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Π8:Αναγνώριση ειδών και αναπαραγωγή στο εργαστήριο/ Έκθεση αποτελεσμάτων 
(Μήνες 7-36) 
 
Εισαγωγή 
Παραλαβή και διαχείριση φυτικού υλικού  
Τα δείγματα φυτικού υλικού που παρελήφθησαν από τις εξερευνητικές αποστολές 
αποτελούνταν από τμήματα νεαρών βλαστών με κορυφαίους και μασχαλιαίους 
οφθαλμούς, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις μοσχεύματα ρίζας και παραφυάδες. Οι 
τύποι αυτοί του φυτικού υλικού επέτρεψαν βέλτιστη λήψη μοσχευμάτων για αγενή 
αναπαραγωγή. Ταυτοχρόνως, παρελήφθησαν και δείγματα ολόκληρων φυτών προς εκτός 
τόπου (ex situ) διατήρηση και προσαρμογή για την περαιτέρω λήψη μοσχευμάτων. 
Παράλληλα με την παραλαβή του φυτικού υλικού, παρελήφθησαν επιπλέον: (α) δείγματα 
εδάφους από τους φυσικούς βιότοπους των πληθυσμών για ανάλυση, (β) δείγματα 
φύλλων από κάθε ομάδα μοσχευμάτων (δείγμα πληθυσμού) για την γενετική 
ταυτοποίηση καθώς και (γ) δείγματα καρπών για ανάλυση. 
Η επιβεβαίωση ταυτότητας του φυτικού υλικού (ταξινομική αναγνώριση δειγμάτων) 
πραγματοποιούνταν βάσει συγκεκριμένων διαγνωστικών χαρακτήρων. Κατόπιν, τα 
μοσχεύματα προετοιμάζονταν κατά τύπο ανά περίπτωση, διατηρούμενα ταυτοχρόνως σε 
σταθερές συνθήκες υγρασίας >90% υπό σκιά καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας. 
Συνακολούθως τα ταξινομημένα και προετοιμασμένα μοσχεύματα δέχονταν τις 
κατάλληλες μεταχειρίσεις κατά περίπτωση (είδος – πληθυσμός) και τοποθετούνταν για 
ριζοβολία την ίδια ημέρα (ημέρα παραλαβής).  
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση των ειδών του έργου 
στοχευμένη στον αγενή πολλαπλασιασμό με μοσχεύματα κατά την οποία εντοπίστηκαν 
50 εργασίες σχετικές με την ανάπτυξη πρωτοκόλλων αγενούς αναπαραγωγής με 
μοσχεύματα (Παράρτημα, Βιβλιογραφία). Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται 
παρακάτω για κάθε είδος ξεχωριστά.  
 
Γενικά υλικά και μέθοδοι πειραματισμού  
Για την μεταφορά των ειδών σε εμπορική καλλιέργεια πρωτεύων στόχος ήταν η ανάπτυξη 
ενός πρωτοκόλλου αναπαραγωγής το οποίο θα είναι γρήγορο, σχετικώς εύκολο, με 
υψηλό βαθμό επαναληψιμότητας και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η χρήση 
μοσχευμάτων για την αγενή αναπαραγωγή των ειδών ικανοποιεί τις παραπάνω 
απαιτήσεις, διατηρώντας ταυτοχρόνως σταθερά τα γενετικά – μορφολογικά – 
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά μεταξύ των πληθυσμών.  
Ως αρχικό υλικό για τον πειραματισμό χρησιμοποιήθηκαν μοσχεύματα από νεαρά 
μητρικά φυτά της συλλογής διατήρησης των ειδών του έργου αλλά και υλικό που 
παρελήφθη από αποστολές τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην έκθεση του 
σχετικού παραδοτέου.  
Σκοπός των πειραμάτων σε όλα τα είδη του έργου ήταν να γίνει διερεύνηση της 
ικανότητας αλλά και ταχύτητας δημιουργίας επίκτητων ριζών από μοσχεύματα που 
δέχθηκαν διαφορετικές μεταχειρίσεις. Οι διαφορετικοί παράγοντες που εφαρμόστηκαν 
ήταν ο τύπος μοσχεύματος, εποχή λήψης, ο τύπος υποστρώματος, διαφορετικές ορμόνες 
και διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμονών.  
Γενικά, οι μετρήσεις που έγιναν ήταν:  

o Χρόνος ριζοβολίας των μοσχευμάτων / μεταχείριση (σε ημέρες) 
o Ποσοστό (%) ριζοβολημένων μοσχευμάτων / μεταχείριση  
o Αριθμός ριζών / μόσχευμα 
o Μήκος ριζών  
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Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας 
(ANOVA), η οποία προσδιόρισε τη σημαντικότητα της επίδρασης των παραγόντων που 
εφαρμόστηκαν στις μεταβλητές που μετρήθηκαν, μετά από διενέργεια ελέγχου των 
δεδομένων (τεστ Shapiro-Wilk και Levene statistic). Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήθηκε η 
Ελάχιστη Σημαντική Διαφορά  (TukeyHSD) για επίπεδο σημαντικότητας 0,05 για την 
σύγκριση μέσων όρων μεταξύ των μεταχειρίσεων των πειραμάτων. Στις περιπτώσεις 
όπου τα δεδομένα δεν ικανοποιούσαν τις αξιώσεις της ANOVA (ομοιογένεια και 
κανονικότητα) χρησιμοποιήθηκαν μη-παραμετρικές μέθοδοι. Για τον προσδιορισμό της 
σημαντικότητας της επίδρασης των παραγόντων που εφαρμόστηκαν στην ριζοβολία, 
εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό τεστ Kruskal – Wallis σε συνδυασμό με το Dunnet’s T3 
test (για άνισες διακυμάνσεις – μη ομοιογενή δεδομένα), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για 
την σύγκριση μέσων όρων μεταξύ των μεταχειρίσεων. Όλες οι παραπάνω αναλύσεις 
πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο IBM-SPSS 19, ενώ τα γραφήματα 
παράχθηκαν μέσω του Microsoft Excel.  
Στις περιπτώσεις όπου διενεργήθηκε προ-πειραματισμός, αυτός αφορούσε την εφαρμογή 
συγκεκριμένων συνδυασμών τύπου μοσχεύματος και ορμόνης ριζοβολίας και απλή 
καταγραφή των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία του προ-πειραματισμού αλλά και των 
πειραμάτων δίνονται κατά περίπτωση στην παρακάτω αναλυτική παρουσίαση των 
εργασιών κατά είδος.  
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εργασιών αναπαραγωγήςΔιενεργήθηκαν προκαταρκτικά 
πειράματα αναπαραγωγής όπου ακολουθήθηκαν από πλήρη πειραματισμό σε όλα τα 
είδη του έργου για την περίοδο αναφοράς. Ο πειραματισμός είχε ως στόχο την 
διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών μεταχειρίσεων βασικών παραγόντων 
(υπόστρωμα, τύπος μοσχεύματος και ορμόνη ριζοβολίας) που επηρεάζουν την ριζοβολία 
των μοσχευμάτων ως προς την ανάδειξη του πιο επιτυχημένου συνδυασμού για την 
καλύτερη και ταχύτερη ριζοβολία και επιβίωση των νεαρών φυτών. Πιο συγκεκριμένα, 
αναπαράχθηκαν επιτυχώς 70 δείγματα πληθυσμών που συλλέχθηκαν από όλα τα είδη. Το 
εύρος επιτυχούς ριζοβολίας που επετεύχθη κυμάνθηκε από 17,5% – 100%. Oι εργασίες 
πειραματισμού έχουν οδηγήσει στα παρακάτω αποτελέσματα: Έχουν αναπτυχθεί 
πρωτόκολλα αναπαραγωγής με μοσχεύματα για όλα τα είδη του έργου. Πιο 
συγκεκριμένα για τα είδη Sambucus nigra, Cornus mas, Rubus idaeus, Amelanchier ovalis, 
Rosa canina και Prunus spinosa αναπτύχθηκαν ολοκληρωμένα πρωτόκολλα αγενούς 
αναπαραγωγής με μοσχεύματα με υψηλά ποσοστά ριζοβολίας. Συνακολούθως για τα 
είδη Rhus coriaria και Vaccinium myrtillus  δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα αναπαραγωγής 
με σχετικά χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας.  

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, σε επίπεδο ειδών, η συνολική εξέλιξη του 
φυσικού αντικειμένου των εργασιών του παραδοτέου της αναπαραγωγής ολοκληρώθηκε 
σε ποσοστό 100% (Πίνακας 1).  
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εργασιών φυσικού αντικειμένου Π 2.1, 
Αναπαραγωγή ειδών.  
 

Είδος 

Αριθμός δειγμάτων 
πληθυσμών που 
αναπαράχθηκαν 

επιτυχώς 

 Μέγιστο (%) 
ριζοβολίας 

Ολοκλήρωση 
πρωτοκόλλου 

(%)  

Sambucus nigra 
(Caprifoliaceae) 14  100 100 

Cornus mas (Cornaceae) 20  85 100 

Rubus idaeus 
(Rosaceae) 12  100 100 

Rosa canina (Rosaceae) 7  75,7 100 

Amelanchier ovalis 
(Rosaceae) 1  58,3 100 

Prunus spinosa 
(Rosaceae) 3  45,7 100 

Rhus coriaria 
(Anacardiaceae) 4  18,5 100 

Vaccinium myrtillus 
(Ericaceae) 6  25 100 

 
 

Εργασίες αγενούς αναπαραγωγής με μοσχεύματα για κάθε είδος του έργου 
 
Sambucus nigra L. 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το είδος μπορεί να αναπαραχθεί με μοσχεύματα και 
παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ριζοβολίας από μοσχεύματα μαλακού ξύλου με την χρήση 
ορμόνης ΙΒΑ και υδρονέφωσης κατά τις κύριες περιόδους βλαστικής ανάπτυξης (Άνοιξη – 
Καλοκαίρι), ενώ δεν εντοπίστηκε υψηλή ριζοβολία από μοσχεύματα σκληρού ξύλου 
[αναφορές 1 – 8]. 
 
