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Περίληψη
∆ιετή δενδρύλλια ελιάς ποικιλία Κορωνέϊκη υποβλήθηκαν σε υδατική καταπόνηση, µετά από εφαρµογή διαφόρων παραγόντων, µε σκοπό την εξακρίβωση της 

ανακουφιστικής δράσης αυτών. Το πείραµα διήρκησε συνολικά δύο χρόνια. Χρησιµοποιήθηκαν δύο επίπεδα υδατικής καταπόνησης, ο ποτιστικός µάρτυρας και τα υδατικά 

καταπονηµένα φυτά. Τα σκευάσµατα που χρησιµοποιήθηκαν για να ελεγχθεί η δράση τους ήταν το αντιοξειδωτικό Ambiol, ο οσµωρυθµιστής βεταϊνη της γλυσίνης και το 

ανακλαστικό της ηλιακής ακτινοβολίας σκεύασµα από κατεργασµένα σωµατίδια καολίνη. Μετρήθηκαν πριν την έναρξη της καταπόνησης, κατά τη διάρκεια αυτής και µετά 

το πέρας αυτής παράµετροι αύξησης του φυτού, ενώ στο τέλος του πειράµατος µετρήθηκε η συνολική παραγωγή και τα χαρακτηριστικά των καρπών. Όλα τα σκευάσµατα 

που χρησιµοποιήθηκαν επέδειξαν σηµαντική ιδιότητα ανακούφισης του φυτού τόσο κατά την καταπόνηση όσο και µετά από αυτήν. Τα αρδευόµενα φυτά παρουσίασαν 

µεγαλύτερη αύξηση, ενώ τα σκευάσµατα είχαν ως αποτέλεσµα υψηλότερη περιεκτικότητα των φύλλων σε νερό και µικρότερη πυκνότητα φυλλικού ιστού από τον ξηρικό

µάρτυρα. Τα υδατικά καταπονηµένα φυτά παρουσίασαν υψηλότερη συγκέντρωση προλίνης στα φύλλα από τα αρδευόµενα, ενώ όσον αφορά τα σκευάσµατα τόσο το 

Ambiol όσο και η βεταϊνη της γλυσίνης είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής, τόσο υπό αρδευόµενες όσο και υπό ξηρικές συνθήκες.

Εισαγωγή
Η ελιά αποτελεί τη σπουδαιότερη δενδρώδη καλλιέργεια στη χώρα µας και γενικότερα στη λεκάνη της Μεσογείου. Η ελιά θεωρείται ξηροφυτικό είδος, µε σηµαντικές όµως 

διαφορές όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην ξηρασία από ποικιλία σε ποικιλία. Παράλληλα, η υδατική καταπόνηση στη χώρα µας λαµβάνει χώρα σε µια περίοδο υψηλής 

θερµοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας, ο συνδυασµός των οποίων επιβαρύνει την ήδη υφιστάµενη κατάσταση έλλειψης νερού. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να 

διερευνήσει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης διαφόρων σκευασµάτων µε στοχευµένη διαφορετική δράση το καθένα, µε στόχο την άµβλυνση των δυσµενών επιπτώσεων 

της έλλειψης νερού.

Υλικά & Μέθοδοι
Σε αυτόρριζα διετή δενδρύλλια ελιάς ποικιλίας Κορωνέικη εφαρµόστηκαν δύο επίπεδα άρδευσης, αυτά της πλήρης άρδευσης και της υδατικής καταπόνησης. Τέσσερις 

ηµέρες πριν την έναρξη της υδατικής καταπόνησης στα δενδρύλλια εφαρµόστηκαν οι παρακάτω επεµβάσεις, οι οποίες περιλάµβαναν τον µάρτυρα (M), µία εφαρµογή µε 

τον αντιοξειδωτικό παράγοντα Ambiol (A) σε δόση 10 mg/l, µία εφαρµογή µε τον οσµωρυθµιστή βεταϊνη της γλυσίνης (BS) (σκεύασµα BlueStim WP) σε δόση 500 g/hl και 

επανειληµµένη εφαρµογή µε το σκεύασµα καολίνη Surround WP (S) µε δόση εφαρµογής 5kg/hl. Το πείραµα επαναλήφθηκε και δεύτερη χρονιά, κατά την οποία 

αξιολογήθηκε η επίδραση των παραγόντων αυτών καθώς και της υδατικής καταπόνησης στην καρποφορία. 

