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Πενίθδρδ
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ζοβηνζηζηή ζοκεζζθμνά ηςκ ακεέςκ
ηαζ ηςκ θφθθςκ ζημ παναβυιεκμ αζεένζμ έθαζμ απυ αοημθοείξ πθδεοζιμφξ ημο
ανςιαηζημφ θοημφ Origanum

vulgare ssp. hirtum ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae ζηδκ

πενζμπή ηδξ Ζπείνμο.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ημ αζεένζμ έθαζμ παναθήθεδηε απυ απμλδναιέκμ θοηζηυ οθζηυ ιε ηδ
ιέεμδμ ηδξ οδναπυζηαλδξ ζε ζοζηεοή ηφπμο Clevenger. οβηεηνζιέκα ιεθεηήεδηε δ
απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ απμλδναιέκμο θοηζημφ οθζημφ (μθυηθδνμο ημο οπένβεζμο
ιένμοξ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ δζαπςνζζιέκςκ ακεέςκ ηαζ θφθθςκ) απυ ηέζζενζξ πενζμπέξ
δεζβιαημθδρίαξ ζηδκ Ήπεζνμ.
Γζαπζζηχεδηε απχθεζα ηδξ δνυβδξ ζε αζεένζμ έθαζμ ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ απμεήηεοζήξ
ηδξ. Πανυθα αοηά δ ζοκμθζηή πενζεηηζηυηδηα ηςκ αοημθοχκ πθδεοζιχκ ζε αζεένζμ έθαζμ
ηοιάκεδηε απυ (3,1 – 4.6%) παναηηδνίγεηαζ ςξ ορδθή. Ζ εηαημζηζαία απυδμζδ ηςκ
ηαλζακεζχκ ζε αζεένζμ έθαζμ ήηακ ζδιακηζηά ορδθυηενδ ζοβηνζηζηά ιε εηείκδ ηςκ
θφθθςκ. Οζ ηαλζακείεξ πανήβαβακ 4.3 έςξ 6.1 % πενζζζυηενμ αζεένζμ έθαζμ ζοβηνζηζηά ιε
ηα θφθθα. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζίαζε ημ δζαθμνεηζηυ πνχια ημο αζεένζμο εθαίμο
πμο παναθήθεδηε απυ ηα θφθθα ηαζ ηα άκεδ. Σμ βεβμκυξ αοηυ πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ
βζα πεναζηένς ιεθέηδ ηδξ πμζμηζηήξ ζφζηαζδξ ημο παναβυιεκμο αζεένζμο εθαίμο.

Λέμεηο Κιεηδηά: Ρίβακδ, Τδναπυζηαλδ, Ανςιαηζηά Φοηά, Φανιαηεοηζηά θοηά
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Abstract
The aim of this study was to investigate the contribution of the Inflorescences and leaves to
the essential oil obtained from wild grown populations of Origanum vulgare ssp. hirtum
which derived from the region of Epirus and belong to the Lamiaceae family.
For this reason, the essential oil was obtained from dry plant material by the method of
hydrodistillation using a Clevenger type apparatus. In particular, the yield of the essential
oil obtained from the aerial part of the plants and the separated flowers and leaves has been
studied. Four different areas in the region of Epirus were selected in order to obtain
samples. The total content of essential oil originated from the wild grown populations
ranged from 3.1 to 4.6% and is characterized as generally high.
Inflorescences contained significantly higher yield of essential oil compared to leaves as
they produced 4.3 to 6.1% more essential oil.
Of particular interest was the different colour of the essential oil obtained from leaves and
flowers.
This observation needs further investigation of the qualitative composition of the essential
oil produced from the two different plant organs.

Key words: Oreganum, Water distillation, Aromatic plants, Pharmaceutical plants
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Α. Δηζαγσγή
Α1. Ηζηνξηθό Αξσκαηηθώλ θαη Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ
«Φαρμακεσηικό θσηό, καλείηαι κάθε θσηό ποσ περιέτει ένα ή περιζζόηερα δραζηικά
ζσζηαηικά, ηα οποία έτοσν ηην ικανόηηηα να προλάβοσν, να ανακοσθίζοσν ή να
θεραπεύζοσν αζθένειες» (ανθήξ 1994). Ζ δζπθή μκμιαζία αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ θοηχκ
δδθχκεζ πενζεηηζηά ηαζ ηδκ δζπθή ζδζυηδηα ηςκ θοηχκ πμο ακήημοκ ζε αοηήκ. Οζ δφμ
λεπςνζζηέξ ζδζυηδηεξ ζοκοπάνπμοκ ζε υθμ ημκ πθδεοζιυ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηαηδβμνίαξ
πςνίξ ελαίνεζδ. Σα ανςιαηζηά θοηά είκαζ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηαηδβμνίεξ θοηχκ ηαζ
ααζζηυ ημοξ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ είκαζ δ φπανλδ αζεένζςκ εθαίςκ ζε υθα ζπεδυκ ηα
ηιήιαηα ημο θοηζημφ ημοξ ζζημφ, απυ ηα άκεδ ιέπνζ ηαζ ημ αθαζηυ ή αηυιδ ηαζ ηδ νίγα.
Υάνδ ζηα αζεένζα έθαζα, υπςξ δδθχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ μκμιαζία ηςκ θοηχκ αοηήξ ηδξ
ηαηδβμνίαξ «ανςιαηζηά», ημ ηάεε έκα έπεζ ημ δζηυ ημο λεπςνζζηυ ηαζ ζδζαίηενμ άνςια.
Λέβεηαζ πςξ ηα ανςιαηζηά θανιαηεοηζηά θοηά πνδζζιμπμζήεδηακ ήδδ απυ ημκ
πνςηυβμκμ άκενςπμ, υπζ ιυκμ ζακ ηνμθή, αθθά ηαζ ζακ εεναπεία αζεεκεζχκ, ηονίςξ απυ
ημοξ ανπδβμφξ ηςκ πνςηυβμκςκ θοθχκ. Απυ αοηή ηδκ ακαηάθορδ ςθεθήεδηακ ηαζ μζ
ιάβμζ ηαζ μζ ζενείξ, μζ μπμίμζ έηακακ ηδκ εεναπεία αζεεκεζχκ επάββεθια (Λφββα 2000).
Ο ίδζμξ μ Παηέναξ ηδξ ζαηνζηήξ, μ Ηππμηνάηδξ, είπε ηαηαβνάρεζ 400 πενίπμο είδδ
θανιαηεοηζηχκ θοηχκ δ πνήζδ ηςκ μπμίςκ ήηακ βκςζηή ήδδ απυ ημκ 5μ αζχκα π.Υ.
ακαθένμκηαξ ιαγί ηαζ ηδκ εεναπεοηζηή ζδζυηδηα ημο ηαεεκυξ απυ αοηά. Ο Γζμζημονίδδξ, μ
μπμίμξ δεκ παναηηδνίζηδηε ηοπαία ςξ μ ααζζηυηενμξ εηπνυζςπμξ ηδξ αμηακμθμβίαξ, ηαηά
ημκ 1μ αζχκα ι.Υ. ιέζα απυ ημ ένβμ ημο «Πενί ζαηνζηήξ» ιαξ δίκεζ ηαηαβεβναιιέκα 500
είδδ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ 40 πενίπμο απυ ηα μπμία είκαζ βκςζηά ηαζ ζήιενα βζα ηζξ
θανιαηεοηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ. διακηζηυξ επίζδξ οπήνλε ηαζ μ Θευθναζημξ, μ μπμίμξ ημ
372-287 π.Υ. ειπθμφηζζε ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ βκχζεζξ πάκς ζε ιεβάθμ ανζειυ θοηχκ ιε
εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ.
ηδκ ανπαία Δθθάδα μζ βκχζεζξ πάκς ζηδκ επζζηήιδ ηδξ ζαηνζηήξ ήηακ ανηεηά
ακεπηοβιέκεξ. Ο ιδνμξ ηαζ άθθμζ ζοββναθείξ ιεηά απ’ αοηυκ ακαθένμκηαζ ζημοξ
«νζγμηυιμοξ»

εκκμχκηαξ

ημοξ

αμηακμθυβμοξ-βζαηνμφξ

πμο

είηε

ιάγεοακ

είηε

ηαθθζενβμφζακ θανιαηεοηζηά βζα κα θένμοκ ζε πνάλδ ημ ζδιακηζηυ ημοξ ένβμ. ηδκ Κίκα
πενίπμο ημ 3000 π.Υ. πνδζζιμπμζμφζακ ηα αζεένζα έθαζα ζε εεναπείεξ ιαζάγ ηαζ
αεθμκζζιμφ.
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Ζ πνχηδ βκςζηή βναπηή ακαθμνά ζε εεναπεοηζηά θοηά έβζκε απυ ημοξ μοιένζμοξ ηαζ
ημοξ Αζζφνζμοξ ημ2200 π.Υ. Ήηακ απυ ηζξ πνχηεξ θοθέξ πμο ακαηάθορακ ηδκ
ζπμοδαζυηδηα ηςκ ζδζμηήηςκ 200 πενίπμο θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ακάιεζα ζηα μπμία
ακήημοκ ηαζ ημ εοιάνζ, δ νίβακδ, ημ ηφιζκμ ηαζ πμθθά άθθα.
ηδκ ανπαία Αίβοπημ ηα ανςιαηζηά θανιαηεοηζηά θοηά εηηυξ απυ ηζξ εεναπεοηζηή ημοξ
αλία ανίζημοκ πνήζδ ηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, ηδκ δδιζμονβία αθμζθχκ, ζηα πθαίζζα
ενδζηεοηζηχκ ηεθεηχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ιμοιζμπμίδζδ ηςκ κεηνχκ.
Σδκ πενίμδμ ηδξ Ρςιασηήξ Αοημηναημνίαξ ακαπηφζζεηαζ ημ ειπυνζμ ιπαπανζηχκ ιε
εζζαβςβέξ απυ ηδκ Ηκδία ηαζ ηδκ Αίβοπημ. Σα ανςιαηζηά θοηά ηαείζηακηαζ είδμξ
πμθοηεθείαξ ηαζ δ πνήζδ ημοξ ήηακ δοκαηή ιμκάπα απυ ηα ακχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα
πμο δζέεεηακ ηδκ μζημκμιζηή δοκαηυηδηα. Αοηή ηδκ επμπή ζδιακηζηυξ οπήνλε μ Πθίκζμξ, μ
μπμίμξ ηαζ ζοκέααθθε ζηδκ πενζβναθή εεναπεοηζηχκ ζδζμηήηςκ πμθθχκ θοηχκ.
Καηά ημ ιεζαίςκα εζηάγεηαζ, πςξ δ ακαγήηδζδ κέςκ θανιαηεοηζηχκ ηαζ ανςιαηζηχκ
θοηχκ μδήβδζε ζηδκ ελενεφκδζδ ημο πθακήηδ ιαξ, αθθά ηαζ ηδξ πενίθδιδξ ακαηάθορδξ
ηδξ Αιενζηήξ. Ζ Βεκεηία βίκεηαζ ημ ιεβαθφηενμ ηέκηνμ ειπμνίμο ανςιαηζηχκ θοηχκ ηαζ
δ Δονχπδ ανπίγεζ ακ βκςνίγεζ κέα αυηακα πμο ιέπνζ ηυηε δεκ είπε λακαδεί.
Σδκ πενίμδμ ηδξ Ακαβέκκδζδξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ 1493-1541 μ βζαηνυξ Πανάηεθζμξ
έηακε πμθφηζιεξ πνμζπάεεζεξ ιέζα απυ πεζνάιαηα βζα κα ελδβήζεζ ηδ θοζζηή δφκαιδ ηςκ
θοηχκ κα εεναπεφμοκ. Βνήηε υιςξ ειπυδζα ηαζ ημ ένβμ ημο ανίζηεζ «θζιάκζ» ζηζξ ιένεξ
ιαξ πάνδ ζηδκ επζζηήιδ ηδξ πδιείαξ. (Ακάζδξ 1962, Ακαπηολζαηή Δηαζνία Γοηζηήξ
Μαηεδμκίαξ(ΑΝ.ΚΟ.) 2000, Λίββα 2000).
Απυ ημ 1800 ηαζ ιεηά γμφιε ιζα επακαζηαηζηή πενίμδμ πάκς ζημκ ημιέα ηςκ ανςιαηζηχκ
ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ αθμφ πθέμκ δ πνήζδ θοζζηχκ θανιάηςκ, δ απμιάηνοκζδ απυ
ηδκ πνήζδ πδιζηχκ μοζζχκ, δ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ηυζιμο βζα θοζζηυ ηνυπμ γςήξ
απμηεθμφκ ηάπμζμοξ απ ημοξ ηονζυηενμοξ θυβμοξ ηδξ ακάπηολδξ ηαζ δζάδμζδξ ηδξ ένεοκαξ
πάκς ζηα ζοβηεηνζιέκα θοηά. Σμ 1930 ιεηά απυ ένεοκεξ ηονίςξ ηάπμζςκ Γάθθςκ
πδιζηχκ έπμοιε ηδκ δζάδμζδ ηδξ ανςιαημεεναπείαξ δ μπμία δίκεζ θφζδ ζε υθμ ηαζ
πενζζζυηενςκ εζδχκ παεήζεζξ (Πθήνδξ Οδδβυξ Βμηάκςκ 1999).
Φηάκμκηαξ θμζπυκ ζημ ζήιενα ηαζ ζηδκ Δθθάδα κα λεηζκήζς ιε ιία θνάζδ ημο ηαφνμο
Καηζζχηδ. «Σα θανιαηεοηζηά ηαζ ανςιαηζηά θοηά αβαπμφκ ηδκ λδναζία, ημ άβμκμ ημο
εδάθμοξ, ημκ πάνα πμθφ ήθζμ. Πνυηεζηαζ βζα παναηηδνζζηζηά πμο οπάνπμοκ ζηδκ Δθθάδα
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ηαζ ακαδεζηκφμοκ ηζξ ηαθφηενεξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ». Πανυθα αοηά δεκ έπεζ
βίκεζ ζηδκ πχνα δ ηαηάθθδθδ αλζμπμίδζδ ημοξ απυ ημοξ ηαθθζενβδηέξ, θυβς ιεζςιέκδξ
εζδίηεοζδξ ηςκ ηεπκζηχκ επελενβαζίαξ ημοξ. Αηυιδ ηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ εζζάβμοιε
ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά απυ άθθεξ πχνεξ υπςξ Κίκα ηαζ Ηκδία, ηςκ μπμίςκ ηα
παναηηδνζζηζηά είκαζ πμθφ ηαηχηενα απυ αοηά ηςκ παναβυιεκςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ ζημ
πχνμ ηδξ Δονχπδξ (Δθαθνυξ 2016).
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Α2. Σα Αηζέξηα έιαηα
Α2.1. Γεληθά ζηνηρεία
Σα αζεένζα έθαζα είκαζ μοζίεξ πμο ελαζηίαξ ηδξ πηδηζηυηδηάξ ημοξ (ιεηαααίκμοκ ζε αένζα
ηαηάζηαζδ ζε ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ) ηαζ εθεοεενχκμοκ έκα ζδζαίηενμ άνςια.. Δίκαζ
ελαζνεηζηά θζπυθζθεξ ηαζ ιε ιεβάθδ ποηκυηδηα. Βνίζημκηαζ ζπεδυκ ζε υθα ηα ηιήιαηα ημο
θοηζημφ ζζημφ ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ (θφθθα, αθαζημφξ ηαζ ακαπαναβςβζηά υνβακα).
Απμεδηεφμκηαζ ζηδκ επζδενιίδα ηαζ ημ ιεζυθοθθμ ημο θοημφ ηαζ έπμοκ παιδθυ ζδιείμ
γέζεςξ. Ζ δζαδζηαζία ζοθθμβήξ ημοξ είκαζ δ βκςζηή ςξ απυζηαλδ. Κφνζα μιάδα
ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ απμηεθμφκ ηα ηενπεκμεζδή (Γυνδαξ 2009). Ζ παναβςβή
ημοξ ζημ εζςηενζηυ ημο θοημφ βίκεηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ. Ζ πανμοζία
ημοξ ζηα ανςιαηζηά θοηά είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ πνμζέθηοζδ εκηυιςκ πμο αμδεμφκ
ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ βμκζιμπμίδζδξ ηαζ ηδξ επζημκίαζδ ηςκ θοηχκ, ζηδκ απμιάηνοκζδ
επενχκ ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ άιοκα ηςκ θοηχκ πμο ηα πανάβμοκ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ
βεβμκυξ υηζ θυβς ηδξ πηδηζηυηδηαξ ηςκ ζοζηαηζηχκ, ηα αζεένζα έθαζα πνμζηαηεφμοκ ημ
θοηυ απυ ηδκ οπενεένιακζδ θυβς ορδθχκ εενιμηναζζαηχκ ζοκεδηχκ. Με αοηή ηδκ
ηεπκζηή ηαεζζημφκ ηα ανςιαηζηά θοηά ακεεηηζηά ζε πενζυδμοξ λδναζίαξ. Σέθμξ έπμοκ ηδκ
δοκαηυηδηα κα επζηαπφκμοκ ηζξ δζενβαζίεξ ημο ιεηααμθζζιμφ ημο θοημφ, ηαεχξ ηαζ κα
ιεηαθένμοκ βνδβμνυηενα ηζξ δζάθμνεξ ενεπηζηέξ μοζίεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ
ακάπηολδ ημο θοημφ.
Σα εκενβά ημοξ ζοζηαηζηά είκαζ πμθφ ζζπονά βζ αοηυ ηαζ δ πνήζδ ημοξ απυ ημκ άκενςπμ
βίκεηαζ ιεηά απυ αναίςζδ δζάθοζδ ζε ηάπμζμ άθθμ θάδζ, ζε ηαεανυ μζκυπκεοια, ζε ηγεθ
αθυδξ αηυιδ ηαζ ζε ηάπμζα μοδέηενδ αθμζθή. Βαζζηή ημοξ ζδζυηδηα, δ μπμία ειθακίγεηαζ
ζε υθεξ ηζξ θζπυθζθεξ μοζίεξ, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ δζαθφμκηαζ ζημ κενυ.
Λέβεηαζ υηζ ημ πνχημ αζεένζμ έθαζμ πμο απμζηάπεδηε ιε πνςηυβμκδ ηεπκζηή είκαζ ημ
ηενεαζκεέθαζμ. Αοηυ πνμένπεηαζ απυ ημ ημζκυ «νεηζίκζ» ηςκ ηςκμθυνςκ δέκηνςκ. Γζα ηδκ
ζοθθμβή ημο αζεένζμο εθαίμο απυ ηα δζάθμνα θοηζηά ηιήιαηα πνδζζιμπμζμφζακ δμπεία
πμο πενζείπακ ζηνχια θίπμοξ, υπμο ηαζ ημπμεεημφζακ ημ εηάζημηε θοηζηυ ηιήια πνμξ
απυζηαλδ ηαζ ιεηά απυ ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια αθαζνμφκηακ ημ θίπμξ ηαζ
πανέιεκε ζημ δμπείμ ιζα ανςιαηζηή αθμζθή.
Δηηυξ απυ ηα θοζζηά αζεένζα έθαζα μ άκενςπμξ βζα κα ιζιδεεί ημ ελαζνεηζηυ ηαζ
λεπςνζζηυ ημοξ άνςια δδιζμφνβδζε ζε ενβαζηδνζαηέξ ζοκεήηεξ ζοκεεηζηά (πδιζηά)
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ζοζηαηζηά, πμο ηίπμηα δεκ έπμοκ κα πνμζθένμοκ απυ ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ
θοζζηχκ αβκχκ αζεένζςκ εθαίςκ, πανά ιυκμ ημ ηεπκδηυ άνςιά ημοξ.