Πειραματισμός  
Πίνακας 2: Πειραματική διαδικασία με πλήρες τυχαιοποιημένο σχέδιο για μοσχεύματα 
του είδους Sambucus nigra που τοποθετήθηκαν σε συνθήκες υδρονέφωσης κατά την 
περίοδο της παρούσης έκθεσης 

Κωδικός 
δείγματος 

πληθυσμού 

Τύπος 
μοσχεύματος* 

Ορμόνη 
ριζοβολίας 

Συγκεντρώσεις 
(ppm) 

ορμόνης ** 

Τύπος 
υποστρώματος 

Αριθμός 
επαναλήψεων 
/ μεταχείριση 

Παρατηρήσεις  

19,192 
 

19,192 

Αυξανόμενες 
κορυφές  

 
Μεσογονάτια  

 

ΙΒΑ 

1000 
2000 
4000 
6000 

 

 
3Π:1Τ 

 
1Π:1Τ 

8 

Ολοκληρώθηκε 
/ 2η 

επανάληψη το 
2020 

19,425 Μαλακό ξύλο ΙΒΑ 
1000 
2000 
4000 

 
3Π:1Τ 16 Ολοκληρώθηκε 

9 
πλυθησμοί Μαλακό ξύλο ΙΒΑ 2000 

4000 
3Π:1Τ 8 Ολοκληρώθηκε 

* Αφορά διαφορετικούς τύπους μοσχεύματος που χρησιμοποιήθηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις 
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**Αφορά διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης που εφαρμόστηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις με την ύπαρξη μάρτυρα (απουσία ορμόνης). 
Να σημειωθεί πως το πείραμα του S.nigra (19.192) επαναλήφθηκε κατά την 2η βλαστική 
περίοδο του 2020 και επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα.  
 
Αποτελέσματα 
Η ριζοβολία των μοσχευμάτων του 19,192 παρουσίασε πολύ υψηλά ποσοστά σε όλες τις 
εφαρμογές, σε διάστημα μόλις 15 ημερών, τα οποία κυμαίνονταν από 75% - 100%, με 
εξαίρεση μία εφαρμογή όπου το ποσοστό ριζοβολίας ήταν 62,5% (Γράφημα 1). Παρόμοια 
αποτελέσματα έδωσε και ο πληθυσμός 19,425, με την εφαρμογή 2000 ppm IBA να δίνει 
το υψηλότερο ποσοστό ριζοβολίας (81,25%).  
Όσον αφορά τον αριθμό και το μήκος ριζών, όπως και στο ποσοστό ριζοβολίας, οι 
εφαρμογές της ορμόνης 2000 και 4000 ppm έδωσαν περισσότερες ρίζες σε σχέση με τον 
μάρτυρα (Γράφημα 3). Αντιθέτως, η υψηλή συγκέντρωση ορμόνης (6000 ppm IBA) 
επηρέασε αρνητικά τις παραπάνω παραμέτρους. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκαν 
μεταχρωματισμοί και περιφερειακές νεκρώσεις στα φύλλα των ριζοβολημένων 
μοσχευμάτων στην εφαρμογή των 6000 ppm και στους δύο τύπους μοσχευμάτων και 
υποστρώματος του πειράματος του 19,192. Η αρνητική επίπτωση της υψηλής 
συγκέντρωσης ορμόνης στο υπόστρωμα 1Π:1Τ αντικατοπτρίζεται στην ποσότητα των 
ριζών (Γράφημα Π1, Παράρτημα) αλλά και στην ποιότητα (Πίνακας Π2, Παράρτημα). 
Γενικά οι τιμές αριθμού ριζών και μήκους κυμάνθηκαν από 8 έως 34 ρίζες ανά μόσχευμα 
μεταξύ των πειραμάτων, με μέσο μήκος που κυμάνθηκε από 10 έως 20 mm. Η στατιστική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε σημαντική επίδραση της ορμόνης αλλά και του 
τύπου μοσχεύματος στον αριθμό των ριζών και στο μήκος τους, με την επίδραση να είναι 
μεγαλύτερη στον αριθμό των ριζών, ενώ ο τύπος του υποστρώματος (πείραμα 19,192) 
δεν έδωσε σημαντική επίδραση ούτε στον αριθμό των ριζών, ούτε στο μήκος τους 
(P<0,05) (Πίνακας Π1, Παράρτημα). Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και 
από το πείραμα με 9 διαφορετικού πληθυσμούς κατά τον 2ο κύκλου πειραματισμού του 
είδους. Επίσης παρατηρήθηκαν …. (Γράφημα 2)  
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Γράφημα 1: Ποσοστά ριζοβολίας για τις 20 μεταχειρίσεις μοσχευμάτων (δύο τύποι) του 
πειράματος του Sambucus nigra (19,192), όπου έγιναν τέσσερεις εφαρμογές 
συγκεντρώσεων ορμόνης ΙΒΑ (1000, 2000, 4000, 6000) και χρήση δύο τύπων 
υποστρώματος.  
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Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό όνομα Sambucus nigra L. 

Είδος Sambucus nigra 

Οικογένεια Caprifoliaceae 

Κοινό όνομα Κουφοξυλιά 

Διαγνωστικοί χαρακτήρες 

Φύλλα σύνθετα, με 5 έως 9 φυλλάρια σε 
αντίθετα ζεύγη, οξυκόρυφα, 5–12 cm σε μήκος 

και 3–5 cm σε πλάτος, λεία, με πριονωτές 
παρυφές 

Άνθη λευκά, πενταμερή, ερμαφρόδιτα σε 
ταξιανθία κορύμβου 

Καρποί σφαιρικοί, διαμέτρου 3-5 mm, λείοι, 
μαύρου χρώματος,  με υπόγλυκη γεύση 

Στόχος αναπαραγωγής Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος αναπαραγωγής Μοσχεύματα 

Τύπος μοσχεύματος 
Αυξανόμενες φυλλοφόρες κορυφές ετήσιου 

βλαστού μήκους 8 – 10 cm ή και μαλακό, ετήσιο 
ξύλο νεαρού βλαστού με 1 – 2 οφθαλμούς 

Περίοδος συλλογής Καλοκαίρι 

Αποδοτικότητα μητρικών φυτών σε 
μοσχεύματα 

Λήψη από νεαρή – ετήσια βλάστηση 
ανεξαρτήτου ηλικίας φυτού. Μπορούν να 

ληφθούν μικρά τεμάχια βλαστού (10 cm) με  
οφθαλμούς (ένα μόσχευμα ανά οφθαλμό, 
συμπεριλαμβανομένου και του ακραίου) 

Προχειρισμοί μοσχεύματος Κανένας 

Μεταχείριση ορμόνης ριζοβολίας Διάλυμα ΙΒΑ 2000 – 4000 ppm (50% αλκοόλη) 
(εμβάπτιση για 5 – 10 sec) 

Υπόστρωμα ριζοβολίας 3Π (περλίτης) : 1Τ (τύρφη) 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 

Ποσοστό επιτυχίας 100 % 

Χρόνος (ημέρες) 15 – 30 

Συνθήκες σκληραγώγησης Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων 
φυτών σε γλάστρα 0,33 L 

Υπόστρωμα σκληραγώγησης 3Τ : 1Π 

Ποσοστό επιβίωσης 100% 
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Γράφημα 3: Μέσος αριθμός ριζών ανά μεταχείριση μοσχεύματος καθώς και μέσο μήκος 
ριζών (με τυπικά σφάλματα των μέσων όρων, P<0,05) σε δείγμα από τον πληθυσμό 
Sambucus nigra 19,425.  
 
 
Συμπεράσματα 
Τα υψηλά ποσοστά ριζοβολίας που παρατηρήθηκαν στις εργασίες αναπαραγωγής που 
έγιναν για το Sambucus nigra συμφωνούν με ανάλογα ευρήματα στην βιβλιογραφία [2, 
3].  Η χρήση της ορμόνης ριζοβολίας επιδρά θετικά έως τη συγκέντρωση 4000 ppm, ενώ 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ορμόνης φαίνεται ότι έχει αρνητικές επιδράσεις στην 
φυσιολογία των μοσχευμάτων ανεξαρτήτως τύπου μοσχεύματος και υποστρώματος. 
Επίσης, η εποχή συλλογής των μοσχευμάτων (καλοκαίρι) και το νεαρό αναπτυξιακό 
στάδιο των μητρικών φυτών θεωρείται ότι αποτελούν θετικούς παράγοντες για την 
επιτυχία της αναπαραγωγής.  
Οι καλύτερες μεταχειρίσεις σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα ριζοβολίας αλλά 
και αριθμού και μήκους ριζών ήταν οι συγκεντρώσεις 2000 και 4000 ppm IBA στο 
υπόστρωμα 3Π (περλίτης) : 1Τ (τύρφη) σε μοσχεύματα μαλακού ξύλου. Συνεπώς οι 
συγκεκριμένες μεταχειρίσεις εφαρμόστηκαν και στα υπόλοιπα δείγματα πληθυσμών του 
είδους με θετικά αποτελέσματα (Πίνακας Π3, Παράρτημα), οδηγώντας στην σύνταξη του 
παραπάνω πρωτοκόλλου αγενούς αναπαραγωγής με μοσχεύματα. 
 
