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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να µελετηθεί η ποιότητα των παραγοµένων καρπών φράουλας, καλλιεργούµενης υπό συµβατική, ολοκληρωµένη και 

βιολογική καλλιεργητική πρακτική.  Τα φυτά της φράουλας φυτεύτηκαν σε πλαστικές γλάστρες σε υάλινο θερµοκήπιο. Το πείραµα διήρκησε συνολικά 7 µήνες (27/10/08-

15/05/09) κατά τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν δύο δειγµατοληψίες καρπών (η κάθε µία διαρκούσε περίπου ένα µήνα) κατά τις οποίες µετρήθηκαν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των καρπών και η ανάπτυξη των φυτών.  Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών 

καλλιεργητικών πρακτικών, όσον αφορά το pH και την ογκοµετρούµενη οξύτητα του χυµού, το χρώµα, τη συνεκτικότητα, τη διάµετρο και το µέσο βάρος του καρπού, 

καθώς και το βάρος του υπέργειου και υπόγειου τµήµατος του φυτού. Σηµαντικές όµως διαφορές υπήρξαν όσον αφορά τα ολικά διαλυτά στερεά του χυµού, µε τους 

καρπούς που παρήχθησαν υπό βιολογική και ολοκληρωµένη καλλιεργητική πρακτική να εµφανίζουν υψηλότερες τιµές. Η παραγωγή ήταν σηµαντικά υψηλότερη υπό 

ολοκληρωµένη καλλιεργητική πρακτική, ενώ υψηλότερες τιµές προσδιορίστηκαν υπό ολοκληρωµένη και βιολογική καλλιεργητική πρακτική όσον αφορά το βάρος των 

καρπών της κατηγορίας Extra και το µέσο βάρος της παραγωγής ανά πειραµατικό τεµάχιο. Αντιθέτως, οι καρποί που παρήχθησαν υπό συµβατική καλλιεργητική τεχνική 

εµφάνισαν το µεγαλύτερο µήκος, σε σχέση µε τους καρπούς από τα άλλα δύο συστήµατα καλλιέργειας. Συµπερασµατικά η ολοκληρωµένη καλλιεργητική πρακτική είχε ως 

αποτέλεσµα µεγαλύτερη παραγωγή, υψηλής ποιότητας καρπών.

Εισαγωγή.
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον και η ανησυχία των καταναλωτών, όσον αφορά την ποιότητα των φυτικών προϊόντων (Rosa et al., 2007). Αυτό έδωσε 

περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της ολοκληρωµένης και της βιολογικής καλλιεργητικής πρακτικής, µε σκοπό τον όσο το δυνατόν, έλεγχο της ποιότητας των 

παραγοµένων προϊόντων (Peck et al., 2006; Rosa et al., 2007). Η φράουλα ανήκει στους καρπούς εκείνους που χαίρουν της εκτίµησης του καταναλωτικού κοινού, σε µια 

περίοδο, τέλη χειµώνα αρχές άνοιξης και έπειτα, που δεν υπάρχουν πολλές επιλογές καρπών (κυρίως εσπεριδοειδή, µήλα και ακτινίδια, από συντήρηση). Στη φράουλα, 

λόγω της συνεχόµενης συγκοµιδής καρπών,  είναι αρκετά δύσκολος ο έλεγχος των εχθρών µε τη χρήση φυτοφαρµάκων, χωρίς να υφίσταται ο κίνδυνος υπολειµµάτων 

αυτών στους καρπούς. Σκοπός του παρόντος πειράµατος ήταν η σύγκριση των τριών καλλιεργητικών πρακτικών, συµβατικής, ολοκληρωµένης και βιολογικής 

καλλιέργειας, όσον αφορά το ύψος παραγωγής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών.

