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Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο κεφάλαια. θεωρητικό µέρος και το 

πειραµατικό µέρος. Το θεωρητικό µέρος περιέχει τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

ανήκει στο θεωρητικό µέρος που περιλαµβάνει την συστηµατική ταξινόµηση και 

περιγραφή του φυτού την καταγωγή µε το ιστορικό, την γεωγραφική εξάπλωση, το 

τρόπο µε τον οποίο πολλαπλασιάζεται, την θρέπτικη αξία της και άλλα σηµαντικά 

στοιχεία που αφορούν την µπάµια. Το δεύτερο κεφάλαιο ανήκει στο πειραµατικό 

µέρος µελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης του NaCl   (40, 80, 120, 240mM) της 

ουρίας (2%, 5%), της τύρφης, του βιο-άνθρακα, της χιτίνης και δύο ειδών ζωικής 

κοπριάς, του πρόβατου (2%, 5%, 10%), του αλόγου (2%, 5%, 10%) σε 3 

διαφορετικές θερµοκρασίες, 250C, 270C και 280C και δυο φωτοπεριόδους (συνεχές 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) στη βλάστηση 

σπόρων και στην αύξηση του µήκους των φυταρίων της µπάµιας (Abelmoschus 

esculentus L.) σε θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών. Για το σκοπό αυτό σπόροι της 

λαχανίδας τοποθετήθηκαν σε τριβλία διαµέτρου Ø9 cm που περιείχαν 15g επίστρωµα  

15ml Η2Ο και 25 σπόρους. Η βλαστική περίοδος της λαχανίδας διήρκησε 25ηµέρες.Ο 

έλεγχος του αριθµού των βλαστησάντων σπόρων και η µέτρηση του µήκους των 

φυταρίων γινόταν κάθε δεύτερη ηµέρα. Το µήκος των φυτών µετρήθηκε µε τη 

βοήθεια ταινίας χιλιοστόµετρων µε ακρίβεια 1mm. Από όλες τις µεταχειρίσεις οι 

σπόροι της µπάµιας εµφάνισαν τη µεγαλύτερη βλαστικότητα (30-38%)  στη 

θερµοκρασία 25°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) και 40, 80, 120mM NaCl  . 

Στη θερµοκρασία 27°C και φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) µε 2% 10%, 15% 

βιοάνθρακα η βλαστική ικανότητα κυµάνθηκε µεταξύ 27-31%. Στη θερµοκρασία 

28°C και φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) µε 15% βιοάνθρακα η βλαστική ικανότητα 

ήταν 21%. Στη θερµοκρασία 25°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι) µε α) 15% βιοάνθρακα η βλαστική ικανότητα ήταν 26%, β) 40 mM NaCl   η 

βλαστική ικανότητα ήταν 23%, γ) 2% κοπριά αλόγου ή 10% βιοάνθρακα η βλαστική 

ικανότητα ήταν 22% Στη θερµοκρασία 27°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 

ώρες σκοτάδι) µε α) 3% χιτίνη ή Τύρφη 26% η βλαστική ικανότητα ήταν 26%, β) 5% 

βιοάνθρακα ή 40 mM NaCl   η βλαστική ικανότητα ήταν 25%, γ) 2% κοπριά αλόγου 

ή 15% βιοάνθρακα ή 2%, 5% κοπριά προβάτου η βλαστική ικανότητα ήταν 22% Στη 

θερµοκρασία 28°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) µε 5% 
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βιοάνθρακα και 80mM NaCl   η βλαστική ικανότητα ήταν 26% και 23% αντίστοιχα. 

στις 3 διαφορετικές θερµοκρασίες, 25°C, 27°C και 28°C και δυο φωτοπεριόδους οι 

σπόροι µπάµιας δεν βλάστησαν στο µάρτυρα (H2O). στις 3 διαφορετικές 

θερµοκρασίες, 25°C, 27°C και 28°C και συνεχές σκοτάδι οι σπόροι µπάµιας δεν 

βλάστησαν µε 240mM NaCl   και µε 5% ουρία. Με θερµοκρασία 28°C και δυο 

φωτοπεριόδους (συνεχές σκοτάδι) και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι) οι σπόροι µπάµιας δεν βλάστησαν µε 2%, 5% ουρία και µε 40, 80, 120mM 

NaCl  .  Το µεγαλύτερο µέγεθος φυταρίων το είχαν τα φυτάρια της µπάµιας  στη 

θερµοκρασία 27°C και στις δυο φωτοπερίοδους (συνεχές σκοτάδι) και φωτοπερίοδο 

(12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) µε 2%, 5%, 15% βιοάνθρακα ή 40 mM NaCl  . 

Στη θερµοκρασία 25°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος ήταν µεταξύ 5-

10 cm στις µεταχειρίσεις µε 2% ή 5 % ή 15% βιοάνθρακα, 40 mM NaCl   και 3% 

χιτίνη. Στη θερµοκρασία 27°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος ήταν 

µεταξύ   

5-10 cm ήταν στις µεταχειρίσεις µε 2% ή 10% βιοάνθρακα, 5%, 10% κοπριά αλόγου, 

2% κοπριά προβάτου και 80 mM NaCl  . Στη θερµοκρασία 28°C µε φωτοπερίοδο 

(συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος ήταν πολύ µικρό, το µεγαλυτερο µέγεθος έφτανε στα   

1 cm µε5% βιοάνθρακα. Στη θερµοκρασία 25°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 

12 ώρες σκοτάδι) το µέγεθος των φυταρίων ήταν µικρό, το µεγαλύτερο µέγεθος ήταν 

4,5cm µε 10% κοπριά αλόγου. Στη θερµοκρασία 27°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες 

φως και 12 ώρες σκοτάδι) το µέγεθος φυταρίων ήταν µεταξύ 5-10 cm  µε 2% χιτίνη, 

2%, 10% κοπριά προβάτου, 2%, 10% βιοάνθρακα 2% 5%,10% κοπριά αλόγου,40 

mM NaCl  . Στη θερµοκρασία 28°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος 

ήταν πολύ µικρό (0,1 cm µε 5% βιοάνθρακα).  
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Σκοπός της Εργασίας 

 

Η µπάµια (Abelmoschus esculentus L.) είναι θερµόφιλο φυτό µε άριστη θερµοκρασία 

ανάπτυξης 25-30°C πκαλλιεργείται ως ετήσιο λαχανικό και πολλαπλασιάζεται µε σπόρο. Η 

παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει τις αλλαγές που προκαλούνται από την 

προσθήκη του NaCl   (40, 80, 120, 240mM) της ουρίας (2%, 5%), της τύρφης, του 

βιο-άνθρακα, της χιτίνης και δύο ειδών ζωικής κοπριάς, του πρόβατου (2%, 5%, 

10%), του αλόγου (2%, 5%, 10%) στο υπόστρωμα καλλιέργειας σε 3 διαφορετικές 

θερµοκρασίες, 250C, 270C και 280C και δυο φωτοπεριόδους (συνεχές σκοτάδι και σε 

φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) στη βλάστηση σπόρων και στην 

αύξηση του µήκους των φυταρίων της µπάµιας (Abelmoschus esculentus L.) σε 

θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών. 
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Κεφάλαιο 1
ο
 (θεωρητικό µέρος) 

Η καλλιέργεια της µπάµιας 

 

1.1 Εισαγωγή 

 Μπάµια  (Hibiscus esculentus L.) 

Η µπάµια στις τροπικές κυρίως περιοχές είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής καλλιέργεια, λόγω, της 

ευκολίας της καλλιέργειας της, της υψηλής απόδοσής της, της προσαρµοστικότητας της, σε 

ποικίλες συνθήκες υγρασίας και της αντοχής της σε ασθένειες και εχθρούς. Είναι 

καλοκαιρινό λαχανικό και για πολλούς  δύσκολο  στην κατανάλωση, λόγω κυρίως της 

κολλώδους ουσίας του Είναι ιδιαίτερα ωφέλιµο για την υγεία, περιέχει πλήθος από βιταµίνες 

Α και C καθώς και άλλα θρεπτικά συστατικά. Το πιο σηµαντικό  όµως είναι ότι οµορφαίνει 

προστατευοντας το δέρµα από σηµάδια και στίγµατα διατηρώντας το έτσι λείο και καθαρό. 

Καλλιεργείται ως ετήσιο λαχανικό και πολλαπλασιάζεται µε σπόρο. Είναι θερµόφιλο φυτό µε 

άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης 25-30°C και καλλιεργείται κυρίως σε περιοχές των τροπικών 

και υποτροπικών ζωνών µε χαµηλό υψόµετρο καθώς και ως καλοκαιρινή καλλιέργεια στη 

λεκάνη της Μεσογείου και στις νότιες πολιτείες των Η.Π.Α. 

Το καλλιεργούµενο είδος Hibiscus esculentus L. (συν. Abelmoschus esculentus L.) είναι 

γνωστό µε διαφορετικά ονόµατα στις διάφορες χώρες. Το όνοµα ‘Abelmoschus’ προέρχεται 

από την αραβική λέξη abu-1-mosk  (‘πατέρας του µόσχου’) και αναφέρεται στην οσµή των 

σπόρων του γένους αυτού, ενώ η λέξη ‘esculentus’ στα λατινικά σηµαίνει ‘εδώδιµος’. Η 

επίσηµη ονοµασία του φυτού είναι Ιβίσκος ο εδώδιµος για τον λόγο ότι υπάρχουν και άλλοι 

ιβίσκοι που χρησιµοποιούνται ως καλλωπιστικά φυτά, η λέξη προέρχεται από το λατινικό 

hibiscus το οποίο είναι κελτικής ( Κελτρικός Πολιτισµός) αρχής. Το όνοµα µπάµια   έχει 

Αραβική (bamiah) ή Τούρκικη (bamya) προέλευση . Στην Αγγλία είναι γνωστό ως Okra ή 

lady’s fingers, στην Γαλλία ως gombo, στην Ισπανία ως guinogombo, στην Πορτογαλία ως 

guibeiro, στην Ινδία ως bhindi και στις αραβικές χώρες ως bamyah. 

Το κύριο εδώδιµο µέρος της µπάµιας είναι ο ανώριµος λοβός (καρπός) ο οποίος 

καταναλώνεται σε νωπή και επεξεργασµένη µορφή (κονσερβοποιηµένα, κατεψυγµένα, 

αφυδατωµένα) (Kalra et al. 1983). Στη ∆υτική Αφρική τα φύλλα επίσης καταναλώνονται ενώ 

ο κορµός χρησιµοποιείται στην παραγωγή χαρτιού (Sohal 2009). Άλλες χρήσεις της µπάµιας 

συµπεριλαµβάνουν την παραγωγή λαδιού, βιοκαύσιµου και ενός αντικαταστάτη του καφέ 

από τους σπόρους (Lamont 1999). Οι νεαροί και τρυφεροί λοβοί της µπάµιας 
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χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην µαγειρική, όµως µε την περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίµανσή 

τους γίνονται ινώδεις και ακατάλληλοι για κατανάλωση. 

1.1.1 Συστηµατική ταξινόµηση  

Η επίσηµη ονοµασία του είδους είναι Abelmoschus esculentus (Ιβίσκος ο εδώδιµος).Η 

µπάµια είναι αγγειόσπερµο, ποώδες, ετήσιο φυτό, ανήκει στο γένος Ιβίσκος (Hibiscus) και 

στην οικογένεια των Μαλαχοειδών (Malvaceae)η οποία περιλαµβάνει 50 γένη και 1000 είδη. 

Η συγκεκριµένη οικογένεια έχει πάρα πολλά γνωστά και πολύτιµα είδη όπως το κακαόδεντρο 

(Theobroma cacao L)  ο ιβίσκος  (Hibiscus L.)και άλλα  Η  µπάµια είναι τοδεύτερο πιο 

γνωστό. είδος της οικογένειας µετά το βαµβάκι (Gossypium hirsutum L) . 

Μεγαλώνει µέχρι δύο µέτρα ύψος. Τα φύλλα έχουν µήκος µέχρι 20 cm και σχήµα παλάµης 

µε 5-7 λοβούς. Τα λουλούδια της µπάµιας είναι κίτρινα, µε µία κόκκινη κουκίδα στην βάση 

τους και µεγάλου, σχετικά, µεγέθους. Ο καρπός της µπάµιας είναι µακρύς και µε µήκος µέχρι 

15 cm το πολύ, ενώ τρώγεται µόνο όταν είναι άγουρος 

 

 

Συστηµατική ταξινόµηση 

Βασίλειο: Φυτά (Plantae) 

Συνοµοταξία: Αγγειόσπερµα 

(Magnoliophyta) 

Οµοταξία: ∆ικοτυλήδονα 

(Magnoliopsida) 

Τάξη: Μαλαχώδη (Malvales 

Οικογένεια:Μαλαχοειδή (Malvaceae) 

Γένος:Ιβίσκος (Hibiscus) 

Είδος:Ιβίσκος ο εδώδιµος (Hibiscus 

esculentus) (L.) Moench 
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1.2  Βοτανικοί χαρακτηρές  

          Η µπάµια  γενικά είναι ετήσιο φυτό, αν και έχουν αναφερθεί στη δυτική Αφρική 

ορισµένες πολυετείς ποικιλίες µε µεγάλους δενδρώδεις κορµούς. Το φυτό έχει στενή 

συγγένεια µε το  βαµβακόφυτο  µε διαφορά φύλλων και βλαστού  ώς προς το µέγεθος και το 

σχήµα , τα φύλλα της µπάµιας είναι µεγαλύτερα και στρογγυλότερα και  ο βλαστός είναι 

µεγαλύτερος και παχύτερος . Το φυτό της µπάµιας είναι ηµιξυλώδες, ινώδες, µε τάση 

συνεχούς ανάπτυξης. Οι ποικιλίες που βρίσκονται στην Ελλάδα µπορούν να αποκτήσουν 

ύψος 1-2 m ενώ κάτω από τροπικές συνθήκες η ανάπτυξη του φυτού µπορεί να ξεπεράσει τα 

4m. Το κατώτερο ύψος  του φυτού  µπορεί να φτάσει τα 0,5m και το υψηλότερο αγγίζει τα 

2m για αυτό ανάλογα το ύψος οι  καλλιεργούµενες ποικιλίες διακρίνονται σε ψηλές (πάνω 

από 1,8 m), σε µετρίως ψηλές (1,5-1,8m), σε χαµηλές (ως 1,2m) και σε νάνες (0,9 m) 

1.2.1 Ριζικό Σύστηµα 

Το ριζικό σύστηµα της µπάµιας είναι πλούσιο πασσαλώδες µε ξύλινη σύσταση ανθεκτική 

στην ξηρασία,που επηρεάζεται σηµαντικά από εδαφικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Αποτελείται από µια κύρια κατακόρυφη ρίζα η οποία αποτελεί προέκταση του στελέχους, 

από την οποία αναπτύσσονται πολλές δευτερογενείς ρίζες σε βάθος περίπου 40-50 cm. 

 

Εικόνα 1: Ριζικό σύστηµα µπάµιας 

1.2.2. Στέλεχος 

Το κεντρικό στέλεχος της µπάµιας έχει κατακόρυφη ανάπτυξη, είναι ξυλώδες µε πολλές ίνες και 

έχει κυλινδρική διατοµή, φερει διακλαδώσεις που ο αριθµός τους εξαρτάται από την ποικιλία, τις 

συνθήκες περιβάλλοντος καθώς και την εφαρµογή επεµβάσεων π.χ. κλάδεµα. Αποτελείται από 

κόµβους και µεσογονάτια διαστήµατα, από όπου φύονται τα φύλλα και οι πλευρικοί βλαστοί. 

Παρά την ξυλώδη σύσταση του, σπάει σχετικά εύκολα εξαιτίας του ύψους και του βάρους της 



 

  16 | P a g e  

 

παραγωγής του όταν οι καρποί ωριµάζουν πάνω . Για το λόγο αυτό συνίσταται η υποστύλωση του 

φυτού .Η εµφάνιση των ανθοφόρων οφθαλµών παρατηρείται συνήθως µετά τον έκτο, µε όγδοο 

κόµβο. Το χρώµα του στελέχους είναι πράσινο αλλά παρατηρούνται και κόκκινες ραβδώσεις 

περιµετρικά.Το ύψος του στελέχους ποικίλει ανάλογα µε την ποικιλία και εξαρτάται από το 

στάδιο συγκοµιδής του καρπού, το είδος της καλλιέργειας (ποτιστική ή ξηρική), από το κλίµα κ.α. 

