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Περίληψη 

Η παρούσα µελέτη έλαβε χώρα µε σκοπό να διερευνηθεί ο πιθανός ρόλος των 
ελεύθερων µορφών των πολυαµινών στο φαινόµενο της παρενιαυτοφορίας της 
φιστικιάς. Πέντε δένδρα φιστικιάς ποικιλίας «Ποντίκης» επιλέχθηκαν και σε κάθε ένα 
από τα δένδρα αυτά αποµακρύνθηκαν οι καρποί από τους µισούς βραχίονες κατά την 
περίοδο αυτή, ώστε να επιτευχθεί κατάσταση ακαρπίας και καρποφορίας διαδοχικά 
στους βραχίονες του ιδίου δένδρου. Οι ελεύθερες µορφές των πολυαµινών 
πουτρεσκίνη, σπερµιδίνη και σπερµίνη προσδιορίστηκαν σε τρία διαφορετικά όργανα 
σε προεπιλεγµένους βλαστούς: φύλλα, βλαστούς και ανθοφόρους οφθαλµούς. 
Παράλληλα προσδιοριζόταν το ποσοστό οφθαλµόπτωσης. Πραγµατοποιήθηκαν πέντε 
συνολικά δειγµατοληψίες κατά τη διάρκεια αναπτύξεως του σπέρµατος ξεκινώντας 
από ποσοστό οφθαλµόπτωσης 0% και φτάνοντας µέχρι 65%. Από τα αποτελέσµατα 
του πειράµατος φαίνεται ότι η συγκέντρωση των πολυαµινών µειώνεται στη διάρκεια 
ανάπτυξης του σπέρµατος τόσο σε καρποφόρους όσο και σε µη καρποφόρους 
βλαστούς. Παρόλα αυτά όµως στις περισσότερες περιπτώσεις η συγκέντρωση των 
πολυαµινών στα όργανα καρποφόρων βλαστών ήταν χαµηλότερη από αυτή οργάνων 
µη καρποφόρων βλαστών. Οι πολυαµίνες παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική 
αρνητική συσχέτιση µε το ποσοστό οφθαλµόπτωσης στα περισσότερα όργανα στα 
οποία προσδιορίστηκαν. Συµπερασµατικά οι πολυαµίνες µπορεί να παίζουν κάποιο 
σηµαντικό βιοχηµικό-φυσιολογικό ρόλο στη διαδικασία πτώσης των ανθοφόρων 
οφθαλµών της φιστικιάς κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του σπέρµατος και αξίζει να 
µελετηθεί διεξοδικά ο ρόλος τους. 
 
Εισαγωγή. 

Το φαινόµενο της παρενιαυτοφορίας είναι σύνηθες στα καλλιεργούµενα δένδρα. 
Οφείλεται κυρίως στην παρεµπόδιση διαφοροποίησης ανθοφόρων οφθαλµών λόγω 
του φορτίου των δένδρων. Στη φιστικιά όµως η παρενιαυτοφορία οφείλεται σε ένα 
µοναδικό φαινόµενο, αυτό της πτώσης των ανθοφόρων οφθαλµών κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης του σπέρµατος. Αρκετές εργασίες έχουν γίνει µέχρι σήµερα, στις 
οποίες µελετήθηκε ο ρόλος των υδατανθράκων, των θρεπτικών στοιχείων, των 
διάφορων φυτορυθµιστικών ουσιών χωρίς όµως ξεκάθαρα αποτελέσµατα (Vemmos 
1999a,b). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του ρόλου των ελεύθερων 
πολυαµινών (πουτρεσκίνης Put, σπερµιδίνης Spd και σπερµίνης Spm), µικρού 
µοριακού βάρους οργανικών ενώσεων µε αµινοµάδες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι 
παίζουν σηµαντικό ρόλο σε πολλές φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, στο 
φαινόµενο της παρενιαυτοφορίας της φιστικιάς. 
 
Υλικά και Μέθοδοι. 

Χρησιµοποιήθηκαν πέντε ενήλικα δένδρα φιστικιάς ποικιλίας «Ποντίκης» τα 
οποία ήταν σε κατάσταση καρποφορίας («on») και στα οποία εναλλάξ σε κάθε 
βραχίονα αφήνονταν ή αφαιρούνταν όλοι οι καρποί κατά τις αρχές Μαΐου. Με τον 
τρόπο αυτό επιτεύχθηκαν διαδοχικά «on» και «off» καταστάσεις στους βραχίονες του 
ίδιου δένδρου και επιλέχθηκαν εικοσιπέντε βλαστοί από κάθε κατάσταση ανά δένδρο.  



Πραγµατοποιήθηκαν πέντε δειγµατοληψίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
σπέρµατος, ξεκινώντας από 0% οφθαλµόπτωση έως και 50-65% (µετρούµενοι στους 
βλαστούς που έφεραν καρπούς). Λαµβάνονταν πέντε βλαστοί της τρέχουσας 
βλάστησης από κάθε κατάσταση καρποφορίας ανά δένδρο. Μετρήθηκε η 
συγκέντρωση των ελεύθερων πολυαµινών τόσο σε ανθοφόρους οφθαλµούς όσο και 
στο µεσαίο τµήµα βλαστού και στα τρία κορυφαία φυλλάρια από φύλλα του µεσαίου 
αυτού τµήµατος βλαστού σύµφωνα µε τους Roussos et al. (2002). Παράλληλα 
µετριόταν και το ποσοστό οφθαλµόπτωσης κάθε 5-10 ηµέρες στους βλαστούς κάθε 
κατάστασης. Το πείραµα ακολούθησε το εντελώς τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε πέντε 
επαναλήψεις, ενώ τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν ως διπαραγοντικό πείραµα µε 
παράγοντες το χρόνο και την κατάσταση καρποφορίας. Οι κάθετες γραµµές στα 
σχεδιαγράµµατα είναι το τυπικό σφάλµα της ανάλυσης διασποράς 
Πραγµατοποιήθηκαν επίσης και συσχετίσεις  µεταξύ της συγκέντρωσης των 
πολυαµινών και του ποσοστού οφθαλµόπτωσης. 
 
