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ΗΗ ΓεωργίαΓεωργία



ΕισαγωγήΕισαγωγή

�� ΗΗ γεωργικήγεωργική τεχνολογίατεχνολογία είναιείναι εξελισσόµενηεξελισσόµενη
εφαρµοσµένηεφαρµοσµένη επιστήµηεπιστήµη ((µελετάµελετά νέεςνέες ποικιλίεςποικιλίες, , 
νέουςνέους τρόπουςτρόπους καλλιέργειαςκαλλιέργειας).).

�� ΗΗ γεωργίαγεωργία έπαψεέπαψε νανα είναιείναι εµπειρικήεµπειρική τέχνητέχνη. . ΕίναιΕίναι
µιαµια δυναµικήδυναµική επιστήµηεπιστήµη..

�� ΗΗ γεωργικήγεωργική έρευναέρευνα ((βασικήβασική καικαι εφαρµοσµένηεφαρµοσµένη) ) 
είναιείναι οργανωµένηοργανωµένη µεµε αυστηράαυστηρά επιστηµονικάεπιστηµονικά
κριτήριακριτήρια..

�� ΗΗ εφαρµοσµένηεφαρµοσµένη γεωργικήγεωργική έρευναέρευνα στηρίζεταιστηρίζεται σεσε
µεγάλοµεγάλο βαθµόβαθµό σταστα γεωργικάγεωργικά πειράµαταπειράµατα..



∆ιεξαγωγή∆ιεξαγωγή γεωργικώνγεωργικών πειραµάτωνπειραµάτων

�� ΓιαΓια τητη δηµιουργίαδηµιουργία νέωννέων ποικιλιώνποικιλιών, , γιαγια τητη

µελέτηµελέτη τηςτης αντίδρασήςαντίδρασής τουςτους στοστο

περιβάλλονπεριβάλλον, , γιαγια τητη µελέτηµελέτη τηςτης

προσαρµοστικότητάπροσαρµοστικότητά τουςτους ((γενικήγενική, , ειδικήειδική))

�� ΓιαΓια τηντην αξιολόγησηαξιολόγηση καικαι τηντην εφαρµογήεφαρµογή

νέωννέων µεθόδωνµεθόδων καλλιέργειαςκαλλιέργειας

�� ΓιαΓια τηντην καταπολέµησηκαταπολέµηση ασθενειώνασθενειών



ΧρησιµότηταΧρησιµότητα τωντων πειραµάτωνπειραµάτων

ΤαΤα γεωργικάγεωργικά πειράµαταπειράµατα είναιείναι απαραίτητααπαραίτητα γιαγια

νανα διαµορφωθείδιαµορφωθεί αρχικάαρχικά µιαµια ““βελτίωσηβελτίωση”” καικαι

στηστη συνέχειασυνέχεια γιαγια νανα διαπιστωθείδιαπιστωθεί ηη έκτασηέκταση

τηςτης εφαρµογήςεφαρµογής τηςτης



ΠροβλήµαταΠροβλήµατα ((στοστο χωράφιχωράφι))

�� ΕτερογένειαΕτερογένεια τουτου εδάφουςεδάφους. . ΗΗ γονιµότηταγονιµότητα
τουτου εδάφουςεδάφους µεταβάλλεταιµεταβάλλεται απόαπό χωράφιχωράφι σεσε
χωράφιχωράφι, , απόαπό τετραγωνικότετραγωνικό µέτροµέτρο σεσε
τετραγωνικότετραγωνικό µέτροµέτρο. . ΜάλισταΜάλιστα, , κατανέµεταικατανέµεται
ακανόνισταακανόνιστα..

�� ΑνοµοιογένειαΑνοµοιογένεια τουτου πειραµατικούπειραµατικού υλικούυλικού. . 
ΕίναιΕίναι πρακτικάπρακτικά αδύνατοαδύνατο νανα βρούµεβρούµε δύοδύο
όµοιαόµοια τεµάχιατεµάχια χωραφιούχωραφιού, , δύοδύο όµοιαόµοια φυτάφυτά..



