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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τα συστήματα καλλιέργειας στην περιοχή της 

Μεσογείου όπου το κλίμα χαρακτηρίζεται από θερμά και ξηρά καλοκαίρια και η 

έλλειψη νερού είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση 

των περισσοτέρων καλλιεργειών.  

Τα σιτηρά ανήκουν στην οικογένεια των αγρωστωδών (Gramineae) και 

ανάλογα με την εποχή σποράς στη χώρα μας, τα διακρίνουμε σε χειμερινά και εαρινά. 

Από τα χειμερινά σιτηρά, τη μεγαλύτερη οικονομική σημασία τόσο για την Ελλάδα 

όσο και παγκοσμίως παρουσιάζει το σιτάρι, έπειτα έρχεται το κριθάρι και τέλος η 

βρώμη και η σίκαλη. Τα σιτηρά αποτελούν την κύρια τροφή του μισού περίπου 

πληθυσμού του πλανήτη μας, παρέχοντας το 56% της ενέργειας των τροφών και το 

50% των πρωτεϊνών που καταναλώνονται.  

Τα σιτηρά καλλιεργούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου και έχουν παγκόσμια 

οικονομική σημασία επειδή σε εκτατικές συνθήκες καλλιέργειας παράγουν 

περισσότερο από όλες τις άλλες κατηγορίες φυτών, παρουσιάζουν μεγάλη 

προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, αποτελούν την 

κυριότερη πηγή τροφίμων, αποθηκεύονται εύκολα γιατί περιέχουν μικρό ποσοστό 

υγρασίας, δεν απαιτούν μεγάλο χώρο αποθήκευσης γιατί είναι υψηλής συμπύκνωσης, 

η διαχείρισή τους γίνεται εύκολα με μηχανές και η καλλιέργειά τους δε μολύνει το 

περιβάλλον. Οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν τα χειμερινά σιτηρά είναι, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό, ημιορεινές πλαγιές και ημιγόνιμες πεδινές, μη αρδευόμενες. Τη 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τη χώρα μας έχει το σιτάρι και το κριθάρι.  

Τα σιτηρά συγκροτούν τη σπουδαιότερη ομάδα του φυτικού βασιλείου τόσο 

από οικονομική όσο και από βιολογική αλλά και οικολογική άποψη. Από τα σιτηρά 

προσλαμβάνουμε το σύνολο σχεδόν των πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης και σ’ αυτά 

βασίζεται κατά κύριο λόγο η παραγωγή ζωικών προϊόντων που συμπληρώνουν το 

διαιτολόγιό μας. Είναι τροφές υψηλής θρεπτικής και ενεργειακής αξίας. Επίσης, 

βρίσκουν και διάφορες εφαρμογές στη βιομηχανία και την κοσμετολογία. Τελευταία, 

η βιομάζα των σιτηρών ή οι καρποί τους χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας 

(βιοαιθανόλη). Το 35% έως 40% της καλλιεργούμενης έκτασης του πλανήτη 
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καλύπτεται κάθε χρόνο με σιτηρά, τα οποία συνεισφέρουν περισσότερο από το 20% 

στο παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν.  

Ιδιαίτερα το σκληρό σιτάρι χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 

διαφόρων τύπων ζυμαρικών και για την παρασκευή σιμιγδαλιού. Περιέχει λιγότερο 

άμυλο, αλλά έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (π.χ. γλουτένη), αμινοξέα 

(π.χ. λυσίνη), βιταμίνες και λιπαρά οξέα σε σχέση με το μαλακό σιτάρι που 

χρησιμοποιείται κατά βάση στην αρτοποιία και στην αλευροποιία. Πολλές φορές οι 

κατώτερες ποιότητες χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή. 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της  εφαρμογής λιπασμάτων 

αργής αποδέσμευσης και ζεόλιθου στην παραγωγή και ποιότητα του σκληρού σίτου. 

