Νάουσα 19/07/2018
Αποτελέσµατα πειραµατικού προσοµοίωσης διαφορετικών συνθηκών βροχόπτωσης καθώς
και µελέτη ιστορικών µετεωρολογικών δεδοµένων δείχνουν πως η παρατεταµένη διάρκεια,
και όχι το ύψος της βροχόπτωσης, ήταν το αίτιο των ζηµιών που πρόσφατα προκλήθηκαν σε
καλλιέργειες ροδακινιάς και νεκταρινιάς.
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Μετά τις βροχοπτώσεις που συνέβησαν στην Ηµαθία και Πέλλα µεταξύ 27-29/06/2018 και 1618/07/2017 καταγράφηκαν ζηµιές σε ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς που βρίσκονταν κοντά
σε στάδιο ωρίµανσης όπως προσυλλεκτική καρπόπτωση υγιών καρπών, συρρίκνωση και
υποχώρηση του φλοιού των καρπών και κηλιδώσεις, και αποχρωµατισµός των καρπών υπό µορφή
ραβδώσεων (λέκιασµα του φλοιού σε επιµήκεις περιοχές και συγκεκριµένα σηµεία). Οι αλέκιαστοι
καρποί δεν ήταν δυνατό να συντηρηθούν και σε πολλές περιπτώσεις τα συµπτώµατα
ακολουθήθηκαν από έντονες προσυλλεκτικές και µετασυλλεκτικές προσβολές από το µύκητα
Μονίλια. Το συνολικό ύψος βροχόπτωσης στο Τ.Φ.Ο.∆. Νάουσας ήταν παρόµοιο τα έτη 2017 και
2018 (96-103 mm) και συνέβη σε χρονικό διάστηµα 2-3 ηµερών (Σχήµα 1).
Με σκοπό να µελετηθεί η επίδραση διαφορετικών συνθηκών βροχόπτωσης στη ροδακινιά,
παρατεταµένη αλλά και σύντοµη-έντονη βροχόπτωση, ίδιου ύψους, προσοµοιάστηκε τοποθετώντας
µπεκ πάνω από την κόµη των δένδρων σε πρόσφατο πειραµατικό που έγινε σε οπωρώνα ροδακινιάς
ποικ. ‘Elegant Lady’ µεταξύ 13-15/07/2018.
Οι καρποί ήταν κοντά στην ωρίµανση και τα δένδρα ήταν διαµορφωµένα σε παλµέτα, ηλικίας 10
ετών και καλυµµένα µε αντιχαλαζικά δίχτυα. Μπεκάκια τοποθετήθηκαν πάνω από την κόµη των
δένδρων που έδωσαν συνολικά περίπου 100mm νερού σε µία (µεταχείριση σύντοµης και έντονης
βροχόπτωσης) ή τρεις ηµέρες (µεταχείριση παρατεταµένης βροχόπτωσης).
Μετά το τέλος του πειράµατος δηµιουργήθηκαν λιµνάζοντα νερά στη µεταχείριση της σύντοµηςέντονης βροχόπτωσης όχι όµως στη µεταχείριση της παρατεταµένης βροχόπτωσης. Αρκετοί καρποί
στο κάτω µέρος των δένδρων ήταν µερικώς στεγνοί µιας και προστατεύονταν από το φύλλωµα και
στις δύο µεταχειρίσεις.
Παρατηρήθηκαν γραµµώσεις στο φλοιό των καρπών όπως ήταν και η κίνηση του νερού, κυρίως
στη µεταχείριση της παρατεταµένης βροχόπτωσης ενώ ελάχιστα σηµάδια ήταν στη µεταχείριση της
σύντοµης-έντονης βροχόπτωσης.
Στη µεταχείριση της παρατεταµένης βροχόπτωσης καταγράφηκε καρπόπτωση που ξεκίνησε από
την τρίτη ηµέρα καταιονισµού και δύο ηµέρες µετά το τέλος του καταιονισµού ήταν 13,0%±1,1
(µέσος όρος ±τυπικό σφάλµα) (Φωτ. 1). Στατιστικώς σηµαντικά µικρότερη ήταν η καρπόπτωση
στη µεταχείριση της σύντοµης-έντονης βροχόπτωσης (2,3%±0,7) όπως και του µάρτυρα (2,8%
±0,8).
Επίσης, ενώ τα συνολικά χιλιοστά βροχής που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια θερινών µηνών
προηγούµενων ετών (για παράδειγµα 06/2001, 06/2007 και 07/2014), ήταν παρόµοια µε του
Ιουλίου 2017 και Ιουνίου 2018, δεν καταγράφηκαν οι ζηµιές που παρατηρήθηκαν τα έτη 2017 και
2018, αφού τα προηγούµενα έτη η βροχόπτωση συνέβη σε µόνο µία ηµέρα ή ξεχωριστές ηµέρες, σε
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αντίθεση µε πέρισυ και φέτος που συνέβησαν παρατεταµένα για 2-3 ηµέρες. Ποτέ πριν δεν
θυµόµαστε να είχε προκληθεί τέτοιας έκτασης ζηµιές στην καλλιέργεια της ροδακινιάς µετά από
βροχόπτωση στη χώρα µας ενώ παρόµοιας έκτασης ζηµιές έχουν αναφερθεί σε Ιταλία (D.
Giovannini) και Ρουµανία (F. Stanica) µετά από βροχοπτώσεις.
Τα αποτελέσµατα του παρόντος πειραµατικού καθώς και το γεγονός της επανάληψης των ζηµιών
σε καλλιέργειες ροδακινιάς και νεκταρινιάς, και της έντασης και διάρκειας της βροχόπτωσης τα έτη
2017 και 2018, όλα συνηγορούν πως η παρατεταµένη βροχόπτωση προκάλεσε τις ζηµιές που
πρόσφατα παρατηρήθηκαν σε καλλιέργειες ροδακινιάς και νεκταρινιάς.

Σχήµα 1. Ηµερήσια µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία και ύψος βροχής κατά την διάρκεια της
θεοµηνίας ‘Νεφέλη’ και ‘Μέδουσα’, τα έτη 2018 και 2017, αντίστοιχα. Η κατανοµή των
χιλιοστών βροχής µεταξύ των ηµερών 15-17/07/2017 έγινε κατά προσέγγιση διότι
καταγράφηκε µόνο το συνολικό ύψος βροχής

Φωτ. 1. (Α) ∆ένδρα µάρτυρα και (Β) µεταχείρισης στην οποία δέχτηκαν περίπου 100 mm σε
διάρκεια τριών ηµερών.
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