ΜέσαΜέσα αντιµετώπισηςαντιµετώπισης τωντων

προβληµάτωνπροβληµάτων
�� ΕπανάληψηΕπανάληψη

�� ΤυχαιοποίησηΤυχαιοποίηση ((αντιπροσωπευτικότητααντιπροσωπευτικότητα))

�� ΕξασφάλισηΕξασφάλιση οµοιοµορφίαςοµοιοµορφίας τωντων πειραµατικώνπειραµατικών
µονάδωνµονάδων

�� ΕξασφάλισηΕξασφάλιση οµοιοµορφίαςοµοιοµορφίας τωντων συνθηκώνσυνθηκών
σύγκρισηςσύγκρισης

�� ΕγκατάστασηΕγκατάσταση τουτου κατάλληλουκατάλληλου πειραµατικούπειραµατικού
σχεδίουσχεδίου

�� ΚατάλληληΚατάλληλη στατιστικήστατιστική ανάλυσηανάλυση



ΠόσεςΠόσες επαναλήψειςεπαναλήψεις;;

�� ΕµπειρικέςΕµπειρικές µέθοδοιµέθοδοι ((ππ..χχ. 12 . 12 ήή 25 25 ββ..εε. . γιαγια

τοτο σφάλµασφάλµα στηνστην ANOVA)ANOVA)

�� ΣτατιστικέςΣτατιστικές µέθοδοιµέθοδοι

�� ∆ειγµατοληπτικές∆ειγµατοληπτικές τεχνικέςτεχνικές ((βασίζονταιβασίζονται στοστο

επιτρεπτόεπιτρεπτό σφάλµασφάλµα))

�� ΤεχνικέςΤεχνικές πουπου βασίζονταιβασίζονται στηνστην ΑνάλυσηΑνάλυση

ΙσχύοςΙσχύος ((Power AnalysisPower Analysis) ) τωντων στατιστικώνστατιστικών

ελέγχωνελέγχων ((λογισµικάλογισµικά: : Sample Power, Sample Power, GPowerGPower))



ΤυχαιοποίησηΤυχαιοποίηση

ΣκοπόςΣκοπός: : κάθεκάθε πειραµατικήπειραµατική µονάδαµονάδα νανα έχειέχει τηντην
ίδιαίδια πιθανότηταπιθανότητα νανα επιλεγείεπιλεγεί ήή νανα ανατεθείανατεθεί
((δοκιµαστείδοκιµαστεί) ) σεσε κάποιακάποια πειραµατικήπειραµατική επέµβασηεπέµβαση

ΠωςΠως επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται: : 

�� ΜεΜε χρήσηχρήση πινάκωνπινάκων τυχαίωντυχαίων αριθµώναριθµών

�� ΜεΜε κλήρωσηκλήρωση ((ππ..χχ. . κάλπηκάλπη, , καπέλοκαπέλο))

�� ΜεΜε χρήσηχρήση διατάξεωνδιατάξεων πουπου αντιστοιχούναντιστοιχούν σεσε
πειράµαταπειράµατα τύχηςτύχης ((ππ..χχ. . κέρµακέρµα, , ζάριαζάρια, , τράπουλατράπουλα))

�� ΜεΜε γεννήτριεςγεννήτριες τυχαίωντυχαίων αριθµώναριθµών µέσωµέσω ΗΗ//ΥΥ
((ππ..χχ. . MS EXCEL)MS EXCEL)

��ΜεΜε ειδικόειδικό λογισµικόλογισµικό γιαγια τητη σχεδίασησχεδίαση
πειραµάτωνπειραµάτων ((ππ..χχ. . SPSS, DOE)SPSS, DOE)



ΠίνακαςΠίνακας ΤυχαίωνΤυχαίων ΑριθµώνΑριθµών



ΜέσαΜέσα τυχαιοποίησηςτυχαιοποίησης



ΤυχαιοποίησηΤυχαιοποίηση µεµε χρήσηχρήση λογισµικούλογισµικού



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα: : Completely Completely 

Randomized Design (CRD)Randomized Design (CRD)

ΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓ

ΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒ

ΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑ

ΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑ



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα: : Randomized Randomized 

CompleteComplete--Block Design (RCBD)Block Design (RCBD)

ΟµάδαΟµάδα 33ΟµάδαΟµάδα 22ΟµάδαΟµάδα 11

ΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓ

ΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑ

ΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒ



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα συσκότισηςσυσκότισης

ΠοικιλίαΠοικιλία 44ΠοικιλίαΠοικιλία 33ΠοικιλίαΠοικιλία 11ΠοικιλίαΠοικιλία 22

ΤοποθεσίαΤοποθεσία

ΒΒ
ΤοποθεσίαΤοποθεσία

∆∆
ΤοποθεσίαΤοποθεσία

ΓΓ
ΤοποθεσίαΤοποθεσία

ΑΑ



ΠειραµατικήΠειραµατική µονάδαµονάδα

�� ΠειραµατικήΠειραµατική µονάδαµονάδα ((τεµάχιοτεµάχιο): ): ΚοµµάτιΚοµµάτι

τουτου χωραφιούχωραφιού στοστο οποίοοποίο εφαρµόζουµεεφαρµόζουµε τηντην

κάθεκάθε επέµβασηεπέµβαση

�� ΜονάδαΜονάδα παρατήρησηςπαρατήρησης: : ““ΟντότηταΟντότητα”” γιαγια τηντην

οποίαοποία γίνεταιγίνεται καταγραφήκαταγραφή µέτρησηςµέτρησης



ΠαράγοντεςΠαράγοντες

�� ΕπεµβάσεωνΕπεµβάσεων ήή ∆οµικοί∆οµικοί: : ΟιΟι παράγοντεςπαράγοντες πουπου

έχουνέχουν επιλεγείεπιλεγεί νανα µελετηθούνµελετηθούν

�� ΣχεδίουΣχεδίου: : ΟιΟι παράγοντεςπαράγοντες πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τηντην

οµαδοποίησηοµαδοποίηση τωντων πειραµατικώνπειραµατικών µονάδωνµονάδων σεσε

οµοιογενείςοµοιογενείς κλάσειςκλάσεις



ΑνεξάρτητεςΑνεξάρτητες καικαι ΕξαρτηµένεςΕξαρτηµένες

ΜεταβλητέςΜεταβλητές



ΟµοιοµορφίαΟµοιοµορφία πειραµατικώνπειραµατικών µονάδωνµονάδων ((ππ..µµ.).)

�� ΟιΟι ππ..µµ. . µέσαµέσα σεσε κάθεκάθε οµάδαοµάδα--επανάληψηεπανάληψη πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
όσοόσο τοτο δυνατόνδυνατόν οµοιόµορφεςοµοιόµορφες ((ώστεώστε νανα επιτύχουµεεπιτύχουµε
όµοιεςόµοιες συνθήκεςσυνθήκες σύγκρισηςσύγκρισης). ). ΜειώνεταιΜειώνεται ηη
παραλλακτικότηταπαραλλακτικότητα εντόςεντός τηςτης οµάδαςοµάδας καικαι συνεπώςσυνεπώς
µειώνεταιµειώνεται τοτο πειραµατικόπειραµατικό σφάλµασφάλµα

�� ΣτοΣτο χωράφιχωράφι θαθα τοποθετήσουµετοποθετήσουµε κάθεκάθε οµάδαοµάδα--επανάληψηεπανάληψη
σεσε οµοιόµορφοοµοιόµορφο τµήµατµήµα τουτου χωραφιούχωραφιού..

