Αξιοποίηση αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας:
Ενδεικτικές περιπτώσεις παραγωγής οργανοχουμικών
εδαφοβελτιωτικών και εδώδιμης μυκητιακής βιομάζας

Γιώργος Ζερβάκης
Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας,
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Ποσότητες αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργείων που παράγονται κατά τη
διαδικασία παραλαβής του ελαιολάδου
100 kg ελαιόκαρπος:

100-160 l ΥΑΕ
ή

55 kg πυρήνας ( 35 kg πυρηνόξυλο),
4 kg λιόφυλλα

80 kg διφασικό απόβλητο + 20 l ΥΑΕ
Μέση ετήσια
παραγωγή
στη Μεσόγειο:

10 x 106 m3 ΥΑΕ,

4x106 tn πυρηνόξυλο,
0.5 x 106 tn λιόφυλλα
και 18 x 106 tn υπολείμματα κλαδευμάτων

+ 5 x 106 τόνοι διφασικό απόβλητο

με έντονη εποχικότητα παραγωγής (από Νοέμβριο έως Μάρτιο)

Έργο ‘ΦΠ66’
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο κύριος στόχος έργου ήταν να συνδυαστεί
αποτοξικοποίηση των αποβλήτων ελαιουργείων
προστιθέμενης αξίας.

η αποτελεσματική αποδόμησημε την παραγωγή προϊόντων

Το πρώτο μέρος του στόχου πραγματοποιήθηκε μέσω της βιολογικής επεξεργασίας των
αποβλήτων ελαιουργείων.
Επιλεγμένοι μικροοργανισμοί με υψηλή αποτελεσματικότητα αποδόμησης και
αποτοξικοποίησης οργανικών αποβλήτων χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των
λιόζουμων (αρχικώς σε ειδικά αναπτυγμένους βιοαντιδραστήρες εργαστηριακής κλίμακας
και κατόπιν σε πιλοτικές μονάδες).
Παράλληλα, αξιολογήθηκε η in situ αποδόμηση των λιόζουμων, εξετάστηκε
η
ανακύκλωση των αποβλήτων ελαιουργείων σε γεωργικά εδάφη και η διαδικασία
κομποστοποίησης αποβλήτων και παραπροϊόντων ελαιουργίας με στόχο τη βελτίωση της
γονιμότητας των εδαφών και την παραγωγή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων
(λιπαντικών εισροών με επισχετική δράση στην ανάπτυξη φυτοπαθογόνων
μικροοργανισμών εδάφους)

Για την επίτευξη του δεύτερου μέρους του στόχου, η αξιοποίηση των
λιόζουμων πραγματοποιήθηκε μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγισης,
με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση των άλλων παραπροϊόντων της ελαιουργίας
(συμπεριλαμβανομένου και ελαιοπυρηνολύματος που παράγεται από τα
ελαιοτριβεία δύο φάσεων), ώστε να προκύψουν:
•

εδαφοβελτιωτικά και κομπόστ για χρήση σε κηπευτικές και δενδρώδεις
καλλιέργειες,

•

μυκητιακή πρωτεϊνη (π.χ. για εμπλουτισμό ζωοτροφών),

•

εδώδιμα μανιτάρια Pleurotus,

•

χημικές ενώσεις (από ενδιάμεσα προϊόντα αποδόμησης των YAE με
επιλεγμένους μικροοργανισμούς) με φαρμακευτικό ή/και βιομηχανικό
ενδιαφέρον.

