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1.

Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ Δξάζε C5

Η δξάζε C5 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δαζώλ Juniperus foetidissima (9560*)» ζηνρεύεη ζηελ αύμεζε
ηεο εμάπισζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνηόπνπ πξνηεξαηόηεηαο ζηελ
Οίηε. Σπγθεθξηκέλα νη επεκβάζεηο έρνπλ αξρηθά πξνβιεθζεί ζηελ πξόηαζε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο
πεξηνρέο Γξεβελό θαη Αιύθαηλα, όκσο νη νξηζηηθέο ζέζεηο θαη νη πξνδηαγξαθέο απνθαηάζηαζεο θαη
επαλεηζαγσγήο ζα πξνθύςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξάζεο Α7, πνπ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηεο
θαηάζηαζεο ησλ νηθνηόπσλ ζηελ πεξηνρή. Τα κέρξη ηώξα ζηνηρεία ηεο δξάζεο Α7 δείρλνπλ όηη ε
εμάπισζε ηνπ Juniperus foetidissima ζηελ Οίηε είλαη κεγαιύηεξε απ’ όηη είρε αξρηθά εθηηκεζεί. Απηό
είρε σο απνηέιεζκα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί (θαη αξγόηεξα λα ραξηνγξαθεζεί) ζσζηά ε
εμάπισζε

απηή

θαη

δεδνκέλνπ

ηνπ

εμαηξεηηθά

δπζκελνύο

αλάγιπθνπ

ηεο

πεξηνρήο,

λα

πνιιαπιαζηαζηνύλ νη κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ πεξηνρή αιιά θαη νη εξγαηνώξεο
ραξηνγξάθεζεο ηεο δξάζεο Α7 θαη ζπλεπώο θαη ε νινθιήξσζή ηεο.

2.

Εξγαζίεο παξαγωγήο θπηώλ Juniperus foetidissima

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο C5 ήηαλ απαξαίηεηε ε παξαγσγή θπηώλ Juniperus foetidissima κε
ζηόρν ηελ ηειηθή ηνπο θύηεπζε ζηελ Οίηε πξνο απνθαηάζηαζε, εκπινπηηζκό θαη επαλεηζαγσγή ηνπ
είδνπο είηε ζηηο πθηζηάκελεο, είηε ζε λέεο ζέζεηο.
Οη εξγαζίεο παξαγσγήο θπηώλ Juniperus foetidissima πινπνηήζεθαλ πξνο δύν θαηεπζύλζεηο. Η πξώηε
ζηόρεπε ζηνλ αγελή πνιιαπιαζηαζκό ηνπο κέζσ εκβνιηαζκνύ θαη ε δεύηεξε κε εγγελή
πνιιαπιαζηαζκό, ν νπνίνο δελ θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα όπσο πξνθύπηεη από ηελ
πξνεγνύκελε εκπεηξία καο.
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2.1 Εγγελήο πνιιαπιαζηαζκόο Juniperus foetidissima
Η παξαγσγή θπηαξίσλ ηνπ είδνπο κε εγγελή πνιιαπιαζηαζκό είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θπξίσο
ιόγσ ηνπ πνιύ κηθξνύ πνζνζηνύ γεκάησλ ζπεξκάησλ αιιά θαη ηεο αδπλακίαο δηαρσξηζκνύ ησλ
γεκάησλ από ηα άδεηα ζπέξκαηα. Καηά ζπλέπεηα ν γεληθόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ παξαγσγή θπηώλ ηνπ

Juniperus foetidissima γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο C5 δελ ζα κπνξνύζε λα βαζηζηεί ζηνλ εγγελή
πνιιαπιαζηαζκό ηνπ είδνπο (θάηη ην νπνίν είρε δνθηκαζζεί θαη ζην παξειζόλ από ην Ιλζηηηνύην καο),
παξά κόλν ζηνλ αγελή κε εκβνιηαζκό. Παξόια απηά, θαη πέξα από ηηο ζπκβαηηθέο καο ππνρξεώζεηο,
γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο εγγελνύο πνιιαπιαζηαζκνύ, επηρεηξήζεθε ε ζπνξά Juniperus

