ðéèáíþí êåíþí. Èá
äïèåß éäéáßôåñï âÜñïò êáé óçµáóßá óôçí
(á) áðïññüöçóç ôïõ áóâåóôßïõ, (â) óôçí
åðßäñáóç ôïõ áóâåóôßïõ óôï ó÷ßóéµï 
ôïõ êáñðïý ëüãù âñï÷ïðôþóåùí êáé (ã)
óôçí åðßäñáóÞ ôïõ óôçí µåôáóõëëåêôéêÞ
óõµðåñéöïñÜ.

áðïäåé÷èåß µå äéÜöïñåò Ýñåõíåò óôá
µÞëá, ôá óôáöýëéá, ôá áêôéíßäéá êáé óôá
êåñÜóéá. ÔÝëïò, ç Ýíôïíç áýîçóç ôùí
êáñðþí êáôÜ ôçí ùñßµáíóç ôïõò ðñïêá-
ëåß ôçí µåßùóç ôùí óõãêåíôñþóåùí ôïõ
áóâåóôßïõ åîáéôßáò ôçò áñáßùóçò ôïõ.
Óå öõóéïëïãéêÝò óõíèÞêåò ç ôñïöïðå-
íßá áóâåóôßïõ åßíáé óðÜíéá, ùóôüóï ç
áíéóóüñïðç áðïññüöçóç èñåðôéêþí 
(áíôáãùíéóµüò µåôáîý êáôéüíôùí) ðñï-
êáëåß óõ÷íÜ µßá ó÷åôéêÞ Ýëëåéøç ôïõ
óôïé÷åßïõ óôá öñïýôá. Ç êáôÜóôáóç 
áõôÞ åßíáé õðåýèõíç ãéá äéÜöïñá óõ-
µðôþµáôá üðùò ç îçñÞ êïñõöÞ óôçí
ôïµÜôá êáé ôçí ðéðåñéÜ, ç ðéêñÞ óôéãµÜ-
ôùóç ôùí µÞëùí ê.Ü. Óå áõôÝò ôéò êáëëé-
Ýñãåéåò Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß ôå÷íéêÝò ãéá
ôçí áðïöõãÞ áõôþí ôùí ðñïâëçµÜôùí
üðùò ï äéáöõëëéêüò øåêáóµüò µå óêåõ-
Üóµáôá áóâåóôßïõ. Óå Üëëåò êáëëéÝñãåé-
åò, üðùò óôçí áêôéíéäéÜ êáé óôï áµðÝëé,
ïé ßäéåò åöáñµïãÝò áðïóêïðïýí óôçí
áýîçóç ôçò óêëçñüôçôáò ôùí êáñðþí
êáé ôç µåßùóç ôùí µåôáóõëëåêôéêþí óÞ-
øåùí. Ôåëåõôáßåò Ýñåõíåò Ýäåéîáí óç-
µáíôéêÞ óõó÷Ýôéóç ôçò óõãêÝíôñùóçò 

áóâåóôßïõ óôçí åðéäåñµßäá ôùí êáñ-
ðþí êåñáóéÜò (µåôÜ áðü äéáöõëëéêÝò
åöáñµïãÝò áóâåóôßïõ), µå ôç µåéùµÝíç
áðïêïðÞ ðïäßóêùí áðü ôïí êáñðü. Óå
µåñéêÝò ðïéêéëßåò áðïêïëëÜôáé (êáôÜ ôç
óõãêïµéäÞ) ï ðïäßóêïò áðü ôïí êáñðü
µå áðïôÝëåóµá ôç µåéùµÝíç éêáíüôçôá
óõíôÞñçóçò êáé ôç µåßùóç ôçò åµðï-
ñéêÞò áîßáò ôïõ. Ôáõôü÷ñïíá ðáñáôç-
ñÞèçêå áýîçóç ôçò óêëçñüôçôáò ôçò
óÜñêáò ôïõ öñïýôïõ. ÊáíÝíá Üëëï 
÷áñáêôçñéóôéêü ôïõ êáñðïý äåí åðç-
ñåÜóôçêå áðü ôéò åöáñµïãÝò ôïõ áóâå-
óôßïõ. Óå Üëëåò Ýñåõíåò âñÝèçêå üôé ç
áýîçóç ôçò óõãêÝíôñùóçò ôïõ áóâåóôß-
ïõ óôïí êáñðü µåéþíåé óçµáíôéêÜ ôçí
åµöÜíéóç ôçò åðéöáíåéáêÞò êçëßäùóçò
óôï êåñÜóé (pitting). Áíùµáëßá ôçò öõ-
óéïëïãßáò, ðïõ óå êÜðïéåò åõáßóèçôåò
ðïéêéëßåò µðïñåß íá áðïâåß êáôáóôñïöé-
êÞ ãéá ôçí ðáñáãùãÞ.
Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç êáëëéÝñãåéá ôçò
êåñáóéÜò áõîÜíåôáé ñáãäáßá. Ùóôüóï
ôáëáíßæåôáé áðü ðëÞèïò ðñïâëçµÜôùí.
Ôá êõñéüôåñá áðü áõôÜ ðåñéëáµâÜíïõí
ôçí óêëçñüôçôá ôùí êáñðþí áëëÜ êáé
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2. Η πρόσληψη  
του ασβεστίου  
και η συγκέντρωσή  
του στον καρπό

