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Π

έραν από τις βασικές καλλιεργητικές πρακτικές άρδευσης και θρέψης, ανάµεσα στους ελεγχόµενους παράγοντες διαµόρφωσης της ποιότητας στο καρπούζι, κυριότεροι είναι ο συνδυασµός ποικιλίας και υποκειµένου, ο χρόνος συγκοµιδής και η περίοδος της µετασυλλεκτικής διατήρησης. Συνήθης
είναι η εκτίµηση των καταναλωτών ότι, η ποιότητα των εγχώριων καρπουζιών έχει υποβαθµιστεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αυθαίρετα αποδίδουν στην καθολική, πλέον, πρακτική του εµβολιασµού σε
υποκείµενα κολοκυνθοειδών ανθεκτικά σε παθογόνα εδάφους. Στην εκτίµησή τους αυτή αγνοούν ότι
πέραν της διάδοσης του εµβολιασµού έχουν παράλληλα εξελιχθεί και οι καλλιεργούµενες ποικιλίες. Θα
πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, η εξέλιξη των ποικιλιών µέσα από τη γενετική βελτίωσή τους υπαγορεύεται πρώτιστα από την ανάγκη για νέους τύπους ποικιλιών ανθεκτικών στις αυξανόµενες πιέσεις από
ασθένειες και δευτερευόντως στη βελτίωση της οργανοληπτικής αξίας. Περαιτέρω, στην αντίληψη των
καταναλωτών ως προς τη διαµόρφωση της ποιότητας στο καρπούζι δεν συνυπολογίζεται η επίδραση του
χρόνου συγκοµιδής και των συνθηκών µετασυλλεκτικής διατήρησης. Επιδιώκοντας να δώσει απαντήσεις
στα πιο πάνω ερωτήµατα, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) προβαίνει τα τελευταία τρία χρόνια σε
διερεύνηση της επίδρασης του χρόνου συγκοµιδής, του υποκείµενου, και της περιόδου διατήρησης σε
συµβατικές συνθήκες (25°C) στην ποιότητα του αριθµού ποικιλιών καρπουζιού.
Σε σχέση µε το χρόνο συγκοµιδής, η µέχρι τώρα εργασία έχει καταδείξει ότι, η βέλτιστη ποιότητα, ως
συνάρτηση γλυκύτητας και συνεκτικότητας της
σάρκας, στις πλείστες ποικιλίες, διαµορφώνεται σε
35 ως 40 ηµέρες από την άνθηση, ενώ σε µεµονωµένες ποικιλίες η συγκοµιδή µπορεί κατ’ εξαίρεση
να διενεργηθεί πριν ή µετά την περίοδο αυτή (Σχ.
1). Σε σχέση µε τον εµβολιασµό, η απόδοση όλων
των ποικιλιών που αξιολογήθηκαν (µικρόκαρπες,
µεγαλόκαρπες, ένσπερµες, άσπερµες) αυξήθηκε
σηµαντικά από όλα τα υβριδικά υποκείµενα κολοκυνθοειδών στα οποία εµβολιάστηκαν. Υπό ευνοϊκές συνθήκες για εκτεταµένη καρπόδεση και παραγωγή, το ύψος της παραγωγής στις εµβολιασµένες ποικιλίες µπορεί να ξεπεράσει τους 100 τόνους
ανά εκτάριο, υπερβαίνοντας κατά 40% την αντί-