Α2.2.ύλζεζεθαη Βηνζύλζεζε αηζέξησλ ειαίσλ
Σα αζεένζα έθαζα απμηεθμφκ ιίβιαηα μνβακζηχκ μοζζχκ ηςκ μπμίςκ δ ζφκεεζδ αθθάγεζ
ακάθμβα ημ είδμξ ημο θοημφ, απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ. Σμ ζδζαίηενμ άνςια ηάεε αζεένζμο
εθαίμο είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ζοκφπανλδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ πμο δζαεέηεζ. ε πμθφ ιζηνή
ακαθμβία ηάπμζμ ζοζηαηζηυ απυ αοηά ιπμνεί κα πνμζδζμνίζεζ ημκ ηυκμ ημο ανχιαημξ.
Αοηά ηα ζοζηαηζηά δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ:
ΠΗΝΑΚΑ Α5.1.: Καηδβμνίεξ ζοζηαηζηχκ αζεένζςκ εθαίςκ (Πδβή:Simon,1990)

ΟΞΤΓΟΝΧΜΔΝΑ
ΤΣΑΣΗΚΑ

ΜΖ ΟΞΤΓΟΝΧΜΔΝΑ ΤΣΑΣΗΚΑ
Δίκαζ μζ οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ηα

α) αθημυθεξ

«άπνδζηα» ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ αθμφ, ζηζξ

α) αθδεΰδεξ

πενζζζυηενεξ ακ υπζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, δεκ

β) ηεηυκεξ

ζοιαάθμοκ ζηδκ δζαιυνθςζδ ημο ανςιαηζημφ ηυκμο.

δ) θαζκυθεξ
ε) μλέα
ζη) εζηένεξ

ζςκ αθμνά ηδ αζμζφκεεζδ ημο αζεένζμο εθαίμο, απμηεθεί ιζα ζφκεεηδ δζαδζηαζία
δζαδμπζηχκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ (ημοιπνήξ 1998) .
Σα αολδηζηά υνβακα ημο θοημφ απμδίδμοκ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα αζεένζμο εθαίμο απ’ υηζ
ηα οπυθμζπα, ημ ίδζμ ηαζ ηα κεανήξ δθζηίαξ θοηά. Σα αζεένζα έθαζα πανάβμκηαζ ζε εζδζημφξ
εηηνζηζημφξ ζπδιαηζζιμφξ ηςκ θοηχκ ηαζ δ ηαηακμιή ημοξ δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ
ημο θοημφ. Οζ αδέκεξ πμο ανίζημκηαζ πζμ ημκηά ζηζξ ιεβάθεξ κεονχζεζξ ηςκ θφθθςκ είκαζ
πμθθαπθάζζμζ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ. Σδκ ζηζβιή πμο εκδεπυιεκα έπμοιε νήλδ ηςκ
ημζπςιάηςκ ηςκ αδέκςκ πεηοπαίκεηαζ ηαζ δ παναβςβή ημο αζεένζμο εθαίμο ηαεχξ ηαζ ιε
ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ελάηιζζδξ (Sivropoulou et.al 1995, Kulisic et.al. 2004 ).
Σα αζεένζα έθαζα απμηεθμφκ ηα ζοζηαηζηά ιζαξ εοεείαξ αθοζίδαξ ή ηοηθζηήξ δμιήξ, ηα
μπμία εκδεπμιέκςξ κα είκαζ είηε ιμκμηενπέκζα, είηε ζεζηζηενπέκζα είηε δζηενπέκζα.
Μίβιαηα ηςκ ηνζχκ ηεθεοηαίςκ δδιζμονβμφκ ηα αζεένζα έθαζα ηα μπμία ηαζ πανίγμοκ ζημ
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θφθθςια ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηδκ παναηηδνζζηζηή ημοξ μζιή. Σα
αζεένζα έθαζα πανάβμκηαζ ηαζ εκοπάνπμοκ ηαηά μιάδεξ ζηζξ αδεκχδεζξ ή αδεκζηέξ ηνίπεξ
ηςκ ακεέςκ, ηςκ θφθθςκ ηαζ ηςκ αθαζηχκ μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζημ ελςηενζηυ ηδξ
επζδενιίδαξ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ. Δηεί ηα ηενπέκζα δζαηδνμφκηαζ
ζημ ελςηοηηάνζμ ηοηηανζηυ ημίπςια. Σα πηδηζηά ιίβιαηα ιμκμηενπεκίςκ ηαζ δζηενπεκίςκ
είκαζ δοκαηυκ κα δζαθφβμοκ ζηδκ αηιυζθαζνα ιε ηδκ δζάννδλδ ημο θεπημφ οιεκίμο ηδξ
ημοηίκδξ, αοηή δ μπμία πενζαάθθεζ ηα ζηαβμκίδζα ημο εηηνίιαημξ.
Σα ηενπέκζα απμηεθμφκ ιία απυ ηζξ ηνεζξ ζδιακηζηυηενεξ μιάδεξ δεοηενμβεκχκ
ιεηααμθζηχκ πμο αζμζοκεέημοκ ηα θοηά. Σμ είδμξ αοηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ
ιμνθμθμβία ηαζ ηδκ ακαημιία ημο θοημφ δζαιμνθχκεζ ηδκ «ηαοηυηδηα» ημο ηάεε θοηζημφ
είδμοξ ηαζ πμζηζθίαξ. Σα ηενπέκζα δζαεέημοκ ελαζνεηζηά ζδιακηζημφξ αιοκηζημφξ νυθμοξ
δζυηζ έκαξ αλζυθμβμξ ανζειυξ ιμκμηενπεκίςκ αθθά πανάβςβα αοηχκ δζαηδνμφκ ημλζηή
δνάζδ έκακηζ θοημθάβςκ εκηυιςκ (Σζάημξ 2003, Γαθάηδξ 2009, Κανάηαβθδξ 1994).

Α2.3. Ηδηόηεηεο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ
Οζ ζδζυηδηεξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηα ανςιαηζηά - θανιαηεοηζηά
θοηά πμζηίθμοκ ηαζ ζοκεπίγμοκ κα αολάκμκηαζ, αθμφ πμθθμί είκαζ εηείκμζ πμο ιεθεημφκ
πάκς ζε αοηέξ ηαζ δζανηχξ ακαηαθφπημοκ κέα ιοζηζηά. Ακ ηζξ απανζειήζμοιε μζ
ηονζυηενεξ απυ αοηέξ είκαζ μζ παναηάης.
1) Αλαιγεηηθέο. Σδκ ζδζυηδηα αοηή δζαεέημοκ ηα αζεένζα έθαζα πμο πενζέπμοκ ιεβάθεξ
πμζυηδηεξ αθημμθχκ. Αοηά πνδζζιεφμοκ δναζηζηά ζηδκ ακαημφθζζδ ζοκήεςξ ηάπμζμο
πυκμο.
2) Αληηαιιεξγηθέο. Ακάθμβα ημ είδμξ ηδξ αθθενβίαξ, ημ αίηζμ πμο ηδκ πνμηάθεζε αθθά
ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ πμο παίνκεζ, οπάνπμοκ ηαζ ηα ακηίζημζπα αζεένζα έθαζα πμο επζδνμφκ ζε
αοηή.
3) Απνζπκθνξεηηθέο. Σδκ ζδζυηδηα αοηή δζαηδνμφκ αζεένζα έθαζα ηαηά ηδξ ηοηηανίηζδαξ
ή ηαζ πενζπηχζεςκ εαιπήξ επζδενιίδαξ.
4) Αληηζεπηηθέο. Πμθθά αζεένζα έθαζα δζαεέημοκ αοηή ηδκ ζδζυηδηα, δ μπμία ηα ηαεζζηά
δοκαηά κα επδνεάγμοκ ανκδηζηά ηδκ ακάπηολδ ή ηαζ κα εακαηχκμοκ παεμβυκμοξ
ιζηνμμνβακζζιμφξ, υπςξ ααηηήνζα, πανάζζηα, ζμφξ ηαζ ιφηδηεξ.
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5) Αθξνδηζηαθέο. Δδχ ημ ζακηαθυλοθμ είκαζ βκςζηυ απυ ηα ανπαία ιάθζζηα πνυκζα βζα
αοηέξ ημο ηζξ ζδζυηδηεξ.
6) Γηνπξεηηθέο. Ο άνηεοεμξ δζαεέηεζ αοηή ηδκ ζδζυηδηα, πμο μοζζαζηζηά ηαηαπμθειά
πνμαθήιαηα ημο μονμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ζοιαάθεζ ζηδκ απμημλίκςζδξ ημο
μνβακζζιμφ.
7) Δμηζνξξνπεηηθέο. Καζ αοηή ηδκ ζδζυηδηα δζαεέημοκ ηα αζεένζα έθαζα. Ο ηάεε
άκενςπμξ απυ μπμζμδήπμηε αζεένζμ έθαζμ θαιαάκεζ εηείκα ηα εκενβά ζοζηαηζηά πμο έπεζ
ακάβηδ ζακ μνβακζζιυξ ιε απμηέθεζια ημ ίδζμ αζεένζμ έθαζμ ζε ηάπμζμκ άθθμ μνβακζζιυ
κα πνμζθένεζ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή εκένβεζα ηαζ ζοζηαηζηά απυ υηζ ζημκ πνχημ.
8) Δλπδαηηθέο. Ο ίδζμξ μ παηέναξ ηδξ ζαηνζηήξ Ηππμηνάηδξ ακαθένεζ ηδκ ζπμοδαζυηδηα
ημο ανςιαηζημφ θμοηνμφ, αθμφ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ αολάκεηαζ ηαηά εηαηυ
πενίπμο θμνέξ δ δνάζδ ημο εηάζημηε αζεένζμο εθαίμο.
9) Ζπαηηθέο. Αζεένζα έθαζα ιεβάθδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αθημυθεξ αμδεμφκ ζηδκ ηυκςζδ
ημο ζοηςηζμφ.
10) Καηαπξαϋληηθέο. Πμθθά απυ ηα αζεένζα έθαζα ειθακίγμοκ ηαηαπνατκηζηέξ ζδζυηδηεξ
ζημκ άκενςπυ.
11) Καξδηνηνλσηηθέο. ε αζεεκείξ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηάπμζα εβπείνζζδ παναηδνήεδηε
ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή δ πνήζδ αζεένζςκ εθαίςκ ςξ νοειζζηέξ ηςκ ηανδζαηχκ παθιχκ
αηυιδ ηαζ ηδξ ακαπκμήξ.
12) Νεπξνηνλσηηθέο. ε απθέξ δοζθμνίεξ, ελάκηθδζδ ημο μνβακζζιμφ έπεζ απμδεδεζπεεί
πςξ έκα απθυ ηνζακηάθοθθμ θεζημονβεί εεηζηά. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ημ κενμθί (citrus
aurantium amaraflos) ιπμνεί κα επακαθένεζ ημκ άκενςπμ αηυιδ ηαζ απυ ζμη.
13) Οξκνληθέο. Πμθθά είκαζ ηα αζεένζα έθαζα πμο δζαηδνμφκ αοηή ηδκ ζδζυηδηα βζα
λεπςνζζηέξ πενζπηχζεζξ ημ ηάεε έκα.
14) Οθζαικηθέο. Ζ δνάζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ζηζξ πενζζζυηενεξ, ακ υπζ ζε υθεξ ηζξ
πενζπηχζεζξ είκαζ πμθφ έκημκδ. Σα ιάηζα απυ ηδκ άθθδ είκαζ πμθφ εοαίζεδηα υνβακα ημο
ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ εκδείηκοηαζ δ πνήζδ ημοξ ζηα ιάηζα πανά ιυκμ
αοζηδνά ηάης απυ ζαηνζηή ηαεμδήβδζδ.
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15) Πξνβηνηηθέο. Άθθδ ιία ηαηδβμνία ζδζμηήηςκ πμο ηαηέπμοκ υθα ηα αζεένζα έθαζα μζ
«οπμζηδνζηηέξ ηδξ γςήξ» υπςξ δδθχκεζ ηαζ δ ζδζυηδηά ημοξ.
16) ηππηηθέο. Ζ ζδζυηδηα αοηή δνα ςξ νοειζζηήξ ηςκ οβνχκ ημο ζχιαημξ ηαζ ηδκ
ηαηέπμοκ αζεένζα έθαζα πνήζζια βζα ακαζημθή αζιμνναβίαξ ιζαξ πθδβήξ. Σέημζεξ ζδζυηδηεξ
ανίζημοιε ζηδκ θεαάκηα ηαζ ζημ ηοπανίζζζ. ηδκ ίδζα ηαηδβμνία ακήημοκ ηαζ ηα αζεένζα
έθαζα πμο δνμοκ εεηζηά ζε θζπανέξ επζδενιίδεξ.
17) Σνλσηηθέο. Κφνζα ημκςηζηά αζεένζα έθαζα εεςνμφκηαζ εηείκα ημο ααζζθζημφ ζε
πενίπηςζδ δζααάζιαημξ, ημο θειμκζμφ ζε πενίπηςζδ εθαθνζάξ αζεέκεζαξ αθθά ηαζ ημο
βζαζειζμφ ζε ιζα κέα ιδηένα ιεηά ηδκ βέκκα.
Σέθμξ ειθακίγμοκ ηαζ ηάπμζεξ αηυιδ ζδζυηδηεξ υπςξ: 18) Αληηζπαζκσδηθέο, 19)
Γηεγεξηηθέο,

20)

Δπνπισηηθέο,

21)

Υαιαξσηηθέο,

22)

Απνηνμηλσηηθέο,

23)

Ληπνιπηηθέο, 24) Τπνηαζηθέο-Τπεξηαζηθέο(Βίκμξ 2013).
25) Δληνκναπσζεηηθέο. Τπάνπμοκ αζεένζα έθαζα πμο πανμοζζάγμοκ εκημιμαπςεδηζηή
δνάζδ ζε ζοβηεηνζιέκα είδδ εκηυιςκ. οζηαηζηά ιε εκημιμαπςεδηζηά δνάζδ ιπμνμφκ κα
επδνεάζμοκ ηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ λεκζζηή, απυ ιεβάθδ απυζηαζδ, πνζκ ηδκ άθζλή ημο
ζηδκ επζθάκεζα ημο λεκζζηή (Τθακηή 2006)
26) Αληηηξνθηθή ή απνηξεπηηθή δξάζε ζε θπηνθάγα έληνκα: Έπεζ δζαπζζηςεεί, υηζ
μνζζιέκα αζεένζα έθαζα ή ζοβηεηνζιέκα αζμδναζηζηά ζοζηαηζηά ημοξ πανμοζζάγμοκ
απμηνεπηζηή δνάζδ ζε θοημθάβα έκημια. Απμηνέπμοκ, είηε ηδκ ςμημηία ημο εκηυιμο ζημκ
πνμζηαηεουιεκμ ζηυπμ ηαζ επμιέκςξ ηδκ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ημο ή ηδκ ηαηακάθςζδ
ηνμθήξ ιέζς ηδξ δνάζδξ ημοξ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια ηςκ εκηυιςκ (ημλζηή ιδ
εακαηδθυνμξ δνάζδ). οζηαηζηά αζεένζςκ εθαίςκ ιε ακηζηνμθζηή δνάζδ δνμοκ ιέζς
επαθήξ ζε πδιζημφξ οπμδμπείξ ιεηά ηδκ αφλδζδ ηςκ εκηυιςκ ζηδκ επζθάκεζα ημο λεκζζηή
ημοξ ηαζ ιεηααζαάγμοκ ημ ιήκοια ηδξ “ηαηήξ βεφζδξ” (Τθακηή 2006).
27) Δληνκνηνμηθή δξάζε: Μεθέηεξ επζαεααζχκμοκ υηζ μνζζιέκα αζεένζα έθαζα
ανςιαηζηχκ θοηχκ πανμοζζάγμοκ ημλζηή δνάζδ ζε ζοβηεηνζιέκα θοημθάβα έκημια. Ζ
ημλζηή δνάζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ζηα έκημια μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δνμοκ ζημκ
οπμδμπέα μηηαπαιίκδξ πμο δζαεέημοκ ιυκμ ηα έκημια ηαζ υπζ μ άκενςπμξ ή άθθα
εενιυαζια, είκαζ ημλζηά δδθαδή ιυκμ βζα ηα έκημια ηαζ υπζ βζα ημκ άκενςπμ ή άθθα
εενιυαζια. Μάθζζηα είδδ ιε εκημιμημλζηή δνάζδ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ηνυθζια
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εεςνμφκηαζ υηζ πανμοζζάγμοκ παιδθή ημλζηυηδηα ζημκ άκενςπμ αηυια ηαζ ζε ορδθέξ
ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ βζα αοηυ δ πνήζδ ημοξ εεςνείηαζ αζθαθήξ (Τθακηή 2006).
28) Αληηκπθσηηθή δξάζε ζε θπηνπαζνγόλνπο κύθεηεο : Πειραματικά ζχει διαπιςτωκεί ότι
αικζρια ζλαια αρωματικϊν φυτϊν επθρεάηουν τθ μυκθλικι ανάπτυξθ φυτοπακογόνων μυκιτων
που προκαλοφν μεταςυλλεκτικι ςιψθ ςε καρποφσ τομάτασ όπωσ θ Alternaria alternate, Botrytis
cinereae και εδαφογενι φυτοπακογόνα όπωσ το Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici που
προκαλεί αδρομφκωςθ ςτα φυτά τθσ τομάτασ (Τθακηή η.α. 2015, Τθακηή η.α. 2016).

Α2.4. Υξήζεηο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ
Σα αζεένζα έθαζα ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα θυβς
ηςκ εοενβεηζηχκ ημοξ δνάζεςκ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ αθθά ηαζ θυβς ηςκ
αθθδθμπδιζηχκ ημοξ ζδζμηήηςκ.
Α) Υξήζεηο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Βαζζηυξ ημιέαξ πνδζζιυηδηαξ ηςκ αζεένζςκ
εθαίςκ απμηεθεί δ ηέπκδ ημο ιαζάγ, πμο ζηυπμξ ημο είκαζ δ παθάνςζδ ιοχκ, δ απμαμθή
ημλζκχκ απυ ημ ζχια, δ λεημφναζδ ηαζ δ ηαθή ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. Σα αζεένζα έθαζα
ζηδκ πενίπηςζδ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ ακενχπζκμ δένια πμθθαπθαζζάγμοκ ηζξ ήδδ
εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο ιαζάγ, δίκμκηαξ ημ αέθηζζημ απμηέθεζια ζημκ μνβακζζιυ. Σδκ
ίδζα ακαημφθζζδ ηαζ παθάνςζδ πνμζθένεζ δ πνήζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ ιεηά απυ έκα
ανςιαηζηυ θμοηνυ, είηε ηαζ έκα πμδυθμοηνμ, ημ μπμίμ εηηυξ απυ παθάνςζδ ιεηά απυ
επακαθαιαακυιεκεξ πνήζεζξ απμιαηνφκεζ ζηαδζαηά ηζξ μζιέξ ηςκ πμδζχκ! ε πενζπηχζεζξ
ηάπμζαξ αζεέκεζαξ, είηε αοηή είκαζ ζςιαηζηήξ, είηε ροπζηήξ θφζεςξ ημιπνέζεξ ιε αζεένζα
έθαζα ακαημοθίγμοκ ηαηάθθδθα. Οζ εζζπκμέξ ιε αζεένζα έθαζα ζηζξ ιένεξ ανίζημοκ εονεία
πνήζδ απυ ακενχπμοξ ιε ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, πάκηα ιεηά απυ βκχζδ ηςκ
ηαηάθθδθςκ μδδβζχκ. Άθθδ ιία απθή ηαζ ηαεδιενζκή πνήζδ ημοξ είκαζ αοηή ηςκ πθφζεςκ
ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ.
Β) Υξήζεηο ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ.
Μέζα απυ ηαηάθθδθεξ ζοζηεοέξ ρεηαζιμφ ηθεζζηχκ πχνςκ ηαηαθένκμοιε ηδκ
ακακέςζδ ηδξ αηιυζθαζναξ ιέζα απυ ηδκ ελαζνεηζηή μζιή ηαζ αθθά ηαζ ηδκ ακηζζδπηζηή
δνάζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. Ζ πνήζδ πδιζηχκ απμζιδηζηχκ έπεζ απαζπμθήζεζ ηαζ
απαζπμθεί ζδζαίηενα αθμφ ηνίκεηαζ επζηίκδοκδ, ηυζμ βζα ημκ άκενςπμ, υζμ ηαζ βζα ηδκ
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αηιυζθαζνα. Δηηυξ απυ ηζξ ανςιαηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ, υπςξ πνμακαθέναιε δ
εκημιμαπςεδηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ είκαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηέξ ζε ηαιπθέηεξ αηυιδ ηαζ
αναζςιέκα επάκς ζημ δένια. Λέβεηαζ επίζδξ πςξ ιενζηέξ ζηαβυκεξ ζημ ιαλζθάνζ φπκμο
ανημφκ βζα έκακ ήνειμ ηαζ παθανςηζηυ φπκμ πςνίξ πμκμηέθαθμ ηαζ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ.
Σέθμξ ηα θοζζηά αζεένζα έθαζα δίκμοκ ζηδκ ιαβεζνζηή ιαξ ιία άθθδ δζάζηαζδ ιε ηζξ
λεπςνζζηέξ ιονςδζέξ ημοξ, αμδεχκηαξ ηαζ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ πέρδξ πάνδ ζηδκ
ακηζιζηνμαζαηή ημοξ δνάζδ (Βίκμξ η.α. 2013).