Η καλλιέργεια κυµαίνεται από 1 έως 2 έτη, µπορεί όµως να φτάσει και τα 3 έτη (ποικιλία 

Μπογιατίου) 

 

Εικόνα 2: Στέλεχος µπάµιας 

1.2.3. Φύλλα 

 Τα φύλλα της µπάµιας είναι µεγάλα, µονήρη, µασχαλιαία, παλαµοειδή, µε 3-5 ακτινοειδείς, 

πριονωτούς λοβούς,η επιφάνεια τους καλύπτεται µε τρίχες και φέρουν βαθιές εγκολπώσεις οι 

οποίες αυξάνονται καθώς αυξάνεται η ηλικία του φυτού .Τα φύλλα εκφύονται κατ εναλλαγή και 

αποτελούνται από το έλασµα και τον µίσχο. Το έλασµα έχει σκούρο πράσινο χρώµα στην πάνω 

επιφάνεια και ανοιχτό πράσινο στην κάτω .Ο µίσχος είναι πράσινος και σε µερικές περιπτώσεις 

φέρει στίγµατα κατά µήκος .Το µέγεθος του ελάσµατος και του µίσχου ποικίλουν ανάλογα µε την 

ποικιλία και την ανάπτυξη του φυτού.Ο µίσχος είναι µακρύς, µήκους 15-35 cm και κυλινδρικής 

διατοµής. Οι διαστάσεις του ελάσµατος του φύλλου κυµαίνονται στα 10-25 cm και 10-35 cm. 
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Εικόνα 3: Φύλλα μπάμιας 

1.2.4. Άνθη 

Τα άνθη σχηµατίζονται πάνω στο κεντρικό στέλεχος, είναι µονήρη, και εµφανίζονται προοδευτικά 

στο φυτό, συγκεκριµένα στη µασχάλη κάθε φύλλου όπου µόνο ένα άνθος βρίσκεται κάθε φορά 

ανοιχτό, το οποίο και παραµένει στην κατάσταση αυτή επί 24 ώρες, συνήθως. .Είναι ευµεγέθη και 

φέρονται σε ποδίσκο µήκους 2-2,5 cm. H διάµετρός τους ποικίλει από 3,5 µέχρι 5,5 cm. . Οι 

οφθαλµοί που θα εξελιχθούν σε άνθη είναι µεγάλοι (έως 2 cm) µήκους και καλύπτονται από 

περίπου 10 στενά τριχωτά βράκτια (1-5 cm µήκος) που συνήθως πέφτουν πριν ο καρπός ωριµάσει. 

 

Εικόνα 4: άνθος μπάμιας 

Πιο αναλυτικά το άνθος της µπάµιας αποτελείται από: 
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I.  Τον κάλυκα που αποτελείται από 3 σέπαλα και είναι συσσέπαλος. 

II.  Τη στεφάνη που αποτελείται από 5 ελεύθερα πέταλα. Οι διαστάσεις των πετάλων 

ποικίλουν. Τα πέταλα έχουν κίτρινο χρώµα και φέρουν στη βάση τους κοκκινωπές-

πορφυρές κηλίδες. Ο κάλυκας και η στεφάνη πέφτουν µετά την άνθηση. 

III.  Τους στήµονες οι οποίοι είναι ενωµένοι απ άκρη σε άκρη µε λεπτά νήµατα και 

σχηµατίζουν ένα κεντρικό σωλήνα γύρω από τον ύπερο. Είναι πολυάριθµοι και οι 

βραχύτεροι φέρουν ανθήρες οι οποίοι παράγουν µεγάλους, σφαιρικούς, κολλώδεις 

γυρεόκοκκους. 

IV.  Τον ύπερο που αποτελείται από την ωοθήκη, η οποία είναι πεντάxωρη, µε 5 

επιµήκεις στύλους και 5 έως 9 λοβοειδή τριχωτά στίγµατα κόκκινου χρώµατος. Ο 

ύπερος περιβάλλεται από το σωλήνα που σχηµατίζεται από τους στήµονες. 

1.2.5. Καρπός 

Ο καρπός της µπάµιας είναι κάψα επιµήκης, γωνιώδης, πυραµιδοειδής και στο ένα άκρο λεπταίνει 

και σχηµατίζει ράµφος έχει λευκά αγκάθια και φέρει µεγάλα σφαιρικά γκρίζο-πράσινα σπέρµατα, 

30-90 στον αριθµό. Οι καρποί έχουν χρώµα κιτρινοπράσινο έως πράσινο, ενώ έχουν αναφερθεί 

και καρποί πορφυρού ή λευκού χρώµατος οι οποίοι έχουν κυλινδρικό σχήµα.. Οι περισσότερες 

καλλιεργούµενες ποικιλίες έχουν καρπούς χρώµατος από λευκό µέχρι σκούρο πράσινο.Οι καρποί 

επίσης µπορεί να είναι αγκαθωτοί ή λείοι, µε τους τελευταίους να προτιµώνται περισσότερο από 

τους καταναλωτές. Έτσι οι σύγχρονες ποικιλίες έχουν κυρίως λείους καρπούς και συνοδεύονται 

από µαλακά βράκτια που συνήθως ξεκινούν από τη βάση του καρπού. Οι διαστάσεις του καρπού 

στο στάδιο πλήρους ανάπτυξης είναι µήκος 10-30cm και πλάτος 1-4 cm ανάλογα µε την 

ποικιλία.Όταν ο καρπός φτάσει στο στάδιο της φυσιολογικής του ωρίµανσης χάνει µεγάλο 

ποσοστό της υγρασίας του,ξυλοποιείται και σκίζεται κατά µήκος των ραφών του αφήνοντας τους 

σπόρους να πέσουν στο έδαφος  

 

Εικόνα 5: Καρπός μπάμιας 
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1.2.6. Σπόρος 

Ο σπόρος της µπάµιας έχει σφαιρικό σχήµα, λεία επιφάνεια µε αυλακώσεις, το χρώµα του µπορεί 

να είναι από σκούρο πράσινο έως σκούρο καστανό, η διάµετρο του είναι περίπου 5 mm . Kάθε 

καρπός αποτελείται από 30 - 90 σπέρµατα. και θεωρείται ώριµος 30-35 ηµέρες µετά την άνθηση 

του, ανάλογα µε την ποικιλία και την εποχή σποράς. Το µέγεθος των σπόρων ποικίλει αρκετά, 

έτσι ένα δείγµα 1000 σπόρων µπορεί να ζυγίζει από 30 έως 80 gr. 

 

Εικόνα 6: Σπόρος μπάμιας 

 

Πιο αναλυτικά ο σπόρος αποτελείται από 3 µέρη:  

I.  το σκληρό κέλυφος,  

II.  µια λεπτή µεµβράνη (εξωτερική µεµβράνη), και  

III.  το έµβρυο µε τις αναδιπλούµενες κοτυληδόνες.  

Στις κοτυληδόνες συγκεντρώνονται διάφορες αποθησαυριστικές ουσίες, απαραίτητες για τη 

διατροφή του νεαρού φυτού, όταν ο σπόρος αρχίσει να φυτρώνει. 

 Το έµβρυο αποτελείται από:  

I. Τις κοτυληδόνες και  

II.  Τον άξονα του εµβρύου. Ο άξονας του εµβρύου αποτελείται από: 1 το ριζίδιο  2 το 

υποκοτύλιο και 3το επικοτύλιο . 

Κατά τη βλάστηση του σπόρου παρατηρείται αρχικά διόγκωση λόγω της απορρόφησης νερού και 

στη συνέχεια από το κατώτερο τµήµα του αναπτύσσεται η εµβρυακή ρίζα που έχει θετικό 

γεωτροπισµό. Ταυτόχρονα επιµηκύνεται το υποκοτήλιο το οποίο πριν από την έξοδό του από το 

έδαφος γίνεται τοξοειδές εξαιτίας της αντίστασης από το κέλυφος και τις κοτυληδόνες. Όταν το 
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πάνω µέρος του τόξου βγει στην επιφάνεια και έρθει σε επαφή µε το φώς αναστέλλεται η 

ανάπτυξη των κυττάρων του (ρυθµός αύξησης και µέγεθος), ενώ τα κύτταρα που βρίσκονται κάτω 

από την επιφάνεια του εδάφους, στο σκοτάδι, αυξάνονται ταχύτερα µε αποτέλεσµα την 

ευθυτένιση των φυταρίων και την έξοδο των κοτυληδόνων επάνω από την επιφάνεια του εδάφους.  

Μαζί µε τις κοτυληδόνες, που εξέρχονται από το έδαφος µερικές φορές συγκροτείται και 

εξέρχεται και το κέλυφος του σπόρου. Το φαινόµενο παρουσιάζεται ιδιαίτερα όταν η σπορά 

γίνεται επιφανειακά. Μόλις οι κοτυληδόνες εµφανιστούν πλήρως πάνω από το έδαφος, το µέγεθος 

τους διπλασιάζεται και αποκτούν πράσινο χρώµα και φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Ο χρόνος 

που απαιτείται από τη σπορά µέχρι την ανάδυση των κοτυληδόνων καθορίζεται από γενετικούς 

παράγοντες και εξαρτάται από την ωριµότητα του σπόρου, την υγρασία, τη θερµοκρασία, το 

βάθος σποράς και τη σύσταση του εδάφους.  

Η βλαστική ικανότητα των σπόρων αυξάνεται όταν πραγµατοποιείται ωσµωβελτίωση ή 

επεξεργασία του εξωτερικού περιβλήµατος του σπόρου µε πυκνό διάλυµα H2S04 ή µε διάλυµα 

γιββερελικού οξέος  

1.3 Ιστορική Αναδροµή- Καταγωγή  

 

Η µπάµια αναφέρεται σε αρχαία  βιβλία της Ινδίας και σε κείµενα της αρχαίας Αιγύπτου. Οι 

Αιγύπτιοι και οι Μαυριδοί  τον 12ο και 13ο αιώνα χρησιµοποίησαν την αραβική λέξη bamyah 

για να δείξουν στην Αίγυπτο ότι η προέλευση της προέρχεται από την Αραβία  Η λεκάνη του 

Νείλου όµως φαίνεται να ήταν το κέντρο καλλιέργειας της µπάµιας από όπου στη συνέχεια 

εξαπλώθηκε στη Β. Αφρική , στην Α. Μεσόγειο , στην Ασιατική ήπειρο και στην Ινδία. Στην 

συνέχεια  προσαρµόστηκε σε ιδιαίτερα θερµές περιοχές, καθώς πρόκειται για φυτό µε 

απαιτήσεις σε υψηλή θερµοκρασία. 

 Το φυτό εµφανίστηκε στην Αµερική από τα πλοία που εκτελούσαν εµπόριο των 

δουλεµπόρων του Ατλαντικού µέχρι το 1658 , όταν καταγράφτηκε για πρώτη φορά στην 

Βραζιλία. Από αναφορές φαίνεται ότι στη Φιλαδέλφεια η καλλιέργεια έγινε γνωστή από το 

1781 (Nonnecke, 1989). Στην Ευρώπη διαδόθηκε από τους Μαυριτανούς (Σπάρτσης και 

Καλτσίκης,1995) . 

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, η έλλειψη των κόκκων καφέ, έκανε πολλούς 

να χρησιµοποιούν τους σπόρους της µπάµιας ως υποκατάστατο του καφέ. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε στο να λέγεται συχνά η φράση «ο πυρετός της µπάµιας». Από τότε, η δηµοτικότητα 

αυτής της τροφής, δεν σταµάτησε να αυξάνεται.  
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Εικόνα 7: Παγκόσµια παραγωγή µπάµιας 
 

 

 

 

1.4 Γεωργική εξάπλωση της µπάµιας 

 

1.4.1 Ανάπτυξη φυτού 

 

  Στην Ελλάδα το φυτό της µπάµιας ευνοείται από τις εδαφοκλιµατικές  συνθήκες και για το 

λόγο αυτό καλλιεργείται σε αρκετές περιοχές, κυρίως στους  νοµούς Εύβοιας, Βοιωτίας, 

Μεσσηνίας, Τρικάλων, Αττικής, Μαγνησίας και  Θεσσαλονίκης (Σπάρτσης και Καλτσίκης, 

1995).Από την ετήσια στατιστική έρευνα 2007, ανά δηµοτικό και κοινοτικό διαµέρισµα 

(Καλλικράτης 2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων , ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης παρατηρούµε ότι  η συνολική έκταση καλλιέργειας 

ανέρχεται στα 19.000 στρ. µε παραγωγή 14.000 τόνοι και ποσοστό κάλυψης γεωργικής γης 

να  κλείνει στα 0,05% 
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Εικόνα 8: Χάρτης κλιµάκωσης της καλλιέργειας της µπάµιας  

 

 

Ο χάρτης απεικονίζει περιοχές Δημοτικών Διαμερισμάτων, στα οποία η καλλιέργεια της 

μπάμιας καλύπτει τα ακόλουθα ποσοστά γεωργικής γης 

 

 

1.4.2  Παγκόσµια Καλλιέργεια  

Η µπάµια καλλιεργείται κατά κύριο λόγο σε τροπικές και θερµές περιοχές. Σύµφωνα µε  

στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και καλλιεργούµενη έκταση κατά τα τελευταία σχεδόν 

60 χρόνια στις κυριότερες χώρες που παράγουν µπάµιες (FAO ) η  Ινδία ήταν η χώρα χώρα 

µε  την υψηλότερη παραγωγή κατά τη διάρκεια  196-2018 µε 2.804.858 tn και ακολούθησε η 

Νιγηρία µε 724.678 tn Στη περιοχή της Μεσογείου η χώρα µε τη µεγαλύτερη παραγωγή 

µπάµιας είναι η Αίγυπτος 61.122 tn και στη συνέχεια η Τουρκία 23.695 tn 
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Εικόνα 9 Παραγωγή μπάμιας ανά ήπειρο , πηγή FAO 

 

 

 

 

1.5 Ποικιλίες 

Η µπάµια λόγω της εύκολης προσαρµογής της σε ποικιλία εδαφικών και κλιµατικών 

συνθηκών µπορεί να καλλιεργηθεί σε όλες σχεδόν τις θερµές περιοχές του κόσµου. Τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Αµερική και στην Ινδία υπάρχει πληθώρα ποικιλιών µπάµιας .Σε 

κάθε χώρα και περιοχή καλλιεργούνται ποικιλίες που έχουν εγκλιµατιστεί στις τοπικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες και στις προτιµήσεις της αγοράς .Για την περιγραφή των 

ποικιλιών της µπάµιας χρησιµοποιούνται χαρακτηριστικά του φυτού και των οργάνων του. 

Σύµφωνα µε τον Πάσσαµ, τα χαρακτηριστικά αυτά που ενδιαφέρουν τόσο την 

σποροπαραγωγή όσο και την καλλιέργεια της µπάµιας είναι : 

I. Η χρήση για: 
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•  νωπή κατανάλωση 

•  κονσερβοποίηση 

•  κατάψυξη 

•  ξήρανση 

II. Η εποχή καλλιέργειας 

• φοιτοπερίοδος 

• ανάγκες σε νερό 

• αντοχή στην ξηρασία 

III. Τα χαρακτηριστικά του φυτού 

• ύψος και διακλάδωση 

• παραγωγή 

• διάρκεια της παραγωγής 

• χρώµα στελέχους και φύλλων 

IV. Τα χαρακτηριστικά του άνθους 

• µέγεθος 

• ένταση του κίτρινου χρώµατος 

• χρώµα στη βάση των πετάλων 

V. Τα χαρακτηριστικά του καρπού 

• µήκος 

• σχήµα, ειδικά στην άκρη 

• το σχήµα σε τοµή 

• χρώµα (λευκό, πράσινο, κιτρινοπράσινο, κίτρινο, κόκκινο) 

• ο βαθµός κάλυψης µε τρίχες 

• ίνες, πηκτωµατώδης ουσία 

 

 

Στην Ελλάδα η µπάµια είναι ένα από τα λίγα είδη κηπευτικά που καλλιεργείται σχεδόν 

αποκλειστικά από εγχώριο πολλαπλασιαστικό υλικό. Η ετήσια ανάγκη για σπόρο ανέρχεται 

σε περίπου 22.500 kg (Βασιλείου 2004) µε το 70% του συνόλου, να αφορά την ποικιλία 

Πυλαίας ο σπόρος της οποίας παράγεται στην Αλεξάνδρεια και στο νοµό Θεσσαλονίκης. Σε 

ότι αφορά στην ποιότητα η Ελληνική αγορά έχει συνηθίσει σε ορισµένο τύπο καρπών, εκείνο 

των ντόπιων ποικιλιών που χαρακτηρίζονται από µικρό µέγεθος, λεπτότητα του σχήµατος και 

πενταγωνικό σχήµα. 
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Οι κυριότερες Ελληνικές ποικιλίες οι οποίες διακρίνονται σε µικρόκαρπες και µεγαλόκαρπες 

είναι: 

• Μπογιατίου. Ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως στην Αττική ως ξηρική. Έχει καλή 

στρεµµατική απόδοση, καρπό µικρό πενταγωνικό µε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

και φύλλα µεγάλα µε ελαφρές εγκολπώσεις και σχεδόν πλήρη. 