Βιοκαλλιεργητές Σητείας Α.Ε.
Διαχείριση αποβλήτων
διφασικού ελαιοτριβείου

Τα υλικά των οποίων η διαχείρισηαξιοποίηση αποτελούσε άμεση
προτεραιότητα ήταν τα απόβλητα του
διφασικού ελαιοτριβείου της εταιρείας που
είχαν συσσωρευτεί από τη αρχή της
λειτουργίας του (2001-02), δηλαδή περί
τα 10.000 κ.μ. από:
- Αφυδατωμένο-παλιό απόβλητο και
- Φρέσκο απόβλητο
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Στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας Βιοκαλλιεργητές Σητείας πραγματοποιήθηκε σε
πρώτη φάση η παρασκευή κομπόστ με βάση τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την
αναγκαιότητα άμεσης διαχείρισης των ποσοτήτων αποβλήτων που είχαν συσσωρευτεί.
Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των επιμέρους υλικών που απαιτούνταν για το
σχηματισμό μιγμάτων προς κομποστοποίηση, προσδιορίστηκαν βασικά φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά των διαθέσιμων πρώτων υλών (C, N, υγρασία, ειδικό βάρος, κ.λ.π.).
Ενδεικτικά παραθέτονται οι τιμές C/N που μετρήθηκαν:
Ελαιοπυρηνόλυμα φρέσκο
Ελαιοπυρηνόλυμα αφυδατωμένο
Λιόφυλλα
Πυρηνόξυλο
Στέμφυλα
Κοπριά βοειδών

53
74
37
65
25
20

Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν έξι μίγματα και τελικά διατηρήθηκαν μέχρι το τέλος της
διαδικασίας πέντε κομπόστ με την ακόλουθη σύνθεση:
Κομπόστ 1 Κομπόστ 2 Κομπόστ 3 Κομπόστ 4 Κομπόστ 6 -

απόβλητο + λιόφυλλα + στέμφυλα
απόβλητο + λιόφυλλα + στέμφυλα + οργ. άζωτο
απόβλητο + λιόφυλλα + κοπριά
απόβλητο* + λιόφυλλα + κοπριά + στέμφυλα + πυρηνόξυλο
απόβλητο** + λιόφυλλα + κοπριά + στέμφυλα

Τα έξι σειράδια (windrows) που δημιουργήθηκαν είχαν τις ακόλουθες αρχικές
διαστάσεις:
Μήκος - 45,0 μ.
Πλάτος - 2,0 μ.
Ύψος - 1,3 μ.
και περιείχαν από 44 - 56 κ.μ. υλικών το κάθε ένα.
Οι αρχικές μετρήσεις που έγιναν στα επιμέρους μίγματα στην αρχή της
κομποστοποίησης, είχαν ως εξής:

Κομπόστ 1.
Κομπόστ 2.
Κομπόστ 3.
Κομπόστ 4.
Κομπόστ 5.
Κομπόστ 6.

C/N
34
25
27
35
26
28

pH
7.1
6.9
6.7
7.0
7.5
7.2

Moisture (%)

50-60

Στη συνέχεια μετρήθηκαν καθημερινά οι θερμοκρασίες σε έξι σημεία του εσωτερικού
κάθε σειραδιού. Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο μετρήσεις την εβδομάδα για την
κατανάλωση οξυγόνου, το pH και την υγρασία του κομπόστ.

• Οι τιμές της σχετικής υγρασίας διατηρήθηκαν στο 45-60% από την
αρχή έως το τέλος της διαδικασίας κομποστοποίησης

pH

• Οι τιμές του pH αρχικά κυμάνθηκαν μεταξύ 7,3-8,0 και αργότερα
σταθεροποιήθηκαν στο 8,5-8,8
9
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Μεταβολή της θερμοκρασίας των κομπόστ κατά τη διάρκεια της
κομποστοποίησης διάρκειας 90 ημερών
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Μεταβολή της περιεκτικότητας σε οξυγόνο (%) στο εσωτερικό των κομπόστ κατά
τη διάρκεια της κομποστοποίησης διάρκειας 90 ημερών

• Μετά το πέρας της
διαδικασίας
κομποστοποίησης που
διήρκεσε 90 ημέρες, το
κομπόστ μεταφέρθηκε
σε παρακείμενο χώρο
για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία ωρίμανσης
του