Γ). Υξήζεηο ζηε Φπηνπξνζηαζία
Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ αξιοποίθςθ αικζριων ελαίων με φυτοπροςτατευτικζσ ιδιότθτεσ ςε
προγράμματα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ φυτοπαραςίτων λόγω τθσ επιλεκτικότθτασ και τθσ
εκλεκτικότθτασ τθσ δράςθσ τουσ. Παρουςιάηουν μικρι τοξικότθτα ςτα κερμόαιμα και
βιοδιαςπϊνται και επομζνωσ δε βιοςυςςωρεφονται.Η αξιοποίθςθ αικζριων ελαίων για τθν
προςταςία Γεωργικϊν προϊόντων από μεταςυλεκτικζσ ςιψεισ, παρουςιάηει ενδιαφζρον, θυβς

ημο κηθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ιεηαλφ ζοβημιζδήξ - ηαηακάθςζδξ ηαζ ηδξ
απαίηεζεο ηςκ θαηαλαισηώλ βζα αζθαιή ηξόθηκα.

ΔΗΚΟΝΑ Α2.4.1.:

Ανςιαημεεναπεία ηαζ ιαζάγ ιε

αυηακα. (Πδβή:

www.massage-therapy.gr,

www.oliviart-gr.blogspot.gr)
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A3. Απόζηαμε αηζέξησλ ειαίσλ
Α3.1. Δίδε απνζηάμεσλ
Ζ απυζηαλδ αζεένζςκ εθαίςκ, ζηζξ ιένεξ ιαξ, απμηεθεί ηδκ πθέμκ δζαδεδμιέκδ ηεπκζηή
παναθααήξ- ζοθθμβήξ αζεένζςκ εθαίςκ απυ ηα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά. ζμ δ
επζζηήιδ ελεθίζζεηαζ ηυζμ ηαζ δ ηεπκζηή ηδξ απυζηαλδξ βίκεηαζ ιε υθμ ηαζ πζμ ζφβπνμκα
ιέζα. Σνείξ είκαζ μζ ααζζηέξ ιέεμδμζ απυζηαλδξ πμο ανίζημοκ εθανιμβή ζήιενα :
1) Τδξαπόζηαμε ή απόζηαμε κε λεξό (water distillation).
Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ οδναπυζηαλδξ είκαζ δ απθυηδηα, ημ ιζηνυ ηυζημξ ημο ζοζηήιαημξ
απυζηαλδξ ηαεχξ ηαζ δ εοημθία ιεηαθμνάξ ημο. Με ηδ ιέεμδμ αοηή ημ πνμξ απυζηαλδ
θοηζηυ οθζηυ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ κενυ. Μεζμκέηηδια ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ πμθθέξ
θμνέξ δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απυζηαλδξ ζοζηαηζηά πμο δεκ
ακηζπνμζςπεφμοκ ημ πναβιαηζηυ άνςια ημο θοημφ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδ δζάζπαζδ
ζοζηαηζηχκ ημο αζεένζμο εθαίμο πμο είκαζ αζηαεή ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ηδκ
οδνυθοζδ μνζζιέκςκ εκχζεςκ υπςξ μζ εζηένεξ ζηα ζοζηαηζηά ημοξ. Αηυιδ ζοβηνζηζηά ιε
άθθεξ ιεευδμοξ απμδίδεζ ζπεηζηά ιζηνυηενδ πμζυηδηα αζεένζμο εθαίμο ζε ιεβαθφηενμ
πνμκζηυ δζάζηδια (ηνμοιπήξ 1998).
2) Ύδξν-αηκναπόζηαμε ή απόζηαμε κε λεξό θαη αηκό (water and steam distillation).
ηδκ οδνμαηιμαπυζηαλδ ημ θοηζηυ οθζηυ δεκ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ κενυ, αθθά
ημπμεεηείηαζ ζε πθέβια πμο ανίζηεηαζ πζμ ρδθά απυ ηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ. Ο αηιυξ
πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδκ εένιακζδ ημο κενμφ, ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηδ ιάγα ημο θοηζημφ
οθζημφ ηαζ παναζφνεζ ημ αζεένζμ έθαζμ. Ζ οδνυθοζδ ηςκ εοαίζεδηςκ ζοζηαηζηχκ είκαζ
ιζηνυηενδ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ οδναπυζηαλδ.
3) Απόζηαμε κε πδξαηκνύο. (steam distillation).
Δίκαζ δ πζμ ζφβπνμκδ ιέεμδμξ απυζηαλδξ ηαζ ανίζηεζ εθανιμβή ζηζξ ιεβαθφηενεξ
αζμιδπακίεξ απυζηαλδξ αζεένζςκ εθαίςκ. ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ μζ αηιμί
πανάβμκηαζ απυ βεκκήηνζα ιε ζοκεήηεξ πίεζδξ ιεβαθφηενεξ απυ αοηή ηδξ αηιμζθαζνζηήξ
(www.estia.hua.gr).
Α3.2. Δμνπιηζκόο απόζηαμεο
Σα απμζηαηηζηά ζοβηνμηήιαηα απμηεθμφκηαζ απυ ηέζζενα ηιήιαηα:
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Α) Άκβπθαο απόζηαμεο
Δζηάγεηαζ πχξ μ πνχημξ άιαοηαξ, ίζςξ ηαζ κα ήηακ ηάπμζμ πήθζκμ ή ηαζ πάθηζκμ δμπείμ.
ήιενα είκαζ βοάθζκμ ηαζ απμηεθεί ημ ηιήια εηείκμ υπμο ημπμεεηείηαζ ημ θοηζηυ οθζηυ
πνμξ απυζηαλδ ή ηαζ ημ κενυ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ απυζηαλδξ. Βνίζηεηαζ πάκς απυ
ιζα εζηία εενιυηδηαξ.
Β) Φπθηήξαο ή ζπκππθλσηήο.
Οζ οδναηιμί πμο δδιζμονβμφκηαζ εζζένπμκηαζ ζε αοηυ ημ ηιήια ημο απμζηαηηήνα υπμο
ηαζ ρφπμκηαζ ιε απμηέθεζια ηδκ οβνμπμίδζδ ημο αζεένζμο εθαίμο αθθά ηαζ ηςκ αηιχκ ζε
κενυ. Μαγί ηαηεοεφκμκηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ημο «ηαλζδζμφ» ημο πμο δεκ είκαζ άθθμ
απυ ημκ δζαπςνζζηήνα.
Γ) Γνρείν δηαρσξηζκνύ ή Γηαρσξηζηήξαο.
ε αοηυ ημ ζδιείμ υπςξ βίκεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ημο αζεένζμο εθαίμο απυ ημ κενυ θυβς ηδξ
δζαθμνεηζηήξ ημοξ ποηκυηδηαξ.
Γ) Αηκνιέβεηαο ή αηκνγελλήηξηα.
Σμ ζοκακηάιε ιμκάπα ζηδκ ηνίηδ ηαηδβμνία απυζηαλδξ βζα ηδκ παναβςβή ηεπκδηχκ
αηιχκ θυβς απμοζίαξ ελαηιζγυιεκμο κενμφ.(Σζζβανίδα, Βίκμξ 2013 η.α.)

ΔΗΚΟΝΑ Α3.2.1.: ηίηζα εκυξ απθμφ ηαζ εκυξ ζφκεεημο ζοβηνμηήιαημξ απυζηαλδξ εεαίνζςκ εθαίςκ.
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Α3.3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ
αηζέξηνπ ειαίνπ
Tα αζεένζα έθαζα απμηεθμφκ δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ ημο θοηζημφ ιεηααμθζζιμφ. Ζ
αλία ημοξ ηνίκεηαζ ηενάζηζα, ηυζμ ζηδκ αζμιδπακία θανιάηςκ, ανςιάηςκ υζμ ηαζ ζημκ
ημιέα ηςκ ηνμθίιςκ θυβς ηδξ ακηζιζηνμαζαηήξ ηαζ ακηζμλεζδςηζηήξ ημοξ ζδζυηδηαξ. Ζ
ζπμοδαζυηδηά ημοξ αοηή ηαεζζηά απαναίηδηδ ηδ βκχζδ πάκς ζημοξ πανάβμκηεξ πμο
επδνεάγμοκ ηδκ πδιζηή ζφζηαζδ ηαζ απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ ηςκ ανςιαηζηχκ
θανιαηεοηζηχκ θοηχκ (Figueiredo et.al. 2008).
Oζ πανάβμκηεξ αοημί είκαζ:
1) Μεηαβνιέο ζηε θπζηνινγία ηνπ θπηνύ:
α) ηάδζμ ακάπηολδξ ηςκ μνβάκςκ (ακαθυβςξ ηδκ θάζδ ακάπηολδξ ημο θοημφ
ιεηααάθθεηαζ δ απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ)
β) Μένμξ ημο θοημφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ(Άκεδ ηαζ θφθθα πανάβμοκ ιεβαθφηενδ
πμζυηδηα αζεένζμο εθαίμο ζοβηνζηζηά ιε ημκ αθαζηυ)
γ) Σμ εηηνζηζηυ υνβακμ πμο πανάβεζ ηα αζ8ενζα έθαζα
δ) Δπμπζαηή δζαηφιακζδ
ε) Μδπακζηέξ ηαζ πδιζηέξ αθάαεξ
2) Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο:
α) Σμ ηθίια
β) Γεςβναθζηή εέζδ
γ) Γεκεηζημί πανάβμκηεξ (Γανδέθδ 2009)
Ζ πμζμηζηή ηαζ δ πμζμηζηή ζφζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο πμο παναθαιαάκεηαζ ιε ηδ
ιέεμδμ ηδξ απυζηαλδξ ελανηάηαζ, ηυζμ απυ βεκεηζημφξ πανάβμκηεξ ηςκ θοηχκ πμο ηα
πανάβμοκ, απυ πανάβμκηεξ ημο πενζαάθθμκημξ πμο ακαπηφζζμκηαζ, υζμ ηαζ απυ ηδ ιέεμδμ
πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναθααή ημοξ, αθθά ηαζ ηδ ζπεηζηή βκχζδ ηαζ ειπεζνία. Οζ
πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ υθα ηα είδδ ηδξ απυζηαλδξ αθμνμφκ:
α) Σδκ πμζυηδηα θοηζημφ οθζημφ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ απυζηαλδ
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β) Σδκ ηαπφηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ απυζηαλδξ ημο αζεένζμο εθαίμο
γ) Σμ ζπήια, ηδ πςνδηζηυηδηα ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο άιαοηα
δ) Σδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ απυζηαλδξ
ε) Οπμζαδήπμηε πνμδβμφιεκδ ηαηενβαζία ημο θοηζημφ οθζημφ πνμξ απυζηαλδ αηυιδ ηαζ δ
ηεπκζηή λήνακζήξ ημο (Μαονμημοημοθάηδ 2013)

Α3.4. Άιινη ηξόπνη παξαιαβήο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ
Δηηυξ απυ ηδκ πζμ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμ παναθααήξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ πμο είκαζ δ
απυζηαλδ έπμοιε ηαζ άθθεξ υπςξ αοηή ηδξ εηπφθζζδξ ηαζ ηδξ ιδπακζηήξ παναθααήξ. Γζα
ηδκ μνεή επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ ιεευδμο ζδιακηζηυ νυθμ έπεζ ημ είδμξ ημο ανςιαηζημφ
θοημφ πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ εζδζηυηενα ημ θοηζηυ ηιήια αοημφ απυ ημ μπμίμ εα
παναθάαμοιε ημ αζεένζμ έθαζμ. διακηζηυ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ κα βκςνίγμοιε
ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο είδμοξ ή ηαζ ημο θοηζημφ ηιήιαημξ ζε αζεένζμ έθαζμ, έηζζ χζηε
κα έπμοιε ηα αέθηζζηα απμδεηηά απμηεθέζιαηα. Αηυιδ ηαζ δ πδιζηή ζφκεεζδ ηςκ
δζαθυνςκ ζοζηαηζηχκ ημο αζεένζμο εθαίμο πμο εέθμοιε κα παναθάαμοιε είκαζ
ζδιακηζηυξ πανάβμκηα βζα ηδκ επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ ιεευδμο, υπςξ επίζδξ ηαζ δ αλία
ημο αζεένζμο εθαίμο πμο παναθαιαάκεηαζ. Σέθμξ μ μζημκμιζηυξ πανάβμκηαξ δεκ εα
ιπμνμφζε κα ιδ θαιαάκεηαζ οπυρδ απυ μπμζαδήπμηε δζαδζηαζία, αθμφ απυ εηεί λεηζκμφκ
υθα (Γυνδαξ. η.α. 2009).

ΔΚΥΤΛΗΖ
Ζ ιέεμδμξ ηδξ εηπφθζζδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναθααή ημο αζεένζμο εθαίμο απυ
θοηζηά οθζηά, ηα μπμία είκαζ εοπαεή ζηδκ απυζηαλδ. Οζ ιέεμδμζ εηπφθζζδξ πμο ιπμνμφκ
κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναθααή ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ είκαζ:
α) Δηπφθζζδ ιε πηδηζημφξ δζαθφηεξ
Πηδηζημί δζαθφηεξ πμο ανίζημοκ ζοπκυηενδ πνήζδ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ είκαζ μ
πεηνεθασηυξ αζεέναξ, ημ αεκγυθζμ ηαζ δ αζεοθζηή αθημυθδ. Πανυθα αοηά οπάνπμοκ ηαζ
άθθμζ. Ζ ιέεμδμξ ακ ηαζ απαζηεί ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, αθθά ηαζ πμθφ αηνζαέξ
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εβηαηαζηάζεζξ είκαζ ιία απυ ηζξ πζμ εφπνδζηεξ ιεευδμοξ παναθααήξ ημο αζεένζμο εθαίμο.
Σμ πνμσυκ πμο θαιαάκεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο πηδηζημφ δζαθφηδ δεκ είκαζ ηαζ
ημ ηεθζηυ αθμφ ιαγί ιε ημ αζεένζμ έθαζμ θαιαάκμοιε ηαζ άθθεξ μοζίεξ πμο ζηδκ ζοκέπεζα
απμιαηνφκμκηαζ ιέζς ιζαξ ηαηενβαζίαξ ιε αζεοθζηή αθημυθδ.
α) Δηπφθζζδ ιε ροπνυ θίπμξ
Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ υηακ ημ θοηζηυ οθζηυ απμηεθμφκ άκεδ πμο δζαηδνμφκ ημ
άνςιά ημοξ βζα ηαζνυ ιεηά ηδκ ζοθθμβή ημοξ. Δίκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηεπκζηή δδιζμονβίαξ
ανςιαηζηχκ αθμζθχκ. Ζ δζαδζηαζία πενζθαιαάκεζ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο θοηζημφ οθζημφ
ιέζα ζε ηαεανυ διίζηθδνμ θίπμξ. Σμ θίπμξ ειθακίγεζ ηδκ ζδζυηδηα κα δεζιεφεζ ηζξ
πηδηζηέξ μοζίεξ, δδθαδή ηα ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο. Μεηά απυ πενίπμο είημζζ
ηέζζενεζξ χνεξ ιεηά παναηδνμφιε ημνεζιυ ημο θίπμοξ. Σμ παναβυιεκμ πνμσυκ είηε
δζαηίεεηαζ ζηδκ αβμνά, είηε επελενβάγεηαζ ιε αθημυθδ έηζζ χζηε κα δζαπςνίζμοιε ημ
θίπμξ ιε ημ ηαεανυ αζεένζμ έθαζμ.

β) Δηπφθζζδ ιε εενιυ θίπμξ
Ζ εηπφθζζδ αοηή ιμζάγεζ ιε ηδκ εηπφθζζδ ιε ροπνυ θίπμξ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ ηα άκεδ ηαζ
ημ θίπμξ ημπμεεημφκηαζ ζε δμπεία πμο εενιαίκμκηαζ ζημοξ 80μC. Ζ ηεπκζηή αοηή
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναθααή αζεένζςκ εθαίςκ απυ άκεδ ηα μπμία δε ζοκεπίγμοκ ηδ
θοζζμθμβζηή δνάζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ δζαπφζεςξ ζημ πενζαάθθμκ ημο ανχιαηυξ ημοξ
υπςξ βζα πανάδεζβια αζεένζα έθαζα εζπενζδμεζδχκ ηαζ ηνζακηάθοθθςκ.
δ) Δηπφθζζδ ιε οδνυθζθμοξ δζαθφηεξ
Βαζζημί δζαθφηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εηπεζθζζηζηά ιέζα ή ηαζ ζε ακάιεζλδ ιε κενυ
είκαζ δ αζεοθεκμβθοηυθδ, δ πνμποθεκμβθοηυθδ ηαζ δ αμοηεεκμβθοηυθδ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ
ιέεμδμξ εηπφθζζδξ αζεένζμο εθαίμο ανίζηεζ εθανιμβή ζηδκ ημζιεημθμβία ηα ηεθεοηαία
πνυκζα.
Σα πνμσυκηα ηδξ εηπφθζζδξ ανπζηά δεκ είκαζ ιυκμ ημ αζεένζμ έθαζμ αθθά ηαζ πνςζηζηέξ
μοζίεξ, ηενζά η.α. ηα μπμία μκμιάγμκηαζ ζύγθξηκα ή θνλθξέηα. Γζα ηδκ παναθααή ημο
ηεθζημφ πνμσυκημξ υπςξ πνμακαθένεδηε πνδζζιμπμζείηαζ αζεοθζηή αθημυθδ.
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ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
πςξ θακενχκεζ ηαζ δ μκμιαζία ηδξ ιεευδμο αοηήξ, δ δζαδζηαζία παναθααήξ αζεένζςκ
εθαίςκ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ιδπακζηχκ ιέζςκ (expression or pressing).
Αοημφ ημο είδμοξ ηδκ ιέεμδμ πνδζζιμπμζμφιε βζα ζοθθμβή αζεένζςκ εθαίςκ, είηε απυ
λδνμφξ ηανπμφξ, είηε απυ θθμζυ ημο ηανπμφ ηςκ εζπενζδμεζδχκ. ζςκ αθμνά ημοξ
λδνμφξ ηανπμφξ δ δζαδζηαζία εηηεθείηαζ ιε αμήεεζα πζεζηδνίςκ υπςξ αηνζαχξ
θεζημονβμφκ ηαζ ηα ζδιενζκά εθαζμηνζαεία. Ο ηανπυξ είκαζ δοκαηυκ κα επελενβαζηεί
μθυηθδνμξ πςνίξ κα είκαζ απαναίηδηδ ηάπμζα άθθδ ηαηενβαζία πνμδβμοιέκςξ ή κα
δζαιεθζζηεί ημοθάπζζημκ ζε δφμ ιε ηέζζενα ιένδ ηαζ πμθθέξ θμνέξ κα αθαζνεεεί μ ποιυξ
ημο. ηδκ πενίπηςζδ παναθααήξ ημο αζεένζμο εθαίμο απυ ημ θθμζυ, ιδπακήιαηα είηε
ηνοπμφκ, είηε λφκμοκ ημκ θθμζυ βζα ηδκ εθεοεένςζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ (ημοιπνήξ
1988). Έπεζηα απυ αοηή ηδκ δζαδζηαζία ημ αζεένζμ έθαζμ δζαπςνίγεηαζ απυ ηα ζηενεά
ζοζηαηζηά ηαζ ηδκ οδαηζηή θάζδ ιε θοβμηέκηνδζδ.
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Α4. Απνζήθεπζε- Πξνζηαζία αηζέξησλ ειαίσλ
πςξ ηαζ υθα ηα πνμσυκηα ηδξ θφζδξ έηζζ ηαζ ηα αζεένζα έθαζα έπμοκ διενμιδκία θήλδξ.
Μέζμξ υνμξ δζάνηεζαξ γςήξ, εκυξ αζεένζμο εθαίμο είκαζ έκα ιε δφμ πνυκζα. Ακάθμβα
αέααζα ιε ημ είδμξ αοηυ πμζηίθεζ. Τπάνπμοκ ηνυπμζ πνμζηαζίαξ ημοξ έηζζ χζηε κα
πνμθάαμοιε ιζα πνυςνδ μλείδςζδ ημο αζεένζμο εθαίμο.
Αοημί είκαζ:
1) Πνζκ απυ μπμζαδήπμηε εκένβεζα θνμκηίγμοιε ηδκ πθήνδ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ ημο
παναθαιαακυιεκμο αζεένζμο εθαίμο, ζοκήεςξ ιε εζδζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο έπμοκ αοηή
ηδκ ζδζυηδηα υπςξ είκαζ ημ εεζζηυ ιαβκήζζμ.
2) Σμπμεέηδζδ αζεένζμο εθαίμο ζε ζημονυπνςια ηαηά πνμηίιδζδ βοάθζκα είηε ηαζ
ιεηαθθζηά δμπεία-ιπμοηάθζα. (Πνμηείκεηαζ κα βειίγμκηαζ πθήνςξ βζα απμθοβή
εβηθςαζζιμφ αένα ιε απμηέθεζια ηδκ πνυςνδ μλείδςζδ). πζ πθαζηζηυ ή λφθμ ζακ ιέζμ
απμεήηεοζδξ.
3) Απμεήηεοζδ ημοξ ζε ιένμξ λδνυ ηαζ δνμζενυ, ιαηνζά απυ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ημ
δθζαηυ θςξ. οκζζηάηαζ ηαηά ημοξ εενιυηενμοξ ιήκεξ ημο έημοξ κα απμεδηεφμοιε ηα
αζεένζα έθαζα ιέπνζ ηαζ ζε ροβείμ χζηε κα απμθφβμοιε αθθμίςζδ ημοξ.
4) Έπεζηα απυ ηάεε πνήζδ αζεένζμο εθαίμο θνμκηίγμοιε κα ακηζηαεζζημφιε ημ ηαπάηζ ημο
δμπείμο ιε ηαζκμφνζμ. Φνμκηίγμοιε κα ηθείκμοιε ζθζπηά βζα κα απμθφβμοιε ελάηιζζδ ημο
αζεένζμο εθαίμο.
5) ε πενίπηςζδ πμο πθδζζάγεζ ή ηαζ έπεζ θηάζεζ δ διενμιδκία θήλδξ ημο αζεένζμο
εθαίμο, πςνίξ κα έπεζ πνδζζιμπμζδεεί, ιπμνμφιε κα δζαηδνήζμοιε ημ πνμσυκ βζα
ανςιαηζημφξ ζημπμφξ αθθά υπζ πθέμκ βζα θανιαηεοηζημφξ-εεναπεοηζημφξ-ηαθθοκηζημφξ.
6) Πνμζεήηδ Βζηαιίκδξ Δ, βκςζηή βζα ηζξ ακηζμλεζδςηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ, Μπμνεί κα
πνμζηαηέρεζ ημ απμεδηεοιέκμ πνμσυκ.
7) Φφθαλδ ιαηνζά απυ εζηίεξ εενιυηδηαξ δζυηζ ηα αζεένζα έθαζα είκαζ εφθθεηηα.
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.
ΔΗΚΟΝΑ Α4.1.: Διπμνζηή ζοζηεοαζία αζεένζςκ εθαίςκ (Πδβή: www.agroepidotiseis.blogspot.com)

