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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ∆εσπολιά είναι γνωστό αειθαλές δέντρο που δίνει το πρώτο ανοιξιάτικο
φρούτο. Είναι φυτό της οικογένειας Rocaceae και το επιστηµονικό του όνοµα
είναι Eriobotrya japonica. Η ∆εσπολιά είναι από τα πιο παραµεληµένα
καρποφόρα είδη, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες
παραµεσόγειες χώρες.
Το οικονοµικό ενδιαφέρον για τη ∆εσπολιά αναζωπυρώθηκε αισθητά τα
τελευταία χρόνια λόγω του ότι τα ∆έσπολα εµφανίζονται στην αγορά µια
περίοδο που υπάρχει πραγµατικό κενό από φρούτα. Εποµένως, ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνεται στην παραγωγή, όσο το δυνατόν, ποιοτικότερων καρπών. Η
ποιότητα των καρπών ∆εσπολιάς επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
υποκείµενο, ποικιλία, εδαφοκλιµατικές συνθήκες, θρέψη-λίπανση, κλάδεµα,
αραίωµα καρπών και ανθέων, αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών,
συντήρηση των καρπών µετά τη συγκοµιδή, τυποποίηση και συσκευασία των
καρπών.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη ενός από τους
παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των καρπών. Ο
παράγοντας που µελετήθηκε στο πείραµα ήταν το αραίωµα ανθέων και
καρπών και στόχος, η επίδραση του παράγοντα αυτού στη βελτίωση της
ποιότητας (τελικό βάρος, µέγεθος και σάκχαρα) των καρπών της ∆εσπολιάς.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΛΙΑΣ

2.1 Βοτανική ταξινόµηση
Η ∆εσπολιά, Eriobotrya japonica, είναι µέλος της οικογένειας των
Ροδωδών (Rocaceae) υποοικογένεια Μηλοειδή (Pomaceae). Στην Ελλάδα
απαντάται

µε

τις

εξής

κοινές

ονοµασίες:

Μουσµουλιά

ή

Μεσπιλέα

(Πελοπόννησος), Νεσπολιά ή Νοσπολιά (Κέρκυρα), ∆εσπολιά (Κρήτη) και
τέλος Ποληµιδία (Κύπρος).
Είναι δέντρο αείφυλλο πολυετές και ιθαγενές της Ανατολικής Κίνας και
Ιαπωνίας (εικόνα 1). Το ∆έσπολο της Ιαπωνίας έχει πιο αυθεντική καταγωγή
από της Κίνας. Ήρθε στην

Ευρώπη στα µέσα του 18ου αιώνα ως

καλλωπιστικό φυτό και αργότερα επεκτάθηκε στα θερµότερα µέρη της
Ευρώπης και στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, όπου καλλιεργήθηκε
ως καρποφόρο φυτό.

Εικόνα 1. ∆έντρο ∆εσπολιάς µε ώριµους καρπούς.

Η ∆εσπολιά ήταν ένα από πιο παραµεληµένα καρποφόρα δέντρα τόσο
στην Ελλάδα όσο και στις άλλες παραµεσόγειες χώρες. Το οικονοµικό
ενδιαφέρον για τη ∆εσπολιά άρχισε να αναζωπυρώνεται αισθητά τα τελευταία
χρόνια, γιατί την περίοδο κατά την οποία εµφανίζονται τα ∆έσπολα στην
αγορά υπάρχει έλλειψη από άλλα φρούτα.
Η ∆εσπολιά στη χώρα µας µπορεί να καλλιεργηθεί σε όλες τις ζώνες
καλλιέργειας των εσπεριδοειδών λόγω του ότι οι κλιµατολογικές απαιτήσεις
των δυο καλλιεργειών συµπίπτουν. Σήµερα καλλιεργείται σε συγκροτηµένους
οπωρώνες σε περιοχές όπως η Βόρεια Πελοπόννησος, η Ανατολική Κρήτη
και τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου.
Υπάρχουν περίπου 150.000 δέντρα ∆εσπολιάς που παράγουν 2.500
τόνους καρπών ετησίως, αλλά µόνο τα 15.000 δέντρα βρίσκονται σε
οργανωµένες φυτείες οι οποίες καταλαµβάνουν περίπου 500στρµ. και έχουν
µέση παραγωγή 30-40 kgr/δέντρο ετησίως. Τα υπόλοιπα 135.000 δέντρα
βρίσκονται διάσπαρτα σε κήπους, αυλές και πάρκα και παράγουν 10-15
kgr/δέντρο ανεξαρτήτως ποικιλίας.
Συστηµατικά καλλιεργείται επίσης στις χώρες της Ασίας, Αυστραλίας,
Η.Π.Α., Β. Αφρική και στις παραµεσόγειες περιοχές των χωρών της Ευρώπης.
Από τις Ευρωπαϊκές χώρες µόνο στην Ισπανία γίνεται συστηµατική
καλλιέργεια όπου η καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται σε 25.000 στρέµµατα.
Έτσι, η Ισπανία παράγει προϊόν άριστης ποιότητας και τροφοδοτεί πολλές
χώρες όπως Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία.

2.2 Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Η ∆εσπολιά είναι δέντρο ωραίας εµφάνισης, µε σφαιρική πυκνή
φυλλωσιά, µέτριας ανάπτυξης, πλαγιόκλαδο µε ωραίο φύλλωµα και άνθη που
εµφανίζονται πολλά µαζί το φθινόπωρο µε αρχές χειµώνα και το ύψος του
φτάνει τα 4-5m.
Η ρίζα είναι γερή, καλά διακλαδισµένη, δεν φοβάται την ξηρασία και
εισχωρεί βαθιά στο έδαφος, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από σπορόφυτο µε
αποτέλεσµα να έχουν περισσότερη υγρασία στη διάθεση τους αλλά και να
αντέχουν στην ξηρασία περισσότερο.

Ο κορµός είναι ίσιος, λείος, κυλινδρικός και στην αρχή το χρώµα του είναι
σταχτί.

∆ιακλαδίζεται

συµµετρικά,

σχηµατίζοντας

κόµη

ηµισφαιρικής

πυραµίδας.
Οι κλάδοι αποτελούνται από ετήσιους σταχτόχρωµους χνουδωτούς
βλαστούς οι οποίοι φέρουν απλά κατ’ εναλλαγή φύλλα και η ανάπτυξη τους
είναι πλαγιόκλαδη. Χαρακτηριστική είναι και η ακρότονη τάση της ∆εσπολιάς,
δηλαδή οι νέοι βλαστοί προέρχονται από οφθαλµούς που βρίσκονται στη
βάση της ταξικαρπίας.
Τα φύλλα είναι µεγάλα (µέχρι 20 εκ.) απλά, περισσότερο λογχοειδή παρά
ελλειψοειδή. Περιφερειακά είναι ελαφρώς πριονωτά, µε έντονο πράσινο
χρώµα στην λεία άνω επιφάνεια, ενώ στην κάτω τραχειά επιφάνεια είναι
χνουδωτά µε ωχρό πράσινο χρώµα.
Τα άνθη φέρονται σε µεγάλες επάκριες βοτρυώδεις ταξιανθίες µε 40-60
άνθη / ταξιανθία. Έχουν χρώµα κιτρινωπό και χαρακτηριστικό άρωµα
πικραµυγδάλου. Είναι ερµαφρόδιτα, δηλαδή το θηλυκό και το αρσενικό µέρος
είναι σ’ ένα άνθος, και εντοµόφιλα. Κάνουν την παρουσία τους σε ασυνήθιστη
εποχή, το φθινόπωρο και ανθίζουν µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου.
Ο καρπός είναι τύπου ράγας, έχει σχήµα σφαιρικό ή ωοειδές ή
αχλαδόµορφο, οβάλ ή ελλειψοειδές µε επιδερµίδα τριχωτή. Το χρώµα του
ξεκινά από πράσινο (ανώριµος καρπός) και σταδιακά εξελίσσεται σε
υποκίτρινο έως πορτοκαλόχρωο κατά την πλήρη ωρίµανση ανάλογα την
ποικιλία. Το µέγεθος των καρπών

ποικίλει

από 2-8 cm και είναι

τοποθετηµένοι πολλοί µαζί σχηµατίζοντας πυκνές δέσµες, ενώ το βάρος τους
φτάνει και 40g ανάλογα µε τις καλλιεργητικές συνθήκες, τις καλλιεργητικές
τεχνικές και την ποικιλία. Η σάρκα έχει ελαφρά υπόξινη έως γλυκιά γεύση µε
ευχάριστο άρωµα και περιέχει 4-8 ογκώδη σπέρµατα (εικόνα 2). Οι καρποί
ωριµάζουν 150-200 ηµέρες µετά την άνθηση δηλαδή την περίοδο ΑπριλίουΙουνίου, χρονικό διάστηµα που εξαρτάται καθαρά και µόνο από την ποικιλία.

Εικόνα 2. Ώριµοι καρποί ∆εσπολιάς.

2.3 Χρήσεις και θρεπτική αξία
Ο καρπός της ∆εσπολιάς µπορεί να καταναλωθεί αµέσως µετά την
συγκοµιδή ως φρέσκος καρπός ή ελαφρά µεταποιηµένος µε τη µορφή
µαρµελάδας, χυµού, ζελέ, σε σιρόπι, σε ζαχαρωτά γλυκά ή µε την µορφή
κρασιού από τα σπέρµατα. Στην Ιταλία από την απόσταξη των χυµών του
παράγεται ένα αλκοολούχο λικέρ που ονοµάζεται << grappa di nespole >> <<

Τσίπουρό,

ρακί

του

∆έσπολου

>>.