• Παράλληλα έγιναν αναλύσεις των βασικών φυσικοχημικών
χαρακτηριστικών των κομπόστ και ακολούθησε αξιολόγηση τους
τόσο σε εργαστηριακά πειράματα όσο και σε δοκιμές πεδίου

Αποτελέσματα αναλύσεων φυσικοχημικών
χαρακτηριστικών τριών επιλεγμένων κομπόστ
Αγωγιμότητα (mS/cm)

2,03

1,89

1,65

pH

8,15

8,36

8,41

Ειδικό βάρος (g/cm3)

0,76

0,59

0,67

Οργανική ουσία (% Ξ.Ο.)

39,14

44,01

48,62

Τέφρα (% Ξ.Ο.)

60,86

55,99

51,38

Ολικό άζωτο (% Ξ.Ο.)

2,10

2,00

2,09

Φώσφορος (% Ξ.Ο.)

0,15

0,21

0,19

Κάλιο (% Ξ.Ο.)

0,48

0,36

0,44

Μαγνήσιο (% Ξ.Ο.)

0,83

0,62

0,67

Νάτριο (% Ξ.Ο.)

0,09

0,13

0,10

Σίδηρος (ppm)

2570

2350

2000

Μαγγάνιο (ppm)

180

178

164

Ψευδάργυρος (ppm)

42,5

52,5

46,5

Βόριο (ppm)

35,2

36,5

32,6

Αξιολόγηση παραγόμενων κομπόστ ως προς την ανάπτυξη
και την καρποφορία φυτών ντομάτας
•

Φυτό: Ντομάτα (cv.Principe Borghese )

•
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών. Τα φυτά ντομάτας
τοποθετήθηκαν σε γλάστρες χωρητικότητας 3 l.
•
Υποστρώματα ανάπτυξης: Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε χώμα με
αυξημένη οργανική ουσία. Εξετάστηκαν τα Compost 2, Compost 3 και Compost 4
σε δοσολογίες 25% και 50% (w/w) ως προς τον μάρτυρα. Σε όλες τις
επεμβάσεις γινόταν προσθήκη θρεπτικού διαλύματος Hoagland κάθε δύο ημέρες
•

Κάθε επέμβαση περιελάμβανε έξι επαναλήψεις (1 φυτό ανά γλάστρα)

•

Η καλλιέργεια των φυτών διήρκεσε τρεις μήνες

•
Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των φυτών και της συγκομιδής των
καρπών μετρήθηκαν η αύξηση των φυτών, μελετήθηκε η φυσιολογία της
φωτοσύνθεσης, τα θρεπτικά στοιχεία των φυτών, καθώς και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των καρπών τους (γλυκόζη, φρουκτόζη, διαλυτά στερεά,
ασκορβικό οξύ και φαινόλες)

shootshoot
lengthlength
(cm)
Plant
(cm)
Σ4(50)
Σ4(25)
Σ3(50)
Σ3(25)
Σ2(50)
Σ2(25)
Co
0

20

40

60

80

100

120

(gr) weight (g)
Plantf.w.
fresh
Σ4(50)
Σ3(50)
Σ2(50)

Co
0

100

200

300

400

500

600

700

Μήκος βλαστών και βιομάζα (νωπό βάρος) φυτών ντομάτας μετά από καλλιέργεια διάρκειας
τριών μηνών σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης (χώμα και μίγματα χώματος και
τριών κομπόστ σε αναλογίες 3:1 και 1:1 αντίστοιχα)