Υλικά & Μέθοδοι
Φυτά φράουλας ποικιλία Camarosa, φυτεύτηκαν σε γλάστρες 5 λίτρων σε 

υπόστρωµα που αποτελούνταν από χώµα εκσκαφής, τύρφη και περλίτης σε 

αναλογία 5:1:2, κατά τα µέσα Νοεµβρίου. Στα φυτά της βιολογικής και 

ολοκληρωµένης καλλιεργητικής πρακτικής εφαρµόστηκαν τη στιγµή της φύτευσης 

τα εδαφοβελτιωτικά Sicobio και Guanito ενώ µετά τη φύτευση εφαρµόστηκε το 

σκεύασµα αζωτοβακτηρίων Azospir. Περαιτέρω λίπανση έλαβε χώρα σε όλες τις 

επεµβάσεις δύο εβδοµάδες µετά τη φύτευση: µε πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασµα 

(21-21-21 + Fe) στη συµβατική και ολοκληρωµένη και µε τα εδαφοβελτιωτικά

Activit και Agrobiosol στη βιολογική και ολοκληρωµένη. Οι λιπάνσεις αυτές 

συνεχίστηκαν µέχρι περίπου ένα µήνα πριν το τέλος του πειράµατος σε 

µεσοδιαστήµατα των 15-20 ηµερών. Το πείραµα διήρκησε συνολικά 7 µήνες 

(27/10/08-15/05/09) κατά τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν δύο δειγµατοληψίες

καρπών (η κάθε µία διαρκούσε περίπου ένα µήνα) µε στόχο να µετρηθούν το 

βάρος, η διάµετρος και το µήκος των καρπών, τα ολικά διαλυτά στερεά, το pH και 

η ολική ογκοµετρούµενη οξύτητα του χυµού, η συνεκτικότητα, το χρώµα των 

καρπών, η συνολική παραγωγή και τέλος η ανάπτυξη του φυτού (υπέργειο και 

υπόγειο τµήµα).  

Αποτελέσµατα.
Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διασποράς και της δοκιµασίας πολλαπλών 

µέσων φαίνεται ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών 

καλλιεργητικών πρακτικών όσον αφορά το pH, την ογκοµετρούµενη οξύτητα και το 

λόγο ολικών διαλυτών στερεών και ογκοµετρούµενης οξύτητας (Πίνακας 1), το 

µέσο βάρος, τη µέση διάµετρο, το µέσο µήκος, τη συνεκτικότητα, το λόγο φρέσκου 

προς νωπού βάρους καρπού και το λόγο διαµέτρου προς µήκος καρπού (Πίνακας 

2), τις παραµέτρους του χρώµατος L, Chroma και Hue (Πίνακας 3) όπως και όσον 

αφορά το βάρος φυλλώµατος, το βάρος της ρίζας, τον αριθµό των φυλλαρίων ανά 

φυτό και το λόγο βάρους φυλλώµατος προς βάρος ρίζας (Πίνακας 4). Σηµαντικές 

όµως διαφορές προσδιορίστηκαν όσον αφορά τα ολικά διαλυτά στερεά, όπου 

υπερτερούσαν καρποί από το ολοκληρωµένο σύστηµα καλλιέργειας, καθώς 

επίσης και όσον αφορά το µέσο βάρος και µέσο ολικό βάρος καρπών ανά 

πειραµατικό τεµάχιο, όπου υπερτερούσε και πάλι το ολοκληρωµένο σύστηµα 

καλλιέργειας (Πίνακας 5). Όσον αφορά το ποσοστό καρπών κατηγορίας Extra

(καρποί µε διάµετρο µεγαλύτερη από 25 mm) το συµβατικό σύστηµα παρουσίασε 

το µεγαλύτερο ποσοστό (100% των παραγοµένων καρπών) όµως όσον αφορά το 

βάρος των καρπών αυτών, το ολοκληρωµένο σύστηµα υπερτερούσε και πάλι. 