2.1. Πρόσληψη μέσω της ρίζας
¼ðùò áíáöÝñèçêå ðáñáðÜíù ç óõ-
ãêÝíôñùóç ôïõ áóâåóôßïõ óôçí çèµþ-
äç µïßñá åßíáé åëÜ÷éóôç êáé ôï óôïé÷åßï
åßíáé µç µåôáêéíÞóéµï óôïõò éóôïýò áõ-
ôïýò. ¢ñá, ôï áóâÝóôéï èá µåôáêéíçèåß
ðñïò ôïõò êáñðïýò êõñßùò µå ôçí áã-
ãåéþäç µïßñá. Óôá öõôÜ ç áðáñáßôçôç
åíÝñãåéá ãéá ôçí áðïññüöçóç íåñïý 
êáé èñåðôéêþí óõóôáôéêþí áðü ôéò ñßæåò
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç äéáöïñÜ õäáôéêïý
äõíáµéêïý ðïõ õðÜñ÷åé µåôáîý ôïõ åäá-
öéêïý äéáëýµáôïò êáé ôùí öõôéêþí éóôþí
ðïõ äéáðíÝïõí. Ôï äõíáµéêü ôïõ åäáöé-
êïý äéáëýµáôïò åßíáé êïíôÜ óôï 0MPa
üôáí óôïí áðïðëÜóôç åíüò äéáðíÝïíôïò 
öýëëïõ åßíáé -0,8MPa. Óõµðåñáßíïõµå
üôé ç µåôáöïñÜ ôïõ íåñïý (µáæß µå ôï
áóâÝóôéï) óôïõò êáñðïýò ãßíåôáé áíôá-
ãùíéóôéêÜ µå ôá öýëëá ôá ïðïßá Ý÷ïíôáò
óáöþò µåãáëýôåñç åðéöÜíåéá Ý÷ïõí êáé
õøçëüôåñïõò ñõèµïýò äéáðíïÞò áðü 
ôïõò êáñðïýò. 
Óýµöùíá µå ôïõò Hrokto êáé óõíåñ-
ãÜôåò (2014), ôá õðïêåßµåíá êåñáóéÜò
åðçñåÜæïõí ôçí áðïññüöçóç ôùí èñå-
ðôéêþí óõóôáôéêþí áðü ôï Ýäáöïò, µå-
ôáîý áõôþí êáé ôïõ áóâåóôßïõ, ùóôüóï
áðáéôïýíôáé ðåñåôáßñù Ýñåõíåò ãéá ðéï
áîéüðéóôá áðïôåëÝóµáôá.
Óýµöùíá µå ôïõò ×áôæç÷áñßóç êáé Êá-
æáíôæÞ (2014), ç áíÜðôõîç ôïõ êáñðïý
ôçò êåñáóéÜò áêïëïõèåß äéðëÞ óéãµïåé-
äÞ êáµðýëç êáé ÷ùñßæåôáé óå 3 óôÜäéá.
Ôï ðñþôï (É) ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôá÷åßá
áíÜðôõîç ôïõ êáñðïý, åíþ óôï äåýôåñï
(ÉÉ) ï êáñðüò óôáµáôÜåé íá µåãáëþíåé
óå µÝãåèïò, óêëçñáßíåé ï ðõñÞíáò êáé
áíáðôýóóåôáé ôï Ýµâñõï, ôÝëïò óôï ôñß-
ôï óôÜäéï (ÉÉÉ), ï êáñðüò áõîÜíåôáé îáíÜ
óå óçµáíôéêü âáèµü (áýîçóç óå µÝãå-
èïò êáé âÜñïò) µÝ÷ñé ôçí ùñßµáíóç. Ç
ëåéôïõñãéêüôçôá ôçò áããåéþäïõò µïßñáò
ðïõ ôñïöïäïôåß ôïí êáñðü åðéâñáäýíå-
ôáé óôáäéáêÜ µÝ÷ñé ôï ôñßôï óôÜäéï êáé
µçäåíßæåôáé ðñéí ôçí ùñßµáíóç. Ç ñá-
ãäáßá áýîçóç ôïõ êáñðïý êáôÜ ôï ôñßôï
óôÜäéï óå óõíäõáóµü µå ôçí µåéùµÝíç
ëåéôïõñãéêüôçôá ôçò áããåéþäïõò µïßñáò
óôïí ðïäßóêï, Ý÷ïõí óáí ôåëéêü áðïôÝ-
ëåóµá ôçí µåßùóç ôçò óõãêÝíôñùóçò
ôïõ áóâåóôßïõ óôïí êáñðü.