Τα λιπάσματα αργής αποδέσμευσης αποσκοπούν στη βελτίωση της απορρόφησης του 

αζώτου (Ν) από τα φυτά και εμφανίζουν πλεονεκτήματα όπως μείωση της απώλειας Ν 

με έκπλυση και επιφανειακή απορροή, μείωση της βιολογικής και χημικής 

ακινητοποίησης του Ν και μείωση της απώλειας Ν ως αμμωνία ή με απονιτροποίηση. 

Η ταχύτητα και ο τρόπος απελευθέρωσης του Ν καθορίζεται από τη σύνθεση του 

λιπάσματος και τα χαρακτηριστικά του συστήματος έδαφος-φυτό, όπου το λίπασμα 

χορηγείται. Το λίπασμα αργής αποδέσμευσης πρέπει να εφοδιάζει θρεπτικά στοιχεία 

στο έδαφος με τέτοια ταχύτητα που να επιτρέπει στο αναπτυσσόμενο φυτό να δώσει τη 

μέγιστη απόδοση, σύμφωνα με το γενότυπό του. Ο ζεόλιθος, από την άλλη,  αποτελεί 

φυσικό ορυκτό, του οποίου η χρήση στη γεωργία δύναται, μεταξύ άλλων, να βελτιώσει 

τη δομή του εδάφους και να αυξήσει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί υγρασία 

και θρεπτικά στοιχεία. 

Η διερεύνηση της επίδρασης της  εφαρμογής λιπασμάτων αργής αποδέσμευσης και 

ζεόλιθου στην παραγωγή και ποιότητα του σκληρού σίτου πραγματοποιήθηκε με 

εγκατάσταση πειραματικού αγρού στο αγρόκτημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας στη Λάρισα, έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων, όπου και  καλλιεργήθηκε 

σκληρός σίτος, ποικιλίας Svevo, σε λωρίδες διαστάσεων 6 μέτρων πλάτους και μήκους 

25 μέτρων με οχτώ μεταχειρίσεις σε 4 επαναλήψεις. Οι μεταχειρίσεις που 

εφαρμόστηκαν αφορούν την επιφανειακή λίπανση και είναι οι παρακάτω: 

1. Λίπανση σε μία δόση, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) με 15 

μονάδες αζώτου. 

2. Λίπανση σε δύο δόσεις, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο και Μάρτιο 

(μέσα) με 15 μονάδες αζώτου. 

3. Λίπανση σε μία δόση, με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης το Φεβρουάριο 

(μέσα) με 15 μονάδες αζώτου. 

4. Λίπανση σε δύο δόσεις, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο και αργής 

αποδέσμευσης το Μάρτιο (μέσα) με 15 μονάδες αζώτου. 

5. Λίπανση σε δύο δόσεις, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο και αργής 

αποδέσμευσης το Μάρτιο (αρχές) με 15 μονάδες αζώτου. 

6. Λίπανση σε δύο δόσεις, με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης το Φεβρουάριο και 

Μάρτιο (μέσα) με 15 μονάδες αζώτου. 

7. Λίπανση σε μία δόση, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) με 15 

μονάδες αζώτου, μετά από προσθήκη ζεόλιθου στο έδαφος σε ποσοστό 0,1%. 
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8. Λίπανση σε μία δόση, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) με 15 

μονάδες αζώτου, μετά από προσθήκη ζεόλιθου στο έδαφος σε ποσοστό 0,5%. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

2.1 Εγκατάσταση πειράματος 

Στο Αγρόκτημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, στις 

01/12/2019 εγκαταστάθηκε πείραμα με καλλιέργεια σκληρού σίτου ποικιλίας Svevo 

(Σχήμα 1), με ποσότητα 25 kg/στρέμμα, με τη χρήση σπαρτικής μηχανή σιτηρών. Η 

ποικιλία σκληρού σίτου Svevo είναι μια πρώιμη, ποιοτική και παραγωγική ποικιλία. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ανθεκτικότητα σε 

σημαντικές ασθένειες όπως στο ωίδιο, στις σκωριάσεις, στη σεπτόρια και στις 

φουζαριώσεις, αλλά και στο πλάγιασμα και το ψύχος.  