Ζ ζηαεενυηδηα ηςκ δνμβχκ είκαζ ανηεηά πενζμνζζιέκδ ηαζ πανμοζζάγεζ ηαζ ανηεηέξ
δζαθμνμπμζήζεζξ. Γνυβεξ ιε πενζεηηζηυηδηα ζε βθοημγίηεξ ηαεχξ ηαζ εζηένεξ
επζδεζηκφμοκ ανηεηά ιζηνυηενδ ζηαεενυηδηα απυ αοηή ηςκ δνμβχκ πμο πενζέπμοκ
αθηαθμεζδή. ζμ βζα εηείκεξ πμο πενζέπμοκ αζεένζα έθαζα είκαζ εηείκεξ πμο
ηαηαζηνέθμκηαζ βνδβμνυηενα απ’ υθεξ δζυηζ ηα ζοζηαηζηά απυ ηα μπμία απμηεθμφκηαζ ηα
αζεένζα έθαζα οθίζηακηαζ ελάηιζζδ, μλείδςζδ ηαζ πμθοιενζζιυ.
Δίκαζ απαναίηδημ θμζπυκ, βζα κα θοθαπεεί έκα ιεβάθμ δζάζηδια δ δνυβδ, κα δζαηδνδεεί ζε
ηθεζζηά δμπεία, πνμζηαηεοιέκδ απυ ηδκ οβναζία ηαζ ηα έκημια. οκζζηάηαζ αηυιδ κα
ανίζηεηαζ ιαηνζά απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία (πανυθμ πμο ιπμνεί ηαζ κα ιδκ
επδνεάγμκηαζ άιεζα ηα εκενβά ζοζηαηζηά αοηήξ) ηονίςξ βζα ηδκ απμθοβή αθθαβήξ ηδξ
ελςηενζηήξ ειθάκζζδξ ηδξ δνυβδξ. οκδεέζηενμ ζφιπηςια επίδναζδξ ημο θςηυξ είκαζ μ
απμπνςιαηζζιυξ ηδξ δνυβδξ (Πμθοζίμο 2002).
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B. «Origanum vulgare spp hirtum» (Διιεληθή ξίγαλε)
Αληηθείκελν κειέηεο
Β1. Ηζηνξηθά ζηνηρεία
Ζ νίβακδ ένπεηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ηαζ ημοααθά ημκ ηίηθμ ημο ημ πζμ δζαδεδμιέκμο
ανηοιαηζημφ- ανςιαηζημφ- θανιαηεοηζημφ θοημφ. Ζ ίδζα ημο δ μκμιαζία πνμδίδεζ ημ
ιένμξ υπμο, απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ, θφεηαζ δ νίβακδ. Ζ ζφκεεηδ θέλδ μνίβακμ ηνφαεζ
ιέζα ηδξ ηζξ θέλεζξ «υνμξ» ηαζ «βάκμξ» πμο ζδιαίκεζ θαιπνυηδηα. Με θίβα θυβζα ημ
ανςιαηζηυ αοηυ θοηυ απμηεθεί ημ θαιπνυ ηαιάνζ ηςκ αμοκχκ, εηεί υπμο αοημθφεηαζ.
Κάπμζμζ απυ ημοξ πζμ ζπμοδαίμοξ ακενχπμοξ ηδξ Δθθάδαξ ενεφκδζακ ηαζ ακαηάθορακ
ηδκ ζπμοδαζυηδηα ημο θοημφ ηδξ νίβακδξ απυ πμθφ παθζά. Ο Ηππμηνάηδξ ημκ 5 μ αζχκα
π.Υ. εενάπεοζε αζεέκεζεξ υπςξ αοηέξ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ. Ακαθμνέξ
ανίζημκηαζ ηαζ ζηα αζαθία ηςκ Θευθναζημο ηαζ Γζμζημονίδδ, «Πενί θοηχκ ζζημνία»
(327-287 π.Υ.) ηαζ «Πενί φθδξ ζαηνζηήξ» (1μξ αζχκαξ ι.Υ.) ακηίζημζπα. Ο Ανζζημηέθδξ
επίζδξ ακαθένεζ πςξ υηακ ηάπμζμ ηαηζίηζ ηναοιαηζγυηακ απυ αέθμξ, αθμφ έηνςβε νίβακδ
επμοθςκυηακ δ ημ ηναφια ημο. Ο Πανάηεθζμξ (1493-1541), επίζδξ ηαηάθενε κα δχζεζ
θφζδ ζε παεήζεζξ ηδξ επμπήξ ημο.
Τπάνπεζ ιφεμξ πμο θέεζ πςξ δ Θεά Αθνμδίηδ άββζλε θοηυ νίβακδξ ηαζ ηαηάθενε κα ηθέρεζ
ημ ζδζαίηενμ άνςιά ημο. Δζηάγεηαζ πςξ απυ ηυηε ζηζξ ηεθεηέξ ημο βάιμο ημ γεοβάνζ
θμνμφζε ζηεθάκζ θηζαβιέκδ απυ νίβακδ. Δπίζδξ νίβακδ θφηεοακ δίπθα ζημο ηάθμοξ βζαηί
πίζηεοακ πςξ ιε αοηή ηδκ ιονςδζά πμο αβάγεζ ημ θοηυ ηδξ νίβακδξ δ ροπή ηςκ πεεαιέκςκ
εα ημζιυηακ ήνεια ηαζ βαθήκζα.
Μέπνζ ηαζ ζήιενα δ νίβακδ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ είκαζ εοενβεηζηή ζε
πμθθμφξ ημιείξ. Ζ νίβακδ πάνδ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ ζε ανηεηά ιεβάθεξ πμζυηδηεξ
ζζδήνμο ηαζ Βζηαιίκδξ C δζαηδνεί πμθφ ζδιακηζηή ενεπηζηή αλία βζα ημκ ακενχπζκμ
μνβακζζιυ. Βμδεά ζε ζημιαπζηέξ δζαηαναπέξ, πνήλζιμ ηαζ έπεζ ηνζεεί αλζμπμζήζζιδ ζε
πενζπηχζεζξ υπςξ αοηέξ ηςκ δδθδηδνζάζεςκ ηαζ ηςκ ζπαζιχκ.
διακηζηυ νυθμ, ζηδκ ηυζμ ιεβάθδ πμζηζθία εεναπεοηζηχκ ζδζμηήηςκ ηδξ νίβακδξ, παίγεζ
ημ αζεένζμ έθαζμ αοηήξ, αθθά ηαζ ζηδκ πενζεηηζηυηδηά ηδξ ζε ηάπμζεξ πζηνακηζηέξ ηαζ
πμθοθαζκοθζηέξ εκχζεζξ (ημοιπνήξ 1988).
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Β2. Βνηαληθή ηαμηλόκεζε θαη κνξθνινγία ηεο Διιεληθήο ξίγαλεο
Ζ Δθθδκζηή νίβακδ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ςκ Υεζθακεχκ (Lamiaceae), ηδξ ηάλδξ ηςκ
Lamiales ηαζ ημ βέκμξ Origanum (ημοιπνήξ 1988 η.α., Κμοηζυξ 2006).
Δίκαζ πμθοεηήξ πυα αθμφ ημ θοηυ ακαπηφζζεηαζ ζε φρμξ απυ 40 ιέπνζ ηαζ 60 εηαημζηά
δζαεέημκηαξ ανηεηά πθμφζζμ νζγζηυ ζφζηδια. Οζ αθαζημί λοθμπμζμφκηαζ ζε ζφκημιμ
πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ημ πνχια ημοξ ημηηζκίγεζ εθαθνχξ. Σμ θοηυ ζημ ανπζηυ ζηάδζμ
ακάπηολήξ ημο ένπεζ ζημ πχια, υπμο ηαζ νζγχκεζ ζζβά –ζζβά. Οζ ένπμκηεξ αοημί αθαζημί
δζαεέημοκ θφθθα πμο θοηνχκμοκ ιε ακηίεεηδ δζάηαλδ ηαζ έπμοκ πνχια πνάζζκμ-ζηαπηί.
Σμ ηάης ιένμξ ηςκ θφθθςκ είκαζ ηνζπςηυ ηαζ απυ αοηά πνμένπεηαζ δ παναηηδνζζηζηή
μζιή ηνίαμκηάξ ηα. Απυ ημοξ κεανμφξ αθαζημφξ πμο αββίγμοκ ζημ έδαθμξ, ζηα ηέθδ ηδξ
άκμζλδξ βεκκζμφκηαζ κέα ηθαδάηζα ιε ακμδζηή πμνεία πμο ζηζξ ημνοθέξ ακεμθμνμφκ. Σα
ακεάηζα είκαζ πνχιαημξ οπυθεοημο ζε ηαλζακείεξ ηαζ

ηαηέπμοκ ημ 1/3 πενίπμο ημο

αηναίμο ηιήιαημξ ηςκ ζηεθεπχκ ημο θοημφ. Οζ ακεμθυνμζ αθαζημί ακαπηφζζμκηαζ ζε
ηανπμθυνμοξ ηαζ έπεζηα λδναίκμκηαζ. Μέπνζ ηδκ επυιεκδ άκμζλδ ηα θοηά ηδξ νίβακδξ
επακαθαιαάκμοκ ηδκ ίδζα δζαδζηαζία ακάπηολδξ πμο πνμακαθένεδηε, απυ ηζξ ανπέξ ημο
θεζκμπχνμο, ιε ηδκ δδιζμονβία κέςκ ενπυκηςκ αθαζηχκ. Σμ δζάζηδια ιεηαλφ
θεζκυπςνμο ηαζ άκμζλδξ μζ αθαζημί αοημί απμεδηεφμοκ υζα πενζζζυηενα ενεπηζηά
ζημζπεία ιπμνμφκ ιέζς ηςκ νζγχκ ηα μπμία ημοξ είκαζ απαναίηδηα βζα ηα επυιεκα ζηάδζα
ςνίιακζήξ ημοξ. Σμ πνχια ηςκ ηανπχκ- ζπυνςκ είκαζ ηαθέ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημοξ πμθφ
ιζηνυ ηαζ ακένπεηαζ ζημ ιέβεεμξ ημο 1 πζθζμζημφ. Ζ θοηνςηζηή ημοξ ζηακυηδηα δζανηεί 23 πνυκζα πενίπμο (Κμοηζυξ 2006, Βμβζαηγή-Καιαμφημο 2004).

Β3. Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο
Καηάθθδθμ έδαθμξ
Ζ νίβακδ ακηέπεζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ζε λδνά εδάθδ ανηεί κα δζαεέημοκ επάνηεζα ζε
ενεπηζηά ζοζηαηζηά βζα ημ θοηυ. Πνμηεζκυιεκμ PH εδάθμοξ είκαζ ζε ηζιέξ βφνμ ζημ 6.
Άνζζηδ ηζιή PH βζα ημ θοηυ είκαζ αοηή ημο 6,8. Ζ νίβακδ πανυθα αοηά έπεζ ηδκ
δοκαηυηδηα κα γήζεζ ηαζ κα ακαπηοπεεί ηαζ ζε εδάθδ ιε ανηεηά πζμ ιεβάθεξ ηζιέξ PH,
ηζιέξ πμο δζαεέημοκ ηονίςξ ηα αζαεζημθζεζηήξ πνμέθεοζδξ εδάθδ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα
είκαζ ηαθά απμζηναββζγυιεκα. ημ πςνάθζ πμο εα επζθεβεί είκαζ ζδιακηζηυ κα ιδκ
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ακαπηφζζμκηαζ πμθοεηή δοζημθμελυκηςηα γζγάκζα (Κμοηζυξ 2006, Βμβζαηγή- Καιαμφημο
2004).
Ηδακζηυ ηθίια
Οοζζαζηζηά βζα ηδκ νίβακδ δεκ οπάνπεζ ζδακζηυ ηθίια αθμφ ιπμνεί κα ακηέλεζ απυ
παναεαθάζζζεξ ιέπνζ διζμνεζκέξ ηαζ μνεζκέξ πενζμπέξ, ανηεί κα δζαεέημοκ δνμζενά
ηαθμηαίνζα. Γεκ έπεζ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ζε δθζμθάκεζα αθθά πανυθα αοηά είκαζ
απαναίηδηδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιαξ εκδζαθένεζ δ ζφκεεζδ νζβακέθαζμο. Καηάθθδθεξ βζα
ημ θοηυ ζοκεήηεξ απμηεθμφκ επίζδξ ηαζ αοηέξ ηδξ μιίπθδξ. Έπεζ ακεπηοβιέκδ
ακεεηηζηυηδηα ζημ πμθφ ηνφμ. Σδκ πενίμδμ ημο πεζιχκα δζαηδνεί γςκηακά ηα θοηζηά
ηιήιαηα πμο ανίζημκηαζ ηάης απυ ημ έδαθμξ ιε απμηέθεζια ζημ πέναζια ημο πεζιχκα κα
ακαπηφζζμκηαζ απυ ηδκ ανπή. ε ζδακζηέξ ζοκεήηεξ δ δζάνηεζα γςήξ ηδξ νίβακδξ ιπμνεί
κα θηάζεζ απυ 8 ιέπνζ ηαζ 10 πνυκζα ή ηαζ πενζζζυηενα.
Απαζηήζεζξ ζε ενεπηζηά ζημζπεία
Οζ απαζηήζεζξ ημο ζε ενεπηζηά ζημζπεία είκαζ ιζηνέξ. Υνεζάγεηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ απυ:
1) Άγςημ
2) Φχζθμνμ
3) Κάθζμ
ζςκ αθμνά ηζξ ζοιααηζηέξ ηαθθζένβεζεξ ημ θίπαζια πμο πνμηείκεηαζ είκαζ αοηυ ημο
ηφπμο11-15-15 πενίπμο ζανάκηα ιε πεκήκηα ηζθά. Καηάθθδθδ πενίμδμξ εθανιμβήξ ημο
ζημ αβνυ είκαζ ηαηά ημ ηέθμξ ημο θεζκμπχνμο ιέπνζ ηαζ ηζξ ανπέξ ημο πεζιχκα. Γζα
ηαθφηενεξ απμδυζεζξ ζηδκ παναβςβή ιπμνεί κα βίκεζ ζοκδοαζιυξ ηςκ ααζζηχκ
απαναίηδηςκ ζημζπείςκ ιε ζδιακηζηά ζπκμζημζπεία. ζςκ αθμνά απαναίηδηα ζπκμζημζπεία
βζα ηδκ ακάπηολή ημο αοηά είκαζ: ΚΤΡΗΑ Νάηνζμ ηαζ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΧ Υαθηυ. Βέααζα
ημ εκδεπυιεκμ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε παθηυ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ οπακάπηολδ ηςκ
θφθθςκ ηαζ πθχνςζή ημοξ.
Απαζηήζεζξ ζε κενυ
Ζ λδναζία δεκ είκαζ ηάηζ πμο επδνεάγεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ νίβακδξ πανυθα αοηά εάκ
πενάζεζ ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια λδναζίαξ ηαθυ είκαζ κα βίκμοκ 1-2 πμηίζιαηα, έηζζ
χζηε κα αμδεδεεί δ ακάπηολή ηδξ πςνίξ επζπηχζεζξ ζηδκ πμζυηδηά ηδξ (Κμοηζυξ 2006).
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Β4. Πνιιαπιαζηαζκόο ηεο ξίγαλεο
Ζ νίβακδ πμθθαπθαζζάγεηαζ εββεκχξ ιε ζπυνμ ηαζ αβεκχξ ιε ιμζπεφιαηα ή παναθοάδεξ.
ΠΗΝΑΚΑ Β4.1.: Σνυπμζ πμθθαπθαζζαζιμφ νίβακδξ

ΕΓΓΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟΑΓΕΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ

Στα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ αυτισ
ζχουμε τθν απόκτθςθ των ςπόρων είτε
από αυτοφυοφμενθ ρίγανθ είτε από
καλλιεργοφμενθ μετά τθν εφαρμογι
μεκόδων ξιρανςθσ και κοςκινίςματοσ.
Όταν θ εγκατάςταςθ ςκοπεφει να γίνει
κατά το φκινόπωρο θ ετοιμαςία των
ςποροφφτων κα πρζπει να ξεκινιςει
Ιοφλιο με Αφγουςτο. Για ανοιξιάτικθ
εγκατάςταςθ θ ετοιμαςία ξεκινά από τον
Γενάρθ. Γενικά οι ετοιμαςία των
ςποροφφτων καλά είναι να γίνεται όςο
πιο νωρίσ υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα.
Στα ςπορεία ακολουκεί κάλυψι τουσ με
πλαςτικό, ενϊ αρχικά τα αφινουμε
ανοιχτά. Πότιςμα απαραίτθτα δφο φορζσ
τθν θμζρα και προςοχι ςτο βοτάνιςμα.
Επιδίωξθ μασ να παραμείνουν τα φυτά
υγιι. Η φυτρωτικι ικανότθτα των ςπόρων
εξαρτάται κυρίωσ από τθν ποιότθτα του
ςπόρου. Καλό είναι το ζδαφοσ του
ςπορείου να εμπλουτίηεται από πριν με
ποταμίςια άμμο και τφρφθ και να
ιςοπεδϊνεται. Όλα αυτά λόγω του ότι ο
ςπόροσ τθσ ρίγανθσ διατθρεί μια
δυςκολία φυτρϊματοσ(Κουτςόσ 2006,
Γκόλιαρθσ 1992, Σαρλισ 1994).