στοιχη παραγωγή στις αυτόριζες ποικιλίες. Το µε-

Σχεδιάγραµµα 1. Εξέλιξη της συγκέντρωσης των διαλυτών στερεών σε σχέση µε την ηλικία του φρούτου από την
ηµεροµηνία άνθησης των ποικιλιών Extazy, Pegasus και
Torpilla.
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γάλο φορτίο παραγωγής µπορεί να επιβαρύνει
ελαφρώς την ωρίµαση των καρπών, µε συνέπεια
την περιορισµένη µείωση της γλυκύτητας. Ωστόσο,
η περιεκτικότητα διαλυτών στερεών (γλυκύτητα)
της ποικιλίας µε κανένα υποκείµενο δεν µειώθηκε
σε βαθµό που να συνιστά ουσιαστική υποβάθµιση
της ποιότητας.
Περαιτέρω, όπου διαπιστώθηκε µείωση της γλυκύτητας µε τον εµβολιασµό, αυτή έγινε εµφανής
µετά από διατήρηση και όχι στο στάδιο της συγκοµιδής. Αντίθετα, σε όλους τους συνδυασµούς υποκειµένου-ποικιλίας παρατηρήθηκε αυξηµένη συνεκτικότητα της σάρκας των καρπουζιών. Συνεπώς,
ο εµβολιασµός δεν ευθύνεται για τα φαινόµενα
µειωµένης συνεκτικότητας ή κατάρρευσης της
σάρκας που συχνά παρατηρούνται στα καρπούζια
όψιµης καλλιέργειας. Επιπρόσθετα, όλα τα υβριδικά υποκείµενα κολοκυνθοειδών που εξετάστηκαν αύξησαν µετασυλλεκτικά τη συγκέντρωση λυκοπενίου στη σάρκα των καρπουζιών, βελτιώνοντας έτσι την ειδική διατροφική τους αξία. Το
λυκοπένιο αποτελεί συστατικό υψηλής διατροφικής αξίας µε αντικαρκινικές ιδιότητες και ευθύνεται
για το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώµα της σάρκας.
Το χρώµα της σάρκας στα καρπούζια από εµβολιασµένες ποικιλίες υπήρξε βαθύτερο και εντονότερο
από ό,τι στις µη εµβολιασµένες ποικιλίες.
Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων στο ΙΓΕ έδειξαν,
επίσης, ότι, ο εµβολιασµός σε υβριδικά υποκείµενα
κολοκυνθοειδών βελτιώνει τη µετασυλλεκτική
διατηρησιµότητα των καρπών σε όλες τις ποικιλίες
που εξετάστηκαν. Ωστόσο, ενώ η βέλτιστη θερµοκρασία διατήρησης για τα καρπούζια είναι 10-12°C
η διακίνηση και η διατήρησή τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο γίνεται για πρακτικούς λόγους σε
συνθήκες περιβάλλοντος. Κατά τη διατήρηση
στους 25°C εξακριβώθηκε ότι, µειώνονται σταδιακά
η γλυκύτητα και η συνεκτικότητα της σάρκας,
καθώς και το πάχος της φλούδας. Αντίθετα, µετά
από επτά ηµέρες διατήρησής τους, στους 25°C,
παρατηρείται κορύφωση της συγκέντρωσης του
λυκοπενίου στη σάρκα των καρπουζιών µε παράλληλη ένταση του χρωµατισµού της σάρκας. Από τα
ίδια αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι διατήρηση
των καρπουζιών για περίοδο πέραν των επτά ηµερών σε συνθήκες περιβάλλοντος οδηγεί σε σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας.
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Ο εµβολιασµός των ποικιλιών καρπουζιού σε υποκείµενα κολοκυνθοειδών ανθεκτικά σε παθογόνα
εδάφους πρέπει να αντικρίζεται ως µια πρακτική
φιλική προς το περιβάλλον σε αντικατάσταση της
αποσυρθείσας απολύµανσης εδάφους µε βρωµιούχο µεθύλιο. Επιπρόσθετα, ο εµβολιασµός σε
υβριδικά υποκείµενα κολοκυνθοειδών αυξάνει σηµαντικά την παραγωγή των ποικιλιών καρπουζιών
χωρίς, στις πλείστες περιπτώσεις, να εµφανίζονται
αξιοσηµείωτες αρνητικές επιδράσεις στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους. Αντίθετα, χαρακτηριστικά,
όπως η συνεκτικότητα της σάρκας, η περιεκτικότητά της σε λυκοπένιο και ο χρωµατισµός της παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση. Από τη σχετική
ερευνητική εργασία συµπεραίνεται, επίσης, ότι, για
την υποβάθµιση της ποιότητας στο καλοκαιρινό
καρπούζι καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει ο χρόνος συγκοµιδής, αλλά ιδιαίτερα η περίοδος και οι
συνθήκες διατήρησης µέχρι την κατανάλωση.
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ο σπαράγγι (
) ήταν γνωστό από τους αρχαίους
χρόνους ως ένα σπάνιο και ακριβό χορταρικό. Το φυτό σπαράγγι (Αspa) είναι µονοκότυλο, αναρριχώµενο ή θαµνώδες φυτό, αυτοφυές ή καλλιεργούµενο και χρησιµοποιείται ως λαχανικό ή καλλωπιστικό. Το εδώδιµο µέρος (σπαράγγια) είναι οι σαρκώδεις βλαστοί του. Πρόκειται για ένα πολυετές φυτό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των
Λειριοειδών, στην οποία ανήκουν, επίσης, το κρεµµύδι, το πράσο και το
σκόρδο. Καλλιεργείται για τους νόστιµους και τρυφερούς βλαστούς του, οι
οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως φρέσκοι, κατεψυγµένοι ή κονσερβοποιηµένοι. Τα σπαράγγια καλλιεργούνται σε πολλές Χώρες της Βόρειας και Νότιας Αµερικής, της Ασίας, της Ευρώπης, της Αφρικής, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Στη Βόρεια Ευρώπη, είναι διαδεδοµένη
η παραγωγή λευκών σπαραγγιών, ενώ στη Βόρεια Αµερική η παραγωγή
πράσινων σπαραγγιών.