foetidissima ζην εξγαζηήξην, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπιινγή ζηξνβίισλ αλώξηκσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα κε πγξή ςπρξή ζηξσκάησζή ηνπο ζε άκκν (θση. 1-4). Ταπηόρξνλα πνζόηεηα ζπεξκάησλ
ηνπνζεηήζεθε ζε θπηνζήθεο κε εδαθηθό κίγκα αξρηθά κέζα ζην ζεξκνθήπην θαη ηελ άλνημε
κεηαθέξζεθε εθηόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θάησ από ζθίαζηξν, όπνπ ζα παξακείλνπλ γηα 2 ηνπιάρηζηνλ
ρεηκώλεο. Η δηαδηθαζία ηεο πξνθύηξσζεο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξνύλ λα
δνζνύλ αλαιπηηθόηεξα απνηειέζκαηα.

Φσηνγξαθίεο 1-4: Πξνεπεμεξγαζία θαη ζηξσκάησζε ζπόξσλ Juniperus foetidissima ζην εξγαζηήξην.
Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαηά ηε ζπιινγή ζηξνβίισλ Juniperus foetidissima, νη ζηξόβηινη ήηαλ
πξάζηλνη (θση. 1-4) θαη όρη ώξηκνη ζθνπξόρξσκνπ ρξώκαηνο. Υπνινγίδεηαη όηη κέζα ζην επόκελν
έηνο ζα έρνπλ σξηκάζεη . Παξόια απηά ε ζπιινγή ηνπο έγηλε γηαηί δηαπηζηώζεθε όηη ππήξραλ
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ζρεκαηηζκέλα έκβξπα θαη ζπέξκαηα. Ο ζθνπόο ήηαλ λα δνθηκαζζνύλ πξηλ σξηκάζνπλ γηα ηελ
πηζαλόηεηα λα κελ έρνπλ πξνιάβεη λα δεκηνπξγεζνύλ θαη λα δξάζνπλ θάπνηεο νπζίεο πνπ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ σο αλαζηνιείο ηεο θύηξσζεο. Τα απνηειέζκαηα δελ έρνπλ αθόκα εμαρζεί. Δπίζεο ζα
γίλεη ζπιινγή θαη ώξηκσλ ζηξνβίισλ γηα λα γίλεη δνθηκή θύηξσζήο ηνπο.

2.2 Αγελήο πνιιαπιαζηαζκόο Juniperus foetidissima
Η παξαγσγή θπηαξίσλ Juniperus foetidissima κε αγελή πνιιαπιαζηαζκό, επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ
εκβνιηαζκνύ ηνπ ζε θαηάιιειν ππνθείκελν. Καηαιιειόηεξε επηινγή ππνθεηκέλνπ απνηειεί ην
θππαξίζζη ην νπνίν έρεη δνθηκαζηεί ζην παξειζόλ από ην Ιλζηηηνύην καο ζε κηα πνιύ αξρηθή
πξνζπάζεηα.
Η

δηαδηθαζία

παξαγσγήο

ησλ

θπηώλ

Juniperus

foetidissima,

δξνκνινγήζεθε

ώζηε

λα

πξαγκαηνπνηεζεί ζε 7 θάζεηο:
 Σπιινγή ζπόξσλ γηα ηελ παξαγσγή ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ ππνθεηκέλσλ (θππαξηζζηώλ)
 Γεκηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο θπηεπηηθνύ πιηθνύ
 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηε κνλάδα παξαγσγήο
 Δκβνιηαζκόο ησλ θππαξηζζηώλ κε Juniperus foetidissima
 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ησλ εκβνιηαζκέλσλ θπηώλ Juniperus foetidissima ζηελ κνλάδα
παξαγσγήο
 Μεηαθνξά θαη εγθιηκαηηζκόο ησλ θπηώλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη θπηεύζεηο
 Φπηεύζεηο
Η κέζνδνο ηνπ αγελνύο πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ Juniperus foetidissima κε εκβνιηαζκό ζε θππαξίζζη
έρεη δνθηκαζηεί από ην Ιλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ θαηά ην παξειζόλ
(θση. 5) θαη έρεη δώζεη ηθαλνπνηεηηθά πξσηνγελή απνηειέζκαηα ζην πεδίν, παξά ηα ζρεηηθά ρακειά
πνζνζηά επηηπρίαο ησλ εκβνιηαζκώλ. Δληνύηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πνιιαπιαζηαζκνύ θαίλεηαη
λα απνηειεί κνλόδξνκν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο C5, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.