Α) ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ
Αποτελοφν βλαςτικά τμιματα που
προζρχονται, είτε από καλλιεργοφμενα,
είτε από αυτοφυι φυτά ρίγανθσ τουσ
μινεσ Απρίλιο και Μάιο. Έχουν μικοσ
που δεν ξεπερνά τα 8-10 εκατοςτά.
Φτιάχνουμε μείγμα από χϊμα και άμμο
και τοποκετοφμε εκεί τα μοςχεφματα
μζχρι ριηοβολίασ. Η διαδικαςία αυτι
μπορεί να διαρκζςει τριάντα με ςαράντα
μζρεσ. Μετά τθν ριηοβολία γίνεται θ
εγκατάςταςθ ςτον αγρό. Ο τρόποσ αυτόσ
βρίςκει εφαρμογι ςε βελτιωτικζσ κυρίεσ
τεχνικζσ ( Βογιατηι-Καμβοφκου 2004,
Σκουμπρισ 1988, Γκόλιαρθσ 1992) .
Β) ΜΕ ΠΑΡΑΦΤΑΔΕ
Η ρίγανθ όπωσ και τα υπόλοιπα υποείδθ
τθσ μετά τον δεφτερο χρόνο ανάπτυξισ
τθσ δίνει πολλζσ παραφυάδεσ, πολλοφσ
βλαςτοφσ και αρκετά πλοφςιο ριηικό
ςφςτθμα. Λζγεται πωσ θ καλλιεργοφμενθ
ρίγανθ υπερτερεί τθσ αυτοφυοφσ ςε αυτι
τθν περίπτωςθ. Έτςι ζνα φυτό που ζχει
δϊςει αρκετζσ παραφυάδεσ ξεριηϊνεται
και μεταφυτεφεται ςτο αγρό (Γκόλιαρθσ
1992, Βογιατηι- Καμβοφκου 2004) .
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Β5.Καιιηεξγεηηθέο Σερληθέο
Β5.1.Πξνεηνηκαζία Αγξνύ
Ζ πνμεημζιαζία ημο αβνμφ πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά ενβαζίεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ
ιεηέπεζηα ακάπηολδ ηδξ νίβακδξ. Να ζδιεζςεεί υηζ μζ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ζηα
ανςιαηζηά- θανιαηεοηζηά θοηά δζαθένμοκ απυ εθάπζζηα έςξ ηαευθμο ηαζ είκαζ
ακελάνηδηεξ απυ ημκ ηνυπμ εβηαηάζηαζδξ πμο επζθέβεηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ. Βαζζηυ
ζημζπείμ είκαζ κα πεηφπμοιε :
 Να ζπάζνπκε νπνηαδήπνηε αδηαπέξαζηα από ην λεξό ζηξώκαηα ηνπ
βαζύηεξνπ εδάθνπο. Σμ πεηοπαίκμοιε ιε πνήζδ εδαθμζηίζηδ. Απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ενβαθείμο είκαζ κα απμθεοπεεί πνήζδ ημο
ενβαθείμο ζε πμθφ οβνυ ή πμθφ λδνυ έδαθμξ δζυηζ ηζκδοκεφεζ κα ζπάζεζ. Με αοηή
ηδκ ηεπκζηή πεηοπαίκεηαζ ηειαπζζιυξ νζγχκ απυ πνμδβμφιεκδ ηαθθζένβεζα,
ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ηαζ ζε εοημθυηενμ υνβςια ζε επυιεκμ ζηάδζμ.
 Να δεκηνπξγήζνπκε θαιό πνξώδεο ηνπ εδάθνπο απμάλνληαο ηνλ όγθν ηνπ
ρώκαηνο. Σμ ηαηαθένκμοιε άνζζηα ιε ηδκ ηεπκζηή ημ μνβχιαημξ, υπμο ημ έδαθμξ
«αθναηεφεζ». Σμ υνβςια βίκεηαζ ζοκήεςξ ημ ηαθμηαίνζ(ακ δ εβηαηάζηαζδ εα βίκεζ
ημ θεζκυπςνμ) ηαζ ακαθυβςξ ιε ημ είδμξ πνμξ ηαθθζένβεζα αθθά ηαζ ημ είδμξ ηδξ
πνμδβμφιεκδ ηαθθζένβεζαξ επζθέβεηαζ κα βίκεζ ζε ιεβαθφηενμ ή ιζηνυηενμ αάεμξ.
Καζ πάθζ δίκμοιε ζδζαίηενδ πνμζμπή κα ιδκ έπμοιε πμθφ λδνυ ή πμθφ οβνυ
έδαθμξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ πςνάθζ ιαξ ανίζηεηαζ ζημ νχβμ ημο υπςξ
ζοκδείγεηαζ κα θέιε.
 Να παξαρσζνύλ ηπρόλ ππνιείκκαηα από ηελ πξνεγνύκελε θαιιηέξγεηα.(δ
αιέζςξ πνμδβμφιεκδ ενβαζία ημο μνβχιαημξ ζοιαάθεζ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ
οπμθεζιιάηςκ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηαθθζένβεζαξ).
 Να εμαιείςνπκε ηα δηδάληα πνπ ππάξρνπλ(θπξίσο πνιπεηή).Βαζζηή θίπακζδ ηαζ
πνμθδπηζηά γζγακζμηημκία ζοκήεςξ θαιαάκμοκ ζδιακηζηυ νυθμ πνζκ απυ ηάεε
ηαθθζένβεζα

ανςιαηζηχκ-

θανιαηεοηζηχκ

θοηχκ.

Ζ

εκζςιάηςζδ

ηςκ

γζγακζμηηυκςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ θζπαζιάηςκ ζημ πχια βίκεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα θνέγαξ
ιέπνζ 15 πενίπμο εηαημζηά. Πμθθά απυ ηα γζγακζμηηυκα εκζςιαηχκμκηαζ ζημ
έδαθμξ ιε έκα απθυ πυηζζια(ακαθυβςξ ηζξ μδδβίεξ ημο ζηεοάζιαημξ).
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 Να εκπινπηίζνπκε ηελ νξγαληθή νπζία. Με ημ θνεγάνζζια έπμοιε ημκ
δζαιεθζζιυ

μπμζμκδήπμηε

οπμθεζιιάηςκ

πνμδβμφιεκδξ

ηαθθζένβεζαξ

ιε

απμηέθεζια ηδκ βνδβμνυηενδ απμζφκεεζδ ημοξ. Δπίζδξ ζδιακηζηυ νυθμ ζε αοηυ
παίγεζ ηαζ δ αφλδζδ ημο υβημο ημο εδάθμοξ πμο πεηοπαίκεζ ηδ ζςζηυηενδ
δέζιεοζδ ημο κενμφ αθθά ηαζ ζηακμπμζδηζηυ αενζζιυ ημο πμο εοκμεί ηδκ αζμθμβζηή
δναζηδνζυηδηα ζημ εζςηενζηυ ημο. Δλαζνεηζηή ηεπκζηή εζδζηά ζε αζμθμβζηή
ηαθθζένβεζα.
 Να ηζνπεδώζνπκε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγξνύ. Δπεζδή αοηή δ πανάιεηνμξ δεκ
επζηοβπάκεηαζ ιε ημ υνβςια πνδζζιμπμζείηαζ ζαάνκα ή ηαζ θνεγάνζζια έηζζ χζηε
κα ρζθμπςιαηίζμοιε ηαζ κα ζζμπεδχζμοιε ημ έδαθμξ, πνμαπαζημφιεκα βζα ημ
ηαθυ ημο θοηνχιαημξ ή ηδξ ακάπηολδξ ηςκ κεανχκ θοηχκ. Δπζηνέπεηαζ κα βίκεζ
ηαζ θίβεξ ιένεξ πνζκ ή ηαζ ηδκ ίδζα ιένα πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ. Σμ ζαάνκζζια
μοζζαζηζηά

πνδζζιεφεζ

ζημ

κα

δζαθφμκηαζ

ζοζζςιαηχιαηα

πμο

ηοπυκ

δδιζμονβήεδηακ πνμδβμοιέκςξ απυ ημ υνβςια Δίκαζ απμηεθεζιαηζηυ ιυκμκ
αιέζςξ ιεηά απυ ημ υνβςια δζυηζ ημ ζαάνκζζια είκαζ ηαεανά επζθακεζαηή ηεπκζηή
πνμεημζιαζίαξ ημο εδάθμοξ(Κμοηζυξ 2006).
B5.2. Λίπαλζε θαιιηέξγεηαο
Ζ νίβακδ πανυηζ είκαζ ακεεηηζηή ζε δοζιεκείξ ζοκεήηεξ ηαζ δζαηδνεί ηδκ ζηακυηδηα κα
θφεηαζ αηυιδ ηαζ ζηα πζμ άβμκα εδάθδ, υηακ ιζθάιε βζα ηαθθζένβεζα αοηήξ ηαθυ είκαζ κα
θαιαάκμοιε ηάπμζα ιέηνα ααζζηήξ θίπακζδξ πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ αθθά ηαζ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηδξ ακάπηολήξ ηδξ. Ζ νίβακδ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πμθοεηχκ θοηχκ ηαζ μζ
ακάβηεξ ηδξ ζε μνβακζηή θίπακζδ είκαζ ζδιακηζηέξ. οκζζηχκηαζ πενίπμο 30-40
ηυκμζ/ζηνέιια. Μεηά απυ δμηζιέξ πμο βίκακε ζε εθθδκζηέξ ηαθθζένβεζεξ νίβακδξ ιε
θςζθμνζηή αιιςκία ηα απμηεθέζιαηα ήηακ εεηζηά. Πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ
αγςημφπμ θίπακζδ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζε δυζεζξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ νίβακδξ
ζημ πςνάθζ, δζυηζ οπεναμθζηή θίπακζδ ιπμνεί κα έπεζ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζημ άνςια
ηςκ θοηχκ (Βμβζαηγή-Καιαμφημο 2004).

Β5.3 Άξδεπζε
πςξ πνμακαθένεδηε μζ απαζηήζεζξ ηδξ νίβακδξ, ζε κενυ είκαζ εθάπζζηεξ έςξ ιδδαιζκέξ.
ε ακηίεεζδ ιε άθθεξ ηαθθζένβεζεξ, υζμ πενζζζυηενμ πμηίγμοιε ηδκ νίβακδ πανυθμ πμο
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αολάκεζ ζε πμζυηδηα, οπμααειίγεηαζ δ πμζυηδηα. Κάης απυ θοζζμθμβζηέξ ηθζιαηζηέξ
ζοκεήηεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο, ηα πθέμκ απαναίηδηα πμηίζιαηα είκαζ ιυκμ δφμ
ηαζ πμνδβμφκηαζ ζημ πςνάθζ ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ (Βμβζαηγή-Καιαμφημο 2004,
ημοιπνήξ 1988).
Β5.4. Εηδάληα θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο
Ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ εκυηδηα «πνμεημζιαζία ημο αβνμφ» πςξ έκαξ απυ ημοξ πεζνυηενμοξ
επενμφξ ηδξ νίβακδξ είκαζ ηα πμθοεηή γζγάκζα. Έκα απυ αοηά είκαζ ηαζ δ αβνζάδα. Οζ δφμ
πζμ απμηεθεζιαηζημί ιέεμδμζ ηαηαπμθέιδζδξ αοηχκ είκαζ δ κεραληθή ηαζ δ ρεκηθή. ηακ
θέιε ιδπακζηή εκκμμφιε ημ βκςζηυ ζε υθμοξ ζηάθζζια πμο εθανιυγεηαζ απυ ημοξ
πενζζζυηενμοξ ηαθθζενβδηέξ ηδξ νίβακδξ αθθά είκαζ μζημκμιζηά ιδ ζοιθένμοζα
ζοβηνζηζηά ιε ηδ πδιζηή ηαηαπμθέιδζδ ιε ηαηάθθδθμ γζγακζμηηυκμ. Σμ ζηεφαζια πμο
απμδείπεδηε πενζζζυηενμ απμδμηζηυ, ζε εέια ηαηαπμθέιδζδξ γζγακίςκ ζε ηαθθζένβεζα
νίβακδξ, είκαζ ημ Sinbar (terbasil) ζε πμζυηδηα 250 βναιιάνζα/ ζηνέιια. Ο ρεηαζιυξ ιε
ημ ζοβηεηνζιέκμ γζγακζμηηυκμ εκδείηκοηαζ κα βίκεζ ζε κέεξ ηαθθζένβεζεξ θίβμ πνζκ ηδκ
εβηαηάζηαζδ ηςκ θοηχκ ζημ πςνάθζ ηαζ ζε παθζέξ ηαθθζένβεζεξ ημ ιήκα Φεανμοάνζμ. ηα
κεανά θοηά, δφμ ιε ηνεζξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ ζημ πςνάθζ, ηαθυ είκαζ
πάκηα κα ηάκμοιε έκα ζηάθζζια επί ηδξ βναιιήξ βζα κα αμδεάιε ηδκ ακάπηολή ημοξ,
πανυθμ πμο ιπμνεί κα εθανιυζαιε πδιζηή γζγακζμηημκία (Γηυθζανδξ1992, ΒμβζαηγήΚαιαμφημο 2004, Κμοηζυξ 2006).

Β5.5 πγθνκηδή- Απόδνζε
Μεηά ημκ πνχημ πνυκμ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ είκαζ δοκαηυ κα πναβιαημπμζδεεί ιμκάπα
ιία ημπή ηαζ ημκ δεφηενμ πνυκμ δφμ, ίζςξ ηαζ πενζζζυηενεξ ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ.
Γζα κα βίκεζ ζοθθμβή πνέπεζ ηα άκεδ κα έπμοκ ακαπηοπεεί, υπζ υιςξ πθήνςξ. Αοηή δ
πανάιεηνμξ ζζπφεζ ηυζμ βζα ηα αοημθοή υζμ ηαζ βζα ηα ηαθθζενβμφιεκα θοηά. Σα ιέζα
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ζοθθμβή ηδξ νίβακδξ ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ είκαζ ηα
δνεπάκζα ηαζ δ πμνημημπηζηή ιδπακή. Καηάθθδθδ πενίμδμξ βζα αοηή ηδκ ενβαζία είκαζ μζ
ιήκεξ απυ Ημφθζμ ιέπνζ ηαζ επηέιανζμ. Πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί έηζζ χζηε κα ιδκ
δζαανεπηεί νίβακδ απυ ηδκ ημπή ιέπνζ ημ δέζζιμ δζυηζ ιαονίγεζ ηαζ δεκ έπεζ ηαιία πνήζδ
πθέμκ μφηε ςξ δνυβδ μφηε βζα απυζηαλδ αζεένζμο εθαίμο.
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Οζ απμδυζεζξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ νίβακδξ πμο εβηαηαζηάεδηε ζημ πςνάθζ ηδκ δζάνηεζα ημο
θεζκμπχνμο, είπακ ςξ ελήξ:
1ν ρξόλν: απυδμζδ ιέπνζ πενίπμο 40 ηζθά ηνζιιέκδ νίβακδ
2ν ρξόλν: ηνζπθαζζαζιυ ηδξ παναβςβήξ ημο 1μο
3ν ρξόλν: ηδκ ορδθυηενδ απυδμζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ
4ν-6ν ρξόλν: ζπεηζηά ζηαεενέξ απμδυζεζξ
6ν ρξόλν θαη κεηά: ζηαδζαηή ιείςζδ ηςκ απμδυζεςκ

Β5.6. Ξήξαλζε- Σξίςηκν
Ζ λήνακζδ ηδξ νίβακδξ πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ οπυ ζθηά θαη ζπλζήθεο θαινύ
αεξηζκνύ. Ζ νίβακδ ηνειζέηαζ ζε ιζηνά «ιαηζάηζα» ηάης απυ μνμθέξ οπυζηεβςκ ή
απμεδηχκ. Ζ απμλήνακζδ ηδξ νίβακδξ ζημκ ήθζμ πανμοζζάγεζ ιεζμκεηηήιαηα, υπςξ
απμπνςιαηζζιυ ημο θοηζημφ οθζημφ πμο ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ηδκ δθζαηή
αηηζκμαμθία ηαζ απχθεζα πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ βεβμκυξ πμο οπμααειίγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο
παναβυιεκμο πνμσυκημξ. Ζ θοζζηή λήνακζδ ηδξ νίβακδξ είκαζ ιζα δζαδζηαζία πμο ιπμνεί
κα δζανηέζεζ ηέζζενεζξ ιε πέκηε ιένεξ πενίπμο. Ακηίεεηα ζε ζφβπνμκα λδνακηήνζα
ιπμνείξ κα έπεζξ απμλδναιέκδ νίβακδ ιέζα ζε ιενζηέξ ιμκάπα χνεξ.
Αθμφ ηεθεζχζεζ δ λήνακζδ επυιεκα αήιαηα επελενβαζίαξ αθμνμφκ ημ ηνίρζιμ ηαζ
ημζηίκζζια, ηεπκζηέξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ απμιάηνοκζδ λέκςκ οθχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ
λοθμπμζδιέκςκ αθαζηχκ. Γίκεηαζ θμζπυκ ηαηακμδηυ πςξ ιεηά ημ ηέθμξ ηαζ αοηήξ ηδξ
δζαδζηαζίαξ παναιέκεζ πενίπμο ημ 50% ημο ανπζημφ υβημο νίβακδξ. Βέααζα, υζςκ αθμνά
ηα ζφβπνμκα λδνακηήνζα μζ ζοκεήηεξ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηέξ, αθμφ ηαζ μζ ηνείξ ενβαζίεξ,
λήνακζδ, ηνίρζιμ ηαζ ημζηίκζζια βίκμκηαζ ηαοηυπνμκα ηενδίγμκηαξ έηζζ πμθφ πνυκμ.
Σέθμξ, δ νίβακδ πνμημφ ζηαθεί ζε μπμζμδήπμηε ενβμζηάζζμ πενκά απυ ζηάδζμ
επελενβαζίαξ (Βμβζαηγή-Καιαμφημο 2004).
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ΔΗΚΟΝΑ Β5.6.1. Απμλήνακζδ νίβακδξ ζε ζηζά ηάης απυ οπυζηεβμ. (http://olameliladistimani.blogspot.gr)

