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ΔΙΠΛΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Προστατεύει τα φυτά οδηγώντας το χαλάζι 
απευθείας μεταξύ των γραμμών φύτευσης 



ΔΙΠΛΗ ΚΛΙΣΗ

Αρχές εφαρμογής
-Τεντωμένο δίχτυ
- Κενό στο ενδιάμεσο των 
γραμμών φύτευσης
-Το χαλάζι γλιστρά από το 
δίχτυ

Μειονεκτήματα
- Μεγαλύτερος χρόνος 
εγκατάστασης
- Πιο ακριβή 
εγκατάσταση 
- Χρονοβόρος συλλογή 
των διχτυών μετά την 
λήξη της περιόδου

Πλεονεκτήματα
- Υψηλή αντοχή στους 
ανέμους.

--Υψηλή περατότητα αέρα 
εξασφαλίζοντας καλό 
εξαερισμό

--Αξιόπιστο σύστημα
-- Δεν χρειάζεται 

επέμβαση μετά το χαλάζι.



Επίπεδη οροφή με ασφαλή απελευθέρωση

Κατακρατεί την κρίσιμη μάζα του χαλαζιού και μετά 
απελευθερώνεται η σύνδεση.



Επίπεδη οροφή με ασφαλή απελευθέρωση

Αρχές εφαρμογής
- Τεντωμένο δίχτυ 
-Η μια πλευρά του διχτυού 
σταθερά συνδεδεμένη και 
η άλλη με ανοιγόμενους
συνδέσμους.
- Το υπερβάλλων βάρος 
οδηγεί στο άνοιγμα των 
συνδέσμων και το δίχτυ 
απελεθευρώνεται
αδειάζοντας  το χαλάζι 
στην μία πλευρά.

Μειονεκτήματα
--Δεν συνιστάται για 

περιοχές με πολύ υψηλή 
χαλαζόπτωση

--Χρειάζεται επισκευή 
μετά από την διάνοιξη 
των κλιπ λόγω 
απελευθέρωσης από 
χαλάζι

Πλεονεκτήματα
- Αντίσταση στους ισχυρούς 
ανέμους
-Εύκολη εγκατάσταση
-Ισχυρή και ανθεκτική 
κατασκευή.
-Επιτρέπει την αύξηση των 
μεσοδιαστημάτων μεταξύ 
των κολονών
-Οικονομική κατασκευή



Επίπεδος τύπος επιφόρτωσης

Μέρος του χαλαζιού παραμένει στο δίχτυ και μέρος 
απελευθερώνεται μεταξύ των γραμμών φύτευσης.



Επίπεδος τύπος επιφόρτωσης

Αρχές εφαρμογής
-Χαλαρό δίχτυ                      
- Προέκταση του διχτυού 
(σακούλα) λόγω βάρους.
- Μέρος του χαλαζιού 
δημιουργεί ανοίγματα και 
γλυστράει μέσω αυτών. Το 
υπόλοιπο παραμένει εως
ότου να λειώσει .

Μειονεκτήματα
-Δεν προτείνεται για 
περιοχές με δυνατούς 
ανέμους λόγω χαλαρών 
διχτυών
-Ισχυροί άνεμοι 
σε συνδυασμό με έντονη 
χαλαζόπτωση 
επιβαρύνουν πολύ την 
κατασκευή λόγω του 
βάρους .

Πλεονεκτήματα
- Εύκολη εγκατάσταση
-Εύκολη συλλογή των 
διχτυών μετά την λήξη της 
περιόδου
-Οικονομική κατασκευή



Επίπεδος με ελαστικούς συνδέσμους

Τα δίχτυα αποχωρίζονται στο μέσον με την εφαρμογή 
του βάρους του χαλαζιού 



Επίπεδος με ελαστικούς συνδέσμους

Αρχές εφαρμογής 
- Τεντωμένα δίχτυα .Όσο 
περισσότερο το χαλάζι 
τόσο μεγαλύτερο το κενό 
μεταξύ των διχτυών 
(μεγαλύτερη γωνία 
διαφυγής)
– Όταν πέσει το χαλάζι 
μεαταξύ των γραμμών 
φύτευσης τα δίχτυα 
επανέρχονται στην αρχική 
τους  επίπεδη θέση.