Τα

φύλλα

και

ο

καρπός

χρησιµοποιούνται , λόγω της υψηλής φαρµακευτικής τους αξίας, σε πολλά
φαρµακευτικά δραστικά µείγµατα, επειδή περιέχουν σε υψηλή συγκέντρωση
πολυφαινόλες και πολυφαινολικές οξειδάσεις. Τα µείγµατα αυτά συνήθως
χρησιµοποιούνται ως πούδρες και κρέµες για την θεραπεία δερµατοπαθειών.
Παράλληλα µε τα θετικά µορφολογικά του χαρακτηριστικά και την
πρώιµη παραγωγή του, το ∆έσπολο έχει και θρεπτική αξία. Είναι υγιεινό γιατί
το φυτό δεν επιδέχεται ιδιαίτερες χηµικές επεµβάσεις, είναι βιταµινούχο,
περιέχει σηµαντικές ποσότητες µετάλλων και θεωρείται και στυπτικό.

2.4 Εδαφοκλιµατολογικές απαιτήσεις
Κλίµα

Η ∆εσπολιά ως υποτροπικό είδος ευδοκιµεί σε θερµές περιοχές µε ήπιο
χειµώνα

και

υψηλές

βροχοπτώσεις

(400-900mm

βροχή

ετησίως).

Καλλιεργείται σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου και σχεδόν σε όλη τη ζώνη
εξάπλωσης της ελιάς και των εσπεριδοειδών.
Το δέντρο αντέχει χωρίς προβλήµατα σε υψηλές θερµοκρασίες αλλά
γίνεται ευαίσθητο σε πολύ χαµηλές µέχρι τους –12 0 C. Επειδή η άνθηση και η
καρπόδεση της ∆εσπολιάς συντελούνται στην διάρκεια του χειµώνα, τα
καρποφόρα όργανα καθώς και οι καρποί, παρόλο που εµφανίζονται
ανθεκτικότερα από των άλλων ειδών, όταν η θερµοκρασία πέσει στους 4 0 C
υπό το µηδέν, ζηµιώνονται. Γι’ αυτό το λόγο προτιµούνται περιοχές
προφυλαγµένες από τους παγετούς του χειµώνα και της άνοιξης καθώς και
τους ψυχρούς ανέµους της άνοιξης και του φθινοπώρου.
Έδαφος
Η ∆εσπολιά δεν είναι πολύ απαιτητικό δέντρο ως προς το έδαφος.
Προτιµά εδάφη µέσης σύστασης, βαθιά, αργιλοπηλώδη, που στραγγίζουν
καλά, είναι γόνιµα, δροσερά και εύκολα αεριζόµενα. Η ∆εσπολιά είναι
ευαίσθητη στα άλατα γι’ αυτό

και πρέπει να αποφεύγονται τα αλατούχα

εδάφη καθώς επίσης και το υφάλµυρο νερό άρδευσης.
Η ποσότητα της εδαφικής υγρασίας επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη και
καλή καρποφορία του δέντρου ενώ αντίθετα η έλλειψη της, επηρεάζει
αρνητικά το µέγεθος του καρπού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφεύγονται τα
ασβεστούχα εδάφη όταν πρόκειται να εγκατασταθούν εµβολιασµένες ποικιλίες
σε υποκείµενο Κυδωνιάς, καθώς επίσης και η άµεση έκθεση των δέντρων σε
αλµυροσταγονίδια θαλασσινού νερού (αγροτεµάχια σε παραθαλάσσιες
περιοχές).

2.5 Ποικιλίες
Είναι γνωστές πολλές ποικιλίες που διαφέρουν µεταξύ τους τόσο στο
σχήµα όσο και ως προς το χρώµα. Στην Ελλάδα έχουν µελετηθεί οι ποικιλίες
της ∆εσπολιάς. Στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος στο Ινστιτούτο
Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων

έγινε αξιολόγηση 19 γενοτύπων

∆εσπολιάς από Κρήτη, Πελοπόννησο και Κύπρο. Για κάθε έναν από τους

γονοτύπους ∆εσπολιάς έγινε περιγραφή των χαρακτηριστικών των φυτών,
των ανθέων και των καρπών. Οι γενότυποι αυτοί φυτεύτηκαν σε αγροτεµάχιο
του Ινστιτούτου σε ex situ συλλογή ποικιλιών. Το κύριο κριτήριο διάκρισης
ποικιλιών αφορά το σχήµα του καρπού και αναφέρεται σε στρογγυλόκαρπες
και µακρόκαρπες ποικιλίες καθώς αποτελούν πληθυσµούς που προέρχονται
από σπορόφυτα,
Οι µακρόκαρπες ποικιλίες εµφανίζονται στα Επτάνησα και στην Αχαΐα,
παράγουν καρπούς ωoειδούς σχήµατος ενώ φέρουν φύλλα µεγαλύτερου
µήκους και µικρότερου πλάτους συγκριτικά µε των στρογγυλόκαρπων. Αν και
έχουν

δοκιµαστεί

τα

τελευταία

χρόνια

αρκετές

ξένες

ποικιλίες

που

εισαχθήκανε από Ιαπωνία όπως π.χ. Οφούζα (Οοbusa}, Μιζούχο (Mizuho),
Τανάκα (Tanaka), Κουζουνόκι (Kusunoki), εντούτοις δεν ήταν ικανοποιητικές
λόγω µεγάλης ευαισθησίας στο φουζικλάδιο είτε χονδρής επιδερµίδας είτε
γευστολογικών

χαρακτηριστικών.

Σε

οργανωµένες

καλλιέργειες

καλλιεργούνται ποικιλίες όπως Morphou, Rozenon, Troylotis και Kalarato. Στη
ζώνη καλλιέργειας της ∆εσπολιάς οι ξένες ποικιλίες που αναφέρονται
βιβλιογραφικά είναι οι εξής :
Tanaka είναι µε µεγάλο ωοειδές καρπό, πορτοκαλί φλοιό, χυµώδες
υπόξινη σάρκα, ανθεκτική κατά την διάρκεια της καλλιέργειας και µε
µεγάλη αντοχή στις µεταφορές. Ωριµάζει Μάιο-Ιούνιο.
Champagne µε αχλαδόµορφου σχήµατος καρπό, κίτρινο χρώµα
φλοιού και υπόξινη αρωµατική σάρκα. Ωριµάζει Μάιο-Ιούνιο.
Αdvance µε αχλαδόµορφου σχήµατος καρπό, βαθυκίτρινο φλοιό και
χυµώδη σάρκα. Ωριµάζει Μάιο-Ιούνιο.
Earty red

µε αχλαδόµορφο καρπό, βαθύ πορτοκαλόχρωο φλοιό,

χυµώδη υπόξινη σάρκα. Ωριµάζει νωρίς την Άνοιξη.
Nespolone Pelosella

µε σφαιρικού σχήµατος καρπό, κιτρινοκόκκινο

φλοιό, ρόδινη γλυκιά σάρκα. Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του
Απριλίου.

2.6 Επικονίαση – Γονιµοποίηση
Η ∆εσπολιά έχει το χαρακτηριστικό ιδίωµα να ανθίζει αργά το φθινόπωρο
ή ακόµα και µέσα στο χειµώνα. Οι πιο πολλές ποικιλίες της είναι αυτογόνιµες
(Αkko XIII, Yellow κ.τ.λ. ) και έτσι δεν χρειάζονται σταυρογονιµοποίηση. Όµως
όταν

σταυρογονιµοποιηθούν

µε

την

βοήθεια

των

µελισσών

έχουµε

µεγαλύτερο ποσοστό καρπόδεσης. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση της
συγκαλλιέργειας δυο ή περισσοτέρων ποικιλιών, µε τον µηχανισµό της
σταυρογονιµοποίησης, να δρα θετικά στην ποιότητα της παραγωγής.

2.7 Πολλαπλασιασµός
Ο

πολλαπλασιασµός

της

∆εσπολιάς

γίνεται

µε

δυο

τρόπους

αναπαραγωγής, εγγενώς (µε σπόρο) και αγενώς µε εµβολιασµό και µε
παραφυάδες ή καταβολάδες.
Τα σπορόφυτα της ∆εσπολιάς κληρονοµούν συνήθως σε µεγάλο
ποσοστό τις ιδιότητες του µητρικού δέντρου-ποικιλίας. ∆ίνουν δέντρα
ζωηρά, ανθεκτικά, παραγωγικά, παρόλο που εισέρχονται αργά στην
καρποφορία.
Οι σπόροι από ώριµα ∆έσπολα πρέπει να φυτεύονται αµέσως µετά την
εξαγωγή τους από τον καρπό γιατί χάνουν την βλαστική τους ικανότητα µέσα
σε 15-20 ηµέρες. Ο τρόπος αυτός πολλαπλασιασµού χρησιµοποιείται
συνήθως όταν αποσκοπούµε στην

παραγωγή φυτών για καλλωπιστικούς

σκοπούς ή δηµιουργία υποκειµένων.
Η ∆εσπολιά πολλαπλασιάζεται επιτυχώς και µε την µικτή µέθοδο
πολλαπλασιασµού που συνιστάται σε εµβολιασµό µε ενοφθαλµισµό ή
µε εγκεντρισµό της επιθυµητής ποικιλίας πάνω σε σπορόφυτα
∆εσπολιάς Ιαπωνικής ή Γερµανικής και Κυδωνιάς, καθώς επίσης και
Κράταιγου (ο οποίος δίνει αρωµατικό καρπό).
Η Κυδωνιά ως υποκείµενο ∆εσπολιάς, αν και αποτελεί ένα από τα
ελάχιστα παραδείγµατα επιτυχούς εµβολιασµού αειθαλούς σε φυλλοβόλο
φυτό και µπαίνει νωρίς στην καρποφορία, δεν δίνει πάντοτε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα, καθώς ενισχύεται η ευαισθησία στο ολικό ασβέστιο του
εδάφους και παράγονται δέντρα µειωµένης ανάπτυξης. Είναι σηµαντικό να
αναφερθεί ότι ο ενοφθαλµισµός γίνεται την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεµβρίου

