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ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ (Pistacia vera L.)

Σκοπός του πειράµατος ήταν η µελέτη της επίδρασης του φορτίου στην

οφθαλµόπτωση της φιστικιάς, καθώς επίσης και ο προσδιορισµός του χρονικού

διαστήµατος επαγωγής ή/και µετακίνησης του φυσιολογικού σήµατος που οδηγεί στην

οφθαλµόπτωση. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν δένδρα φιστικιάς, της ποικιλίας

“Ποντίκης” τα οποία ευρίσκοντο σε χρονιά καρποφορίας. Κατά τα µέσα Μαΐου

αφαιρέθηκε το φορτίο από βραχίονες, οι οποίοι απετέλεσαν τους µάρτυρες σε

ακαρπία, ενώ σηµάνθηκαν βραχίονες, στους οποίους δεν έγινε καµία επέµβαση και

αποτέλεσαν τους µάρτυρες σε καρποφορία. Οι επεµβάσεις περιελάµβαναν τεχνητές

καρποπτώσεις σε ολόκληρους, τυχαίους βραχίονες σε συγκεκριµένες χρονικές

περιόδους. Ταυτόχρονα µε την καρπόπτωση παρατηρούνταν και το µέγεθος του

σπέρµατος του καρπού. Μετά το πέρας των τεχνητών καρποπτώσεων καταγράφονταν, 

το ποσοστό οφθαλµόπτωσης σηµασµένων βλαστών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 

φαίνεται ότι η παρουσία ή η απουσία των καρπών µέχρι τα µέσα Ιουνίου δεν έχει καµία

επίδραση επί της εκδήλωσης της οφθαλµόπτωσης. Αντιθέτως, ακόµα και αν

αφαιρεθούν όλοι οι καρποί από τους βραχίονες µετά τα µέσα Ιουνίου, το φαινόµενο

εξελίσσεται κανονικά , ένδειξη της επαγωγής ή/και µετακίνησης του σήµατος εκείνη την

περίοδο. Η περίοδος αυτή (µέσα Ιουνίου) συµπίπτει µε την κατά περίπου 1/3 πλήρωση

του ενδοκαρπίου από το σπέρµα. Τα αποτελέσµατα , όσον αφορά το χρονικό

προσδιορισµό της επαγωγής του σήµατος οφθαλµόπτωσης θα χρησιµοποιηθούν στη

µοριακή ανάλυση του φαινοµένου.
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Για τη διεξαγωγή του πειράµατος επιλέχθηκαν τρία δένδρα φιστικιάς (Pistacia vera L.) ποικιλίας “Ποντίκης”, τα οποία ευρίσκοντο σε έτος καρποφορίας (2008). Για να επιτευχθεί

κατάσταση ακαρπίας, κατά τα µέσα Μαϊου, σε τέσσερις βραχίονες αφαιρέθηκε το φορτίο (µάρτυρες σε ακαρπία). Αυτοί οι βραχίονες στο εξής θα αναφέρονται ως “OFF”, ενώ οι

φέροντες καρπούς βραχίονες θα αναφέρονται ως “ΟN”. Για το χρονικό προσδιορισµό επαγωγής ή/και µετακίνησης του φυσιολογικού σήµατος οφθαλµόπτωσης, οι “ΟΝ” βραχίονες

υπέστησαν περιοδικά τεχνητές καρποπτώσεις ανά 15ήµερα διαστήµατα, από τα τέλη Μαΐου µέχρι τα µέσα Ιουλίου. Eπιλέγονταν τυχαία ένας βραχίονας, από τον οποίο αφαιρούνταν

ολόκληρο το φορτίο του. Τρεις βραχίονες δεν δέχθηκαν καµία επέµβαση καθ’όλη τη διάρκεια του πειράµατος και παρέµειναν σε φάση καρποφορίας (ΟΝ, µάρτυρες σε καρποφορία). 

Σε κάθε βραχίονα, σηµάνθηκαν συνολικά οκτώ βλαστοί, στους οποίους καταµετρούνταν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών, ώστε να καταγραφεί η

πορεία της οφθαλµόπτωσης. Η καταγραφή της πορείας οφθαλµόπτωσης, έλαβε χώρα από τις αρχές Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεµβρίου. Ταυτόχρονα µε κάθε τεχνητή

καρπόπτωση παρατηρούνταν το ποσοστό πλήρωσης του ενδοκαρπίου (Εικ. 1) και πραγµατοποιούνταν λήψη φυτικού υλικού (ανθοφόρων οφθαλµών και φύλλων) τόσο από “ΟΝ”

όσο και από “OFF” βλαστούς, για την πραγµατοποίηση µοριακών αναλύσεων.Το πείραµα ακολούθησε το εντελώς τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε οκτώ επαναλήψεις. Τα δεδοµένα

αναλύθηκαν µε ανάλυση διασποράς, όπου υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά, αυτή προσδιορίστηκε µε τη δοκιµασία πολλαπλών µέσων του Tukey, σε επίπεδο σηµαντικότητας

0,05.  Στα σχήµατα παρουσιάζονται τα ποσοστά οφθαλµόπτωσης (Σχεδιάγραµµα 1, Σχεδιάγραµµα 2). 