Σπάρθηκαν παράλληλα 8 λωρίδες σκληρού σίτου μήκους εκατό 100 m και πλάτους 6 

m με απόσταση μεταξύ τους 2 m όπως δείχνει το Σχήμα 2. Χωρίστηκαν 32 πειραματικά 

τεμάχια Το κάθε πειραματικό τεμάχιο είχε διαστάσεις 25 m x 6 m.  

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους του πειραματικού αγρού (βασικές φυσικές και 

χημικές ιδιότητες) παρουσιάζονται στον Πίνακας 1. Το έδαφος ως προς τη μηχανική 

του σύσταση είναι αμμοαργιλοπηλώδες (μέσης μηχανικής σύστασης). Επιπλέον, το 

έδαφος ταξινομήθηκε ως Inceptisol (τάξη), Ochrept (υπόταξη), Xerochrepr (Μεγάλη 

ομάδα), Vertic (υποομάδα) (Πίνακας 2). 

 

 
 

Σχήμα 1. Πειραματικός αγρός σκληρού σίτου ποικιλίας svevo, Αγρόκτημα Γαιόπολις 

του Π.Θ. στη Λάρισα. 
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Μεταχειρίσεις	→

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4

6	m	 2	m	

2	m	

25	m	

 
 

Σχήμα 2. Πειραματική διάταξη καλλιέργειας σκληρού σίτου.  

 

 

Πίνακας 1. Φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους του πειράματος. 

Βάθος 

(cm) 

Μηχανική σύσταση (%) Χαρακτη- 

ρισμός 

Ολικό 

CaCO3 (%) 

(Bernard) 

ρΗ  

(Η2Ο, 1:5) Άμμος  Ιλύς Άργιλος 

0-18 51,12 24,88 24 SCL 9,27 8,22 

18-34 53,12 26,88 20 SCL 9,93 8,33 

34-52 52,12 28,88 19 SL 11,80 8,49 

52-67 53,12 29,88 17 SL 14,80 8,56 

67-84 50,84 28,16 21 SCL 28.80 8,71 

84-124 49,84 31,16 19 L 31,37 8,73 

124+ 47,84 34,16 18 L 48,3 8,78 

 

Βάθος 

(cm) 

Ανταλλάξιμα (mEq/ 100 g εδ.) I.A.K. (mEq/ 

100 g εδ.) 

P Olsen 

(ppm) Na+ K+ Ca2+ 

0-18 0,51 0,88  22,81 8,83 

18-34 0,48 0,56  41,23 8,17 

34-52 0,56 0,45  45,97 7,5 

52-67 0,69 0,50  55,44 7,33 

67-84 0,85 0,37  57,02 3 

84-124 0,91 0,34  37,54 2,92 

124+ 0,85 0,17  19,12 2,83 
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Πίνακας 2. Επιπλέον πληροφορίες και ταξινόμηση του εδάφους του πειραματικού 

αγρού.  

 

 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Ακαλλιέργειες 

 

 

ΜΗΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  

Τριτογενές-Μαργώδες-Ισχυρά 

ασβεστούχο 

 

 

ΚΛΙΣΗ:  

3% 

   

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: TΑΞΗ 

ΥΠΟΤΑΞΗ 

ΜΕΓ. ΟΜΑΔΑ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 

(ORDER) 

(SUBORDER) 

(GREAT GROUP) 

(SUBGROUP) 

:  Inceptisol 

:  Ochrept 

:  Xerochrepr 

:  Vertic 

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  

ΜΟΝΑΔΑ: 

 435  

 413 

 
 

2.1  Λίπανση της καλλιέργειας 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό για την εφαρμογή των λιπάνσεων, λήφθηκαν 

υπόψη τα εδαφολογικά στοιχεία του πειραματικού αγρού (Πίνακας 1). Για τη λίπανση 

της καλλιέργειας έγινε αρχικά εφαρμογή βασικής λίπανσης σε όλα τα πειραματικά 

τεμάχια στις 1/12/2019 με λίπασμα 10-24-0. Συνολικά προστέθηκαν 2,25 μονάδες 

αζώτου και 4,9 μονάδες φωσφόρου. Κάλιο δεν προστέθηκε διότι το έδαφος ήταν 

επαρκώς εφοδιασμένο. Μετά την βασική λίπανση ακολούθησε επιφανειακή λίπανση, 

η οποία διαφοροποιήθηκε ανά μεταχείριση.  