µε κοιµόµενο οφθαλµό ενώ ο εγκεντρισµός µε σχισµή τον Μάρτιο – Απρίλιο,
µε εµβόλιο που να προέρχεται από καλά ξυλοποιηµένο κλάδο ηλικίας δυο
ετών.
Επίσης η ∆εσπολιά µπορεί να πολλαπλασιαστεί και µε παραφυάδες ή
καταβολάδες η οποίες προέρχονται από την βάση του δέντρου
ελαφρά παραχωµένες που µπορούν να αποσπαστούν απ’ το µητρικό
φυτό. Όµως αυτός ο τρόπος δεν συνηθίζεται για οργανωµένες φυτείες
γιατί τα δέντρα που προκύπτουν παρουσιάζονται λιγότερα ζωηρά απ’
το µητρικό µε τάσεις νανισµού.
2.8 Εγκατάσταση φυτείας
Η ∆εσπολιά στην Ελλάδα συγκαλλιεργείται συνήθως µε άλλα είδη
οπωροφόρων, κυρίως ελιά και εσπεριδοειδή, όµως για να επιτευχθεί
µεγαλύτερη και ποιοτικά ανώτερη παραγωγή είναι προτιµότερη η αµιγής
καλλιέργεια.
Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην καλή, βαθιά προετοιµασία
του εδάφους και στην βασική λίπανση όπως γίνεται και στην περίπτωση των
άλλων οπωροφόρων.
Η καλύτερη εποχή για την φύτευση των δενδρυλλίων είναι στο τέλος
φθινοπώρου ή στο τέλος του χειµώνα (Φεβρουάριος). Οι αποστάσεις
φυτεύσεις των δενδρυλλίων σε συστηµατικούς οπωρώνες ανάλογα µε το
χρησιµοποιούµενo υποκείµενο είναι οι εξής:
Ποικιλία εµβολιασµένη σε υποκείµενο σπορόφυτο ∆εσπολιάς, οι
αποστάσεις φύτευσης κυµαίνονται σε 5-6 m επί της γραµµής και 5-6
m µεταξύ γραµµών.
Όταν το υποκείµενο είναι Κυδωνιά τα δενδρύλλια φυτεύονται σε
απόσταση 4Χ4 m αντίστοιχα.
Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί ότι στα πιο γόνιµα και δροσερά εδάφη
τα δενδρύλλια φυτεύονται αραιότερα π.χ. 6-7 m επί της γραµµής και 6-7 m
µεταξύ των γραµµών.
Τα δενδρύλλια ∆εσπολιάς µεταφυτεύονται µε µπάλα χώµατος όσο
γίνεται µεγαλύτερη όπως όλα τα αειθαλή, δεδοµένου ότι δεν ψαλιδίζεται η
κόµη τους. Επειδή έχει τάση κάµψης προς τα πλάγια, στηρίζονται τα
δενδρύλλια µα πασσάλους και έπειτα τους προσφέρονται µεγάλες ποσότητες

νερού για να έρθει το ριζικό τους σύστηµα όσο το δυνατόν σε καλύτερη επαφή
µε το έδαφος.

2.9 ∆ιάρκεια Ζωής
Το δέντρο της ∆εσπολιάς έχει κανονική παραγωγή κάθε χρόνο γιατί δεν
έχει τάση για “παρενειαυτοφορία”. H διάρκεια παραγωγής µιας συστηµατικής
φυτείας είναι 30 χρόνια σε υποκείµενο Κυδωνιάς ενώ 50 χρόνια περίπου σε
σπορόφυτο ∆εσπολιάς,
Τα δεντρύλια όταν είναι σπορόφυτα χωρίς να εµβολιαστούν αργούν
να µπουν στο στάδιο καρποφορίας (στο 6 ο – 7ο έτος).
∆εντρύλια εµβολιασµένα σε σπορόφυτα ∆εσπολιάς αρχίζουν να
καρποφορούν από το 4ο – 5ο έτος ενώ
Εµβολιασµένα φυτά σε υποκείµενα Κυδωνιάς, Σόρβου (Sorbuw
domestica) και Κράταιγου (Crataegus oxyacantha) αρχίζουν να
καρποφορούν από τον 2ο - 3ο χρόνο µειονεκτούν όµως στο ότι τα
δέντρα αποκτούν νάνο µέγεθος και δεν αντέχουν σε ασβεστώδη
εδάφη.

2.10 Εχθροί ∆εσπολιάς
Φυτικοί εχθροί
Η ∆εσπολιά προσβάλλεται και παθαίνει ζηµιές από διάφορα παράσιτα,
φυτικά και ζωικά. Από τους φυτικούς οργανισµούς που µπορούν να
προσβάλουν µια φυτεία ∆εσπολιάς και να αποτελέσουν πρόβληµα οι
σηµαντικότεροι είναι:
Cuperus rotun dus της οικογένειας Cuperaceae. Aποτελεί το 1ο
ζιζάνιο κατά σειρά σπουδαιότητας παγκοσµίως. Είναι πολυετές
δυσκολοεξόντωτο και πολλαπλασιάζεται κυρίως µε κονδύλους. Έχει
αναφερθεί, βιβλιογραφικά, ότι προκαλεί ζηµιές λόγω αλληλοπάθειας.
Η κοινή ονοµασία είναι “Κύπερη”.
Sorghum halepeuse
“βέλιουρας”,

πολυετές

της οικογένειας Gramineae, o γνωστός
ζιζάνιο.

Αποτελεί

το

7ο

κατά

σειρά

σπουδαιότητας ζιζάνιο στην Ελλάδα. Εκτός από την ανταγωνιστική
του δράση (για συστατικά) εις βάρος των δέντρων, προκαλεί και

ζηµιές από φαινόµενα αλληλοπάθειας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
ξενιστή αρκετών παθογόνων (βακτήρια, ιοί, µύκητες) νηµατωδών και
εντόµων. Ο βέλιουρας αναπαράγεται εγγενώς και αγενώς.
Αλληλοπάθεια: Είναι το φαινόµενο κατά το οποίο το φύτρωµα των
σπόρων καθώς και η παραπέρα ανάπτυξη φυτικών ειδών µπορούν
να ανασταλούν από την παρουσία χηµικών ουσιών (τερπενοειδή,
στεροειδή, αλκαλοειδή, φαινόλες ή παράγωγα, βενζοικου οξέος) που
εκκρίνονται στο έδαφος από αλλά φυτά.
Ζωικοί εχθροί
Από τα έντοµα, λίγα προξενούν υπολογίσιµες ζηµιές στην ∆εσπολιά
όπως:
Aphis pomi, της οικογένειας Aphididae, Οµόπτερο. ∆ιαχειµάζει ως
χειµερινό αυγό στους βλαστούς και τους κλάδους των ξενιστών του.
Το ζηµιογόνο στάδιο του εντόµου είναι η προνύµφη, η οποία µυζά
χυµούς,

προκαλώντας

συστροφή

φύλλων

και

παραµόρφωση

καρπών. Η καταπολέµηση της γίνεται τόσο µε φυσικούς εχθρούς της
οικογένειας Chrysopidae, αρπακτικά κολεόπτερα όπως η Cossinllea
septempunctata,
Surphidae,

καθώς

όσο

οργανοφωσφορούχα

και
η

επίσης
µε

και

χηµικά

καρβαµιδικά

δίπτερα
µέσα

της

οικογένειας

όπως

κατάλληλα

εντοµοκτόνα

(επαφής

και

διασυστηµατικά).

2.11 Μυκητολογικές ασθένειες
Από τους επιζήµιους µύκητες που µπορούν να προκαλέσουν ζηµιές στη
∆εσπολιά είναι:
Fusicladium eriobotryae, κοινώς φουζικλάδιο ∆εσπολιάς. Είναι από τις
σπουδαιότερες ασθένειες που προσβάλουν αποκλειστικά την ∆εσπολιά και
εµφανίζεται µε την ατελή του µορφή. Τα συµπτώµατα της ασθένειας
επικεντρώνονται κυρίως:
Στα φύλλα µε εµφανείς σκουρόχρωµες κηλίδες βελούδινης υφής και
στις δυο επιφάνειες του φύλλου ενώ ακολουθεί νέκρωσή των ιστών
και φυλλόπτωση.

Στους βλαστούς εµφανίζονται ανοιχτοπράσινες κηλίδες που αργότερα
(µετά την ξυλοποίηση) εξελίσσονται σε έλκή και
Στους καρπούς, όπου παρατηρείται µια σταδιακή µετατροπή από
σκουροπράσινη σε καστανόµαυρη κηλίδα και φελλοποίηση των ιστών
αυτής. Η εξέλιξη της προσβολής οδηγεί τους καρπούς σε
παραµόρφωση και εµφάνιση ρωγµών στην επιφάνεια των κηλίδων.
Το παθογόνο διαχειµάζει µε τη µορφή µυκηλίου στα έλκη των
βλαστών ενώ ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία και ανάλογη
θερµοκρασία. Το µόλυσµα µεταφέρεται µε τον άνεµο.
Η

ασθένεια

καταπολεµείται

επιµελώς

µε

κατάλληλα

µυκητοκτόνα φάρµακα κατά το φθινόπωρο (πριν την άνθιση) και
νωρίς

την

άνοιξη.