Για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των παραγόντων αυτών καθώς και της επίδρασης της υδατικής καταπόνησης µετρήθηκαν οι κάτωθι παράµετροι, πριν την 

έναρξη της καταπόνησης, κατά τη διάρκεια αυτής και µετά το πέρας αυτής (κατά την περίοδο ανακούφισης): αύξηση του φυτού (ως µεταβολή της διαµέτρου του κορµού, η 

µεταβολή του ύψους του δένδρου, µεταβολή µήκους βλαστού, δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI), βάρος κόµης και βάρος ριζικού συστήµατος), χαρακτηριστικά φύλλων 

(σχετική περιεκτικότητα των φύλλων σε νερό (RWC, %), ειδική φυλλική επιφάνεια (SLA, mm2 mg-1), πυκνότητα φυλλικού ιστού (LTD, g kg-1), περιεχόµενο σε νερό στον 

κορεσµό (WCS, g H2O g-1 Ξ.B.), υδατικό έλλειµµα κορεσµού (WSD, %), περιεκτικότητα φύλλων σε νερό (WC, %), ενυδάτωση των φύλλων (SUC, mg H2O mm-2) και 

θερµοκρασία φύλλων, µε τη βοήθεια θερµοµέτρου υπερύθρων) και η συγκέντρωση της προλίνης στα φύλλα. 

Αποτελέσµατα και Συζήτηση
Η εφαρµογή καταπόνησης µείωσε σηµαντικά την αύξηση του φυτού σύµφωνα και µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Ennajeh et al., 2006)(Πίνακας 1). 

Πριν την έναρξη της υδατικής καταπόνησης δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των φύλλων (δεν παρουσιάζονται τα δεδοµένα). Κατά τη 

διάρκεια όµως της καταπόνησης (Πίνακας 2) υπήρξαν σηµαντικές διαφορές, µε ευεργετική επίδραση των εφαρµογών καολίνη και Ambiol. Κατά την περίοδο ανακούφισης 

(Πίνακας 3) η πυκνότητα των φύλλων των ξηρικών δένδρων παρέµεινε υψηλότερη από αυτή των αρδευόµενων. Η συγκέντρωση της προλίνης αυξήθηκε σηµαντικά κατά 

τη διάρκεια της καταπόνησης στα ξηρικά φυτά (Πίνακας 4). Η υδατική καταπόνηση είχε σηµαντική αρνητική επίδραση επί της καρποφορίας (Σχεδιάγραµµα 1). ∆ένδρα στα 

οποία εφαρµόστηκε το Ambiol παρουσίασαν µεγαλύτερο ύψος παραγωγής και ολικό βάρος σάρκας ακολουθούµενα από δένδρα που ψεκάστηκαν µε βεταϊνη της 

γλυσίνης. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και σε άλλα φυτά, µετά την εφαρµογή των προϊόντων αυτών (Glenn and Puterka, 2005; Ennajeh et al., 2006; Ashraf and 

Foolad, 2007).
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Πίνακας 1. Επίδραση του επιπέδου άρδευσης (Α: αρδευόµενα Ξ: ξηρικά) και των 

επεµβάσεων (M: µάρτυρας, BS: βεταϊνη της γλυσίνης, S: σωµατίδια καολίνη, A: 
Ambiol) στις παραµέτρους ανάπτυξης των φυτών. 

Μεταβολή 

Παράγοντες Πάχος 

κορµού 

Ύψος 

φυτού 

Μήκος 

βλαστού 

Βάρος 

κόµης 

Βάρος 

ρίζας 

Συνολικό 

βάρος 
φυτού 

 (mm) (mm) (cm) 

LAI 

(g) (g) (g) 

Άρδευση        

A 2.91 a 13.18 a 8.46 a 0.85 355.2 a 144.7 a 500.0 a 

Ξ 2.11 b 10.13 b 4.79 b 0.56 290.1 b 97.3 b 387.5 b 
Επεµβάσεις        

M 2.71 13.05 5.76 0.60 293.3 b 115.5 408.9 

BS 2.59 10.78 8.38 0.63 315.5 ab 128.0 443.5 

S 2.51 11.81 6.77 0.65 357.7 a 121.2 479.0 

A 2.22 10.97 5.59 0.93 324.5 ab 119.5 443.7 

Άρδευση * Επεµβάσεις (µη σηµαντικές επιδράσεις) 

 

Πίνακας 2. Επίδραση του επιπέδου άρδευσης (Α: αρδευόµενα Ξ: ξηρικά) και των 

επεµβάσεων (M: µάρτυρας, BS: βεταϊνη της γλυσίνης, S: σωµατίδια καολίνη, A: 

Ambiol) στα χαρακτηριστικά των φύλλων κατά τη διάρκεια της καταπόνησης. 

