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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
μ
 

 

 

 

Πζπενζά 
 

 

 

 

Αββθζηά: Pepper, Γαθθζηά: Piment, Γενιακζηά: Spanisher pfeffer, Ηηαθζηά: 

Peperone, Ηζπακζηά: Chile, Αθνζηακζηά: Peper, Κζκέγζηα:  

 

 

1.1. Δζζαβςβή 
 

Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ πζπενζάξ (Capsicum spp.) θαιαάκεζ πχνα ζε ιεβάθεξ 

εηηάζεζξ ζηζξ ηνμπζηέξ, οπμηνμπζηέξ ηαζ εφηναηεξ γχκεξ, ηαηά αάζδ βζα ημκ ηανπυ 

ηδξ, πνμξ πνήζδ ςξ θαπακζηυ, ημονζί, ιπαπανζηυ-ηανφηεοια ή ζάθηζα. (Κακάηδξ, 

1998; Οθφιπζμξ, 2001) Οζ ηαοηενμί ηανπμί ηδξ πζπενζάξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

μνεηηζηυ ζε πίηθεξ ή ςξ ιπαπανζηυ ιεηά απυ ημκζμπμίδζδ,. Απυ ηαοηενέξ πμζηζθίεξ 

παίνκμοιε ιπαπανζηά, υπςξ ημ ηζίθζ ηαζ ημ πζπένζ ηαβζέκ. Σμ ιεκ ηζίθζ πνμένπεηαζ 

απυ κςπμφξ ή λδναιέκμοξ ηανπμφξ πμζηζθζχκ ηςκ εζδχκ C. annuum ηαζ C. frutescens 

ηαζ ημ δε ηαβζέκ ηονίςξ απυ λδναιέκμοξ ηανπμφξ, ηςκ ίδζςκ εζδχκ. Σμ ηαιπάζημ 

απμηεθεί είδμξ ηαοηενήξ ζάθηζαξ, πμο παναζηεοάγεηαζ ηονίςξ απυ ιζα πμζηζθία 

(Coniaoides) ημο είδμοξ C. frutescens ηαζ βζα ηδ δδιζμονβία ημο ημκζμπμζείηαζ ηαζ 

ακαιζβκφεηαζ ιε λίδζ. Άθθμ παναζηεφαζια απμηεθεί δ πάπνζηα, υπμο πανάβεηαζ απυ 

μνζζιέκεξ βθοηζέξ πμζηζθίεξ ιε ζδζαίηενμ άνςια, πμο ακαθένμκηαζ ιε ημκ υνμ 

πζιζέκημ (pimiento). Οζ βθοηζέξ πζπενζέξ έπμοκ εθαθνζά δνζιφηδηα ηαζ άνςια ηαζ 

ηαηακαθχκμκηαζ κςπέξ ςξ ζαθαηζηυ ή ιαβεζνειέκεξ ςξ ρδηέξ, ηδβακδηέξ ηαζ 

βειζζηέξ (Πάπονμξ Λανμφξ Μπνζηάκκζηα, 2007). 

Οζ πνήζεζξ ηδξ πζπενζάξ δεκ πενζμνίγμκηαζ εδχ, απακηχκηαζ ηαζ ςξ 

ηαθθςπζζηζηέξ, ηαεχξ ηαζ βζα θανιαηεοηζηή πνήζδ (ηονίςξ μζ ηαοηενέξ) (Κακάηδξ, 

1998; Οθφιπζμξ, 2001). 

Ζ ζοβημιζδή ηςκ ηανπχκ θαιαάκεζ πχνα ηαηά ημ ζηάδζμ ημο γςδνμφ 

πνάζζκμο, ηυηηζκμο, ηίηνζκμο ή πμνημηαθυπνμο πνχιαημξ. Οζ πζπενζέξ απμηεθμφκ 

πθμφζζα πδβή αζηαιίκδξ C (αζημναζηυ μλφ), ηονίςξ μζ βθοηζέξ, αζηαιίκδ A (ηονίςξ μζ 

απμλδναιέκεξ ηαοηενέξ) ηαζ αζηαιίκδξ B12 (Κακάηδξ, 1998; Οθφιπζμξ, 2001). 
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Πίλαθαο 1. Ιεξαξρηθή ηαμηλόκεζε θαη νλνκαηνινγία γηα ην θαςηθό ην θνηλό (Capsicum annuum 

L.).  

Σαλζκυιδζδ:  

Capsicum annuum L. 

 

    

 Βαζίθεζμ  Μεηάθοηα (Φοηά) - (Plantae) 

    Τπμααζίθεζμ  Σναπευθοηα ή Αββεζυθοηα (Tracheobionta) 

       Τπενδζαίνεζδ  πενιαηυθοηα (Spermatophyta) 

          Γζαίνεζδ  Μαβκμθζυθοηα ή Ακευθοηα (Magnoliophyta) – (Αββεζυζπενια) 

             Κθάζδ   Μαβκμθζυρζδα (Magnoliopsida) – (Γζημηοθήδμκα) 

                Τπμηθάζδ  Αζηενίδζα (Asteridae)    

                   Σάλδ  μθακίδεξ (Solanales) 

                      Οζημβέκεζα  μθακχδδ (Solanaceae) 

                         Γέκμξ  Καρζηυκ (Capsicum L.) – pepper  

                            Δίδμξ  Capsicum annuum L. – cayenne pepper (ημζκή μκμιαζία) 

                               Πμζηζθία  Capsicum annuum L. var. annuum – cayenne pepper 

                              Πμζηζθία Capsicum annuum var. glabriusculum (Dunal) Heiser & 

Pickersgill – cayenne pepper, chilipiquin 

(Πεγή: Kartesz, 2005) 

 

 

 
Δηθόλα 1. Πνηθηινκνξθία σο πξνο ην ρξώκα, ζρήκα θαη κέγεζνο δηαθόξσλ εηδώλ πηπεξηάο. 

(Πεγή: Bosland, 1996)  

 

 

1.2. Καηαβςβή – Ηζημνζηή ακαδνμιή 
 

Ζ πζπενζά απμηεθεί βδβεκέξ θοηυ ηςκ ηνμπζηχκ πενζμπχκ ηδξ Ν. Αιενζηήξ. 

Έπμοκ ακαβκςνζζηεί ζε ανπαζμθμβζηέξ ακαζηαθέξ ζημ Σεμοαηάκ (Tehuaćan) ημο 

Μελζημφ ζπυνμζ πένακ ημο 5.000 π.Υ. Δπίζδξ, έπμοκ ανεεεί ζημ Πενμφ οπμθείιιαηα 

http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?3%7CS%7CTracheobionta%7Cu%7C140%7C+63
http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?3%7CS%7CMagnoliophyta%7Cu%7C140%7C+63
http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?3%7CS%7CMagnoliopsida%7Cu%7C140%7C+63
http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?3%7CS%7CAsteridae%7Cu%7C140%7C+63
http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?3%7CS%7CSolanales%7Cu%7C140%7C+63
http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?3%7CS%7CCAAN4%7Cu%7C140%7C+63
http://plants.usda.gov/classification/output_report.cgi?3%7CS%7CCAANA4%7Cu%7C140%7C+63
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=527045
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ημο βέκμοξ C. baccatum δθζηίαξ 2000 π.Υ. Καηά ιία εηδμπή, δ πζπενζά πέναζε απυ ημ 

Πενμφ ζημ Μελζηυ, εκχ ηαηά ιζα δεφηενδ εηδμπή ημ Μελζηυ απμηεθεί λεπςνζζηυ 

ακελάνηδημ ηέκηνμ ιε ιεβάθδ δζαθμνμπμίδζδ αμηακζηχκ πμζηζθζχκ (Οθφιπζμξ, 

2001). 

Ζ πνχηδ ακαθμνά ηδξ πζπενζάξ ζηδκ Δονχπδ απακηάηαζ ημ 1493 απυ ημκ 

Peter Martyr, υπμο ακαθένεζ υηζ μ Κμθυιαμξ έθενε πζμ ηαοηενέξ πζπενζέξ απυ εηείκεξ 

ημο Καοηάζμο. Ζ πζπενζά έηοπε εονείαξ δζάδμζδξ ηαζ απμδμπήξ ζε πμθθέξ άθθεξ 

ηνμπζηέξ ηαζ οπμηνμπζηέξ πενζμπέξ υθμο ημο ηυζιμο (Κακάηδξ, 1998). 