Οι

εφαρµοζόµενοι

ψεκασµοί

αφορούν

προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς µε φάρµακα κατηγοριών
όπως διθειοκαρβαµιδικά, χαλκούχα, φθαλµιδικά κ.τ.λ. σε συνδυασµό
πάντα µε καλλιεργητικά µέτρα όπως παράχωµα προσβεβληµένων
πεσµένων φύλλων ή συλλογή και καύση προσβεβληµένων φύλλων
και κλάδων.
Monillia mespilli, κοινώς Μονίλια. Το παθογόνο προσβάλει άνθη,
βλαστούς και καρπούς, προκαλώντας µαύρες κηλίδες που οδηγούν σε
ξήρανση. Βιβλιογραφικά η συγκεκριµένη ασθένεια, έχει καταγραφεί και ως
κορυφοξήρα µηλοειδών ενώ ευνοείται από νύξη εντόµου, χτύπηµά ή ύπαρξη
υψηλής υγρασίας (βροχοπτώσεις).

3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑ-ΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ∆ΕΣΠΟΛΙΑΣ

3.1 Η έννοια της ποιότητας
Η

ποιότητα

των

αγροτικών

προϊόντων

είναι

το

σύνολο

των

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων ενός προϊόντος που αναφέρονται στην εµφάνιση,
βρωσιµότητα και γενικά τη χρησιµότητα τους να δίνουν αξία στο προϊόν για
τροφή και απόλαυση. Συγκεκριµένα για τη ∆εσπολιά, ποιοτικοί είναι οι καρποί
που έχουν καλύτερες οργανοληπτικές ιδιότητες, µεγάλο µέγεθος, λίγους
σπόρους και είναι απαλλαγµένοι από τυχόν ελαττώµατα και οσµές. Επίσης ο
φλοιός να έχει αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώµα της ποικιλίας, ενώ η

σάρκα να έχει χάσει την ελαφρά υπόξινη γεύση που την χαρακτηρίζει κατά την
ωρίµανση και να έχει µετατραπεί σε γλυκιά και αρωµατική.
∆εδοµένου ότι η έννοια της ποιότητας περιλαµβάνει εκτός από το
µέγεθος, το χρώµα, το σχήµα, την εµφάνιση των καρπών, τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά (γεύση, άρωµα κ.τ.λ ) και παράγοντες όπως η απουσία
τοξικών ουσιών (εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα) από τον καρπό, είναι κατανοητή
η σπουδαιότητα της ποιότητας για τη διάθεση της παραγωγής. Αυτό γίνεται
ακόµη πιο σαφές αν ληφθεί υπόψη η τάση για κατανάλωση πιστοποιηµένων
προϊόντων απαλλαγµένων από τυχόν επιβλαβείς ουσίες (βιολογικής ή
ολοκληρωµένης διαχείρισης) που αρχίζει να επικρατεί αυτή την εποχή στην
αγορά.

∆ιαφαίνεται

λοιπόν

καθαρά

και

συνειδητοποιείται

από

τους

καταναλωτές η σηµασία της υγιεινής διατροφής, µε βάση την οποία
καθορίζονται οι αγοραστικές τους συνήθειες και προτιµήσεις. Έτσι, το γεγονός
αυτό δικαιολογεί την κατανάλωση προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Η ποιότητα των καρπών της ∆εσπολιάς επηρεάζεται από διάφορους
παράγοντες οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

3.2 Υποκείµενο
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των καρπών
της ∆εσπολιάς είναι το υποκείµενο που θα χρησιµοποιηθεί. Συνήθως η
επιθυµητή ποικιλία εµβολιάζεται µε ενοφθαλµισµό ή εγκεντρισµό πάνω σε
σπορόφυτα Ιαπωνικής ή Γερµανικής ∆εσπολιάς, Κραταίγου καθώς επίσης και
έρριζα µοσχεύµατα Κυδωνιάς.
Ο Κράταιγος δίνει πιο αρωµατικό καρπό, η Κυδωνιά µπαίνει νωρίς στην
καρποφορία αλλά δεν δίνει πάντα ικανοποιητικά αποτελέσµατα, καθώς
ενισχύεται η ευαισθησία στο ολικό ασβέστιο του εδάφους και παράγονται
δέντρα µειωµένης ανάπτυξης (χαµηλά δέντρα).

3.3 Χαρακτηριστικά ποικιλίας
Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά της ποικιλίας ώστε οι παραγόµενοι καρποί
να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα αφορούν, το χρώµα της σάρκας
του καρπού, την ευκολία αφαίρεσης της επιδερµίδας του καρπού, το µέγεθος
του καρπού, το µικρό αριθµό σπόρων ανά καρπό και τη σχέση σάρκας /

σπόροι. Οι λευκόσαρκες ποικιλίες µας δίνουν καλύτερη γεύση αλλά είναι πιο
ευαίσθητες στους τραυµατισµούς, ενώ αντίθετα οι κιτρινόσαρκες ποικιλίες
είναι λιγότερο γευστικές αλλά είναι ανθεκτικότερες στους τραυµατισµούς και
γενικά

στην

µετασυλλεκτική

µεταχείριση.

Η

ευκολία

αφαίρεσης

της

επιδερµίδας του καρπού είναι θετικό ποιοτικό χαρακτηριστικό. Καλύτερης
ποιότητας είναι οι καρποί µεγάλου µεγέθους που έχουν λίγους σπόρους
στους οποίους η σχέση σάρκας / σπόροι έχει όσο γίνεται µεγαλύτερη τιµή.

3.4 Εδαφοκαλλιέργεια
Η ∆εσπολιά αν και δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό προς το έδαφος,
χρειάζεται όµως να είναι καλά καλλιεργηµένο, απαλλαγµένο από ζιζάνια και
όσο το δυνατό αφράτο. Γι’ αυτό και γίνονται ελαφρά οργώµατα ή
φρεζαρίσµατα νωρίς την άνοιξη

κυρίως για κάλυψη ζιζανίων και το

φθινόπωρο για το παράχωµα λιπασµάτων

και της οργανικής ουσίας. Με

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τόσο ο κατάλληλος αερισµός του εδάφους όσο
και η επάρκεια υγρασίας. Η ποιότητα ακόµα επηρεάζεται και από
κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καλλιέργειας. Η
άριστη θερµοκρασία για την άνθηση είναι 12-19 0 C, για την βλάστηση 12-18
C, και την ωρίµανση του καρπού 18-20

0

0

C. Σε περιοχές που η σχετική

υγρασία της ατµόσφαιρας είναι αυξηµένη και που οι θερµοκρασίες είναι κοντά
στις ιδανικές για την ωρίµανση του καρπού παράγονται καρποί πρώιµοι πολύ
καλής ποιότητας.

3.5 Λίπανση
Σε αµιγής καλλιέργεια ∆εσπολιάς απαιτείται κανονική λίπανση όπως και
στην περίπτωση των εσπεριδοειδών. Η οργανική λίπανση (κοπριά) είναι
ιδιαίτερη ωφέλιµη για την ∆εσπολιά, προτιµάται να είναι καλά χωνεµένη
κυρίως για τα µικρά δενδρύλλια, και ποτέ δεν θα πρέπει να προστίθεται µέσα
στο λάκκο φύτευσης. Τα νεαρά δενδρύλλια λιπαίνονται µε βασικά φωσφορικά
και καλιούχα λιπάσµατα στο λάκκο σε αναλογία

1/ 2 - 3/ 4 kg και 1/ 4

αντίστοιχα. Καλή είναι η ενίσχυση αυτών µε 300-400gr θειικής αµµωνίας ανά
δέντρο σε 2-3 δόσεις την άνοιξη (Μάρτιο – Ιούνιο) η οποία στα παραγωγικά

δέντρα αντικαθίσταται µε 500-750gr θειοφωσφορική αµµωνία. Τα δέντρα όταν
µπουν σε πλήρη παραγωγή τροφοδοτούνται

µα 1-1 ½

kgr λιπάσµατος

τύπου 11-15-15 το φθινόπωρο και 300-500 gr θειική αµµωνία την άνοιξη σε
δυο δόσεις.
Οι ανάγκες της καλλιέργειας της ∆εσπολιάς σε λιπαντικά στοιχεία θα
πρέπει να καθορίζονται επακριβώς µόνο µε χηµική ανάλυση

φύλλων

(φυλλοδιαγνωστική) και εδάφους και γι’ αυτό συστήνεται πως να γίνονται
περιοδικά τέτοιες αναλύσεις πάνω στις οποίες θα βασίζεται η ορθή λίπανση
της

καλλιέργειας.

Με

τον

τρόπο

αυτό

επιτυγχάνεται

η

καλύτερη

ανταποδοτικότητα της ∆εσπολιάς καθώς επίσης και η παραγωγή καρπών
άριστης ποιότητας.

3.6 Άρδευση
Οι συνολικές απαιτήσεις της ∆εσπολιάς σε νερό κυµαίνονται γύρω στα
600-700 κυβ. µέτρα (m3 )/στρέµµα το χρόνο. Είναι δέντρο πολύ ευαίσθητο
στα άλατα, γι’ αυτό το νερό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι καλής
ποιότητας, µε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα βορίου, γιατί παρουσιάζει µεγάλη
ευαισθησία στο στοιχείο αυτό.
Καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου θα πρέπει να υπάρχουν καλές
συνθήκες υγρασίας και αερισµού του εδάφους. Ιδιαίτερα όµως πρέπει να
υπάρχει ικανοποιητική υγρασία στα κρίσιµα στάδια που είναι: Τον Αύγουστο
–Σεπτέµβριο δηλαδή πριν την άνθηση, τον Φεβρουάριο – Μάρτιο κατά την
ανάπτυξη του καρπού, τον Ιούνιο – Ιούλιο που γίνεται η διαφοροποίηση των
ανθοφόρων οφθαλµών.
Η ∆εσπολιά έχει ευαισθησία στο σκληρό αλατούχο νερό και δεν αντέχει
σε νερό άρδευσης µε νερό που περιέχει χλωριούχο νάτριο NaCl περισσότερο
από 0,5 gr/lit. Η άρδευση µε νερό που περιέχει αυξηµένες ποσότητες αλάτων
οδηγεί στην παραγωγή καρπών µε µειωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Οι καρποί που δεν στερούνται νερό γίνονται µεγαλύτεροι, εµφανίσιµοι και
πιο σαρκώδεις. Σε αντίθετη περίπτωση η υπερβολική άρδευση κατά την
περίοδο της πλήρους ωρίµανσης επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα. Επίσης τα

ακανόνιστα και άτακτα ποτίσµατα κατά την περίοδο της ωριµάνσεως των
καρπών προκαλούν σχίσιµο των καρπών.