 
Cornus mas L.  
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Σχετική βιβλιογραφία δείχνει υψηλά ποσοστά ριζοβολίας στο είδος από μοσχεύματα 
μαλακού αλλά και σκληρού ξύλου με την χρήση ορμόνης ΙΒΑ σε συγκέντρωση από 1000 – 
6000 ppm, υπό συνθήκες υδρονεφωσης, σε υπόστρωμα με περλίτη. ως κατάλληλη εποχή 
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Παρατηρήσεις 

Η χρήση της ορμόνης ριζοβολίας επιδρά θετικά 
έως τη συγκέντρωση 4000 ppm. Επίσης η εποχή 
συλλογής των μοσχευμάτων (καλοκαίρι) και το 
νεαρό αναπτυξιακό στάδιο των μητρικών φυτών 
θεωρείται ότι αποτελούν θετικούς παράγοντες 
για την επιτυχία της αναπαραγωγής (βλ. 
φωτογραφικό υλικό,  Παράρτημα). 
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λήψης μοσχευμάτων προτείνεται το καλοκαίρι αλλά και ο Ιανουάριος [αναφορές 12 – 
16].  
 
Πειραματισμός  
Πίνακας 3: Πειραματική διαδικασία με πλήρες τυχαιοποιημένο σχέδιο για μοσχεύματα σε 
υπόστρωμα 3Π:1Τ και υδρονέφωση από δείγματα πληθυσμών του είδους Cornus mas 
κατά την περίοδο της παρούσης έκθεσης 
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19,199 

Αυξανόμενες 
κορυφές  

 
Μεσογονάτια  

 

ΙΒΑ 

2000 
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6000 

 

20 

Ολοκληρώθηκε 
/ 2η 

επανάληψη το 
2020 

19,926 Αυξανόμενες 
κορυφές 

ΙΒΑ 
ΝΑΑ 

4000 
5000 10 Διαφορετική 

εποχή λήψης 
* Αφορά διαφορετικούς τύπους μοσχεύματος που χρησιμοποιήθηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις 
** Διαφορετικές ορμόνες ως διαφορετικές μεταχειρίσεις  
***Αφορά διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης που εφαρμόστηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις με την ύπαρξη μάρτυρα. 
 
Αποτελέσματα 
Η ριζοβολία των μοσχευμάτων του Cornus mas με κωδικό 19,199 παρουσίασε 
ικανοποιητικά ποσοστά στο διάστημα των πέντε εβδομάδων. Τα ποσοστά ριζοβολίας 
κυμάνθηκαν από 45% στον Μάρτυρα – κορυφές έως 85% στην μεταχείριση 4000 ppm IBA 
– μαλακό ξύλο (Γράφημα 3).   
Όσον αφορά τον αριθμό και το μήκος ριζών οι τιμές κυμάνθηκαν από 1 έως 5 ρίζες ανά 
μόσχευμα, με μέσο μήκος που κυμάνθηκε από 4 έως 26 mm. Η στατιστική ανάλυση 
έδειξε ότι η εφαρμογή της ορμόνης είχε σημαντική επίδραση στον αριθμό των ριζών, ενώ 
ταυτοχρόνως αλληλεπιδρά με τον τύπο του μοσχεύματος επηρεάζοντας σημαντικά και το 
μέσο μήκος των ριζών (P<0,05). Ο τύπος του μοσχεύματος ως ανεξάρτητος παράγωντας 
είχε σημαντική επίδραση και στον αριθμό των ριζών και στο μήκος τους (P<0,05). Στο 
γράφημα 4 φαίνεται πως οι εφαρμογές των 2000 και 4000 ppm IBA έδωσαν τα 
υψηλότερα δυναμικά αριθμού και μήκους ριζών (σε σχέση με τα ποσοστά ριζοβολίας). 
Ταυτοχρόνως η εφαρμογή διαφορετικής ορμόνης δεν έδωσε σημαντική επίδραση στην 
ριζοβολία. Επίσης το πείραμα του 19,926 διενεργήθηκε σε διαφορετική εποχή (χειμώνας), 
όπου και έδωσε υψηλά ποσοστά νεκρών μοσχευμάτων, γεγονός που καταδεικνύει την 
άνοιξη – καλοκαίρι ως την πλέον κατάλληλη εποχή λήψης μοσχευμάτων.  
 



 

10 
 

 
Γράφημα 3: Ποσοστά (%) ριζοβολίας για τις 8 μεταχειρίσεις του πειράματος για το είδος 
Cornus mas (19,199).  
 

 
Γράφημα 4: Μέσος αριθμός ριζών ανά μεταχείριση καθώς και μέσο μήκος ριζών (με 
τυπικά σφάλματα των μέσων όρων, P<0,05) για τις 8 μεταχειρίσεις του πειράματος στο 
είδος Cornus mas (δείγμα πληθυσμού 19,199).  

 
 

Συμπεράσματα 
Τα ποσοστά ριζοβολίας που παρατηρήθηκαν στο Cornus mas ήταν 100% κατά την 2η 
επανάληψη του πειράματος την βλαστική περίοδο 2020 στην μεταχείριση 4000ppm IBA 
Κορυφές. Φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις ΙΒΑ 2000 και 4000ppm είναι απαραίτητες για την 
προώθηση της ριζοβολίας. Οι παραπάνω παρατηρήσεις συμφωνούν με ανάλογες μελέτες 
για το είδος [13]. Όσον αφορά τον τύπο μοσχεύματος, η εφαρμογή των 2000 ppm IBA 
έδωσε υψηλότερη ριζοβολία στα μοσχεύματα γονάτων. Συνυπολογίζοντας τα θετικά 
αποτελέσματα στους υπόλοιπους πληθυσμούς που εξετάστηκαν (Πίνακας Π4, 
Παράρτημα) συντάχθηκε το παρακάτω πρωτόκολλο αγενούς αναπαραγωγής με 
μοσχεύματα, επιλέγοντας ως καλύτερη μεταχείριση αυτή των 4000ppm IBA. 
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Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό όνομα Cornus mas L. 

Είδος Cornus mas 

Οικογένεια Cornaceae 

Κοινό όνομα Κρανιά  

Διαγνωστικοί 
χαρακτήρες 

Φύλλα απλά, λογχοειδή, οξύληκτα, 4–10 cm μήκος και 2–4 cm 
πλάτος, με μικρή διαφορά στο χρώμα της άνω από την κάτω 
επιφάνειας και λείες παρυφές  
Άνθη σε πλάγιες ταξιανθίες, μασχαλιαία, κίτρινα, με τέσσερα 
πέταλα και κιτρινοπράσινα βράκτια 
Καρπός δρύπη, σφαιρικός – ωοειδής, με λεία επιφάνεια, 
ερυθρού χρώματος και ξινή γεύση 

Στόχος 
αναπαραγωγής 

Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος 
αναπαραγωγής 

Μοσχεύματα 

Τύπος μοσχεύματος Αυξανόμενες φυλλοφόρες κορυφές ετήσιου βλαστού με δύο 
οφθαλμούς ή και τμήματα νεαρού βλαστού με δύο οφθαλμούς 

Περίοδος συλλογής Άνοιξη – Καλοκαίρι, από άτομα που φέρουν νεαρή βλάστηση 
παράλληλα με την καρποφορία. Επίσης υλικό μπορεί να 
συλλεχθεί και από παραφυάδες.  

Αποδοτικότητα 
μητρικών φυτών σε 

μοσχεύματα 

Λήψη από νεαρή – ετήσια βλάστηση ανεξαρτήτου ηλικίας φυτού 
Μπορούν να ληφθούν μεσαία τεμάχια βλαστού (12-14cm) με 
δύο οφθαλμούς δίνοντας τόσα μοσχεύματα όσος και ο αριθμός 
των οφθαλμών του κλάδου/2 (συμπεριλαμβανομένου και του 
ακραίου) 

Προχειρισμοί 
μοσχεύματος 

Κανένας 

Μεταχείριση 
ορμόνης ριζοβολίας 

Διάλυμα ΙΒΑ 4000 ppm (50% αλκοόλη) (γρήγορη εμβάπτιση) 

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας 

3Π : 1Τ 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 

Ποσοστό επιτυχίας 100% 

Χρόνος (ημέρες) 35 

Συνθήκες 
σκληραγώγησης 

Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων φυτών σε 
γλάστρα 0,33L 

Υπόστρωμα 
σκληραγώγησης 

3Τ (Τύρφη) : 1Π (Περλίτης) 

Ποσοστό επιβίωσης 100% 
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Τελικό προϊόν Ολοκληρωμένα φυτά σε γλάστρα 2 L με υπόστρωμα 3Τ:1Π 

Παρατηρήσεις Ποσοστό ριζοβολίας >50% (εμπορικώς αποδεκτό), ενώ η χρήση 
ορμόνης φαίνεται να είναι απαραίτητη για την προώθηση της 
ριζοβολίας στο συγκεκριμένο είδος.  
 

 
 
Rubus idaeus L. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Το είδος παρουσιάζει ευρύ φάσμα ριζοβολίας σύμφωνα με την βιβλιογραφία [αναφορές 
26 – 36]. Οι μεταχειρίσεις που προτείνονται είναι κατά κύριο λόγο μοσχεύματα μαλακού 
ξύλου με την χρήση ορμόνης ΙΒΑ και υδρονέφωσης, αλλά και μοσχεύματα ρίζας και 
παραφυάδες. Η εποχή συλλογής και το νεαρό στάδιο της βλάστησης φαίνεται να 
κατέχουν σημαντικό ρόλο. Ταυτοχρόνως, σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας αφορά την 
αναπαραγωγή του είδους με ιστοκαλλιέργεια καθώς επίσης και την χρήση βελτιωμένων, 
καλλιεργούμενων ποικιλιών σμέουρου.  
 
Πειραματισμός  
Πίνακας 4: Πειραματική διαδικασία με πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο για μοσχεύματα 
σε υπόστρωμα 3Π:1Τ και υδρονέφωση από δείγματα πληθυσμών του είδους Rubus 
idaeus κατά την περίοδο της παρούσης έκθεσης 
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20  Ολοκληρώθηκε 

19,561 Μαλακό 
ξύλο 

ΙΒΑ 
ΝΑΑ 

1000  
2000  
4000 
5000 

16  Ολοκληρώθηκε 

* Μαλακό ξύλο 1ου έτους 
** Διαφορετικές ορμόνες ως διαφορετικές μεταχειρίσεις   
***Αφορά διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης που εφαρμόστηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις με την ύπαρξη μάρτυρα. 
 
