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Τίτλος ερευνητικού έργου: Επίδραση της χρησιμοποίησης λιπασμάτων αργής 
αποδέσμευσης στην απόδοση και στην ποιότητα σκληρού σιταριού. 

 
Εισαγωγή 

Το άζωτο αποτελεί τον πιο περιοριστικό παράγοντα στο σύνολο της αγροτικής 

παραγωγής ανά τον κόσμο και κυρίως στα σιτηρά. Επίσης το σκληρό σιτάρι αντιδρά 

θετικά στην προσθήκη αζώτου όταν η υγρασία δεν είναι περιοριστικός παράγοντας. 

Οι Fageria και Baligar (2005) αναφέρουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

λίπανσης, ποικιλίας και περιβάλλοντος που οδηγεί στη διαφοροποίηση της 

απόδοσης σε καρπό και της ποιότητας του σπόρου.  

Το άζωτο, αν και επηρεάζει διάφορες φυσιολογικές διεργασίες εντός του 

φυτού, συμβάλλει στην αύξηση του φυτού κυρίως μέσω της φωτοσύνθεσης. Η 

περιεκτικότητα φύλλων σε χλωροφύλλη σχετίζεται θετικά με τη φωτοσυνθετική 

ικανότητα του φυτού και το βασικό δομικό στοιχείο της χλωροφύλλης είναι το 

άζωτο. Η μετρήσεις χλωροφύλλης σε συνθήκες αγρού γίνεται απλά με το 

χλωροφυλλόμετρο και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση της τροφοπενίας του 

αζώτου και στην ορθή λίπανση της καλλιέργειας (Dordas 2016). 

Η έλλειψη αζώτου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό στη μείωση του 

δείκτη φυλλικής επιφάνειας και της διάρκειας ανάπτυξης της φυλλικής επιφάνειας 

και κατά συνέπεια σε μικρότερη πρόσληψη ηλιακής ακτινοβολίας και χαμηλότερους 

φωτοσυνθετικούς ρυθμούς (Fageria και Baligar 2005). Επάρκεια αζώτου στο σκληρό 

σιτάρι αυξάνει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, το αδέλφωμα, το φύλλωμα, 

το ύψος του βλαστού, την επιμήκυνση των μεσογονατίων διαστημάτων και το 

μέγεθος του στάχεος (Albrizio κα 2010) καθώς επίσης και τον αριθμό των κόκκων 

ανά στάχυ, το δείκτη συγκομιδής και την απόδοση σε καρπό (Dhugga and Waines, 

1989; Dordas 2012). Υπερβολικές ποσότητες αζώτου ευνοούν πολύ την ανάπτυξη 

φυλλώματος και βλαστού, προκαλούν πλάγιασμα και οψιμίζουν την καλλιέργεια. Η 

εισαγωγή στην καλλιέργεια νέων ποικιλιών με αυξημένη αντοχή στο πλάγιασμα 

επέτρεψε τη χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων αζώτου και συνέβαλε στην αύξηση 

των αποδόσεων (Raun and Johnson, 1999). 

Το άζωτο είναι το θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται την πιο προσεκτική 

περιοδική διαχείριση λόγω της εποχιακής πρόσληψης του Ν στο σιτάρι άλλα και την 

αύξηση των επιπέδων του αζώτου στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, με αρνητικές 



επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην οικονομία. Βασικός παράγοντας στη σωστή 

λίπανση είναι η κατάλληλη δόση και ο σωστός χρόνος εφαρμογής για την υψηλή 

απόδοση και την ποιότητα του προϊόντος. Επίσης υπερλίπανση με άζωτο μπορεί να 

προκαλέσει πλάγιασμα, αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών υψηλής 

σοβαρότητας, και τέλος μειωμένη παραγωγή και ποιότητα προϊόντος.  