Β5.7. Δρζξνί θαη Αζζέλεηεο
πςξ πνμακαθένεδηε ζε πνμδβμφιεκδ οπμεκυηδηα ηα λδνμθοηζηά είδδ ανςιαηζηχκ
θοηχκ, ζηα μπμία ακήηεζ ηαζ δ νίβακδ, δεκ απαζημφκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ κενμφ βζα κα
ακαπηοπεμφκ. Σμ ακηίεεημ ιάθζζηα θφμκηαζ πζμ οβζή ζε ηαθχξ απμζηναββζγυιεκα εδάθδ.
Ζ ηαηαηνάηδζδ κενμφ ζημ οπέδαθμξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ νίβακδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ
ζδρζννζγία αζεέκεζα πμο πνμηαθείηαζ απυ ιφηδηεξ ημο εδάθμοξ. πάκζα ιπμνεί κα
ειθακζζεεί ιοηδημθμβζηή αζεέκεζα ζημ οπένβεζμ ηιήια ημο θοημφ. Πμθθέξ οπήνλακ μζ
πενζπηχζεζξ υπμο έκημια-επενμί έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζε ηαθθζένβεζεξ νίβακδξ αθθά
ιε ιζηνέξ επζπηχζεζξ εζδζηά υηακ ακαθενυιαζηε ζε ζοκεήηεξ αζμθμβζηήξ ηαθθζένβεζαξ.
Πμθφ ζοπκά πανυθα αοηά παναηδνήεδηε πνμζαμθή απυ αθαζημννήηηδ, έκα έκημιμ πμο
υπςξ πνμδίδεζ ηαζ ημ υκμιά ημο ακμίβεζ ζημέξ ζημ επάκς άηνμ ηςκ αθαζηχκ ηδξ νίβακδξ.
Αηυιδ ηαζ αοηή δ απεζθή ηςκ θοηχκ ηδξ νίβακδξ δεκ έπεζ θάαεζ πμηέ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ.
Ακ υιςξ παναηδνδεεί κα πμθθαπθαζζάγεηαζ δ πνμζαμθή απυ αθαζημννήηηδ ηυηε
επειααίκμοιε ιε ηάπμζμ βκςζηυ εκημιμηηυκμ ηαζ παναηείκμοιε βζα ηάπμζμ πνμκζηυ
δζάζηδια ηδκ ζοβημιζδή ηςκ θοηχκ, έηζζ χζηε κα έπμοκ απμιαηνοκεεί μπμζαδήπμηε
οπμθείιιαηα αοημφ απυ ημ θοηυ (Βμβζαηγή-Καιαμφημο 2004, Κμοηζυξ 2006).
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Β6. Υξήζεηο ηεο ξίγαλεο
Ζ νίβακδ ςξ έκα ηυζμ ζπμοδαίμ ηαζ δζαδεδμιέκμ ανςιαηζηυ ηαζ θανιαηεοηζηυ θοηυ δεκ
εα ιπμνμφζε κα ιδκ παίγεζ ηφνζμ νυθμ ιέζα ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ ζφβπνμκδξ
αζμιδπακίαξ. Σνείξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ ημιείξ υπμο άλζα δ νίβακδ ηαηέπεζ ημκ
πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ είκαζ μζ παναηάης:
1) ηδκ αζμιδπακία ηςκ ηνμθίιςκ: Σα απμλδναιέκα θφθθα ηδξ νίβακδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ
βζα ηδκ παναζηεοή νμθδιάηςκ, εκχ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ζηδκ δζαδζηαζία παναβςβήξ
ημκζεναχκ πμο πενζέπμοκ οβζεζκά ηνυθζια. Δπίζδξ δ νίβακδ θυβς ημο υηζ είκαζ ημ
ηονζυηενμ οθζηυ- ιπαπανζηυ ηδξ πίηζαξ, θέβεηαζ πςξ πήνε ημ υκμια ημο «ααζζθζά ηδξ
πίηζαξ».
2) ηδκ αζμιδπακία θανιάηςκ: Γεκ εα ιπμνμφζε άθθςζηε κα ιδκ εηιεηαθθεφεηαζ ηαζ απυ
αοηυ ημκ ημιέα ςξ λεπςνζζηυ είδμξ θανιαηεοηζημφ θοημφ. Ζ νίβακδ πανμοζζάγεζ
ακηζααηηδνζαηή δνάζδ ζε παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Γζα παεήζεζξ πμο μθείθμκηαζ ζε
ζηαθοθυημηημ, ζηνεπηυημηημ ηαζ ιζηνυημηημ δ νίβακδ δζαεέηεζ απμδεδεζβιέκα εεηζηή
επίδναζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα έπεζηα απυ επέιααζδ ζε δδιυζζεξ αίεμοζεξ, υπςξ αοηέξ εκυξ
ζπμθζημφ δζαδνυιμο, ιζαξ αζαθζμεήηδξ ηαζ εκυξ ακαβκςζηδνίμο, ιε μοζία ηδξ μπμίαξ ηα
ζοζηαηζηά ειπενζέπμκηαζ ζημ αζεένζμ έθαζμ ηδξ νίβακδξ, θήθεδηακ απμηεθέζιαηα ιε
ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζημοξ πχνμοξ αοημφξ (PanizziPinzauti 1989). Άθθδ ιία ζδιακηζηή δνάζδ ηδξ νίβακδξ είκαζ αοηή ηαηά ηςκ ιζηνμαίςκ
ηαζ ζοβηεηνζιέκα εκάκηζα ζημκ ζυ ECHO9 Hill, ζυξ μ μπμίμξ δδιζμονβεί ζμαανυ πνυαθδια
ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ηοηηάνςκ ηςκ κεθνχκ ημο πζεήημο. Σέθμξ ζδιακηζηυ είκαζ κα
ακαθενεεί ηαζ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ηδξ νίβακδξ δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδκ
πενζεηηζηυηδηα ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ ζε ηανααηνυθδ ηαζ εοιυθδ (Takacsovaetal 1995).
3) ηδκ αζμιδπακία ηςκ ηαθθοκηζηχκ: Καεμνζζηζηή ζε αοηυ ημκ ημιέα είκαζ δ πμζμηζηή
ζφζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο. Γίκεηαζ πνμζπάεεζα κα παναπεμφκ πθήεμξ θοηζηχκαζμθμβζηχκ ηαθθοκηζηχκ ηαζ ανςιαηζηχκ ιε ζοζηαηζηυ ημ νζβακέθαζμ πμο εα
πνςημζηαημφκ ζε πμζυηδηα ζηδκ αβμνά. διακηζηή δ φπανλδ ηαζ εθανιμβή ημο
νζβακέθαζμο ηαζ ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ανςιαημεεναπείαξ (Jeannotetal 2003).
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Γ Αηζέξην έιαην ξίγαλεο (ξηγαλέιαην)
Γ1. ύλζεζε ξηγαλέιαηνπ
Ζ πμζυηδηα ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ Δθθδκζηήξ νίβακδξ ηαηαηάζζεηαζ ζε πνχηδ εέζδ
παβημζιίςξ. Σμ νζβακέθαζμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ηζξ ιμκμηενπεκζηέξ θαζκυθεξ
ηανααηνυθδ ηαζ εοιυθδ ζε πμζμζηά 80%. ε ζδιακηζηυ πμζμζηυ πενζέπμκηαζ ηα
ζοζηαηζηά π-ηοιέκζμ ηαζ β-ηενπζκέκζμ ηα μπμία απμηεθμφκ πνυδνμιεξ εκχζεζξ
αζμζφκεεζδξ ηςκ δφμ θαζκμθχκ. Πέκηε ααζζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πμζμηζηή
ηαζ πμζμηζηή ζφζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο πμο πανάβεζ δ νίβακδ είκαζ δ βεκεηζηή ζφζηαζδ
ημο θοημφ, ημ ζηάδζμ ακάπηολήξ ημο, μζ ζοκεήηεξ ακάπηολήξ ημο ηαζ δ επμπή ζοθθμβήξ
(Καηζζχηδξ- Υαηγμπμφθμο 2010, Baydar 2004, Lagouri 1993).
Πμθθέξ θμνέξ ζηδκ αβμνά παναηδνείηαζ κμεεία ηδξ ορδθήξ πμζυηδηαξ εθθδκζηήξ νίβακδξ
ιε νίβακεξ παιδθυηενδξ πμζυηδηαξ. Γζα αοηυ ημ θυβμ μ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηνίκεηαζ
απαναίηδημξ

Γ2. Οθέιε – Παξελέξγεηεο ξηγαλειαίνπ
ΟΦΔΛΖ
Σα πάιπμθα μθέθδ ημο νζβακεθαίμο, ζηδκ οβεία ηονίςξ ηςκ ακενχπςκ, θέβεηαζ πςξ
ακηζθήθεδηακ πνχημζ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ. Πμθθέξ θμνέξ ήηακ απμηεθεζιαηζηή δ πνήζδ
ημο νζβακέθαζμο ζε δζάθμνεξ παεήζεζξ πάνδ ζηζξ ακηζααηηδνζαηέξ, ακηζιοηδηζαηέξ,
ακηζπαναζζηζηέξ δνάζεζξ ημο. Αηυιδ ημ νζβακέθαζμ δνα ηαηά ηςκ ζχκ, ημο πμκμηεθάθμο
ηαζ ηςκ ιμθφκζεςκ.
α) Δπίζδξ έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ είκαζ ημλζηυ βζα ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηδκ
ακάπηολδ δενιαηζηχκ ιμθφκζεςκ. Καζ βζα ηδκ ακαημφθζζδ ηδξ θαβμφναξ
β) οιαάθεζ εεηζηά ζηδ πχκεοζδ.
γ) Δκζζπφεζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια.
δ) Βμδεά ζηδκ εοεθζλία ηςκ ιοχκ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαθφηενδ ζφκδεζή ημοξ.
ε) οιαάθθεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ακαπκεοζηζηχκ παεήζεςκ.
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ΠΡΟΟΥΖ!
Πμηέ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ απεοεείαξ ζημ δένια πανά ιυκμ δζαθοιέκμ ζε ηάπμζμ
θοηζηυ έθαζμ. Δίκαζ απαναίηδημ κα αημθμοεμφκηαζ μζ μδδβίεξ πνήζδξ ημο εηάζημηε
αζεένζμο εθαίμο, εζδζηά υζςκ αθμνά δενιαηζηέξ πνήζεζξ, απαναίηδηδ είκαζ δ ακάιεζλή ημο
ιε ηάπμζμ θοηζηυ θάδζ ( π.π. θάδζ εθζάξ ή ηαζ θάδζ ηανφδαξ). Ζ ακαθμβία αζεένζμο εθαίμο
νίβακδξ ηαζ θοηζημφ θαδζμφ εα πνέπεζ κα είκαζ ζοκήεςξ: Μία ζηαβυκα αζεένζμ έθαζμ ζε
ιία ημοηαθζά ημο βθοημφ θοηζηυ θάδζ.

ΠΑΡΔΝΔΡΓΔΗΔ
Πανά ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ βζα ημκ άκενςπμ ημ νζβακέθαζμ δζαηδνεί ηαζ ηάπμζεξ
πανεκένβεζεξ. Βαζζηυηενδ απ’ υθεξ είκαζ δ ιείςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ απυ ημ ακενχπζκμ
ζχια κα δεζιεφεζ ημ ζίδδνμ. Γζ αοηυ θέβεηαζ πςξ ιαγί ιε ηδκ πνήζδ νζβακεθαίμο ηαθυ
είκαζ ζοκδοαζηζηά κα πμνδβμφκηαζ ζημκ μνβακζζιυ ηαζ ζοιπθδνχιαηα ζζδήνμο.
Άκενςπμζ πμο πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδκ πνήζδ νζβακεθαίμο είκαζ:
α) βοκαίηεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ
β) άκενςπμζ πμο πανμοζζάγμοκ αθθενβίεξ ηαζ ζε άθθα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά
υπςξ ημ θαζηυιδθμ, δ ιέκηα, ημ εοιάνζ ηαζ μ ααζζθζηυξ έπμοκ πμθθέξ πζεακυηδηεξ κα
απεζθμφκηαζ αθθενβζηά ηαζ απυ ημ νζβακέθαζμ.
Πανεκένβεζεξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημ νζβακέθαζμ είκαζ επίζδξ ηαζ αοηέξ ηδξ
ακαθοθαλίαξ, ημο δενιαηζημφ ενεεζζιμφ αηυιδ ηαζ ηδξ ηάζδξ βζα έιεημ. ε αοηέξ ηζξ
πενζπηχζεζξ πνμηείκεηαζ δζαημπή ηδξ πνήζδξ ημο νζβακεθαίμο ηαζ ακαγήηδζδ αμήεεζαξ
απυ ηάπμζμ εζδζηυ βζαηνυ.
ημ Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ ιεθεηήεδηακ μζ ακηζηανηζκζηέξ ηαζ ακηζαζιμπεηαθζηέξ
δνάζεζξ ημο νζβακεθαίμο. Αοηέξ μθείθμκηαζ ηονίςξ ζηδκ φπανλδ ηανααηνυθδξ ζε αοηυ
(Παζθήξ 2013).
Με άθθδ ιεθέηδ δζαπζζηχεδηε in vitro υηζ ιεεακμθζηυ εηπφθζζια νίβακδξ πμο ζοθθέπεδηε
απυ ηδκ αοημθοή πθςνίδα ηδξ Ζπείνμο επερεάδει τε βιωσιμότετα των Α549 καρκινικών
κσττάρων

ημο πκεφιμκα. φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ θαίκεηαζ υηζ μ
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ηοηηανζηυξ εάκαημξ μθείθεηαζ ηονίςξ ζε κέηνςζδ ηαζ υπζ ζε απυπηςζδ ηςκ ηανηζκζηχκ
ηοηηάνςκ (Τθακηή η.α. 2015).

Γ3. Απόζηαμε ξηγαλειαίνπ
Σμ πνχια ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ νίβακδξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ απμπνχζεςκ ημο
ηίηνζκμο ηαζ ημ ηυηηζκμο. οθθέβεηαζ ζε οβνή εθαζχδδ ιμνθή ηαζ έπεζ έκημκδ
παναηηδνζζηζηή ιονςδζά ηαζ πμθφ μλεία βεφζδ. Έπεζηα απυ πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ
ηαηαθήλαιε ζημ βεβμκυξ υηζ δ λδνή νίβακδ, δδθαδή ηα θφθθα ηα άκεδ ηαζ μ αθαζηυξ
πενζέπμοκ ηαηά ιέζμ υνμ 3% ιέπνζ 5% αζεένζμ έθαζμ, πςνίξ αοηυ κα απμηθείεζ πζεακέξ
ιεβαθφηενεξ ή ηαζ ιζηνυηενεξ απμδυζεζξ (Κμοηζυξ 2006).
Σμ αζεένζμ έθαζμ ηδξ νίβακδξ ζοθθέβεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ απυζηαλδξ ιε αηιυ. Ζ
ζοβημιζδή ηδξ νίβακδξ βίκεηαζ ηονίςξ ημο ιήκεξ Ημφκζμ ιε Ημφθζμ υπμηε ηαζ δ νίβακδ έπεζ
ακαπηοπεεί ηαηαθθήθςξ. οθθέβμοιε ηδκ ηαθφηενδ πμζμηζηά νίβακδ ηαζ ηδκ αθήκμοιε κα
λεναεεί βζα πενίπμο δφμ διένεξ. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ λήνακζδξ δ νίβακδ δέκεηαζ ζε ιπάθεξ
ηςκ 30-40 ηζθχκ.
Σμ κενυ πμο εενιαίκεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο απμζηαηηήνα δδιζμονβεί αηιυ, μ μπμίμξ
πενκά δζαιέζμο ημο λδνμφ θοηζημφ οθζημφ βζα ηδκ δδιζμονβία ημο απμζηάβιαημξ (αζεένζμ
έθαζμ). Σμ νζβακέθαζμ πενκά ζημ δμπείμ παναβςβήξ ηαζ θυβμ ηδξ ιεβάθδξ ημο
εενιμηναζίαξ αθήκεηαζ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, χζπμο κα ηνοχζεζ. Ζ δζαδζηαζία
αοηή δζανηεί πενίπμο 2-4 χνεξ ηαζ ημ παναθααυιεκμ πνμσυκ ηοιαίκεηαζ απυ 4-6 πενίπμο
ηζθά ακά 100 ηζθά. Ξδνμφ θοηζημφ οθζημφ
Ζ πμζμηζηή απυδμζδ ηαζ δ πμζμηζηή ζφζηαζδ ηδξ νίβακδξ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ηδξ ηαζ
ημ θοηζηυ ηιήια πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ παναθααή ημο. Γζα ηδκ πμζμηζηή ακάθοζδ
ημο αζεένζμο εθαίμο πνδζζιμπμζείηαζ δ ιέεμδμξ ηδξ αένζμο πνςιαημβναθίαξ (GC)
ζοκδοαζιέκδξ ιε θαζιαημζημπία ιάγαξ (MS) (Καηαλάηδ 2000).
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Γ4. Υξήζεηο ξηγαλειαίνπ
Σμ νζβακέθαζμ έπεζ απμδεζπεεί ζπμοδαίμ πνμσυκ βζα ημκ άκενςπμ ζε πάνα πμθθμφξ ημιείξ
ηδξ γςήξ ημο. Ζ πνήζδ ημο υπςξ πνμακαθένεδηε ένπεηαζ απυ ηα παθζά. Οζ εεηζηέξ ημο
επζδνάζεζξ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ δεκ ιπμνμφκ κα αιθζζαδηδεμφκ.
Σμιείξ υπμο ημ νζβακέθαζμ παίγεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ είκαζ μζ ελήξ παναηάης (Lahlou
2001, Mockute 2001, www.ifeat.org ).
Α) ηελ αξσκαηνπνηία
Σμ έκημκμ ηαζ πμθφ ζδζαίηενμ άνςια ημο νζβακεθαίμο πανίγεηαζ βζα ημκ ανςιαηζζιυ
πμθθχκ θοηζηχκ ηαθθοκηζηχκ ηαζ άθθςκ πνμσυκηςκ.
Β) ηελ ζαπνπλνπνηία
ε ζαπμφκζα πμο πανάβμκηαζ ηονίςξ ιε εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ημ νζβακέθαζμ πανίγεζ ηαζ
εηεί ημ άνςιά ημο.
Γ) ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ
Τπάνπμοκ πμθθέξ παναβυιεκεξ ηνμθέξ πμο δζαεέημοκ είηε έκημκα είηε ηαζ πζμ δζαηνζηζηά
ηδκ ιονςδζά ηαζ ηδκ βεφζδ ηδξ νίβακδξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ έπεζ βίκεζ πνμζεήηδ ημο
νζβακεθαίμο ζημ πνμσυκ ιε ζημπυ κα δχζεζ ζηδκ ηνμθή ηδκ ζδζαίηενδ αλία ηδξ νίβακδξ
βεοζηζηά.
Γ) ηελ βηνκεραλία θαξκάθσλ
πςξ ακαθένεδηε ηαζ ακαθοηζηυηενα ζημ οπμηεθάθαζμ Γ2 ημ νζβακέθαζμ δζαεέηεζ ιζα
πθδεχνα απυ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ πάκς ζε πάιπμθθεξ ακενχπζκεξ παεήζεζξ. Άνα δεκ εα
ιπμνμφζε κα θείπεζ απυ ημκ ημιέα ηδξ θανιαημαζμιδπακίαξ. Σζξ εοενβεηζηέξ ημο ζδζυηδηέξ
ηζξ μθείθεζ ηονίςξ ζηδκ φπανλδ ηςκ δφμ ηφνζςκ ημο ζοζηαηζηχκ ημο πμο είκαζ δ
ηανααηνυθδ ηαζ δ εοιυθδ. Αλίγεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ηαιία απυ ηζξ δφμ δεκ ιπμνεί κα
ακηζηαηαζηαεεί ιε άθθδ ζοκεεηζηή.
Δ) ηελ βηνκεραλία δσνηξνθώλ
Έπμοκ δδιζμονβδεεί θάνιαηα ιε θοζζηέξ αολδηζηέ ζδζυηδηεξ αθθά ηαζ πνμζεεηζηά βζα
γςμηνμθέξ. Πμθθά πδιζηά ακηζαζμηζηά ακηζηαεζζηχκηαζ απυ θοηζηά ιε πενζεηηζηυηδηα
νζβακεθαίμο πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ γχςκ, ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ ηνμθήξ ημοξ,
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ζηδκ ιείςζδ ηδξ εκδζζιυηδηάξ ημοξ ηαεχξ ηαζ ζημ έθεβπμ αζεεκεζχκ ημοξ (ζαθιμκέθα,
ημηίηδ, δζάννμζα) (www.ecopharm.gr).
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Γ θνπόο ηεο Δξγαζίαο
Ζ πχνα ιαξ δζαεέηεζ ηζξ ηαηαθθδθυηενεξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ εοδμηίιδζδ
ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ζε ιία πθδεχνα πενζμπχκ. Πανμοζζάγεζ
ιεβάθδ πμζηζθία ζε ανςιαηζηά θοηά ζπμοδαίαξ αλίαξ, δ μπμία έπεζ ακαβκςνζζηεί ηαζ έπεζ
απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηαζ εκδζαθένμκημξ ηυζμ εβπχνζα υζμ ηαζ ζε παβηυζιζμ
επίπεδμ.
φιθςκα ιε πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ έπεζ δζαπζζηςεεί, υηζ αοημθοείξ πθδεοζιμί νίβακδξ
ζηζξ Νμηζμδοηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ πανμοζζάγμοκ ελαζνεηζηή πμζυηδηα. Σμ είδμξ
Origanum vulgare spp hirtum απμηεθεί έκα απυ ηα αοημθοή είδδ ανςιαηζηχκ θοηχκ ζηδκ
πενζμπή ηδξ Ζπείνμο.
ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ κα ιεθεηδεεί πεναζηένς δ πμζυηδηα αοημθοχκ
πθδεοζιχκ ημο ανςιαηζημφ ηαζ θανιαηεοηζημφ θοημφ Origanum vulgare spp hirtum ηδξ
μζημβέκεζαξ Lamiaceae ζηδκ πενζμπή ηδξ Ζπείνμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα κα δζενεοκδεεί δ
ζοβηνζηζηή ζοκεζζθμνά ηςκ ακεέςκ ηαζ ηςκ θφθθςκ ζημ παναβυιεκμ αζεένζμ έθαζμ.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ημ αζεένζμ έθαζμ παναθήθεδηε απυ απμλδναιέκμ θοηζηυ οθζηυ ιε ηδ
ιέεμδμ ηδξ οδνμαπυζηαλδξ ζε ζοζηεοή ηφπμο Clevenger. οβηεηνζιέκα ιεθεηήεδηε δ
απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ απμλδναιέκμο θοηζημφ οθζημφ (ηυζμ ιε δζαπςνζζιυ ακεέςκ ηαζ
θφθθςκ υζμ ηαζ πςνίξ δζαπςνζζιυ αοηχκ) απυ ηέζζενζξ πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ ζηδκ
πενζμπή ηδξ Ζπείνμο.
Ζ ιεθέηδ αοηή ζημπεφεζ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ βκχζδξ ιαξ πάκς ζημκ ημιέα ηςκ
ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαεχξ ηαζ ηςκ απμδυζεςκ ημοξ ζε αζεένζα έθαζα
αθμφ υθμ ηαζ ιεβαθφηενδ γήηδζδ πανμοζζάγεηαζ ηυζμ ζηδκ πχνα ιαξ υζμ ηαζ ζημ
ελςηενζηυ θυβμ ηδξ ηενάζηζαξ ζηνμθήξ πνμξ ηδκ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα ηαζ ημκ θοζζηυ
ηνυπμ γςήξ ημο ακενχπμο.
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Δ Πεηξακαηηθό Μέξνο
Δ1. Τιηθά θαη κέζνδνη
Δ1.1.Όξγαλα θαη ζπζθεπέο
1) Απμζηαηηζηή ζοζηεοή αζεένζςκ εθαίςκ ηφπμο Clevenger
2) Ακαδεοηήναξ ιε δίκδ (Vortex-2Genie, model G-560E, Scientific industries INC)
3) Ζθεηηνζηυξ γοβυξ αηνζαείαξ δφμ δεηαδζηχκ ρδθίςκ
Δ1.2. Αληηδξαζηήξηα
1) Αζεακυθδ C2H6O, MW:46,07
2) Άκοδνμ εεζζηυ Νάηνζμ (Na2SO4), Merck
E1.3. Αλαιώζηκα
1) Γοάθζκα θζαθίδζα ιε αζδςηυ πχια
2) Πζπέηεξ Paster
3) Πμηήνζα γέζεςξ
4) Γμηζιαζηζημί ζςθήκεξ
5) ηήνζβια δμηζιαζηζηχκ ζςθήκςκ
6) Οβημιεηνζηυξ ηφθζκδνμξ 1Lt
7) Δζδζηά βάκηζα βζα απμθοβή εβηαφιαημξ
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ΔΗΚΟΝΑ Δ1.1.: νβακα, ακαθχζζια ηαζ ακηζδναζηήνζα απαναίηδηα βζα ηδ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ.