Φσηνγξαθία 5. Δγθαηεζηεκέλα ζηνλ Παξλαζζό εκβνιηαζκέλα θπηά Juniperus foetidissima ζε
θππαξίζζη.
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Σπιινγή ζπόξωλ γηα παξαγωγή ππνθεηκέλωλ
Γεδνκέλνπ όηη ηα θπηά Juniperus foetidissima πνπ ζα παξαρζνύλ, ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηηο αξθεηά
δπζκελείο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Οίηεο (δει. ζε κεγάια πςόκεηξα κε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο), ε
επηινγή ηεο πξνέιεπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ (θππαξηζζηώλ) έπξεπε λα γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ώζηε
λα πιεξνύληαη 2 βαζηθά θξηηήξηα, πνπ ζα επηηξέςνπλ αθελόο ηελ επθνιόηεξε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ
πεξηνρή ηεο Οίηεο θαη αθεηέξνπ ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πνζνζηώλ απνηπρίαο κεηά ηε θύηεπζε. Τα
θξηηήξηα απηά ήηαλ:
 ηα θππαξίζζηα έπξεπε λα πξνέξρνληαη από πεξηνρή κε κεγάιν πςόκεηξν
 ηα θππαξίζζηα έπξεπε λα αλαπηύζζνληαη ζε παξόκνηεο θιηκαηηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο κε
εθείλεο ηηο Οίηεο
Τα δύν παξαπάλσ θξηηήξηα πιεξνύληαλ επαξθώο ζηνλ θπζηθό πιεζπζκό Κππαξηζζηνύ ζηελ Αλώπνιε
Σθαθηώλ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φαλίσλ ηεο Κξήηεο. Σε απηή ηελ πεξηνρή ε αλάπηπμε ησλ
θππαξηζζηώλ γίλεηαη ζε ηδηαίηεξα δπζκελείο θιηκαηηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο (θση. 6-10), ελώ ν
θπζηθόο πιεζπζκόο αλαπηύζζεηαη ζε πςόκεηξν 1.500 m, πξνζνκνηάδνληαο ζεκαληηθά ζηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ηεο Οίηεο παξά ην δηαθνξεηηθό γεσγξαθηθό πιάηνο.

Φσηνγξαθίεο 6-9: Άηνκα θππαξηζζηνύ ζηελ Αλώπνιε Κξήηεο.
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Φσηνγξαθία10: Άηνκα θππαξηζζηνύ ζηελ Αλώπνιε Κξήηεο.
Μεηά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θπζηθνύ πιεζπζκνύ θππαξηζζηώλ, αθνινύζεζε ε ζπιινγή θώλσλ
(ζηξνβίισλ) από ηα δέλδξα ηελ θαηάιιειε επνρή, ώζηε λα εμαρζνύλ νη ζπόξνη θαη λα παξαρζνύλ
θπηά θππαξηζζηνύ ζε επαξθήο αξηζκνύο. Η ζπιινγή ζηξνβίισλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν δηαδνρηθέο
ρξνληέο από εύξσζηα άηνκα, θπξίσο από ηα ςειόηεξα κέξε ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ (θση. 11-14).

Φσηνγξαθίεο 11-14: Σπιινγή ζηξνβίισλ θππαξηζζηνύ από ηελ Αλώπνιε Κξήηεο.
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Εξγαζίεο πξνθύηξωζεο θαη ζπνξάο ζπόξωλ θππαξηζζηνύ
Οη ζπιιερζέληεο ζηξόβηινη θππαξηζζηνύ κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην θπηξσηηθόηεηαο γηα
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Αξρηθά θαζαξίζηεθαλ από θιάδνπο θαη θύιια θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε
μεξαληήξα ζηνπο 40oC γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηάλνημή ηνπο. Αθνινύζεζε ε εμαγσγή ησλ ζπεξκάησλ,
ε θαηακέηξεζε γεκάησλ θαη άδεησλ ζπεξκάησλ θαη ηέινο έγηλε έιεγρνο θπηξσηηθόηεηαο. Σηε
ζπλέρεηα ν ζπόξνο απιώζεθε ζε πγξέο ιηλάηζεο εληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ ώζηε λα επηηεπρζεί ε
πξνθύηξσζή ηνπ.
Οη πξνθπηξσκέλνη ζπόξνη επηιέγεζαλ πξνζεθηηθά θαη θπηεύηεθαλ νη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ζε
θπηνζήθεο (2 ζπόξνη ζε θάζε ζέζε) θαη νη ππόινηπνη ρύδελ ζε δίζθνπο ζπνξάο, νη νπνίνη
ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζε πάγθνπο εληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηελ πξώηε αλάπηπμε ησλ θπηώλ (θση.
15-20).