Συζήτηση.
Τα αποτελέσµατα του παρόντος πειράµατος δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών φράουλας από τα τρία 

συστήµατα καλλιέργειας, σύµφωνα και µε ένα µέρος της βιβλιογραφίας (Hargreaves et al., 2008). Σηµαντικές διαφορές όµως προσδιορίστηκαν όσον αφορά το ύψος της 

παραγωγής και την  ποιοτική κατηγοριοποίηση αυτών, µε την ολοκληρωµένη καλλιεργητική πρακτική να υπερτερεί των άλλων. Αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλα φυτά 

όπως ε;iναι η µηλιά (Peck et al., 2006). Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η ολοκληρωµένη καλλιεργητική πρακτική αποτελεί το καλύτερο σύστηµα καλλιέργειας για τη 

φράουλα, υπό τις δεδοµένες καλλιεργητικές πρακτικές, όσον αφορά την ποικιλία και τις επεµβάσεις θρέψης και φυτοπροστασίας.
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Πίνακας 3. Επίδραση των συστηµάτων καλλιέργειας στις παραµέτρους χρώµατος 

των καρπών. 

Παράµετροι Χρώµατος Συστήµατα 

καλλιέργειας L Chroma Hue 

Συµβατικό 35.2 a 40.5 a 27.6 a 

Ολοκληρωµένο 34.3 a 38.9 a 28.3 a 

Βιολογικό 34.8 a 39.6 a 29.2 a 
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 των συστηµάτων καλλιέργειας στις παραµέτρους ανάπτυξης 

των καρπών. 

Παράµετροι ανάπτυξης φυτού 

Συστήµατα 

καλλιέργειας 
Βάρος 

φυλλώµατος 

(g) 

Βάρος ρίζας 

(g) 

Βάρος 

φυλλώµατος:ρ

ίζας 

Αριθµός 

φυλλαρίων 

ανά φυτό 

Συµβατικό 41.4 a 33.2 a 1.33 a 45.8 a 

Ολοκληρωµένο 49.67 a 45.67 a 1.11 a 63.3 a 

Βιολογικό 34.0 a 21.2 a 1.75 a 43.8 a 
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 5. Επίδραση των συστηµάτων καλλιέργειας στις παραµέτρους 

παραγωγής των καρπών. 

Παράµετροι Παραγωγής 

Συστήµατα 

καλλιέργειας 
Μέσο βάρος / 

πειρ. τεµάχιο 

Μέσο ολικό 

βάρος / πειρ. 

τεµάχιο 

Ποσοστό 

καρπών 

Extra 

Βάρος 

καρπών 

Extra 

Συµβατικό 184.2 a 1265.1 a 100 b 1265.1 a 

Ολοκληρωµένο 376.6 b 2102.1 b 85.4 a 1796.1 b 

Βιολογικό 285.4 ab 1569.7 a 93.1 ab 1460.9 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 1. Επίδραση των συστηµάτων καλλιέργειας σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των καρπών. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά Συστήµατα 

καλλιέργειας pH TSS TA TSS:TA 

Συµβατικό 3,58 a 6.34 a 0.75 a 8.64 a 

Ολοκληρωµένο 3,6 a 7.5 b 0.91 a 8.42 a 

Βιολογικό 3,47 a 7.08 b 0.89 a 8.13 a 
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 2. Επίδραση των συστηµάτων καλλιέργειας σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των καρπών. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά 

Συστήµατα 
καλλιέργειας 

Βάρος 

 (g) 

∆ιάµετρος 

(mm) 

Μήκος 

(mm) 

∆ιάµετρος

/ 

Μήκος 

ΦΒ/ΞΒ Συνεκτικότητα  

(Ν) 

Συµβατικό 18.2 a 32.41 a 40.9 a 0.8 a 13.5 a 4.22 a 

Ολοκληρωµένο 15.6 a 30.67 a 36.4 a 0.84 a 11.7 a 3.67 a 

Βιολογικό 16.2 a 31.47 a 38.1 a 0.83 a 13.5 a 4.07 a 
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. 