Παράγοντες RWC WC SLA WSD WCS SUC LTD 

Άρδευση        
A 85.9 a 52.5 a 7.13 14.1 a 1.29 0.16 a 474.7 b 

Ξ 79.6 b 49.6 b 7.35 20.4 b 1.25 0.14 b 503.2 a 

Επεµβάσεις        
M 80.1 48.5 b 7.27 19.9 1.19 b 0.13 514.2 a 

BS 83.1 50.74 ab 7.03 16.9 1.24 ab 0.14 493.2 ab 

S 86.4 52.8 a 7.42 13.6 1.30 ab 0.15 472.0 b 

A 81.5 52.3 ab 7.24 18.5 1.35 a 0.15 476.3 ab 

Άρδευση * Επεµβάσεις (µη σηµαντικές επιδράσεις)  

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούµενοι από το ίδιο γράµµα δεν διαφέρουν σηµαντικά σύµφωνα 

µε τη δοκιµασία πολλαπλών µέσων του Tukey, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05.  

Πίνακας 3. Επίδραση του επιπέδου άρδευσης (Α: αρδευόµενα Ξ: ξηρικά) και των 

επεµβάσεων (M: µάρτυρας, BS: βεταϊνη της γλυσίνης, S: σωµατίδια καολίνη, A: 
Ambiol) στα χαρακτηριστικά των φύλλων κατά την περίοδο ανακούφισης. 

Παράγοντες RWC WC SLA WSD WCS SUC LTD 

Άρδευση        

A 89.3 52.1 5.7 10.7 1.2 0.19 479.1 b 

Ξ 86.6 51.1 5.6 13.4 1.2 0.18 489.2 a 

Επεµβάσεις        

M 88.8 50.7 5.4 b 11.1 1.2 0.18 492.7 

BS 88.2 51.5 5.7 ab 11.7 1.2 0.18 484.1 

S 89.4 52.5 5.5 ab 10.6 1.2 0.20 474.9 

A 85.3 51.5 5.9 a 14.7 1.2 0.18 484.6 
Άρδευση * Επεµβάσεις       

M-A 90.6 52.0 5.5 9.4 1.2 0.19 479.7 ab 

M-Ξ 87.1 49.4 5.4 12.9 1.1 0.18 505.8 a 

BS-A 87.7 52.0 5.9 12.5 1.2 0.18 479.9 ab 

BS-Ξ 88.7 51.2 5.6 11.2 1.2 0.19 488.3 ab 

S-A 91.4 52.7 5.5 8.6 1.2 0.2 473.0 b 

S-Ξ 87.4 52.3 5.5 12.6 1.3 0.19 476.8 ab 

A-A 87.4 51.6 5.9 12.5 1.2 0.18 483.5 ab 
A-Ξ 83.2 51.4 5.9 16.8 1.3 0.18 485.8 ab 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούµενοι από το ίδιο γράµµα δεν διαφέρουν σηµαντικά σύµφωνα 

µε τη δοκιµασία πολλαπλών µέσων του Tukey, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05.  

Πίνακας 4. Επίδραση του επιπέδου άρδευσης (Α: αρδευόµενα Ξ: ξηρικά) και των 

επεµβάσεων (M: µάρτυρας, BS: βεταϊνη της γλυσίνης, S: σωµατίδια καολίνη, A: 

Ambiol) στη συγκέντρωση της προλίνης των φύλλων πριν, κατά και µετά την 

καταπόνηση. 

Πριν Κατά Μετά 
Παράγοντες 

µg g Ξ.Β.
-1

 

Άρδευση    

A - 145.12 a 176.01 

Ξ - 176.18 b 186.26 

Επεµβάσεις    

M 197.78 157.55 75.53 

BS 177. 57 167.76 175.76 

S 190.95 154.90 199.09 

A 166.11 162.48 174.16 

Άρδευση * Επεµβάσεις (µη σηµαντικές επιδράσεις) 

Μέσοι εντός της ίδιας στήλης ακολουθούµενοι από το ίδιο γράµµα δεν διαφέρουν σηµαντικά σύµφωνα 

µε τη δοκιµασία πολλαπλών µέσων του Tukey, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05.  

Σχεδιάγραµµα 1. Επίδραση των διαφόρων 

παραγόντων στην καρποφορία των 

δένδρων.