Φσηνγξαθίεο 15-20: Σηξσκάησζε θαη πξνβιάζηεζε ζπόξσλ θππαξηζζηνύ θαζώο θαη θύηεπζε
πξνθπηξσκέλσλ ζπόξσλ ζε δίζθνπο θύηεπζεο κέζα ζην ζεξκνθήπην ηνπ ΙΜΓΟ.
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Τν εδαθηθό ππόζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ρώκα εκπινπηηζκέλν κε άκκν, ηύξθε θαη πεξιίηε.
Καζόιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην ζεξκνθήπην νη θπηεκέλνη ζπόξνη δηαβξέρνληαλ κε ην ρέξη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε λα επλνεζεί ε ηαρύηεξε αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ. Η παξακνλή εληόο
ηνπ ζεξκνθεπίνπ νινθιεξώζεθε όηαλ ηα θπηάξηα είραλ απνθηήζεη ύςνο κεξηθώλ εθαηνζηώλ (θση.
21-22), νπόηε θαη αθνινύζεζε ε κεηαθύηεπζή ηνπο ζε γιάζηξεο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε
δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο εθηόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ.

Φσηνγξαθίεο 21-22: Αλαπηπγκέλα θπηάξηα θππαξηζζηώλ ζε θπηνζήθεο εληόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
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Εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θπηωξηαθήο κνλάδαο
Γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηώλ θαη ηεο αζθαινύο παξαγσγήο ηνπ θπηεπηηθνύ πιηθνύ
επηιέρζεθε ε δεκηνπξγία θπησξηαθήο κνλάδαο εληόο ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ καο. Γηα
ην ζθνπό απηό έγηλαλ εθηεηακέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκώλ θαη ηζνπέδσζεο ρώξσλ θαζώο θαη ε
ηνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ θαη ζθηάζηξσλ, ώζηε λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια ν ρώξνο γηα λα ππνδερηεί
ηα θπηά κεηά ηε κεηαθύηεπζή ηνπο.
Η θπησξηαθή κνλάδα απνηειείηαη από 3 κεγάινπο ρώξνπο εληόο ησλ νπνίσλ ηνπνζεηήζεθαλ ηα θπηά
κεηά ηε κεηαθύηεπζε. Σπγθεθξηκέλα γύξσ από θάζε ρώξν ηνπνζεηήζεθε ρακειή πεξίθξαμε γηα ηελ
απνθπγή θαηαζηξνθώλ από δώα θαη ζε θάζε ρώξν ε νξνθή θαιύθζεθε κε ζθίαζηξα ζε ηθαλό ύςνο,
ώζηε αθελόο λα κελ εκπνδίδνληαη νη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο (θύηεπζε, βνηάληζκα, πόηηζκα, θ.ιπ.)
θαη αθεηέξνπ λα παξέρεηαη πξνζηαζία από ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία κόλν ηνλ πξώην ρξόλν ησλ
θπηώλ (θση. 23). Οη ρώξνη δηακνξθώζεθαλ ζε παξηέξηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ γιαζηξώλ θαη ην
έδαθνο θαιύθζεθε κε γεσύθαζκα γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ. Τέινο ζε θάζε ρώξν
εγθαηαζηάζεθε απηόκαην αξδεπηηθό ζύζηεκα κε αξδεπηηθό πξόγξακκα πνπ πξνζαξκνδόηαλ αλά
επνρή. Η άξδεπζε ησλ θπηώλ γηλόηαλ κε ζύζηεκα ηερλεηήο βξνρήο κε ηε ρξήζε sprinklers κηθξήο
αθηίλαο εθηόμεπζεο ώζηε λα επηηπγράλεηαη νκνηνκνξθία ζηελ άξδεπζε. Δπίζεο νη ρώξνη ζεκάλζεθαλ
κε πηλαθίδα πνπ θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα ην Πξόγξακκα LIFE (θση. 24).