2.2. Απορρόφηση από την 
επιδερμίδα του καρπού

Ç áðïññüöçóç áðü ôçí åðéöÜíåéá ôïõ
êáñðïý åßíáé ç äåýôåñç ðéèáíÞ åßóïäïò
ôïõ áóâåóôßïõ óôïí êáñðü. Ðñïóõëëåêôé-
êÜ, ç áðïññüöçóç ãßíåôáé µå åöáñµïãÞ
áóâåóôßïõ äéáöõëëéêÜ êáé µåôáóõëëåêôéêÜ,
µå ôçí åµâÜðôéóç ôùí êáñðþí óå äéÜëõµá
áóâåóôßïõ óôï óõóêåõáóôÞñéï. ÓõíÞèùò, ïé
ðáñáãùãïß ÷ñçóéµïðïéïýí CaCl2, CaNO3,
÷çëéêü áóâÝóôéï ê.Ü. Ïé Ýñåõíåò ðïõ áöï-
ñïýí ôçí åðßäñáóç ôùí åöáñµïãþí óêåõ-
áóµÜôùí áóâåóôßïõ óôçí êåñáóéÜ Ý÷ïõí
êáôáëÞîåé óå äéöïñïýµåíá áðïôåëÝóµáôá.
Ï Wojcik êáé óõíåñãÜôåò (2002) ðáñáôÞñç-
óáí áýîçóç êáôÜ 26% óôçí óõãêÝíôñùóç
áóâåóôßïõ óôïõò êáñðïýò ôçò ðïéêéëßáò
‘Merto Premier’ óå ôñéåôÞ ðåéñÜµáôá µå 3
åöáñµïãÝò 0,5% CaCl2. Ðáñüµïéá áðïôå-
ëÝóµáôá áíáöÝñèçêáí µå 3-5 åöáñµïãÝò
óôçí ðïéêéëßá ‘Burlat’êáôÜ ôï ôñßôï óôÜ-
äéï áýîçóçò ôùí êáñðþí. Ïµïéïôñüðùò
áõîÞèçêå ç óõãêÝíôñùóç áóâåóôßïõ óå
êáñðïýò êåñáóéÜò ðïéêéëßáò ‘Vogue’,
µåôÜ áðü åöáñµïãÝò µå ÷ëùñéïý÷ï áóâÝ-
óôéï óå óõãêÝíôñùóç 58,5 mM óôï äåýôå-
ñï êáé ôñßôï óôÜäéï áíÜðôõîçò. Ïé Landi
êáé óõíåñãÜôåò (2016) ðáñáôÞñçóáí áý-
îçóç óôç óõãêÝíôñùóç áóâåóôßïõ óå µßá
áðü ôéò äõï ðïéêéëßåò ðïõ åöÜñµïóáí 1%
Ca(OH)2 êáôÜ ôçí êáñðüäåóç. Óôïí ðá-
ñáêÜôù Ðßíáêá 1 óõíïøßæïíôáé äéÜöïñåò
åðéóôçµïíéêÝò Ýñåõíåò ðïõ áöïñïýí ôçí

åðßäñáóç ôùí äéáöõëëéêþí øåêáóµþí
áóâåóôßïõ (Ðßíáêáò 1).
Ï ëüãïò ôçò ðáñáëëáêôéêüôçôáò ôùí áðï-
ôåëåóµÜôùí ðáñáµÝíåé Üãíùóôïò. Ùóôü-
óï, êëéµáôéêïß êáé åäáöéêïß ðáñÜãïíôåò
åðçñåÜæïõí ôçí áðïññüöçóç ôïõ óôïé÷åß-
ïõ. ÌÜëéóôá Ý÷åé áðïäåé÷ôåß üôé µßá âñï÷ü-
ðôùóç ýøïõò 5mm îåðëÝíåé ôï 62% ôïõ
åöáñµïóèÝíôïò áóâåóôßïõ.

3. Η επίδραση του ασβεστίου 
στον σχίσιμο των καρπών 
της κερασιάς

3.1. Το σχίσιμο των καρπών 
της κερασιάς
Ôï ó÷ßóéµï Þ óêÜóéµï ôùí êáñðþí ôçò
êåñáóéÜò åîáéôßáò âñï÷ïðôþóåùí ðñéí
ôç óõãêïµéäÞ (Åéê. 1), áðïôåëåß óçµá-
íôéêü ðñüâëçµá óå üëåò ôçò ÷þñåò ôéò
êüóµïõ. Ç ðéï äñáóôéêÞ µÝèïäïò µåßù-
óçò åßíáé ç êÜëõøç µå åéäéêÝò ðëáóôéêÝò
µåµâñÜíåò áðü ôç âñï÷Þ (áíôéâñü÷éíç
êÜëõøç). Ðáñ’ üëá áõôÜ, ç êÜëõøç áõôÞ
Ý÷åé ðïëý õøçëü êüóôïò. Óôéò çµÝñåò
µáò Ý÷ïõí áíáðôõ÷èåß äéÜöïñá ðñïúü-
íôá ðïõ õðüó÷ïíôáé µåßùóç ôïõ ó÷éóßµá-
ôïò ôùí êáñðþí êåñáóéÜò ðïõ ïöåßëåôáé
óôç âñï÷Þ. Ðñéí áðü ðåñßðïõ Ýíá áéþíá
åîáêñéâþèçêå üôé ç ÷ñÞóç ôïõ áóâå-
óôßïõ Ý÷åé åõíïúêÞ åðßäñáóç óôç µåßù-
óç ôïõ ó÷éóßµáôïò ôùí êáñðþí. ÐïëëÝò
Ýñåõíåò Ý÷ïõí åóôéÜóåé óôçí åðßäñáóç
ôùí áëÜôùí áóâåóôßïõ. Ùóôüóï, äåí

Ðßíáêáò 1: ÂéâëéïãñáöéêÞ áíáóêüðçóç ôçò åðßäñáóçò ôùí äéáöõëëéêþí åöáñµïãþí áóâåóôßïõ
óôç óõãêÝíôñùóç ôïõ óôïõò êáñðïýò êåñáóéÜò

Ôýðïò Ca ÅöáñµïãÝò Ðïéêéëßá ÁðïôÝëåóµá ÐçãÞ

0.7% Ca(OH)2 30,20 êáé 10; 20
êáé 10; 10 çµÝñåò 
ðñéí ôç óõãêïµéäÞ

0900 Ziraat
Lambert

Van

Áýîçóç ôçò óõãêÝíôñùóçò Ca 
óôçí ðïéêéëßá ‘Van’ êáôÜ 65% µå 

3 åöáñµïãÝò.
Êáµßá åðßäñáóç êáé µåãÜëç 

ðáñáëëáêôéêüôçôá óôïõò Üëëïõò 
óõíäõáóµïýò.