Η αζωτούχος λίπανση όπως αναφέρεται από πολλούς ερευνητές (Albrizio κα 

2010; Barraclough κα 2010; Dordas 2009; 2012; Dhugga and Waines 1989; Blum 

1998; Fageria και Baligar 2005) αυξάνει την απόδοση και το ποσοστό πρωτεΐνης 

στον καρπό. H αζωτούχος λίπανση αυξάνει το ποσοστό πρωτεΐνης και μειώνει το 

βάρος και το πάχος των κόκκων (Fageria και Baligar 2005). Επίσης άλλοι ερευνητές 

βρήκαν ότι η αζωτούχος λίπανση αύξησε την συνολική υπέργεια φυτομάζα, το 

ύψος, επιμήκυνε ελαφρά την περίοδο γεμίσματος του κόκκου, αύξησε την 

πυκνότητα των στάχεων ανά μονάδα επιφανείας, αύξησε την περιεκτικότητα της 

πρωτεΐνης του κόκκου, τον βαθμό πλαγιάσματος και την ευαισθησία στο ωίδιο 

(Fageria και Baligar 2005; Albrizio κα 2010; Barraclough κα 2010; Dordas 2009; 2012; 

Dhugga and Waines 1989; Blum 1998). Επίσης, βρήκαν μείωση της βλαστικής 

περιόδου, του δείκτη συγκομιδής, της απόδοσης και του βάρους 1000 κόκκων.  

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού 

είναι θειική αμμωνία [(ΝΗ4)2SΟ4] (20,5-0-0), Νιτρική αμμωνία (ΝΗ4ΝΟ3) (33,5-0-0), 

Ουρία (NH2CONH2) (46,0-0-0) και τα λιπάσματα αργής αποδέσμευσης αζώτου όπως  

Ειδικότερα, αναστολέας ή παρεμποδιστής της νιτροποίησης (σταθεροποιητής) 

είναι μια ουσία που αναστέλλει τη βιολογική οξείδωση της Αμμωνιακής μορφής του 

Αζώτου σε Νιτρική για ορισμένη χρονική περίοδο (4-10 εβδομάδες). Η παρεμπόδιση 

αυτής της δραστηριότητας των βακτηρίων Nitrosomonas του εδάφους προστατεύει 

το Ν από έκπλυση και δίδει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την απαιτούμενη 

ποσότητα αζώτου στα φυτά. Ένας από τους ευρέως χρησιμοποιούμενος αναστολείς 

(παρεμποδιστές) της νιτροποίησης είναι το μίγμα ΤΖ (1Η,1,2,4 Τριαζόλη) με MP (3-

Μεθυλπυραζόλη). 

Τα λιπάσματα αυτά παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

• Έχουν μειωμένη απώλεια θρεπτικών στοιχείων και αυξημένη 

αποτελεσματικότητα. 

• Ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των λιπασμάτων 

όπως φαινόμενα φυτοτοξικότητας, μόλυνση υπόγειων υδάτων και εμφάνιση 

ευτροφισμού.   

• Έχουν χαμηλό ρυθμό απελευθέρωσης των θρεπτικών στοιχείων και μπορεί 

να κρατήσει τις συγκεντρώσεις τους σε χαμηλά επίπεδα, μειώνοντας τον κίνδυνο 

έκπλυσης και υπερβολικής απορροής.  

• Απαιτούν λιγότερες εφαρμογές, επομένως μειώνεται το κόστος παραγωγής.  

Παρόλα αυτά τα λιπάσματα αγρής αποδέσμευσης παρουσιάζουν και βασικά 

μειονεκτήματα όπως: 



• Το υψηλό κόστος παραγωγής τους σε σχέση με τα συμβατικά είναι 

αυξημένο. 

• Μπορούν να προκαλέσουν μείωση του pH του εδάφους όταν εφαρμόζεται 

ουρία με επικάλυψη θείου η οποία μπορεί να προκαλέσει ελλείψεις 

θρεπτικών στοιχείων.  

Το λίπασμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι το S-AS (20,6-0-

0) και έχει σταθεροποιημένη κρυσταλλική θειϊκή αμμωνία με αναστολείς 

νιτροποίησης ΤΖ (1Η,1,2,4 Τριαζόλη) και 3-Μεθυλπυραζόλη (Piamax). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκε και το λίπασμα Fertibest (45-0-0) (της εταιρίας Pioneer Hi-Bred 

Hellas) που έχει μεθυλενουρία που χρησιμοποιείται για τη βραδεία αποδέσμευση 

του αζώτου.  