Αποτελέσματα 
Η ριζοβολία των μοσχευμάτων του Rubus cf. idaeus 19,36 παρουσίασε υψηλά ποσοστά σε 
διάστημα 20 ημερών. Τα ποσοστά ριζοβολίας κυμάνθηκαν από 70% στην μεταχείριση 
4000 ppmIBA / 4mm πάχος, έως 100% στην μεταχείριση 1000 ppm IBA / 2mm πάχος 
(Γράφημα 5). Συνακολούθως, τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με τα 
αποτελέσματα του Rubus idaeus (19,561), όπου παρατηρήθηκε ριζοβολία 75%, 87,5% και 
100% σε διάστημα 30 ημερών στα μοσχεύματα μαλακού ξύλου που δέχθηκαν ορμόνη ΙΒΑ 
1000, 2000 και 4000 ppm, αντιστοίχως. Ταυτοχρόνως, η εφαρμογή 5000 ppm ΝΑΑ έδωσε 
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ριζοβολία 81,3%, δείχνοντας τις μεταχειρίσεις 2000 και 4000 ppm IBA ως καλύτερη 
επιλογή από το ΝΑΑ (Γράφημα 6).  
Όσον αφορά τον αριθμό και το μήκος ριζών, οι τιμές κυμάνθηκαν από 9 έως 17 ρίζες ανά 
μόσχευμα με μέσο μήκος που κυμάνθηκε από 16 έως 88 mm στον πληθυσμό 19,36 
(Παράρτημα, Γράφημα Π2). Αντιστοίχως, στον πληθυσμό 19,561 η εφαρμογή με το 
υψηλότερο ποσοστό ριζοβολίας (4000 ppmIBA) έδωσε 13 ρίζες/μόσχευμα με μέσο μήκος 
14 mm (Γράφημα 7). H στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η εφαρμογή της ορμόνης επιδρά 
σημαντικά στον αριθμό των ριζών και το μέσο μήκος τους και για τους δυο παραπάνω 
πληθυσμούς (P<0,05). Στον Πίνακα Π5 (Παράρτημα) αναφέρονται οι συνδυασμοί 
ορμόνης και τύπου μοσχεύματος που εφαρμόστηκαν στα δείγματα πληθυσμών του R. 
idaeus όπου αναπαράχθηκαν επιτυχώς.  
 

  
Γράφημα 5: Ποσοστά ριζοβολίας για τις 8 μεταχειρίσεις του πειράματος Rubus cf. idaeus 
(19,36).  

 

  
Γράφημα 6: Ποσοστά ριζοβολίας για τις 5 μεταχειρίσεις του πειράματος Rubus idaeus 
(19,561). 
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Γράφημα 7: Μέσος αριθμός ριζών ανά μεταχείριση καθώς και μέσο μήκος ριζών (με 
τυπικά σφάλματα των μέσων όρων, P<0,05) για τις 5 μεταχειρίσεις του πειράματος στο 
είδος Rubus idaeus (δείγμα πληθυσμού 19,561).  
 
Συμπεράσματα 
Τα υψηλά ποσοστά ριζοβολίας που παρατηρήθηκαν από μοσχεύματα μαλακού ξύλου 
(νεαρή βλάστηση) συνάδουν με τα αποτελέσματα παρόμοιων μελετών του 
συγκεκριμένου είδους [27]. Θεωρείται πως η εποχή συλλογής, δηλαδή οι καλοκαιρινοί 
μήνες όπου υπάρχει άφθονη νέα βλάστηση σε συνδυασμό με την χρήση ορμόνης 
ριζοβολίας αποτελούν μια αξιόπιστη στρατηγική για την επιτυχή αγενή αναπαραγωγή του 
είδους.  
 
 

Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό όνομα Rubus idaeus L. 

Είδος Rubus idaeus 

Οικογένεια Rosaceae 

Κοινό όνομα Σμέουρο 

Διαγνωστικοί 
χαρακτήρες 

Φύλλα σύνθετα, με 3 ή 5 παλαμοειδή φυλλάρια, οξυκόρυφα, 3–6 
cm σε μήκος και 0,5–2,5 cm σε πλάτος, πυκνά χνουδωτά με 
πριονωτές παρυφές και με διαφορά απόχρωσης μεταξύ της άνω 
και κάτω επιφάνειας 
Άνθη που φύονται σε επάκριες ταξιανθίες, υποκίτρινα, πενταμερή  
Καρπός σφαιρικό κοινοκάρπιο  διαμέτρου 3,5 cm, με χνουδωτή 
επιφάνεια και κόκκινο χρώμα 

Στόχος 
αναπαραγωγής 

Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος 
αναπαραγωγής 

Μοσχεύματα 

Τύπος μοσχεύματος Τμήματα νεαρού βλαστού 12 – 14 cmμήκος και πάχος ~ 2mm 

Περίοδος συλλογής Καλοκαίρι έως αρχές μέσα φθινοπώρου (αρχή του 
μεταχρωματισμού των φύλλων) 
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Αποδοτικότητα 
μητρικών φυτών σε 

μοσχεύματα 

Οι ετήσιοι βλαστοί του R. idaeus μπορούν να φτάσουν >2m μήκος 
δίνοντας την δυνατότητα λήψης >10 μοσχευμάτων / βλαστό, πλην 
του ώριμου τμήματος κοντά στην βάση  

Προχειρισμοί 
μοσχεύματος 

Κανένας 

Μεταχείριση 
ορμόνης ριζοβολίας 

Διάλυμα ΙΒΑ 2000 – 4000 ppm (50% αλκοόλη) (γρήγορη 
εμβάπτιση) 

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας 

3Π (Περλίτης) : 1Τ (Τύρφη) 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 

Ποσοστό επιτυχίας 100 % 

Χρόνος (ημέρες) 30 

Συνθήκες 
σκληραγώγησης 

Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων φυτών σε 
γλάστρα 0,33 L 

Υπόστρωμα 
σκληραγώγησης 

3Τ : 1Π 

Ποσοστό επιβίωσης 93% 

Τελικό προϊόν Ολοκληρωμένα φυτά σε γλάστρα 2 L με υπόστρωμα 3Τ:1Π 

Παρατηρήσεις  
 

 
 
Rosa canina L. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Υψηλά ποσοστά ριζοβολίας μοσχευμάτων επιτεύχθηκαν στο συγκεκριμένο είδος από 
μοσχεύματα σκληρού ξύλου με την εφαρμογή ορμόνης ΙΒΑ σε συνθήκες υδρονέφωσης 
και υπόστρωμα περλίτη (συλλογή μοσχευμάτων κατά την χειμερινή περίοδο), ενώ 
αναφέρεται η σημαντική επίδραση του γενοτύπου (πληθυσμοί) [αναφορές 9 – 11].   
 
Προ-πειραματισμός και πειράματα  
Διάφοροι συνδυασμοί συγκέντρωσης ορμόνης ΙΒΑ και τύπου μοσχεύματος 
εφαρμόστηκαν κατά τον προ-πειραματισμό στο είδος R. canina με τους επιτυχείς εξ 
αυτών να παρατίθενται στον πίνακα 5.  
 
 
 
 
 
Πίνακας 5: Συνδυασμοί ορμόνης ριζοβολίας και τύπου μοσχεύματος που εφαρμόστηκαν 
κατά τον προ-πειραματισμό στα δείγματα πληθυσμών του είδους Rosa canina όπου 
αναπαράχθηκαν αγενώς με επιτυχία. 
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A/A  ACN ΕΛΓΟ  Χειρισμός ορμόνης  
ppm ΙΒΑ Τύπος μοσχεύματος Επιτυχία 

αναπαραγωγής 

1 03,2229 1000 – 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

2 19,74 2000/4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

3 19,193 2500 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

4 19,579 4000/6000 Μαλακό / ημί-σκληρό ξύλο ΝΑΙ 

5 19,635 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

6 19,674 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

 
 
Πίνακας 6: Πειραματική διαδικασία με πλήρες τυχαιοποιημένο σχέδιο για μοσχεύματα σε 
υδρονέφωση από πληθυσμούς του είδους Rosa canina κατά την περίοδο της παρούσης 
έκθεσης 
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19,191 

Αυξανόμενες 
κορυφές  

 
Μεσογονάτια  

 

ΙΒΑ 

1000 
2000 
4000 
6000 

 

 
3Π:1Τ 

 
1Π:1Τ 8  Ολοκληρώθηκε 

19,637 Αυξανόμενες 
κορυφές ΙΒΑ 2000 

3Π:1Τ 

6 

Διαφορετικές 
μεταχειρίσεις 
λίπανσης των 

μητρικών 
φυτών 

Ολοκληρώθηκε 

03,2229 Αυξανόμενες 
κορυφές ΙΒΑ 2000  

4000 

 

6  Ολοκληρώθηκε 

* Μαλακό ξύλο 1ου  έτους 
**Αφορά διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης που εφαρμόστηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις με την ύπαρξη μάρτυρα. 
 