3.7 Κλάδεµα
Η ∆εσπολιά παίρνει φυσικά ένα ηµισφαιρικό, οµπρελοειδές ωραίο
σχήµα. Γιατί διακλαδίζεται συµµετρικά µόνη της. Τόσο από την αρχή της
διαµορφώσεως της, όσο και αργότερα στο στάδιο καρποφορίας. Το κλάδεµα
της θα πρέπει να είναι ελαφρύ και να αποσκοπεί: στην διατήρηση του
σχήµατος, στην ανάπτυξη νέας βλάστησης, στην αφαίρεση ξερών ή
προσβεβληµένων, από ξυλόφαγα έντοµα και µυκητολογικές ασθένειες
κλάδων και στην αύξηση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόµης. Σε
ορισµένες φυτείες τα δέντρα διαµορφώνονται σε σχήµα κυπελλοειδές ή
ελεύθερης παλµέτας για διευκόλυνση των καλλιεργητικών εργασιών. Γενικά
αποφεύγονται οι πολλές και µεγάλες τοµές ενώ µετά την συγκοµιδή των
καρπών (Μάιο-Ιούνιο) θα πρέπει να αφαιρούνται οι κλάδοι που έφεραν την
καρποταξία (ετήσιο κλάδεµα) µε σκοπό αφενός µεν να διατηρηθεί το σχήµα
του δέντρου και αφετέρου να αναπτυχθεί η νέα ζωηρή βλάστηση, ικανή να
θρέψει µεγάλους και καλής ποιότητας καρπούς. Η πραγµατοποίηση του
σωστού ετήσιου κλαδέµατος καρποφορίας παίζει αποφασιστικό ρόλο για την
παραγωγή καρπών καλής ποιότητας.

3.8 Αραίωµα καρπών
Η ∆εσπολιά κάτω από ευνοϊκές καλλιεργητικές και εδαφοκλιµατολογικές
συνθήκες παρουσιάζει πλούσια ανθοφορία που εξελίσσεται σε υπερβολική
καρποφορία. Αν ο παραγωγός αφήσει να αναπτυχθούν όλα τα καρπίδια της
∆εσπολιάς σε καρπούς, η υπερβολική καρποφορία θα έχει δυσάρεστες
συνέπειες, καθώς συντελεί στο σχηµατισµό µικρών καρπών που δεν
διαθέτουν το εµπορεύσιµο µέγεθος και την επιθυµητή ποιότητα, συνάµα
εξαντλεί τα αποθέµατα του δέντρού σε υδατάνθρακες, µε συνέπεία : α) τα
δέντρα να είναι ευαίσθητα στον παγετό ενώ, β) την χρονιά της µεγάλης
καρποφορίας να εµφανίζουν µικροφυλλία και καχεξία (εµφάνιση ετήσιων
βλαστών µικρού µεγέθους)

Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση

(υπερβολική καρποφορία και

µικροκαρπία) εφαρµόζονται οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως
αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς επίσης και η τεχνική του αραιώµατος των
καρπών.
Με τον όρο «Αραίωµα καρπών» αναφερόµαστε στην αφαίρεση µέρους
από το σύνολο των ανθέων της ανθοταξίας ή των καρπών της καρποταξίας,
αρκετό χρόνο πριν την ωρίµανση τους, για την εξοικονόµηση ανόργανων
ουσιών που θα χρησιµοποιηθούν για να αποκτήσουν οι εναποµείναντες
καρποί

εµπορεύσιµο

µέγεθος,

βάρος,

καλό

χρώµα,

οργανοληπτικά

χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση άριστη ποιότητα.
Ανάλογα µε το οπωροφόρο είδος, η αποµάκρυνση των καρπών γίνεται
χηµικά, µηχανικά ή µε το χέρι.
Όσο αναφορά το χηµικό αραίωµα, εφαρµόζεται όταν το δέντρο πλησιάζει
σε πλήρη ανθοφορία (όταν έχουν ανθίσει το 75% των ανθέων του) και µετά
την καρπόδεση, µε ουσίες που προκαλούν έως και 50% καρπόπτωση, σε
πολύ φορτωµένο δέντρό.
Οι κυριότερες χρησιµοποιούµενες ουσίες είναι:
- D N O C (∆ινιτροοφθοκρέζολη)
-NAA

(Ναφθαλινοξικό οξύ)

- N A A m (Ναφθαλινακεταµίδη)
-3CPA
- Carbaryl

(Τριχλωροφενοξυπροπιονικό οξύ)
(Sevin)

Το µηχανικό αραίωµα γίνεται µε δονητές συγκοµιδής καρπών, οι οποίοι
προσαρµόζονται στο κορµό του δέντρου ή στους βραχίονες και θέτουν τον
κλάδο σε κίνηση. Με τη µέθοδο αυτή έχουµε την αποµάκρυνση των
βαρύτερων καρπών µε συνέπεια ανοµοιόµορφη κατανοµή των εναποµείναντα
καρπών. Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εξαρτάται άµεσα από το είδος
του οπωροφόρου που αραιώνεται. Στην ∆εσπολιά το µηχανικό αραίωµα δεν
ενδείκνυται λόγω της φύσης του καρπού (το ∆έσπολο είναι ευαίσθητο σε
µικροτραυµατισµούς και µώλωπες).
Το αραίωµα µε το χέρι είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος παρόλο που
αποτελεί χρονοβόρα και ακριβή καλλιεργητική εργασία. Ιδιαίτερα όταν η
καρπόδεση είναι µεγάλη. Αναφορικά µε το δέντρο της ∆εσπολιάς υπάρχουν
στάδια αραιώµατος:

Κατά το πρώτο στάδιο (πλήρη άνθιση) έχουµε αποµάκρυνση
ολόκληρων καρποταξιών που βρίσκονται εκτεθειµένες τόσο στην
ηλιακή ακτινοβολία όσο και στο ότι εµποδίζουν τις καλλιεργητικές
εργασίες Επίσης πραγµατοποιείται αφαίρεση τµηµάτων από τις
υπόλοιπες καρποταξίες σε ποσοστό που εξαρτάται από τον βαθµό
αραιώµατος που θα εφαρµοστεί και το ποσοστό ύπαρξης καχεκτικών
από εχθρούς και παθογόνα καρποταξιών.
Κατά το δεύτερο στάδιο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση
(Ιανουάριο

–

Φεβρουάριο)

πραγµατοποιείται

αραίωµα

στην

καρποταξία συνήθως 5-6 καρπούς ανά καρποταξία, ενώ αφαιρούνται
και οι υποανάπτυκτοι, κακοσχηµατισµένοι καρποί.
Η αποτελεσµατικότητα του αραιώµατος εξαρτάται άµεσα από τον χρόνο
που πραγµατοποιείται αυτό καθώς ο παραγωγός έχει µεγαλύτερο οικονοµικό
όφελος όταν γίνεται, όσο το δυνατόν, γρηγορότερα καθώς είναι ευνοϊκή η
επίδρασή του στο τελικό µέγεθος και βάρος των καρπών

3.9 Ωρίµανση και συγκοµιδή
Τα ∆έσπολα είναι από την φύση τους σχετικώς υπόξινα, ακόµα και στην
ωρίµανση τους. Όταν αρχίσει η υπερωρίµανση χάνουν τελείως την ελαφρά
υπόξινη όσο και ευχάριστη γεύση. Γι’ αυτό µαζεύονται πάντα καλά ώριµα γιατί
τότε έχουν: τις καλύτερες οργανοληπτικές ιδιότητες, ο φλοιός τους έχει
αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώµα της ποικιλίας, ενώ η σάρκα έχει χάσει
την ελαφρά υπόξινη γεύση που την χαρακτηρίζει κατά την ωρίµανση και έχει
µετατραπεί σε γλυκιά και αρωµατική.
Όταν πρόκειται, οι καρποί να ταξιδέψουν σε µεγάλες αποστάσεις
συγκοµίζονται λίγες µέρες νωρίτερα από το καθορισµένο.
Η συγκοµιδή γίνεται ανάλογα µε το τοπικό κλίµα και την ποικιλία από το
1o δεκαήµερο του Απριλίου, όλο το Μάιο και µέχρι τις πρώτες ηµέρες του
Ιουνίου. Η συγκοµιδή των ∆έσπολων δεν είναι εύκολη και γίνεται προσεκτικά
µε το χέρι γιατί εύκολα µπορεί να αποσπαστεί ο ποδίσκος από τον ώριµο
καρπό και να αφήσει ανοικτή πληγή, πράγµα, που µειώνει την εµφάνιση και
διατηρησιµότητα του, καθώς

επίσης και να δηµιουργήσει θύρα εισόδου

µικροοργανισµών. Λόγω του ότι το ∆έσπολο εύκολα µωλωπιάζει και τοπικά

σκουραίνει η επιδερµίδα του, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο
στην συγκοµιδή όσο και στην συσκευασία – αποθήκευση, γι’ αυτό το λόγο
τοποθετείται σε καλάθια µε ειδική επένδυση.
Στην αγορά τα ∆έσπολα πλασάρονται σε διάφορες συσκευασίες
ανάλογα µε τις απαιτήσεις του καταναλωτή. Στην χώρα µας συνήθως
πωλούνται χύµα σε τελάρα, κυκλοφορούν όµως τελευταία σε ατοµικές
πλαστικές συσκευασίες των 300 και 500 gr ενώ υπάρχουν και οικογενειακού
τύπου συσκευασίες του 1 και 2 κιλών.