• ΜΠ-35. Αποτελεί επιλογή από Ελληνικές ποικιλίες και παρουσιάζει καλή 

παραγωγικότητα και ικανοποιητική πρωιµότητα, δίνει επίσης  καλά αποτελέσµατα 

και ως ξηρική καλλιέργεια. Ο σπόρος της ποικιλίας αυτής έχει δείξει µεγαλύτερη 

φυτρωτική ικανότητα στον αγρό συγκριτικά µε άλλες ποικιλίες. 

• Πυλαίας. Είναι ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως στη Μακεδονία .Είναι ποικιλία 

πολύ παραγωγική σε ποτιστική καλλιέργεια και ικανοποιητικής πρωιµότητας. Σε 

ξηρική καλλιέργεια είναι λιγότερο αποδοτική από τις προηγούµενες ποικιλίες. Φέρει 

καρπό µικρού µεγέθους και µε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά ενώ τα φύλλα έχουν 

βαθιές εγκολπώσεις. 

• Λασηθίου. Ποικιλία που καλλιεργείται κυρίως στην Κρήτη.Παρουσιάζει καλή 

παραγωγικότητα σε αρδευόµενες καλλιέργειες και καλή πρωιµότητα. Ο καρπός της 

έχει µέτριο ως µικρό µέγεθος και έχει καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

• Βελούδο. Ποικιλία βελτιωµένη, µε κύριο χαρακτηριστικό ότι δεν έχει τα ενοχλητικά 

τριχίδια που έχουν οι άλλες ποικιλίες. Έχει µέτριες αποδόσεις ενώ ο σπόρος της έχει 

καλή φυτρωτική ικανότητα στον αγρό. 

• Λεβαδιάς. Ποικιλία τοπικής προέλευσης µε καλά αγρονοµικά και τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά. 

Η  µπάµια είναι ευαίσθητο φυτό σε χαµηλές θερµοκρασίες , µικρότερες από 12°C 

 

 

1.6 Κλίμα και έδαφος 

1.6.1  Κλίµα  

1.6.1.1. Θερμοκρασία  

 Η µπάµια πρόκειται για ένα φυτό ιδιαίτερα θερµοαπαιτητικό που απαιτεί σχετικά υψηλές 

θερµοκρασίες τόσο για την βλάστηση των σπόρων όσο και για τη βλαστική ανάπτυξη και την 

παραγωγή καρπών. Το φυτό µπορεί να  καρποφορήσει  για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να 

δώσει µεγάλες παραγωγές σε περιοχές µε µακρά περίοδο υψηλών θερµοκρασιών .Η άριστη 
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θερµοκρασία του εδάφους για ικανοποιητική βλάστηση του σπόρου κυµαίνεται στους 24-

32°C, ενώ στους 20°C η βλάστηση του σπόρου επιτυγχάνεται σε χαµηλά ποσοστά και τα 

νεαρά φυτάρια είναι καχεκτικά. Σε θερµοκρασίες µικρότερες από 15-17°Cπαρατηρείται πολύ 

µεγάλη δυσκολία στη βλάστηση των σπόρων της µπάµιας. Εάν οι χαµηλές θερµοκρασίες 

συνεχιστούν, είναι δυνατόν να σαπίσει ο σπόρος ή να παρατηρηθεί σήψη των νεαρών 

φυταρίων στην περιοχή του λαιµού. 

Για κανονική ανάπτυξη των φυτών απαιτούνται θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 20°C, ενώ σε 

θερµοκρασίες µικρότερες από τους 15°C τα φυτά δεν αντέχουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Οι υψηλές θερµοκρασίες λοιπόν συνδέονται τόσο µε το µεγάλο µέγεθος των φυτών όσο και 

µε τη µεγάλη παραγωγή ανθέων και καρπών. Η ιδανική θερµοκρασία για την εµφάνιση και 

ανάπτυξη των ανθέων κυµαίνεται στους 25-30°C ενώ όταν είναι µεγαλύτερη από 42°C 

παρατηρείται πτώση των ανθέων  

 

 
 

1.6.1.2. Φωτοπερίοδος 

Η ανάπτυξη της µπάµιας επηρεάζεται επίσης και από τη φωτοπερίοδο. Στο Πόρτο Ρίκο 

εξετάστηκαν  265 ποικιλίες σε περίοδο ανοµβρίας και παρατηρήθηκε ότι η άνθηση ήταν 

ικανοποιητική όταν η διάρκεια της ηµέρας ήταν περίπου 11 ώρες. Αυτό οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι σχεδόν όλες οι ποικιλίες της µπάµιας ταξινοµούνται ως φυτά µικρής ή 

ενδιάµεσης ηµέρας µε διαβαθµίσεις όσον αφορά στις απαιτήσεις σε φωτοπερίοδο και 

θερµοκρασία.  

 

 

 

1.6.1.3.  Σχετικη Υγρασία 

 

Η σχετική υγρασία  επίσης επηρεάζει την ανάπτυξη της µπάµιας. Η ατµόσφαιρα θα πρέπει να 

κυµαίνεται στο 70-75%. Σε συνθήκες µεγαλύτερης σχετικής υγρασίας (90-95%) 

επιτυγχάνεται µεγαλύτερη παραγωγή αλλά αυξάνεται ο κίνδυνος εµφάνισης µυκητολογικών 

ασθενειών. Ο Katung αναφέρει ότι σε συνθήκες µε θερµοκρασίες µεταξύ 29°C και 33°C 

(ελάχιστη και µέγιστη αντίστοιχα) και συχνές βροχοπτώσεις ύψους 750 mm / έτος 

παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής. 
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1.6.2. Εδαφος 

Οι απαιτήσεις  της µπάµιας σε έδαφος δεν είναι πολύ απαιτητικές ,αρκεί να είναι πλούσια σε 

οργανική ουσία και να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση. Όταν η σπορά γίνεται απευθείας στο 

έδαφος η θερµοκρασία του εδάφους θα πρέπει να είναι υψηλή για να µπορέσει να ανθίσει ο 

βλαστός. Μπορεί να αναπτυχθεί από ελαφρά αµµώδη µέχρι τα αργιλώδη, αρκεί να είναι 

πλούσια σε οργανική ουσία και καλά στραγγιζόµενα.. Η κακή αποστράγγιση στα εδάφη θα 

πρέπει να αποφεύγεται γιατί το φυτό προσβάλλεται από µύκητες εδάφους που προκαλούν 

σήψη στο ριζικό σύστηµα. Επίσης το έδαφος που προορίζεται για καλλιέργεια µπάµιας δεν 

θα πρέπει να έχει δεχθεί καλλιέργεια του ίδιου ή συγγενικού είδους τα προηγούµενα 3-4 

χρόνια ώστε να αποφεύγεται η προσβολή από ασθένειες.    

 

Το pH του εδάφους  

Το κατάλληλο pH του εδάφους είναι ελαφρώς όξινο ή ουδέτερο, συγκεκριµένα πρέπει να 

βρίσκεται στο 6,5-7. Σε περίπτωση που το έδαφος δεν έχει το κατάλληλο pH κατά τη 

προετοιµασία του εδάφους γίνεται προσθήκη ασβέστη ή δολοµίτη ώστε να διορθωθεί . 

 

Εικόνα 10: Τύποι εδαφών ανάπτυξης μπάμιας 

1.7. Πολλαπλασιασµός 

 Η µπάµια πολλαπλασιάζεται µόνο µε σπόρο. Όσο πιο φρέσκος είναι ο σπόρος τόσο 

µεγαλύτερη είναι η βλαστική του ικανότητα και η φυτρωτική του δύναµη. Όταν ο σπόρος 

συντηρείται σε χαµηλές θερµοκρασίες η βλαστική του ικανότητα µπορεί να διατηρηθεί σε 

υψηλά επίπεδα για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Οι σπόροι γενικά χρειάζονται 4-6 ηµέρες για 
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να βλαστήσουν κάτω από άριστες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας. Οι απαιτήσεις σε 

σπόρο για την καλλιέργεια ενός στρέµµατος κυµαίνονται στα 2,5-3 Kg  

1.8. Καλλιεργητικές Φροντιδές  

1.8.1 Προετοιµασία εδάφους 

 Πριν την σπορά γίνεται πάντα ένα δεύτερο όργοµα. Η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο ισοπεδωµένη και το έδαφος ψιλοχωµατισµένο.Όπου 

είναι δυνατόν γίνονται παρτέρια όταν το έδαφος είναι επικλινές για να είναι οµοιόµορφη η 

εκµετάλλευση της υγρασίας από τα φυτά. Γίνεται ένα βαθύ όργωµα το φθινόπωρο και ένα 

δεύτερο ελαφρύ φρεζάρισµα πριν την σπορά. Γι ‘αυτό γίνεται η προετοιµασία του εδάφους 

για να µην χαθεί το ποσοστό υγρασίας του. 

1.8.2 Σπορά 

 Η σπορά γίνεται απευθείας στο χωράφι, όπου απαιτείται θερµό έδαφος και η εδαφική 

θερµοκρασία ανέρχεται πάνω από τη βασική θερµοκρασία των 15oC, συνήθως γίνεται τους 

µήνες Απρίλιο - Μάιο. Την άνοιξη γίνεται η προετοιµασία του εδάφους, δηλαδή γίνεται µια 

βαθιά άροση και 1-2 φρεζαρίσµατα και ενσωµάτωση της οργανικής ουσίας. Η σπορά γίνεται 

σε γραµµές και σε κάθε θέση τοποθετούνται 2-3 σπόροι. Η προτεινόµενη απόσταση µεταξύ 

των γραµµών είναι 45–50cm και επί της γραµµής 20-25cm. Στα ξηρικά χωράφια 

χρησιµοποιούνται µικρότερες αποστάσεις µεταξύ των θέσεων επί της γραµµής, συνήθως 10-

15cm. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε πυκνότητα, εφόσον εξασφαλίζεται µια 

καλή σοδειά και µπορεί να γίνει άνετα ο έλεγχος των φυτών. Στις µεγάλες µονάδες 

σποροπαραγωγής µπάµιας η σπορά γίνεται µε 0.8kg/στρέµµα σε σειρές που απέχουν 45cm. 

Οι σπόροι καλύπτονται σε βάθος 2-4cm. Όταν οι σπόροι βλαστήσουν και τα φυτά 

αποκτήσουν ύψος 5-10cm αραιώνονται έτσι ώστε να µείνουν 1-2 φυτά ανά 25-30cm. Πολλές 

φορές απαιτείται το ελαφρό σκάλισµα για να διευκολυνθεί η έξοδος των φυτών στην 

επιφάνεια, ιδιαίτερα όταν από τις βροχές έχει σχηµατιστεί κρούστα στο έδαφος. Οι 

αποστάσεις εξαρτώνται από την εποχή, στις βροχερές εποχές η καλλιέργεια απαιτεί 

µεγαλύτερες αποστάσεις για άριστη ανάπτυξη. Στις ξερικές καλλιέργειες οι αποστάσεις είναι 

συνήθως µικρότερες ανάµεσα στα φυτά περίπου 10–15cm. 
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Εικόνα 11: Σπορά της μπάμιας , σε σειρές 

Ένας άλλος τρόπος σποράς είναι η μεταφύτευση, είναι μια καλλιεργητική φροντίδα που 

παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί να εφαρμοστεί στην καλλιέργεια της 

μπάμιας. Η σπορά γίνεται σε κιβώτια σποράς και στη συνέχεια τα νεαρά φυτάρια 

μεταφυτεύονται σε ατομικά γλαστράκια στο στάδιο των κοτυληδόνων, μόλις εμφανιστεί το 

πρώτο πραγματικό φύλλο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να απομακρυνθούν πιο γρήγορα τα 

ακατάλληλα φυτά. Το ποσοστό βλάστησης στο σπορείο είναι μεγαλύτερο λόγω των 

ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης και της θερμοκρασίας και της χρησιμοποίησης 

καταλληλότερων εδαφικών μειγμάτων, όπως εμπλουτισμένη τύρφη και περλίτης. Φυτά 

όπως η μπάμια, τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στη βλάστηση των σπόρων, με τη 

μέθοδο της μεταφύτευσης επιτυγχάνεται υψηλότερο ποσοστό βλάστησης στο σπορείο, 

ταχύτερη βλάστηση των σπόρων, ομοιομορφία ανάπτυξης των φυτών εξαιτίας των 

ευνοϊκότερων συνθηκών που επικρατούν στο σπορείο. Με τη μεταφύτευση παρέχεται 

προστασία στα φυτά από το ψύχος στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους στο σπορείο, με 

σκοπό την πρωίμιση της παραγωγής σε περίοδο που οι συνθήκες της περιοχής δεν 

επιτρέπουν την απευθείας σπορά, κυρίως λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του εδάφους. 

1.8.3. Μεταφύτευση 

 Είναι προτιµότερη η σπορά στο σπορείο και στη συνέχεια η µεταφύτευση των νεαρών 

φυταρίων στο έδαφος διότι οι σπόροι της µπάµιας παρουσιάζουν δυσκολίες στη βλάστηση 

τους στο χωράφι Με την µεταφύτευση επιτυγχάνουµε υψηλό ποσοστό βλάστησης των 

σπόρων στο σπορείο και εξασφαλίζονται πιο οµοιόµορφα φυτά λόγω των ευνοϊκών 

συνθηκών που επικρατούν στο σπορείο. Ακόµη επιτυγχάνεται πρωίµιση της παραγωγής σε 

περιοχές που οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απευθείας σπορά στον αγρό. 

Συµπερασµατικά, το σπορείο εξασφαλίζει την προστασία των φυτών κατά τα πρώτα στάδια 
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της ανάπτυξης τους µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει η βλαστική και η παραγωγική περίοδος και 

να εξασφαλίζονται καλύτερες αποδόσεις. 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της µεταφύτευσης είναι: 

• δηµιουργία εύρωστων και υγιών φυτών, λόγω των ελεγχόµενων συνθηκών 

βλάστησης, 

• δίνεται η ευκαιρία επιλογής των καλύτερων φυτών, αποφεύγοντας έτσι τα κενά στο 

χωράφι. 

• πραγµατοποιείται καλύτερος έλεγχος των ζιζανίων. 

 Η μεταφύτευση γίνεται συνήθως 4-6 εβδομάδες μετά τη σπορά, όταν τα φυτά έχουν 

αποκτήσει 3-4 πραγματικά φύλλα και ύψος 30-40mm. Αν πάλι η μεταφύτευση 

καθυστερήσει και το νεαρό φυτό έχει αναπτυχθεί αρκετά, καλό είναι να πραγματοποιηθεί 

λίπανση στο σπορείο. 

 

Εικόνα 12: Χωράφι έτοιμο για μεταφύσευση 

1.8.4 Άρδευση 

 Η µπάµια είναι ένα φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία λόγω του πλούσιου ριζικού συστήµατος 

που έχει. Όταν πραγµατοποιείται άρδευση αυτό έχει ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση 

της παραγωγής. Η έλλειψη υγρασίας µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καλλιέργεια και αυτό 

εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. Τα πιο κρίσιµα στάδια της µπάµιας 

θεωρούνται η άνθιση και το γέµισµα του καρπού µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί έλλειψη 

υγρασίας κατά τα στάδια αυτά και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρηθεί µείωση της 

παραγωγής, η οποία µπορεί να φτάσει έως και 70% .Η έλλειψη υγρασίας παρατηρείται στα 

φυτά όταν αποβάλλουν σταδιακά τα φύλλα τους και αν συνεχιστεί για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα τότε µπορεί να πέσουν οι καρποί του φυτού και µετά ξεραίνεται.  
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 Η αρδευτική περίοδος, η δόση άρδευσης και ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ δύο αρδεύσεων 

εξαρτώνται κυρίως από:  

• τις περιβαλλοντικές συνθήκες, δηλαδή τη θερµοκρασία και τη συχνότητα των 

βροχοπτώσεων,  

• το έδαφος, δηλαδή τη µηχανική σύσταση και την περιεκτικότητα σε οργανική ουσία,  

• την ποικιλία, και  

• τη λίπανση.  

 Οι τρόποι άρδευσης που χρησιµοποιούνται είναι µε αυλάκια, µε καταιονισµό ή µε στάγδην 

άρδευση. Η στάγδην άρδευση θεωρείται ο καλύτερος τρόπος καθώς θεωρείται ιδανικός για 

ταυτόχρονη εφαρµογή νερού και λίπανσης, ενώ µειώνει και το φορτίο των ασθενειών κυρίος 

στο φύλλωµα. Οι Sivanappan et al. (1974) εφάρµοσαν το σύστηµα της στάγδην άρδευσης σε 

µέρη όπου η άρδευση γινόταν µε αυλάκια και είχαν οικονοµία του χρησιµοποιούµενου νερού 

άρδευσης κατά 84,7% χωρίς καµία απώλεια στην παραγωγή.  