Demirsoy êáé 
Bilgener (1998)

0.5% CaCl2
45 êáé 58.5 
mMCaCl2

21, 14 êáé 7 çµÝñåò  
ðñéí ôç óõãêïµéäÞ
óôá óôÜäéá ÉÉ êáé ÉÉÉ 

Merton
Premier
Vogue

Áýîçóç êáôÜ 26%
ôçò óõãêÝíôñùóçò Ca. Áýîçóç 
êáôÜ 82% óôç óõãêÝíôñùóç Ca

Wojcik êáé 
Üëëïé (2002) 

Tsantili 
êáé Üëëïé 

(2007)

34 mM CaCl2
5 g l-1 CaCl2

5 g l-1 Ca(OH)2
5ml l-1

Capolyphanate
chelate

14 &7 çµ. ðñï 
óõãêïµéäÞò

28,18 &8 çµ. ðñï 
óõãêïµéäÞò 28 

çµÝñåò ðñï óõãêïµ. 
28 êáé 14 çµÝñåò 
ðñï óõãêïµéäÞò

Lapins
Ron’s Seedl.

Supreme

Áýîçóç 30% óôç óõãê. Ca
Êáµßá åðßäñáóç 
Êáµßá åðßäñáóç
Êáµßá åðßäñáóç

Michailidis
êáé Üëëïé (2017)

Koffmann 
êáé Üëëïé 

(1996)

0.75 g l-1

Ca(NO3)2

21 çµÝñåò; 21 êáé 
35 çµÝñåò; 21,35 êáé 
42 çµÝñåò µåôÜ ôçí 

ðëÞñç Üíèéóç

Germesdorfi 
3

Êáµßá áýîçóç
äåí óçµåéþèçêå

óôçí óõãêÝíôñùóç Ca

Nagy êáé Üëëïé 
(2007)

1kg ha-1

Ca(NO3)2

12 åðáíáëÞøåéò 
êáôÜ ôçí áíÜðôõîç 

ôïõ êáñðïý

Grace Star Êáµßá áýîçóç
äåí óçµåéþèçêå

óôçí óõãêÝíôñùóç Ca

Measham êáé 
Üëëïé (2017)

ÐçãÞ: Winkler êáé Knoche, 2019
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Το ασβέστιο στην κερασιά

Ý÷ïõí äåßîåé üëåò èåôéêÞ åðßäñáóç óôç
µåßùóç ôïõ ó÷éóßµáôïò ôùí êáñðþí 
åîáéôßáò ôùí âñï÷ïðôþóåùí (Ðßíáêáò
2). O Christensen (1996) åðéíüçóå Ýíá
ðñùôüêïëëï ãéá ôçí µÝôñçóç ôïõ ðïóï-
óôïý ó÷éóßµáôïò ôùí êáñðþí ãíùóôü 
êáé ùò Cracking Index (CI). Óýµöùíá
µå áõôü óõãêïµéóµÝíïé êáñðïß êåñá-
óéÜò ðñÝðåé áµÝóùò (åíôüò 1 þñáò) íá
åµâáðôéóèïýí åíôüò äéáëýµáôïò áðéïíé-
óµÝíïõ íåñïý. Êáôüðéí, óôéò äýï, ôÝóóå-
ñéò êáé Ýîé þñåò áðü ôçí åµâÜðôéóç ôá
öñïýôá áðïµáêñýíïíôáé êáé åëÝã÷ïíôáé
ãéá ðéèáíÜ ó÷éóßµáôá êáé ôá Üñôéá åðé-
óôñÝöïõí óôï äéÜëõµá, óôï ôÝëïò õðï-
ëïãßæåôáé ï CI óýµöùíá µå ôïí ôýðï:
CI=(5a+3b+c)*100/250. 

3.2. Επίδραση διαφυλλικών ψεκασμών ασβεστίου στο σχίσιμο 
του καρπού
¼ðùò áíáöÝñèçêå Þäç, áñêåôÝò Ýñåõíåò Ý÷ïõí áíáäåßîåé ôçí èåôéêÞ åðßäñáóç ôïõ
áóâåóôßïõ óôï ó÷ßóéµï ôùí êáñðþí. O Christensen (1972) ðáñáôÞñçóå µåßùóç ôïõ
ðïóïóôïý ó÷éóßµáôïò áðü ôï 80% óôï 32% µåôÜ áðü åöáñµïãÝò µå 2% ïîéêü áóâÝ-
óôéï (Üëáò áóâåóôßïõ ïîéêïý ïîÝïò). Óå Üëëåò ðåñéðôþóåéò, µå µåôñéüôåñç æçµéÜ áðü
ó÷ßóéµï, ç åðßäñáóç äéáöïñïðïéÞèçêå áðü ðåßñáµá óå ðåßñáµá. Ç µÝóç µåßùóç
Þôáí ãýñù óôï 13% (4-31%). Óå µåñéêÝò Ýñåõíåò µåôÜ ôéò åöáñµïãÝò áóâåóôßïõ
Ýãéíå µÝôñçóç ôïõ äåßêôç CI. Ïé Dermirsoy êáé Bilgener (1998) âñÞêáí µåßùóç ôïõ
äåßêôç CI êáôÜ 82% µåôÜ áðü 3 åöáñµïãÝò µå 0,7% Ca(OH)2. Óçµáíôéêü êåíü óôéò
Ýñåõíåò ðáñáµÝíåé, üôé óôéò ðåñéóóüôåñåò äåí µåôñÞèçêå ç óõãêÝíôñùóç ôïõ áóâå-
óôßïõ óôïí êáñðü µåôÜ ôéò åöáñµïãÝò. 
Ïé äéáöõëëéêÝò åöáñµïãÝò áóâåóôßïõ áõîÜíïõí ôçí áíôï÷Þ óôï ó÷ßóéµï êáé Üëëùí
êáñðþí üðùò óôéò ôïµÜôåò ôýðïõ cherry, óôá óýêá, óôïõò ëùôïýò, óôá ñüäéá êáé óôá
âýóóéíá (Ðßíáêáò 2).