�� ΑνΑν τοτο χωράφιχωράφι παρουσιάζειπαρουσιάζει ““κλίσηκλίση”” ((δρόµοιδρόµοι, , διώρυγεςδιώρυγες) ) θαθα
τοποθετήσουµετοποθετήσουµε τατα πειραµατικάπειραµατικά τεµάχιατεµάχια παράλληλαπαράλληλα
προςπρος τηντην κλίσηκλίση ((γενικάγενικά, , παράλληλαπαράλληλα προςπρος τηντην
κατεύθυνσηκατεύθυνση αλλαγήςαλλαγής τηςτης γονιµότηταςγονιµότητας, , υγρασίαςυγρασίας, , 
παραγωγικότηταςπαραγωγικότητας))

�� ΗΗ σποράσπορά δενδεν θαθα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι κάθετηκάθετη προςπρος τητη
διεύθυνσηδιεύθυνση τουτου ισχυρότερουισχυρότερου ανέµουανέµου

�� ∆εν∆εν είναιείναι υποχρεωτικόυποχρεωτικό τοτο πείραµαπείραµα νανα είναιείναι συνεχόµενοσυνεχόµενο



ΣυµβουλέςΣυµβουλές ΙΙ

�� ΥπάρχειΥπάρχει τάσητάση γειτονικάγειτονικά κοµµάτιακοµµάτια στοστο
χωράφιχωράφι νανα παρουσιάζουνπαρουσιάζουν µικρότερεςµικρότερες
διαφορέςδιαφορές απόαπό όό,,τιτι κοµµάτιακοµµάτια πουπου απέχουναπέχουν
αρκετάαρκετά µεταξύµεταξύ τουςτους

ΛύσηΛύση::

�� ΑύξησηΑύξηση τουτου αριθµούαριθµού τωντων επαναλήψεωνεπαναλήψεων

�� ΚάθεΚάθε ποικιλίαποικιλία θαθα πρέπειπρέπει νανα έχειέχει τηντην ίδιαίδια

πιθανότηταπιθανότητα νανα γειτονεύειγειτονεύει µεµε οποιαδήποτεοποιαδήποτε

άλληάλλη ((τυχαιοποίησητυχαιοποίηση--αντιπροσωπευτικότητααντιπροσωπευτικότητα))



ΣυµβουλέςΣυµβουλές ΙΙΙΙ

�� ΚαθορισµόςΚαθορισµός οµάδωνοµάδων. . ΚοµµάτιαΚοµµάτια µέσαµέσα σεσε κάθεκάθε οµάδαοµάδα
παρουσιάζουνπαρουσιάζουν µικρότερεςµικρότερες διαφορέςδιαφορές απόαπό όό,,τιτι τατα κοµµάτιακοµµάτια
διαφορετικώνδιαφορετικών οµάδωνοµάδων. . ΑντίΑντί νανα τυχαιοποιήσουµετυχαιοποιήσουµε τιςτις
ποικιλίεςποικιλίες σεσε όλοόλο τοτο χωράφιχωράφι, , τιςτις τυχαιοποιούµετυχαιοποιούµε µέσαµέσα σεσε
κάθεκάθε οµάδαοµάδα

�� ΣτενόµακραΣτενόµακρα κοµµάτιακοµµάτια τείνουντείνουν νανα παρουσιάζουνπαρουσιάζουν
µικρότερηµικρότερη παραλλακτικότηταπαραλλακτικότητα µεταξύµεταξύ τουςτους ((νανα
εφάπτονταιεφάπτονται µεµε τητη µεγαλύτερηµεγαλύτερη πλευράπλευρά))

�� ΤαΤα κοµµάτιακοµµάτια µέσαµέσα στηνστην οµάδαοµάδα µπορούνµπορούν νανα
τοποθετηθούντοποθετηθούν σεσε µίαµία ήή περισσότερεςπερισσότερες σειρέςσειρές--γραµµέςγραµµές

�� ΟιΟι οµάδεςοµάδες συγκροτούνταισυγκροτούνται µεµε τητη µεγάληµεγάλη τουςτους πλευράπλευρά
κάθετακάθετα στηστη διεύθυνσηδιεύθυνση µεταβολήςµεταβολής τηςτης γονιµότηταςγονιµότητας, , 
παραγωγικότηταςπαραγωγικότητας τουτου χωραφιούχωραφιού



