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Περίληψη 
Στην  Κούβα,  η  παραγωγή  σκόρδου  (Allium  sativum  L.)  έχει  χαμηλή  παραγωγικότητα,  λόγω  βιοτικών  και  αβιοτικών  
παραγόντων  που  επηρεάζουν  την  ποιότητα  των  σπόρων.  Το  σκόρδο  χρησιμοποιείται  για  πολλαπλούς  σκοπούς,  
επομένως  η  παραγωγή  και  η  διατήρησή  του  μετά  τη  συγκομιδή  είναι  ζωτικής  σημασίας,  όχι  μόνο  για  την  εμπορία,  
αλλά  και  για  τη  βέλτιστη  ποιότητα  των  σπόρων.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  προαναφερθέντα,  πραγματοποιήθηκαν  μελέτες  
για  την  αξιολόγηση  της  επίδρασης  του  VIUSID  Agro®  στην  απόδοση  και  στη  διατήρηση  του  σκόρδου  μετά  τη  
συγκομιδή.  Πραγματοποιήθηκαν  τρεις  θεραπείες μετά  τη  βλάστηση  με  εβδομαδιαία  συχνότητα.  Ένα  τυχαίο  δείγμα 400 
φυτών επιλέχθηκαν  κατά  τη  συγκομιδή  για  να  αξιολογηθεί  η  απόδοση.  Κατά  τη  διάρκεια  της  διατήρησης  μετά  τη  
συγκομιδή,  καταγράφηκαν  δεδομένα  από  500  σκελίδες  που  επιλέχθηκαν  τυχαία  από  διαφορετικούς  βολβούς  κάθε  
θεραπείας,  ξεκινώντας  την  παρατήρηση  90  ημέρες  μετά  έως  και  270  ημέρες  με  μηνιαία  συχνότητα.  Η  καλύτερη  
απόδοση  (6,0  tha-1)  επιτεύχθηκε  όταν  πραγματοποιήθηκαν  πέντε  εφαρμογές  του  VIUSID  Agro®  μετά  από  βλάστηση  
με  εβδομαδιαία  συχνότητα  200  ml VIUSID agro/εκτάριο  και  με τελική  δόση  400  λίτρων  νερού,  που  υπερβαίνει  
σημαντικά  την  απόδοση  του  μάρτυρα  που  ήταν  3,4  tha-1. Δεν  υπήρχαν  επηρεασμένοι  βολβοί στη  θεραπεία  όπου  έγιναν  
πέντε  εφαρμογές  του  VIUSID  Agro®, ωστόσο στον μάρτυρα, η προσβολή των βολβών έφτασε στο 25%, και αυξήθηκε με 
τέτοιο τρόπο, ώστε κατόρθωσε να προσβάλει το 45% των σκελίδων ύστερα από 270 μέρες.  Αυτό  δείχνει  τις  δυνατότητες  του  
VIUSID  Agro®  ως  εναλλακτικής  λύσης  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  αυτής  της  καλλιέργειας  στη  χώρα  μας. (σ.μ. 
Κούβα)
Λέξεις Κλειδιά: μετά  τη  συγκομιδή (μετα-συλλεκτικά),  βλάστηση,  σπόρος,  απόδοση
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I. Εισαγωγή.
Το σκόρδο (Allium  sativum  L.)  είναι  ποώδες  φυτό,  που  αποτελείται  από  έναν  υπόγειο  βολβό,  που  