3.10

Συντήρηση

των

καρπών

µετά

την

συγκοµιδή
Τα ∆έσπολα είναι µη κλιµακτηρικός καρπός και µπορεί να συντηρηθούν
µετά την συγκοµιδή τους για 2-3 εβδοµάδες σε θερµοκρασία 4-5

0

C και

σχετική υγρασία 85-90%. Η διατήρηση των καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών
των καρπών µετά την συγκοµιδή και µέχρι την διάθεση τους στον καταναλωτή
είναι µια αναγκαία εργασία που θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή
(εικόνα 3).

Εικόνα 3. Τυποποιηµένοι καρποί ∆εσπολιάς.

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης της
τεχνικής του αραιώµατος ανθέων και καρπών στην βελτίωση της
ποιότητας των καρπών ∆εσπολιάς, κυρίως ως προς το βάρος και το
µέγεθος των καρπών.
Στην Ελλάδα η καλλιέργεια της ∆εσπολιάς δεν είχε επεκταθεί και
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αγροτικός πληθυσµός προτιµά άλλες
καλλιέργειες πιο πατροπαράδοτες και όχι ριψοκίνδυνες, τα προϊόντα των
οποίων όµως µε δυσκολία µπορούν να διατεθούν στην αγορά λόγω
υπερπαραγωγής.
Ο καρπός της ∆εσπολιάς αποτελεί ένα εύγευστο φρούτο που
διατίθεται στην αγορά την περίοδο (Απρίλιο - Μάιο) που στην αγορά
υπάρχει έλλειψη από πολλά φρέσκα φρούτα. Για να προκαλέσει
ενδιαφέρον τόσο στον καταναλωτή όσο και στον παραγωγό θα πρέπει
να διαθέτει υψηλή ποιότητα, οι καρποί να είναι εύγευστοι, ελκυστικοί,
καθαροί, χωρίς χτυπήµατα. Επίσης, οι καρποί να έχουν το κατάλληλο
µέγεθος και βάρος, ο αριθµός των σπόρων ανά καρπό να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερος και η συγκέντρωση σακχάρων να είναι µεγαλύτερη
ώστε να έχουµε πιο εύγευστο καρπό.

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Οι εργασίες του πειράµατος πραγµατοποιήθηκαν σε φυτεία
∆εσπολιάς σε αγροτεµάχιο βορειοδυτικά του αγροκτήµατος της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Ο χώρος αυτός καλύπτει
έκταση 1,5 στρέµµατος και αποτελεί φυτεία 27 δέντρων ∆εσπολιάς. Είναι
διατεταγµένα σε τρεις οριζόντιες γραµµές µε αποστάσεις φύτευσης 7m
µεταξύ των γραµµών και 7m επί τις γραµµής. Στην εικόνα 4 φαίνεται σε
σκίτσο η φυτεία µε τα 27 δένδρα ∆εσπολιάς.
Τα δέντρα είναι διαµορφωµένα σε χαµηλόκορµο κυπελλοειδές σχήµα
µέγιστου

ύψους

2m

και

διαµέτρου

κόµης

3m.

∆εν

υπάρχει

εγκαταστηµένο αρδευτικό δίκτυο (ξηρική φυτεία). Τη χρονιά αυτή δεν

εφαρµόστηκε καµία λιπαντική φροντίδα, ενώ το έδαφος είναι µέσης
σύστασής και ελαφρά ασβεστώδες.

Α
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Εικόνα 4. Η φυτεία ∆εσπολιάς στην οποία πραγµατοποιήθηκε το πείραµα.

Από τα 27 δέντρα της φυτείας δεν κρίθηκαν όλα κατάλληλα για να
συµπεριληφθούν στην πειραµατική διαδικασία. Από αυτά µόνο τα 10
δέντρα ήταν καλής ανάπτυξης, οµοιόµορφα, εύρωστα και ζωηρά και
επιλέχθηκαν για την πραγµατοποίηση του πειράµατος (εικόνα 4). Τα
υπόλοιπα

εµφάνιζαν

έλλειψη

θρεπτικών

στοιχείων

και

είχαν

ανοµοιόµορφη ανάπτυξη. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα δέντρα
της φυτείας είναι σπορόφυτα και παρουσιάζουν γενετική ποικιλοµορφία
όσον αφορά τα µορφολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά τους (σχήµα
καρπού στρογγυλό και επίµηκες σε αναλογία 10/4 αντίστοιχα).
Η πειραµατική διαδικασία ξεκίνησε στις 21/11/2003 όπου έγινε και η
πρώτη αραίωση ταξιανθιών από σπουδαστές της Σχολής. Η αραίωση
αυτή έγινε µε αφαίρεση των µισών περίπου ανθέων από κάθε ταξιανθία.
Στις 19/01/2004 έγινε µία γενική εκτίµηση των 10 δέντρων που
επιλέχθηκαν για την πειραµατική διαδικασία. Λόγω της γενετικής
ποικιλοµορφίας που υπάρχει διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν διαφορές στην
πρωιµότητα, άνθηση και καρπόδεση. Π.χ. στην πρώτη σειρά των
δέντρων επιλέχθηκε το 1ο και το 5ο δέντρο. Το 1ο δέντρο είχε περάσει το
στάδιο της άνθισης, ήταν πιο πρώιµο, ενώ το 5ο δέντρο ήταν στο στάδιο
της καρπόδεσης.
Η δεύτερη αραίωση έγινε στο στάδιο της καρπόδεσης στις
30/01/2004. Κατά την δεύτερη αυτή αραίωση εφαρµόσθηκαν τρεις
χειρισµοί (εικόνα 5). Στον πρώτο αφέθηκε ένας καρπός ανά καρποταξία
(εικόνα 5), στον δεύτερο 4-6 καρποί ανά καρποταξία και ο τρίτος είναι ο
µάρτυρας (εικόνα 6). Κατά τις επεµβάσεις αραιώµατος κρίθηκε αναγκαίο
οι ταξιανθίες να µαρκαριστούν και να χωριστούν σε οµάδες µε
διαφορετικά χρώµατα κορδέλας.

Εικόνα 5. Χειρισµός µε ένα καρπό ανά καρποταξία

Εικόνα 5. Καρποταξία ∆εσπολιάς που έχουν αφεθεί όλοι οι καρπό (Μάρτυρας)

Με το κόκκινο χρώµα παρουσιάζεται ο πρώτος χειρισµός
ταξιανθιών (Α) οι οποίες έχουν αραιωθεί κατά την άνθιση και µαρκάρεται
ο ένας καρπός που αφήνεται ανά ταξιανθία. Το κίτρινο χρώµα αντιστοιχεί
στον Β χειρισµό. Και εδώ οι ταξιανθίες έχουν αραιωθεί κατά την άνθιση
αλλά αφήνονται να αναπτυχθούν 4-6 καρποί ανά ταξιανθία. Το
πορτοκαλί χρώµα αντιστοιχεί στο χειρισµό Γ. Στην οµάδα αυτή, η
αραίωση πραγµατοποιήθηκε στο στάδιο της καρπόδεσης µόνο και
αφέθηκε από ένας καρπός ανά ταξιανθία-καρποταξία. Με το πράσινο
χρώµα δηλώνεται ο χειρισµός ∆, όπου οι ταξιανθίες έχουν αραιωθεί µόνο
κατά την καρπόδεση και σε αυτή την περίπτωση κρατήθηκαν 4-6 καρποί
ανά ταξιανθία. Επιπλέον, αφέθηκαν και κάποιες ταξιανθίες χωρίς καµία
αραίωση οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες (Μπλε χρώµα
κορδέλας)(πίνακας 1 και 2). Σε κάθε ένα από τα 10 δέντρα που πήραν
µέρος στο πείραµα εφαρµόσθηκαν οι τέσσερις κατηγορίες αραίωσης και
επιπλέον αφέθηκε και ένας µάρτυρας.
Πίνακας 1. Χειρισµοί ταξιανθιών και τα χρώµατα κορδέλας
που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε ένα.

Α
Β
Γ
∆
Μ

Αραίωµα στην άνθηση µε (1) καρπό
Αραίωµα στην άνθηση µε (3-4 ) καρπούς
Αραίωµα στην καρπόδεση µε (1) καρπό
Αραίωµα στην καρπόδεση µε (3-4) καρπούς
Μάρτυρας

Η πρώτη δειγµατοληψία έγινε στις 25/02/2004, δηλαδή 25 ηµέρες
µετά τη δεύτερη αραίωση. Πέντε καρποί από κάθε χειρισµό αποκόπηκαν
από

τις

καρποταξίες

µε

τη

βοήθεια

κλαδευτικού

ψαλιδιού

και

τοποθετήθηκαν σε χάρτινα σακουλάκια πάνω στα οποία αναγραφόταν µε
µαρκαδόρο ο αριθµός του δέντρου και ο αριθµός των καρπών της
καρποταξίας από την οποία αποκόπηκαν οι καρποί προς µέτρηση. Στη
συνέχεια οι καρποί µεταφέρθηκαν µέσα σε σακούλες στο χώρο του
Εργαστηρίου ∆ενδροκοµίας όπου ζυγίζονταν µε ζυγό ακριβείας και
µετριόταν το µήκος και το πάχος τους, προκειµένου να εκτιµηθεί η
επίδραση της τεχνικής του αραιώµατος στα ποιοτικά χαρακτηριστικά
τους.
Οι καρποί των χειρισµών Α και Β (αραίωµα στην άνθιση)
τοποθετήθηκαν µαζί και οι µετρήσεις για αυτούς έγιναν ως ένα δείγµα.
Με τον ίδιο τρόπο έγιναν και οι µετρήσεις για τους καρπούς των
χειρισµών Γ και ∆ (αραίωµα στην καρπόδεση). Επίσης, µετρήθηκε το
µέγεθος των καρπών από τους µάρτυρες. Οι µετρήσεις που έγιναν
αφορούν το πάχος, το µήκος και το βάρος των καρπών.
Τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν για τις µετρήσεις είναι τα εξής :
Ένας ζυγός ακριβείας (δύο δεκαδικών ψηφίων) για τον προσδιορισµό
του βάρους των καρπών
Ένα παχύµετρο για την µέτρηση του µήκους και του πλάτους των
καρπών
Η δεύτερη δειγµατοληψία-µέτρηση έγινε όταν οι καρποί ήταν
πλέον ώριµοι, στις 17/05/2004 (εικόνα 6). Όπως έγινε στην πρώτη
δειγµατοληψία και εδώ συλλέχθηκαν 5 καρποί ανά χειρισµό. Οι
µετρήσεις αφορούσαν το πάχος, το µήκος, το βάρος και το ποσοστό
σακχάρων των καρπών και έγιναν για κάθε χειρισµό χωριστά καθώς και
για το µάρτυρα.