Ðßíáêáò 2: ÂéâëéïãñáöéêÞ áíáóêüðçóç ôçò åðßäñáóçò ôùí äéáöõëëéêþí åöáñµïãþí áóâåóôßïõ óôï ó÷ßóéµï ôùí êáñðþí êåñáóéÜò

Ôýðïò Ca ÅöáñµïãÝò Ðïéêéëßá ÁðïôÝëåóµá ÐçãÞ

CaCl2 ÅµâÜðôéóç Badeborner
Ìåßùóç ôïõ áñéèµïý

ôùí ó÷éóµÝíùí êáñðþí
4 þñåò µåôÜ ôçí åµâÜðôéóç

Bangerth (1973)

CaCl2
Ca(CH3COO)2

Ca(OH)2

ÅµâÜðôéóç
Áwal, Bing

Lambert, Makhmali, Misri, 
Skeena

Ìåßùóç ôïõ CI
Christensen (1972b); Glenn êáé Poovaiah 

(1989); Khan êáé Üëëïé (2014); Verner(1938)

CaCl2
Ca(CH3COO)2

Ca(NO3)2
Ca(OH)2

Øåêáóµüò
Burlat, Intekaer, Lapins, Van, 

Napoleon

Ìåßùóç ôùí ó÷éóµÝíùí 
öñïýôùí êáôÜ ôçí 

óõãêïµéäÞ.

Christensen (1972b); Meheriuk êáé Üëëïé 
(1991); Michailidis êáé Üëëïé (2017); Wojcik êáé 

Üëëïé (2013); Yamamoto êáé Üëëïé (1992)

CaCl2
Ca(CH3COO)2

Ca(NO3)2
Ca(OH)2

Øåêáóµüò

0900 Ziraat, Awal Number, 
Bing, Burlat, Double, Early 
Bigi, Grace Star, Lampert, 

MisriMakhmali,SeleaNapoleon,
Van Skeena

Ìåßùóç ôïõ CI

Bullock (1952); Callan (1986); Christensen 
(1972b); Demirsoy and Bilgener (1998); Erogul 
(2014); Kafle êáé Üëëïé( 2014); Khan êáé Üëëïé 
(2014); Landi êáé Üëëïé (2016); Measham êáé 

Üëëïé (2017);Wojcik êáé Üëëïé (2013); Yamamoto 
êáé Üëëïé (1992).

CaCl2
CaPolyphenate chelate

Ca(CH3COO)2
Ca(OH)2

Øåêáóµüò
Lambert, Ron’s Seedling, 

Supreme, Van

Êáµßá µåßùóç
óôïõò ó÷éóµÝíïõò 

êáñðïýò êáôÜ
ôçí óõãêïµéäÞ

Koffmann êáé Üëëïé (1996); Looney (1985)

ÐçãÞ: Winkler êáé Knoche, 2019
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3.3. Άρδευση με καταιονιστήρες 
(μπεκ) πάνω από την κόμη των 
δένδρων
Óå µßá åíäéáöÝñïõóá Ýñåõíá ï Lang êáé
óõíåñãÜôåò (1998) êáôÜöåñáí íá µåéþ-
óïõí êáôÜ 80% ôïí áñéèµü ôùí ó÷éóµÝ-
íùí êáñðþí êåñáóéÜò, µå ôçí åöáñµï-
ãÞ CaCl2 µå êáôáéïíéóôÞñåò, åðÜíù áðü 
ôçí êüµç ôùí äÝíäñùí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá
ôçò âñï÷Þò (Åéê. 1).

4. Επίδραση των εφαρμογών 
ασβεστίου σε άλλες παρα-
μέτρους της ποιότητας

Ïé åöáñµïãÝò áóâåóôßïõ, äéáöõëëéêÜ 
(ðñéí áðü ôç óõãêïµéäÞ) Þ ùò åµâÜðôéóç
óôï óõóêåõáóôÞñéï áðïôåëïýí ðëÝïí êá-
èéåñùµÝíåò äéáäéêáóßåò ãéá ôçí âåëôßùóç
ôçò µåôáóõëëåêôéêÞò µåôá÷åßñéóçò ôùí êå-
ñáóéþí óå ðáãêüóµéï åðßðåäï.