σχηματίζεται  από  ενωμένες  σκελίδες  στη  βάση  τους  γύρω  από  τον  αληθινό  μίσχο  και  καλύπτεται  από  λευκές  ή  
μοβ  άκρες,  των  οποίων  η  τονικότητα  ποικίλλει  ανάλογα  με  την  ποικιλία  και  το  ύψος  του  χώρου  φύτευσης.  Είναι  
μια  ευρέως  διαδεδομένη  δημοφιλής  καλλιέργεια  με  διάφορες  λειτουργίες  στους  ανθρώπους  (δεύτερο  ζωτικής  
σημασίας  καλλιεργούμενο  είδος  Allium  μετά  το  κρεμμύδι  παγκοσμίως)  και  καταναλώνεται  ευρέως  ως  μορφή  
μπαχαρικών,  αρτυμάτων  και  καρυκευμάτων  σε  πιάτα,  τουρσιά  και  σάλτσες  (Abdel-Razzak  and  El-Sharkawy,  2013). .  
Τα  φύλλα  είναι  επιμήκη,  επίπεδα  και  επενδυμένα.  τα  άνθη  είναι  ροζ  ή  πράσινα  και  δεν  βγάζουν  σπόρους.  Το  
ριζικό  σύστημα  αποτελείται  από  πολυάριθμες  απλές,  λεπτές,  μη  διακλαδισμένες  τυχαίες  ρίζες  που  αναπτύσσονται  
στο  έδαφος  επιφανειακά  (IIH  "Liliana  Dimitrova",  2010). 

Στην  Κούβα,  η  παραγωγή  σκόρδου  έχει  χαμηλό  δείκτη  παραγωγικότητας,  ο  οποίος  επηρεάζεται  από  την  
παρουσία  ιών  στους  βολβούς  του,  που  μολύνουν  τον  σπόρο  και  μειώνουν  τις  αποδόσεις  του  (Izquierdo-Oviedo,  
2017).  Ένα  ιικό  σύμπλεγμα  μολύνει  αυτήν  την  καλλιέργεια  και  προκαλεί  δραστική  μείωση  του  βλαστικού  σθένους  
και  της  παραγωγικότητας  της  καλλιέργειας  (Velásquez-Valle  et  al.,  2017).  Τα  συμπτώματα  της  νόσου  είναι  ορατά,  
σε  μορφή  μωσαϊκού  ή  κίτρινες  ραβδώσεις  στα  φύλλα  που  προκαλούν  μείωση  της  παραγωγικότητας  των  βολβών,  η  
οποία  εξαρτάται  από  την  ποικιλία  και  την  ποσότητα  του  ιού  που  υπάρχει  στον  σπόρο.  Έχουν  παρατηρηθεί  
σημαντικές  αυξήσεις  της  παραγωγικότητας  και  της  ποιότητας  των  βολβών  που  παρέχονται  από  τη  χρήση  σπόρων  
σκόρδου  χωρίς  ιούς  (Marodin  et  al.,  2019). Το  σκόρδο  χρησιμοποιείται  για  πολλαπλούς  σκοπούς,  επομένως  η  
παραγωγή  του  και  οτιδήποτε  σχετίζεται  με  τη μετα-συλλεκτική του διατήρηση  είναι  ζωτικής  σημασίας  (Gubb  and  
Tavis,  2002).  Οι  περιβαλλοντικοί  παράγοντες  επηρεάζουν  σημαντικά  τα  πάντα που σχετίζονται με τη συνολική
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συμπεριφορά  της  καλλιέργειας  σκόρδου  (Galaz,  2008).  Η  κακή  διαχείριση  των  λιπασμάτων  θα  μπορούσε  να  
αυξήσει  τις  φυσιολογικές  διαταραχές  των  καλλιεργειών  μετά  τη  συγκομιδή,  λόγω  ελλείψεων  ορισμένων  ορυκτών  
και  τοξικότητας  άλλων,  οδηγώντας  σε  αρνητική  επίδραση  στην  ποιότητα  της  καλλιέργειας  (Hewett,  2006).  Τα  
τελευταία  χρόνια,  η  χρήση  βιοδιεγερτικών  στη  βιώσιμη  γεωργία  έχει  αυξηθεί  έτσι  (Abdel-Lattif  et  al.,  2018).  Το  
VIUSID  Agro®  είναι  ένας  αυξητικός  παράγοντας  που,  σύμφωνα  με  την  Catalysis  (2014),  δρα  ως  φυσικός  
βιορυθμιστής  και  αποτελείται  βασικά  από  αμινοξέα,  βιταμίνες  και  μέταλλα  (Peña  et  al.,  2017).  