 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα πειραματισμού 
Η ριζοβολία των μοσχευμάτων του Rosa canina 19,191 κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
παρουσίασε σχετικώς χαμηλά ποσοστά. Η ριζοβολία κυμάνθηκε μετά από διάστημα 35 
ημερών από 0 – 37,5% μεταξύ των μεταχειρίσεων, με καλύτερη μεταχείριση αυτή των 
2000 ppm IBA (P<0,05). Όσον αφορά τον αριθμό και το μήκος ριζών, φαίνεται ότι οι 
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εφαρμογές ορμόνης 2000 και 4000 ppm έχουν συγκριτικά καλύτερη επίδραση 
ανεξαρτήτως τύπου υποστρώματος. Ταυτοχρόνως, η εφαρμογή 2500 ppm IBA (2,5%) 
κατά τον προ-πειραματισμό σε μοσχεύματα ιδίου τύπου σε προγενέστερη εποχή (νωρίς 
την άνοιξη) έδωσε πολύ υψηλότερη ριζοβολία στο R. canina (19,193) που έφτασε στο 
77,8%. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την σημαντική επίδραση της εποχής λήψης των 
μοσχευμάτων. Συνακολούθως η ριζοβολία των μοσχευμάτων περεταίρω πληθυσμών 
παρουσίασε ποσοστά 50% στο 19,674 με 2000ppm IBA και συμβατική λίπανση των 
μητρικών φυτών, ενώ στο 03,2229 το ποσοστό άγγιξε το 67% με 4000ppm IBA. Σε κάθε 
περίπτωση υπήρχαν σημαντικά ποσοστά νεκρών μοσχευμάτων κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο του 2020 που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία πειράματα. 
 
 

Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό 
όνομα 

Rosa canina L. 

Είδος Rosa canina 

Οικογένεια Rosaceae 

Κοινό όνομα Αγριοτριανταφυλλιά 

Διαγνωστικοί 
χαρακτήρες 

Φύλλα σύνθετα, με 5-7 ζεύγη φυλλαρίων, ωοειδή,  1,5–4 cm μήκος 
και 1–2 cm πλάτος, λεία, με πριονωτές παρυφές  
Άνθη πενταμερή, με λευκά ή ανοικτά ρόδινα, πέταλα μήκους 1,5-2 cm 
που εκφύονται επάκρια 
Καρπός ωοειδής δρύπη,  μήκους 1,5-2cm, με λεία επιφάνεια, 
πορτοκαλί- κόκκινο χρώμα και ξινή γεύση 

Στόχος 
αναπαραγωγής 

Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος 
αναπαραγωγής 

Μοσχεύματα 

Τύπος 
μοσχεύματος 

Τμήματα νεαρού βλαστού 12 – 14 cm με 2 – 3 οφθαλμούς  

Περίοδος 
συλλογής 

Άνοιξη  

Αποδοτικότητα 
μητρικών 
φυτών σε 

μοσχεύματα 

Καλό είναι το μόσχευμα να έχει δύο οφθαλμούς, γεγονός που μειώνει 
τον αριθμό των άρτιων μοσχευμάτων / βλαστό. Βέβαια τα άτομα 
πολλών πληθυσμών φέρουν πολλούς βλαστούς το οποίο ευνοεί την 
λήψη περισσότερων μοσχευμάτων.   

Προχειρισμοί 
μοσχεύματος 

Κανένας 

Μεταχείριση 
ορμόνης 

ριζοβολίας 

Σκόνη ΙΒΑ (0,25%) ή και διάλυμα 2000 – 4000 ppm αναλόγως τον 
βαθμό ξυλοποίησης των μοσχευμάτων 

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας 

3Π : 1Τ 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 
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Ποσοστό 
επιτυχίας 

77,8 % 

Χρόνος (ημέρες) 40 

Συνθήκες 
σκληραγώγησης 

Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων φυτών σε γλάστρα 
0,33 L 

Υπόστρωμα 
σκληραγώγησης 

3Τ (Τύρφη): 1Π (Περλίτης) 

Ποσοστό 
επιβίωσης 

100% 

Τελικό προϊόν Ολοκληρωμένα φυτά σε γλάστρα 2 L με υπόστρωμα 3Τ:1Π 

Παρατηρήσεις Ποσοστό ριζοβολίας >50% (εμπορικώς αποδεκτό), ενώ η χρήση 
ορμόνης φαίνεται να προωθεί την ριζοβολία. Επιπροσθέτως, 
σημαντικό ρόλο δείχνει να παίζει η εποχή συλλογής των 
μοσχευμάτων και, κατά συνέπεια, το αναπτυξιακό στάδιο των 
μητρικών φυτών.  

 
Amelanchier ovalis Medik.  
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Δεν εντοπίστηκε βιβλιογραφική αναφορά για τον αγενή πολλαπλασιασμό του είδους. Σε 
επίπεδο γένους, έχει παρατηρηθεί ριζοβολία >50% σε μοσχεύματα νεαρού βλαστού και 
αυξανόμενων κορυφών με την εφαρμογή ορμόνης ΙΒΑ σε συνθήκες υδρονέφωσης και 
λήψη μοσχευμάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες [αναφορές 21 – 25].  
 
Προ-πειραματισμός και πειράματα  
Επιτυχής αναπαραγωγή επετεύχθη στο δείγμα πληθυσμού Amelanchier ovalis 04,2547 με 
την χρήση ορμόνης ΙΒΑ 4000 ppm σε μοσχεύματα μαλακού ξύλου την άνοιξη κατά τον 
προ-πειραματισμό. 
Με περεταίρω πειραματισμό διερευνήθηκε η λήψη μοσχευμάτων σκληρού ξύλου το 
φθινόπωρο και η επίδραση δύο τύπων ορμονών (ΙΒΑ και ΝΑΑ). Επίσης διερευνήθηκε η 
επίδραση της τοποθέτησης των μοσχευμάτων στο ψυγείο (4°C) για μία ημέρα πριν την 
τοποθέτησή τους για ριζοβολία.  
Τέλος, διερευνήθηκε η εφαρμογή προχειρισμού ενυδάτωσης των μοσχευμάτων με αραιό 
διάλυμα χαλκούχου θρεπτικού σκευάσματος (1%) για 24 ώρες και παραμονή τους σε 
ψυκτικό θάλαμο για περίπου 60 ημέρες πριν την τοποθέτηση για ριζοβολία. 
Κατά τον 2ο κύκλο πειραματισμού, ακολουθώντας τις παρατηρήσεις του προ-
πειραματισμού αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα των υπόλοιπων πειραμάτων 
διερευνήθηκε περεταίρω η χρήση νεαρής βλάστησης την καλοκαιρινή περίοδο και 
συγκεκριμένα από παραφυάδες όπου και λήφθηκαν πολύ καλά αποτελέσματα.  
 
Πίνακας 7: Πειραματική διαδικασία με πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο για μοσχεύματα 
σε υπόστρωμα 3Π:1Τ και υδρονέφωση από δείγμα πληθυσμό του είδους Amelanchier 
ovalis κατά την περίοδο της παρούσης έκθεσης 
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19,928 Μαλακό ξύλο ΙΒΑ 
ΝΑΑ 

4000 
5000 18 

19,929 Μαλακό ξύλο ΙΒΑ 
ΝΑΑ 

4000 
5000 18 

04,2547 Μαλακό ξύλο 

13 συνδυασμοί 
ορμονών 

ριζοβολίας, 
συγκεντρώσεων και 
ενισχυτικών θρέψης 

6 

* Μαλακό ξύλο 1ου έτους 
** Διαφορετικές ορμόνες ως διαφορετικές μεταχειρίσεις   
***Αφορά διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης που εφαρμόστηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις με την ύπαρξη μάρτυρα. 
 
Αποτελέσματα και συμπεράσματα πειραματισμού 
Η ριζοβολία που επετεύχθη με 2 επαναλήψεις του πειράματος ήταν 58,3% στην 
εφαρμογή 4000ppm IBA με την χρήση νεαρού μαλακού ξύλου από παραφυάδες.Το 
γεγονός αυτό, λαμβάνοντας υπ’όψιν και τα αποτελέσματα του προ πειραματισμού, 
υποδεικνύει την σημαντικότητα του νεαρού της βλάστησης καθώς και την ύπαρξη του 
ακραίου οφθαλμού σε μοσχεύματα κορυφής ο οποίος φαίνεται ότι θα πρέπει να είναι 
ενεργός. 
 

Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό όνομα Amelanchier ovalis Medik. 

Είδος Amelanchier ovalis 

Οικογένεια Rosaceae 

Κοινό όνομα Αμελαγχές 

Διαγνωστικοί 
χαρακτήρες 

Φύλλα απλά, αδιαίρετα, κατ' εναλλαγή, λογχοειδή έως ελλειπτικά, 
μήκους 2-7 cm, με πριονωτές παρυφές, με απλές τρίχες στην κάτω 
επιφάνεια όταν είναι νεαρά, και λεία αργότερα  
Άνθη ερμαφρόδιτα, με πέντε λευκά ή πιο σπάνια ρόδινα ή 
υποκίτρινα πέταλα σε επάκρια ταξιανθία 
Καρπός πόμη διαμέτρου 5-15 mm αρχικά πορφυρή, ενώ στην 
πλήρη ωρίμανση σχεδόν μαύρου χρώματος, με υπόγλυκη γεύση 

Στόχος 
αναπαραγωγής 

Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος 
αναπαραγωγής 

Μοσχεύματα 

Τύπος μοσχεύματος Αυξανόμενες κορυφές νεαρού βλαστού 10 – 12 cm με 1 – 2 
οφθαλμούς 

Περίοδος συλλογής Άνοιξη – Καλοκαίρι  

Αποδοτικότητα 
μητρικών φυτών σε 

μοσχεύματα 

Μοσχεύματα από νεαρά μητρικά φυτά ριζοβολούν με ευχέρεια 
δίνοντας την δυνατότητα 2 – 3 άρτιων μοσχευμάτων / βλαστό. 
Βέβαια όσο αυξάνεται ο αριθμός των βλαστών αυξάνεται και ο 
αριθμός των εν δυνάμει μοσχευμάτων.   
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Προχειρισμοί 
μοσχεύματος 

Κανένας 

Μεταχείριση 
ορμόνης ριζοβολίας 

Διάλυμα ΙΒΑ 4000 ppm (50% αλκοόλη) (γρήγορη εμβάπτιση) 

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας 

3Π (Περλίτης) : 1Τ (Τύρφη) 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 

Ποσοστό επιτυχίας 58,3 % 

Χρόνος (ημέρες) 28 

Συνθήκες 
σκληραγώγησης 

Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων φυτών σε 
γλάστρα 0,33 L 

Υπόστρωμα 
σκληραγώγησης 

3Τ : 1Π 

Ποσοστό επιβίωσης 100% 

Τελικό προϊόν Ολοκληρωμένα φυτά σε γλάστρα 2 L με υπόστρωμα 3Τ:1Π 

Παρατηρήσεις Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ριζοβολία είχε το νεαρό στάδιο της 
βλάστησης, δηλαδή λήψη των μοσχευμάτων όσο ο ακραίος 
οφθαλμός είναι ενεργός.   
 