 
Εικόνα 13: Στάγδην άρδευση 

1.8.5 Λίπανση  

 Η ποσότητα και το είδος του λιπάσµατος εξαρτώνται από τη γονιµότητα του εδάφους. Για 

ένα έδαφος µέτριας γονιµότητας µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σε 10 τ.µ. 150-200 γραµ. 

νιτρική αµµωνία, 300-350 γραµ. αραιό υπερφωσφορικό και 80-100 γραµ. θειικό κάλιο. Οι 

ποσότητες του υπερφοσφωρικού και του καλίου µαζί µε το 1/3 της νιτρικής αµµωνίας 

ενσωµατώνονται στο έδαφος µε το όργωµα πριν τη σπορά. Τα υπόλοιπα 2/3 της νιτρικής 

αµµωνίας ρίχνονται µε δόσεις επιφανειακά, όταν τα φυτά φτάσουν τα 3-4 cm.Επίσης, µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και σύνθετος τύπος λιπάσµατος, όπως το 11-15-15 σε ποσότητα 300 γραµ. 

σε 10 τ.µ. καθώς και το 8-8-8 σε ποσότητα 1000 γραµ. Τέλος, η ενσωµάτωση κοπριάς ή 

κάποιου άλλου οργανικού λιπάσµατος µειώνει τη χρήση χηµικού λιπάσµατος και έχει 

καλύτερα αποτελέσµατα. 
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1.8.6 Κλάδεµα 

Το κλάδεµα αποτελεί µία καλλιεργητική τεχνική που εφαρµόζεται σε πολλά λαχανικά καθώς 

και στην µπάµια µε σκοπό την αύξηση της παραγωγής και την βελτίωση των παραγόµενων 

καρπών. Μεταξύ των εργασιών που πραγµατοποιούνται κατά το κλάδεµα είναι το 

κορυφολόγηµα και το βλαστολόγηµα. Το κορυφολόγηµα ευνοεί την ανάπτυξη πλάγιων 

βλαστών στο φυτό, πάνω στους οποίους µπορούν να αναπτυχθούν βλαστοί τρίτης τάξης κ.α.  

 Σύµφωνα πάντως µε τους Olasantan et al. (2007) το κορυφολόγηµα των φυτών της µπάµιας 

προκάλεσε αύξηση της φυλλικής επιφάνειας των φυτών και της συνολικής παραγωγής 

καρπών.  

 Ακόµη ένας τρόπος για τον έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών της µπάµιας είναι η χρήση 

φυτορυθµιστικών ουσιών όπου εκτός από το ύψος των φυτών µπορεί να ελεγχθεί ο 

σχηµατισµός πλάγιων βλαστών και ο τρόπος µόρφωσης των φυτών.  

 

Εικόνα 14: Κλάδεμα μπάμιας 

1.8.7 Συγκοµιδή Ωρίµανση  

 Η συγκοµιδή ξεκινάει τον Ιούνιο εώς και τον Σεπτέµβριο, ανάλογα την ποικιλία. Όταν ο 

καρπός φτάσει τα 4-6cm. πρέπει να συγκοµίζεται. Η συγκοµιδή πρέπει να γίνεται τακτικά 

ανά 1-2 ημέρες. Το σκάλισμα επιδρά σημαντικά στην ανάπτυξη των φυτών. Επίσης τους 

µήνες της συγκοµιδής µπορεί ταυτόχρονα να γίνεται και λύπανση, ο καλύτερος συνδιαδµός 

είναι το σκόνισµα µε θειάφι και βάκιλο µε αναλογία 1 µέρος βάκιλο θουριγγάς και 4 µέρη 

θειάφι, καταπολεµόντας έτσι αφίδες τετράνυχο κάµπιες και ωίδιο. Γίνεται αφαίρεση των 

παλαιότερων φύλλων για καλύτερη απόδοση, σε όλη την διάρκεια της συγκοµιδής. Τα φυτά 

φτάνουν στο τέλος του κύκλου τους µε το φυτό να έχει τελικό ύψος 60-70cm. Αφού 
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συγκοµιστούν και οι τελευταίοι καρποί γίνεται ταυτόχρονα και η συλλογή των καρπών που 

θα χρησιµοποιηθούν την επόµενη χρονιά. Οι καρποί για µεταποίηση ταξινοµούνται στα εξής 

µεγέθη (α) 2-3 cm, (β) 3-6 cm, και (γ) 6-9 cm).  

1.9 Αποθήκευση 

 Η άµεση ψύξη του καρπού της µπάµιας είναι αναγκαία να γίνει αµέσως µετά την 

συγκοµιδή για την µείωση της θερµοκρασίας, καθώς ο καρπός της µπάµιας έχει αρκετά 

υψηλό ρυθµό αναπνοής. 

 Η µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η εµβάπτιση των καρπών µέσα σε κρύο νερό, ώστε η 

θερµοκρασία των καρπών να φτάσει περίπου τους 10°C. Όταν η εµβάπτιση γίνει σε νερό 

µε 4°C, τότε χρειάζονται περίπου 10 min για να µειωθεί η θερµοκρασία των καρπών από 

30°C σε 10°C .  

 Η ποιότητα των καρπών της µπάµιας υποβαθµίζεται γρήγορα σε κοινή αποθήκευση και 

γι΄αυτό πρέπει να διατίθενται σύντοµα στην αγορά ή για επεξεργασία. Η διάρκεια 

αποθήκευσης της µπάµιας µπορεί να είναι στους 7-10 °C για 7-10 ηµέρες και σε σχετική 

υγρασία 85-90% ή στους 12,5°C και 90-95% σχετική υγρασία για να περιοριστεί η 

απώλεια νερού . Σε περίπτωση που η µπάµια αποθηκευτεί σε θερµοκρασίες κάτω από 7°C 

τότε η µπάµια υπόκειται σε κρυοτραυµατισµό ο οποίος εκδηλώνεται µε αποχρωµατισµό 

της επιφάνειας της, στιγµάτωση και τελικά σάπισµα.  

 Η µετασυλλεκτική εµβάπτιση των καρπών, η τοποθέτηση σε διαφορετικές συσκευασίες 

και η αποθήκευση σε συνθήκες ελεγχόµενων ατµοσφαιρών είναι επιτυχηµένες τεχνικές για 

την διάρκεια συντήρησης του καρπού της µπάµιας . Η συσκευασία των καρπών πριν τη 

µεταφορά σε διάτρητα φιλµ τους προστατεύει από µάρανση και φυσικούς τραυµατισµούς. 

Τα αποτελέσµατα µελέτης διαφόρων µορφών συσκευασίας δείχνουν ότι 5 έως 10% CO2 

στην ατµόσφαιρα συσκευασίας µεγαλώνουν τη διάρκεια ζωής του καρπού της µπάµιας 

κατά µία εβδοµάδα. Υψηλότερες συγκεντρώσεις CO2 προκαλούν απώλεια της γεύσης  

1.10 Θρεπτική Αξία Μπάµιας 

Πέραν του ότι έχουν λίγες θερµίδες, οι µπάµιες είναι πλούσιες σε βιταµίνες του συµπλέγµατος Α, 

θειαµίνη, Β6, C, φολικό οξύ, ριβοφλαβίνη, ασβέστιο, ψευδάργυρο και φυτικές ίνες. Συνιστώνται 

ιδιαίτερα για τις εγκύους, λόγω του ότι περιέχουν φολικό οξύ, το οποίο είναι απαραίτητο για το 

σχηµατισµό του νευρικού σωλήνα του εµβρύου, µεταξύ 4 και 12 εβδοµάδων της κύησης. 
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Βιταµίνες: Ένα φλιτζάνι µπάµιες, περιέχει 26,1 mg της αντιοξειδωτικής βιταµίνης C, η οποία 

εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και προάγει ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστηµα. Οι µπάµιες 

είναι εποµένως µια καλή πηγή των βιταµινών του συµπλέγµατος Β, καθώς ένα φλιτζάνι προσφέρει 

έως και 0,211 mg θειαµίνης ή βιταµίνης Β1 και 0,088 mg ριβοφλαβίνης ή βιταµίνης Β2 (και οι 

δύο είναι ζωτικής σηµασίας για την παραγωγή ενέργειας στο σώµα). Περιέχει επίσης 0,299 mg ή 

20% της συνιστώµενης ηµερήσιας ποσότητας βιταµίνης Β6, η οποία χρειάζεται για την παραγωγή 

πάνω από 100 ενζύµων που συµµετέχουν στο µεταβολισµό των πρωτεϊνών. Τέλος, παρέχει 453 IU 

βιταµίνης Α, η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία της αναπνευστικής οδού καθώς και επιπλέον 

272 mcg του ωφέλιµου β-καροτένιου, που µετατρέπεται σε βιταµίνη Α στο σώµα. 

Μέταλλα: Με 123 mg ασβεστίου ανά φλιτζάνι, οι µπάµιες παρέχουν πάνω από το 10% της 

ηµερήσιας συνιστώµενης ποσότητας του εν λόγω µεταλλικού στοιχείου, το οποίο είναι ζωτικής 

σηµασίας για τη διατήρηση ισχυρών οστών και δοντιών. Περιέχει επίσης 216 mg καλίου, που 

απαιτούνται για τον σταθερό καρδιακό ρυθµό και την αρτηριακή πίεση, καθώς και 0,45 mg 

σιδήρου, που είναι απαραίτητος για την παραγωγή αιµοσφαιρίνης. Η κατανάλωση µπάµιας 

συµβάλλει στα υγιή ποσά σηµαντικών ιχνοστοιχείων στον οργανισµό, µε 0,69 mg ψευδαργύρου, 

που είναι απαραίτητος για την επούλωση των τραυµάτων, 0,136 mg χαλκού, που χρειάζονται για 

την παραγωγή ερυθρών αιµοσφαιρίων και 0,470 mg µαγγανίου, που είναι απαραίτητο για την 

παραγωγή  

του φυσικού αντιοξειδωτικού υπεροξειδίου της δισµουτάσης. 

Εικόνα 15: Θρεπτική σύσταση του νωπού καρπού της µπάµιας 
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Γιατί είναι ωφέλιµες? 

I. Οι µπάµιες περιέχουν σηµαντικά ποσά (όπως προ είπαµε) βιταµίνης Α και φλαβονοειδή 

αντιοξειδωτικά, όπως το βήτα καροτένιο, η ξανθίνη και η λουτεΐνη. Είναι ένα από τα 

πράσινα λαχανικά µε τα υψηλότερα επίπεδα αυτών των αντιοξειδωτικών. Αυτές οι 

ενώσεις είναι γνωστό ότι έχουν ιδιότητες που είναι απαραίτητες για την όραση. Η 

βιταµίνη Α είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση υγιών βλεννογόνων και δέρµατος. 

Η κατανάλωση φυσικών λαχανικών και φρούτων που είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, 

βοηθούν στην προστασία από τον καρκίνο του πνεύµονα και του στόµατος. 

II. Οι σηµαντικές φυτικές ίνες που βρίσκονται στις µπάµιες, βοηθούν στην σταθεροποίηση 

του σακχάρου στο αίµα, ανακόπτοντας την ταχύτητα µε την οποία η ζάχαρη 

απορροφάται από τον εντερικό σωλήνα και επίσης βοηθούν στη σίτιση των καλών 

βακτηρίων (προβιοτικά). 

III. Οι µπάµιες επίσης, βοηθούν στην απορρόφηση νερού και παγιδεύουν χοληστερόλη και 

τοξίνες στην κολλώδη ουσία τους, τις οποίες οδηγούν έξω από τον οργανισµό µέσω των 

κοπράνων. 

IV. Βοηθούν τη λειτουργία του παχέος εντέρου. Οι φυτικές ίνες που περιέχουν οι µπάµιες, 

απορροφούν το νερό και εξασφαλίζουν την κένωση του εντέρου και αποτρέπουν το 

φούσκωµα. Αυτό βοηθά στην πρόληψη και τη βελτίωση της δυσκοιλιότητας, καθώς η 

κολλώδης ουσία τους, καταπραΰνει τον εντερικό σωλήνα. 

V. Χρησιµοποιούνται στη θεραπεία ατόµων που νιώθουν αίσθηµα αδυναµίας, εξάντλησης 

και πάσχουν από κατάθλιψη. 

VI. Χρησιµοποιούνται για την επούλωση των ελκών και για να διατηρούν εύκαµπτες τις 

αρθρώσεις. Βοηθούν στην εξουδετέρωση των οξέων, καθώς είναι πολύ αλκαλικές και 

παρέχουν µια προσωρινή προστατευτική επικάλυψη για το πεπτικό σύστηµα. 

VII. Βοηθούν στην αντιµετώπιση της φλεγµονής στους πνεύµονες, του πονόλαιµου και του 

συνδρόµου του ευερέθιστου εντέρου. Είναι ευεργετικές για όσους πάσχουν από άσθµα 

και περιέχουν βιταµίνη C, ένα αντιοξειδωτικό και αντιφλεγµονώδες που περιορίζει την 

ανάπτυξη των συµπτωµάτων του άσθµατος. 

VIII. Πιστεύεται ότι µας προστατεύουν από µερικές µορφές καρκίνου, ιδιαίτερα του καρκίνου 

του παχέος εντέρου. 

IX. Ορισµένα στοιχεία έχουν δείξει ότι η κατανάλωσή τους, µειώνει τον κίνδυνο 

καταρράκτη. 

X. Προστατεύουν το δέρµα από σηµάδια και στίγµατα και το διατηρούν λείο και όµορφο. 
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1.11. Χρήσεις 

Η µπάµια καλλιεργείται κυρίως για τον ανώριµο καρπό της  σε όλες τις εύκρατες περιοχές του 

κόσµου.Το 60% περίπου της παραγωγής της µπάµιας χρησιµοποιείται για κατανάλωση νωπού 

προϊόντος, ενώ το υπόλοιπο χρησιµοποιείται µετά από βιοµηχανική επεξεργασία.Η µπάµια 

χρησιµοποιείται σε σούπες, σε µαγειρευτά φαγητά µαζί µε άλλα λαχανικά .Η επεξεργασία της 

µπάµιας περιλαµβάνει 

I.  Αφυδάτωση Οι πράσινοι καρποί της µπάµιας µπορούν να ξηραθούν στον ήλιο για να 

συντηρηθούν και να καταναλωθούν εκτός εποχής. ,παλιότερα περνούσαν τις µπάµιες σε 

αρµάδες, τις κρεµούσαν στη σκιά για να αφυδατωθούν και τις χρησιµοποιούσαν κατά τη 

διάρκεια του χειµώνα . Για να διευκολυνθεί η αφυδάτωση των καρπών πραγµατοποιείται 

σε ορισµένες περιπτώσεις τεµαχισµός των καρπών.  

II. Κονσερβοποίηση και κατάψυξη  Οι καρποί µετά από τεµαχισµό και ξεφλούδισµα 

µπορούν να καταψυχθούν για αποθήκευση για ένα χρόνο. Για κονσερβοποίηση πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µικροί τρυφεροί καρποί Οι καρποί που προορίζονται είτε για 

κονσερβοποίηση είτε για κατάψυξη πρέπει να έχουν υψηλή συγκέντρωση σε 

χλωροφύλλη, χαµηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία και υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες, 

κολλώδη ουσία, πρωτεΐνες, βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία . 

III. ∆ιαλογή και κοπή των καρπών. Οι καρποί της µπάµιας, που προορίζονται για 

βιοµηχανική επεξεργασία, αµέσως µετά την παραλαβή από το εργοστάσιο οδηγούνται σε 

ειδικό µηχάνηµα στο οποίο αποκόπτονται τα άκρα του καρπού και στη συνέχεια γίνεται 

διαλογή ανάλογα µε το µέγεθος  

IV.   Εξουδετέρωση της βλεννώδους ουσίας. Ο καρπός της µπάµιας παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες κατά την κονσερβοποίηση σε σχέση µε τα υπόλοιπα λαχανικά, λόγω της 

βλεννώδους ουσίας που περιέχει και της σπογγώδους σύστασης της. Η βλεννώδης ουσία 

εξουδετερώνεται σε όξινο περιβάλλον (ρΗ=3). Για αυτόν το σκοπό χρησιµοποιείται το 

αλάτι, το ξύδι, η γαλακτική ζύµωση, µε παραµονή των καρπών επί 12-24 ώρες εντός 

υδατικού διαλύµατος αλατιού 6% και µαλακτικού οξέος 1,5% 

 

  Τα φύλλα της µπάµιας συχνά καταναλώνονται ως λαχανικά σε µια ευρεία ποικιλία φυλλωδών 

σαλατών, όµως η παρουσία µεγάλου αριθµού τριχιδίων περιορίζει την κατανάλωση τους και µόνο 

κατόπιν βρασίµατος είναι δυνατό να καταναλωθούν Υπάρχουν όµως και ποικιλίες µε λεία φύλλα. 