Όπως προαναφέρθηκε, το πείραμα περιλάμβανε οχτώ μεταχειρίσεις 

επιφανειακής λίπανσης: 

1. Λίπανση σε μία δόση, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) με 15 

μονάδες αζώτου (ΣΛ1Φ) – Μάρτυρας.  

2. Λίπανση σε δύο δόσεις, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο και Μάρτιο 

(μέσα) με 15 μονάδες αζώτου (ΣΛ2ΦΜ). 

3. Λίπανση σε μία δόση, με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης το Φεβρουάριο (μέσα) 

με 15 μονάδες αζώτου (ΛΑ1Φ). 

4. Λίπανση σε δύο δόσεις, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο και αργής 

αποδέσμευσης το Μάρτιο (μέσα) με 15 μονάδες αζώτου (ΣΛΦΛΑΜ(μ)). 

5. Λίπανση σε δύο δόσεις, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο και αργής 

αποδέσμευσης το Μάρτιο (αρχές) με 15 μονάδες αζώτου (ΣΛΦΛΑΜ(α)). 

6. Λίπανση σε δύο δόσεις, με λιπάσματα αργής αποδέσμευσης το Φεβρουάριο και 

Μάρτιο (μέσα) με 15 μονάδες αζώτου (ΛΑ2ΦΜ). 

7. Λίπανση σε μία δόση, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) με 15 

μονάδες αζώτου, μετά από προσθήκη ζεόλιθου στο έδαφος σε ποσοστό 0,1% 

(ΣΛ1Φ(Ζ0,1%)). 

8. Λίπανση σε μία δόση, με συμβατικά λιπάσματα το Φεβρουάριο (μέσα) με 15 

μονάδες αζώτου, μετά από προσθήκη ζεόλιθου στο έδαφος σε ποσοστό 0,2% 

(ΣΛ1Φ(Ζ0,2%)). 

Ιοχ Β 
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Στον Πίνακα 3 φαίνονται συνοπτικά οι λιπάνσεις που έγιναν σε καθεμία μεταχείριση. 

Η κάθε μεταχείριση επαναλήφθηκε 4 φορες, εξού και τα 32 πειραματικά τεμάχια.  

 

Πίνακας 3. Λιπάνσεις  σκληρού σίτου (svevo). Για κάθε μεταχείριση αναγράφονται η 

ημερομηνία εφαρμογής, το λίπασμα που χρησιμοποιήθηκε (εντός παρένθεσης) και οι 

μονάδες των θρεπτικών που προστέθηκαν.  

 

Πιο αναλυτικά, σε όλες τις μεταχειρίσεις προστέθηκαν συνολικά με την 

επιφανειακή λίπανση 15 μοναδες Ν/στρ., και επομένως ανά πειραματικό τεμάχιο, με 

έκταση 150 m2 (25 m x 6 m),  εφαρμόστηκαν 2,25 kg N, τα οποία είτε εφαρμόστηκαν 

σε μια δόση, είτε σε δύο (7,5 + 7,5 μονάδες Ν/στρέμμα, ή 1,125 + 1,125 kg Ν ανά 150 

m2), αναλόγως τη μεταχείριση.  