 

 

 

1.3. οζηδιαηζηή ηαηάηαλδ 
 

Τπάνπεζ ιεβάθδ ζφβποζδ ζε υ ,ηζ αθμνά ζηδ ζοζηδιαηζηή ηαηάηαλδ εκηυξ 

ημο βέκμοξ Καρζηυ (Capsicum). Ο Λζκαίμξ ημ 1753 ακαβκχνζζε 2 είδδ: Capsicum 

annuum ηαζ C. Baccatum. Ο Irish ημ 1898 ακαβκχνζζε ηαζ αοηυξ 2 είδδ: C. annuum 

ηαζ C. frutescens. Σέθμξ, μ Bailey ημ 1924 δζέηνζκε 1 είδμξ ημ C. frutescens, εκχ 

ζήιενα είκαζ απμδεηηυ υηζ μζ ηαθθζενβμφιεκεξ πζπενζέξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε 4 ή 5 είδδ 

ηαζ ζ’ αοηά πνμζηίεεκηαζ άθθα 20 πενίπμο άβνζα είδδ, πμο απακηχκηαζ ηονίςξ ζηδκ 

Ν. Αιενζηή (Κακάηδξ, 1998; Οθφιπζμξ, 2001). Σα ηαθθζενβμφιεκα είδδ ζφιθςκα ιε 

ημκ Purseglove (1979), είκαζ ηα παναηάης: 

i) Capsicum annuum: απμηεθεί ημ πζμ δζαδεδμιέκμ είδμξ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ βθοηζάξ, αθθά ηαζ ηαοηενήξ βεφζδξ πζπενζέξ, πμο πνμμνίγμκηαζ βζα 

ζηυκδ πζπένζ. Σα θοηά πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ είδμξ αοηυ είκαζ ιμκμεηή ηαζ ηα 

αμηακζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ ηα ελήξ: ακεήνεξ ζχδμοξ πνςιαηζζιμφ, θεοημφ 

πνχιαημξ ζηεθάκδ, ιζηνυ ηθεζζηυ ηάθοηα ηαζ ιμκήνεζξ ακεμθυνμζ μθεαθιμί, πμο 

ζηνέθμκηαζ πνμξ ηα ηάης. Οζ ηαθθζενβμφιεκμζ ηφπμζ εκηάζζμκηαζ ζηδκ πμζηζθία 

Capsicum annuum L. var. αnnuum, εκχ μζ άβνζμζ ηφπμζ ζημ C. annuum var. minimum. 

ii) Capsicum baccatum: δ ηαθθζένβεζα ημο ααζζηχξ θαιαάκεζ πχνα ζηδ 

Ν. Αιενζηή ηαζ ηα ηαθθζενβμφιεκα είδδ ηαηαηάζζμκηαζ ζηδκ πμζηζθία C. baccatum 

var. pendulum ηαζ ηα άβνζα είδδ ζημ C. baccatum var. baccatum. Υαναηηδνζζηζηέξ 

αμηακζηέξ δζαθμνέξ αοημφ ημο είδμοξ απμηεθμφκ δ ηίηνζκδ ζηεθάκδ ιε ηαθέ ζηίβιαηα 

ηαζ εοδζάηνζηα ζέπαθα, πμο θένμκηαζ επί ημο ηάθοηα. 

iii) Capsicum frutescens: μζ άβνζμζ ηφπμζ αοημφ ημο είδμοξ απακηχκηαζ ζε 

παιδθυ ορυιεηνμ ηνμπζηχκ πενζμπχκ ηδξ Ν. Αιενζηήξ. Σμ ηαθθζενβμφιεκμ είδμξ 

είκαζ θζβυηενμ δζαδεδμιέκμ. Βμηακζηά παναηηδνζζηζηά απμηεθμφκ μζ ζχδμοξ 

πνχιαημξ ακεήνεξ, δ βαθαηηχδδξ πναζζκμηίηνζκδ ζηεθάκδ ηαζ υηζ ηα άκεδ θένμκηαζ 

ζοκήεςξ ηαηά μιάδεξ. Οζ ηανπμί έπμοκ ηυηηζκμ ή ηίηνζκμ πνχια ιε βεφζδ απυ πμθφ 

βθοηζά έςξ δνζιεία. 

iv) Capsicum chinense: ημ άβνζμ είδμξ απακηάηαζ ζηδκ ηνμπζηή γχκδ ηδξ 

Ν. Αιενζηήξ, εκχ ημ ηαθθζενβμφιεκμ είδμξ ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ημο Αιαγμκίμο. 

Κάπμζεξ πμζηζθίεξ ημο είδμοξ αοημφ ηαθθζενβμφκηαζ ζηδκ Αθνζηή ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ 

μζ πζμ ηαοηενέξ. Βαζζηυ ιμνθμθμβζηυ παναηηδνζζηζηυ απμηεθεί ιζα ιζηνή ζηέκςζδ 

ηάηςεεκ ημο ηάθοηα ηαζ ημ υηζ ηα άκεδ εηθφμκηαζ ακά 3-5 ακά ηυιαμ. 

v) Capsicum pubescens: απακηάηαζ ζηα ορίπεδα ηςκ Άκδεςκ ηαζ 

λεπςνίγεζ απ’ υθα ηα είδδ, θυβς ηςκ εοδζάηνζηςκ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 

πμο έπεζ, υπςξ πκμφδζ ζημοξ αθαζημφξ ηαζ ηα θφθθα, ηυηηζκα πέηαθα επί ηδξ 

ζηεθάκδξ, ηανπμφξ ιε παπζά ζάνηα, ζπυνμζ ιε ζημφνμ πνχια ηαζ γανςιέκμ 

πενζζπένιζμ ζε ακηίεεζδ ιε ηα άθθα είδδ πμο έπμοκ θείμοξ ζπυνμοξ ιε απονχδδ 

πνςιαηζζιυ. 
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1.4. Βμηακζηά παναηηδνζζηζηά 
 

Φπηό: δ πζπενζά είκαζ θοηυ πμχδεξ ιμκμεηέξ ή δζεηέξ, μνευηθαδμ, φρμοξ 60-

120 εηαημζημιέηνςκ. Δίκαζ πμθοεηήξ ζηζξ ηνμπζηέξ πχνεξ, αθθά ιμκμεηήξ ζηζξ 

εφηναηεξ πενζμπέξ. 

Βιαζηόο: ανπζηά είκαζ ηνοθενυξ, αθθά ζηδ ζοκέπεζα λοθμπμζείηαζ. Πνχηα 

ακαπηφζζεηαζ ιμκμζηέθεπμξ έςξ ηα 20-30εη. ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δζαηθαδίγεηαζ ζε 2 ηαζ 

ζπακζυηενα ζε 3 ζηεθέπδ (αθαζημί πνχηδξ ηάλδξ). Σμ ζδιείμ δζαηθάδςζδξ  

μκμιάγεηαζ ηυιαμξ ηαζ εηεί ζπδιαηίγεηαζ μ πνχημξ ακεμθυνμξ μθεαθιυξ, πμο 

ηαθείηαζ ααζζηυξ μθεαθιυξ (crown bud). Έηαζημξ αθαζηυξ πνχηδξ ηάλδξ, έπεζηα απυ 

ημ ζπδιαηζζιυ εκυξ ή δφμ θφθθςκ, δζαηθαδίγεηαζ εη κέμο ζε 2 κέμοξ αθαζημφξ ηαζ ιε 

ημκ ίδζμ ηνυπμ ζπδιαηίγμκηαζ ακεμθυνμζ μθεαθιμί ζημοξ κέμοξ ηυιαμοξ. Ζ 

δζαδζηαζία αοηή ζοκεπίγεηαζ ηαζ πςνίξ ακενχπζκδ πανέιααζδ ημ θοηυ παίνκεζ 

εαικχδδ ιμνθή. Ο ηφπμξ αθάζηδζδξ ημο θοημφ ηαθείηαζ δζπάγζμ, ηαευηζ δεκ 

δδιζμονβεί αθαζηάκμοζα ημνοθή ή ηεκηνζηυ ζηέθεπμξ πμο κα θεάκεζ ζηδκ ημνοθή. 

Ρίδα: ημ θοηυ ηδξ πζπενζάξ ακαπηφζζεζ ζζπονή, δοκαηή, ηεκηνζηή παζζαθχδδ 

νίγα ηαζ ζε ααεζά, πεναηά εδάθδ θεάκεζ ηαζ ζε αάεμξ 0,60-1,20ι. ηδκ 

ηαθθζενβδηζηή πναηηζηή, θυβς ηδξ ιεηαθφηεοζδξ, δ παζζαθχδδξ νίγα απμηυπηεηαζ ή 

ζηαιαηά κ’ ακαπηφζζεηαζ ηαζ έηζζ ακαπηφζζμκηαζ δζαηθαδζγυιεκεξ πθεονζηέξ νίγεξ 

ηαζ ζπδιαηίγμοκ πθμφζζμ εοζακμεζδέξ νζγζηυ ζφζηδια. 

Φύιια: είκαζ απθά, ςμεζδή, αηέναζα, εθθεζπηζηά, μλφθδηηα, ακμζπημπνάζζκα, 

ιε θείεξ πανοθέξ ηαζ ιε ιήημξ ιίζπμο 3-5εη. 

Άλζε: ηα άκεδ απακηχκηαζ ιμκήνδ ζημοξ ηυιαμοξ ή δζαηθαδχζεζξ ηςκ 

αθαζηχκ ηαζ θένμοκ πμδίζημ 1,5εη. ιήημοξ. Φένμοκ ηςδςκμεζδή ηάθοηα ιε 5 

μδμκηςηά ζέπαθα ηαζ ηνζπμεζδή ζηεθάκδ ιε 5 θεοηά ή θεοημπνάζζκα πέηαθα. Οζ 

ζηήιμκεξ είκαζ ηαζ αοημί 5 ή πενζζζυηενμζ ηαζ μζ ακεήνεξ δίθμαμζ ιε ζχδδ απυπνςζδ 

ηαζ ζπίγμκηαζ ηαηά ιήημξ. Ζ ςμεήηδ είκαζ δίπςνμξ έςξ ηεηνάπςνμξ ηαζ θένεζ ζηφθμ 

απθυ άζπνμ ή ζχδδ, πμο είκαζ ιαηνφηενμξ απυ ημοξ ζηήιμκεξ. 