Οι τρυφεροί βλαστοί, ανθοφόροι οφθαλµοί και κάλυκες συχνά τρώγονται µαζί µε τα φύλλα 
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  Οι νεαροί, τρυφεροί καρποί καταναλώνονται κυρίως ως νωπό λαχανικό.. Στην  Ινδία οι κοµµένοι 

καρποί τηγανίζονται µαζί µε αλάτι και διάφορα άλλα καρυκεύµατα. επίσης οι καρποί µαζί µε 

σκόνη  από αποξηραµένους σπόρους χρησιµοποιούνται σε σούπες και σε Ινδικά φαγητά. Στην 

Αφρική οι καρποί, αφού πρώτα µαγειρευτούν σε αλατούχο νερό, καταναλώνονται µόνοι τους ή σε 

σαλάτα και χρησιµοποιούνται για την παρασκευή διαφόρων σαλτσών. Οι καρποί ακόµα 

διατηρούνται σε άλµη µετά από βράσιµο και ξήρανση στον ήλιο ή σε φούρνο ή απολυµαίνονται 

και καταψύχονται .Οι αλατισµένοι καρποί, που περιέχουν περίπου 20% αλάτι, προστίθενται σε 

άλλα προϊόντα χωρίς την αποµάκρυνση του άλατος  

 

 Οι ίνες από το στέλεχος του φυτού της µπάµιας, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τη βιοµηχανία 

για την παρασκευή διαφόρων  προϊόντων, όπως σχοινιού  Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθούν για 

την  αποµάκρυνση του χυµού από το ζαχαροκάλαµο στις αγροτικές περιοχές της Ινδίας . 

  

Εικόνα 16: Αχνιστές µπάµιες σαλάτα µε 

φρέσκα µυρωδικά   

Εικόνα 17 Μπαµιέ (αφγανική κουζίνα) 
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Κεφάλαιο 2
ο
 (Πειραµατικό µέρος) 

Επίδραση θερµοκρασίας και φωτοπεριόδου στη βλαστική ικανότητα 

και ανάπτυξη σπόρων µπάµιας  

2.1 Υλικά και Μέθοδοι  

    Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο Βοτανικής και Ζιζανιολογίας του 

Τµήµατος Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Για την διεξαγωγή του πειράµατος 

χρησιµοποιήθηκαν σπόροι µπάµιας ποικιλίας «Πυλαίας». Για την επίδραση της προσθήκης 

του NaCl (40, 80, 120, 240mM) της ουρίας (2%, 5%), της τύρφης, του βιοάνθρακα, της 

χιτίνης και δύο ειδών ζωικής κοπριάς, του πρόβατου (2%, 5%, 10%), του αλόγου (2%, 5%, 

10%) σε 3 διαφορετικές θερµοκρασίες, (25 ± 1)0C, (27 ± 1)0C  (28 ± 1)0C και και δυο 

φωτοπεριόδους (συνεχές σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) στη 

βλάστηση των σπόρων και στην αύξηση του µήκους των φυταρίων της µπάµιας 

(Abelmoschus esculentus L.) πραγµατοποιήθηκαν πειραµατικές δοκιµές σε θάλαµο 

ελεγχόµενων συνθηκών. Ο φωτισµός ρυθµίστηκε στα 12000 Lux. Σε κάθε πειραµατική 

δοκιµή τοποθετήθηκαν σε τριβλίο διαµέτρου Ø9 cm 15g υπόστρωµα και 15ml Η2Ο και 25 

σπόροι. Στα υποστρώµατα προστέθηκαν 40, 80, 120, 240mM NaCl, 2%, 5% ουρία, τύρφη, 

2%,5% χιτίνη, 2%,5%,10%,15% βιοάνθρακα 2%, 5%, 10%, πρόβατου, 2%, 5%, 10% 

αλόγου. Ο έλεγχος του αριθµού των βλαστησάντων σπόρων και η µέτρηση του µήκους των 

φυταρίων γινόταν κάθε δύο ηµέρες. Το µήκος των φυτών µετρήθηκε µε τη βοήθεια ταινίας 

χιλιοστόµετρων µε ακρίβεια 1mm. Για κάθε φυτό πραγµατοποιήθηκαν τρεις πειραµατικές 

δοκιµές µε τρεις επαναλήψεις για κάθε µεταχείριση. 

Η αξιολόγηση των πειραµατικών δεδοµένων για την βλάστηση σπόρων και στην αύξηση του 

µήκους των φυταρίων της µπάµιας έγινε µε ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) 

χρησιµοποιώντας το στατιστικό πρόγραµµα SPSS.  
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2.2  Αποτελέσµατα  

 2.2.1  Επίδραση της θερµοκρασίας και της φωτοπεριόδου στη 

βλαστικότητα σπόρων µπάµιας  

 2.2.1.1 Επίδραση της θερµοκρασίας 25
0
C στη βλαστικότητα σπόρων   

2.2.1.1.1 Επίδραση του NaCl στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

    Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας στο 

µάρτυρα, στο συνεχές σκοτάδι ήταν 1,3% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) οι 

σπόροι δεν βλάστησαν (Εικ. 1). Η παρουσία του NaCl επηρέασε διαφορετικά τη βλαστική 

ικανότητα του φυτού µπάµιας. Στη συγκέντρωση 240 mM NaCl οι σπόροι στο συνεχές 

σκοτάδι δεν φύτρωσαν και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα 

ήταν µικρή (1,6%). Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 40 mM NaCl παρατηρήθηκε µια 

σηµαντική αύξηση της βλαστικής ικανότητας (38%) των σπόρων της µπάµιας σε σύγκριση 

µε τον µάρτυρα, στη συγκέντρωση 80 mM NaCl η βλαστική ικανότητα ήταν 34% και στη 

συγκέντρωση 120 mM NaCl 30% (Εικ.1). 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα στη συγκέντρωση 40 mM 

NaCl ήταν 23%, στη συγκέντρωση 80 mM NaCl η βλαστική ικανότητα ήταν 17% στη 

συγκέντρωση 120 mM NaCl 18% και στη συγκέντρωση 240 mM NaCl ήταν 1,6%. Στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα σε όλες τις µεταχειρίσεις µε NaCl 

ήταν µικρότερη από τις αντίστοιχες στο συνεχές σκοτάδι (Εικ.1). 
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Εικ. 1: Επίδραση του NaCl στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

25° C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 

2.2.1.1.2 Επίδραση της ουρίας στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

σε θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στη θερµοκρασία 250C, στο συνεχές σκοτάδι η βλαστική ικανότητα της µπάµιας στην 

εφαρµογή 2% ουρίας ήταν 7% και στην εφαρµογή µε 5% ουρία  οι σπόροι µπάµιας 

δεν φύτρωσαν. Επίσης στην εφαρµογή µε 5% ουρία ήταν µηδαµινή (Εικ.2). 

 
Εικ. 2: Επίδραση της ουρίας στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

25° C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.1.1.3 Επίδραση της τύρφης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

σε θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C η βλαστική ικανότητα της µπάµιας στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι 

ήταν 1,3% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν 

(Εικ. 3). H βλαστική ικανότητα της µπάµιας στην εφαρµογή µε τύρφη στο συνεχές 

σκοτάδι ήταν 27% και στην φωτοπερίοδο 12:12 (φως: σκοτάδι) ήταν 19%. 

 
Εικ. 3: Επίδραση της τύρφης στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

25° C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.1.1.4 Επίδραση της κοπριάς προβάτου στη βλαστικότητα 

σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 25
0
C και δυο 

φωτοπεριόδους 

Στους 25°C το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας της µπάµιας στο µάρτυρα στο 

συνεχές σκοτάδι ήταν 1,3% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) οι σπόροι 

δεν βλάστησαν (Εικ. 1). Η παρουσία της κοπριάς προβάτου επηρέασε διαφορετικά τη 

βλαστική ικανότητα του φυτού µπάµιας. Στη εφαρµογή µε 10% κοπριά προβάτου οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 25% και στην φωτοπερίοδο 

12:12h (φως:σκοτάδι) το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας ήταν 21,5%. Στο 

συνεχές σκοτάδι στην εφαρµογή 5% κοπριά προβάτου η βλαστική ικανότητα έφτασε 

το 28% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα είχε τιµή 

ίδια µε εφαρµογή των 10% κοπριάς προβάτου (21,5%) και η τελευταία εφαρµογή 2% 

κοπριά προβάτου µε βλαστική ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι 24% και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) βλαστική ικανότητα µειωµένη κατά 8 µονάδες, 

ώστε να φτάνει στην τιµή 14% (Εικ.4). 
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Εικ. 4: Επίδραση της κοπριάς προβάτου στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 25° C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 

 

2.2.1.1.5 Επίδραση της κοπριάς αλόγου στη βλαστικότητα σπόρων 

µπάµιας σε θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C η βλαστική ικανότητα της µπάµιας στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι 

ήταν 1,3% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Η 

παρουσία της κοπριάς αλόγου επηρέασε διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του 

φυτού µπάµιας. Στη εφαρµογή 10% κοπριάς αλόγου οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι 

είχαν βλαστική ικανότητα 21,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η 

βλαστική ικανότητα ανέβηκε κατά µια µονάδα , φτάνοντας το 22,5 %. Στην 

εφαρµογή 5% κοπριά αλόγου η βλαστική ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι αλλά και 

στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) είχε τιµή 18%. Και τελευταία εφαρµογή 2% 

κοπριά αλόγου µε βλαστική ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι 20% και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) βλασική ικανότητα µειωµένη κατά 8 µονάδες , 

ώστε να φτάνει στην τιµή 15,5% (Εικ.5). 
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Εικ. 5: Επίδραση της κοπριάς αλόγου στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 25° C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 

2.2.1.1.6 Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στη βλαστικότητα 

σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 25
0
C και δυο 

φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 1,3% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Η παρουσία του βιοάνθρακα επηρέασε 

διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του φυτού µπάµιας. Στη συγκέντρωση 15% 

βιοάνθρακα (biochar) οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 21% 

και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα ήταν 26%. Στο 

συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 10% βιοάνθρακα (biochar) η βλαστικής 

ικανότητας των σπόρων έφτασε το 29% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

η βλαστική ικανότητα ήταν 22% .Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η 

βλαστική ικανότητα στη συγκέντρωση 5% βιοάνθρακα (biochar) ήταν 21,5%, και στο 

συνεχές σκοτάδι 27%. Η τελευταία συγκέντρωση είναι 2% βιοάνθρακα (biochar) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 22% και στην φωτοπερίοδο 

12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα του φυτού ήταν 20%. 
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Εικ. 6: Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 25° C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 

2.2.1.1.7 Επίδραση της χιτίνης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 1,3% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Η παρουσία χιτινης επηρέασε διαφορετικά 

τη βλαστική ικανότητα του φυτού µπάµιας. Στη συγκέντρωση 2% χιτίνης οι σπόροι 

στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 11% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα ήταν 18%. Στο συνεχές σκοτάδι στη 

συγκέντρωση 3% χιτίνης η βλαστική ικανότητα των σπόρων έφτασε το 17% και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα ήταν 13%.  
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Εικ. 7: Επίδραση της χιτίνης στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

25° C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.8 Επίδραση της θερµοκρασίας 25
0
C και της φωτοπεριόδου 

(συνεχές σκοτάδι) στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

Με βάση τον πίνακα 1 για το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας της µπάµιας σε 

θερµοκρασία 250C και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) συµπεραίνεται ότι τα 

υψηλότερα ποσοστά βλαστικής ικανότητας παρατηρήθηκαν στην µεταχείριση µε  

NaCl, δηλαδή, 40 mM NaCl (38%), 80 mM NaCl (34%) και 120 mM NaCl (30%). 

Επίσης ικανοποιητικά αποτελέσµατα έδωσαν και οι µεταχειρίσεις 10% βιοάνθρακα 

(29%), 5% κοπριά προβάτου (28%), Τύρφη (27%), 5% βιοάνθρακα (27%), 10% 

κοπριά προβάτου (25%), 2% κοπριά προβάτου (24%), 2% βιοάνθρακα (22%), 10% 

κοπριά αλόγου (21%), 15% βιοάνθρακα (21%) (Πιν.1). 

 

Πίνακας 1: Ποσοστά βλαστικής ικανότητας σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 250C 

και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) 
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Θερµοκρασία 25
0
C και φωτοπερίοδος (συνεχές σκοτάδι)  

Ποσοστά βλαστικότητας 

(30-40%) (20-30%) (10-20%) (1-10%) 0 
40 mM NaCl 
(38 ±3) 

10% βιοάνθρακα 
(29 ±3) 

2% κοπριά 
αλόγου 
(20 ±3) 

2% χιτίνη 
(10 ±3) 

240 mM 
NaCl 
(0) 

80 mM NaCl 
(34 ±3) 

5% κοπριά προβάτου 
(28 ±3) 

5% κοπριά 
αλόγου 
(18 ±3) 

2% ουρία 
(7 ±3) 

2% ουρία 
(0) 

120 mM NaCl 
(30 ±3) 

Τύρφη 
(27 ±3) 

3% χιτίνη 
(17 ±3) 

H2O 
(1 ±3) 

5% βιοάνθρακα 
(27 ±3) 

10% κοπριά προβάτου 
(25 ±3) 

2% κοπριά προβάτου 
(24 ±3) 

2% βιοάνθρακα 
(22 ±3) 

10% κοπριά αλόγου 
(21 ±3) 

15% βιοάνθρακα (21 
±3) 

 

2.2.1.1.9 Επίδραση της θερµοκρασίας 25
0
C και της φωτοπεριόδου 

(φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) στη βλαστικότητα σπόρων 

µπάµιας 

Στη συνέχεια µε βάση τον πίνακα 2 για το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας της 

µπάµιας σε θερµοκρασία 250C και της φωτοπεριόδου Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

παρατηρήθηκαν τα χαµηλότερα ποσοστά και έτσι συµπεραίνεται και επιβεβαιώνεται 

και σύµφωνα µε την βιβλιογραφία ότι τα φυτα µπάµιας βλαστάνουν στο σκοτάδι. Τα 

ποσοστά της βλαστικής ικανότητας που µε φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

ηταν 20-30% µε τις µεταχειρίσεις 15% βιοάνθρακα (26%), 40 mM NaCl (23%), 10% 

κοπριά αλόγου (22%), 10% βιοάνθρακα 22%), 10% κοπριά προβάτου (21%), 5% 

κοπριά προβάτου 21%), 5% βιοάνθρακα (21%) (Πιν.2). 
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Πίνακας 2: Ποσοστά βλαστικής ικανότητας σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 250C 

και της φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Θερµοκρασία 25
0
C και φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Ποσοστά βλαστικότητας 

(30-40%) (20-30%) (10-20%) (1-10%) 0 

 15% βιοάνθρακα 
(26±3) 

2% βιοάνθρακα 
(20±3) 

 5% ουρία 
(0) 

 40 mM NaCl 
(23±3) 

Τύρφη 
(19±3) 

 H2O 
(0) 

 10% κοπριά αλόγου 
(22±3) 

120 mM NaCl 
(18±3) 

 

10% βιοάνθρακα 
22±3) 

5% κοπριά αλόγου 
(18±3) 

10% κοπριά προβάτου 
(21±3) 

2% χιτίνη 
(18±3) 

5% κοπριά προβάτου 
21±3) 

80 mM NaCl 
(17±3) 

5% βιοάνθρακα 
(21±3) 

2% κοπριά αλόγου 
(15±3) 
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2.2.1.2 Επίδραση της θερµοκρασίας 27
0
C στη βλαστικότητα 

σπόρων  

2.2.1.2.1 Επίδραση του NaCl στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 27
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 2,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν (Εικ. 8). Η παρουσία του NaCl επηρέασε 

διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του φυτού µπάµιας. Σε όλες τις µεταχειρίσεις µε 

NaCl στο συνεχές σκοτάδι οι σπόροι δεν βλάστησαν. Στη συγκέντρωση 80 mM NaCl 

στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το ποσοστό βλαστικής ικανότητας των 

σπόρων ήταν (23%), στη συγκέντρωση 240 mM NaCl ήταν 16%, στη συγκέντρωση 

40 mM NaCl 15% και στη συγκέντρωση120 mM NaCl 9% (Εικ. 8). 