ΔΗΚΟΝΑ Δ1.2: Οβημιεηνζηυξ ηφθζκδνμξ 1Lt, βάκηζ πνμζηαζίαξ απυ ηδκ εενιυηδηα, οδνμαμθέαξ.
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ΔΗΚΟΝΑ Δ1.3. : Απμζηαηηζηή ζοζηεοή ηφπμο Clevenger, Δνβαζηήνζμ Ανςιαηζηχκ-Φανιαηεοηζηχκ
θοηχκ, Σιήια Σεπκμθυβςκ Γεςπυκςκ, ΣΔΗ Ζπείνμο.
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Δ2. Φπηηθό πιηθό
Δ2.1. πιινγή θπηηθνύ πιηθνύ
Σμ θοηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζοθθέπεδηε ημ ηαθμηαίνζ ημο 2015, απυ ημοξ
ζοκαδέθθμοξ-ζοιθμζηδηέξ ιμο Μπάθθμ Αθέλακδνμ, Ρήβα Γζάκκδ ηαζ Αββεθυπμοθμ
ςηήνζμ ζηα πθαίζζα άθθδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ, απυ ηέζζενεζξ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ μζ
μπμίεξ είκαζ:
1) Πεξηνρή Αε-Ληάο (ΤΦΟΜΔΣΡΟ: 1000 κέηξα)
Ακήηεζ ζημ Γήιμ Εδνμφ, ζημ Γδιμηζηυ Γζαιένζζια Νζημθζηζίμο (Θεζπνςηζηά νδ).
2) Μεγάιε Βξύζε (ΤΦΟΜΔΣΡΟ: 170 κέηξα)
Ακήηεζ ζημ Γήιμ Εδνμφ, ζημ Γδιμηζηυ Γζαιένζζια Νζημθζηζίμο.
3) Εάινγγν (ΤΦΟΜΔΣΡΟ: 80 κέηξα)
Ακήηεζ ζημ Γήιμ Πνέαεγαξ, ζημ Γδιμηζηυ Γζαιένζζια Καιανίκαξ.
4) Οιίηζηθα (ΤΦΟΜΔΣΡΟ: 1300 κέηξα)
Ακήηεζ ζημ Γήιμ Γςδχκδξ, ζημ Γδιμηζηυ Γζαιένζζια Γεναζγάκςκ.
Σμ θοηζηυ οθζηυ αιέζςξ ιεηά ηδκ ζοθθμβή ημο ημπμεεηήεδηε ζε πάβημοξ ενβαζηδνίμο
βζα κα λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία ηδξ λήνακζδξ ιε θοζζηυ ηνυπμ ζε ζοκεήηεξ ηαθμφ
αενζζιμφ οπυ ζηζά.
Αθμφ δ πνμδβμφιεκδ δζαδζηαζία μθμηθδνχεδηε, ημ θοηζηυ οθζηυ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή
απυ υπμο πνμένπεηαζ δζαηδνήεδηε ζε ηέζζενα δζαθμνεηζηά πανημηζαχηζα ζε δνμζενυ ηαζ
ζηζενυ ιένμξ ημο ενβαζηδνίμο ανςιαηζηχκ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ημο Σιήιαημξ Φοηζηήξ
Παναβςβήξ ζηδκ Άνηα. Δηεί πανέιεζκε ιέπνζ ηαζ ηδκ έκανλδ ηαζ θήλδ ηςκ απμζηάλεςκ
(16/3/2017- 5/5/2017).
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ΔΗΚΟΝΑ Δ2.1.: Απμεδηεοιέκμ θοηζηυ οθζηυ Ρσβακδξ, πνζκ ηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ.

Δ3.2. Πξνεηνηκαζία Φπηηθνύ Τιηθνύ
ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΦΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
Πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ απυζηαλδξ πναβιαημπμζήεδηε δζαπςνζζιυξ θφθθςκ ηαζ ακεέςκ ζημ
απμλδναιέκμ θοηζηυ οθζηυ πμο ζοθθέπεδηε ζηζξ ηέζζενεζξ πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ. Γζα
ηάεε πενζμπή λεπςνζζηά έβζκε δζαθμβή ηνζχκ δεζβιάηςκ θφθθςκ, ηνζχκ δεζβιάηςκ ακεέςκ
ηαζ εκυξ μθζημφ δείβιαημξ ζημ μπμίμ ζοιπενζθαιαάκμκηακ μθυηθδνμ ημ οπένβεζμ ιένμξ
ηειαπζζιέκμ ιε ραθίδζ, υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενμ αδζαηάναπημ βζα ηδκ εβηονυηδηα ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ απυζηαλήξ ημο. Σμ ηάεε δείβια δζαηδνήεδηε ιέπνζ ηδκ διένα ηδξ
απυζηαλδξ ζε δζαθακή ζαημοθάηζα.
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ΔΗΚΟΝΑ Δ3.1.1.: ηδκ θςημβναθία θαίκεηαζ πχξ απυ έκακ ζηέθεπμξ Δθθδκζηήξ Ρίβακδξ δζαπςνίζηδηακ
πνμζεηηζηά ηα άκεδ ηαζ ηα θφθθα.

ΔΗΚΟΝΑ Δ3.1.2.: Γζαπςνζζιέκμ ηαζ απμεδηεοιέκμ θοηζηυ οθζηυ ζε δζαθακή πθαζηζηά ζαημοθάηζα
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ΕΤΓΗΖ
Γζα ηάεε δείβια απμλδναιέκμο άκεμοξ γοβίζηδηακ 10-12 βναιιάνζα θοηζημφ οθζημφ
ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή ηαζ ηζξ απμδυζεζξ ημο ζε αζεένζμ έθαζμ. Δκχ βζα ηάεε δείβια
απμλδναιέκςκ θφθθςκ γοβίζηδηακ 20 βναιιάνζα θοηζημφ οθζημφ. Σέθμξ βζα ημ δείβια
πμο αθμνά μθυηθδνμ ημ οπένβεζμ ιένμξ ημο θοημφ γοβίζηδηακ 15 βναιιάνζα λδνμφ
θοηζημφ οθζημφ. Οζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε γοβανζά αηνζαείαξ δφμ δεηαδζηχκ
ρδθίςκ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο δζαπςνζζιμφ αθθά ηαζ πνζκ απυ ηάεε απυζηαλδ έηζζ
χζηε κα απμθεοπεμφκ ηοπυκ απμηθίζεζξ ακαθμνζηά ιε ημ αάνμξ ηςκ δεζβιάηςκ πνζκ ημ
πείναια.

ΔΗΚΟΝΑ Δ3.1.3.: Εφβζζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζε ακαθοηζηυ γοβυ αηνζαείαξ δφμ δεηαδζηχκ ρδθίςκ

ΑΠΟΣΑΚΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ
Γζα ηζξ ακάβηεξ ημο πεζνάιαημξ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ δφμ απμζηαηηζηέξ ζοζηεοέξ πμο
δζέεεηε ημ ενβαζηήνζμ. Γζα ηα δείβιαηα ηςκ πενζμπχκ Αδ-Λζάξ ηαζ Εάθμββμ
πνδζζιμπμζήεδηε δ Απμζηαηηζηή Β΄ εκχ βζα ηα δείβιαηα ηςκ πενζμπχκ Μεβάθδ Βνφζδ
ηαζ Οθίηζζηα δ Απμζηαηηζηή Α.
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ΔΗΚΟΝΑ Δ3.1.4.: Απμζηαηηζηή ζοζηεοή ηφπμο Clevenger Β΄

ΔΗΚΟΝΑ Δ3.1.5.: Απμζηαηηζηή ζοζηεοή ηφπμο Clevenger Α΄
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Δ3. Παξαιαβή αηζέξησλ ειαίσλ κε ηε κέζνδν ηεο πδξαπόζηαμεο
ΑΡΥΖ ΜΔΘΟΓΟΤ
Με ηδκ ιέεμδμ ηδξ οδναπυζηαλδξ ή αθθζχξ απυζηαλδ ιε κενυ (water distillation)
(οπμεκυηδηα Α3.1) ημ κενυ ηαζ ημ θοηζηυ οθζηυ .ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ηαζ
εενιαίκμκηαζ. Οζ οδναηιμί ηαζ ηα πηδηζηά ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο ιεηαααίκμοκ
ζημκ οπενηείιεκμ πχνμ, ζοιποηκχκμκηαζ ζημ πχνμ ηδξ ρφηηναξ, ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ
πχνμ ζοθθμβήξ ηαζ δζαπςνίγμκηαζ. Ζ εενιμηναζία δεκ πνέπεζ κα αββίγεζ πμθφ ορδθά
επίπεδα δζυηζ οπάνπεζ ηίκδοκμξ οπμαάειζζδξ ημο παναβυιεκμο αζεένζμο εθαίμο.
Ζ ιέεμδμξ ηδξ οδναπυζηαλδξ ζε ζοζηεοή ηφπμο Clevenger πνδζζιμπμζείηαζ ενβαζηδνζαηά
βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ απυδμζδξ ανςιαηζηχκ θοηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ.
ΠΟΡΔΗΑ
Με ηδ ιέεμδμ ηδξ οδναπυζηαλδξ ζε ζοζηεοή ηφπμο Clevenger απμζηάπεδηακ θφθθα,
άκεδ αθθά ηαζ μθυηθδνμ ημ οπένβεζμ ιένμξ ηςκ θοηχκ ηδξ νίβακδξ. πςνίξ δζαπςνζζιυ.
Γζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ

απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ ηςκ θφθθςκ ηαζ ηςκ ακεέςκ

πναβιαημπμζήεδηακ ηνείξ επακαθήρεζξ βζα ηάεε δείβια πενζμπή δεζβιαημθδρίαξ. Ζ
ακαθμβία κενμφ- απμλδναιέκμο θοηζημφ οθζημφ ήηακ 1 lt:10-12 gr βζα ηα δείβιαηα ηςκ
ακεέςκ ηαζ 1 lt:20 gr βζα ηα δείβιαηα ηςκ θφθθςκ.

ΔΗΚΟΝΑ Δ3.1.: Βναζιυξ εκυξ θίηνμο κενμφ ιαγί ιε ημ απμλδναιέκμ θοηζηυ οθζηυ ζημ εζςηενζηυ ημο
άιαοηα ηδξ απμζηαηηζηήξ ζοζηεοήξ.
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Ζ δζάνηεζα ηδξ απυζηαλδξ ήηακ 2 χνεξ βζα υθα ηα δείβιαηα. Με ημ ηέθμξ ηδξ απυζηαλδξ
ιεηνήεδηε δ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο αζεένζμο εθαίμο ζημ δζαααειζζιέκμ ζςθήκα ηδξ
ζοζηεοήξ ημο μπμίμο δ ιέβζζηδ δζααάειζζδ ήηακ 1ml ηαζ δ εθάπζζηδ 0,01ml.(ΔΗΚΟΝΑ Δ
3.2.)

ΔΗΚΟΝΑ Δ3.2.: διείμ ιέηνδζδξ αζεένζμο εθαίμο ζηδκ απμζηαηηζηή.

Σμ αζεένζμ έθαζμ ζοθθέπεδηε ζε δμηζιαζηζηυ ζςθήκα απμλδνάκεδηε ιε άκοδνμ εεζζηυ
Νάηνζμ (Na2SO4).(ΔΗΚΟΝΑ Δ3.3. Α). ακαδεφηδηε ζε ακαδεοηήνα ιε δίκδξ (ΔΗΚΟΝΑ
Δ3.3 Β) ηαζ ιεηαθένεδηε ζε βοάθζκμ θζαθίδζμ ιε αζδςηυ πχια (ΔΗΚΟΝΑ Δ3.4.). Αένζμ
άγςημ δζμπεηεφεδηε ζημκ οπενηείιεκμ πχνμ ημο ηαζ δζαηδνήεδηε ζημοξ 4 μC (ροβείμ
ενβαζηδνίμο).

(Α)

(Β)

ΔΗΚΟΝΑ Δ3.3.: οζηεοαζία άκοδνμο εεζζημφ Ναηνίμο (Α) ηαζ ακαδεοηήναξ ιε δίκδ (Β).
44

ΔΗΚΟΝΑ Δ3.4.: Γμπείμ απμεήηεοζδξ αζεένζμο εθαίμο.

E4. ηαηηζηηθή Αλάιπζε
Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζηαηζζηζηυ
πνμβνάιιαημξ S.P.S.S. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ
πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ πναβιαημπμζήεδηε απθή ακάθοζδ
δζαζπμνάξ (one way ANOVA) εκχ βζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ ιέζςκ υνςκ πνδζζιμπμζήεδηε
ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ ηδξ Δθάπζζηδξ δµακηζηήξ ∆ζαθμνάξ (L.S.D., Least Significant
Difference) βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% (p,0.05).
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Δ5. Απνηειέζκαηα
Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ παναηδνήεδηε έκημκδ πνςιαηζηή
δζαθμνά ημο αζεένζμο εθαίμο πμο παναθήθεδηε απυ ηα θφθθα ηαζ ηζξ ηαλζακείεξ βζα υθα
ηα δείβιαηα πμο απμζηάπεδηακ ηαζ ζηζξ ηέζζενεζξ πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ. πςξ
δζαηνίκεηαζ ζηζξ παναηάης εζηυκεξ (ΔΗΚΟΝΑ Δ5.1. Α, Β) ημ αζεένζμ έθαζμ ηςκ
ηαλζακεζχκ είκαζ ηίηνζκμ, εκχ αοηυ ηςκ θφθθςκ πζμ ζημφνμ πμνημηαθί..

(Α)

(Β)

ΔΗΚΟΝΑ Δ5.1 Α, Β.: Ζ πνςιαηζηή δζαθμνά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηςκ ηαλζακεζχκ ηαζ ηςκ θφθθςκ υπςξ
παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πεζναιαηζζιμφ ζημ ενβαζηήνζμ.

Ζ απυδμζδ ημο απμλδναιέκμο θοηζημφ οθζημφ ηδξ νίβακδξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ 4
πενζμπέξ δεζβιαημθδρία πανμοζζάγεηαζ ζημ επυιεκμ βνάθδια (Γνάθδια 1).
Μεβαθφηενδ απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ παναηδνήεδηε ζημ θοηζηυ οθζηυ πμο ζοθθέπεδηε
ζηζξ πενζμπέξ Μεβάθδ ανφζδ (4.6%) ηαζ Εάθμββμ (4.3%), εκχ ιζηνυηενδ απυδμζδ
δζαπζζηχεδηε ζημ θοηζηυ οθζηυ ηςκ πενζμπχκ Αδ Λζάξ (3.6%) ηαζ Οθίηζηα (3.1%).
Σα θφθθα ηςκ θοηχκ ηδξ νίβακδξ πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά (Anova
p=0.000) ακαθμνζηά ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε αζεένζμ έθαζμ (Γνάθδια 2) ζηζξ
πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ. Μεβαθφηενδ απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ είπακ ηα θφθθα ηςκ
θοηχκ Ρίβακδξ πμο ζοθθέπηδηακ ζηζξ πενζμπέξ Μεβάθδ ανφζδ (3.6 ±0.6%) ηαζ Εάθμββμ
(3.6 ±0.12%). διακηζηά ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα δζαπζζηχεδηε ζηα θφθθα ηδξ
πενζμπήξ Αδ Λζάξ (3.6 ±0.12%) ζοβηνζηζηά ιε ηζξ άθθεξ πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ υπςξ ηδ
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Μεβάθδ Βνφζδ, ημ Εάθμββμ (LSD, p= 0.000) ηαζ ηδκ Οθίηζζηα (3.1 ±0.05%) (LSD, p=
0.022).
ηα βναθήιαηα πμο αημθμοεμφκ μζ ιέζμζ υνμζ πμο ζοκμδεφμκηαζ απυ ημ ίδζμ βνάιια δεκ
δζαθένμοκ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηά ιεηαλφ ημοξ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5 %.