Φσηνγξαθία 23: Δξγαζίεο δεκηνπξγία θπησξηαθήο κνλάδαο ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηνπ
Ιλζηηηνύηνπ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα».
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Φσηνγξαθία 24: Σήκαλζε ηεο κνλάδαο παξαγσγή θπηεπηηθνύ πιηθνύ.

Εξγαζίεο κεηαθύηεπζεο
Η κεηαθύηεπζε ησλ θπηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε όηαλ απηά απέθηεζαλ κέγεζνο κεξηθώλ εθαηνζηώλ. Η
κεηαθύηεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξνζεθηηθή κεηαθνξά ησλ θπηώλ από ηηο θπηνζήθεο ζε
ηεηξάγσλεο γιάζηξεο, ρσξεηηθόηεηαο 2,5 ιίηξσλ. Οη γιάζηξεο γεκίζηεθαλ κε θαηάιιειν εδαθηθό
κίγκα πνπ θηηάρηεθε ζην Ιλζηηηνύην θαη πεξηιάκβαλε 3 κέξε ρώκα θαη 1 κέξνο ηύξθε θαη πεξιίηε.
Μεηά ηελ κεηαθύηεπζή ηνπο θάπνηα από ηα θπηά δελ άληεμαλ ηελ θαηαπόλεζε ηεο κεηαθύηεπζεο θαη
παξνπζηάζηεθαλ μεξάλζεηο. Καζώο ην κεηαθπηεπηηθό ζηξεο είρε πξνβιεθζεί, ππήξρε δηαζέζηκν πιηθό
ώζηε λα γίλνπλ άκεζα νη αληηθαηαζηάζεηο. Έηζη, ηειηθά παξήρζεζαλ 9.000 θπηά ζε γιάζηξεο (θση.
25-29) πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε κνλάδα παξαγσγήο θπηεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ, ε αλάπηπμε
ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη. Σπγθεθξηκέλα, θαηά πεξηόδνπο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία
αλάπηπμεο θαη επηβίσζεο ζε ζηαζεξό αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα 10%.
Πέξαλ ηεο παξαθνινύζεζεο ε παξακνλή ησλ θπηώλ ζηε θπησξηαθή κνλάδα ζπλνδεύεηαη από
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη αξθεηά ζπρλά, αλάινγα βέβαηα κε ηελ επνρή. Σε
απηέο ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ αξδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην μεβνηάληζκα θαη ε
απνκάθξπλζε ησλ θπηώλ πνπ δελ επηβίσζαλ. Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ
θππαξηζζηώλ δηαπηζηώζεθε όηη ήηαλ ζεκαληηθά βξαδείο σο ηώξα. Πξνο ηνύην θαη θαηόπηλ ρεκηθήο
αλάιπζεο ηνπ εδάθνπο, εθαξκόζηεθε εληζρπηηθή ιίπαλζε 2 θνξέο ώζηε λα ππνβνεζεζεί ε αλάπηπμε
ησλ θπηαξίσλ ζε απηά ηα πξώηα ζηάδηά ηνπο.
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Φσηνγξαθίεο 26-29: Σηάδηα θαη ηειηθή εγθαηάζηαζε θπησξηαθήο κνλάδαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Ιλζηηηνύηνπ Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα».