4.1. Σκληρότητα / τραγανότη-

τα καρπού
Ç óêëçñüôçôá ôùí êáñðþí åßíáé ôï êýñéï
ðïéïôéêü ÷áñáêôçñéóôéêü óôçí åðéëïãÞ ôùí
êáôáíáëùôþí. Åéäéêüôåñá, ïé êáôáíáëù-
ôÝò ðñïôéµïýí êåñÜóéá µå óêëçñüôçôá
2,52-4,75Í. Ïé õðüëïéðïé ëáµâÜíïíôáé ùò
éäéáßôåñá µáëáêïß. Êáñðïß ïé ïðïßïé ðñü-
êåéôáé íá åîá÷èïýí óå µáêñéíÝò ÷þñåò
ðñÝðåé íá äéáôçñïýí ôç óêëçñüôçôá ôïõò
Ýùò ôÝóóåñéò åâäïµÜäåò. Óýµöùíá µå
ôïí Einhorn êáé óõíåñãÜôåò (2014), ç âåë-
ôéóôïðïßçóç ôçò óêëçñüôçôáò åðéôõã÷Üíå-
ôáé µå äýï ôñüðïõò, (á) µå ôç ÷ñçóéµïðïß-
çóç ðïéêéëéþí ðïõ ç õøçëÞ óêëçñüôçôá /
ôñáãáíüôçôá åßíáé ãåíåôéêü ÷áñáêôçñéóôé-
êü êáé (â) µå ôçí åöáñµïãÞ GA3.
Ç ÷ñçóéµïðïßçóç ðñïóõëëåêôéêÜ êáé µå-
ôáóõëëåêôéêÜ áóâåóôßïõ öáßíåôáé üôé Ý÷åé
èåôéêÜ áðïôåëÝóµáôá óôç óêëçñüôçôá.
Ùóôüóï, üðùò êáé óôá ðñïçãïýµåíá ÷á-
ñáêôçñéóôéêÜ, ôá áðïôåëÝóµáôá ôùí åñåõ-
íþí åßíáé äéöïñïýµåíá. Áñêåôïß óõããñá-
öåßò áíáöÝñïõí èåôéêÜ áðïôåëÝóµáôá
óôç óêëçñüôçôá áðü ôç ÷ñÞóç áóâåóôßïõ
äéáöõëëéêÜ Þ µå åµâÜðôéóç. ÁíôéèÝôùò,
Üëëïé äåí Ý÷ïõí âñåé èåôéêÞ åðßäñáóç ôùí
åöáñµïãþí. Äõóôõ÷þò, óå ðïëëÝò áðü
ôéò ðáñáðÜíù Ýñåõíåò ç óõãêÝíôñùóç
áóâåóôßïõ óôïí êáñðü äåí µåôñÞèçêå.
Ï ëüãïò ðïõ ðéèáíþò óõíÝâç áõôü äåí
åßíáé óáöÞò. Ïðüôå åßôå ôï áóâÝóôéï äåí
áðïññïöÞèçêå, åßôå ç ðñïûðÜñ÷ïõóá
óõãêÝíôñùóç áóâåóôßïõ Þôáí áñêåôÞ.
ÐáñÜ ôáýôá ç óõó÷Ýôéóç ôçò ðåñéåêôéêü-

ôçôáò áóâåóôßïõ (áðü 400-2800 ppm) êáé
ôçò óêëçñüôçôáò ôçò óÜñêáò (1,5-4,5 kg/
cm-2) Ý÷åé áðïäåé÷èåß (r2=0,88). Ïµïéïôñü-
ðùò, ôÝôïéåò óõó÷åôßóåéò Ý÷ïõí âñåèåß êáé
óå Üëëá öñïýôá, üðùò óôá áêôéíßäéá, óôá
ñïäÜêéíá êáé óôç öñÜïõëá.
Óôçí âéâëéïãñáößá äåí õðÜñ÷åé Ýñåõíá
ðïõ íá åðéêåíôñþíåôáé óôï ôåëéêü óç-
µåßï µåôáêßíçóçò ôïõ áóâåóôßïõ µåôÜ ôçí
åöáñµïãÞ, óôïõò öõôéêïýò éóôïýò êáé
µÝóá óôï êýôôáñï. Ç ðëçñïöïñßá áõôÞ èá
åßíáé áñêåôÜ ÷ñÞóéµç µåëëïíôéêÜ.

4.2. Σήψεις
Ïé ðñïóõëëåêôéêÝò êáé µåôáóõëëåêôéêÝò
óÞøåéò ôùí êáñðþí áðïôåëïýí óçµáíôé-
êü ðñüâëçµá êáé ðñïêáëïýí µåãÜëåò
ïéêïíïµéêÝò áðþëåéåò. Óôç óõµâáôéêÞ 
ðáñáãùãÞ ïé óÞøåéò åëÝã÷ïíôáé óôïí
áãñü µå ôçí ÷ñÞóç µõêçôïêôüíùí Þ óôï
óõóêåõáóôÞñéï µå åµâÜðôéóç óå µõêç-
ôïêôüíá. ÐïëõÜñéèµåò åßíáé ïé Ýñåõíåò
ðïõ áðïäåéêíýïõí ôçí åõåñãåôéêÞ åðß-
äñáóç ôùí øåêáóµþí Þ ôçò åµâÜðôéóçò
ôùí êáñðþí µå áóâÝóôéï. Óýµöùíá µå
ôïõò Ippolito êáé óõíåñãÜôåò (2005), ôï
ðïóïóôü ôùí ðñïóâåâëçµÝíùí êáñðþí
µåôÜ áðü ôå÷íçôÞ µüëõíóç µå ôï µýêç-
ôá Botrytis cinerea µåéþèçêå óçµáíôéêÜ,
µåôÜ ôçí åµâÜðôéóç ôùí êáñðþí óå äéÜ-
ëõµá 1% äéÜöïñùí µïñöþí áóâåóôßïõ
(CaCl2, Ca(NO3)2, Ca(OH)2) êáé ðåíèÞ-
µåñç åðþáóç. Ðáñüµïéá áðïôåëÝóµáôá
åß÷å ï øåêáóµüò µå áóâÝóôéï êáé ç åµ-
âÜðôéóç óå áõôü.