 Το παρόν έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να διερευνηθεί εάν 

η χρήση λιπασμάτων αργής αποδέσμευσης αζώτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την αύξηση της απόδοσης και την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σιταριού 

στην Ελλάδα. Στο παρόν έργο αξιολογήθηκε η χρήση των λιπασμάτων αργής 

αποδέσμευσης αζώτου για την αύξηση του δυναμικού της απόδοσης και τη 

βελτίωση της ικανότητας πρόσληψης του αζώτου από την καλλιέργεια σκληρού 

σιταριού, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα χρήσης του αζώτου. Παράλληλα, 

μελετήθηκε εάν ο διαφορετικός τύπος λιπάσματος και η εποχή εφαρμογής, μπορεί 

να επηρεάσουν τη φυσιολογία του σκληρού σιταριού και να αυξήσουν την απόδοση 

άλλα παράλληλα να βελτιώσουν και την ποιότητα του παραγομένου προϊόντος.  

 

Πειραματικός σχεδιασμός 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Δεκέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 

2018. Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο αγρόκτημα του ΑΠΘ (40°32 ′N, 22°59 ′Ε, 6m, 

αργιλοπηλώδες έδαφος με pH 8,3, οργανική ουσία 2 %, αλατότητα εδάφους 0,819 

mS/cm, Ολικό CaCO3 8,3 %, Ν-ΝΟ3 12,1 ppm, P-Olsen 15,4 ppm, Kάλιο (NH4OAc) 265 

ppm, Εναλ. Μαγνήσιο Mg (NH4OAc) 838 ppm, Εναλ.  Ασβέστιο Ca (NH4OAc) >2000 

ppm, Fe 25,79 ppm, Zn 0,74 ppm, Mn 19,49 ppm, Cu 2,62 ppm, B 0,42 ppm) την 

καλλιεργητική περίοδο του 2017-2018. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους 

προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται από τους Sparks 

κ.ά. (1996), ενώ η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν αγρανάπαυση. Η ποικιλία 

σκληρού σίτου που χρησιμοποιήθηκε είναι η Svevo (Αlfa Seeds AE). O αγρός που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ακαλλιέργητος για μια χρονιά ενώ πριν από αυτό είχε 

καλλιεργηθεί με βαμβάκι για δυο συνεχόμενες χρονιές. H προετοιμασία του 

εδάφους έγινε στις 15 Δεκεμβρίου και η σπορά εφαρμόστηκε στις 22-12-2017. Η 

εφαρμογή της πρώτης δόσης του λιπάσματος 1 (S-AS 20,6-0-0 (σταθεροποιημένη 

κρυσταλλική Θειική αμμωνία με αναστολείς νιτροποίησης 1,2,4 Τριαζόλη και 3-

Μεθυλπυραζόλη (Piamax)) της εταιρείας ΤΕΟΦΕΡΤ) και του λιπάσματος 2 (Fertibest 

45-0-0) (της εταιρίας Pioneer Hi-Bred Hellas) έγινε στις 18-12-2017 και η δεύτερη 

εφαρμογή στις 20-2-2018. 



Οι επεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό του πειράματος 

ήταν: 

1. Μάρτυρας χωρίς λίπανση. 

2. Λίπασμα 1 αργής αποδέσμευσης (S-AS 20,6-0-0) Ν 7 + 7  μονάδες Ν/στρέμμα 

σε δυο δόσεις. 

3. Λίπασμα 1 αργής αποδέσμευσης (S-AS 20,6-0-0) Ν 14 μονάδες N/στρέμμα Ν 

όλο σε μία δόση. 

4. Λίπασμα 2 αργής αποδέσμευσης (45-0-0) Fertibest Ν 7 + 7  μονάδες 

N/στρέμμα Ν σε δυο δόσεις. 