Στην  Κούβα,  υπάρχουν  καλά  αποτελέσματα  με  τη  χρήση  του  VIUSID  Agro®  σε  αρκετές  καλλιέργειες  
(Peña  et  al.,  2015a;  Peña  et  al.,  2016).  Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  σημασία  του  σκόρδου  και  τα  προβλήματα  που  
εντοπίζονται  με  την  απόδοσή  του  και  τους  περιορισμούς  μετά  τη  συγκομιδή,  το  VIUSID  Agro®  είναι  μια  
εναλλακτική  λύση  για  την  αύξηση  της  απόδοσης  και  της  ποιότητας  διατήρησης  του  σκόρδου.  Λαμβάνοντας  υπόψη  
τη  σημασία  αυτής  της  καλλιέργειας,  η  παρούσα  έρευνα  είναι  η  πρώτη  προσπάθεια  με  στόχο  τη  μελέτη  της  
επίδρασης  του  VIUSID  Agro®  στην  απόδοση  του  σκόρδου  και  στη  διατήρησή  του  μετά  τη  συγκομιδή.

II. Υλικά & Μεθοδολογία
Η  εργασία  διεξήχθη  στο  Ερευνητικό  Ινστιτούτο  Τροπικών  Ριζών  και  Καλλιεργειών  Κόνδυλων  (INIVIT),  που  
βρίσκεται  στον  δήμο  Άγιος  Δομίνικος,  στην  επαρχία  Βίλα  Κλάρα,  στην  Κούβα,  από  τον  Νοέμβριο  του  2016  έως  
τον  Νοέμβριο  του  2017.
Φυτικό  υλικό  και  πειραματικός  σχεδιασμός 
Ως φυτικό  υλικό  χρησιμοποιήθηκαν  βολβοί  σκόρδου  από  την  εμπορική  ποικιλία  «Blanco  Criollo». 
Ακολουθήθηκε  τυχαιοποιημένος  σχεδιασμός  πλήρους  μπλοκ  με  τέσσερις  σειρές.  Η  καλλιέργεια  έγινε,  σύμφωνα  με  
τις  συστάσεις  του  Τεχνικού  Οδηγού  για  την  παραγωγή  σκόρδου  (Marrero,  2010),  αλλά  δεν  εφαρμόστηκαν 
λιπάσματα.
Μελετήθηκαν  τρεις  θεραπείες  που  αποτελούνταν  από:
A- Πέντε εφαρμογές  μετά τη  βλάστηση  με  δοσολογία  200  ml/εκτάριο  και  τελική  δόση  400  λίτρα  νερού  κάθε  επτά  
ημέρες.
B- Τρεις  εφαρμογές  μετά τη  βλάστηση  με  δοσολογία  200  ml/εκτάριο  και  τελική  δόση  400  λίτρα  νερού  κάθε  επτά  
ημέρες.
C- Χωρίς  εφαρμογή  VIUSID  Agro®  (μάρτυρας).

Συλλογή  δεδομένων 
Ένα  τυχαίο  δείγμα  400  φυτών  (100  φυτά  ανά  σειρά)  επιλέχθηκε  κατά  τη  συγκομιδή  για  να  αξιολογηθεί  η  
απόδοση. Κατά  τη  διάρκεια  της  διατήρησης  μετά  τη  συγκομιδή,  καταγράφηκαν  δεδομένα  από  500  σκελίδες που  
επιλέχθηκαν  τυχαία  από  διαφορετικούς  βολβούς  κάθε  θεραπείας και  η  παρατήρηση  ξεκίνησε  90  ημέρες μέτά τη  
συγκομιδή  έως και 270  ημέρες μετά με  μηνιαία  συχνότητα.  η  αξιολόγηση  συνίστατο  στον  προσδιορισμό  του  συνόλου  
των  προσβεβλημένων  σκελίδων  ανά  θεραπεία.  Η  στατιστική  ανάλυση  έγινε  με  τη  χρήση  του  στατιστικού  πακέτου  
«R» (2018)  (http://www.R-project.org/).