Αξιολογήθηκαν τρία κομπόστ (τα Νο2, Νο3, Νο4) που προέρχονταν από τη Μονάδα
Κομποστοποίησης της εταιρείας «Βιοκαλλιεργητές Σητείας Α.Ε.» σε καλλιέργειες τομάτας
(υπαίθρια), αγγουριού (θερμοκηπίου), πεπονιού (υπαίθρια), τομάτας (θερμοκηπίου, όψιμη
εφαρμογή) και βιολογικού καρότου (όψιμη εφαρμογή). Η εγκατάσταση των καλλιεργειών
και η επίβλεψη των πειραμάτων έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία «Γεωπονική
Χαραντώνης».
Ως προϊόντα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν δύο εμπορικά σκευάσματα ευρέως διαδεδομένα
κυρίως στις βιολογικές καλλιέργειες (ή και στα σχήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης)
οπωροκηπευτικών, δηλαδή τα ‘Fertor’ και ‘Siforga’ προέλευσης Ολλανδίας. Το ‘Fertor’
είναι οργανικό προϊόν που παράγεται από κοτίσια κοπριά, ενώ το ‘Siforga’ παράγεται
επίσης από κοτίσια κοπριά εμπλουτισμένο με φυτικής προέλευσης κομπόστ και με φύτρα
κριθαριού.

Σε υπαίθρια καλλιέργεια ντομάτας (περιοχή Άνω Σούλι – Μαραθώνας Αττικής),
τα κομπόστ ενσωματώθηκαν στο έδαφος σε δοσολογίες 500 και 1500
kg/στρέμμα, ενώ υπήρξαν και επεμβάσεις με το εμπορικό σκεύασμα ‘Fertor’
(250 kg/στρέμμα) καθώς και μάρτυρας με βασική μόνο λίπανση.
Τα αποτελέσματα έδειξαν:
- παρόμοιες τιμές μεταξύ των επεμβάσεων με οργανική λίπανση όσον αφορά στο
ολικό βάρος των συγκομισθέντων καρπών και
- μικρή υπεροχή τους σε σχέση με τον μάρτυρα,
- ελαφρά καλύτερες αποδόσεις στην παραγωγή καρπών ανά φυτό για τα δύο από
τρία κομπόστ στη μεγάλη δοσολογία και σε σχέση με τις υπόλοιπες επεμβάσεις
με οργανικά λιπάσματα και
- παρόμοιες τιμές στο ύψος των φυτών και στη συνολικά παραγόμενη φυτική
βιομάζα.
- Αξιοσημείωτο είναι πως δεν παρατηρήθηκε φυτοτοξικότητα σε καμία
επέμβαση.

Υπαίθρια καλλιέργεια πεπονιού (Κολινδρός Πιερίας), όπου τα τρία κομπόστ
ενσωματώθηκαν σε ποσότητες 50 kg/σειρά το καθένα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και
ισόποσο μίγμα τους σε 75 kg/σειρά και Fertor σε ποσότητα 25 kg/σειρά (συνολικά
εξετάστηκαν 500 φυτά τοποθετημένα σε 10 σειρές και σε έκταση 1,5 στρέμματος.
Υπήρξε επίσης και μάρτυρας με χημική λίπανση.
Τα αποτελέσματα έδειξαν:
- υψηλότερη παραγωγικότητα καρπών ανά φυτό για το μίγμα των κομπόστ σε σχέση
με τις υπόλοιπες επεμβάσεις και πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τον μάρτυρα,
- ενώ όσον αφορά στο βάρος των καρπών, δύο από τα τρία κομπόστ που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και το μίγμα των κομπόστ εμφανίστηκαν συγκριτικά
καλύτερα σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού (ποικιλία Myrthos, περιοχή Ριζάρι Πέλλας), όπου
ενσωματώθηκαν τα τρία κομπόστ σε ποσότητες 500 kg/στρέμμα, ενώ χρησιμοποιήθηκε
και το εμπορικό σκεύασμα ‘Siforga’ (250 kg/στρέμμα) ((συνολικά εξετάστηκαν 752 φυτά
σε έκταση 750 τ.μ). και
Υπαίθρια βιολογική καλλιέργεια καρότου (περιοχή Άσπρο Πέλλας), όπου ενσωματώθηκαν
δύο από τα τρία κομπόστ (Νο2 & Νο4, 300 kg/στρέμμα) και το εμπορικό σκεύασμα
‘Montera’ (150 kg/στρέμμα),
ενώ και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε και μάρτυρας με χημική λίπανση.
Στην περίπτωση του αγγουριού οι επεμβάσεις με το Siforga υπερείχαν ελαφρά τόσο σε
αριθμό καρπών ανά φυτό όσο και στο συνολικό ύψος παραγωγής σε σχέση με τις
επεμβάσεις με τα κομπόστ, ενώ ανάλογα ευνοϊκή ήταν και η επίδραση του ‘Montera’ στην
ταχύτητα ανάπτυξης των φυτών καρότου σε σχέση με τα δύο κομπόστ.
Όμως, και στις δύο καλλιέργειες οι
ποσότητες των κομπόστ που
εφαρμόστηκαν κρίνονται ως ιδιαίτερα
χαμηλές (καθώς υπήρχε –
αδικαιολόγητος όπως αποδείχτηκεφόβος από τους παραγωγούς για τυχόν
εμφάνιση φαινομένων φυτοτοξικότητας
σε περίπτωση τυχόν αυξημένης
εφαρμογής οργανικών λιπασμάτων).
θεωρείται λοιπόν επιβεβλημένη η
χρησιμοποίηση υψηλότερης-επαρκούς
δοσολογίας κομπόστ.