Πνζνηηθά ζηνηρεία αλάπηπμεο θππαξηζζηώλ
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ κεηαθπηεκέλσλ θπηώλ θππαξηζζηνύ ζηε θπησξηαθή
κνλάδα αξρηθά επηιέρζεθε ζηαζεξό δείγκα 911 αηόκσλ. Σε θάζε θπηό γηλόηαλ θαηαγξαθή ηεο
επηβίσζεο θαη ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, κεηά ηελ πξώηε εγθαηάζηαζε ησλ
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θπηώλ ζηηο κνλάδεο θαη αθνύ παξήιζε ηθαλνπνηεηηθό ρξνληθό δηάζηεκα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
αληηθαηαζηάζεηο θπηώλ θαη αθνινύζεζε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ πνζνζηώλ επηβίσζεο θαη
ξπζκώλ αύμεζεο ηνπ ύςνπο. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηα Σρήκαηα 1 θαη 2.
Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηώλεηαη όηη ε επηβίσζε ησλ θπηώλ θηάλεη ζην 81%
(Σρήκα 1) από ηελ αξρηθή ηνπο εγθαηάζηαζε, ελώ ην κέζν ύςνο ησλ θπηώλ θηάλεη ηα 25,8 cm
(Σρήκα 2).
Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπο πξώηνπο κήλεο κεηά ηε κεηαθύηεπζε ήηαλ ρακεινί σο κέηξηνη, ελώ ζηα
κεηέπεηηα ζηάδηα ήηαλ πην απμεκέλνη. Σηε θσηνγξαθία 30 παξνπζηάδεηαη ε πην πξόζθαηε θαηάζηαζε
ησλ θπηώλ ην Ννέκβξην 2014.

Σρήκα 3: Πνζνζηά επηβίσζεο ησλ θππαξηζζηώλ ζε όιεο ηεο θπησξηαθέο κνλάδεο από ηε θύηεπζε έσο
ηνλ Ννέκβξην 2014.

Σρήκα 4: Μέζν ύςνο ησλ θππαξηζζηώλ ζε όιεο ηεο θπησξηαθέο κνλάδεο από ηε θύηεπζε έσο ηνλ
Ννέκβξην 2014.
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Φσηνγξαθία 30. Αλαπηπγκέλα θπηά θππαξηζζηώλ από ηε θπησξηαθή κνλάδα Α (Ννέκβξηνο 2014).