III.   Αποτελέσματα
Η  απόδοση  οποιασδήποτε  καλλιέργειας  βασίζεται  στον  αριθμό  των  φυτών  στη  μονάδα  επιφάνειας  και  εάν  ο  
πληθυσμός  των  φυτών  είναι  πλήρης  στη  μονάδα  επιφάνειας,  τότε  η  παραγωγή  θα  πρέπει  να  είναι  η  αναμενόμενη  
μεγαλύτερη.  Οι  δύο  επεξεργασίες  με  εφαρμογές  του  VIUSID  Agro®  έδειξαν  καλή  βλάστηση  και  βέλτιστη  
ανάπτυξη  της  καλλιέργειες. 
Κατά  την  ανάλυση  της  επίδρασης  του  βιοπροϊόντος,  σε  σχέση  με  την  απόδοση  (t/ha)  (πίνακας  1),  μπορεί  να  φανεί  
ότι  υπάρχουν  στατιστικές  διαφορές  μεταξύ  των  θεραπειών  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  από  αυτές  σε  σχέση  με  τον 
μάρτυρα.  Η  θεραπεία  Α  είχε  την  καλύτερη  απόκριση  με  βάση  την  αύξηση,  την  ανάπτυξη  και  τη  μέση  απόδοση  
(6,0  tha-1),  ακολουθούμενη  από  τη  θεραπεία  Β  που  έφτασε  κατά  μέσο  όρο  τα  4,2  tha-1.  και  τα  δύο  ήταν  πολύ  
υψηλότερα  από  το  μάρτυρα,  που  ήταν  3,4  tha-1

Πίνακας  1.  Επίδραση  του  VIUSID  Agro®  στο  σκόρδο  cv. 'Blanco  Criollo'  και απόδοση (tha-1).

Θεραπεία R-I R-II R-III R-IV Μέσος όρος 

A 5.8 a 6.3 a 6.2 a 5.3 a 6.0 a 
B 4.1 b 4.4 b 4.0 b 4.3 b 4.2 b 

C (μάρτυρας) 3.2 c 3.6 c 3.0 c 3.8 c 3.4 c 
LSD at 5 % 3. 621 4.254 4.457 3.012 3.223 

Οι  μέσες  τιμές  των  στηλών  της ίδιας θεραπείας  δεν  διαφέρουν  σημαντικά  (Duncan  LSD,  p   0,05)

Η  εμπορική  ποιότητα  του  βολβού εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες  και  εκείνοι  χωρίς  οπτικά  
ελαττώματα  είναι  καλύτερα  αποδεκτοί  (Mathew  et  al.,  2011).  Παρά  την  τελική  απόδοση  (στην  Κούβα  οι  αποδόσεις  
είναι  χαμηλές  σύμφωνα  με  το  ONEI  (2018)),  πιο  σημαντική  είναι  η  διατήρηση  μετά  τη  συγκομιδή  και  ο  Hewett  
(2006)  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  κακή  διαχείριση  των  λιπασμάτων  έχει  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  ποιότητα  
των  καλλιεργειών  και  ως  εκ  τούτου στον βολβό  μετά  τη  συγκομιδή. Όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  2,  στην  περίπτωση  
της  θεραπείας  Α,  δεν  παρατηρήθηκαν  ποτέ  προσβεβλημένες  σκελίδες.  Ωστόσο,  στη  θεραπεία  Β  από  τις  180  ημέρες  
και  μετά,  οι προσβεβλημένες σκελίδες εκτιμήθηκαν στο  15  %  ενώ  στον μάρτυρα  έφτασε  στο  25  %  με  αύξηση  έως  
και  45  %  στις  270  ημέρες.
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Πίνακας  2.  Επίδραση  του  VIUSID  Agro®  στη  διατήρηση  μετά  τη  συγκομιδή  του  σκόρδου  cv.  
«Blanco  Criollo»  με  βάση  την  ποσότητα  των  προσβεβλημένων  σκελίδων (%).