 
Εικ. 8: Επίδραση του NaCl στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι.   
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2.2.1.2.2 Επίδραση της ουρίας στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

σε θερµοκρασία 27°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στη θερµοκρασία 27°C, στο συνεχές σκοτάδι η εφαρµογή της ουρίας (2%, 5%) και 

στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) στην εφαρµογή της ουρίας (5%) οι σπόροι 

της µπάµιας δεν φύτρωσαν. Επίσης η εφαρµογή µε 2% ουρία ήταν 19% (Εικ. 9). 

 
Εικ. 9: Επίδραση της ουρίας στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.1.2.3            Επίδραση της τύρφης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

θερµοκρασία 27°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 2,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν H βλαστική ικανότητα της µπάµιας στην 

εφαρµογή της τύρφης στο συνεχές σκοτάδι ήταν 14,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12 

(φως :σκοτάδι) ήταν 26% (Εικ.10) 

 

 

 
Εικ. 10: Επίδραση της τύρφης στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας 

στους 27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.1.2.4 Επίδραση της κοπριάς προβάτου στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

σε θερµοκρασία 27°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 2,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Στη εφαρµογή 10% κοπριά προβάτου οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 21% και στην φωτοπερίοδο 

12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα κατέβηκε κατά µια µονάδα , 20% . Στο 

συνεχές σκοτάδι στην εφαρµογή 5% κοπριά προβάτου η βλαστική ικανότητα έφτασε 

το 15% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα είχε τιµή 

22% και η τελευταία εφαρµογή 2% κοπριά προβάτου µε βλαστική ικανότητα στο 

συνεχές σκοτάδι 23% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) βλασική 

ικανότητα µειώθηκε , ώστε να φτάνει στην τιµή 22% (Εικ. 11). 

 
Εικ. 11: Επίδραση της κοπριάς προβάτου στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 
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2.2.1.2.5 Επίδραση της κοπριάς αλόγου στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 27°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 2,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Η παρουσία της κοπριάς αλόγου επηρέασε 

διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του φυτού µπάµιας. Στη εφαρµογή 10% κοπριάς 

αλόγου οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 21% και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα ήταν 22,5 % . Στην 

εφαρµογή 5% κοπριά αλόγου η βλαστική ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 23% 

και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 19%. Και τελευταία εφαρµογή 2% 

κοπριά αλόγου µε βλαστική ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι 18% και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) βλασική ικανότητα ανένηκε κατά µια µονάδα , 

ώστε να φτάνει στην τιµή 19% (Εικ. 12). 

 
Εικ. 12: Επίδραση της κοπριάς αλόγου στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 
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2.2.1.2.6 Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στη βλαστικότητα σπόρων 

µπάµιας σε θερµοκρασία 27°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 2,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Η παρουσία του βιοάνθρακα επηρέασε 

διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του φυτού µπάµιας. Στη συγκέντρωση 15% 

βιοάνθρακα (biochar) οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 

27,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα ήταν 25%. 

Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 10% βιοάνθρακα (biochar) η βλαστικής 

ικανότητας των σπόρων έφτασε το 31% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

η βλαστική ικανότητα ήταν 23,5% .Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η 

βλαστική ικανότητα στη συγκέντρωση 5% βιοάνθρακα (biochar) ήταν 22,5%, και στο 

συνεχές σκοτάδι 18% . Η τελευταία συγκέντρωση είναι 2% βιοάνθρακα (biochar) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 27% και στην φωτοπερίοδο 

12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα του φυτού ήταν 20% (Εικ. 13) 

 
Εικ. 13: Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 
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2.2.1.2.7 Επίδραση της χιτίνης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 27°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 2,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν . Στη συγκέντρωση 3% χιτίνη (chitin) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 15% και στην φωτοπερίοδο 

12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα ήταν 26,5%. Στο συνεχές σκοτάδι στη 

συγκέντρωση 2% χιτίνη (chitin) η βλαστικής ικανότητας των σπόρων έφτασε το 19% 

και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα έφτασε 18,5% . 

(Εικ.14) 

 
Εικ. 14: Επίδραση της χιτίνης στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.1.2.8 Επίδραση της θερµοκρασίας 27
0
C και της φωτοπεριόδου (συνεχές 

σκοτάδι) στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

Με βάση τον πίνακα 3 για το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας της µπάµιας σε 

θερµοκρασία 270C και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) συµπεραίνεται ότι τα 

υψηλότερα ποσοστά βλαστικής ικανότητας παρατηρήθηκαν στην µεταχείριση µε 

10% βιοάνθρακα δηλαδή (31%). Επίσης ικανοποιητικά αποτελέσµατα έδωσαν και οι 

µεταχειρίσεις 15% βιοάνθρακα (28%), ψψ2% βιοάνθρακα(27%), 120 mM 

NaCl(24%), 2% κοπριά προβάτου (21%) (Πιν.3). 

 

 

Πίνακας 3: Ποσοστά βλαστικής ικανότητας σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 270C 

και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) 

Θερµοκρασία 27
0
C και φωτοπερίοδος (συνεχές σκοτάδι)  

Ποσοστά βλαστικότητας 

(30-40%) (20-30%) (10-20%) (1-10%) 0 
10% βιοάνθρακα 
(31±3) 

15% βιοάνθρακα 
(28±3) 

80 mM NaCl 
(19±3) 

 5% ουρία 
0 

 2% βιοάνθρακα 
(27±3) 

2% χιτίνη 
(19±3) 

 240 mM 
NaCl 
0 

 120 mM NaCl 
(24±3) 

5% βιοάνθρακα 
(18±3) 

 

2% κοπριά προβάτου 
(23±3) 

5% κοπριά αλόγου 
(18±3) 

10% κοπριά αλόγου 
(23±3) 

3% χιτίνη 
(15±3) 

40 mM NaCl 
(22±3) 

5% κοπριά 
προβάτου 
(15±3) 

2% κοπριά αλόγου 
(21±3) 

Τύρφη 
(14±3) 

10% κοπριά προβάτου 
(21±3) 

H2O 
(12±3) 

 2% ουρία 
(3±3) 
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2.2.1.2.9 Επίδραση της θερµοκρασίας 27
0
C και της φωτοπεριόδου 

(φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

Στη συνέχεια µε βάση τον πίνακα 4 για το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας της 

µπάµιας σε θερµοκρασία 270C και της φωτοπεριόδου Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

παρατηρήθηκαν τα χαµηλότερα ποσοστά και έτσι συµπεραίνεται και επιβεβαιώνεται 

και σύµφωνα µε την βιβλιογραφία ότι τα φυτα µπάµιας βλαστάνουν στο σκοτάδι. Τα 

ποσοστά της βλαστικής ικανότητας που µε φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

ηταν 20-30% µε τις µεταχειρίσεις  3% χιτίνη (26%), τύρφη (26%), 5% βιοάνθρακα 

(25%), 40 mM NaCl (25%), 2% βιοάνθρακα (24%),80 mM NaCl(23%), 2% κοπριά 

αλόγου (22%), 15% βιοάνθρακα (22%) και 2% κοπριά προβάτου 21%) (Πιν.4). 

Πίνακας 4: Ποσοστά βλαστικής ικανότητας σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 270C 

και της φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Θερµοκρασία 27
0
C και φωτοπερίοδος (Φως/Σκοτάδι (12/12)  

Ποσοστά βλαστικότητας 

(30-40%) (20-30%) (10-20%) (1-10%) 0 
 3% χιτίνη 

(26±3) 
5% κοπριά αλόγου 
(19±3) 

5% ουρία 
(5±3) 

240 mM 
NaCl 
0 

 Τύρφη 
(26±3) 

10% κοπριά 
αλόγου 
(19±3) 

2% ουρία 
(4±3) 

H2O 
0 

 5% βιοάνθρακα 
(25±3) 

2% χιτίνη 
(19±3) 

 

40 mM NaCl 
(25±3) 

120 mM NaCl 
(15±3) 

2% βιοάνθρακα 
(24±3) 

 

80 mM NaCl 
(23±3) 

 

2% κοπριά αλόγου 
(22±3) 

 

15% βιοάνθρακα 
(22±3) 

 

2% κοπριά 
προβάτου 
(22±3) 

 

5% κοπριά 
προβάτου 
(22±3) 

 

10% κοπριά 
προβάτου 
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(20±3) 

10% βιοάνθρακα 
(20±3) 

 

2.2.1.3 Επίδραση της θερµοκρασίας 28
0
C στη βλαστικότητα σπόρων  

2.2.1.3.1 Επίδραση του NaCl στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών στο συνεχές σκοτάδι οι σπόροι της 

µπάµιας στο µάρτυρα ήταν 1% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι ήταν 

19%) (Εικ. 15) δεν βλάστησαν.  

Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 120 mM NaCl το ποσοστό βλαστικής 

ικανότητας των σπόρων ήταν (22%) το µεγαλύτερο όλων των µεταχειρίσεων στο 

σκοτάδι. Στη συγκέντρωση 40 mM NaCl ήταν 20%, στη συγκέντρωση 240 mM NaCl 

0% (Εικ. 15). 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µεγαλύτερο ποσοστό βλαστικής 

ικανότητας των σπόρων ήταν (22%), στη συγκέντρωση 80 mM NaCl και ακλούθησε 

η συγκέντρωση 240 mM NaCl µε 16%, η 40 mM NaCl µε 15% και τέλος η 

συγκέντρωση 120 mM NaCl µε 9%. 
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Εικ. 15: Επίδραση του NaCl στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 

2.2.1.3.2 Επίδραση της ουρίας στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στη θερµοκρασία 28°C, στο συνεχές σκοτάδι η εφαρµογή της ουρίας (2%, 5%) και 

στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) στην εφαρµογή της ουρίας (5%) οι σπόροι 

της µπάµιας δεν φύτρωσαν. Επίσης η εφαρµογή µε 2% ουρία ήταν 2% (Εικ. 16). 
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Εικ. 16: Επίδραση της ουρίας στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.3 Επίδραση της τύρφης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στη θερµοκρασία 28°C, στο συνεχές σκοτάδι η εφαρµογή της τύρφης στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 11% και στο συνεχές σκοτάδι ήταν 13,5 

(Εικ. 16). 
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Εικ. 17: Επίδραση της τύρφης στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας 

στους 28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.4 Επίδραση της κοπριάς προβάτου στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

σε θερµοκρασία 28°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C η βλαστική ικανότητα της µπάµιας στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι 

ήταν 1% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν .Η 

παρουσία της κοπριάς προβάτου επηρέασε διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του 
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φυτού µπάµιας. Στη εφαρµογή 10% κοπριά προβάτου οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι 

είχαν βλαστική ικανότητα 13% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η 

βλαστική ικανότητα ήταν 17% . Στο συνεχές σκοτάδι στην εφαρµογή 5% κοπριά 

προβάτου η βλαστική ικανότητα έφτασε το 14% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα είχε τιµή 11% και η τελευταία εφαρµογή 2% 

κοπριά προβάτου µε βλαστική ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι 10,5% και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) βλασική ήταν 12% (Εικ.18) 

 
Εικ. 18: Επίδραση της κοπριάς προβάτου στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 

2.2.1.3.5 Επίδραση της κοπριάς αλόγου στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C η βλαστική ικανότητα της µπάµιας στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι 

ήταν 1% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Η 
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παρουσία της κοπριάς αλόγου επηρέασε διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του 

φυτού µπάµιας. Στη εφαρµογή 10% κοπριάς αλόγου οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι 

είχαν βλαστική ικανότητα 16% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η 

βλαστική ικανότητα ήταν 11 % . Στην εφαρµογή 5% κοπριά αλόγου η βλαστική 

ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 13% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) είχε τιµή 17%. Και τελευταία εφαρµογή 2% κοπριά αλόγου µε 

βλαστική ικανότητα στο συνεχές σκοτάδι 11,5% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) βλασική ικανότητα εφτασε την τιµή 17% (Εικ. 19). 

 
Εικ. 19: Επίδραση της κοπριάς αλόγου στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 

2.2.1.3.6 Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στη βλαστικότητα σπόρων 

µπάµιας σε θερµοκρασία 28°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 1% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν . Η παρουσία του βιοάνθρακα επηρέασε 
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διαφορετικά τη βλαστική ικανότητα του φυτού µπάµιας. Στη συγκέντρωση 15% 

βιοάνθρακα (biochar) οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν βλαστική ικανότητα 18% 

και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα αυξήθηκε κατά 

µισή µονάδα φτάνοντας το 18.5%. Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 10% 

βιοάνθρακα (biochar) η βλαστικής ικανότητας των σπόρων έφτασε το 13% και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα ήταν 18% .Στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα στη συγκέντρωση 5% 

βιοάνθρακα (biochar) ήταν 16%, και στο συνεχές σκοτάδι 15% . Η τελευταία 

συγκέντρωση είναι 2% βιοάνθρακα (biochar) οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι είχαν 

βλαστική ικανότητα 14% και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική 

ικανότητα του φυτού ήταν 15% (Εικ. 20) 

 
Εικ. 20: Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων 

µπάµιας στους 28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες 

σκοτάδι. 

2.2.1.3.7 Επίδραση της χιτίνης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28°C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών η βλαστική ικανότητα της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι ήταν 1% και στην φωτοπερίοδο 12:12h 
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(φως:σκοτάδι) οι σπόροι δεν βλάστησαν. Στη συγκέντρωση 3% χιτίνη (chitin) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) είχαν ίδια 

βλαστική ικανότητα που ήταν 13%. Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 2% χιτίνη 

(chitin) η βλαστικής ικανότητας των σπόρων έφτασε το 9% και στην φωτοπερίοδο 

12:12h (φως:σκοτάδι) η βλαστική ικανότητα έφτασε 13.5% . (Εικ.21) 

 
Εικ. 21: Επίδραση της χιτίνης στη βλαστική ικανότητα (±s.e.) σπόρων µπάµιας στους 

28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.1.3.8 Επίδραση της θερµοκρασίας 28
0
C και της φωτοπεριόδου (συνεχές 

σκοτάδι) στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

Με βάση τον πίνακα 5 για το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας της µπάµιας σε 

θερµοκρασία 280C και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) συµπεραίνεται ότι τα 

υψηλότερα ποσοστά βλαστικής ικανότητας παρατηρήθηκαν στην µεταχείριση µε 

15% βιοάνθρακα δηλαδή (21%) (Πικ.5) 

 

Πίνακας 5: Ποσοστά βλαστικής ικανότητας σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 280C 
και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) 

Θερµοκρασία 28
0
C και φωτοπερίοδος (συνεχές σκοτάδι )  

Ποσοστά βλαστικότητας 

(30-40%) (20-30%) (10-20%) (1-10%) 0 
 15% βιοάνθρακα 

(21±3) 
10% κοπριά 
αλόγου 
(18±3) 

2% χιτίνη 
(10±3) 

240 mM 
NaCl 
0 

  5% κοπριά 
προβάτου 
(17±3) 

 H2O 
0 

  2% βιοάνθρακα 
(16±3) 

 40 mM 
NaCl 
0 

 5% βιοάνθρακα 
(16±3) 

2% ουρία 
0 

 10%βιοάνθρακα 
(15±3) 

80 mM 
NaCl 
0 

 5% κοπριά αλόγου 
(15±3) 

120 mM 
NaCl 
0 

 10% κοπριά 
προβάτου 
(15±3) 

5% ουρία 
0 

 3% χιτίνη 
(14±3) 

240 mM 
NaCl 
0 

 Τύρφη 
(13±3) 

 

 2% κοπριά αλόγου 
(13±3) 

 2% κοπριά 
προβάτου 
(12±3) 
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2.2.1.3.9         Επίδραση της θερµοκρασίας 28
0
C και της φωτοπεριόδου   

(φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

Στη συνέχεια µε βάση τον πίνακα 6 για το ποσοστό της βλαστικής ικανότητας της 

µπάµιας σε θερµοκρασία 280C και της φωτοπεριόδου Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

παρατηρείται ότι τα  µεγαλύτερα ποσοστά  βλαστικής ικανότητας παρατηρήθηκαν 

στην µεταχείριση  5% βιοάνθρακα (26%)  (Πιν.6). 