5. Λίπασμα 2 αργής αποδέσμευσης (45-0-0) Fertibest Ν 14 μονάδες N/στρέμμα 

Ν όλο σε μία δόση. 

6. Λίπανση με 7+7 ουρία μονάδες N /στρέμμα σε δυο δόσεις. 

7. Λίπανση με 14 ουρία μονάδες N /στρέμμα όλο σε μία δόση. 

8. Διαφυλλικός με 7 μονάδες Ν /στρέμμα σε και ψεκασμός με Ν στην περίοδο 

της άνθισης Ν. 

 

Σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών έγιναν οι απαραίτητες 

καλλιεργητικές φροντίδες που απέβλεπαν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Για την 

απομάκρυνση των ζιζανίων εφαρμόστηκε χειρονακτικό ξεβοτάνισμα όταν 

απαιτούνταν. 

 

Μετρήσεις και παρατηρήσεις που ελήφθησαν αφορούσαν: 

 

Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά: 

1. Φθορισμός της χλωροφύλλης 

2. Περιεκτικότητα χλωροφύλλης 

 

Αγροκομικά χαρακτηριστικά 

1. Πλάγιασμα των φυτών.  

2. Αντοχή σε προσβολές από εχθρούς και ασθένειες. 

3. Απόδοση σε καρπό. 

 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

1. Ύψος φυτών στο στάδιο της ωρίμανσης. 

2. Φυλλική επιφάνεια. 

 

Αποτελέσματα 

 Από τα αποτελέσματα του πειράματος προκύπτει ότι η λίπανση δεν 

επηρέασε ιδιαίτερα τα αγροκομικά, μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά 

που μελετήθηκαν (με εξαίρεση την επέμβαση με την ουρία (46-0-0) σε 2 δόσεις ) 

(Πίνακας 1). Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη βροχόπτωση που 



παρατηρήθηκε στην περίοδο της άνθισης (Απρίλιο) και των υψηλών θερμοκρασιών 

που επικράτησαν τους μήνες Απρίλιο και Μάιο (Σχήμα 1) που είναι μια κρίσιμη 

περίοδος για το σχηματισμό του σπόρου στο σκληρό σιτάρι και είναι μια πολύ 

ευαίσθητη περίοδος που επηρεάζει τόσο  την τελική απόδοση όσο και την ποιότητα 

του παραγόμενου προϊόντος. Επίσης δεν παρατηρήθηκε πλάγιασμα της 

καλλιέργειας και δεν υπήρχε σημαντική προσβολή από εχθρούς και ασθένειες. 

 

 
 

Σχήμα 1. Κλιματολογικά δεδομένα για την περιοχή του αγροκτήματος του ΑΠΘ που 

πραγματοποίηθηκε το πείραμα. 

 

Πίνακας 1. Απόδοση, ύψος φυτού στο στάδιο της ωρίμανσης, φυλλική επιφάνεια 

και περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη (SPAD). 

Μεταχειρίσεις Απόδοση 

(kg/στρ.) 

Ύψος φυτού 

(cm) 

Φυλλική 

επιφάνεια 

Χλωροφύλλη 

(SPAD) 

Μάρτυρας 336,7b* 97,1a 3,65b 46,9b 

7 + 7 kg Ν/στρ. S-

AS 20,6-0-0  

327,6b 92,1a 3,78b 51,5a 

14 kg Ν/στρ. S-AS 

20,6-0-0 

354,2b 97,4a 4,01b 48,4b 

Ν 7 + 7  kg Ν/στρ. 

(45-0-0) Fertibest 

344,7b 95,8a 3,57b 50,3ab 

14 kg Ν/στρ. (45-0-

0) Fertibest 

344,5b 95,7a 4,33a 49,2ab 

7+7 kg Ν/στρ. 

ουρία (46-0-0) 

371,2a 97,0a 3,7b 49,8ab 

14 kg Ν/στρ. ουρία 346,6b 95,9a 4,07b 51,3a 



(46-0-0) 

Διαφυλλικός 

ψεκασμός 7 kg 

Ν/στρ 

346,2b 96,1a 3,92b 51,9a 

*Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράµµα µε έντονη γραφή διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05, σύµφωνα µε τα αποτελέσματα του ελέγχου Duncan. 