Θεραπεία 
Ημέρες μετά τη συγκομιδή Προσβεβλημένες 

σκελίδες(%) 90 120 150 180 210 240 270 

A 0 0 0 0 a 0 a 0 a 0 a 0 
B 0 0 0 75 b 100 b 128 b 140 b 28 

C (μάρτυρας 0 0 0 125 c 153 c 187 c 225 c 45 
LSD at 5 % ns ns ns 4.112 2.453 3.802 2,564 

Οι  μέσες  τιμές  των  στηλών  της ίδιας θεραπείας  δεν  διαφέρουν  σημαντικά  (Duncan  LSD,  p   0,05)

Η  επίδραση  των  εφαρμογών  VIUSID  Agro®  στις  καλλιέργειες μετά  τη  βλάστηση  και  τα  αποτελέσματα  
όσον  αφορά  τις  αποδόσεις  συμβαίνουν διότι  οι  ρίζες  είναι  το  κύριο  τμήμα σύνθεσης  στα  φυτά,  καθώς  έχουν  
ενδογενή  συγκέντρωση  αυξινών  που  σε  συνδυασμό  με  το  VIUSID  Agro®  δημιουργούν επαρκή  ισορροπία 
συστατικών  για  την  ανάπτυξή  του. Αυτό  το  προϊόν  είναι  πλούσιο  σε  ορισμένα  αμινοξέα  που  χρειάζονται  τα  φυτά,  
όπως  η  αργινίνη  που  έχει  τη  λειτουργία  να  διεγείρει  την  ανάπτυξη  των  ριζών  και  είναι  ένα  από  τα  κύρια  
αμινοξέα  της  ριζόσφαιρας,  εκτός  από  το  ασπαρτικό  οξύ,  το  οποίο  εμπλέκεται  σχεδόν  σε  όλα  τα  μεταβολικά  στάδια 
του  φυτού.  Οι  Kowalczyk  και  Zielony  (2008)  προσδιόρισαν  ότι  τα  αμινοξέα  είναι  ευρέως  γνωστά  ως  βιοδιεγερτικά,  
τα  οποία  έχουν  θετικά  αποτελέσματα  στην  ανάπτυξη  των  φυτών,  την  απόδοση  και  μετριάζουν  σημαντικά  τους  
τραυματισμούς  που  προκαλούνται  από  αβιοτικές  καταπονήσεις.

Κατά  συνέπεια,  τα  αποτελέσματα  αυτής  της  έρευνας  είναι  η  πρώτη  επιστημονική  αναφορά  σχετικά  με  τη  
χρήση  του  VIUSID  Agro®  ως μια  εναλλακτική  λύση  για  την  επίλυση  των  βασικών  προβλημάτων  της  καλλιέργειας  
σκόρδου  που  σχετίζονται  με  τις  χαμηλές  αποδόσεις  και  τις  απώλειες  μετά  τη  συγκομιδή.

IV.  Συμπεράσματα
1.  Το  να  κάνετε  πέντε  εφαρμογές  του  VIUSID  Agro®  με  εβδομαδιαία  συχνότητα, μετά  τη  βλάστηση,  ευνοεί  την  
αύξηση  των  αποδόσεων  στην  καλλιέργεια  σκόρδου.  
2.   Η  χρήση  του  VIUSID  Agro®  για  συντήρηση  μετά  τη  συγκομιδή  στην  καλλιέργεια  σκόρδου  είναι  μια  νέα  και  
πολύτιμη  εναλλακτική  λύση,  καθώς  μειώνει  τις  απώλειες  λόγω  φθοράς  των  σκελίδων  και  εγγυάται  την  ποιότητά  
του,  όχι  μόνο  για  τη  διατήρηση  και  την  εμπορευματοποίησή  του,  αλλά  και  του  σπόρου  για  την  επόμενη  
καλλιέργεια.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Να  γενικευτεί  η  χρήση  του  VIUSID  Agro®  στην  καλλιέργεια  σκόρδου  σε  ποσοστό  200  ml/εκτάριο με  τελική  δόση  
400  λίτρα  νερού  για  την  αύξηση  των  αποδόσεων  και  την  ποιότητα  της  μετασυλλεκτικής  διατήρησης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι  συγγραφείς  θα  ήθελαν  να  ευχαριστήσουν  την  Catalysis  SA  για  την  πολύτιμη  τεχνική  βοήθειά  της  κατά  την  
περίοδο  της  μελέτης  και  που  μας  επέτρεψε  να  χρησιμοποιήσουμε  το  βιοπροϊόν  τους  VIUSID  Agro®.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Οι  συγγραφείς  δηλώνουν  ότι  δεν  υπάρχει  σύγκρουση  συμφερόντων.
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