 

 

Πίνακας 6: Ποσοστά βλαστικής ικανότητας σπόρων µπάµιας σε θερµοκρασία 280C 

και της φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Θερµοκρασία 28
0
C και φωτοπερίοδος (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Ποσοστά βλαστικότητας 

(30-40%) (20-30%) (10-20%) (1-10%) 0 

 5% βιοάνθρακα 
(26±3) 

H2O 
(19±3) 

120 mM 
NaCl 
(9±3) 

% ουρία 
0 

 80 mM NaCl 
(23±3) 

15% βιοάνθρακα 
(19±3) 

2% ουρία 
(2±3) 

 

  10% βιοάνθρακα 
(18±3) 

  

 2% κοπριά αλόγου 
(17±3) 

 

 5% κοπριά αλόγου 
(17±3) 

 

 10% κοπριά 
προβάτου 
(17±3) 

 

 240 mM NaCl 
(16±3) 

 

 2% βιοάνθρακα 
(15±3) 

 

 40 mM NaCl 
(15±3) 

 

 2% χιτίνη 
(13±3) 

 3% χιτίνη 
(13±3) 

 2% κοπριά 
προβάτου 
(12±3) 

 5% κοπριά 
προβάτου 
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(11±3) 
 Τύρφη 

(11±3) 
 10% κοπριά 

αλόγου 
(11±3) 
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2.2.2 Επίδραση της θερµοκρασίας και της φωτοπεριόδου στην αύξηση φυτών 

µπάµιας 

2.2.2.1 Επίδραση της θερµοκρασίας 25
0
C στην αύξηση φυτών µπάµιας 

2.2.2.1.1 Επίδραση του NaCl στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 25
0
C 

και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας στο 

µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν ήταν 

µετρίσιµο (Εικ. 22). Η παρουσία του NaCl επηρέασε διαφορετικά το µήκος των 

φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 240 mM NaCl οι σπόροι τόσο στο συνεχές 

σκοτάδι όσο και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν φύτρωσαν.  

Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 40 mM NaCl το µήκος των φυτών της 

µπάµιας ήταν 7cm στη συγκέντρωση 80 mM NaCl ήταν 3cm και στη συγκέντρωση 

120 mM ήταν 5cm (Εικ. 22). 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στη 

συγκέντρωση 40 mM NaCl ήταν ήταν 1εκατοστό στη συγκέντρωση 80 mM NaCl 

ήταν 2 cm στη συγκέντρωση 120 mM NaCl 5cm. Στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας σε όλες τις µεταχειρίσεις µε NaCl 

ήταν µικρότερη από τις αντίστοιχες στο συνεχές σκοτάδι (Εικ. 22). 

 

Εικ. 22: Επίδραση του NaCl στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 25°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι 
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2.2.2.1.2 Επίδραση της ουρίας στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 25
0
C 

και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο καθώς επίσης και στην εφαρµογή της ουρίας και στις δυο 

φωτοπεριόδους (Εικ. 24). 

Εικ. 23: Επίδραση της ουρίας στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 25°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι  
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2.2.2.1.3 Επίδραση της τύρφης στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 

25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο Στην εφαρµοφή της τύρφης στο συνεχές σκοτάδι το µήκος της 

µπάµιας ήταν 4cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 3cm (Εικ. 24). 

 

 

 

Εικ. 24: Επίδραση της τύρφης στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 25°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.1.4 Επίδραση της κοπριάς προβάτου στην αύξηση φυτών µπάµιας σε 

θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία της κοπριάς προβάτου επηρέασε διαφορετικά το µήκος 

των φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 10% κοπριάς προβάτου οι σπόροι στο 

συνεχές σκοτάδι ήταν 5 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 2 cm. 

Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 5% κοπριάς προβάτου το µήκος των φυτών 

της µπάµιας ήταν 2,5 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 3 cm. 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στην 

εφαρµογή 2% κοπριάς προβάτου ήταν 2 cm και στο συνεχές σκοτάδι ήταν 3 cm 

(Εικ.25). 

Εικ. 25: Επίδραση της κοπριάς προβάτου στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 25°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.1.5 Επίδραση της κοπριάς αλόγου στην αύξηση φυτών µπάµιας σε 

θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας στο 

µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν ήταν 

µετρίσιµο. Η παρουσία της κοπριάς αλόγου επηρέασε διαφορετικά το µήκος των 

φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 10% κοπριάς αλόγου οι σπόροι στο συνεχές 

σκοτάδι  ηταν 5 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 4,5 cm. Στη 

συγκέντρωση 5% κοπριάς αλόγου στο συνεχές σκοτάδι ήταν 4,5 cm  και στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας ήταν 3,5 cm. 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στην 

εφαρµογή 2% κοπριάς προβάτου ήταν 2,5 cm και στο συνεχές σκοτάδι ήταν 5 cm 

(Εικ.26). 

Εικ. 26: Επίδραση της κοπριάς αλόγου στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 25°C 

στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.1.6 Επίδραση του βιο-άνθρακα (biochar) στην αύξηση φυτών µπάµιας σε 

θερµοκρασία 25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία του βιο-άνθρακα (biochar) επηρέασε διαφορετικά το 

µήκος των φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 15% βιο-άνθρακα (biochar) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι ήταν 5 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

ήταν 4 cm. Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 10% βιο-άνθρακα (biochar) το 

µήκος των φυτών της µπάµιας ήταν 10 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) ήταν 3cm. Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των 

φυτών της µπάµιας στην εφαρµογή 5% βιο-άνθρακα (biochar) ήταν 4 cm και στο 

συνεχές σκοτάδι ήταν 8 cm . Και στην εφαρµογή 2% βιο-άνθρακα (biochar) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι ήταν 6 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

ήταν 3 cm (Εικ.27). 

Εικ. 27: Επίδραση του βιο-άνθρακα (biochar) στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας 

στους 25°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι 
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2.2.2.1.7 Επίδραση της χιτίνης στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 

25
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Στη συγκέντρωση 3% χιτίνης(chitin) οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι 

ήταν 6 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 2 cm .Στο συνεχές 

σκοτάδι στη συγκέντρωση 2% χιτίνης (chitin) το µήκος των φυτών της µπάµιας δεν 

ήταν µετρίσιµο και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 3,5 cm (Εικ.28). 

Εικ. 28: Επίδραση της χιτίνης στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 25°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.1.1.8 Επίδραση της θερµοκρασίας 25
0
C και της φωτοπεριόδου 

(συνεχές σκοτάδι) στο µέγεθος φυταρίων µπάµιας 

Με βάση τον πίνακα 7 για το µέγεθος φυταρίων ικανότητας της µπάµιας σε 

θερµοκρασία 250C και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) συµπεραίνεται ότι το 

µεγαλύτερο µέγεθος φυταρίων παρατηρήθηκαι στην µεταχείριση µε 10% βιοάνθρακα 

(10,1cm) (Πιν.7). 

Πίνακας 7: Μέγεθος φυταρίων µπάµιας σε θερµοκρασία 250C και της φωτοπεριόδου 

(συνεχές σκοτάδι) 

Θερµοκρασία 25
0
C και φωτοπερίοδος (συνεχές σκοτάδι) 

Μέγεθος φυταρίων 

(10≥cm) (5-10cm) (0-5cm) 0 

10% βιοάνθρακα 
(10,1±0,7) 

5% βιοάνθρακα 
(7,8±0,7) 

15% βιοάνθρακα 
(4,8±0,7) 

240 mM NaCl 
(0) 

 40 mM NaCl 
(7,1±0,7) 

10% κοπριά αλόγου 
(4,8±0,7) 

2% ουρία 
(0) 

 2% βιοάνθρακα 
(6,3±0,7) 

10% κοπριά προβάτου 
(4,8±0,7) 

 

 3% χιτίνη 
(6,1±0,7) 

2% κοπριά αλόγου 
(4,7±0,7) 

 

 120 mM NaCl 
(5,2±0,7) 

5% κοπριά αλόγου 
(4,3±0,7) 

 

  Τύρφη 
(3,9±0,7) 

 

  2% κοπριά προβάτου 
(3,4±0,7) 

 

  80 mM NaCl 
(3,2±0,7) 

 

  5% κοπριά προβάτου 
(2,4±0,7) 

 

  2% χιτίνη 
(0,6±0,7) 
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2.2.1.1.9 Επίδραση της θερµοκρασίας 25
0
C και της φωτοπεριόδου 

(φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) στο µέγεθος φυταρίων 

µπάµιας 

Στη συνέχεια µε βάση τον πίνακα 8 για το µέγεθος φυταρίων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 250C και της φωτοπεριόδου Φως /Σκοτάδι 12h/12h) τα µεγαλύτερα 

ποσοστά αύξησης παρατηρήθηκαν στις εξής µεταχειρήσεις 10% κοπριά αλόγου 

(4,5cm), 5% βιοάνθρακα (3,9cm), 2% χιτίνη (3,6cm), 5% κοπριά αλόγου(3,5cm), 

15% βιοάνθρακα (3,5cm) 5% κοπριά προβάτου (3cm), Τύρφη (2,8cm), 2% 

βιοάνθρακα (2,8cm), 2% κοπριά αλόγου (2,7cm), 10% βιοάνθρακα(2,7cm),10% 

κοπριά αλόγου(2,5cm), 3% χιτίνη (2cm), 2% κοπριά προβάτου(1,8cm), 80 mM NaCl 

(1,7cm), 40 mM NaCl (1,3cm), 120 mM NaCl (0,4cm) και 2% χιτίνη (0,1cm) (Πικ.8) 

Πίνακας 2: Μέγεθος φυταρίων µπάµιας σε θερµοκρασία 250C και και της 
φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Θερµοκρασία 25
0
C και φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Μέγεθος φυταρίων 

(10≥cm) (5-10cm) (0-5cm) 0 

  10% κοπριά αλόγου 
(4,5±0,5) 

5% ουρία 
(0) 

  5% βιοάνθρακα 
(3,9±0,5) 

240 mM NaCl 
(0) 

  2% χιτίνη 
(3,6±0,5) 

 

 5% κοπριά αλόγου 
(0,35±0,5) 

 15% βιοάνθρακα 
(3,5±0,5) 

 5% κοπριά προβάτου 
(3,0±0,5) 

 Τύρφη 
(2,8±0,5) 

 2% βιοάνθρακα 
(2,8±0,5) 

 2% κοπριά αλόγου 
(2,7±0,5) 

 10% βιοάνθρακα 
(2,7±0,5) 

 10% κοπριά αλόγου 
(0,2,5±0,5) 

 3% χιτίνη 
(2,0±0,5) 

 2% κοπριά προβάτου 
(1,8±0,5) 
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 80 mM NaCl 
(1,7±0,5) 

 40 mM NaCl 
(1,3±0,5) 

 120 mM NaCl 
(0,4±0,5) 

 2% χιτίνη 
(0,1±0,5) 
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2.2.2.2       Επίδραση της θερµοκρασίας 27
0
C στην αύξηση φυτών µπάµιας 

2.2.2.2.1 Επίδραση του NaCl στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 

27
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο (Εικ. 29). Η παρουσία του NaCl επηρέασε διαφορετικά το µήκος των 

φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 240 mM NaCl οι σπόροι τόσο στο συνεχές 

σκοτάδι όσο και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν φύτρωσαν.  

Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 40 mM NaCl το µήκος των φυτών της 

µπάµιας ήταν 10 cm στη συγκέντρωση 80 mM NaCl ήταν 7 cm και στη συγκέντρωση 

120 mM ήταν 4 cm. 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στη 

συγκέντρωση 40 mM NaCl ήταν  5 cm στη συγκέντρωση 80 mM NaCl ήταν 3 cm 

στη συγκέντρωση 120 mM NaCl   ήταν 1 cm. Στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας σε όλες τις µεταχειρίσεις µε NaCl 

ήταν µικρότερη από τις αντίστοιχες στο συνεχές σκοτάδι (Εικ. 29). 

Εικ. 29: Επίδραση του NaCl στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 27°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδ 
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2.2.2.2 Επίδραση της ουρίας στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 

270C και δυο φωτοπεριόδους 

Στη θερµοκρασία 270C, στο συνεχές σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 

ώρες σκοτάδι στις δυο εφαρµογές ουρίας 2% και 5% τα φυτά δεν βλάστησαν (Εικ. 

30). 

 Εικ. 

30: Επίδραση της ουρίας στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 27°C στο σκοτάδι 

και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι  
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2.2.2.3 Επίδραση της τύρφης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 27
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο Στην εφαρµογή της τύρφης στο συνεχές σκοτάδι το µήκος της 

µπάµιας ήταν 1,5 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν  8,5 cm.(Εικ. 

31). 

Εικ. 31: Επίδραση της τύρφης στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 27°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.4 Επίδραση της κοπριάς προβάτου στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας 

σε θερµοκρασία 27
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία της κοπριάς προβάτου επηρέασε διαφορετικά το µήκος 

των φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 10% κοπριάς προβάτου οι σπόροι στο 

συνεχές σκοτάδι ήταν 6 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 9 cm 

.Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 5% κοπριάς προβάτου το µήκος των φυτών 

της µπάµιας ήταν 5 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 8 cm . 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στην 

εφαρµογή 2% κοπριάς προβάτου ήταν 7,5 cm και στο συνεχές σκοτάδι ήταν 8 cm 

(Εικ.32) 

Εικ. 32: Επίδραση της κοπριάς προβάτου στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 

27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.5 Επίδραση της κοπριάς αλόγου στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 27
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία της κοπριάς αλόγου επηρέασε διαφορετικά το µήκος των 

φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 10% κοπριάς αλόγου οι σπόροι στο συνεχές 

σκοτάδι ήταν 9 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 6 cm .Στο 

συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 5% κοπριάς αλόγου το µήκος των φυτών της 

µπάµιας ήταν 4 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 7 cm . Στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στην εφαρµογή 

2% κοπριάς αλόγου ήταν 8 cm και στο συνεχές σκοτάδι ήταν 8 cm (Εικ.33) 

Εικ. 33: Επίδραση της κοπριάς αλόγου στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 27°C 

στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.6 Επίδραση του βιο-άνθρακα (biochar) στη βλαστικότητα σπόρων 

µπάµιας σε θερµοκρασία 27
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία του βιοάνθρακα (biochar) επηρέασε διαφορετικά το 

µήκος των φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 15% βιοάνθρακα (biochar) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι ήταν 12 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

ήταν 8 cm .Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 10% βιοάνθρακα (biochar) το 

µήκος των φυτών της µπάµιας ήταν 8 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) ήταν 8,5cm . Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των 

φυτών της µπάµιας στην εφαρµογή 5% βιοάνθρακα (biochar) ήταν 10 cm και στο 

συνεχές σκοτάδι ήταν 5 cm . Και στην εφαρµογή 2% βιοάνθρακα (biochar) οι σπόροι 

στο συνεχές σκοτάδι ήταν 9 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 11 

cm (Εικ.34) 

Εικ. 34: Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 

27°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι 
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2.2.2.7 Επίδραση της χιτίνης στη βλαστικότητα σπόρων µπάµιας σε 

θερµοκρασία 27
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Στη συγκέντρωση 3% χιτίνης(chitin) οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι 

ήταν 3 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 7 cm .Στο συνεχές 

σκοτάδι στη συγκέντρωση 2% χιτίνης (chitin) το µήκος των φυτών της µπάµιας ήταν 

4 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 9,5cm (Εικ.35) 

 Εικ. 35: Επίδραση της χιτίνης στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 27°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.8 Επίδραση της θερµοκρασίας 27
0
C και της φωτοπεριόδου (συνεχές 

σκοτάδι) στο µέγεθος φυταρίων µπάµιας 

Με βάση τον πίνακα 7 για το µέγεθος φυταρίων ικανότητας της µπάµιας σε 

θερµοκρασία 270C και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) συµπεραίνεται ότι το 

µεγαλύτερα µεγέθη φυταρίων παρατηρήθηκαν στις εξής µεταχειρίσεις 15% 

βιοάνθρακα (11,6cm) και 40 mM NaCl (10,2cm) (Πιν.9). 