Σα άκεδ ηδξ πζπενζάξ είκαζ ενιαθνυδζηα, αοημβμκζιμπμζμφιεκα ηαζ ιενζηχξ 

ζηαονμβμκζιμπμζμφιεκα. Ζ αοηεπζημκίαζδ ηςκ ακεέςκ δζεοημθφκεηαζ θυβς ημο υηζ μ 

πμδίζημξ ημο άκεμοξ ζηνέθεηαζ πνμξ ηα ηάης ηζ έηζζ μ ζηφθμξ ηαζ ημ ζηίβια 

ανίζημκηαζ ζε παιδθυηενμ ζδιείμ απυ ημο ακεήνεξ, ζοκεπχξ ιυθζξ επζηεοπεεί 

δζάννδλδ ηςκ βονευζαηηςκ, μζ βονευημηημζ πέθημοκ επί ημο ζηίβιαημξ. Ζ 

ζηαονεπζημκίαζδ εκδέπεηαζ κα οπμαμδεδεεί απυ ηα ιονιήβηζα ηαζ ηα έκημια, ακ ηαζ 

είκαζ βκςζηυ υηζ ηα άκεδ ηδξ πζπενζάξ δεκ εθηφμοκ ηζξ ιέθζζζεξ ηαζ ηα έκημια.  

Σμ θοηυ ηδξ πζπενζάξ είκαζ μοδέηενμ ςξ πνμξ ημκ θςημπενζμδζζιυ, ζοκεπχξ 

δεκ επδνεάγεηαζ δ ακεμθμνία απυ ημ ιήημξ διέναξ. Ζ ςνίιαζδ ημο ζηίβιαημξ ηαζ 

ηςκ βονευημηηςκ είκαζ ηαοηυπνμκδ ηαζ δ επζηέθεζδ ηδξ επζημκίαζδξ ηαζ ηδξ 

βμκζιμπμίδζδξ δφκαηαζ κα θάαεζ πχνα ιεηά ημ άκμζβια ημο άκεμοξ. Σμ άκεμξ 

παναιέκεζ ακμζηηυ βζα 2-3 διένεξ. 

Καξπόο: μ ηανπυξ είκαζ νάβα, μ μπμίμξ πμζηίθεζ ζε ζπήια ηαζ ιέβεεμξ 

ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ιπμνεί κα είκαζ ηςδςκμεζδήξ (θθάζηα), ηςκμεζδήξ 

(αναπφξ ή ιαηνφξ), επζιήηδξ (ηέναημ ή ηαηζίηζ) ηαζ ηεναζυιμνθμξ. Ο ηανπυξ είκαζ 

πμθφπςνμξ ηαζ πμθφζπενιμξ. Ανπζηά ημ πνχια είκαζ πνάζζκμ ή πναζζκμσχδεξ ηαζ 

ηαηά ηδκ ςνίιαζδ βίκεηαζ ενοενυ, ηαζηακένοενμ, ηίηνζκμ, ηζηνζκμπνάζζκμ, 

πμνημηαθί, ζχδεξ ή ημναθθζχδεξ. Σμ πνχια μθείθεηαζ ζε ιίβια ηανμηζκμεζδχκ, ιε 

ηονζυηενδ ηδκ μοζία ηαρακείκδ (C40H58O3) ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ ζηα α ηαζ α 

ηανμηίκζα, λακεμθφθθδ, γεαλακείκδ, ηνοπημλακείκδ. 
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Οζ ηανπμί ςξ πνμξ ηδκ βεφζδ δφκακηαζ κα είκαζ βθοηείξ, ιέηνζα ηαοηενμί ή 

πμθφ ηαοηενμί, ακάθμβα ιε ηδ αμηακζηή πμζηζθία, αθθά ηαζ ηδκ επίδναζδ 

πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ. Ζ δνζιφηδηα ή ηαοζηζηυηδηα ηςκ ηανπχκ μθείθεηαζ 

ζε αθηαθμεζδή ηαοζηζηή μοζία, ηδκ ηαρασηίκδ ή ηαρζηίκδ (C18H27NO3), υπμο 

ζοβηεκηνχκεηαζ ηονίςξ ζηα δζαθνάβιαηα ή πςνίζιαηα septa ηαζ ζημκ πθαημφκηα, 

αθθά υπζ ηυζμ ζημοξ ζπυνμοξ ηαζ ζηα ημζπχιαηα ημο ηανπμφ ηαζ δ πανμοζία ηδξ 

εθέβπεηαζ απυ έκακ απθυ βυκμ πμο είκαζ επζηαηηζηυξ. Ο ααειυξ δνζιφηδηαξ ιπμνεί κα 

επδνεαζηεί ηαζ απυ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ υπςξ πνμακαθένεδηε. 

πόξνο: Ο ζπυνμξ είκαζ δζζημεζδήξ, θείμξ ιε ςπνμηίηνζκμ ή πνοζαθί 

πνςιαηζζιυ, δζαιέηνμο 3-4 πθζη. ηαζ δζάνηεζα γςήξ (ζηακμπμζδηζηήξ αθαζηζηυηδηαξ) 

2-4 πνυκζα, οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ απμεήηεοζδξ. οκήεςξ, 1g ζπυνμο ιπμνεί κα 

πανάβεζ 100-140 θοηά, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηονίςξ 80-100. Έηζζ, βζα ηάεε ζηνέιια 

ζπμνάξ απαζημφκηαζ 20-30g ζπυνμο (Αβνμηφπμξ, 2005; Γεςνβζηή Σεπκμθμβία 2000; 

Εεοξ, 2001; Κακάηδξ, 1998; Οθφιπζμξ, 2001). 

 

 

 
1.5. Γζαθμβή – Πμζμηζηή ηαηάηαλδ ηανπχκ 
 

Πνζκ βίκεζ πνμχεδζδ ημο ηανπμφ ζηδκ αβμνά, βίκεηαζ δζαπςνζζιυξ ή δζαθμβή 

ιε αάζδ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηανπχκ, δ μπμία είκαζ ηαεμνζζηζηή πνμξ δζαιυνθςζδ ηδξ 

ηζιήξ πχθδζδξ. 

Σα ηνζηήνζα δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ημ ακ μζ ηανπμί πνμμνίγμκηαζ βζα εβπχνζα 

αβμνά ή βζα ελαβςβή. Σα ηνζηήνζα δζαθμβήξ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δεκ είκαζ πμθφ 

αοζηδνά ηαζ απαζημφκ ηαθμζπδιαηζζιέκμ, χνζιμ, αηέναζμ, πςνίξ νςβιέξ ή ζήρεζξ 

ηανπυ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ ηδξ ελαβςβήξ, ηα ηνζηήνζα είκαζ ανηεηά πζμ αοζηδνά 

ηαζ απαζημφκ ηαθήξ πμζυηδηαξ, ηοπμπμζδιέκμ πνμσυκ, εα πνέπεζ δε κα πθδνμφκηαζ 

ηάπμζεξ ηαεμνζζιέκεξ πνμδζαβναθέξ ακάθμβα ιε ημκ ηυπμ πνμμνζζιμφ. Σα 

παναηηδνζζηζηά πμο έπεζ εεζπίζεζ δ Δ.Δ. βζα ηδ δζαθμβή ηανπχκ πζπενζάξ, είκαζ ημ 

πνχια, ημ ιέβεεμξ ηαζ δ πμζυηδηα, αάζεζ ηςκ μπμίςκ μζ ηανπμί πςνίγμκηαζ ζε δφμ 

πμζμηζηέξ ηαηδβμνίεξ, ηδκ πμζμηζηή ηαηδβμνία I ηαζ II. 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ζοκζζημφκ μζ πζπενζέξ κα είκαζ 

αηέναζεξ, κςπήξ ειθάκζζδξ, οβζείξ, ηαεανέξ, ηαθά ακεπηοβιέκεξ, πςνίξ εθαηηχιαηα 

απυ παβεηυ, πςνίξ ηναοιαηζζιμφξ, πςνίξ δθζαηά εβηαφιαηα, ιε ιίζπμ, ιε 

θοζζμθμβζηή ελςηενζηή οβναζία ηαζ πςνίξ μζιή ηαζ βεφζδ. 

Οζ πζπενζέξ πμο ακήημοκ ζηδκ πνηνηηθή θαηεγνξία Ι, πνέπεζ κα είκαζ ηαθήξ 

πμζυηδηαξ, ζθζπηέξ, ηακμκζηήξ ακάπηολδξ υζμκ αθμνά ζημ ιέβεεμξ, ηακμκζημφ 

πνςιαηζζιμφ ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία, ιε πμδίζημ ημιιέκμ υπζ θζβυηενμ απυ 1εη. 

απυ ημκ ηάθοηα, πςνίξ ζδιάδζα ή ηδθίδεξ. 

Οζ πζπενζέξ ηδξ πνηνηηθήο θαηεγνξίαο ΙΙ εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηα εθάπζζηα 

παναηηδνζζηζηά πμζυηδηαξ, αθθά ιπμνμφκ επζπθέμκ κα πανμοζζάγμοκ ηα ελήξ 

εθαηηχιαηα, πςνίξ κα ιεζχκμοκ ζμαανά ηδκ ειθάκζζή ημοξ: ζπδιαηζηέξ αηέθεζεξ, 

αηέθεζεξ ςξ πνμξ ηδκ ακάπηολδ, δθζαηά εβηαφιαηα ή εθαθνά ηναφιαηα πμο κα ιδκ 

οπενααίκμοκ ημ 1εη
2
 βζα επζθακεζαηά εθαηηχιαηα ηαζ 2εη. βζα εθαηηχιαηα επζιήηδ. 