ΣυµβουλέςΣυµβουλές ΙΙΙΙΙΙ

�� ΤοΤο µέγεθοςµέγεθος τωντων πειραµατικώνπειραµατικών κοµµατιώνκοµµατιών--
τεµαχίωντεµαχίων πρέπειπρέπει νανα είναιείναι σχετικάσχετικά µικρόµικρό. . 
ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα::

�� ΜείωσηΜείωση παραλλακτικότηταςπαραλλακτικότητας τωντων κοµµατιώνκοµµατιών
µέσαµέσα στηνστην οµάδαοµάδα

�� ∆υνατότητα∆υνατότητα αύξησηςαύξησης τωντων οµάδωνοµάδων
((επαναλήψεωνεπαναλήψεων))

�� ∆υνατότητα∆υνατότητα αύξησηςαύξησης τουτου αριθµούαριθµού τωντων
παραγόντωνπαραγόντων ((επεµβάσεωνεπεµβάσεων))

�� ΚαλύτερηΚαλύτερη αξιοποίησηαξιοποίηση πόρωνπόρων ((τεχνικώντεχνικών, , 
οικονοµικώνοικονοµικών, , χρονικώνχρονικών, , πειραµατικούπειραµατικού υλικούυλικού))



ΣυµβουλέςΣυµβουλές IVIV
�� ΆλλεςΆλλες επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο γεωργικόγεωργικό πειραµατισµόπειραµατισµό: : 

1.1. ΑνταγωνισµόςΑνταγωνισµός µεταξύµεταξύ φυτώνφυτών τηςτης ίδιαςίδιας ποικιλίαςποικιλίας

2.2. ΑνταγωνισµόςΑνταγωνισµός µεταξύµεταξύ φυτώνφυτών διαφορετικώνδιαφορετικών ποικιλιώνποικιλιών

3.3. ΈλλειψηΈλλειψη κάθεκάθε ανταγωνισµούανταγωνισµού

4.4. ΕπίδρασηΕπίδραση τωντων ίδιωνίδιων τωντων επεµβάσεωνεπεµβάσεων ((αρδεύσειςαρδεύσεις, , λιπάνσειςλιπάνσεις, , 
ψεκασµοίψεκασµοί))

�� ΛύσηΛύση: : ΑπορρίπτουµεΑπορρίπτουµε ορισµένεςορισµένες γραµµέςγραµµές απόαπό τιςτις δύοδύο
πλευρέςπλευρές τουτου πειραµατικούπειραµατικού κοµµατιούκοµµατιού ώστεώστε νανα
εξασφαλίσουµεεξασφαλίσουµε τιςτις µεσαίεςµεσαίες γραµµέςγραµµές ((γιαγια 1,2,3).1,2,3).
ΠαρεµβάλουµεΠαρεµβάλουµε προστατευτικόπροστατευτικό περιθώριοπεριθώριο απόαπό τηντην ίδιαίδια
καλλιέργειακαλλιέργεια ((γιαγια 4).4).

�� ΠολύΠολύ µικράµικρά πειραµατικάπειραµατικά κοµµάτιακοµµάτια γίνονταιγίνονται λιγότερολιγότερο
αντιπροσωπευτικάαντιπροσωπευτικά..

�� ΤελικάΤελικά, , τοτο µέγεθοςµέγεθος ποικίλειποικίλει ανάλογαανάλογα µεµε τητη φύσηφύση τωντων
παραγόντωνπαραγόντων, , τηντην ανοµοιογένειαανοµοιογένεια τουτου χωραφιούχωραφιού, , τοτο
κόστοςκόστος εγκατάστασηςεγκατάστασης..