Εικ. 1: Σχίσιµο καρπών κερασιάς εξαιτίας βροχοπτώσεων

ÔÏ ÁÓÂÅÓÔÉÏ 
ÅÉÍÁÉ ÓÔÏÉ×ÅÉÏ 

ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÏ ÃÉÁ 
ÔÇÍ ÐÁÑÁÃÙÃÇ

ÐÏÉÏÔÉÊÙÍ
ÊÅÑÁÓÉÙÍ ÊÁÉ  

Ç ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ 
ÓÔÏÍ ÊÁÑÐÏ 

ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÅÉÍÁÉ 
ÔÏÕËÁ×ÉÓÔÏÍ  

600 PPM
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Το ασβέστιο στην κερασιά

4.3. Διατήρηση της ευρωστί-
ας του ποδίσκου
Ôåëåõôáßï ÷áñáêôçñéóôéêü ðïõ èá áíá-
öåñèåß åßíáé ç µåôáóõëëåêôéêÞ êáôÜ-
óôáóç ôïõ ðïäßóêïõ. Ï ðïäßóêïò ôïõ
êáñðïý ðñÝðåé íá ðáñáµÝíåé üóï ôï
äõíáôüí ðéï ðñÜóéíïò. Åßíáé óýíçèåò
öáéíüµåíï µåôÜ ôçí Ýîïäï áðü ôïõò 
øõêôéêïýò èáëÜµïõò ïé ðïäßóêïé íá 
Ý÷ïõí µåôá÷ñùµáôéóèåß êáé íá åßíáé 
áöõäáôùµÝíïé (Åéê. 2). ¼ðùò êáé µå
ôç óêëçñüôçôá ôçò óÜñêáò ï ðñÜóéíïò
ðïäßóêïò åßíáé Ýíá åðéèõµçôü ÷áñáêôç-
ñéóôéêü áðü ôçí áãïñÜ. Ç êáôÜññåõóç
ôïõ ðïäßóêïõ åßíáé áðïôÝëåóµá (á) ôçò
áöõäÜôùóçò, (â) ôçò äéáðíïÞò ôïõ êáé
(ã) ôçò µåôáöïñÜò õãñáóßáò óôïí êáñ-
ðü µÝóù þóµùóçò. Ç êáôÜññåõóç ðïõ
ðñïêáëåßôáé Ý÷åé ùò áðïôÝëåóµá ôçí 
áðïéêïäüµçóç ôçò ÷ëùñïöýëëçò, ôçí 
ïîåßäùóç ôùí öáéíïëþí áðü ôéò õðåñï-
îåéäÜóåò êáé ðïëõöáéíïëïîõäÜóåò êáé
ôï êáöÝôéáóµá. Ïé åöáñµïãÝò áóâåóôß-
ïõ Ý÷ïõí èåôéêÞ åðßäñáóç óôç µåôáóõë-
ëåêôéêÞ óõµðåñéöïñÜ ôïõ ðïäßóêïõ ôùí
êáñðþí êåñáóéÜò. Ôáõôü÷ñïíá, åîßóïõ
óçµáíôéêü, åßíáé üôé áõîÜíåôáé ç äýíáµç
ðñüóöõóçò ôïõ ðïäßóêïõ óôïí êáñðü.
ÐïëëÝò ðïéêéëßåò Ý÷ïõí ôçí ôÜóç íá ÷Ü-
íïõí ôïí ðïäßóêï ôïõò êáôÜ ôçí óõãêï-
µéäÞ µå áðïôÝëåóµá áõôïß ïé êáñðïß íá
åßíáé µç åµðïñåýóéµïé (Åéê. 2).

5. Συμπεράσματα
Ç áíáóêüðçóç ôùí åñåõíþí ãýñù áðü
ôç öõóéïëïãßá ôïõ áóâåóôßïõ óôçí êå-
ñáóéÜ, ôç ó÷Ýóç ôïõ µå ðïéïôéêÝò ðá-
ñáµÝôñïõò êáé ôï ó÷ßóéµï ëüãù âñï÷ü-
ðôùóçò ôùí êáñðþí êåñáóéÜò Þôáí ôï
áíôéêåßµåíï ôçò ðáñáðÜíù åñãáóßáò. 
Ïé ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò Ýñåõíåò åóôé-
Üæïõí óôçí µåßùóç ôïõ ó÷éóßµáôïò ôùí
êáñðþí êáé µéêñüôåñï µÝñïò áõôþí óôéò
ðïéïôéêÝò ðáñáµÝôñïõò. Ðáñ’ üôé õðÜñ-
÷åé ðëçèþñá åñãáóéþí ç ãíþóç åðÜíù
óôç ó÷Ýóç ôïõ áóâåóôßïõ µå ôï êåñÜóé
ðáñáµÝíåé µéêñÞ. 
Äåí õðÜñ÷ïõí åðáñêåßò ðëçñïöïñß-
åò ãéá ôçí áêñéâÞ èÝóç ôïõ áóâåóôßïõ
µÝóá óôïí êáñðü ïýôå óå åðßðåäï éóôïý
áëëÜ ïýôå êáé óå åðßðåäï êõôôÜñïõ. Ç
ðñïïäåõôéêÞ µåßùóç ôçò ëåéôïõñãéêüôç-
ôáò ôùí áããåßùí ôçò áããåéþäïõò µïßñáò
µå áðïêïñýöùµá ôçí µç ëåéôïõñãéêü-
ôçôá ôçò ðñéí ôï óôÜäéï ÉÉÉ ôçò áýîçóçò
ôïõ êáñðïý êáé ôçò ùñßµáíóçò, Ý÷åé ùò
áðïôÝëåóµá ôçí óõíå÷þò µåéïýµåíç ðá-
ñï÷Þ áóâåóôßïõ óôïí êáñðü. 
Óå üëåò ôéò ðáñáµÝôñïõò ðïõ åîåôÜóôç-
êáí (ó÷ßóéµï êáñðþí, óêëçñüôçôá / ôñá-
ãáíüôçôá óÜñêáò, óÞøåéò, êáôÜóôáóç
ðïäßóêïõ) õðÜñ÷ïõí Ýñåõíåò ðïõ Ýäåé-
îáí èåôéêÞ åðßäñáóç êáé Ýñåõíåò ðïõ
äåí Ýäåéîáí êáµßá åðßäñáóç. Óôéò ðåñéó-
óüôåñåò Ýñåõíåò äåí Ý÷åé ãßíåé µÝôñçóç
ôùí óõãêåíôñþóåùí áóâåóôßïõ óôïõò
êáñðïýò µå áðïôÝëåóµá íá äõó÷åñáß-