Δθαθνέξ λενέξ ηαζ επζθακεζαηέξ νςβιέξ, πμο ημ ιήημξ ημοξ κα ιδκ λεπενκά ηα 3εη. 

κα είκαζ θζβυηενμ ζθζπηέξ αθθά υπζ ιαναιέκεξ. Ο πμδίζημξ δφκαηαζ κα είκαζ 

εθαηηςιαηζηυξ ή ημιιέκμξ. 

Ζ ηαμηλόκεζε θαηά κέγεζνο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ιεβάθδ δζάιεηνμ ηδξ 

ζζδιενζκήξ ημιήξ ημοξ. Ζ δζαθμνά ηδξ δζαιέηνμο απυ ημ ιεβαθφηενμ έςξ ημ 
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ιζηνυηενμ ηανπυ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 20πθζη. Ζ δζάιεηνμξ ηςκ ηανπχκ 

πνέπεζ κα ιδκ είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ: i) 30πθζη. βζα ηζξ επζιήηεζξ, ii) 50πθζη. βζα ηζξ 

ηεηνάβςκεξ ιδ μλφθδηηεξ, iii) 40πθζη. βζα ηζξ ηεηνάβςκεξ επζιήηεζξ (ηςκζηέξ), iv) 

55πθζη. βζα ηζξ πεπθαηοζιέκεξ. Ζ ηαλζκυιδζδ αοηή δεκ είκαζ οπμπνεςηζηή βζα ηδκ 

πμζμηζηή ηαηδβμνία ΗΗ, ιε ηδκ επζθφθαλδ υηζ ηδνμφκηαζ ηα εθάπζζηα ιεβέεδ πμο 

ακαθένεδηακ (i ηαζ iv). 

Ζ ηαμηλόκεζε κε βάζε ην ρξώκα είκαζ απθή ηαζ μζ αβμνέξ απαζημφκ ηαθυ 

δζαπςνζζιυ πνάζζκςκ, ηυηηζκςκ ηθπ. ηανπχκ, εκχ έκαξ ιενζηχξ πνςιαηζζιέκμξ 

ηανπυξ εεςνείηαζ πμζμηζηά οπμααειζζιέκμξ (Κακάηδξ, 1998; Οθφιπζμξ, 2001). 

 

 

 

1.6. οζηεοαζία – Απμεήηεοζδ – Διπμνία 
 

Γζάθμνα είδδ ζοζηεοαζζχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμξ ιεηαθμνά ηαζ ειπμνία 

ηςκ ηανπχκ πζπενζάξ. Καηάθθδθα ιέζα ζοζηεοαζίαξ απμηεθμφκ δζάθμνμζ ηφπμζ 

ηζαςηίςκ, υπςξ ακμζπηά επακαπνδζζιμπμζήζζια πθαζηζηά ηαζ λφθζκα ηαθάζζα βζα 

ημπζηέξ αβμνέξ ηαζ πάνηζκα ηζαχηζα πμο ηθείκμοκ (ιζαξ πνήζεςξ) βζα ημπζηέξ αβμνέξ, 

αθθά ηαζ βζα ελαβςβέξ. Σα ιζηνά ηζαχηζα είκαζ πζμ αμθζηά ηαζ πζμ ζοκδεζζιέκα ζηδκ 

Δονχπδ είκαζ ηα πάνηζκα ηζαχηζα ηςκ 4 ή 5 ηζθχκ. 

Ζ ιεηαθμνά ηςκ ηανπχκ απαζηεί ζηενεά ηαζ εονφπςνα ηζαχηζα ιε ηαθυ 

αενζζιυ. Δπζπθέμκ, ιζα πνμζεβιέκδ ηαζ εθηοζηζηή ζοζηεοαζία ιε εοακάβκςζηδ 

εηζηέηα αμδεά ζηδκ ελαζθάθζζδ ηαθφηενδξ ηζιήξ. 

ηζξ οπεναβμνέξ μζ ηανπμί ζοζηεοάγμκηαζ ζε ιζηνέξ ζοζηεοαζίεξ ημο 0,5 

ηζθμφ ή ιζηνυηενμο αάνμοξ ζε πάνηζκμοξ ή πθαζηζημφξ δίζημοξ, πμο ηαθφπημκηαζ ιε 

ζεθμθάκ. 

Ζ απμεήηεοζδ ηςκ βθοηχκ ηανπχκ πζπενζάξ ιπμνεί κα βίκεζ βζα 2-3 αδμιάδεξ 

ζε εενιμηναζία 7-10ºC  ηαζ ζπεηζηή οβναζία 90-95%. ε ιζηνυηενδ εενιμηναζία, 

έπμοιε ειθάκζζδ αζεεκεζχκ ρφπμοξ, ηνομ-ηναοιαηζζιμί, υπμο επένπεηαζ κέηνςζδ 

ηοηηάνςκ ηαζ ηεθζηά ηαηαζηνμθή ημο ηανπμφ. Ζ εενιμηναζία πήλδξ ημο ποιμφ ηςκ 

ζζηχκ είκαζ –0,8 ºC (Κακάηδξ, 1998; Οθφιπζμξ, 2001). 

 

 

 

1.7. Γζαηνμθζηή αλία – εεναπεοηζηή πνήζδ – οβεία 
 

Ζ πζπενζά έπεζ ορδθή δζαηνμθζηή αλία, επεζδή πενζέπεζ ορδθή πενζεηηζηυηδηα 

ζε αζημναζηυ μλφ (αζηαιίκδ C) ηαζ ακηζμλεζδςηζηά ζημζπεία. Σα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο 

ηανπμφ ηδξ πζπενζάξ είκαζ κενυ: 93,4%, πνςηεΐκεξ: 0,6 – 1,2%, οδαηάκεναηεξ: 3,7 – 

4,8%, θίπδ: 0,2% ηαζ εενιίδεξ: 22. Όζμκ αθμνά ζηζξ αζηαιίκεξ πενζέπεζ (ακά 100g 

θνέζημο ηανπμφ) αζηαιίκδ Α: 420 Γ.Μ., εεζαιίκδ (Β1): 0,08 mg, νζαμθθαιίκδ (Β2): 

0,08 mg, κζαζίκδ: 0,5 mg ηαζ αζημναζηυ μλφ (αζηαιίκδ C): 128-160 mg. Σα άθαηα 

πμο πενζέπμκηαζ είκαζ ημ Ca: 9 mg, P: 22 mg, Fe: 0,7 mg, Na: 13mg ηαζ Κ: 213 mg. Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ C πμο πενζθαιαάκεηαζ ζε 70 βν. πζπενζάξ, ανηεί βζα κα 

ηαθφρεζ ηζξ διενήζζεξ ακάβηεξ εκυξ εκήθζηα (Κακάηδξ, 1998). 

ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο πενζθαιαάκεζ δ πζπενζά πενζθαιαάκμκηαζ ηα 

ηαρασηζκμεζδή (capsaicinoids) [έςξ 1.5%]: ηαρασηίκδ, δζοδνμηαρασηίκδ η.ά., 

ηανμηεκμεζδή (ηαρακείκδ, ηαρμνμοιπίκδ, ηανμηέκζμ), ζηενμεζδείξ ζαπςκίκεξ 

βκςζηέξ ςξ capsicidins πμο εκημπίγμκηαζ ζημοξ ζπυνμοξ ηαζ ηζξ νίγεξ. Ζ πζπενζά 
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ζφιθςκα ιε ηα πδιζηά ζοζηαηζηά πμο πενζέπεζ, έπεζ δνάζδ δζεβενηζηή, ηαηά ημο 

ιεηεςνζζιμφ, ακηζηαηαννμσηή, ζζαθμβυκμ, θθμβζζηζηή ηαζ ακηζιζηνμαζαηή. 

Σμ ηαβζέκ είκαζ πμθφ πνήζζιμ βζα ηδκ ηυκςζδ ημο μνβακζζιμφ, ηαεχξ 

δζεβείνεζ ηδ νμή ημο αίιαημξ, δοκαιχκεζ ηδκ ηανδζά, ηζξ ανηδνίεξ, ηα ηνζπμεζδή 

αββεία ηαζ ηα κεφνα. Ωξ ημκςηζηυ ιπμνεί κα δζεβείνεζ ημ ηοηθμθμνζηυ ηαζ ημ πεπηζηυ 

ζφζηδια. Σμ ηαβζέκ ιπμνεί αμδεήζεζ ζε πενζπηχζεζξ ιεηεςνζζιμφ ιε ημθζηυ ηαζ 

δοζπερίαξ, ηαεχξ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο παναηδνείηαζ ακεπανηήξ πενζθενεζαηή 

ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, πμο μδδβεί ζημ κα είκαζ ηα πένζα ηαζ ηα πυδζα ηνφα, ηαεχξ 

ηαζ ζηδκ πζεακή ειθάκζζδ πζμκζζηνχκ. Δίκαζ επίζδξ πνήζζιμ ζε πενζπηχζεζξ 

αδοκαιίαξ ηαζ βζα απμθοβή ηδξ αίζεδζδξ ημο ρφπμοξ. Δλςηενζηά ημ ηαβζέκ 

εθανιυγεηαζ ςξ θθμβζζηζηυ βζα πενζπηχζεζξ μζθοαθβίαξ (θμοιπάβημ) ηαζ 

νεοιαηζηχκ πυκςκ. Ωξ ακηζιζηνμαζαηυ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα βανβάνεξ. 

Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ηαρασηίκδ πμο πενζέπεζ ιπθμηάνεζ ηδ ιεηαθμνά ηδξ 

αίζεδζδξ ημο πυκμο ηαζ ηδξ θαβμφναξ ιέζς ηςκ κεονζηχκ ζκχκ ημο δένιαημξ, αθθά 

ζε ακηίεεζδ ιε άθθα ημπζηά ακαζζεδηζηά ημ ηαβζέκ ιπθμηάνεζ ηα ενεείζιαηα πνμξ ηζξ 

κεονζηέξ ίκεξ ηφπμο C, πμο ζπεηίγμκηαζ ιυκμ ιε ηδκ αίζεδζδ ημο πυκμο ηαζ υπζ ιε 

άθθεξ αζζεήζεζξ υπςξ δ αθή, δ αίζεδζδ ηδξ εενιυηδηαξ, δ άζηδζδ πίεζδξ ηθπ. 

ε πμθοάνζειεξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ δ ημπζηή εθανιμβή ηνέιαξ, πμο πενζέπεζ 

0.025% ή 0.075% ηαρασηίκδ, έπεζ απμδεζπεεί ανηεηά αμδεδηζηή βζα ηδ εεναπεία 

επχδοκςκ ηαζ ηκδζιςδχκ δενιαηζηχκ δζαηαναπχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

ρςνίαζδξ, ημο ένπδηα, ηδξ δζααδηζηήξ κεονμπάεεζαξ, ημο πυκμο ιεηά απυ 

ιαζηεηημιή ηαζ βεκζηά ημο πυκμο απυ ιεηεβπεζνδηζηέξ πενζπηχζεζξ ηαζ ημο πυκμο 

ηςκ ιοχκ θυβς ημο ζοκδνυιμο ζκμιοαθβίαξ. Ζ ηνέια ηαρασηίκδξ ιπμνεί ςζηυζμ κα 

θακεί απμηεθεζιαηζηή ζημοξ δνζιείξ πυκμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ κεοναθβία 

ηνζδφιμο, πμο αθμνά ημ ιεβαθφηενμ κεφνμ ζημ πνυζςπμ, αθθά ηαζ κα απμαεί 

ακαημοθζζηζηή βζα ημοξ πυκμοξ απυ νεοιαημεζδή ανενίηζδα ηαζ μζηεμανενίηζδα. Με 

ηδκ ανςβή εζδζημφ ιπμνεί κα πμνδβδεεί ηαρασηίκδ ιέζς ηδξ ιφηδξ βζα ηδ εεναπεία 

αενμζζηζηήξ ηεθαθαθβίαξ ηαζ αοηυ οπμζηδνίγεηαζ απυ δζπθυ-ηοθθυ πείναια. 

Δπζζηδιμκζηέξ ακαθμνέξ ιζηνήξ ζζπφμξ ηαηαδεζηκφμοκ ηδ πνήζδ ηδξ ηαρασηίκδξ βζα 

ηζξ διζηνακίεξ. ε δζπθά ηοθθή ηθζκζηή ιεθέηδ πμο δζελήπεδ ζε οβζείξ άκηνεξ ηαζ 

βοκαίηεξ ζηδκ Ηαπςκία,  ανέεδηε υηζ δ ηαηακάθςζδ 10 gr ηυηηζκμο πζπενζμφ 

(cayenne pepper) ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζε ιέηνζα ιείςζδ ηδξ υνελδξ, εκχ ζε 

πανυιμζα ένεοκα ανέεδηε υηζ αολάκεζ ημ ιεηααμθζζιυ απυ δζαηνμθζημφξ πανάβμκηεξ 

ζηζξ βζαπςκέγεξ. Οζ ίδζεξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ ακαθένμοκ πζεακή αμήεεζα ημο ηαβζέκ βζα 

έθεβπμ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ. Σέθμξ, πάθζ απυ ηθζκζηή ένεοκα θαίκεηαζ υηζ 

ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ υλζκδξ δοζπερίαξ (Gaby et al., 2006; 

Hoffmann, 2003). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
μ
 

 

 

 
2.1 οκηήνδζδ μπςνμηδπεοηζηχκ 

 
Ζ ζοκηήνδζδ απμηεθεί πμθφ ζδιακηζηυ πανάβμκηα ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

ηνμθίιςκ. Ηδζαίηενα ηα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά θυβς ηδξ έκημκδξ επμπζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ ορδθήξ θεανηυηδηαξ, πμο ηα παναηηδνίγεζ, ιε ηδ ζοκηήνδζδ ιπμνμφκ κα έπμοκ 

ιεβαθφηενδ ειπμνζηή γςή. Δπίζδξ, απμθένεζ ηα ιέβζζηα ζε πενζπηχζεζξ πμο 

πνεζάγεηαζ δζάεεζδ ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ ζε άθθεξ επμπέξ εηηυξ απυ ηδκ 

επμπή ζοβημιζδήξ. Γζα μνζζιέκα πνμσυκηα πμο πνμζθένμκηαζ βζα ιαηνά ζοκηήνδζδ, 

υπςξ ιήθα, αηηζκίδζα, ελαζθαθίγεηαζ δ ηνμθμδμζία ηδξ αβμνάξ βζα ζπεδυκ υθεξ ηζξ 

επμπέξ. Δπζπνυζεεηα, επζιδηφκεηαζ μ πνυκμξ επελενβαζίαξ, υηακ ηα πνμσυκηα 

πνμμνίγμκηαζ βζα ιεηαπμίδζδ (θαηζςηάηδξ, 2004). Ζ δζάνηεζα ηδξ ειπμνζηήξ γςήξ 

ηςκ θοηζηχκ πνμσυκηςκ, πναηηζηά εηηείκεηαζ ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο ημ 10% ηςκ 

πνμσυκηςκ οπυ ζοκηήνδζδ ηαηαζηεί αηαηάθθδθμ πνμξ πχθδζδ. Ζ ειπμνζηή γςή 

ιπμνεί κα ζοκημιεοεεί απυ ηδκ απχθεζα οβναζίαξ, ηζξ θοζζμθμβζηέξ αζεέκεζεξ, απυ 

ιοηδημθμβζηέξ πνμζαμθέξ ηαζ ηδ βνήβμνδ ελέθζλδ ηςκ θοηζηχκ μνβάκςκ 

(Μακςθμπμφθμο, 2000). 

Ζ εθανιμβή ηδξ ζοκηήνδζδξ ιε δζάθμνεξ ιεευδμοξ επζηοβπάκεζ ηδκ 

επζανάδοκζδ ηαζ πενζμνζζιυ ηδξ ακαπκμήξ ζημ εθάπζζημ, ηαεοζηένδζδ ηδξ ςνίιαζδξ 

ηςκ ηανπχκ, πενζμνζζιυ ηδξ δζαπκμήξ ηαζ ιεζςιέκεξ απχθεζεξ αάνμοξ, απμθοβή ηδξ 

ακάπηολδξ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ζε μνζζιέκα πνμσυκηα εθέβπμοιε 

ακεπζεφιδηεξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ, υπςξ θφηνςια, αθάζηδζδ ηαζ ζπδιαηζζιυ 

ακεπζεφιδηςκ πνςζηζηχκ μοζζχκ (ζπανάββζα) ηαζ ζμθακίκδξ (παηάηεξ) 

(θαηζςηάηδξ, 2004). 

Οζ εενιμηναζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμξ ζοκηήνδζδ ηςκ θοηζηχκ 

ηιδιάηςκ, υπςξ άκεδ, θνμφηα, θφθθα, ζπυνμζ, ηυκδοθμζ, νζγχιαηα, αμθαμί ηθπ., 

ηοιαίκμκηαζ απυ 0 έςξ 12 °C, ακάθμβα πάκηα ιε ημ πνμσυκ. Καηά ηδ ζοκηήνδζδ εα 

πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ημ είδμξ ημο πνμσυκημξ, ηδκ πμζηζθία, ημ θοζζμθμβζηυ 

ζηάδζμ ημπήξ ημοξ, ημ θμνηίμ ηςκ παεμβυκςκ πμο θένμοκ, ηδ θοζζηή ακημπήξ ημοξ 

ζημοξ πανάβμκηεξ πνμζαμθήξ, ηζξ ιδπακζηέξ αθάαεξ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ 

θοζζμθμβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ. Απ’ υθα αοηά πμο ιυθζξ ακαθένεδηακ ελανηάηαζ δ 

δζάνηεζα ζοκηήνδζδξ ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ (Μακςθμπμφθμο, 2000). 

Οζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαηά ηδ ζοκηήνδζδ, πενζμνίγμοκ ηα θοζζμθμβζηά 

θαζκυιεκα, αολάκμοκ ηδ δζαθοηυηδηα ηςκ αενίςκ, ζοκηεθμφκ ζηδκ πηχζδ ηδξ ηάζδξ 

ηςκ αηιχκ, ηδ ιείςζδ ηδξ δζαθοηυηδηαξ μνζζιέκςκ ζοζηαηζηχκ ζημ κενυ, ηδ 

ζηενεμπμίδζδ ηςκ θζπζδίςκ ηθπ. Δπζπθέμκ, μζ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ επδνεάγμοκ 

ηζξ απχθεζεξ φδαημξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ημ αάνμξ. Ζ επζιήηοκζδ ηδξ ιεηαζοθθεηηζηήξ 

γςήξ ηςκ θοηζηχκ μνβάκςκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ, ηαευηζ 

επδνεάγεηαζ δ ηαπφηδηα ηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ, επζαναδφκεηαζ δ θεζημονβία ηςκ 

αζμθμβζηχκ ηαηαθοηχκ (εκγφιςκ), ζοκεπχξ επζαναδφκεηαζ μ ιεηααμθζζιυξ ηςκ 

γςκηακχκ θοηζηχκ μνβάκςκ (Μακςθμπμφθμο, 2000). 

Ζ επζανάδοκζδ ηςκ πδιζηχκ θαζκμιέκςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαηήνδζδ 

ηςκ απμεειάηςκ ηςκ ροπνμζοκηδνμφιεκςκ μνβάκςκ. Μζα ιένα γςήξ ζημοξ 25 °C 

ζζμδοκαιεί ιε 2 διένεξ ζημοξ 15 °C, 4 διένεξ ζημοξ 10 °C, 8 διένεξ ζημοξ 4°C ηαζ 

16 διένεξ ζημοξ 0 °C. Οζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ υιςξ εα ιπμνμφζακ κα 
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πνμηαθέζμοκ ιεηααμθέξ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ πνμσυκηςκ, δδθαδή ηδκ αφλδζδ 

ηςκ ζαηπάνςκ π.π. ζηζξ παηάηεξ ηαζ ζηα ηάζηακα, πμο μθείθεηαζ ζηδκ οδνυθοζδ ημο 

αιφθμο, ηαεχξ ηαζ δ πζηνή βεφζδ ζηα ηανυηα πμο ζοκηδνμφκηαζ ιε ρφλδ, θυβς ηδξ 

ειθάκζζδξ 6-ιεεμγοιεθίκδξ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ πανυθμ πμο ηα 

πδιζηά θαζκυιεκα έπμοκ επζαναδοκυιεκμ νοειυ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ,  υηακ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ κενμφ παβχζεζ, μνζζιέκα πνμσυκηα ειθακίγμοκ αθθμζχζεζξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ιεηααμθζηέξ ακςιαθίεξ ηαζ μκμιάγμκηαζ αζεέκεζεξ ή αθάαεξ θυβς 

ρφπμοξ (chilling injuries). Οζ αζεέκεζεξ ρφπμοξ πενζθαιαάκμοκ, ιεζςιέκδ δζμβηςηζηή 

ζηακυηδηα ηςκ ιειανακχκ ηςκ ιζημπμκδνίςκ, ιεζςιέκδ εοηαιρία, αθθαβή ηδξ 

θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ θζπζδίςκ, ειθάκζζδ επζθακεζαηχκ ή εζςηενζηχκ 

ηαζηακχζεςκ, έθθεζρδ ή ιείςζδ ανχιαημξ (ιπακάκα), ειθάκζζδ ανςιάηςκ λέκςκ 

πνμξ ημ είδμξ αοηυ ηαζ ηδκ πμζηζθία, οπεναμθζηή ιείςζδ ζηθδνυηδηαξ ηθπ. Ζ 

δζαιμκή υιςξ, βζα μνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε ορδθυηενδ εενιμηναζία, εα 

ιπμνμφζε κα δζαθοθάλεζ ηα ηφηηανα απυ ηδ δοζιεκή επίδναζδ ηςκ παιδθχκ 

εενιμηναζζχκ ηαζ κα επζηνέρεζ ηδ ζοκηήνδζδ βζα εηηεκέζηενμ πνμκζηυ δζάζηδια 

(Μακςθμπμφθμο, 2000). 

Οζ αθθμζχζεζξ, πμο ιπμνμφκ επζπθέμκ κα ζοιαμφκ ζηα πνμσυκηα, είκαζ απυ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ, πμο ιπμνμφκ κα αθθμζχζμοκ ιε ηδ δνάζδ ημοξ ημ άνςια ηαζ ηδ 

ζηθδνυηδηα. Οζ ημλίκεξ μνζζιέκςκ ηνίκμκηαζ ανηεηά επζηίκδοκεξ. Ζ δζάηνζζδ ηςκ 

ααηηδνίςκ βίκεηαζ ιε αάζδ ηζξ εενιμηναζζαηέξ ημοξ απαζηήζεζξ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε 

εενιυθζθα (>45 °C), ιεζυθζθα (20-45°C), ροπνυηνμθα (4-20 °C) ηαζ ροπνυθζθα (<4 

°C). Όζμκ αθμνά ζημοξ ιφηδηεξ, δ παιδθή εενιμηναζία επζδνά ακαζηαθηζηά ζηδ 

αθάζηδζδ ηςκ ζπυνςκ, ζηδκ ακάπηολδ ημο ιοηδθίμο ηαζ ηδκ ζπμνμπαναβςβή. Οζ 

εενιμηναζζαηέξ απαζηήζεζξ υιςξ, ζηα δζάθμνα είδδ ιοηήηςκ είκαζ δζαθμνεηζηέξ. 

Δπζπθέμκ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ επζδνμφκ βζα ηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ, εηηυξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ, είκαζ δ οβναζία, δ ακηίζηαζδ ηαζ ζφκεεζδ ηςκ ζζηχκ ηςκ θνμφηςκ, μ 

ααειυξ πνμζαμθήξ ηαηά ηδ ζοβημιζδή ηθπ (Μακςθμπμφθμο, 2000). 

 

 

 

 

 

2.2 Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ ζοκηήνδζδ 

 
Ζ ζοκηήνδζδ ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ 

πνμζοθθεηηζημφξ ηαζ ιεηαζοθθεηηζημφξ πανάβμκηεξ. Οζ ιεηαζοθθεηηζημί πανάβμκηεξ 

είκαζ: ζοβημιζδή ημο πνμσυκημξ ζημ άνζζημ ζηάδζμ, πνυρολδ, ζοκεήηεξ θοημτβείαξ, 

ηαζ ζοζηήιαηα ζοκηήνδζδξ ιε ρφλδ.  

 

Πποζςλλεκηικοί παπάγονηερ: ζε αοημφξ πενζθαιαάκμκηαζ ημ βεκεηζηυ οθζηυ 

(πμζηζθίεξ, οπμηείιεκα), ημ ηθίια (εενιμηναζία, ανμπυπηςζδ, δθζμθάκεζα, οβναζία 

ηθπ.), μζ ηαθθζενβδηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ πνμζαμθέξ απυ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ.  

Όθμζ αοημί μζ πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ ζοκηδνδζζιυηδηα 

ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ. Ζ δζάνηεζα ζοκηήνδζδξ πενζμνίγεηαζ υηακ έπμοιε άθεμκεξ 

ανμπμπηχζεζξ, πμο εοκμμφκ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζπανβήξ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ. Γεκζηά, 

δ εηηεκήξ δθζμθάκεζα ηαζ  δ ηαεανή αηιυζθαζνα εοκμμφκ ηδκ πμζυηδηα. Ζ ζφζηαζδ 

ημο εδάθμοξ, δ θίπακζδ ηαζ βεκζηυηενα μζ ηαθθζενβδηζηέξ ιέεμδμζ επδνεάγμοκ ηδ 

ζοκηήνδζδ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημ άγςημ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ επζδνά ανκδηζηά 

ζηδ ζοκηήνδζδ, ημ ηάθζμ επζηνέπεζ ιαηνά ζοκηήνδζδ, εκχ υζμκ αθμνά ζηα άθθα 

ζημζπεία, εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε ζηακμπμζδηζηέξ πμζυηδηεξ. Οζ ηαθθζενβδηζηέξ 
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θνμκηίδεξ επδνεάγμοκ έιιεζα ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ εθανιμβή 

άθεμκμο κενμφ ηζξ ηεθεοηαίεξ εαδμιάδεξ πνμ ηδξ ζοβημιζδήξ ηνίκεηαζ επζαθααήξ, 

ηαεχξ παναηδνμφκηαζ ζηαζίιαηα ζηδκ επζδενιίδα ηςκ θνμφηςκ, ιζηνή 

πενζεηηζηυηδηα ζε ζάηπανα ηαζ ζε ανςιαηζηέξ μοζίεξ (Μακςθμπμφθμο, 2000; 

θαηζςηάηδξ, 2004). 

Σμ βεκεηζηυ οθζηυ ηαζ άθθμζ θοζζμθμβζημί πανάβμκηεξ, υπςξ δ δθζηία, δ εέζδ 

ηαζ ημ θμνηίμ ημο δέκηνμο, παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ζοκηήνδζδ. Σα κέα δέκηνα 

βεκζηά, δίκμοκ θνμφηα ιε πζμ εοαίζεδηα πνμσυκηα ζηζξ θοζζμθμβζηέξ αζεέκεζεξ. 