Μειονεκτήματα
-Αλλαγή των ελαστικών 
συνδέσμων μετά από 
κάποια χρόνια.
-Πιο ακριβή κατασκευή 

Πλεονεκτήματα
- Υψηλή αντοχή στους 
ισχυρούς ανέμους.
-Η κατασκευή προστατεύεται 
από αναρτώμενο βάρος 
-Επιτρέπει την τοποθέτηση 
κολονών σε μεγαλύτερη 
απόσταση
-Εύκολη και γρήγορη 
απεγκατάσταση των διχτυών 
μετά την λήξη της περιόδου.
-Εύκολη εφαρμογή σε 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
σκελετού.



Συγκριτικός πίνακας πλεονεκτημάτων

Επίπεδος 
ελαστικα

Επίπεδος 
επιφόρτωσης

Επίπεδος 
ασφαλές
κλιπ

Διπλή 
κλίση

√√√Αντοχή στους ανέμους

√Εξαερισμός 

√√Αξιόπιστος

√√√Ευκολία 
εγκατάστασης

√√Προστασία σκελετού 
από το βάρος

√√Οικονομικότητα

√√Ευκολία 
απεγκατάστασης

√√Επιπρόσθετα σε 
υφιστάμενη 
κατασκευή



Συγκριτικός πίνακας μειονεκτημάτων

Επίπεδος 
ελαστικα

Επίπεδος 
επιφόρτωσης

Επίπεδος    
ασφαλές  
κλιπ

Διπλή 
κλίση

√Χρόνος εγκατάστασης

√√Υψηλό κόστος

√√Δυσκολία στην 
απεγκατάσταση

√Πιθανότητα ζημιάς 
από το χαλάζι

√Ευαισθησία στους 
ανέμους.



Προστασία οπωροφόρων από 
φυσικές καταστροφές



Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
κάλυψης προστασίας

Σκίαση: προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία 

Προστασία  από δυσμενή 
περιβαντολλογικά φαινόμενα (ισχυρούς 

ανέμους , χαλάζι , θύελλες)

Προστασία από ιπτάμενους 
οργανισμούς (πουλιά , νυχτερίδες , 

έντομα )
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Χαλάζι στο Ισραήλ
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Ζημιές από χαλάζι στο Μαρόκο
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Χαρακτηριστικά μεταβολής του αέρα κατά 
την διάρκεια του 24 ωρου
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Γράφηματα θερμοκρασίας 
κάτω από έγχρωμα δίχτυα 

B. Daily Minimum Relative Humidity
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Πειραματικό στα μήλα
18

Πειραματικό σε μήλα κάτω από διάφορα δίχτυα . Το άμεσα ορατό 
αποτέλεσμα είναι η παντελής έλλειψη εγκαυμάτων σε σχέση με το 
ασκέπαστο και με ποσοστά σκίασης όχι περισσότερο από 20 % . Η 
ποιότητα των καρπών ήταν σαφώς ανώτερη κάτω από τα δίχτυα 
αλλά κυρίως σε αυτά τα αγροτεμάχια με κόκκινο ή περλέ δίχτυ 
ChromatiNet. 

Κάτω από 
δίχτυ Χωρίς δίχτυ



Ηλιοεγκαύματα (ποικιλία ‘Granny 
Smith’, Malkya 2001)
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Αποτελεσματική – δραστική μείωση των ηλιοεγκαυμάτων
κάτω από δίχτυ.
Ισχυρή συνάρτηση το χρώμα και % σκίασης 

Sunburned fruit in harvest
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Μία νέα προσέγγιση στην 
διαχείριση του φωτός σε 

δενδροκαλλιέργειες

Elazar (Zari) gal, Senior
Agriculture Dept. Polysack, Israel



Τι είναι η τεχνολογία ChromatiNet ?