Περίληψη

Υλικά - Μέθοδοι

Αποτελέσµατα

Τέλη Μαΐου Μέσα Ιουνίου

Τέλη Ιουνίου Μέσα Ιουλίου

Στόχος της παρούσης µελέτης ήταν ο προσδιορισµός της χρονικής περιόδου, µετά την οποία η τεχνητή καρπόπτωση δεν αναστρέφει την πορεία της φυσιολογικής οφθαλµόπτωσης

λόγω παρουσίας καρπών. Η έναρξη της εκδήλωσης και η λήξη του φαινοµένου έλαβε χώρα νωρίτερα από την αναµενόµενη χρονική περίοδο, σε σύγκριση µε παλαιότερες µελέτες,  

στις οποίες η ποικιλία ‘Ποντίκης’ χαρακτηρίζεται ως όψιµη, όσον αφορά το χρόνο εκδήλωσης του φαινοµένου.Πιθανόν ο χρόνος εκδήλωσης και η πορεία της οφθαλµόπτωσης να

εξαρτάται και από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, τουλάχιστον στη συγκεκριµένη ποικιλία. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η περίοδος ταχείας πλήρωσης του

ενδοκαρπίου (µέσα Ιουνίου έως τέλη Ιουνίου) συµπίπτει µε την επαγωγή ή/και µετακίνηση του σήµατος της οφθαλµόπτωσης. Το καλοκαίρι του 2008 επικρατούσαν υψηλές

θερµοκρασίες και το γεγονός αυτό µπορεί είχε άµεση επίδραση στην ταχύτητα πλήρωσης του ενδοκαρπίου και εµµέσως στη παρατηρούµενη οφθαλµόπτωση. Ακόµη, επιβεβαιώνεται η

τάση της ποικιλίας “Ποντίκης” για επετειοφορία, καθώς το ποσοστό της πτώσεως των οφθαλµών ήταν πολύ µικρότερο του 100%. Από τα αποτελέσµατα των τεχνητών καρποπτώσεων, 

βρέθηκε ότι η οφθαλµόπτωση είναι αναστρέψιµη (αφαίρεση των καρπών µέχρι τα µέσα Ιουνίου), γεγονός που σηµαίνει ότι το σήµα το οποίο οδηγεί στη φυσιολογική οφθαλµόπτωση

επάγεται ή/και µετακινείται µετά τα µέσα Ιουνίου. Ο προσδιορισµός του χρόνου επαγωγής ή/και µετακίνησης του σήµατος αποτελεί σηµαντική γνώση για την περεταίρω µελέτη σε

µοριακό επίπεδο του φαινοµένου της οφθαλµόπτωσης της φιστικιάς. 

Συζήτηση

Το φαινόµενο της οφθαλµόπτωσης της φιστικιάς (Pistacia vera L.), είναι µοναδικό στο

φυτικό βασίλειο. Η αιτία παραµένει ακόµα άγνωστη, αν και πληθώρα παραγόντων έχουν

µελετηθεί όπως αυξητικοί και θρεπτικοί παράγοντες,  υδατάνθρακες, ενδογενείς

φυτορυθµιστικές ουσίες και πολυαµίνες (Crane and Iwakiri, 1987; Roussos et al., 2004; 

Vemmos, 2005). Η οφθαλµόπτωση λαµβάνει χώρα σε βλαστούς τρέχουσας περιόδου στην

προέκταση κλάδων σε καρποφορία, ως αποτέλεσµα του φορτίου αυτών. H παρουσία των

καρπών σε κλάδους ενός βραχίονα, προωθεί την οφθαλµόπτωση στους βλαστούς

τρέχουσας περιόδου που εκπτύσσονται στο βραχίονα αυτόν, χωρίς όµως να έχει καµία

επίδραση στην οφθαλµόπτωση διπλανών βραχιόνων. Η ποικιλία «Ποντίκης» (cv. Pontikis), 

που χρησιµοποιείται στο παρόν πείραµα, χαρακτηρίζεται από την όψιµη εκδήλωση του

φαινοµένου ενώ παρουσιάζει και µικρή τάση επετειοφορίας .  
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Όσον αφορά το στάδιο πλήρωσης του ενδοκαρπίου του φιστικιού, παρατηρήθηκε ότι στα τέλη Μαΐου, µέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου και µέσα Ιουλίου η πλήρωση ανερχόταν περίπου σε

10%, 30%, 80% και 100%, αντίστοιχα (Εικόνα 1). Φαίνεται δηλαδή, ότι µετά τα µέσα Ιουνίου η πλήρωση του ενδοκαρπίου ακολουθεί µια ταχεία πορεία και φτάνει σχεδόν το 80% µέσα

σε 15 ηµέρες. Στο Σχεδιάγραµµα 1 απεικονίζονται τα τελικά ποσοστά οφθαλµόπτωσης ανά επέµβαση. Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό οφθαλµόπτωσης στους µάρτυρες σε

καρποφορία (ΟΝ) έφτασε το 64% περίπου, ενώ το αντίστοιχο των µαρτύρων σε ακαρπία (ΟFF) ήταν µόλις 3%. Η παρουσία καρπών µέχρι και τα µέσα Ιουνίου δεν επηρεάζει την

οφθαλµόπτωση αφού δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µε τους µάρτυρες σε ακαρπία και οι βλαστοί συµπεριφέρονται όπως αυτοί. Από την άλλη, σε αποµάκρυνση των

καρπών µετά τα µέσα Ιουνίου, τα τελικά ποσοστά οφθαλµόπτωσης δεν διαφέρουν σηµαντικά από αυτά του µάρτυρα σε καρποφορία. Η χρονική εξέλιξη του φαινοµένου ανά επέµβαση

απεικονίζεται στο Σχεδιάγραµµα 2.

Σχεδιάγραµµα 1. Τελικά ποσοστά οφθαλµόπτωσης

ανά επέµβαση

Σχεδιάγραµµα 2. Εξέλιξη του ποσοστού οφθαλµόπτωσης

ανά επέµβαση
Εικόνα 1. Πορεία πλήρωσης ενδοκαρπίου στο χρόνο