Απόδοςη % (mL 100-1g

Αιθζριο ζλαιο
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

4,6

4,3

3,6
3,1

Αθ Λιάσ
Μεγάλθ Βρφςθ
Ζάλογγο
Ολίτςκα

Περιοχή δειγματοληψίασ
Γξάθεκα Δ5.1.: Απυδμζδ νίβακδξ ζε αζεένζμ έθαζμ (mL 100-1g λδνμφ θοηζημφ ζζημφ) ζηζξ πενζμπέξ
δεζβιαημθδρίαξ

Αιθζριο ζλαιο φύλλων
Απόδοςη % (mL 100-1g

4,0

3,6

3,6

3,5
3,0
2,5

2,8
2,4

Αθ Λιασ

2,0

Μεγάλθ Βρφςθ

1,5

Ζάλογγο

1,0

Ολίτςκα

0,5
0,0

α

β

β

γ

Περιοχι δειγματολθψίασ
Γξάθεκα Δ5.2.: Μέζμζ υνμζ ηαζ ηοπζηά ζθάθιαηα (mL 100-1g λδνμφ θοηζημφ ζζημφ) ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ
ηςκ θφθθςκ ηδξ νίβακδξ ζε αζεένζμ έθαζμ ζηζξ πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ
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Αιθζριο ζλαιο ανθζων
Απόδοςη % (mL 100-1g

12,0
9,7

10,0
8,0

9,5
7,3

6,7

Αθ Λιασ

6,0

Μεγάλθ Βρφςθ

4,0

Ζάλογγο
Ολίτςκα

2,0
0,0

β

α

β

α

Περιοχι δειγματολθψίασ
Γξάθεκα Δ5.3.:Μέζμζ υνμζ ηαζ ηοπζηά ζθάθιαηα (mL 100-1g λδνμφ θοηζημφ ζζημφ) ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ
ηςκ Ακεέςκ ηδξ νίβακδξ ζε αζεένζμ έθαζμ ζηζξ πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ

Μεβαθφηενδ ήηακ δ απυδμζδ ηςκ ακεέςκ ηδξ νίβακδξ πμο θφεηαζ ζηδκ πενζμπή Μεβάθδ
ανφζδ (9.7 ±0.76%). Πανυθα αοηά δ δζαθμνά δεκ ήηακ ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή ζοβηνζηζηά
ιε ηδκ εηείκδ ηςκ θοηχκ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Εαθυββμο (9.5 ±0.26%)
(LSD p= 0. 748). ηζξ άθθεξ δφμ πενζμπέξ δεζβιαημθδρίαξ Αδ Λζάξ (6.7 ±0.33%) ηαζ
Οθίηζζηα (7.3 ±0.20%) δζαπζζηχεδηε ζδιακηζηά ιζηνυηενδ απυδμζδ ηςκ ακεέςκ ηδξ
νίβακδξ ζε αζεένζμ έθαζμ.
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Σ πδήηεζε- πκπεξάζκαηα
Σμ ηθίια ηδξ πχναξ ιαξ, ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ ςξ Μεζμβεζαηυ πανμοζζάγεζ
πμζηζθμιμνθία ηθζιαηζηχκ ηφπςκ, θυβς ημο ακάβθοθμο πμο δδιζμονβμφκ μζ εκαθθαβέξ
μνεζκχκ ηαζ πεδζκχκ πενζμπχκ. Αοηυξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δ πχνα
ιαξ πανμοζζάγεζ ιία ελαζνεηζηά πθμφζζα ηαζ ιμκαδζηή αζμπμζηζθυηδηα. Σμ Μεζμβεζαηυ
ηθίια, παναηηδνίγεηαζ απυ ιαηνά άκοδνα ηαθμηαίνζα ιε έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία,
ήπζμοξ πεζιχκεξ ηαζ ανμπμπηχζεζξ ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. ε αοηέξ ηζξ
ζοκεήηεξ έπμοκ επζηναηήζεζ είδδ, ηα μπμία έπμοκ ακαπηφλεζ ιδπακζζιμφξ πνμζανιμβήξ
ζε ζοκεήηεξ λδναζία. Ζ εθθδκζηή νίβακδ, δ μπμία απμηεθεί ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ
Lamiaceae, είκαζ έκα απυ ηα λδνμθοηζηά είδδ πμο απακηάηαζ ςξ αοημθοή ζηδκ πενζμπή
ηδξ Ζπείνμο. Πνέπεζ κα επζζδιακεεί, υηζ δ γήηδζδ ηδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ είκαζ ζδζαίηενα
αολδιέκδ, ηυζμ ζηδκ εζςηενζηή αβμνά, υζμ ηαζ ζηδκ αβμνά ημο ελςηενζημφ. Οζ
εδαθμθμβζηέξ ηαζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πχναξ ιαξ ηαζ ηδξ Ζπείνμο εζδζηυηενα
υπςξ έπεζ δζαπζζηςεεί ιε πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ (Εήζδξ η.ά. 2007, Τθακηή η.ά 2007)
εοκμμφκ ηδκ ακάπηολή ηδξ ηαζ ηδ παναβςβή ορδθήξ πμζυηδηαξ πνμσυκημξ ιε ειπμνζηχξ
επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά. Σμ ανςιαηζηυ αοηυ θοηυ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί εαοιάζζα ζε
ιεβάθδ πμζηζθία εδαθχκ αηυιδ ηαζ ζε θηςπά, λδνζηά ηαζ πεηνχδδ εδάθδ, διζμνεζκχκ ηαζ
μνεζκχκ ιεζμκεηηζηχκ πενζμπχκ ηδξ Ζπείνμο. Λυβμ ηςκ παιδθχκ απαζηήζεςκ ζε
ελςηενζηέξ εζζνμέξ, ηςκ ιζηνχκ απαζηήζεςκ ζε ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ηαζ ημο ιζηνμφ
ηυζημοξ απμηεθεί ιία πνμζμδμθυνμ ηαθθζένβεζα.
φιθςκα ιε ηα αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα δ πενζεηηζηυηδηα ζε νζβακέθαζμ ηοιαίκεηαζ
ζοκήεςξ απυ 3 έςξ 4% αθθά είκαζ δοκαηυκ κα θεάζεζ ιέπνζ ηαζ 7%. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ
ενβαζίαξ δείπκμοκ, υηζ ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζεένζμ έθαζμ παναηδνήεδηε ζημοξ
αοημθοήξ πθδεοζιμφξ ηδξ νίβακδξ πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηζξ πενζμπέξ Μεβάθδ Βνφζδ
(4,6%) ηαζ Εάθμββμ (4,3%), εκχ ιζηνυηενδ απυδμζδ δζαπζζηχεδηε ζηζξ πενζμπέξ Αδ-Λζά
(3.7%) ηαζ Οθίηζζηα (3.1%). Δπζζδιαίκεηαζ, υηζ ημ θοηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα
ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ημο αζεένζμο εθαίμο ήηακ απμλδναιέκμ ηαζ απμεδηεοιέκμ βζα
εκάιζζδ πνυκμ ζε πάνηζκα ηζαχηζα. Απυ ζημζπεία πμο δεκ έπμοκ αηυια ακαημζκςεεί
δζαπζζηχκεηαζ, υηζ ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ απμεήηεοζδξ ημο θοηζημφ οθζημφ ημ
αζεένζμ έθαζμ ηδξ δνυβδξ ιεζχκεηαζ ηαηά 1% ζε υθα ηα δείβιαηα. Απυ ηζξ δζαπζζηχζεζξ
αοηέξ ζοιπεναίκεηαζ αθεκυξ ιεκ, υηζ δ απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ ηςκ πθδεοζιχκ ηδξ
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πενζμπέξ Μεβάθδ Βνφζδ ηαζ Εάθμββμ παναηηδνίγεηαζ ςξ ορδθή ηαζ αθεηένμο, μζ
ζοκεήηεξ απμεήηεοζδξ ηδξ δνυβδξ επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηά ηδξ.
πςξ είκαζ βκςζηυ ημπζημί πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ υπςξ ημ ηθίια ηαζ ημ έδαθμξ
επδνεάγμοκ

ηδκ

πενζεηηζηυηδηα

ηςκ

ανςιαηζηχκ

θοηχκ

ζε

αζεένζμ

έθαζμ

(ςηδνμπμφθμο2008, Kokkini et.al. 1994, Maffei et.al. 1993). Οζ πανάβμκηεξ αοημί
επδνεάγμοκ ηδ ιμνθμθμβία, ακαημιία ηαζ θοζζμθμβία ηςκ θοηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ απυδμζή
ημο ζε αζεένζμ έθαζμ (Kofidis et.al. 2003). Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο πεζνάιαημξ
δζαπζζηχεδηε ιεβαθφηενδ απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ απυ πθδεοζιμφξ νίβακδξ πμο
ακαπηφζζμκηαζ ζε παιδθυηενα ορυιεηνα υπςξ δ Μεβάθδ Βνφζδ ηαζ ημ Εάθμββμ (70 -170
m ) ζοβηνζηζηά ιε ηζξ πενζμπέξ Αζ Λζάξ ηαζ Οθίηζζηα (1000-1400 m). Απυ ιεθέηεξ
ενεοκδηχκ (Vokou et.al. 1993, Γαααθά 2004) έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ημ ορυιεηνμ, είκαζ έκαξ
πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ απυδμζδ ηςκ θοηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ. Βέααζα υζςκ αθμνά
ηα θοηά ηδξ Δθθδκζηήξ νίβακδξ δεκ ήηακ θίβεξ ηαζ μζ πενζπηχζεζξ εηείκεξ, υπμο ιεηά απυ
ιεθέηεξ παναηδνήεδηε αολδιέκδ απυδμζδ αζεένζμο εθαίμο αηυιδ ηαζ απυ θοηά πμο
ακαπηφζζμκηαζ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ, υηζ μζ
ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ δζέεεηακ κυηζα έηεεζδ ηαζ ιεβάθδ δζάνηεζα λδνμεενιζηήξ
πενζυδμο. Με ηδκ κυηζα έηεεζδ επζηοβπάκεηαζ ορδθυηενδ εενιμηναζία εδάθμοξ, βεβμκυξ
πμο πνμηαθεί ζζπονυηενδ ελάηιζζδ ημο εδαθζημφ κενμφ ιε απμηέθεζια ηδκ αηυιδ πζμ
έκημκδ δζαπκμή ηςκ θοηχκ πμο εηηίεεκηαζ ζε ηέημζεξ ζοκεήηεξ. Με ηδκ αυνεζα έηεεζδ
παναηδνμφκηαζ

ακηίεεηα

απμηεθέζιαηα

δζυηζ

δ

εενιμηναζία

πανμοζζάγεζ

ιζα

ζηαεενυηδηα. Δπμιέκςξ ζε πενζμπέξ ιε ιεβάθμ ορυιεηνμ αθθά κυηζα έηεεζδ
παναηδνμφκηαζ ελίζμο επζεοιδηέξ απμδυζεζξ ζε αζεένζμ έθαζμ υζμ ηαζ ζε πενζμπέξ ιε
παιδθυ ορυιεηνμ (Νηάθδξ 1986). Οζ Kokkini et.al. (1994) επζζδιαίκμοκ, υηζ ζηζξ
κμηζυηενεξ πενζμπέξ υπμο επζηναημφκ λδνμεενιζηέξ ζοκεήηεξ παναηδνείηαζ ελαζνεηζηά
ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα αδεκςδχκ ηνζπχκ, βεβμκυξ πμο ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ
απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ.
Απυ ηζξ ιεηνήζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ απυδμζδ ζε αζεένζμ έθαζμ δζαπζζηχεδηε, υηζ δ
εηαημζηζαία απυδμζδ ηςκ ακεέςκ ζε αζεένζμ έθαζμ ήηακ ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ
ζοβηνζηζηά ιε εηείκδ ηςκ θφθθςκ. Απυ ηζξ ημνοθέξ ηςκ ηαλζακεζχκ παναθήθεδηε 4.3 έςξ
6.1% πενζζζυηενμ αζεένζμ έθαζμ ζοβηνζηζηά ιε ηα θφθθα. Σα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ
ακαιεκυιεκα ζφιθςκα ιε ηζξ δζαπζζηχζεζξ ηςκ Werker (1985) ηαζ ηδξ ςηδνμπμφθμο
(2008), μζ μπμίμζ ακαθένμοκ υηζ ζηα ανςιαηζηά θοηά ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae
παναηδνείηαζ ζδιακηζηή δζαθμνά ακαθμνζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ αδεκζηχκ ηνζπχκ πμο
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θένμοκ ηα θφθθα ηαζ μζ ηαλζακείεξ. Πενζζζυηενεξ αδεκζηέξ ηνίπεξ παναηδνμφκηαζ ζηζξ
ηαλζακείεξ, ιε απμηέθεζια, υπζ ιυκμ ηδκ πμζμηζηή, αθθά ηαζ ηδκ πμζμηζηή δζαθμνά ζημ
παναβυιεκμ αζεένζμ έθαζμ. Μάθζζηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ απμζηάλεςκ παναηδνήεδηε,
υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ πμο παναθήθεδηε απυ ηα άκεδ είπε πμθφ πενζζζυηενμ ακμζηηυ
ηίηνζκμ πνχια ζοβηνζηζηά ιε εηείκμ πμο παναθαιαάκεηαζ απυ ηα θφθθα. φιθςκα ιε ημκ
Werker (1993) αδεκχδεζξ ηνίπεξ ζηα θφθθα ηαζ ηα άκεδ είκαζ δοκαηυ κα πανάβμοκ
δζαθμνεηζηήξ ζφζηαζδξ αζεένζμ έθαζμ. φιθςκα ιε ημκ ίδζμ ενεοκδηή ημ αζεένζμ έθαζμ
πμο πανάβεηαζ απυ ηα θφθθα πνδζζιεφεζ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο θοημφ απυ θοημθάβα γχα
ηαζ παεμβυκα, εκχ εηείκμ πμο πανάβεηαζ απυ ηα άκεδ εηηυξ απυ πνμζηαζία πνδζζιεφεζ βζα
ηδκ πνμζέθηοζδ ηςκ επζημκηζζηχκ ημο. Ζ πεναζηένς δζενεφκδζδ ηδξ πμζμηζηήξ ζφζηαζδξ
ημο αζεένζμο εθαίμο πμο παναθαιαάκεηαζ απυ ηα θφθθα ηαζ ηζξ ηαλζακείεξ ηςκ θοηχκ ηδξ
εθθδκζηήξ νίβακδξ πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ.
Με δεδμιέκμ ηζξ ηαθέξ απμδυζεζξ ζε αζεένζμ έθαζμ ηςκ αοημθοχκ πθδεοζιχκ ηδξ
Δθθδκζηήξ νίβακδξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε πενζμπέξ ηδξ Ζπείνμο ηαζ ηδξ ηαθήξ πμζυηδηαξ
πνμσυκημξ, είηε αοηυ αθμνά ηδ δνυβδ, είηε ημ παναβυιεκμ αζεένζμ έθαζμ δείπκμοκ υηζ ημ
ανςιαηζηυ αοηυ θοηυ ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηαζ κα εκζζπφζεζ ημ εζζυδδια ηςκ
παναβςβχκ ζηζξ δφζημθεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ πμο ζοκακηχκηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ εζδζηά
βζα ημοξ κέμοξ. Σμ πνμσυκ ιπμνεί κα πςθδεεί κςπυ , απμλδναιέκμ ή κα παναθδθεεί ημ
αζεένζμ έθαζμ ηάηζ πμο δίκεζ ιεβαθφηενδ πνμζηζεέιεκδ αλία, υιςξ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ
απαζηείηαζ ελμπθζζιυξ ηαζ ηεπκμβκςζία. Μάθζζηα θυβς ηςκ παιδθχκ απαζηήζεςκ ζε
ελςηενζηέξ εζζνμέξ ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ιε ηζξ ανπέξ ηδξ αζμθμβζηήξ βεςνβίαξ ηαζ ζε
αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ παναβςβυξ ιπμνεί κα ζοκάρεζ ηαθφηενεξ ζοιαάζεζξ ιε ηζξ
εηαζνείεξ ιεηαπμίδζδξ ηαζ κα επζηφπεζ ηαθφηενεξ ηζιέξ.
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΗ ΦΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ

1
2
3
4

Περιοτές
Αε Λιας
Μεγάλε Βρύσε
Ζάλογγο
Ολίτσκα

1
2
3
4

ΟΛΙΚΑ
Βάρος
15gr
15gr
15gr
15gr

ml Αιθέριοσ Ελαίοσ
0,54 ml
0,69 ml
0,65ml
0,46ml

% Ποσοστό
3,60%
4,60%
4,33%
3,06%

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

ΑΝΘΗ
Βάρος
12gr
12gr
12gr
12gr
12gr
10gr
10gr
10gr
10gr
12gr
12gr
12gr

ml Αιθέριοσ Ελαίοσ
0,86ml
0,73ml
0,84ml
0,99ml
1,30ml
1ml
0,99ml
0,90ml
0,96ml
0,83ml
0.90ml
0,90ml

% Ποσοστό
7,16%
6,08%
7%
8,25%
10,83%
10%
9,90%
9%
9,60%
6,90%
7,50%
7,50%

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

ΦΥΛΛΑ
Βάρος
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr
20gr

ml Αιθέριοσ Ελαίοσ
0,51ml
0,44ml
0,51ml
0,73ml
0,70ml
0,74ml
0,72ml
0,67ml
0,75ml
0,55ml
0,58ml
0,55ml

% Ποσοστό
2,55%
2,20%
2,55%
3,65%
3,50%
3,70%
3,60%
3,35%
3,75%
2,75%
2,90%
2,75%
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ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
Αηζέξην έιαην θύιισλ
Descriptives
VAR00002

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

N
3
3
3
3
12

ANOVA
VAR00002
Sum of
Square
s
Betwee 3.057
n
Groups
Within .200
Groups
Total
3.257

Std.
Deviatio
n
.20207
.10408
.20207
.08660
.54417

Std.
Error
.11667
.06009
.11667
.05000
.15709

95%
Confidence
Interval
for
Mean
Lower Upper
Bound Bound
1.9314 2.9353
3.3581 3.8752
3.0647 4.0686
2.5849 3.0151
2.7584 3.4499

df
3

Mean
Square
1.019

F
40.764

Sig.
.000

8

.025

Mean
2.4333
3.6167
3.5667
2.8000
3.1042

Minimu
m
2.20
3.50
3.35
2.75
2.20

Maximu
m
2.55
3.70
3.75
2.90
3.75

11

Multiple Comparisons
Dependent Variable: VAR00002
Mean
Difference
(I) VAR00001
(I-J)
LSD
1.00 2.00 -1.18333*
3.00 -1.13333*
4.00 -.36667*
2.00 1.00 1.18333*
3.00 .05000
4.00 .81667*
3.00 1.00 1.13333*
2.00 -.05000
4.00 .76667*
4.00 1.00 .36667*
2.00 -.81667*
3.00 -.76667*

Std.
Error
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910
.12910

Sig.
.000
.000
.022
.000
.709
.000
.000
.709
.000
.022
.000
.000

95% Confidence Interval
Lower
Bound
Upper Bound
-1.4810 -.8856
-1.4310 -.8356
-.6644
-.0690
.8856
1.4810
-.2477
.3477
.5190
1.1144
.8356
1.4310
-.3477
.2477
.4690
1.0644
.0690
.6644
-1.1144 -.5190
-1.0644 -.4690
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Αηζέξην έιαην αλζέσλ

1.00
2.00

N
3
3

Mean
6.7467
9.6933

Std.
Deviatio
n
.58287
1.31705

3.00

3

9.5000

.45826

.26458

4.00
Total

3
12

7.3000
8.3100

.34641
1.51328

.20000
.43685

ANOVA
VAR00002
Sum of
Squares
Between 20.381
Groups
Within
4.809
Groups
Total
25.190

df
3

Mean
Square
6.794

8

.601

Std.
Error
.33652
.76040

F
11.302

95% Confidence
Interval
for
Mean
Lower Upper
Bound Bound
5.2987 8.1946
6.4216 12.965
1
8.3616 10.638
4
6.4395 8.1605
7.3485 9.2715

Minimu
m
6.08
8.25

Maximu
m
7.16
10.83

9.00

9.90

6.90
6.08

7.50
10.83

Sig.
.003

11

Multiple Comparisons
Dependent Variable: VAR00002
Mean
Difference Std.
(I) VAR00001
(I-J)
Error
Sig.
*
LSD
1.00 2.00 -2.94667
.63303
.002
*
3.00 -2.75333
.63303
.002
4.00 -.55333
.63303
.408
*
2.00 1.00 2.94667
.63303
.002
3.00 .19333
.63303
.768
4.00 2.39333*
.63303
.005
*
3.00 1.00 2.75333
.63303
.002
2.00 -.19333
.63303
.768
*
4.00 2.20000
.63303
.008
4.00 1.00 .55333
.63303
.408
*
2.00 -2.39333
.63303
.005
3.00 -2.20000* .63303
.008
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

95%
Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-4.4064 -1.4869
-4.2131 -1.2936
-2.0131 .9064
1.4869
4.4064
-1.2664 1.6531
.9336
3.8531
1.2936
4.2131
-1.6531 1.2664
.7402
3.6598
-.9064
2.0131
-3.8531 -.9336
-3.6598 -.7402

61

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ

62

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΗΘΔΡΗΧΝ ΔΛΑΗΧΝ
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ: Κςδζημπμίδζδ δεζβιάηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ακά πενζμπή υπςξ
ζδιεζχεδηακ ζηα βοάθζκα θζαθίδζα απμεήηεοζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο.

(Οζ ηςδζημί πνμένπμκηαζ απυ ηα ανπζηά ηςκ πενζμπχκ ηαζ ηα ιζηνά βνάιιαηα α ηαζ θ πμο
ζοιαμθίγμοκ ηα άκεδ ηαζ ηα θφθθα ακηίζημζπα).
ΠΔΡΗΟΥΔ

ΑΗΘΔΡΗΟ
ΑΝΘΔΧΝ

ΔΛΑΗΟ ΑΗΘΔΡΗΟ
ΦΤΛΛΧΝ

Αε Ληαο

ΑΛα

ΑΛθ

Μεγάιε Βξύζε

ΜΒα

ΜΒθ

Εάινγγν

Εα

Εθ

Οιίηζηθα

Οθα

Οθθ

ΔΛΑΗΟ
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