Αξιολόγηση παραγόμενων κομπόστ ως προς την
επισχετικότητα στην ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μυκήτων
•
Φυτό: Ντομάτα (ποικιλία ACE)
•
Παθογόνος μύκητας Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
(FORL, στέλεχος IK25)
•
Mη παθογόνο στέλεχος του μύκητα Fusarium solani (στέλεχος FsK, Ινστ.
Καλαμάτας) , «ανταγωνιστής»
•
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Καλαμάτας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) σε
θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών
•

Εμβολιασμός στελεχών παθογόνου και FsK: 105 σπόρια/ml υποστρώματος

•
Χρονικές περίοδοι εμβολιασμού μυκήτων στα υποστρώματα:
FsK - 7 ημέρες μετά τη σπορά και
FORL – με την έκπτυξη του πρώτου πραγματικού φύλλου
•
Υποστρώματα ανάπτυξης: Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε τύρφη.
Εξετάστηκαν τα Compost 2, Compost 3 και Compost 4 σε δόση 25% (w/w) σε
υποστρώματα τύρφης. Σε όλες τις επεμβάσεις έγινε προσθήκη λιπάσματος Ν-Ρ-Κ
•
Το πείραμα περιελάμβανε 4 επαναλήψεις ανά επέμβαση, κάθε επανάληψη
είχε έξι φυτά και ολοκληρώθηκε 52 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του παθογόνου
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Προσβολή (%) από τον μύκητα F. oxysporum f.sp. radicis- lycopersici
(FORL) φυτών ντομάτας σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης
μετά από παρέλευση 50 ημερών από τον εμβολιασμό τους με το παθογόνο
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Προσβολή (%) από τον μύκητα F. oxysporum f.sp. radicis- lycopersici
(FORL) φυτών ντομάτας σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης
μετά από παρέλευση 50 ημερών από τον εμβολιασμό τους με το παθογόνο
με την ταυτόχρονη παρουσία ή μη ανταγωνιστή μύκητα (FsK)