Διαφοροποίηθηκε επίσης και ο τύπος του λιπάσματος που χρησιμοποιήθηκε 

στην επιφανειακή λίπανση. Στις μεταχειρίσεις ΣΛ1Φ, ΣΛ2ΦΜ, ΣΛ1Φ(Ζ0,1%) και 

ΣΛ1Φ(Ζ0,2%) χρησιμοποιήθηκε το λίπασμα θειική αμμωνία (21-0-0). Στις 

μεταχειρίσεις ΛΑ1Φ και ΛΑ2ΦΜ χρησιμοποιήθηκε το λίπασμα Utec (46-0-0) αργής 

αποδέσμευσης. Στις μεταχειρίσεις ΣΛΦΛΑΜ(μ) και ΣΛΦΛΑΜ(α) έγινε συνδυαστική 

εφαρμογή των δύο λιπασμάτων. Πρώτα προστέθηκε η θειική αμμωνία και έπειτα το 

Μεταχειρίσεις Βασική 1η Επιφανειακή 2η Επιφανειακή 

1. ΣΛ1Φ 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(21-0-0) 

15-0-0 

 

2.ΣΛ2ΦΜ 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(21-0-0) 

7,5-0-0 

15/3/2020 

(21-0-0) 

7,5-0-0 

3.ΛΑ1Φ 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(Utec 46-0-0) 

15-0-0 

 

4.ΣΛΦΛΑΜ(μ) 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(21-0-0) 

7.5-0-0 

15/3/2020 

(Utec 46-0-0) 

7.5-0-0 

5.ΣΛΦΛΑΜ(α) 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(21-0-0) 

7,5-0-0 

2/3/2020 

(Utec 46-0-0) 

7.5-0-0 

6.ΛΑ2ΦΜ 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(Utec 46-0-0) 

7,5-0-0 

15/3/2020 

(Utec 46-0-0) 

7.5-0-0 

7.ΣΛ1Φ(Ζ0,1%) 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(21-0-0) 

15-0-0 

 

8.ΣΛ1Φ(Ζ0,2%) 04/12/2019 

(10-24-0) 

2,25-4,9-0 

15/2/2020 

(21-0-0) 

15-0-0 
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Utec (προστέθηκαν 7,5 μονάδες Ν/στρ., με το καθένα).Τέλος, στη μεταχείριση 

ΣΛ1Φ(Ζ0,1%) προστέθηκε επιπλέον και ζεόλιθος 0,1%, δηλαδή 217,5 kg. Ομοίως, στη 

μεταχείριση ΣΛ1Φ(Ζ0,2%) προστέθηκε επιπλέον και ζεόλιθος 0,2%, δηλαδή 435 kg.  

 

2.3 Πυκνότητα της  καλλιέργειας 

Στις 21 Ιανουαρίου 2020 μετρήθηκε η πυκνότητα των φυτών ανά 1 m2 σε κάθε 

επανάληψη της κάθε μεταχείρισης με τη βοήθεια ενός μεταλλικού πλέγματος 1 x 1 m2. 

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε ως εξής πήραμε το πλέγμα και το τοποθετήσαμε σε κάθε 

τεμάχιο και μετρούσαμε με το χέρι τα φυτά που υπήρχαν μέσα στο πλαίσιο.   

 

Πίνακας 4. Πυκνότητα καλλιέργειας σιταριού. 

Μεταχειρίσεις Επαναλήψεις 

1η 2η 3η 4η 

1. ΣΛ1Φ 118 90 100 88 

2. ΣΛ2ΦΜ 88 104 126 106 

3. ΛΑ1Φ 96 86 106 104 

4. ΣΛΦΛΑΜ(μ) 92 104 124 88 

5. ΣΛΦΛΑΜ(α) 108 96 105 89 

6. ΛΑ2ΦΜ 100 109 126 106 

7.ΣΛ1Φ(Ζ0,1%) 96 86 111 114 

8.ΣΛ1Φ(Ζ0,2%) 95 101 113 98 

 

 

2.4 Υδατοκατανάλωση 

Η εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς, ΕΤο, έγινε με τη χρήση της 