Γέκηνα ιε ιζηνυ θμνηίμ έπμοκ ηαθφηενα ηνεθυιεκα θνμφηα, ιε έκημκδ ακαπκμή ηαζ 

πνχζιδ ςνίιαζδ. Δπζηοβπάκεηαζ πζμ δφζημθα ςνίιαζδ ζε θνμφηα, πμο ανίζημκηαζ 

ζημ εζςηενζηυ ηςκ δέκηνςκ, εκχ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ ηνίκμκηαζ ηα θνμφηα ηδξ 

πενζθένεζαξ ηαζ ηδξ ημνοθήξ. Σα θνμφηα πμο είκαζ ιζηνά ζε ιέβεεμξ ελμιμζχκμκηαζ 

ιε θνμφηα, πμο ζοβημιίζηδηακ πνχζια ηαζ ακηίεεηα ζε πενίπηςζδ πμο είκαζ ιεβάθα 

ζε ιέβεεμξ (Μακςθμπμφθμο, 2000). 

ςγκομιδή: βζα κα έπμοιε ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ηαηά ηδ ζοκηήνδζδ, δ 

ζοβημιζδή εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ πχνα ηαηά ημ αέθηζζημ ζηάδζμ ζοβημιζδήξ ή 

αθθζχξ ηαηά ημ ηαηάθθδθμ ζηάδζμ ζοθθεηηζηήξ ςνζιυηδηαξ, πμο απμηεθεί ηαζ ημ 

ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ ακάπηολδξ βζα ηα νζγχιαηα, ηα θοθθχδδ θαπακζηά ηαζ ηα 

πενζζζυηενα θνμφηα. Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ εζδζηή ιένζικα χζηε κα ιδκ 

ηναοιαηίγμκηαζ ηα πνμσυκηα ηαηά ηδ ζοθθμβή, ζοζηεοαζία ηαζ ιεηαθμνά ημοξ. 

Ππότςξη: δ αθαίνεζδ ηδξ εενιυηδηαξ αβνμφ απμηεθεί απαναίηδηδ δζαδζηαζία 

βζα ηδκ εθανιμβή υθςκ ηςκ ιεευδςκ ζοκηήνδζδξ. Ζ πνυρολδ επζαναδφκεζ ηδ 

θοζζμθμβζηή ελέθζλδ ημο μνβάκμο ηαζ ζοκεπχξ ζοκηεθεί ζημ πενζμνζζιυ απχθεζαξ 

αάνμοξ θυβς δζαπκμήξ, ιείςζδ πμθθαπθαζζαζιμφ ααηηδνίςκ, αθάζηδζδξ ζπμνίςκ 

ηαζ ακάπηολδξ ιοηδθίςκ ιοηήηςκ (Μακςθμπμφθμο, 2000; θαηζςηάηδξ, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
μ
 

 

 

 

3.1 Δθάπζζηα Δπελενβαζιέκα Οπςνμηδπεοηζηά (MPV) 
 

 

Σα ειάρηζηα/ειαθξώο επεμεξγαζκέλα/κεηαπνηεκέλα νπσξνθεπεπηηθά 

πνμσυκηα (minimally processed fruits and vegetables ή lightly / partially / fresh-

processed or pre-prepared ή ιε ημ βαθθζηυ υνμ “IV gamme”), πμο ακαθένμκηαζ ηαζ 

ςξ θξεζθνθνκκέλα νπσξνθεπεπηηθά πνμσυκηα ή έημζια πνμξ ηαηακάθςζδ (fresh-

cut, ready-to-use, pre-cut fruits and vegetables) οπυηεζκηαζ ζε εθάπζζημοξ πεζνζζιμφξ 

ή επελενβαζίεξ, δζαηδνχκηαξ ηδ κςπή οπυζηαζή ημοξ ηαζ δ γήηδζή ημοξ ανίζηεηαζ ζε 

αολακυιεκμ νοειυ, ηαεχξ ηοβπάκμοκ εονείαξ απμδμπήξ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ 

παβημζιίςξ. Ζ αολακυιεκδ γήηδζή ημοξ ζπεηίγεηαζ αθ’ εκυξ ιεκ ιε ηδκ 

επζζηδιμκζηά απμδεδεζβιέκδ ςθέθεζα ηςκ θνέζηςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ βζα ηδκ 

οβεζά ιαξ, αθ’ εηένμο δε θυβμοξ ηυζημοξ, ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ οβζεζκήξ, πμο 

αθμνά ζηζξ εηαζνίεξ πανμπήξ ή ηνμθμδμζίαξ ηνμθίιςκ, μζ μπμίεξ απμαθέπμοκ ζηδκ 

αβμνά μπςνμηδπεοηζηχκ, πμο έπμοκ ήδδ οπμζηεί εθάπζζηδ επελενβαζία ηαζ υπςξ 

μνίγεζ ηαζ δ Γζεεκήξ Τπδνεζία Φνεζημημιιέκςκ Πνμσυκηςκ (IFPA=International 

Fresh-cut Produce Association), ιπμνμφκ κα είκαζ θνμφηα ή μπςνμηδπεοηζηά, πμο 

έπμοκ οπμζηεί απμθθμίςζδ, ηειαπζζιυ, ρζθμηυρζιμ ή ηνίρζιμ, πθφζζιμ, 

παηεηάνζζια ηαζ απμηεθμφκ πθήνςξ πνδζζιμπμζμφιεκμ πνμσυκ, ημ μπμίμ 

ζοζηεοάγεηαζ ή πνμζοζηεοάγεηαζ βζα κα πνμζθένεζ ορδθή ενεπηζηή αλία, 

ςθεθζιυηδηα ηαζ βεφζδ ηαεχξ δζαηδνεί ηδ κςπυηδηα ημο. 

Σα θξεζθνθνκκέλα νπσξνθεπεπηηθά απυ ημκ μνζζιυ ημοξ ηαζ ιυκμ 

δζαθαίκεηαζ υηζ είκαζ ελαζνεηζηήξ θεανηυηδηαξ πνμσυκηα ηαζ δ εοπάεεζά ημοξ 

μθείθεηαζ ζημ υηζ οπμαάθθμκηαζ ζε εζδζηέξ ιεηαπεζνίζεζξ, υπςξ ρζθμηυρζιμ, 

ηειαπζζιυ, ηυρζιμ ζε θέηεξ, εηπονήκςζδ ηθπ. Αοηέξ μζ ιεηαπεζνίζεζξ ένπμκηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηζξ πενζζζυηενεξ ιεηαπεζνίζεζξ ηνμθίιςκ, ζηζξ μπμίεξ δ ζοκηήνδζδ 

εκζζπφεηαζ ιε ηζξ ιεηαπμζδηζηέξ επελενβαζίεξ. Αοηυ έπεζ ςξ ζοκέπεζα θμζπυκ, ηα 

MPV κα είκαζ εοπνυζαθδηα ζε ιζηνμαζαηέξ πνμζαμθέξ, θυβς ηδξ δζάννδλδξ ηαζ 

ηαηαζηνμθήξ ηδξ πνμζηαηεοηζηήξ επζδενιίδαξ ηςκ κςπχκ πνμσυκηςκ, ιε ζοκέπεζα 

ηδκ εθεφεενδ έηεεζδ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ. Γζ’ αοημφξ ημοξ θυβμοξ βίκεηαζ έηδδθδ δ 

ακάβηδ βζα απμθφιακζδ ηαζ εζδζηή ιένζικα βζα εζδζηέξ ιεηαπεζνίζεζξ, πμο απαζημφκ 

βκχζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ηεπκμβκςζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ 

ιεηαζοθθεηηζηήξ θοζζμθμβίαξ ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ (Omafra, 2003; Watada & Qi, 

1998). 

Σα πνμσυκηα αοηά ζοζηεοάγμκηαζ ζε ζοζηεοαζίεξ ιε εζδζηέξ ιειανάκεξ 

(films) εηθεπηζηήξ πεναηυηδηαξ ζημ Ο2 ηαζ ζημ CΟ2. οκήεςξ ηα πνμσυκηα αοηά 

πνμμνίγμκηαζ βζα εζηζαηυνζα, βζα ηαηαζηήιαηα ιε βνήβμνμ θαβδηυ (fast food) ηαζ 

ηαηαζηήιαηα θζακζηήξ πχθδζδξ (Watada & Qi, 1998). 

Οζ ακςιαθίεξ πμο δφκακηαζ κα πνμηφρμοκ θυβς ηδξ ορδθήξ θεανηυηδηάξ 

ημοξ, ιπμνμφκ κα εθαπζζημπμζδεμφκ ιε ηδ πνήζδ ημθηενχκ ενβαθείςκ, εκγοιαηζηχκ 

ακαζημθέςκ, πνήζδ ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ ηαζ ημπμεέηδζδ ζε παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ. Ζ ορδθή πμζυηδηα ιπμνεί κα δζαηδνδεεί εθυζμκ βίκεζ επζθμβή ηδξ 

πνχηδξ φθδξ, δ μπμία πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζημ άνζζημ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ ηαζ 

νοειίγμκηαξ ημοξ πανάβμκηεξ θεανηυηδηαξ ιε ηδ πνήζδ παιδθχκ εενιμηναζζχκ ηαζ 

ζοκεδηχκ ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ (Watada & Qi, 1998). 
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3.2 Φοζζμθμβία ηςκ MPV 
 

 

Σα εθάπζζηα επελενβαζιέκα πνμσυκηα είκαζ γςκηακμί μνβακζζιμί ηαζ ςξ εη 

ημφημο ακηζδνμφκ ζηζξ δζενβαζίεξ παναζηεοήξ ημοξ ηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ ζοκηήνδζδξ. 