ChromatiNet είναι ένα γκρουπ από 
έγχρωμα δίχτυα τα οποία διαχειρίζονται το 
ενεργά φωτοσυνθετικό φως από το φάσμα 

του ηλιακού φωτός 

Τα δίχτυα αυτά κατασκευάζονται με την 
μέθοδο και τεχνολογία multi-layer 

(πολλαπλών στρώσεων) και με ιδιαίτερα 
έκδοχα από την Polysack R&D team.
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Ειδικός μετράει το φάσμα αντανάκλασης του 
ηλιακού φωτός κάτω από τα δίχτυα 
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Πίνακας διάχυσης του ηλιακού φάσματος 
κάτω από διάφορα δίχτυα23
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Διαφορά ανάπτυξης σε φυτό 
Pittosporum
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Κόκκινο chromatinet Απλό μαύρο



Διαφορά ανάπτυξης σε φυτό 
Lupinus
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Κίτρινο chromatinet Μπλέ chromatinet



Μήλα : Βαθμός ανάπτυξης καρπού
(Baram 2002)
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Οι καρποί παίρνουν μεγαλύτερο μέγεθος κάτω από 
δίχτυα 

Υπάρχουν διαφορές στην ανάπτυξη του μεγέθους κάτω 
από δίχτυα με διαφορετικό χρώμα 



Μέγεθος καρπού σε μήλα 

Net Fruit yield
Ton/1000m2/yr

Μάρτυρας 
χωρίς δίχτυ

7.0    a

Μαύρο
30%

6.7    a

Περλέ 30% 9.4    c 
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Τα έγχρωμα δίχτυα αυξάνουν το μέγεθος του καρπού ενώ το 
μαύρο το μειώνει .
Το περλέ δίχτυ επικρατεί 5 συνεχόμενα χρόνια με σταθερότητα 
στο αυξημένο μέγεθος του καρπού .
Order of efficiency:

Pearl > Red, Yellow, White > Grey, Blue, No-net > Black

Golden Delicious apples in Bar’am under 30% shading nets. 
Κατανομή μεγέθους στο συσκευαστήριο 

2005 Size distribution
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Επίδραση των φωτορυθμιστικών διχτυών στην 
συνολική παραγωγή σε καλλιέργεια μήλων 
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Order of efficiency:
Pearl > Red, Yellow, White > Grey, Blue, No-net > Black

Average of 4 successive years (2002-2005)

b       b      bc
c       c* c      ca

Ton per 1000m2 per year
*7.0    7.0    7.9    8.3     8.4    9.4 6.7   6.6



Κάλυψη δέντρων με έγχρωμα δίχτυα στην 
Ισπανία  29



Κάλυψη δέντρων με έγχρωμα δίχτυα στην Γαλλία 
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Ροδάκινα 2001-2002Περιοχή: Re’em,Κεντρικό Ισραήλ
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Ροδάκινα 2001: Πρωιμότητα στην παραγωγή 
32

Earlier sizing under most nets
The major effect was on size, rather than color.

Net % Fruit picked in 
first two harvests

No-net control 38

Grey 30% 75

Blue 30% 67

Red 30% 68

Pearl 30% 67

Yellow 30% 43

White 12% 67
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Pοδάκινα στο Ισραήλ



Βαθμός ανάπτυξης: χρόνοςnd2Ροδάκινα 

34

Όλα τα έγχρωμα δίχτυα εκτός του μπλέ και γκρι ευνοούν την 
ανάπτυξη του καρπού 
Κατά την συγκομιδή οι καρποί σε ασκέπαστο και κάτω από 
μπλέ δίχτυ υπολλείπονται των άλλων κατά 5 χιλ. διαμέτρου.
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Μήλα στην Κομοτηνή 



Κομοτηνή 2010



Κομοτηνή 2010



Αγιά Λαρίσης 2011



Αγιά Λαρίσης 



Αγιά Λαρίσης 2011