αναθεωρημένης μεθόδου FAO-56 Penman-Monteith (Allen et al., 1998). Η δυναμική 

εξατμισοδιαπνοή, ΕΤc, υπολογίσθηκε από την εξατμισοδιαπνοή αναφοράς, ΕΤο και τον 

απλό φυτικό συντελεστή (Allen et al., 1998) με τη σχέση:   

occ ET ET                       (2.1) 

όπου Kc , ο φυτικός συντελεστής ο οποίος για το στάδιο (1) διάρκειας 30 ημερών είχε 

την τιμή 0,4, στο στάδιο (2) διάρκειας 80 ημερών αυξάνονταν γραμμικά από 0,4 έως 

0,95, στο στάδιο (3) διάρκειας 36 ημερών ήταν 0,95 και τέλος στο στάδιο (4)  διάρκειας 

30 ημερών μειώνονταν γραμμικά από 0,95 έως 0,4. Οι μετρήσεις αναφέρονται στην 

περίοδο Ιανουάριος 2019 - Ιούνιος 2019. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα μήκη των 

σταδίων καθώς και η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας κατά στάδιο ανάπτυξης. 

Η συνολική βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 

ανήλθε σε 181,2 mm. Το έλλειμμα σε νερό για την πλήρη ανάπτυξη της παραγωγής 

είναι περίπου 200 mm. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η εξατμισοδιαπνοή της 

καλλιέργειας, η βροχόπτωση και η μέγιστη θερμοκρασία κατά την καλλιεργητικη 

περίοδο. Στο Σχήμα 4 η υπολογισμένη άρδευση από το πρόγραμμα FAO-56. 
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Πίνακας 5. Διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας και συνολική 

εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας κατά στάδιο.  

Στάδιο 1 2 3 4 Σύνολο 

Μήκος σταδίου 

(ημέρες) 
30 80 36 30 176 

ETc (mm) 19,91 186,03 176,82 97,38 480,14 

 

 

 
 

Σχήμα 3. Εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας, βροχόπτωση και μέγιστη θερμοκρασία 
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Σχήμα 4. Υπολογισμένη άρδευση από το πρόγραμμα FAO-56. 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

3.1 Συγκομιδή σκληρού σίτου 

Στις 25 Ιουνίου 2019 έγινε η συγκομιδή της καλλιέργειας με τη 

θεριζοαλωνιστική μηχανή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (Σχήμα 5). Στον 

πίνακα 6 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της παραγωγής σε σκληρό σίτο 

ανά μεταχείριση. Τα αποτελέσματα της παραγωγής δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικά, 

καθώς, κατά μέσο όρο, καμιά μεταχείριση δεν έφτασε την αναμενόμενη παραγωγή που 

είχαμε θέσει στα 500 kg/στρ. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην έλλειψη νερού 

περίπου 200 mm. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, η εφαρμογή του ζεόλιθου κατά 0,2% με 

συμβατική λίπανση σε μία δόση το Φεβρουάριο (ΣΛ1Φ(Ζ0,2%)) έδωσε αυξημένη 

παραγωγή σε ξηρό καρπό κατά 24,8% σε σχέση με το μάρτυρα, πιθανώς λόγω της 

αύξησης της υδατοΐκανότητας από το ζεόλιθο. Μικρότερη αύξηση κατά 21,6 % 

παρατηρήθηκε στην εφαρμογή λιπάσματος αργής αποδέσμευσης σε δε δύο δόσεις 

(ΛΑΑ2ΦΜ). Ακόμη πιο μικρή αύξηση κατά 13,5% έδωσε η εφαρμογή λιπάσματος 

συμβατικής λίπανσης στα μέσα Φεβρουαρίου και αργής αποδέσμευσης στα μέσα 

Μαρτίου (ΣΛΦΑΑΜ(μ)). 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων παραγωγής, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 6, έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ του μάρτυρα 

και των άλλων μεταχειρίσεων. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας βρέθηκε  εντός των 

προβλεπόμενων ορίων για πειράματα αγρού.  