 

Πίνακας 2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά ειδικό βάρος, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 

καρπού και υγρασία σπόρου.  

Μεταχειρίσεις ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

Μάρτυρας 72,7a 15,7b 12,3a 

7 + 7 kg Ν/στρ. S-AS 

20,6-0-0  
72,7a 16,9a 12,0a 

14 kg Ν/στρ. S-AS 20,6-

0-0 
73,6a 17,0a 12,2a 

Ν 7 + 7  kg Ν/στρ. (45-0-

0) Fertibest 
72,5a 16,9a 11,8a 

14 kg Ν/στρ. (45-0-0) 

Fertibest 
72,0a 17,2a 12,2a 

7+7 kg Ν/στρ. ουρία (46-

0-0) 
73,1a 17,2a 12,1a 

14 kg Ν/στρ. ουρία (46-

0-0) 
72,9a 17,3a 12,5a 

Διαφυλλικός ψεκασμός 

7 kg Ν/στρ 73,3a 17,3a 12,8a 

*Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράµµα µε έντονη γραφή διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05, σύµφωνα µε τα αποτελέσματα του ελέγχου Duncan. 

 

 Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν διαφορές μόνο στην 

περίπτωση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνης στον καρπό με σημαντική αύξηση 

στην περίπτωση της λίπανσης σε σύγκριση με τον μάρτυρα, γεγονός που σημαίνει 

ότι η περιεκτικότητα σε άζωτο του εδάφους δεν ήταν αρκετή για να αυξήσει την 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και απαιτούνταν λίπανση με άζωτο. Επίσης το γεγονός 

ότι οι βροχοπτώσεις δεν ήταν αρκετές για να αυξηθεί η απόδοση και να αξιοποιηθεί 

καλύτερα η λίπανση με άζωτο άλλα επίσης και να διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ 

των επεμβάσεων με άζωτο. 

 

Συμπεράσματα 

 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η λίπανση δεν επηρέασε σημαντικά την 

απόδοση (εξαίρεση η επέμβαση με την ουρία (46-0-0) σε 2 δόσεις ) όπως και τα 



περισσότερα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν γεγονός που μπορεί να οφείλεται 

στο ότι δεν υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις στην περίοδο της άνθισης και του 

σχηματισμού του σπόρου (Απριλίος-Μάιος) με αποτέλεσμα να επηρεαστεί τόσο η 

απόδοση όσο και τα φυσιολογικά και αγροκομικά χαρακτηριστικά. Η μειωμένη 

διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού δεν επέτρεψε την αξιοποίηση των λιπασμάτων 

και επί πλέον συρρίκνωσε το σπόρο που δεν αναπτύχθηκε κανονικά και αυτό εξηγεί 

το χαμηλό ειδικό βάρος καθώς και την πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.  

Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη του σπόρου γίνεται στο διάστημα Απριλίου με αρχές 

Μαΐου και η ξηρασία του Απριλίου μείωσε την απόδοση και δεν επέτρεψε να 

προκύψουν διαφορές στις διαφορετικές επεμβάσεις λίπανσης. Η φυλλική 

επιφάνεια ευνοήθηκε  μερικώς από την ολική εφαρμογή των 14 kg Ν/στρ. (45-0-0) 

του λιπάσματος Fertibest ενώ η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη ήταν ελαφρώς 

αυξημένη στην περίπτωση των διπλών δόσεων και της διαφυλλικής εφαρμογής. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι ενδεικτικά αφού προέρχονται από πειράματα που έγιναν 

ένα μόνο έτος και σε μια περιοχή. Θα πρέπει να επαναληφθούν στο χρόνο και στο 

χώρο για περισσότερες φορές και χρησιμοποιώντας περισσότερες ποικιλίες 

σκληρού σιταρίου για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα 

ως προς την χρησιμοποίηση λιπασμάτων αργής αποδέσμευσης Ν στην καλλιέργεια 

του σκληρού σιταρίου. 
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