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ΙΙ

Κριθάρι

Αλωνισµός

πειραµατικού

τεµαχίου

Αλωνίστηκαν µόνο

οι 5 µεσαίες

γραµµές του plot 

από τις 7

Μέτρηση

απόδοσης και

ποιοτικών

χαρακτηριστικών

(πρωτεΐνη, 

εκατολιτρικό

βάρος, βάρος

κόκου)



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα ΙΙΙΙ

Πείραµα µε

προστατευτικό

•Για τα πουλιά

•Για πιθανή

µόλυνση



ΣυµβουλέςΣυµβουλές VV

�� ΠροσοχήΠροσοχή στηνστην ακρίβειαακρίβεια εκτέλεσηςεκτέλεσης τωντων

επιµέρουςεπιµέρους εργασιώνεργασιών καικαι διαδικασιώνδιαδικασιών. . ∆εν∆εν

πρέπειπρέπει νανα ευνοηθούνευνοηθούν κάποιοικάποιοι παράγοντεςπαράγοντες..

�� ΟΟ γεωπόνοςγεωπόνος ερευνητήςερευνητής πρέπειπρέπει νανα

γνωρίζειγνωρίζει τουςτους παράγοντεςπαράγοντες εκείνουςεκείνους πουπου

επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην παραλλακτικότηταπαραλλακτικότητα τουτου

υλικούυλικού

�� ΤήρησηΤήρηση ““ηµερολογίουηµερολογίου”” πειράµατοςπειράµατος



ΜέσαΜέσα γιαγια τηντην ελάττωσηελάττωση τουτου

πειραµατικούπειραµατικού σφάλµατοςσφάλµατος

�� ΤυχαιοποίησηΤυχαιοποίηση τωντων ππ..µµ..

�� ΕπανάληψηΕπανάληψη τωντων ππ..µµ..

�� ΟµοιοµορφίαΟµοιοµορφία τωντων ππ..µµ., ., τωντων συνθηκώνσυνθηκών εκτέλεσηςεκτέλεσης καικαι
σύγκρισηςσύγκρισης, , έγκυρεςέγκυρες καικαι αξιόπιστεςαξιόπιστες µετρήσειςµετρήσεις

�� ΣυγκρότησηΣυγκρότηση οµάδωνοµάδων

�� ΧρήσηΧρήση στενόµακρωνστενόµακρων κοµµατιώνκοµµατιών

�� ΧρήσηΧρήση σχετικάσχετικά µικρώνµικρών σεσε µέγεθοςµέγεθος κοµµατιώνκοµµατιών

�� ΠολύΠολύ καλήκαλή γνώσηγνώση τουτου υλικούυλικού πειραµατισµούπειραµατισµού

�� ΕντοπισµόςΕντοπισµός τωντων παραγόντωνπαραγόντων ““θορύβουθορύβου”” ((πουπου
προκαλούνπροκαλούν τυχαίατυχαία ήή//καικαι συστηµατικάσυστηµατικά σφάλµατασφάλµατα))

�� ΕγκατάστασηΕγκατάσταση τουτου κατάλληλουκατάλληλου πειραµατικούπειραµατικού σχεδίουσχεδίου

�� ΚατάλληληΚατάλληλη στατιστικήστατιστική ανάλυσηανάλυση



ΈλεγχοςΈλεγχος µετρήσεωνµετρήσεων

�� ΑκρίβειαΑκρίβεια

�� ΑναπαραγωγικότηταΑναπαραγωγικότητα ((µετρήσειςµετρήσεις σεσε

διαφορετικέςδιαφορετικές συνθήκεςσυνθήκες))

�� ΕπαναληψιµότηταΕπαναληψιµότητα ((µετρήσειςµετρήσεις στιςστις ίδιεςίδιες

συνθήκεςσυνθήκες))



∆υνατές∆υνατές διατάξειςδιατάξεις οµάδωνοµάδων κοµµατιώνκοµµατιών στοστο χωράφιχωράφι