 
 
 
Rhus coriaria L. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Εντοπίστηκαν μόλις δύο αναφορές αγενούς αναπαραγωγής με μοσχεύματα για το είδος 
όπου αναφέρουν την αδυναμία ριζοβολίας με την χρήση ορμόνης και συνθήκες 
υδρονέφωσης. Σε επίπεδο γένους, παρατηρήθηκε ριζοβολία μοσχευμάτων με την χρήση 
ορμόνης σε μοσχεύματα με ώριμους, διαφοροποιημένους οφθαλμούς [αναφορές 17 – 
20].  
 
Πειραματισμός  
Διερευνήθηκε η επίδραση διαφορετικού τύπου μοσχεύματος (κορυφές, μεσογονάτια, 
μοσχεύματα ρίζας) διαφορετικών πληθυσμών σε συνδυασμό διαφορετικές 
συγκεντρώσεις ορμόνης ΙΒΑ , με τους επιτυχείς συνδυασμούς εξ αυτών να παρατίθενται 
στον πίνακα 8.  
Μέτρια ποσοστά ριζοβολίας παρατηρήθηκαν κατά τον προ-πειραματισμό, όπως και σε 
παρόμοιες μελέτες του είδους [17]. Παρατηρήθηκε πως η ριζοβολία είναι επιτυχής όταν 
υπάρχει οφθαλμός κοντά στην βάση του μοσχεύματος (φωτογραφικό υλικό – 
Παράρτημα). επίσης, ριζοβόλησαν επιτυχώς μοσχεύματα πάχους >2 mm από σχετικώς 
ώριμους βλαστούς . Παρόμοια παρατήρηση αναφέρεται στην βιβλιογραφία και για το 
Rhus virens [19]. Εικάζεται πως, εφόσον η παρουσία του οφθαλμού κοντά στην περιοχή 
των κυττάρων που δέχθηκαν την ορμόνη οδηγεί την ριζοβολία μέσω της εκβλάστησής 
του, θα πρέπει ο συγκεκριμένος οφθαλμός να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη και 
διαφοροποίησή του, σε συνδυασμό με την εσωτερική μετακίνηση του ΙΑΑ. 
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19,69 
Νεαρές 

αυξανόμενες 
κορυφές 

ΙΒΑ 2000 
4000 6 

*Αφορά διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης που εφαρμόστηκαν ως διαφορετικές μεταχειρίσεις 
με την ύπαρξη μάρτυρα. 
 
 
Πίνακας 8: Συνδυασμοί ορμόνης ριζοβολίας και τύπου μοσχεύματος που εφαρμόστηκαν 
κατά τον προ-πειραματισμό στα δείγματα πληθυσμών του Rhus coriaria όπου 
αναπαράχθηκαν επιτυχώς. 

A/A  ACN ΕΛΓΟ  Χειρισμός ορμόνης  
ppm ΙΒΑ Τύπος μοσχεύματος Επιτυχία 

αναπαραγωγής 

1 19,69 6000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

2 19,481 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

3 19,482 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

4 19,573 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

 
 
 
 

Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό όνομα Rhus coriaria L. 

Είδος Rhus coriaria 

Οικογένεια Anacardiaceae 

Κοινό όνομα Ρούδι 

Διαγνωστικοί 
χαρακτήρες 

Φύλλα σύνθετα με 4-8 ζεύγη φυλλαρίων, ελλειψοειδώς ωοειδή, 
1–6 cm σε μήκος και 0,5–2,5 cm σε πλάτος, πυκνά χνουδωτά και 
με πριονωτές παρυφές. 
Άνθη κίτρινα, πενταμερή σε επάκριες ταξιανθίες  
Καρπός σφαιρική δρύπη  διαμέτρου 0,5 cm, με χνουδωτή 
επιφάνεια, καστανό κόκκινο χρώμα και ξινή γεύση 

Στόχος 
αναπαραγωγής 

Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος 
αναπαραγωγής 

Μοσχεύματα 

Τύπος μοσχεύματος Αυξανόμενες κορυφές και τμήματα ετήσιου βλαστού με 2 – 4 
οφθαλμούς 
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Περίοδος συλλογής Καλοκαίρι  

Αποδοτικότητα 
μητρικών φυτών σε 

μοσχεύματα 

Τα μητρικά φυτά μπορούν να δώσουν μοσχεύματα όσος είναι ο 
αριθμός των ετήσιων οφθαλμών / 2.   

Προχειρισμοί 
μοσχεύματος 

Κανένας 

Μεταχείριση 
ορμόνης ριζοβολίας 

Διάλυμα ΙΒΑ 4000 ppm (50% αλκοόλη) (γρήγορη εμβάπτιση) 

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας 

3Π (Περλίτης): 1Τ (Τύρφη) 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 

Ποσοστό επιτυχίας 18,5 % 

Χρόνος (ημέρες) 25 – 45  

Συνθήκες 
σκληραγώγησης 

Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων φυτών σε 
γλάστρα 0,33 L 

Υπόστρωμα 
σκληραγώγησης 

3Τ : 1Π 

Ποσοστό επιβίωσης 100% 

Τελικό προϊόν Ολοκληρωμένα φυτά σε γλάστρα 2 L με υπόστρωμα 3Τ:1Π 

Παρατηρήσεις Ιδιαίτερο ρόλο στην ριζοβολία έδειξε να έπαιξε η παρουσία 
οφθαλμού κοντά στην τομή. Καλοσχηματισμένοι – ώριμοι 
(διαφοροποιημένοι) οφθαλμοί πιθανότατα ευνοούν την 
ριζοβολία.   

 
Prunus spinosa L. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Δεν εντοπίστηκε βιβλιογραφική αναφορά για την αγενή αναπαραγωγή του είδος με 
μοσχεύματα. Γενικά, σε επίπεδο γένους, παρατηρήθηκε επιτυχής ριζοβολία μοσχευμάτων 
μαλακού ξύλου το καλοκαίρι με την χρήση ορμόνης [αναφορές 42 – 48].  
 
Πειραματισμός  
Διερευνήθηκε η επίδραση διαφορετικού τύπου μοσχεύματος μαλακού και ημι-σκληρού 
ξύλου και συγκεντρώσεις ορμόνης ΙΒΑ 2000 – 10000 ppm.  
Ριζοβολία >50% παρατηρήθηκε κατά τον πειραματισμό του P. spinosa. Στοιχεία της 
βιβλιογραφίας σε άλλα είδη του γένους, δείχνουν υψηλά ποσοστά ριζοβολίας με 
παρόμοια πρωτόκολλα [43,47].  
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Πίνακας 9: Πειραματική διαδικασία με πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο για μοσχεύματα 
σε υπόστρωμα 3Π:1Τ και υδρονέφωση του είδους Prunus spinosa κατά την περίοδο της 
παρούσης έκθεσης 
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6 

Διαφορετικές 
μεταχειρίσεις 
λίπανσης των 

μητρικών φυτών 
Ολοκληρώθηκε 

* Μαλακό ξύλο 1ου έτους 
** Διαφορετικές ορμόνες ως διαφορετικές μεταχειρίσεις   
***Αφορά διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης που εφαρμόστηκαν ως διαφορετικές 
μεταχειρίσεις με την ύπαρξη μάρτυρα. 
 
 
 

Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό όνομα Prunus spinosa L. 

Είδος Prunus spinosa 

Οικογένεια Rosaceae 

Κοινό όνομα Τσαπουρνιά 

Διαγνωστικοί 
χαρακτήρες 

Φύλλα μήκους 2-4 εκ, αντωοειδή έως αντιλογχοειδή, με 
πριονωτές  ή οδοντωτές παρυφές και σφηνοειδή στη βάση 
τους. Το έλασμα των φύλλων στη επάνω και κάτω επιφάνεια 
έχει άτονο πράσινο χρώμα, είναι  λείο, ενώ οι νευρώσεις στην 
κάτω επιφάνεια είναι  πιληματώδεις. 
 Τα άνθη είναι πολυάριθμα, συνήθως μονήρη, εμφανίζονται 
πριν τα φύλλα,  έχουν  μίσχο λείο  που κυμαίνεται στα 5 
χιλιοστά.  
Ο καρπός είναι δρύπη,  έχει διάμετρο 10 έως 15 χιλιοστά, 
είναι στρογγυλός, σκούρου μπλε έως μαύρου χρώματος, με 
έντονα θαμπή επιφάνεια, γεύση όξινη και  στυπτική, με 
ενδοκάρπιο σχεδόν στρογγυλό, λείο ή με πτυχώσεις. 

Στόχος 
αναπαραγωγής 

Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος 
αναπαραγωγής 

Μοσχεύματα 

Τύπος μοσχεύματος Αυξανόμενες κορυφές και τμήματα ετήσιου βλαστούμε 2 – 4 
οφθαλμούς 

Περίοδος συλλογής Καλοκαίρι  
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Αποδοτικότητα 
μητρικών φυτών σε 

μοσχεύματα 

Τα μητρικά φυτά μπορούν να δώσουν μοσχεύματα όσος είναι 
ο αριθμός των ετήσιων οφθαλμών / 2.   