Πίνακας 2. Το σύνολο των ταξιανθιών που σηµειώθηκαν σε κάθε ένα από τα
δέκα επιλεγµένα δέντρα κατανεµηµένα στους χειρισµούς.

Α
Β
Γ
∆
ΣΥΝΟΛΟ

∆έντρο ∆έντρο ∆έντρο
∆έντρο ∆έντρο
∆έντρο
∆έντρο 3
∆έντρο ∆έντρο 8
4
5
9
∆έντρο1 2
7
30-1- 28-2- 30-1- 6
28-2- 11-2- 10
11-2-04 ΣΥΝΟΛΟ
5-2-04 5-2-04 04
11-2-04 5-2-04 04
04
04
04
20
25
20
40
30
20
215
20
40
0
229
20
25
20
40
30
20
20
33
21
183
25
10
10
30
40
20
17
31
183
22
15
10
30
40
20
18
28
40

97

65

100

120

80

40

80

108

80

810

Εικόνα 6. Ώριµοι καρποί ∆έσπολιάς µετά από αραίωση.

Για τον προσδιορισµό των ολικών διαλυτών στερεών συστατικών
των καρπών χρησιµοποιήθηκε ένα απλό διαθλασίµετρο χειρός. Το
πρίσµα του διαθλασίµετρου καθαρίστηκε µε απιονισµένο νερό και
ρυθµίστηκε ώστε η γραµµή διαχωρισµού, φωτεινής και σκοτεινής
περιοχής του οπτικού πεδίου να συµπίπτει µε το µηδέν της κλίµακας,
Μια σταγόνα χυµού προήλθε από την εκχύµωση φέτας καρπού. Η
φέτα κόπηκε κατά µήκος του µεγάλου άξονα του καρπού και η σταγόνα
τοποθετήθηκε πάνω στο πρίσµα και έγινε ανάγνωση της ένδειξης του
διαθλασίµετρου η οποία αποτελεί την µέτρηση του βαθµού Brix.
Σηµείωση : Σε ώριµα φρούτα ο βαθµός Brix αποτελεί εκτίµηση του
βαθµού ωρίµανσης και δίδει την % κατά βάρος περιεκτικότητα σε
σουκρόζη για ένα διάλυµα (% W/V).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων προέκυψαν
οι πίνακες 3 και 4, οι οποίοι παρουσιάζουν την ύπαρξη ή όχι στατιστικά
σηµαντικών διαφορών στο βάρος, µήκος, πάχος και σάκχαρα των
καρπών ∆εσπολιάς του συγκεκριµένου πειράµατος. Σηµειώνεται ότι ο
συµβολισµός *** υποδηλώνει ότι η σηµαντικότητα είναι µικρότερη από
0,001, το σύµβολο ** ότι η σηµαντικότητα είναι µεγαλύτερη από 0,001
αλλά µικρότερη από 0,01 και το * ότι είναι µεγαλύτερη από 0.01 αλλά
µικρότερη από 0,05.Το n.s (non significant difference) σηµαίνει όχι
στατιστικώς σηµαντική διαφορά και πρόκειται για το σύµβολο που
χρησιµοποιείται όταν η σηµαντικότητα είναι µεγαλύτερη από 0,05.
Β1 = βάρος πρώτης µέτρησης
Β11 = βάρος δεύτερης µέτρησης
Μ1 = µήκος πρώτης µέτρησης
Μ11 = µήκος δεύτερης µέτρησης
Ρ1 = πάχος πρώτης µέτρησης
Ρ11 = πάχος δεύτερης µέτρησης
Ζ11 = ζάχαρα δεύτερης µέτρησης

Πίνακας 3. Σηµαντικότητες των δεδοµένων του πειράµατος
κατά παρατήρηση (βάρος, µήκος, πάχος, σάκχαρα)

B1
Eπαναλήψεις ***
n.s
Επεµβάσεις

B11
***
**

M1
n.s
n.s

M11
***
***

P1
***
n.s

P11
n.s
n.s

Z11
***
*

Πίνακας 4. Σηµαντικότητες των δεδοµένων του πειράµατος
κατά παρατήρηση (βάρος, µήκος, πάχος, σάκχαρα)

Β1
n.s
Άνθηση
n.s
Καρπόδεση
Άνθηση-καρπόδεση n.s

Β11
n.s
**
n.s

Μ1
n.s
n.s
n.s

Μ11
n.s
***
n.s

Ρ1
n.s
n.s
n.s

Ρ11
n.s
n.s
n.s

Ζ11
n.s
n.s
n.s

Πίνακας 5. Μέσοι όροι του βάρους, µήκους, πάχους και
σακχάρων κατά την αραίωση στην άνθηση και την αραίωση
στην καρπόδεση.

Αραίωση στην
άνθηση
(1 ή 4 καρποί)
Αραίωση στην
καρπόδεση
(1 ή 4 καρποί)

Β1

Β11

Μ1

Μ11

Ρ1

Ρ11

Ζ11

0,755

16,952

1,436

3,397

0,952

3,048

12,451

0,738

16,830

1,918

3,394

0,934

2,701

12,468

Πίνακας 6. Μέσοι όροι του βάρους, µήκους, πάχους και
σακχάρων κατά την αραίωση µε 1 καρπό και την αραίωση µε 4
καρπούς (άνθηση και καρπόδεση).

B1
Αραίωση (1
καρπός στην
άνθηση
&
καρπόδεση)
Αραίωση (4
καρποί στην
άνθηση
&
καρπόδεση)

B11

M1

M11

P1

P11

Z11

0,814

18,375

2,540

6,615

0,965

3,122

12,850

0,699

15,323

2,243

4,096

0,922

2,624

12,046

Πίνακας 7. Μέσοι όροι του βάρους, µήκους, πάχους και
σακχάρων σε όλες τις επεµβάσεις.

B1
Αραίωση
στην άνθηση
Αραίωση
στην
καρπόδεση

Με 1
καρπό
Με 4
καρπούς
Με 1
καρπό
Με 4
καρπούς

B11

M1

M11

P1

P11

Z11

0,794 18,661 1,467 3,624 0,953 3,506 12,928
0,833 18,088 2,941 3,455 0,977 2,737 12,772
0,756 15,242 1,405 3,171 0,951 2,590 11,975
0,642 15,415 3,325 6,787 0,892 2,661

12,00

Πίνακας 8. Επίδραση των επεµβάσεων στα χαρακτηριστικά
(βάρος, µήκος, πάχος, σάκχαρα) του πειράµατος.
Επεµβάσεις
Αραίωση στην
άνθηση
(1καρπός)
Αραίωση στην
άνθηση
(4 καρποί)
Αραίωση στην
καρπόδεση (1
καρπός)
Αραίωση στην
καρπόδεση (4
καρποί)
Μάρτυρας

Β1

Β11

Μ1

Μ11

P1

P11

Z11

0,794a 18,66a

1,47a 3,62a

0,95a 3,51a

12,93a

0,833a 18,09a

2,94a 3,46ab

0,97a

2,74ab 12,77a

0,756a 15,24a

1,40a

3,17b

0,95a

2,59ab 11,98ab

0,642a 15,41a
0,700a 10,30b

3,32ab
1,33a

6,78a
2,60c

0,89a
0,95a

2,66ab 12,13ab
2,09b 10,97b

*Μέσοι όροι µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά κατά τον
Duncan στο επίπεδο σηµαντικότητας 0,05.

Β11
20
18

Αραίωση στην
άνθηση µε 1 καρπό

16

Αραίωση στην
άνθηση µε 4
καρπούς
Αραίωση στην
καρπόδεση µε 1
καρπό
Αραίωση στην
καρπόδεση µε 4
καρπούς
Μάρτυρας

14
12
10
8
6
4
2
0
Αραίωση στην Αραίωση στην Αραίωση στην Αραίωση στην
άνθηση µε 1
άνθηση µε 4 καρπόδεση µε καρπόδεση µε
καρπό
καρπούς
1 καρπό
4 καρπούς

Μάρτυρας

∆ιάγραµµα 1. Βάρος της δεύτερης µέτρησης (Β11) των καρπών
∆εσπολιάς για κάθε µια από τις επεµβάσεις του πειράµατος.

Μ11
4
Αραίωση στην
άνθηση µε 1 καρπό

3,5

Αραίωση στην
άνθηση µε 4
καρπούς
Αραίωση στην
καρπόδεση µε 1
καρπό
Αραίωση στην
καρπόδεση µε 4
καρπούς
Μάρτυρας

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Αραίωση στην Αραίωση στην Αραίωση στην Αραίωση στην
άνθηση µε 1 άνθηση µε 4 καρπόδεση µε καρπόδεση µε
καρπό
καρπούς
1 καρπό
4 καρπούς

Μάρτυρας

∆ιάγραµµα 2. Μήκος της δεύτερης µέτρησης (Μ11) των καρπών
∆εσπολιάς για κάθε µια από τις επεµβάσεις του πειράµατος.