Εικ. 2: Μεταχρωµατισµένοι και αφυδατωµένοι ποδίσκοι καρπών κερα-
σιάς, καθώς και εύρωστοι ποδίσκοι (ένθετη)

íåôáé ç åîáãùãÞ óõµðåñáóµÜôùí.
ÐáñÜ ôáýôá, ðñïêýðôïõí ðëÝïí ðáñá-
äï÷Ýò ãéá ôçí áîßá ôïõ áóâåóôßïõ óôçí
ðïéüôçôá ôùí êáñðþí êåñáóéÜò. Ôï
áóâÝóôéï åßíáé óôïé÷åßï áðáñáßôçôï ãéá
ôçí ðáñáãùãÞ ðïéïôéêþí êåñáóéþí êáé
ç óõãêÝíôñùóç óôïí êáñðü ðñÝðåé íá
åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 600 ppm. Ïé åöáñµï-
ãÝò áóâåóôßïõ äéáöõëëéêÜ Ý÷ïõí èåôéêÞ
åðßäñáóç óôç óõãêÝíôñùóç áóâåóôßïõ
óôïõò êáñðïýò, ùóôüóï ðñÝðåé ðñþôá
íá äéáóöáëéóèåß ç óùóôÞ áðïññüöçóç
ôïõ óôïé÷åßïõ áðü ôï Ýäáöïò.

Παράγοντες | συνθήκες | 
συμβουλές για την καλύτερη 
απορρόφηση του ασβεστίου 
από τα δένδρα:
♦ ÕãéÝò ñéæéêü óýóôçµá. Ç äéáôÞñçóç

ôùí ñéæþí ÷ùñßò öõôïðáèïëïãéêÜ 
ðñïâëÞµáôá åßíáé áðáñáßôçôç ðñï-
êåéµÝíïõ íá áðïññïöçèåß ôï áðáñáß-
ôçôï áóâÝóôéï. ÐñÝðåé íá áðïöåýãå-
ôáé ç õðåñâïëéêÞ óõµðßåóç ôïõ åäÜ-
öïõò.

♦ ÐñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ç äéáèåóéµüôç-
ôá ôïõ áóâåóôßïõ óôï Ýäáöïò êáèþò
êáé ï ëüãïò êáëßïõ-áóâåóôßïõ.

♦ Ç åðÜñêåéá åäáöéêÞò õãñáóßáò åõ-
íïåß ôçí áðïññüöçóç ôïõ áóâåóôßïõ.

♦ Ç éóïññïðßá âëÜóôçóçò êáé êáñðï-
öïñßáò åßíáé óçµáíôéêüò ðáñÜãï-
íôáò. Ç êßíçóç ôïõ áóâåóôßïõ µÝóù
ôùí áããåßùí ðñïùèåßôáé ðñïò ôïõò Ý-
íôïíá äéáðíÝïíôåò éóôïýò. Ç õðåñâï-
ëéêÞ âëÜóôçóç ëåéôïõñãåß áíôáãùíé-
óôéêÜ ùò ðñïò ôçí ôñïöïäüôçóç ôïõ
áóâåóôßïõ óôïõò êáñðïýò. 

♦ ÕðïâïÞèçóç µå øåêáóµïýò áóâåóôß-
ïõ. Ïé åöáñµïãÝò áóâåóôßïõ ðñÝðåé
íá ãßíïíôáé óå åâäïµáäéáßá âÜóç êõ-
ñßùò áðü ôç óêëÞñõíóç ôïõ ðõñÞíá
êáé ôç óõãêïµéäÞ. Ï Wang êáé óõíåñ-
ãÜôåò (2014) áíáöÝñåé üôé Ýîé åöáñ-
µïãÝò áóâåóôßïõ áõîÜíïõí ôç óõ-
ãêÝíôñùóç ôïõ óôïé÷åßïõ óôïõò áðü
450-650ppm.

Óå ãåíéêÝò ãñáµµÝò ðñïôåßíïíôáé ïé äéá-
öõëëéêÝò åöáñµïãÝò áóâåóôßïõ, ãéá ôéò
ðïëýðëåõñåò èåôéêÝò åðéðôþóåéò ðïõ 
Ý÷ïõí óôçí ðïéüôçôá ôùí êáñðþí êåñá-
óéÜò. Óå êáµßá üµùò ðåñßðôùóç áõôÝò
äåí µðïñïýí íá áíôéêáôáóôÜóïõí µßá
ïñèïëïãéêÞ ëßðáíóç. 
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