Προχειρισμοί 
μοσχεύματος 

Κανένας 

Μεταχείριση 
ορμόνης ριζοβολίας 

Σκόνη ΙΒΑ (0,25%) 

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας 

3Π (Περλίτης) : 1Τ (Τύρφη) 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 

Ποσοστό επιτυχίας 45,7 % 

Χρόνος (ημέρες) 40  

Συνθήκες 
σκληραγώγησης 

Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων φυτών σε 
γλάστρα 0,33 L 

Υπόστρωμα 
σκληραγώγησης 

3Τ : 1Π 

Ποσοστό επιβίωσης  

Τελικό προϊόν Ολοκληρωμένα φυτά σε γλάστρα 2 L με υπόστρωμα 3Τ:1Π 

Παρατηρήσεις Σημαντικό μέρος των εργασιών στα δείγματα πληθυσμών του 
P. spinosa βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς την βελτίωση του 
πρωτοκόλλου αναπαραγωγής 

 
 
Vaccinium myrtillus L. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Η βιβλιογραφία που εντοπίστηκε σχετικά με την αναπαραγωγή με μοσχεύματα του V. 
myrtillus είναι σποραδική και αναφέρει επιτυχής ριζοβολία του είδους με την χρήση ΙΒΑ 
και ΝΑΑ, καθώς επίσης επισημαίνεται η σημαντικότητα της εποχής λήψης των 
μοσχευμάτων και του νεαρού αναπτυξιακού σταδίου των μητρικών φυτών [37, 38]. Σε 
επίπεδο γένους, έχει παρατηρηθεί επιτυχής ριζοβολία μοσχευμάτων μαλακού ξύλου των 
μεσαίων κόμβων το καλοκαίρι με την χρήση ορμόνης [αναφορές 39 – 41]. 
 
Προ-πειραματισμός  
Διερευνήθηκε η επίδραση διαφορετικού τύπου μοσχεύματος μαλακού και ημι-σκληρού 
ξύλου, εποχή κοπής  και διαφορετικές συγκεντρώσεις ορμόνης (Πίνακας 9).  
 
Πειραματισμός  
Πίνακας 10: Πειραματική διαδικασία με πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο για μοσχεύματα 
σε υπόστρωμα 3Π:1Τ και υδρονέφωση του είδους Vaccinium myrtillus κατά την περίοδο 
της παρούσης έκθεσης 



 

25 
 

Κω
δι

κό
ς δ

εί
γμ

ατ
ος

 
πλ

ηθ
υσ

μο
ύ 

Τύ
πο

ι 
μο

σχ
εύ

μα
το

ς*
 

Μ
ετ

αχ
ει

ρί
σε

ις
**

 

Αρ
ιθ

μό
ς 

επ
αν

αλ
ήψ

εω
ν  

/ 
με

τα
χε

ίρ
ισ

η 

 

Πα
ρα

τη
ρή

σε
ις

  

20.249 Μαλακό 
ξύλο  

Μάρτυρας 
1000ppm IBA  
2000ppm IBA 
4000ppm IBA 
1000ppm NAA 
2000ppm NAA 
5000ppm NAA 

5% Theomin (30') + 
1000ppm ΙΒΑ 

5% Theomin (30') + 
2000ppm IBA 

5% Theomin (30') + 
2000ppm NAA 

6  Ολοκληρώθηκε 

* Μαλακό ξύλο 1ου έτους 
** Διαφορετικές ορμόνες ως διαφορετικές μεταχειρίσεις   
 
 
Πίνακας 11: Συνδυασμοί ορμόνης ριζοβολίας και τύπου μοσχεύματος που εφαρμόστηκαν 
κατά τον προ-πειραματισμό στα δείγματα πληθυσμών του Vaccinium myrtillus όπου 
αναπαράχθηκαν επιτυχώς. 

A/A  ACN ΕΛΓΟ  Χειρισμός ορμόνης  
ppm ΙΒΑ Τύπος μοσχεύματος Επιτυχία 

αναπαραγωγής 

1 19,46 2.000 ppm IBA Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

2 19,461 4.000 ppm IBA Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

3 19,721 4.000 ppm IBA Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

 
 
 
 

Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Επιστημονικό όνομα Vaccinium myrtillus L. 

Είδος Vaccinium myrtillus 

Οικογένεια Ericaceae 

Κοινό όνομα Μύρτιλο 

Διαγνωστικοί 
χαρακτήρες 

Φύλλα απλά, ημιδερματώδη, μήκους 1-3 cm και 0,5-1,5 
πλάτους, λεία, με ελαφρώς πριονωτές παρυφές  
Άνθη πενταμερή, λευκά έως ροδόχρωμα, κωδωνοειδή 
Καρπός σχεδόν σφαιρική ράγα, μελανού χρώματος με γλαυκό 
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επίχρισμα, που ωριμάζει από τον Αύγουστο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο, με ελαφρά υπόξινη γεύση 

Στόχος 
αναπαραγωγής 

Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Τρόπος 
αναπαραγωγής 

Μοσχεύματα 

Τύπος μοσχεύματος Αυξανόμενες κορυφές ετήσιου βλαστούμήκους 10 – 14 cm 

Περίοδος συλλογής Φθινόπωρο  

Αποδοτικότητα 
μητρικών φυτών σε 

μοσχεύματα 

Ο αριθμός των μοσχευμάτων που λαμβάνονται εξαρτάται από 
το ευρωστία και τον αριθμό βλαστών του μητρικού φυτού, ενώ 
ο ρυθμός αναβλάστησης είναι ταχύτερος στα νεαρά άτομα 

Προχειρισμοί 
μοσχεύματος 

Κανένας 

Μεταχείριση 
ορμόνης ριζοβολίας 

Διάλυμα ΙΒΑ 4000 ppm (50% αλκοόλη) (γρήγορη εμβάπτιση) 

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας 

3Π : 1Τ 

Συνθήκες Υδρονέφωση 70 – 85% RH 

Ποσοστό επιτυχίας 25% 

Χρόνος (ημέρες)  

Συνθήκες 
σκληραγώγησης 

Θερμοκήπιο – μεταφύτευση των ριζοβολημένων φυτών σε 
γλάστρα 0,33L 

Υπόστρωμα 
σκληραγώγησης 

3Τ (Τύρφη) : 1Π (Περλίτης) 

Ποσοστό επιβίωσης Χαμηλό 

Τελικό προϊόν Ολοκληρωμένα φυτά σε γλάστρα 2 L με υπόστρωμα 3Τ:1Π 

Παρατηρήσεις Η ριζοβολία των μοσχευμάτων φαίνεται να επηρεάζεται από το 
αναπτυξιακό στάδιο των μητρικών φυτών με τα μοσχεύματα 
από νεαρά φυτά να ριζοβολούν με μεγαλύτερη ευχέρεια. 
Επίσης το είδος παρουσιάζει πρόβλημα προσαρμογής, ενώ 
βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της χρήσης διαφορετικών 
υποστρωμάτων και συνθηκών σκληραγώγησης.   
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Παράρτημα: 
 

Πίνακας Π1: Διαγνωστικά χαρακτηριστικά των μελετώμενων ειδών 

Είδος Φύλλα Άνθη Καρποί 
Sambucus 
nigra 
 

σύνθετα, με 5 έως 9 φυλλάρια 
σε αντίθετα ζεύγη, οξυκόρυφα, 
5–12 cm σε μήκος και 3–5 cm 
σε πλάτος, λεία, με πριονωτές 

παρυφές 

λευκά, πενταμερή, 
ερμαφρόδιτα σε 

ταξιανθία κορύμβου 
 

σφαιρικοί, διαμέτρου 
3-5 mm, λείοι, 

μαύρου χρώματος και 
με υπόγλυκη γεύση 

Cornus mas απλά, λογχοειδή, οξύληκτα, 4–
10 cm μήκος και 2–4 cm 

πλάτος, με μικρή διαφορά στο 
χρώμα της άνω από την κάτω 
επιφάνειας και λείες παρυφές 

σε πλάγιες ταξιανθίες, 
μασχαλιαία, κίτρινα, 
με τέσσερα πέταλα 
και κιτρινοπράσινα 

βράκτια 

δρύπη, σφαιρικός – 
ωοειδής, με λεία 

επιφάνεια, ερυθρού 
χρώματος και ξινή 

γεύση 
Rubus idaeus σύνθετα, με 3 ή 5 παλαμοειδή 

φυλλάρια, οξυκόρυφα, 3–6 cm 
σε μήκος και 0,5–2,5 cm σε 
πλάτος, πυκνά χνουδωτά με 
πριονωτές παρυφές και με 

διαφορά απόχρωσης μεταξύ 
της άνω και κάτω επιφάνειας 

σε επάκριες 
ταξιανθίες, 
υποκίτρινα, 
πενταμερή 

Σφαιρικός 
κοινοκάρπιο 

διαμέτρου 3,5 cm, με 
χνουδωτή επιφάνεια 

και κόκκινο χρώμα 

Rosa canina σύνθετα, με 5-7 ζεύγη 
φυλλαρίων, ωοειδή, 1,5–4 cm 

μήκος και 1–2 cm πλάτος, λεία, 
με πριονωτές παρυφές 

πενταμερή, με λευκά 
ή ανοικτά ρόδινα 

πέταλα μήκους 1,5-2 
cm που εκφύονται 

επάκρια 

ωοειδής δρύπη 
μήκους 1,5-2 cm, με 

λεία επιφάνεια, 
πορτοκαλί- κόκκινο 

χρώμα και ξινή γεύση 
Amelanchier 
ovalis 

απλά, αδιαίρετα, κατ' 
εναλλαγή, λογχοειδή έως 

ελλειπτικά, μήκους 2-7 cm, με 
πριονωτές παρυφές, με απλές 

τρίχες στην κάτω επιφάνεια 
όταν είναι νεαρά, και λεία 

αργότερα 

ερμαφρόδιτα, με 
πέντε λευκά ή πιο 
σπάνια ρόδινα ή 

υποκίτρινα πέταλα σε 
επάκρια ταξιανθία 

πόμη διαμέτρου 5-15 
mm, αρχικά πορφυρή, 

ενώ στην πλήρη 
ωρίμανση σχεδόν 

μαύρου χρώματος με 
υπόγλυκη γεύση 

Rhus coriaria σύνθετα με 4-8 ζεύγη 
φυλλαρίων, ελλειψοειδώς 

ωοειδή, 1–6 cm σε μήκος και 
0,5–2,5 cm σε πλάτος, πυκνά 
χνουδωτά και με πριονωτές 

παρυφές 

κίτρινα, πενταμερή σε 
επάκριες ταξιανθίες 

σφαιρική δρύπη  
διαμέτρου 0,5 cm, με 
χνουδωτή επιφάνεια, 

καστανό κόκκινο 
χρώμα και ξινή γεύση 

Prunus 
spinosa 

μήκους 2-4 εκ, αντωοειδή έως 
αντιλογχοειδή, με πριονωτές  ή 
οδοντωτές παρυφές και 
σφηνοειδή στη βάση τους. Το 
έλασμα των φύλλων στη επάνω 
και κάτω επιφάνεια έχει άτονο 
πράσινο χρώμα, είναι  λείο, 
ενώ οι νευρώσεις στην κάτω 
επιφάνεια είναι  πιληματώδεις. 