P11
Αραίωση στην
άνθηση µε 1
καρπό
Αραίωση στην
άνθηση µε 4
καρπούς
Αραίωση στην
καρπόδεση µε 1
καρπό
Αραίωση στην
καρπόδεση µε 4
καρπούς
Μάρτυρας

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Αραίωση
Αραίωση
Αραίωση
στην άνθηση στην άνθηση
στην
µε 1 καρπό
µε 4
καρπόδεση
καρπούς
µε 1 καρπό

Αραίωση
στην
καρπόδεση
µε 4
καρπούς

Μάρτυρας

∆ιάγραµµα 3. Πάχος της δεύτερης µέτρησης (Ρ11) των καρπών
∆εσπολιάς για κάθε µια από τις επεµβάσεις του πειράµατος.

Z11
13,5
13

Αραίωση στην
άνθηση µε 1 καρπ ό

12,5

Αραίωση στην
άνθηση µε 4
καρπ ούς
Αραίωση στην
καρπ όδεση µε 1
καρπ ό
Αραίωση στην
καρπ όδεση µε 4
καρπ ούς
Μάρτυρας

12
11,5
11
10,5
10
9,5
Αραίωση
Αραίωση
Αραίωση
Αραίωση
στην άνθηση στην άνθηση
στην
στην
µε 1 καρπ ό µε 4 καρπ ούς καρπ όδεση καρπ όδεση
µε 1 καρπ ό µε 4 καρπ ούς

Μάρτυρας

∆ιάγραµµα 4. Σάκχαρα της δεύτερης µέτρησης (Ζ11) των καρπών
∆εσπολιάς για κάθε µια από τις επεµβάσεις του πειράµατος.

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τα δεδοµένα του πειράµατος προκύπτει ότι στατιστικά
σηµαντικές διαφορές παρουσίασαν το τελικό βάρος των καρπών (Β11),
το τελικό µήκος (Μ11) και τα σάκχαρα (Ζ11) τόσο στις επαναλήψεις, όσο
και στις επεµβάσεις. Το κυριότερο αίτιο για τις διαφορές αυτές, είναι το
γεγονός ότι τα δέντρα του πειράµατος δεν προέρχονταν από κλώνο ή
από συγκεκριµένη ποικιλία αλλά από σπορόφυτα, µε αποτέλεσµα τα
δέντρα και κατ’ επέκταση και οι καρποί να παρουσιάζουν ανοµοιοµορφία.
Το βάρος των καρπών στην πρώτη µέτρηση (Β1) και το πάχος της
αρχικής µέτρησης (Ρ1) εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µόνο
στις επαναλήψεις. Αντίθετα, το αρχικό µήκος των καρπών (Μ1) και το
τελικό πάχος (Ρ11) δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
ούτε στις επαναλήψεις, ούτε στις επεµβάσεις (πίνακας 3).
Ακόµα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πειράµατος (Πίνακας 4), το
τελικό βάρος των καρπών (Β11) και το τελικό µήκος (Μ11) παρουσιάζουν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην καρπόδεση, ενώ όλες οι υπόλοιπες
παρατηρήσεις δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην
άνθηση, καρπόδεση και άνθηση-καρπόδεση. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν
είναι τα αναµενόµενα. Θα έπρεπε, οι καρποί που προέρχονται από την
αραίωση κατά την άνθηση να έχουν θετικότερα αποτελέσµατα στα
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε σχέση µε τους καρπούς που
προέρχονται από την αραίωση κατά την καρπόδεση. Το γεγονός αυτό
πιθανόν να οφείλεται στην ανοµοιογένεια των δέντρων αφού ήταν
σπορόφυτα και η παραλλακτικότητα µεταξύ τους ήταν µεγάλη.
Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 προκύπτει ότι οι µέσοι όροι του
βάρους, µήκους, πάχους και σακχάρων των καρπών της ∆εσπολιάς δεν
παρουσίασαν ιδιαίτερες διαφορές µεταξύ αραίωσης στην άνθηση (µε 1
και 4 καρπούς) και αραίωσης στην καρπόδεση. Επίσης, είχαν διαφορά
και οι µέσοι όροι της δεύτερης µέτρησης του τελικού πάχους (Ρ11) µε
καλύτερα αποτελέσµατα στην αραίωση κατά την άνθηση ενώ οι µέσοι
όροι του αρχικού µήκους (Μ1) έδωσαν ικανοποιητικότερα αποτελέσµατα.
Γενικά, φαίνεται ότι η αραίωση στην άνθηση και η αραίωση στην

καρπόδεση δεν διαφοροποιήθηκαν, σχεδόν σε όλες τις τελικές µετρήσεις
των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 6 οι επεµβάσεις αραίωσης µε 1 καρπό
(είτε αυτή έγινε στην άνθηση, είτε στην καρπόδεση) παρουσίασαν
καλύτερα αποτελέσµατα συγκριτικά µε την αραίωση µε 4 καρπούς. Το
γεγονός αυτό ερµηνεύεται ως εξής: η αραίωση µε ένα καρπό είναι
πλεονεκτικότερη δεδοµένου ότι κάθε δέντρο έχει τη δυνατότητα να
τροφοδοτήσει γρήγορα και µε περισσότερα συστατικά, σε ποσότητα και
ποιότητα, όσο µικρότερο είναι το δυναµικό φορτίο της κάθε καρποταξίας
αυτού.
Ο Πίνακας 8, αναφέρεται στις τέσσερις παρατηρήσεις (βάρος,
µήκος, πάχος, σάκχαρα) που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
καρπών ∆εσπολιάς όπως αυτές διαµορφώθηκαν σε κάθε µια από τις
επεµβάσεις του πειράµατος. Στην πρώτη µέτρηση παρατηρείται ότι οι
τιµές για το αρχικό βάρος (Β1), αρχικό µήκος (Μ1) και το αρχικό πάχος
των καρπών (Ρ1) ήταν υψηλότερες στην αραίωση που έγινε στην
άνθηση µε τέσσερις καρπούς ενώ τις χαµηλότερες τιµές παρουσίασε ο
µάρτυρας. Στη δεύτερη µέτρηση, όταν πλέον οι καρποί ∆εσπολιάς ήταν
ώριµοι, το τελικό βάρος καρπών (Β11) παρουσίασε υψηλότερη τιµή στην
επέµβαση αραίωσης στην άνθηση µε 1 καρπό ενώ χαµηλότερη τιµή
εµφάνισε ο µάρτυρας. Οµοίως, το τελικό µήκος (Μ11) ήταν µεγαλύτερο
στην επέµβαση αραίωσης στην άνθηση µε 1 αλλά και µε 4 καρπούς ενώ
µικρότερη τιµή είχε και πάλι ο µάρτυρας. Το τελικό πάχος των ώριµων
καρπών ήταν µεγαλύτερο στην αραίωση στην άνθηση µε 1 καρπό και
µικρότερο στον µάρτυρα. Τέλος, τα σάκχαρα των καρπών στην άνθηση
µε 1 και 4 καρπούς ήταν αρκετά περισσότερα από αυτά του µάρτυρα
που ήταν και τα λιγότερα.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA
Εν κατακλείδι, διαπιστώθηκε ότι ο καλύτερος συνδυασµός
αραιώµατος, για να έχει ένα δέντρο ∆εσπολιάς την µεγαλύτερη απόδοση
τόσο στο µέγεθος όσο και στα οργανοληπτικά συστατικά (σάκχαρα) των
καρπών του, είναι τα δέντρα να αραιώνονται κατά την άνθηση αφήνοντας
να αναπτυχθεί τελικά ένας καρπός ανά ανθοταξία.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην φυτεία που διεξάχθηκε το πείραµα,
τα δέντρα δεν ήταν γενετικά οµοιογενή αφού ήταν σπορόφυτα και η
παραλλακτικότητα µεταξύ τους ήταν µεγάλη.
Όµως η τεχνική του αραιώµατος µόνο, δεν είναι αρκετή για να
εξασφαλίσει τη µέγιστη εµπορική αξία των συγκεκριµένων καρπών. Στην
συγκεκριµένη φυτεία, µε το ανοµοιογενές φυτικό υλικό, η οποία δέχτηκε
ελάχιστες καλλιεργητικές φροντίδες, το αραίωµα των καρπών κατάφερε
να αποδείξει ότι βελτιώνει την ποιότητα των καρπών. Τα αποτελέσµατα
αναµένονται να είναι ακόµα καλύτερα αν εφαρµοστεί αραίωµα τόσο
ανθοταξιών όσο και καρπών σε µια φυτεία µε δέντρα της ίδιας ποικιλίας,
κλαδεµένα, αρδευόµενα, απαλλαγµένα από ασθένειες και τροφοπενίες
και σε ένα καλά καλλιεργηµένο έδαφος εµπλουτισµένο µε θρεπτικά
στοιχεία. Με αυτές τις προϋποθέσεις η καλλιέργεια ∆εσπολιάς δεν θα
θεωρείται πια ριψοκίνδυνη αλλά µια νέα εναλλακτική καλλιέργεια µε
πολλά υποσχόµενα κέρδη.
Η συστηµατική καλλιέργεια της ∆εσπολιάς όχι µόνο θα αποτελέσει
ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση στο πρόβληµα της αναδιάρθρωσης της
Ελληνικής ∆ενδροκοµίας, αλλά θα δηµιουργήσει νέα ενδιαφέροντα στην
ελληνική αγορά.
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