Πίνακας 8: Μέγεθος φυταρίων µπάµιας σε θερµοκρασία 250C και της φωτοπεριόδου 

(συνεχές σκοτάδι) 

 

Θερµοκρασία 27
0
C και φωτοπερίοδος (συνεχές σκοτάδι) 

Μέγεθος φυταρίων 

(10≥cm) (5-10cm) (0-5cm) 0 

15% βιοάνθρακα 
(11,6±0,7) 

2% βιοάνθρακα 
(9,0±0,7) 

5% βιοάνθρακα 
(4,9±0,7) 

240 mM NaCl 
(0) 

40 mM NaCl 
(10,2±0,7) 

10% κοπριά αλόγου 
(8,8±0,7) 

5% κοπριά αλόγου 
(4,3±0,7) 

2% ουρία 
(0) 

 2% κοπριά προβάτου 
(7,9±0,7) 

2% χιτίνη 
(3,8±0,7) 

5% ουρία 
(0) 

 10% κοπριά αλόγου 
(7,7±0,7) 

120 mM NaCl 
(3,8±0,7) 

 

 10% βιοάνθρακα 
(7,6±0,7) 

3% χιτίνη 
(3,3±0,7) 

 

 80 mM NaCl 
(7,1±0,7) 

Τύρφη 
(1,7±0,7) 

 

 10% κοπριά 
προβάτου 
(6,0±0,7) 

  

 5% κοπριά προβάτου 
(5,1±0,7) 
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2.2.1.1.9 Επίδραση της θερµοκρασίας 27
0
C και της φωτοπεριόδου 

(φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) στο µέγεθος φυταρίων 

µπάµιας 

Στη συνέχεια µε βάση τον πίνακα 10 για το µέγεθος φυταρίων ικανότητας της 

µπάµιας σε θερµοκρασία 270C και της φωτοπεριόδου Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερα µέγεθη φυταρίων παρατηρήθηκαν στις εξής 

µεταχειρήσεις 2% βιοάνθρακα (11,2cm) και 5% βιοάνθρακα (10,2cm). (Πικ.10) 

Πίνακας 2: Μέγεθος φυταρίων µπάµιας σε θερµοκρασία 270C και και της 

φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

 

Θερµοκρασία 27
0
C και φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Μέγεθος φυταρίων 

(10≥cm) (5-10cm) (0-5cm) 0 

2% βιοάνθρακα 
(11,2±0,5) 

2% χιτίνη 
(9,6±0,5) 

80 mM NaCl 
(2,6±0,5) 

240 mM NaCl 
(0) 

5% βιοάνθρακα 
(10,2±0,5) 

Τύρφη 
(0,8,7±0,5) 

120 mM NaCl 
(1,1±0,5) 

2% ουρία 
(0) 

 10% κοπριά 
προβάτου 
(8,5±0,5) 

 5% ουρία 
(0) 

10% βιοάνθρακα 
(0,8,4±0,5) 

 240 mM NaCl 
(0) 

2% βιοάνθρακα 
(7,9±0,5) 

 

3% χιτίνη 
(7,8±0,5) 

 

2% κοπριά 
προβάτου 
(7,7±0,5) 

 

5% κοπριά αλόγου 
(7,6±0,5) 

 

2% κοπριά αλόγου 
(0,7,5±0,5) 

 

5% κοπριά αλόγου 
(6,9±0,5) 

 

10% κοπριά αλόγου 
(6,2±0,5) 

 

40mM NaCl 
(5,6±0,5) 

 

 

 



 

  88 | P a g e  

 

 

2.2.2.3  Επίδραση της θερµοκρασίας 28
0
C στην αύξηση φυτών µπάµιας 

2.2.2.3.1 Επίδραση του NaCl στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 25
0
C 

και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 25°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο (Εικ. 22). Η παρουσία του NaCl επηρέασε διαφορετικά το µήκος των 

φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 240 mM NaCl οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι 

δεν φύτρωσαν. και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 1 cm. 

Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 40 mM NaCl, 80 mM NaCl και στη 

συγκέντρωση 120 mM. το µήκος των φυτών της µπάµιας δεν ήταν µετρήσιµο. 

Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στη 

συγκέντρωση 40 mM NaCl ήταν 1,5 cm στη συγκέντρωση 80 mM NaCl ήταν 4,5 cm 

στη συγκέντρωση 120 mM NaCl 1,5cm. Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το 

µήκος των φυτών της µπάµιας σε όλες τις µεταχειρίσεις µε NaCl ήταν πολύ 

µεγαλύτερη  από τις αντίστοιχες στο συνεχές σκοτάδι (Εικ. 36). 

Εικ. 36: Επίδραση του NaCl στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 28°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.3.2 Επίδραση της ουρίας στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 

28
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο καθώς επίσης και στην εφαρµογή της ουρίας και στις δυο 

φωτοπεριόδους (Εικ. 37). 

Εικ. 37: Επίδραση της ουρίας στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 28°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι  
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2.2.2.3.3 Επίδραση της τύρφης στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 

28
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 27°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο Στην εφαρµοφή της τύρφης στο συνεχές σκοτάδι το µήκος της 

µπάµιας ήταν 1,5 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος της 

µπάµιας ήταν 1,7 cm (Εικ. 38). 

Εικ. 38: Επίδραση της τύρφης στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 28°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

H2O Τύρφη

Μ
ή
κ
ο
ς 
φ
υ
τα
ρ
ίω
ν
 (

cm
)

Θερμοκρασία 28°C

Σκοτάδι Φως /Σκοτάδι 12h/12h)



 

  91 | P a g e  

 

2.2.2.3.4 Επίδραση της κοπριάς προβάτου στην αύξηση φυτών µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία της κοπριάς προβάτου επηρέασε διαφορετικά το µήκος 

των φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 10% κοπριάς προβάτου οι σπόροι στο 

συνεχές σκοτάδι δεν ήταν µετρίσηµοι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

ήταν 1,2 cm .Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 5% κοπριάς προβάτου το µήκος 

των φυτών της µπάµιας ήταν 1,3 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

ήταν 1,7cm . Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της 

µπάµιας στην εφαρµογή 2% κοπριάς προβάτου ήταν 1,8 cm και στο συνεχές σκοτάδι 

ήταν 1 cm (Εικ.39) 

 

Εικ. 39: Επίδραση της κοπριάς προβάτου στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 

28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.3.5 Επίδραση της κοπριάς αλόγου στην αύξηση φυτών µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία της κοπριάς αλόγου επηρέασε διαφορετικά το µήκος των 

φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 10% κοπριάς αλόγου οι σπόροι στο συνεχές 

σκοτάδι ήταν 11 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 25 cm .Στο 

συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 5% κοπριάς αλόγου το µήκος των φυτών της 

µπάµιας ήταν 7 cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 27 cm . Στην 

φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των φυτών της µπάµιας στην εφαρµογή 

2% κοπριάς αλόγου ήταν 13 cm και στο συνεχές σκοτάδι  ήταν 5 cm  (Εικ.40). 

Εικ. 40: Επίδραση της κοπριάς αλόγου στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 28°C 

στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 
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2.2.2.3.6 Επίδραση του βιο-άνθρακα (biochar) στην αύξηση φυτών µπάµιας σε 

θερµοκρασία 28
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Η παρουσία του βιο-άνθρακα (biochar) επηρέασε διαφορετικά το 

µήκος των φυτών της µπάµιας. Στη συγκέντρωση 15% βιοάνθρακα (biochar) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι ήταν 0,3cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

ήταν 0,3cm .Στο συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 10% βιοάνθρακα (biochar) το 

µήκος των φυτών της µπάµιας ήταν 0,1cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h 

(φως:σκοτάδι) ήταν 0,8cm . Στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) το µήκος των 

φυτών της µπάµιας στην εφαρµογή 5% βιοάνθρακα (biochar) ήταν 0,4 cm και στο 

συνεχές σκοτάδι ήταν 0,2cm . Και στην εφαρµογή 2% βιοάνθρακα (biochar) οι 

σπόροι στο συνεχές σκοτάδι ήταν 0,1cm και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) 

ήταν 1,3cm (Εικ.41) 

Εικ. 41: Επίδραση του βιοάνθρακα (biochar) στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 

28°C στο σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι 
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2.2.2.3.7 Επίδραση της χιτίνης στην αύξηση φυτών µπάµιας σε θερµοκρασία 

28
0
C και δυο φωτοπεριόδους 

Στους 28°C στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών το µήκος των φυτών της µπάµιας 

στο µάρτυρα στο συνεχές σκοτάδι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) δεν 

ήταν µετρίσιµο. Στη συγκέντρωση 3% χιτίνης(chitin) οι σπόροι στο συνεχές σκοτάδι 

δεν ήταν µετρήσιµοι και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 15 cm . Στο 

συνεχές σκοτάδι στη συγκέντρωση 2% χιτίνης (chitin) το µήκος των φυτών της 

µπάµιας δεν ήταν µετρήσιµο και στην φωτοπερίοδο 12:12h (φως:σκοτάδι) ήταν 18 

cm (Εικ.42) 

Εικ. 42: Επίδραση της χιτίνης στο µήκος (±s.e.) φυτών µπάµιας στους 28°C στο 

σκοτάδι και σε φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

 2.2.2.3.8 Επίδραση της θερµοκρασίας 28
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Με βάση τον πίνακα 11 για το µέγεθος φυταρίων ικανότητας της µπάµιας σε 

θερµοκρασία 280C και της φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) συµπεραίνεται ότι το 

µεγαλύτερα µέγεθη φυταρίων παρατηρήθηκαν στις εξής µεταχειρήσεις 15% 

βιοάνθρακα(0,14cm), 5% βιοάνθρακα(0,10cm) 5% βιοάνθρακα (0,10cm), 5% κοπριά 

προβάτου (0,07cm), 10% κοπριά αλόγου(0,07cm), 10% βιοάνθρακα (0,06cm), 2% 

βιοάνθρακα(0,06cm), 2% κοπριά προβάτου (0,05cm) και 5% κοπριά προβάτου 

(0,04cm). (Πιν.11). 

Πίνακας 11: Μέγεθος φυταρίων µπάµιας σε θερµοκρασία 280C και της 
φωτοπεριόδου (συνεχές σκοτάδι) 

Θερµοκρασία 28
0
C και φωτοπερίοδος (συνεχές σκοτάδι) 

Μέγεθος φυταρίων 

(10≥cm) (5-10cm) (0-5cm) 0 

  15% βιοάνθρακα 
(1,4±0,7) 

2% ουρία 
(0) 

5% βιοάνθρακα 
(1,0±0,7) 

5% ουρία 
(0) 

 5% κοπριά προβάτου 
(0,7±0,7) 

 

  10% κοπριά αλόγου 
(0,7±0,7) 

 

  10% βιοάνθρακα 
(0,6±0,7) 

 

  2% βιοάνθρακα 
(0,6±0,7) 

 

 2% κοπριά προβάτου 
(0,5±0,7) 

 

  5% κοπριά προβάτου 
(0,4±0,7) 

 

 

  

 

 

 

2.2.2.3.9  Επίδραση της θερµοκρασίας 28
0
C και της φωτοπεριόδου 

(φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) στο µέγεθος φυταρίων µπάµιας 
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Στη συνέχεια µε βάση τον πίνακα 10 για το µέγεθος φυταρίων ικανότητας της 

µπάµιας σε θερµοκρασία 270C και της φωτοπεριόδου Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερα µέγεθη φυταρίων παρατηρήθηκαν στις εξής 

µεταχειρήσεις 5% βιοάνθρακα (1,02cm). 5% βιοάνθρακα (0,13cm), 2% βιοάνθρακα 

(0,09cm), 15% βιοάνθρακα (0,08cm) 10% βιοάνθρακα (0,08cm) 5% κοπριά 

αλόγου(0,08cm) 10% κοπριά αλόγου(0,07cm) 2% κοπριά προβάτου (0,05cm), 5% 

κοπριά προβάτου (0,05cm), 2% κοπριά αλόγου (0,04cm) και 2% κοπριά αλόγου 

(0,03cm) (Πικ.10) 

Πίνακας 12: Μέγεθος φυταρίων µπάµιας σε θερµοκρασία 280C και και της 

φωτοπεριόδου (Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Θερµοκρασία 28
0
C και φωτοπερίοδος Φως /Σκοτάδι 12h/12h) 

Μέγεθος φυταρίων 

(10≥cm) (5-10cm) (0-5cm) 0 

 5% βιοάνθρακα 
(1,3±0,5) 

240 mM NaCl 
(0) 

  2% βιοάνθρακα 
(0,9±0,5) 

2% ουρία 
(0) 

  15% βιοάνθρακα 
(0,8±0,5) 

5% ουρία 
(0) 

 10% βιοάνθρακα 
(0,8±0,5) 

 

 5% κοπριά αλόγου 
(0,8±0,5) 

 10% κοπριά αλόγου 
(0,7±0,5) 
2% κοπριά προβάτου 
(5±0,5) 

 5% κοπριά προβάτου 
(5±0,5) 

 2% κοπριά αλόγου 
(0,4±0,5) 

 2% κοπριά αλόγου 
(0,3±0,5) 
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Συµπέρασµα 

Για την επίδραση της προσθήκης του NaCl (40, 80, 120, 240mM) της ουρίας (2%, 

5%), της τύρφης, του βιο-άνθρακα, της χιτίνης και δύο ειδών ζωικής κοπριάς, του 

πρόβατου (2%, 5%, 10%), του αλόγου (2%, 5%, 10%) σε 3 διαφορετικές 

θερµοκρασίες, 250C, 270C και 280C και δυο φωτοπεριόδους (συνεχές σκοτάδι και σε 

φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) στη βλάστηση σπόρων και στην 

αύξηση του µήκους των φυταρίων της µπάµιας (Abelmoschus esculentus L.)  

στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών 

1) όσον αφορά την βλαστική ικανότητα των σπόρων  

• Από όλες τις µεταχειρίσεις οι σπόροι της µπάµιας εµφάνισαν τη µεγαλύτερη 

βλαστικότητα (30-38%) ήταν στη θερµοκρασία 25°C µε φωτοπερίοδο 

(συνεχές σκοτάδι) και 40, 80, 120mM NaCl. 

• Στη θερµοκρασία 27°C και φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) µε 2% 10%, 15% 

βιοάνθρακα η βλαστική ικανότητα κυµάνθηκε µεταξύ 27-31%. 

• Στη θερµοκρασία 28°C και φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) µε 15% 

βιοάνθρακα η βλαστική ικανότητα ήταν 21%. 

• Στη θερµοκρασία 25°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) 

µε  

α) 15% βιοάνθρακα η βλαστική ικανότητα ήταν 26%,  

β) 40 mM NaCl η βλαστική ικανότητα ήταν 23%,  

γ) 2% κοπριά αλόγου ή 10% βιοάνθρακα η βλαστική ικανότητα ήταν 22% 

• Στη θερµοκρασία 27°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) 

µε  

α) 3% χιτίνη ή Τύρφη 26% η βλαστική ικανότητα ήταν 26%,  

β) 5% βιοάνθρακα ή 40 mM NaCl η βλαστική ικανότητα ήταν 25%,  

γ) 2% κοπριά αλόγου ή 15% βιοάνθρακα ή 2%, 5% κοπριά προβάτου η 

βλαστική ικανότητα ήταν 22% 

• Στη θερµοκρασία 28°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) 

µε 5% βιοάνθρακα και 80mM NaCl η βλαστική ικανότητα ήταν 26% και 23% 

αντίστοιχα. 

• στις 3 διαφορετικές θερµοκρασίες, 250C, 270C και 280C και δυο φωτοπεριόδους 

οι σπόροι µπάµιας δεν βλάστησαν στο µάρτυρα (H2O). 
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• στις 3 διαφορετικές θερµοκρασίες, 250C, 270C και 280C και συνεχές σκοτάδι οι 

σπόροι µπάµιας δεν βλάστησαν µε 240mM NaCl και µε 5% ουρία. 

• µε θερµοκρασία 28°C και δυο φωτοπεριόδους (συνεχές σκοτάδι) και σε 

φωτοπερίοδο 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) οι σπόροι µπάµιας δεν 

βλάστησαν µε 2%, 5% ουρία και µε 40, 80, 120mM NaCl. 

2) όσον αφορά το µέγεθος των φυταρίων 

• Από όλες τις µεταχειρίσεις το µεγαλύτερο το µέγεθος είχαν τα φυτάρια της 

µπάµιας στη θερµοκρασία 27°C και στις δυο φωτοπερίοδους (συνεχές 

σκοτάδι) και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) µε 2%, 5%, 

15% βιοάνθρακα ή 40 mM NaCl. 

• Στη θερµοκρασία 25°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος ήταν 

µεταξύ 5-10 cm στις µεταχειρίσεις µε 2% ή 5 % ή 15% βιοάνθρακα, 40 mM 

NaCl και 3% χιτίνη. 

• Στη θερµοκρασία 27°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος ήταν 

µεταξύ 5-10 cm ήταν στις µεταχειρίσεις µε 2% ή 10% βιοάνθρακα, 5%, 10% 

κοπριά αλόγου, 2% κοπριά προβάτου και 80 mM NaCl. 

• Στη θερµοκρασία 28°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος ήταν 

πολύ µικρό, το µεγαλυτερο 1 cm µε5% βιοάνθρακα. 

• Στη θερµοκρασία 25°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) 

το µέγεθος φυταρίων ήταν µικρό, το µεγαλύτερο ήταν 4,5 cm µε 10% κοπριά 

αλόγου. 

• Στη θερµοκρασία 27°C και φωτοπερίοδο (12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι) 

το µέγεθος φυταρίων ήταν µεταξύ 5-10 cm ήταν µε 2% χιτίνη, 2%, 10% κοπριά 

προβάτου, 2%, 10% βιοάνθρακα 2% 5%,10% κοπριά αλόγου,40 mM NaCl.  

• Στη θερµοκρασία 28°C µε φωτοπερίοδο (συνεχές σκοτάδι) το µέγεθος ήταν 

πολύ µικρό (1 cm µε 5% βιοάνθρακα). 
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