 συνήθως μονήρη, 
εμφανίζονται πριν τα 
φύλλα,  έχουν  μίσχο 
λείο  που κυμαίνεται 
στα 5 χιλιοστά.  

 

δρύπη,  έχει διάμετρο 
10 έως 15 χιλιοστά, 
είναι στρογγυλός, 
σκούρου μπλε έως 

μαύρου χρώματος, με 
έντονα θαμπή 

επιφάνεια, γεύση 
όξινη και  στυπτική, 

με ενδοκάρπιο 
σχεδόν στρογγυλό, 

λείο ή με πτυχώσεις. 
Vaccinium 
myrtillus 

απλά, ημιδερματώδη, μήκους 
1-3 cm και 0,5-1,5 πλάτους, 
λεία, με ελαφρώς πριονωτές 

παρυφές 

πενταμερή, λευκά έως 
ροδόχρωμα, 
κωδωνοειδή 

μελανού χρώματος με 
γλαυκό επίχρισμα, 

που ωριμάζει από τον 
Αύγουστο μέχρι τον 
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Σεπτέμβριο, με 
ελαφρά υπόξινη 

γεύση 
 

 

Πίνακας Π2: Γενικό φωτογραφικό υλικό των σταδίων της αναπαραγωγής κατά είδος 

 
 
  

Είδος Sambucus nigra Cornus mas 

Λήψη μοσχευμάτων  

  

Τοποθέτηση 
μοσχευμάτων 

  

Παρατήρηση 
ριζοβολίας 

  

Αναπαραχθέντα 
φυτά 
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Είδος Rhus coriaria Amelanchier ovalis 

Λήψη 
μοσχευμάτων  

  

Τοποθέτηση 
μοσχευμάτων 

  

Παρατήρηση 
ριζοβολίας 

  

Αναπαραχθέντα 
φυτά 
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Είδος Rosa canina Rubus idaeus 

Λήψη 
μοσχευμάτων  

  

Τοποθέτηση 
μοσχευμάτων 

 

 

Παρατήρηση 
ριζοβολίας 

  

Αναπαραχθέντα 
φυτά 
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Είδος Prunus spinosa Vaccinium myrtillus 

Λήψη 
μοσχευμάτων  

  

Τοποθέτηση 
μοσχευμάτων 

 
 

Παρατήρηση 
ριζοβολίας 

 
 

Αναπαραχθέντα 
φυτά 
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Πίνακας Π3: Σημαντικότητες (τιμές P) της επίδρασης των μεταχειρίσεων στον μέσο 
αριθμό ριζών και στο μέσο μήκος ριζών (mm) στο είδος Sambucus nigra (δείγμα 
πληθυσμού 19,192) για τους τρεις παράγοντες του πειράματος βάσει του μη-
παραμετρικού τεστ Kruskal-Wallis για επίπεδο σημαντικότητας 0,05.  

Παράγοντας 
Σημαντικότητα 
επίδρασης στον 

αριθμό των ριζών 

Σημαντικότητα 
επίδρασης στο μέσο 

μήκος ριζών 

Τύπος υποστρώματος 0,774 0,624 

Τύπος μοσχεύματος 0,006 0,039 

Συγκέντρωση IBA 0,000 0,043 

 
 

 

 
Γράφημα Π1: Μέσος αριθμός ριζών ανά μεταχείριση καθώς και μέσο μήκος ριζών (με τυπικά 
σφάλματα των μέσων όρων, P<0,05) για τις 10 μεταχειρίσεις για πού έγιναν στους δύο 
τύπους υποστρώματος του είδους Sambucus nigra (δείγμα πληθυσμού 19,192).  
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Πίνακας Π4: Μέσες αναλογίες αριθμού ανά μήκος ριζών (mm) ως δείκτης της ποιότητας 
της ριζοβολίας για τις 20 μεταχειρίσεις του πειράματος του Sambucus nigra (δείγμα 
πληθυσμού 19,192).  

 
 

Περλίτης : Τύρφη (3:1)  

Ορμόνη Μοσχεύματα κορυφής Μοσχεύματα μαλακού ξύλου 

Μάρτυρας 0,99 (±0,22) 0,81 (±0,15) 

1000 ppm 1,16 (±0,17) 2,06 (±0,18) 

2000 ppm 1,46 (±0,20) 1,55 (±0,20) 

4000 ppm 1,90 (±0,12) 1,89 (±0,14) 

6000 ppm 1,99 (±0,57) 2,53 (±0,25) 

 
 

Περλίτης : Τύρφη (1:1)  

Ορμόνη Μοσχεύματα κορυφής Μοσχεύματα μαλακού ξύλου 

Μάρτυρας 1,14 (±0,43) 0,66 (±0,28) 

1000ppm 1,38 (±0,23) 1,36 (±0,21) 

2000ppm 1,34 (±0,11) 1,75 (±0,35) 

4000ppm 1,89 (±0,36) 2,40 (±0,18) 

6000ppm 1,71 (±0,18) 1,80 (±0,34) 

 
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα (±) Τυπικά Σφάλματα των Μέσων Όρων (n = 8) (P<0,05).  
 
 
Πίνακας Π5: Χειρισμοί ορμόνης ριζοβολίας και τύποι μοσχεύματος των 13 δειγμάτων 
πληθυσμών του Sambucus nigra όπου αναπαράχθηκαν επιτυχώς.  

A/A  ACN ΕΛΓΟ  Χειρισμός ορμόνης  
ppm ΙΒΑ Τύπος μοσχεύματος Επιτυχία 

αναπαραγωγής 

1 19,73 2000/4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

2 19,425 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

3 19,478 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

4 19,479 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

5 19,503 2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

6 19,562 2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

7 19,574 2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

8 19,584 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

9 19,586 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

10 19,596 4000 Ημί-σκληρο ξύλο ΝΑΙ 

11 19,629 1000/2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

12 19,637 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

13 19,843 4000 Ημί-σκληρο ξύλο ΝΑΙ 
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Πίνακας Π6: Συνδυασμοί ορμόνης ριζοβολίας και τύπου μοσχεύματος που 
εφαρμόστηκαν στα 13 δείγματα πληθυσμών του Cornus mas όπου αναπαράχθηκαν 
επιτυχώς. 

A/A  ACN ΕΛΓΟ  Χειρισμός ορμόνης  
ppm ΙΒΑ Τύπος μοσχεύματος Επιτυχία 

αναπαραγωγής 

1 19,72 4000/6000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

2 19,190 10000 Χειμερινό σκληρό ξύλο ΝΑΙ 

3 19,195 10000 Χειμερινό σκληρό ξύλο ΝΑΙ 

4 19,196 10000 Χειμερινό σκληρό ξύλο ΝΑΙ 

5 19,198 10000 Χειμερινό σκληρό ξύλο ΝΑΙ 

6 19,502 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

7 19,582 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

8 19,576 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

9 19,590 4000/6000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

10 19,591 6000 Ημί-σκληρό ξύλο ΝΑΙ 

11 19,628 5000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

12 19,632 5000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

13 19,633 5000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

14 19,638 10000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

15 19,641 6000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

16 19,669 2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

17 19,753 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

18 19,844 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

19 19,847 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

20 19,848 6000 Ημί-σκληρό ξύλο ΝΑΙ 
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Γράφημα Π2: Μέσος αριθμός ριζών ανά μεταχείριση καθώς και μέσο μήκος ριζών (με 
τυπικά σφάλματα των μέσων όρων, P<0,05) για τις οκτώ μεταχειρίσεις του πειράματος 
Rubus cf. idaeus (δείγμα πληθυσμού 19,36).  

 
Πίνακας Π7: Συνδυασμοί ορμόνης ριζοβολίας και τύπου μοσχεύματος που 
εφαρμόστηκαν στα υπόλοιπα 6 δείγματα πληθυσμών του Rubus idaeus όπου 
αναπαράχθηκαν επιτυχώς. 

A/A  ACN ΕΛΓΟ  Χειρισμός ορμόνης  
ppm ΙΒΑ Τύπος μοσχεύματος Επιτυχία 

αναπαραγωγής 

1 19,71 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

2 19,585 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

3 19,587 4000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

4 19,598 2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

5 19,600 2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

6 19,670 2000 Μαλακό ξύλο ΝΑΙ 

 
Παράδοση φυτών 

Μέσα στον Μάιο 2020 έχουν παραδοθεί τα πρώτα φυτά και τα πρωτόκολλα 
αναπαραγωγής στους φυτωριούχους για τη μαζική αναπαραγωγή. 
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