Η παραγωγικότητα συνήθως

µεταβάλλεται ελλειπτικά κατά

οµόκεντρες ελλείψεις

Κατά µήκος ευθειών η

παραγωγικότητα µεταβάλλεται πιο

γρήγορα απ’ ό,τι κατά περιφέρειες



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 11

Προκαταρκτικό Πείραµα

∆ιατοπικά σε 6 Περιοχές

Κριθάρι (F6)

∆ύο Γραµµές, δύο

µέτρων / Πειραµ. Τεµάχιο



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα: : Randomized CompleteRandomized Complete--Block Block 

Design (RCBD)Design (RCBD)

ΟµάδαΟµάδα 33ΟµάδαΟµάδα 22ΟµάδαΟµάδα 11

ΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓ

ΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑ

ΠοικιλίαΠοικιλία ΓΓΠοικιλίαΠοικιλία ΑΑΠοικιλίαΠοικιλία ΒΒ

Κλίση: Μεταβολή Παραγωγικότητας, Υγρασίας, Γονιµότητας



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 22

3 Ποικιλίες Κριθαριού



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 2 (2 (συνέχειασυνέχεια))

3 Ποικιλίες Βρώµης



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 2 (2 (συνέχειασυνέχεια))

3 Ποικιλίες Σιταριού



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 2 (2 (συνέχειασυνέχεια))

Το πείραµα από άλλη

οπτική γωνία



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 2 (2 (συνέχειασυνέχεια))

∆ύο Επαναλήψεις του

Πειράµατος



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 33



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα 44



ΈλεγχοςΈλεγχος οµοιοµορφίαςοµοιοµορφίας γονιµότηταςγονιµότητας

πειραµατικούπειραµατικού αγρούαγρού

�� ΠειράµαταΠειράµατα οµοιοµορφίαςοµοιοµορφίας

((παραγωγικότηταπαραγωγικότητα))

�� ΧηµικέςΧηµικές αναλύσειςαναλύσεις καικαι αναλύσειςαναλύσεις δοµήςδοµής

τουτου εδάφουςεδάφους ((άµµοςάµµος, , ιλύςιλύς, , άργιλοςάργιλος))

�� ΕµπειρικήΕµπειρική εκτίµησηεκτίµηση ((χρώµαχρώµα, , δοµήδοµή, , υφήυφή))



ΧάρτηςΧάρτης ισοπαραγωγικώνισοπαραγωγικών

καµπύλωνκαµπύλων



ΣχέδιοΣχέδιο µεµε ΟµάδεςΟµάδες



ΠείραµαΠείραµα σεσε ΓλάστρεςΓλάστρες



RCBD RCBD επίεπί χάρτουχάρτου



ΜπορείτεΜπορείτε νανα αναγνωρίσετεαναγνωρίσετε τιςτις

οµάδεςοµάδες καικαι τιςτις επεµβάσειςεπεµβάσεις;;



∆ιαχρονικό∆ιαχρονικό ΠείραµαΠείραµα



ΈναΈνα ΩραίοΩραίο ΠείραµαΠείραµα



ΠείραµαΠείραµα σεσε αγρόαγρό



ΠείραµαΠείραµα µεµε ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι



ΠείραµαΠείραµα σεσε ΘερµοκήπιοΘερµοκήπιο



ΠειράµαταΠειράµατα απόαπό ψηλάψηλά ((ΙΙ))



ΠειράµαταΠειράµατα απόαπό ψηλάψηλά ((ΙΙΙΙ))



ΣχέδιοΣχέδιο µεµε οµάδεςοµάδες ((ΙΙ))



ΣχέδιοΣχέδιο µεµε οµάδεςοµάδες ((ΙΙΙΙ))



ΠυκνότηταΠυκνότητα σποράςσποράς ((ΙΙ))



ΠυκνότηταΠυκνότητα σποράςσποράς ((ΙΙΙΙ))



ΠειραµατισµόςΠειραµατισµός καικαι ΣτατιστικήΣτατιστική



ΜεγάλοιΜεγάλοι ΕχθροίΕχθροί τουτου ΓεωργικούΓεωργικού

ΠειραµατισµούΠειραµατισµού
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