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα την πρωτεΐνη δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το μάρτυρα (Πίνακας 7).  
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Σχήμα 5. Θερισμός σιταριού με θεριζοαλωνιστική μηχανή. 

 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα απόδοσης σε ξηρό καρπό ανά μεταχείριση και επανάληψη. 

 Απόδοση σε kg/στρ.  Αύξηση 

Παραγωγής 

% 
Μεταχείριση/επαναλήψεις 1 2 3 4 

ΜΟ 

ΣΛ1Φ (Μάρτυρας) 339,67 388,87 289,67 360,67 339,40  

ΣΛ2ΦΜ 325,67 383,00 286,00 380,00 331,56 - 

ΛΑΑ1Φ 317,67 245,33 382,00 461,67 315,00 - 

ΣΛΦΑΑΜ(μ) 403,67 363,33 388,67 493,33 385,22 +13,5 

ΣΛΦΑΑΜ(α) 377,67 367,33 388,67 340,67 377,89 - 

ΛΑΑ2ΦΜ 492,00 368,33 378,00 429,00 412,78 +21,6 

Ζ0,1%  ΣΛ1Φ 307,00 341,67 357,67 452,33 335,44 - 

Ζ0,2%  ΣΛ1Φ 515,00 369,67 386,40 430,67 423,69 +24,8 
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Σχήμα 6. Απόδοση σε βάρος καρπού σκληρού σίτου ανά μεταχείριση (Μέσοι όροι 

τιμών με τυπική απόκλιση και LSD (5%)). 

 

 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα απόδοσης σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ανά μεταχείριση.  

 

Α/Α Μεταχείριση 
Ειδ. 

Βάρος 

Υγρασία 

% 

Πρωτεΐνη 

% 

Αύξηση 

% 

πρωτείνη 

1 ΣΛ1Φ(Μάρτυρας) 78,50 9,31 14,84  

2 ΣΛ2ΦΜ 78,70 9,32 14,87 - 

3 ΛΑΑ1Φ 79,18 9,10 15,79 +6,4 

4 ΣΛΦΑΑΜ(μ) 79,85 9,06 14,57 - 

5 ΣΛΦΑΑΜ(α) 78,43 9,23 14,08 - 

6 ΛΑΑ2ΦΜ 78,90 9,02 15,57 +4,9 

7 Ζ0,1%  ΣΛ1Φ 79,70 9,29 14,73 - 

8 Ζ0,1%  ΣΛ1Φ 80,65 9,03 14,34 - 

 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

     Αν και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναφέρονται σε μετρήσεις 

μιας καλλιεργητικής περιόδου, η εφαρμογή του λιπάσματος αργής αποδέσμευσης, 

φαίνεται ότι δεν επηρέασε σημαντικά την ποσότητα της παραγωγής σε σκληρό σίτο. 

Συγκεκριμένα έδωσε αυξημένη παραγωγή κατά 24,8% η εφαρμογή του ζεόλιθου κατά 

0,2 % με συμβατική λίπανση σε μία δόση το Φεβρουάριο (Ζ0,2%  ΣΛ1Φ) σε σχέση με 

το μάρτυρα, πιθανώς λόγω της αύξησης της υδατοΐκανότητας από το ζεόλιθο. 

Μικρότερη αύξηση κατά 21,6 % παρατηρήθηκε στην εφαρμογή λιπάσματος αργής 

αποδέσμευσης σε δε δύο δόσεις (ΛΑΑ2ΦΜ). Ακόμη πιο μικρή αύξηση κατά 13,5% 

έδωσε η εφαρμογή λιπάσματος συμβατικής λίπανσης στα μέσα Φεβρουαρίου και αργής 

αποδέσμευσης στα μέσα Μαρτίου (ΣΛΦΑΑΜ(μ)). 

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα την πρωτεΐνη δεν 



 

12 
 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το μάρτυρα.  

Συμπερασματικά η εφαρμογή λιπασμάτων αργής αποδέσμευσης στην 

καλλιέργεια σκληρού σίτου δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τα ποσοτικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής του σκληρού σίτου.  
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