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Περίληψη
Σκοπός της παρούσης ερευνητικής εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης της 

καλλιεργητικής πρακτικής στην παραγωγή και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών 

πορτοκαλιάς Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις τόσο των βιοµετρικών χαρακτηριστικών των 

καρπών όσο και βιοχηµικές αναλύσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Από τα 

αποτελέσµατα προκύπτει ότι καρποί οι οποίοι προέρχονταν από δένδρα καλλιεργούµενα 

υπό βιολογική καλλιεργητική πρακτική εµφάνισαν σηµαντικά υψηλότερη ολική 

ογκοµετρούµενη οξύτητα, όγκο χυµού ανά καρπό, βάρος καρπού, βάρος σάρκας, διάµετρο 

καρπού, ολικές πρωτεΐνες, δείκτες χρώµατος L και Hue, από τους καρπούς της συµβατικής 

καλλιέργειας. Αντιθέτως, καρποί παραχθέντες υπό συµβατική καλλιεργητική πρακτική 

εµφάνισαν υψηλότερες τιµές δείκτη χρώµατος Chroma. Παράλληλα τα δένδρα υπό 

συµβατική καλλιεργητική πρακτική παρουσίασαν υψηλότερη παραγωγή ανά δένδρο, 

γεγονός το οποίο εξηγεί το µεγαλύτερο µέγεθος καρπού των βιολογικά παραχθέντων 

καρπών. ∆εν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα άλλα µετρούµενα 

χαρακτηριστικά όπως, τα ολικά διαλυτά στερεά, το pH του χυµού, το µήκος του καρπού, το 

ποσοστό συµµετοχής της σάρκας στον καρπό, το ποσοστό χυµού ανά σάρκα και ανά 

καρπό, τη συγκέντρωση της σακχαρόζης, της γλυκόζης και της φρουκτόζης, και της 

αντιοξειδωτικής ικανότητας των καρπών (σύµφωνα µε τις µεθόδους DPPH και FRAP). 

Abstract
The aim of the present research was to investigate the effect of agricultural 

practice on the yield and fruit quality of orange trees. Mature orange fruits 

cv. Salustiana were harvested from trees cultivated under organic and 

conventional agricultural practice. The harvested fruits were immediately 

transferred to the laboratory where biometric and biochemical analyses took 

place. Fruits cultivated under organic practices exhibited higher titratable 

acidity, juice volume per fruit, fruit weight, flesh weight, fruit diameter, total 

proteins, color indexes L and Hue than conventionally produced fruits. On 

the other hand conventionally produced fruits exhibited higher Chroma color 

index. Trees cultivated under conventional practice produced higher yield, 

which could explain the lower fruit weight. There were not any statistically 

significant differences concerning the other measured fruit quality 

characteristics, such as the total soluble solids, juice pH value, fruit length, 

flesh participation percentage per fruit, juice percentage per flesh and fruit 

weight, the concentration of sugars (glucose, sucrose, fructose) as well as 

the antioxidant capacity of the juice (based on DPPH and FRAP assays).

Εισαγωγή.
Οι βιολογικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από ισορροπηµένη εισροή θρεπτικών στοιχείων, µέσω χρήσεως οργανικών λιπασµάτων (κοπριές, κόµποστ κτλ) και από 

αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών µε βιολογικούς τρόπους (Peck et al. 2006). Το ερώτηµα όµως που γεννάται είναι το εξής: πέρα από τα µηδενικά υπολείµµατα 

φυτοφαρµάκων και την απαγόρευση οιασδήποτε χρήσης χηµικού λιπάσµατος, είναι τα βιολογικά προϊόντα καλύτερα ποιοτικώς από αυτά που παράγονται υπό συµβατική 

καλλιεργητική τεχνική? Σκοπός λοιπόν της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να διαπιστωθούν οι πιθανές διαφορές µεταξύ συµβατικής και βιολογικής καλλιεργητικής 

πρακτικής πορτοκαλιάς, όσον αφορά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παραγοµένου προϊόντος.

Υλικά & Μέθοδοι
Το πείραµα διεξήχθη σε δύο οπωρώνες πορτοκαλιάς ποικιλία Salustiana, οι οποίοι καλλιεργούνταν υπό συµβατική και βιολογική καλλιεργητική πρακτική. Η 

δειγµατοληψία των καρπών έλαβε χώρα κατά την εµπορική ωρίµανση. Στο εργαστήριο οι καρποί ζυγίστηκαν ο καθένας ξεχωριστά, και ξεχωριστά η σάρκα από το φλοιό, 

ενώ εξήχθη και ο χυµός από τη σάρκα ώστε να διαπιστωθεί το ποσοστό του χυµού ανά καρπό. Οι καρποί επίσης µετρήθηκαν όσον αφορά το µήκος και τη διάµετρο 

αυτών, ενώ µετρήθηκε µε χρωµατόµετρο Minolta το χρώµα του φλοιού των καρπών.

Ένα µέρος του χυµού χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί η ολική ογκοµετρούµενη οξύτητα, τα Brix και το pH, καθώς και τα σάκχαρα (γλυκόζη, φρουκτόζη, 

σακχαρόζη) και παράλληλα το επίπεδο των ολικών του πρωτεϊνών και η αντιοξειδωτική ικανότητα αυτού µε τις µεθόδους DPPH και FRAP. Το πείραµα ακολούθησε το 

εντελώς τυχαιοποιηµένο σχέδιο, µε πέντε επαναλήψεις των τριών δένδρων. Όλες οι βιοχηµικές αναλύσεις διεξήχθησαν εις διπλούν. Οι διαφορές µεταξύ των επεµβάσεων 

(καλλιεργητικών πρακτικών) προσδιορίστηκαν µε το t test, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05.