Αποτελέσµατα. 

Από τους πίνακες 1-3 και τα σχεδιαγράµµατα 1-3 βλέπουµε ότι η κατάσταση 
καρποφορίας και ο χρόνος επηρεάζουν σηµαντικά τη συγκέντρωση των ελευθέρων 
πολυαµινών τόσο στους βλαστούς, όσο στα φύλλα και τους ανθοφόρους οφθαλµούς. 
Είναι φανερό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις (πλην πουτρεσκίνης σε βλαστούς) η 
συγκέντρωση των πολυαµινών είναι µικρότερη στα όργανα καρποφόρων βλαστών. 

Πίνακας 1. Ανάλυση διασποράς των επιδράσεων της κατάστασης καρποφορίας και 
του χρόνου στη συγκέντρωση ελεύθερων πολυαµινών της βλαστούς φιστικιάς. 

 Πηγή παραλλακτικότητας 
Μετρούµενες 
µεταβλητές  

Κατάσταση 
καρποφορίας 

Χρόνος 
Κατ. Καρποφορίας * 

Χρόνος 
Put  <0.001 <0.05 <0.001 
Spd  <0.05 <0.001 ns 
Spm  <0.05 <0.001 ns 

Put/(Spd+Spm)  <0.001 ns <0.05 
Ολικές PΑs  ns <0.001 ns 

Ιδιαίτερα υψηλή αρνητική συσχέτιση µε το ποσοστό οφθαλµόπτωσης παρουσίασε 
η συγκέντρωση της σπερµιδίνης στα φύλλα (r=-0.85, p<0.05) και της σπερµίνης 
στους οφθαλµούς (r=-0.9, p<0.01). Παράλληλα µετρώντας την ολική συγκέντρωση 
των ελεύθερων πολυαµινών στους ανθοφόρους οφθαλµούς είµαστε σε θέση να 
προσδιορίσουµε µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια το επικείµενο ποσοστό οφθαλµόπτωσης 
(r=-0.83, p<0.01).  

Πίνακας 2. Ανάλυση διασποράς των επιδράσεων της κατάστασης καρποφορίας και 
του χρόνου στη συγκέντρωση ελεύθερων πολυαµινών σε φύλλα φιστικιάς. 

 Πηγή παραλλακτικότητας 
Μετρούµενες 
µεταβλητές  

Κατάσταση 
καρποφορίας 

Χρόνος 
Κατ. Καρποφορίας * 

Χρόνος 
Put  <0.001 <0.001 ns 
Spd  <0.01 <0.001 ns 
Spm  ns <0.001 ns 

Put/(Spd+Spm)  <0.001 <0.001 ns 
Ολικές PAs  <0.001 <0.001 <0.05 

 



Πίνακας 3. Ανάλυση διασποράς των επιδράσεων της κατάστασης καρποφορίας και 
του χρόνου στη συγκέντρωση ελεύθερων πολυαµινών σε ανθοφόρους οφθαλµούς 
φιστικιάς. 

 Πηγή παραλλακτικότητας 
Μετρούµενες 
µεταβλητές  

Κατάσταση 
καρποφορίας 

Χρόνος 
Κατ. Καρποφορίας * 

Χρόνος 
Put  ns <0.001 <0.01 
Spd  ns <0.001 ns 

Spm  <0.001 <0.001 <0.05 
Put/(Spd+Spm)  <0.001 ns <0.05 
Ολικές PAs  <0.05 <0.001 <0.05 

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες 1,2 και 3: p<0.001, p<0.01, p<0.05 σηµαντική επίδραση σε επίπεδο 
σηµαντικότητας α=0,001 , α=0,01 και α=0,05 αντίστοιχα -ns, µη σηµαντική επίδραση.  

 
Σχεδιάγραµµα 1. Επίδραση της κατάστασης καρποφορίας και του χρόνου στη 
συγκέντρωση των ελεύθερων πολυαµινών στους βλαστούς φιστικιάς (καρποφόροι 
βλαστοί ( ) και µη καρποφόροι ( )). 
 
Συµπεράσµατα. 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας φαίνεται ότι οι ελεύθερες 
πολυαµίνες παίζουν κάποιο ρόλο στο φαινόµενο της παρενιαυτοφορίας της φιστικιάς 
και ιδιαίτερα η συγκέντρωση της σπερµιδίνης στα φύλλα και της σπερµίνης στους 
οφθαλµούς. Φαίνεται ότι µειούµενης της συγκέντρωσης των πολυαµινών στα 
διάφορα όργανα αυξάνεται το ποσοστό οφθαλµόπτωσης. Αξίζει λοιπόν να 
διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος των πολυαµινών στο φαινόµενο της 
παρενιαυτοφορίας της φιστικιάς.  
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Σχεδιάγραµµα 2. Επίδραση της κατάστασης καρποφορίας και του χρόνου στη 
συγκέντρωση των ελεύθερων πολυαµινών στα φύλλα φιστικιάς (καρποφόροι βλαστοί 
( ) και µη καρποφόροι ( )).. 

 
Σχεδιάγραµµα 3. Επίδραση της κατάστασης καρποφορίας και του χρόνου στη 
συγκέντρωση των ελεύθερων πολυαµινών στους ανθοφόρους οφθαλµούς 
φιστικιάς(καρποφόροι βλαστοί ( ) και µη καρποφόροι ( )). 


