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Μελετώντας την ανάπτυξη 
διαφορετικών φυτών καθώς και 

την αντοχή τους χωρίς νερό



Ποια φυτά θα μελετήσουμε;

Στο πείραμα αυτό θα μελετήσουμε:

Τις φακές

Το καλαμπόκι

Τη φασολιά

Το νυχτολούλουδο

Την πιπεριά



Μερικές γενικές πληροφορίες 
για τα φυτά μας…



Φακές:
• Είναι ένα από τα πρώτα φυτά που ξεκίνησε να 

καλλιεργεί συστηματικά ο άνθρωπος

• Ο βλαστός της διακλαδώνεται και φτάνει σε ύψος 
το μισό μέτρο

• Περιέχουν πολλές θρεπτικές ουσίες και κυρίως 
σίδηρο

• Δεν πρέπει όμως να γίνεται κατάχρησή τους, 
επειδή προκαλούν βλάβες 

στους οφθαλμούς



Καλαμπόκι:

• Είναι ετήσιο, ψηλό φυτό με χοντρό όρθιο και 
συμπαγή βλαστό, στενά και μακριά φύλλα σε 
σχήμα σπαθιού και κυματιστά άκρα

• Ένα γεύμα πλούσιο σε καλαμπόκι μπορεί να 
βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην προστασία 
ενάντια σε πολλές ασθένειες και παθήσεις



Φασολιά
• Φτάνει σε ύψος τα 4 μέτρα και έχει πασσαλώδη 

ρίζα και τα άνθη της έχουν χρώμα λευκό ή 
πορφυρό 

• Όταν ωριμάσει, το χρώμα του γίνεται κίτρινο και 
καφέ και περικλείει 4-8 σπέρματα, τα γνωστά σε 
όλους ξερά φασόλια

• Τα ξερά φασόλια περιέχουν 

υδατάνθρακες, πρωτεΐνες ενώ

η περιεκτικότητα των χλωρών 

φασολιών σε νερό είναι 90%



Νυχτολούλουδο
• Προέρχεται από τροπικές περιοχές, κυρίως 

από την Κεντρική Αμερική και τις Δυτικές 
Ινδίες

• Ανθίζει από τα τέλη της άνοιξης ως το 
φθινόπωρο

• Χρειάζεται άφθονο φως

• Το άρωμά του είναι έντονο μετά τη δύση του 
ηλίου και όλη τη νύχτα



Πιπεριά
• Η πιπεριά υπάρχει σε 50 περίπου είδη ανά τον 

κόσμο, άλλοτε με γλυκούς και άλλοτε με 
καυτερούς καρπούς.

• Το φυτό φτάνει σε ύψος 50–75 εκατοστά και 
έχει βλαστούς που στην αρχή είναι τρυφεροί και 
στη συνέχεια ξυλώδεις

• Ο καρπός της πιπεριάς ποικίλει σε χρώματα 

και σχήματα



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



Σημείωση 1η

Η καλλιέργεια των φυτών  
πραγματοποιήθηκε κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες (νερό, φως, 
θερμοκρασία, χώμα)



Σημείωση 2η

Το φωτογραφικό υλικό και οι μετρήσεις 
γινόντουσαν ανά δύο μέρες. Οι 

παρακάτω αναγραφόμενες μέρες  
αντιπροσωπεύουν τις μέρες που 

πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις και οι 
φωτογραφήσεις.



Σημείωση 3η

καλαμπόκι

νυχτολούλουδο

φακές

πιπεριά

φασολιά



ΗΜΕΡΑ 1η
Έχουμε αρχίσει το 

πότισμα.

Οι φακές έχουν 
φυτρώσει

πριν από τα υπόλοιπα 
φυτά και ακολουθεί 

το καλαμπόκι



ΗΜΕΡΑ 2η

Ο σπόρος του 
φασολιού έχει 

φυτρώσει. Οι φακές 
συνεχίζουν να 
αναπτύσσονται 

γρηγορότερα από τα 
άλλα φυτά.



ΗΜΕΡΑ 3η

Οι φακές 
εξακολουθούν να  

είναι ψηλότερες από 
τα υπόλοιπα φυτά. 
Ωστόσο η φασολιά 

έχει αρχίσει να 
αναπτύσσεται 
γρηγορότερα.



ΗΜΕΡΑ 4η

Η φασολιά 
αναπτύσσεται 

γρηγορότερα από τα 
υπόλοιπα φυτά. Το 
καλαμπόκι και οι 

φακές έχουν  αρχίσει 
να φουντώνουν.



ΗΜΕΡΑ 5η

Παρόλο που τα τρία 
φυτά της εικόνας (

φασολιά, φακές, 
καλαμπόκι) έχουν 

σταδιακή ανάπτυξη το 
νυχτολούλουδο και η 
πιπεριά δεν έχουν 
φυτρώσει ακόμα.



ΗΜΕΡΑ 6η

Η φασολιά 
αναπτύσσεται με 

μεγάλη και 
εκπληκτική ταχύτητα, 

το καλαμπόκι 
φουντώνει ενώ οι 

φακές και τα 
υπόλοιπα φυτά 

παραμένουν στάσιμα.



ΗΜΕΡΑ 7η

Η φασολιά έχει πλέον 
αποκτήσει πολλά 

φύλλα όπως επίσης 
και το καλαμπόκι. Τα 

υπόλοιπα φυτά 
παραμένουν στάσιμα 
στην ανάπτυξή τους.



ΗΜΕΡΑ 8η

Η ανάπτυξη των φυτών 
είναι διαφορετική, 
καθώς η φασολιά 
αναπτύσσεται σε 

ύψος, ενώ το 
καλαμπόκι ψηλώνει 
αλλά ταυτόχρονα 
απλώνει τα φύλλα 

του.



ΗΜΕΡΑ 9η

Πρώτη μέρα χωρίς 
πότισμα. Καμία 

ιδιαίτερη αλλαγή.



ΗΜΕΡΑ 10η

Έχουμε σταματήσει το 
πότισμα. Το ύψος των 

φυτών διατηρείται 
σταθερό ενώ έχουν 

αρχίσει να 
μαραίνονται.



ΗΜΕΡΑ 11η

Οι φακές έχουν 
μαραθεί σχεδόν 

ολοκληρωτικά, όπως 
και το καλαμπόκι. Η 
φασολιά δείχνει να 
έχει μεγαλύτερη 

αντοχή. 



ΗΜΕΡΑ 12η

Τέλος πειράματος . 
Έπειτα από μία 

ολόκληρη βδομάδα 
χωρίς πότισμα 

περισσότερη αντοχή 
φαίνεται να έχει η 

φασολιά.



Τεχνικές δυσκολίες

Η πιπεριά και το νυχτολούλουδο 
δεν φύτρωσαν ποτέ.



Αποτέλεσμα

Η φασολιά αναπτύσσεται γρηγορότερα από τα 
υπόλοιπα φυτά και έχει μεγαλύτερη αντοχή 

χωρίς νερό. Ακολουθεί το καλαμπόκι και τέλος 
οι φακές.



Τα αποτελέσματά μας σε διάγραμμα
Ύψος σε cm

Χρόνος σε ημέρες



Η Ομάδα Μας:

• Έλενα Καραχάλιου 

• Τάνια Κεχαγιά 

• Βασιλική Κουτσοχρήστου

• Μαρία Λαμπροπούλου

• Γεωργία Νικολοπούλου