Σε εργαστηριακή κλίμακα αξιολογήθηκε η καταλληλότητα παραπροϊόντων ελαιουργίας ως
υποστρώματα για την ανάπτυξη του μυκηλίου και για την παραγωγή μανιταριών Pleurotus.
Στελέχη των ειδών P. pulmonarius και P. eryngii αναπτύχθηκαν πολύ ικανοποιητική όταν ως
υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε πυρηνόξυλο χωρίς προσθήκη λιόζουμων ή όταν η προσθήκη
λιόζουμων γινόταν σε συγκεντρώσεις ως 12,5% για το P. eryngii και 25% για το P.
pulmonarius.
Oι τιμές που αφορούν την πρωιμότητα εμφάνισης των καρποφοριών κυμάνθηκαν για το μεν P.
pulmonarius μεταξύ 40 και 50 ημερών (μάρτυρας-άχυρο: 40-45 ημέρες), για το δε P. eryngii
μεταξύ 75 και 85 ημερών (μάρτυρας-άχυρο: 80-85 ημέρες).
Ανάλογα υψηλές ήταν και οι τιμές για άλλες καλλιεργητικές παραμέτρους που εξετάστηκαν
(ποσότητα και η ποιότητα των καρποφοριών, καθώς και ο δείκτης βιολογικής
αποδοτικότητας. Στο πυρηνόξυλο στο οποίο δεν είχε γίνει καμία προσθήκη ΥΑΕ
παρατηρήθηκε γενικά υψηλή παραγωγή και στα δύο είδη Pleurotus (32 έως 181 γρ., ή 9-46%
B.A) που εξετάστηκαν, ενώ αξιοσημείωτη είναι η ικανότητα του P. pulmonarius να εμφανίζει
τη μεγαλύτερη βιολογική αποδοτικότητα σε υπόστρωμα που είχε προηγουμένως διαβραχεί με
συγκέντρωση 25% ΥΑΕ.

Οι δοκιμές μεγάλης (εμπορικής) κλίμακας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
παραπροϊόντων ελαιουργίας ως υποστρώματα καλλιέργειας εδώδιμων μανιταριών
Pleurotus πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματία Ε. Λαχουβάρη
(Καθενοί Ευβοίας.
Παρασκευάστηκαν τέσσερα υποστρώματα με βάση το πυρηνόξυλο, δηλ. 1: Άχυρο σιταριού
(Μάρτυρας), 2: Πυρηνόξυλο, 3: Πυρηνόξυλο + Τριφύλλι, 4: Πυρηνόξυλο + Πίτουρο σε 6
επαναλήψεις, αφού είχαν προηγηθεί προκαταρκτικά πειράματα με ανάμιξη διαφόρων
πρώτων υλών. Στα ανωτέρω υποστρώματα εξετάστηκαν δύο εμπορικά στελέχη του είδους
P. ostreatus.
Τα εν λόγω υλικά αφού διαβρέχτηκαν, αναμίχτηκαν και παστεριώθηκαν (κύρια φάση: 65 C
επί 20 ώρες) εμβολιάστηκαν με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τοποθετήθηκαν σε σάκους
των 3 κιλών.

Η επώαση του μυκηλίου πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία αέρα 23 C και σε σχετική
υγρασία 90%.
H εμφάνιση των καρποφοριών σημειώθηκε στις 27 έως 33 ημέρες για το πρώτο
στέλεχος (ταχύτερος αποικισμός επιτεύχθηκε στο εμπλουτισμένο πυρηνόξυλο) και από
26 έως 52 ημέρες για το δεύτερο στέλεχος (ταχύτερος αποικισμός επιτεύχθηκε στον
μάρτυρα).

Η βιολογική αποδοτικότητα των δύο στελεχών ήταν παρόμοια στα δύο από τα τέσσερα
υποστρώματα και μετρήθηκε ελαφρώς χαμηλότερη σε σχέση με τον μάρτυρα στις
επεμβάσεις που χρησιμοποιήθηκε πυρηνόξυλο και πυρηνόξυλο εμπλουτισμένο με
τριφύλλι (τιμές για το πρώτο κύμα παραγωγής: 8-10% έναντι 6-7%), ενώ η ποιότητα
των παραγόμενων καρποφοριών ήταν πολύ καλή σε όλες τις επεμβάσεις.

Ευχαριστώ !

