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 Ανθοκομικά: η πλέον εντατική μορφή καλλιέργειας
 51% είναι δρεπτά άνθη  24% τριαντάφυλλα
 Αγίου Βαλεντίνου - 14 Φεβρουαρίου 
50% παγκόσμιας παραγωγής
2009 : 10 δισ. $ τζίρος (ΗΠΑ)

 Ελλάδα 2007: 3.600 στρ θερμοκήπια 
38% στην Αττική (κόστος θέρμανσης για Β. Ελλάδα)

 Ανθοπωλεία: Κηδείες, μεγάλες ονομαστικές εορτές, 
γάμοι, βαπτίσεις, εκδηλώσεις

Εισαγωγή



Εισαγωγή (συνέχεια)

 1988-2005:
 +10% στην ποσότητα δρεπτών τριαντάφυλλων
 +23% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις
 +6% αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων

 1998-2005: 
-25% μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις

 2015:
Μεγάλη ύφεση και σημαντική μείωση στη ζήτηση
Εκτιμήσεις: μείωση στις εκτάσεις (1980-1990)



Εισαγωγή (συνέχεια)

 Υδροπονική καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς

 Κόστος:
Θέρμανσης
Λιπασμάτων
Εργατικά
Ασθένειες και έντομα 
Φυτικό υλικό

 Ανέξοδη βελτιστοποίηση της παραγωγής;



Σκοπός

Η μελέτη της επίδρασης της καλλιεργητικής
τεχνικής της αφαίρεσης, της παραμονής ή του
σπασίματος του σύνθετου πεντάφυλλου μετά
την συγκομιδή, στα εμπορικά και φυσιολογικά
χαρακτηριστικά των τριαντάφυλλων



Υλικά και Μέθοδοι

 Εργαστήριο Ανθοκομίας ΑΠΘ

 Γυάλινο θερμοκήπιο 

 Υδροπονική καλλιέργεια τριανταφυλλιάς

 Κόκκινη ποικιλία Red Berlin

 Τυπικές συνθήκες καλλιέργειας

 Δύο εποχές καλλιέργειας: Καλοκαίρι - Χειμώνας



Υλικά και Μέθοδοι



Τομή κλαδεύματος



• 3 μεταχειρίσεις στο σύνθετο πεντάφυλλο:

 Παραμονή (καμία μεταχείριση – μάρτυρας) 

 Αφαίρεση 

 Σπάσιμο του μίσχου του ελάσματος 
(αφαίρεση κατά το ήμισυ) 

Υλικά και Μέθοδοι



Μεταχείριση παραμονής του φύλλου



Μεταχείριση αφαίρεσης του φύλλου



Μεταχείριση αφαίρεσης του φύλλου



Μεταχείριση σπασίματος του φύλλου



Μεταχείριση σπασίματος του φύλλου



Υλικά και Μέθοδοι

• Επίδραση:

στις ημέρες μέχρι τη συγκομιδή

στο τελικό μήκος (cm)

στον αριθμό γονάτων ανά στέλεχος

στο βάρος (g) κάθε ανθικού στελέχους



Αποτελέσματα
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Αποτελέσματα
(μεταχείριση παραμονής)

Μεταχείριση παραμονής του φύλλου – 12η ημέρα



Αποτελέσματα
(μεταχείριση αφαίρεσης)

Μεταχείριση αφαίρεσης του φύλλου – 12η ημέρα



Αποτελέσματα
(μεταχείριση σπασίματος)

Μεταχείριση σπασίματος του φύλλου – 12η ημέρα

~ 3cm μήκος
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Συζήτηση

Ερμηνεία του φαινομένου:
Αναστολή κυριαρχίας του φύλλου (ΙΑΑ)
Το κατά το ήμισυ σπασμένο φύλλο εξακολουθεί 

να θρέφει τον νεαρό οφθαλμό



Συζήτηση

Περισσότερες συγκομιδές ανά εποχή
συνολική αύξηση της παραγωγής

Προγραμματισμός της συγκομιδής 
για περιόδους υψηλότερης ζήτησης 
(πχ μεταχείριση σπασίματος στις αρχές 
Δεκεμβρίου  συγκομιδή αρχές 
Φεβρουαρίου για του Αγίου Βαλεντίνου) 



Συμπεράσματα

• Η μεταχείριση σπασίματος του σύνθετου
πεντάφυλλου μετά τη συγκομιδή, προκαλεί
σημαντική πρωίμιση της επόμενης
συγκομιδής (12% - 16%).

• Δεν επηρεάζονται τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά των δρεπτών ανθέων που
συγκομίζονται.

• Πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη των
παραγωγών από την καλλιεργητική τεχνική.



Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
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 Calatayud A., D. Roca, E. Gorbe, P. F. Martinez., 2008.
Physiological effects of pruning in rose plants cv. Grand Gala.
Scientia Horticulturae 116: 73-79.

 Ohkawa K., 1984. Effects of benzyladenine on bud break of
roses. Scientia Horticulturae 24: 379-383.

 Zieslin N., 1981. Plant management of greenhouse roses. Flower
cutting procedure. Scientia Horticulturae 15:
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ερωτήσεις;

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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