Αποτελέσµατα.
Τα δένδρα της βιολογικής καλλιεργητικής πρακτικής παρήγαγαν περίπου 35 κιλά καρπών ανά δένδρο ενώ αυτά της συµβατικής πρακτικής περίπου 90 κιλά ανά δένδρο. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων. Καρποί προερχόµενοι από βιολογική καλλιέργεια παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερες 

τιµές µέσου βάρους καρπού, βάρους σάρκας, διαµέτρου καρπού και όγκου χυµού ανά καρπό, µεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνών, υψηλότερες τιµές ογκοµετρούµενης

οξύτητας και λόγου ολικών διαλυτών στερεών: ογκοµετρούµενη οξύτητα καθώς και τιµές δεικτών L και Hue σε σχέση µε καρπούς συµβατικής καλλιέργειας. Το αντίθετο 

συµβαίνει µε το δείκτη Chroma, ενώ δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την αντιοξειδωτική ικανότητα του χυµού και τη συγκέντρωση των µεµονωµένων 

σακχάρων που ανιχνεύθηκαν µεταξύ των δύο συστηµάτων καλλιεργητικής πρακτική.

Συζήτηση.
Στο παρόν πείραµα φάνηκε ότι οι καρποί που παρήχθησαν υπό βιολογική καλλιεργητική πρακτική ανέπτυξαν µεγαλύτερο µέγεθος (µε βάση το βάρος και τη διάµετρό τους), 

παρουσίασαν υψηλότερο ποσοστό χυµού ανά καρπό και µεγαλύτερες συγκεντρώσεις πρωτεϊνών όπως επίσης και υψηλότερες τιµές ογκοµετρούµενης οξύτητας. Οι 

περισσότερες από τις διαφορές αυτές πιθανόν να οφείλονται στην επίδραση του φορτίου που έφεραν τα δένδρα. Αντιθέτως δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τα 

ολικά διαλυτά στερεά, τις συγκεντρώσεις των σακχάρων του χυµού, την αντιοξειδωτική του ικανότητα κτλ. γεγονός που µερικώς συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα άλλων 

ερευνητών, σε διαφορετικούς καρπούς (Peck et al., 2006). Είναι πολύ δύσκολο να αποδοθούν τυχόν διαπιστωµένες διαφορές µεταξύ των δύο καλλιεργητικών τεχνικών όσον 

αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγοµένων προϊόντων (Rosa et al. 2007). Αυτό οφείλεται κυρίως στην πολυπλοκότητα των παραγόντων που διαφέρουν µεταξύ των 

δύο καλλιεργητικών πρακτικών. 
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Πίνακας 3. Επίδραση της καλλιεργητικής πρακτικής στις παραµέτρους του 

χρώµατος των καρπών. 

Τιµές παραµέτρων 

Παράµετροι χρώµατος  Βιολογικής 

καλλιέργειας 

Συµβατικής 

καλλιέργειας 

Σηµαντικότητα
 

L 67,44 65,28 ** 

Hue 70,95 68,81 * 

Chroma 73,14 76,70 *** 
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Πίνακας 2. Επίδραση της καλλιεργητικής πρακτικής στα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του χυµού των καρπών. 

Τιµές χαρακτηριστικών 
Οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά  Βιολογικής 

καλλιέργειας 

Συµβατικής 

καλλιέργειας 

Σηµαντικότητα
 

Ολικά διαλυτά στερεά 

(Ο∆Σ) (
0
 Brix) 

11,19 11,37 - 

Ογκοµετρούµενη 

οξύτητα (ΟΟ) (% 

κιτρικού οξέος) 

0,77 0,62 * 

Ο∆Σ:ΟΟ 14,55 18,78 * 

pH 3,89 3,58 - 

 

Πίνακας 1. Επίδραση της καλλιεργητικής πρακτικής στα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των καρπών. 

Τιµές χαρακτηριστικών 
Χαρακτηριστικά 

καρπού Βιολογικής 

καλλιέργειας 

Συµβατικής 

καλλιέργειας 

Σηµαντικότητα 

Βάρος καρπού (g) 197,33 170,25 * 

Βάρος σάρκας (g) 131,31 104,31 *** 
Μήκος καρπού (mm) 73,71 70,85 - 

∆ιάµετρος καρπού 

(mm) 
74,43 70,64 * 

Ποσοστό σάρκας επί 

καρπού 
66,45 61,35 - 

Όγκος χυµού ανά 

καρπό (ml) 
121,0 100,75 ** 

Ποσοστό χυµού επί 

καρπού 
61,38 59,19 - 

Ποσοστό χυµού επί 

σάρκας 
93,01 96,81 - 

 

Πίνακας 4. Επίδραση της καλλιεργητικής πρακτικής στη συγκέντρωση πρωτεϊνών 

και στην αντιοξειδωτική ικανότητα του χυµού. 

Τιµές παραµέτρων 

Παράµετροι  Βιολογικής 

καλλιέργειας 

Συµβατικής 

καλλιέργειας 

Σηµαντικότητα
 

Πρωτεϊνες 

(mg/ml χυµού) 
88.76 63.14 *** 

DPPH 36.8 36.4 - 

FRAP 81.96 95.04 - 

 