2.3 Πηινηηθνί εκβνιηαζκνί θπηώλ Juniperus foetidissima
Μαδηθνί εκβνιηαζκνί ησλ θππαξηζζηώλ κε Juniperus foetidissima ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ όηαλ ηα
θπηάξηα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε δηάκεηξν, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ εκβνιίσλ. Καζώο,
όπσο αλαθέξζεθε, νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ θπηαξίσλ ήηαλ βξαδύηεξνη από ηνπο αλακελόκελνπο,
ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο βιαζηεηηθήο πεξηόδνπ αλακέλεηαη έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο ηνπο λα έρεη
απνθηήζεη ην απαηηνύκελν κέγεζνο θαη έηζη λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ν εκβνιηαζκόο ηνπο.
Παξόια απηά ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ηνπ έξγνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πηινηηθνί
εκβνιηαζκνί θπηώλ Juniperus foetidissima ηα έηε 2012, 2013 θαη 2014, κε εκβόιηα πξνεξρόκελα από
ηελ πεξηνρή ηεο Οίηεο. Ο εκβνιηαζκόο έγηλε ζε κηθξό αξηζκό 3εηώλ Κππαξηζζηώλ, ε πξνκήζεηα ησλ
νπνίσλ έγηλε από ην δαζηθό θπηώξην ηεο Ακπγδαιέδαο.
Τα εκβνιηαζκέλα θπηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν κέζα ζηελ Α θπησξηαθή
κνλάδα (θση. 31). Ο ρώξνο θαιύθζεθε κε πξόζζεην ζθίαζηξν θαη εηδηθό πιαζηηθό θάιπκκα εληόο ηνπ
νπνίνπ εγθαηαζηάζεθε ζύζηεκα πδξνλέθσζεο γηα λα δηαηεξνύληαη ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο
πγξαζίαο θαη κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Οη ζπλζήθεο εληόο ηεο πηινηηθήο κνλάδαο παξαθνινπζνύληαη
κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο αηζζεηήξσλ απηόκαηεο θαηαγξαθήο ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξα
ζε σξηαίν βήκα.
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Φσηνγξαθία 31:Δγθαηάζηαζε κηθξήο πηινηηθήο κνλάδαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εκβνιηαζκέλσλ θπηώλ
Juniperus foetidissima εληόο ηεο Α θπησξηαθήο κνλάδαο ζην Ιλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ Γαζηθώλ
Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα».
Σθνπόο ησλ πηινηηθώλ εκβνιηαζκώλ είλαη ε βειηίσζε ηεο κεζόδνπ θαη ν εληνπηζκόο αδπλακηώλ, ώζηε
λα πεξηνξηζηνύλ θαηά ην δπλαηό νη θίλδπλνη απνηπρίαο, όηαλ ε εθαξκνγή γίλεη ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα
παξαγσγήο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζα ζπγθξηζνύλ ηα απνηειέζκαηα γηα δηαθνξεηηθή επνρή
εκβνιηαζκνύ (Ιαλνπάξην θαη Μάξηην) αιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε κεζόδσλ δηαβξνρήο ησλ
εκβνιηαζκέλσλ θπηώλ (κε sprinklers θαη κηθξνεθηνμεπηήξεο πδξνλέθσζεο).
Από ηα πξώηα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθώλ εθαξκνγώλ όπνπ έγηλαλ δνθηκαζηηθνί εκβνιηαζκνί ζε 100
θπηά ηα έηε 2012 θαη 2013, ηα πνζνζηά επηηπρίαο ήηαλ 16% θαη 18% αληίζηνηρα. Τα ζπγθεθξηκέλα
πνζνζηά είλαη ρακειόηεξα ησλ αλακελόκελσλ ιόγσ θαη δηαθόξσλ ηερληθήο θπξίσο θύζεο ζεκάησλ,
κε θπξηόηεξν ην ρξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηεο πδξνλέθσζεο γηα ηε δηαηήξεζε πςειήο ζρεηηθήο
πγξαζίαο ηνπ αέξα από ηε κηα ρσξίο όκσο ηελ ηαπηόρξνλε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο παζνγελεηώλ από
ηελ άιιε. Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηύζζνληαη παίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθόηεξν ίζσο ξόιν. Η επίηεπμε
ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο παξάγνληεο είλαη έλαο από ηνπο ζηόρνπο
απηήο ηεο πξνζπάζεηαο κε ηνπο πηινηηθνύο εκβνιηαζκνύο. Σηηο θση. 32-33 παξνπζηάδνληαη επηηπρώο
εκβνιηαζκέλα θπηά Juniperus foetidissima πνπ παξάρζεθαλ από ηελ πηινηηθή δνθηκή ηνπ 2013.
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Φσηνγξαθίεο 32-33: Δπηηπρώο εκβνιηαζκέλα θπηά Juniperus foetidissima από ηελ πηινηηθή εθαξκνγή
εκβνιηαζκώλ.

3.

Πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θπηώλ ζηελ Οίηε

Τα εκβνιηαζκέλα θπηάξηα, ζα κεηαθπηεπζνύλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο ζηελ Οίηε βάζε ηεο
ραξηνγξάθεζεο ηνπ Juniperus foetidissima θαη αλάινγα κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηειηθώλ
απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο Α7 γηα ηελ εθηίκεζε: ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνύ, ηεο δηαζπνξάο
ηνπ, ηεο δπλαηόηεηαο αλαγέλλεζεο θαη ηεο ζύλζεζεο ηεο βιάζηεζεο ηνπ νηθνηόπνπ γηα ελίζρπζε ησλ
ππαξρόλησλ πιεζπζκώλ ή / θαη ηελ επαλεηζαγσγή ζε ζέζεηο κε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά.
Τεο κεηαθύηεπζεο ζα επηρεηξεζεί λα πξνεγεζεί πεξίνδνο πξνζαξκνγήο θαη εγθιηκαηηζκνύ ησλ
θπηαξίσλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, κε κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Βνηαληθνύ Κήπνπ ηνπ
Μνπζείνπ Φπζηθήο Ιζηνξίαο ηεο Οίηεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη εμαηηίαο ηεο σο ηώξα ζρεηηθήο βξαδπαπμίαο
ησλ θππαξηζζηώλ, πξνθαλώο ιόγσ ηεο πξνέιεπζήο ηνπο από κεγάιν πςόκεηξν, είλαη πηζαλό λα
θαζπζηεξήζεη ε έλαξμε θύηεπζεο ζηελ Οίηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θπηεπηηθό πιηθό δελ ζα είλαη
έηνηκν.
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