Λυβς δε ηςκ ενβαζζχκ πνμεημζιαζίαξ ημοξ είκαζ επζννεπή ζηδκ ακάπηολδ 

ιζηνμμνβακζζιχκ (Toivonen & DeEll, 2002). Γεκζηά, μζ εθάπζζηεξ ιεηαπεζνίζεζξ 

αολάκμοκ ημ νοειυ ηςκ ιεηααμθζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ πνμηαθμφκ θεμνά ημο 

θνέζημο πνμσυκημξ. Οζ πθδβέξ, πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ επελενβαζία, 

δζεβείνμοκ ηδκ παναβςβή αζεοθεκίμο, ηδκ ακαπκμή, ημ νοειυ άθθςκ αζμπδιζηχκ 

δζενβαζζχκ ηαζ πνμηαθμφκ αθθαβέξ ζημ πνχια (ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ 

ηαζηάκςζδ), ζηδ βεφζδ, ζηδκ οθή (ηναβακυηδηα, ζηθδνυηδηα) ηαζ ζηδκ ενεπηζηή 

αλία (απχθεζα αζηαιζκχκ). Γζα ηδκ επζανάδοκζδ αοηχκ ηςκ θοζζμθμβζηχκ 

ακηζδνάζεςκ, ζοκίζηαηαζ δ ημπμεέηδζδ ημο πνμσυκημξ πνζκ ηδκ επελενβαζία ζε 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ, αθθά ηαζ αοζηδνυξ έθεβπμξ αοηήξ ιεηά. Άθθεξ ηεπκζηέξ πμο 

ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ είκαζ δ πνήζδ ημθηενχκ ενβαθείςκ 

ημπήξ, εθανιμβή αοζηδνχκ ζοκεδηχκ οβζεζκήξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ πθφζζιμ ηαζ 

ζηέβκςια (Cantwell, 2002). 

Σα κςπά μπςνμηδπεοηζηά πνμσυκηα απυ ηδ θφζδ ημοξ ηαζ πςνίξ αηυια κα 

οπμζημφκ ηζξ εθάπζζηεξ ηαηενβαζίεξ, παναηηδνίγμκηαζ απυ θεανηυηδηα ηαζ 

επμπζηυηδηα. Έπμοκ ιεβάθμ ιέβεεμξ, ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία (50-90%), 

εηδδθχκμοκ έκημκδ ακαπκεοζηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ δ θεανηυηδηα ημοξ μθείθεηαζ 

ζηδ ιαθαηή οθή ηςκ ζζηχκ ημοξ (θαηζςηάηδξ, 2004). οκεπχξ, μζ εθάπζζηεξ 

ηαηενβαζίεξ επζδνμφκ ςξ έκαξ πανάβμκηαξ πμο επζαανφκεζ επζπνυζεεηα ηδκ ήδδ 

εοαίζεδηδ θφζδ ηςκ κςπχκ θοηζηχκ πνμσυκηςκ. Ζ θεανηυηδηα ηςκ 

μπςνμηδπεοηζηχκ πμο έπμοκ οπμζηεί εθάπζζηδ ιεηαπμίδζδ, επδνεάγεηαζ απυ 

αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ υπςξ δ ακαπκμή, δ παναβςβή αζεοθεκίμο, δ δζαπκμή, 

παεμθμβζηέξ αθθμζχζεζξ ηθπ (Toivonen & DeEll, 2002). 

Ζ ακαπκμή ςξ θεζημονβία επζηεθείηαζ ζε υθα ηα κςπά πνμσυκηα πμο 

παναιέκμοκ «γςκηακά» ηαζ ιεηά ηδκ απμημπή ημοξ απυ ημ θοηυ. Ωξ ζοκέπεζα ηδξ 

ακαπκμήξ έπμοιε απχθεζα αάνμοξ, πμο ζδιαίκεζ ελάκηθδζδ απμεδζαονζζηζηχκ 

μοζζχκ, ιεζςιέκδ ενεπηζηή αλία βζα ημκ ηαηακαθςηή, οπμαάειζζδ ηδξ βεοζηζηήξ 

πμζυηδηαξ (ηονίςξ βθοηφηδηα), ηαεχξ ηαζ ιείςζδ λδνμφ αάνμοξ. Ο νοειυξ ακαπκμήξ 

είκαζ έκημκμξ ζημοξ άβμονμοξ ηανπμφξ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ ηαζ ζηαδζαηά 

εθαηηχκεηαζ, εκχ ιζα μιάδα ηανπχκ πανμοζζάγμοκ πνμξ ημ ηέθμξ ιζα 

παναηηδνζζηζηή αφλδζδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο μκμιάγεηαζ 

ηθζιαηηδνζαηή αφλδζδ ηδξ ακαπκμήξ ηαζ ακηίζημζπα μζ ηανπμί μκμιάγμκηαζ 

ηθζιαηηδνζαημί. Ζ πζπενζά δεκ πανμοζζάγεζ ηθζιαηηδνζαηή ηνίζδ ηαζ ακήηεζ ζηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ ιδ ηθζιαηηδνζαηχκ ηανπχκ. Ζ ακαπκμή έιιεζα επδνεάγεζ ηδ 

δζαπκμή ηαηά δφμ ηνυπμοξ, αθ’ εκυξ ιεκ ιε ηδκ παναβςβή οβναζίαξ, πμο αολάκεζ ηδ 

ζπεηζηή οβναζία ηςκ ζζηχκ, αθ’ εηένμο δε ιε ηδ εενιυηδηα ηδξ ακαπκμήξ πμο 

ακεαάγεζ ηδ εενιμηναζία ηςκ ζζηχκ ηαζ αολάκεζ ηδκ ελάηιζζδ ημο φδαημξ 

(θαηζςηάηδξ, 2004). Ζ ακαπκμή εκηείκεηαζ ιε ηδκ εθάπζζηδ επελενβαζία ζε ααειυ 

πάκηα ακάθμβα ιε ημ πνμσυκ. Ζ αφλδζδ αοηή ηδξ ακαπκμήξ ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ 

αολακυιεκδ αενυαζα ακαπκμή ηςκ ιζημπμκδνίςκ, θυβς ηςκ αθθαβχκ πμο 

παναηδνμφκηαζ ζηδ δμιή ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο 

ανζειμφ ημοξ. Ζ αθαίνεζδ ηδξ επζδενιίδαξ πμο απμηεθεί ειπυδζμ ζηδκ ακηαθθαβή 

αενίςκ, είκαζ έκαξ δεφηενμξ πανάβμκηαξ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ακαπκμήξ.  



 17 

Σμ αζεοθέκζμ πανάβεηαζ απ’ υθμοξ ζπεδυκ ημοξ θοηζημφξ ζζημφξ ηαζ απυ 

μνζζιέκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ (ιφηδηεξ) ηαζ αζηεί ηδ θοζζμθμβζηή ημο δνάζδ ζε 

αένζα ιμνθή. Απυ ηδκ εθάπζζηδ ιεηαπείνζζδ πνμηαθείηαζ ζηνεξ (stress), πμο ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε παναβςβή αζεοθεκίμο. Ζ παναβςβή αζεοθεκίμο θαιαάκεζ πχνα ζημοξ 

ημιιέκμοξ θοηζημφξ ζζημφξ ηαζ δ εηπμιπή ημο ιπμνεί κα βίκεζ ιεηά απυ ιενζηά θεπηά 

έςξ ιεηά απυ χνεξ απυ ημ ηυρζιμ, ιε ιέβζζηεξ ηζιέξ παναβςβήξ αζεοθεκίμο ακάιεζα 

ζηζξ 6 ιε 12 χνεξ. Οζ ηζιέξ παναβςβήξ αζεοθεκίμο ζηα δζάθμνα πνμσυκηα πμο 

ηυαμκηαζ δζαθμνμπμζείηαζ, δζυηζ οπάνπεζ δζαθμνά ζημκ ηφπμ ηαζ ζηδ θοζζμθμβία ημο 

ζζημφ. Δπίζδξ, δ παιδθή εενιμηναζία απμεήηεοζδξ ιεηά ηδκ εθάπζζηδ ιεηαπείνζζδ 

πνμηαθεί βεκζηά ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ αζεοθεκίμο (Toivonen & DeEll, 2002). 

Ζ θεμνά ηδξ ιειανάκδξ, θυβς ηδξ εθάπζζηδξ επελενβαζίαξ, έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ απμδυιδζδ ηδξ ηοηηανζηήξ δμιήξ ηαζ μνβάκςζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ 

απχθεζαξ ηςκ θοζζμθμβζηχκ ηοηηανζηχκ θεζημονβζχκ. Απμηέθεζια ηδξ θεμνάξ ηδξ 

ιειανάκδξ είκαζ μζ πμθθέξ δεοηενμβεκείξ εηδδθχζεζξ, ιε πζμ ζοπκά απακηχιεκδ ηδκ 

ηαζηάκςζδ ηςκ ζζηχκ. Άθθεξ ζοκέπεζεξ είκαζ δ αθθμίςζδ ημο ανχιαημξ (λέκεξ 

μζιέξ), δ παναβςβή εθεφεενςκ νζγχκ μλοβυκμο, δ παναβςβή θζπανχκ μλέςκ ηθπ. 

Οζ δζάθμνμζ πεζνζζιμί πμο εθανιυγμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ εθάπζζηα 

επελενβαζιέκςκ πνμσυκηςκ (λεθθμφδζζια, ηυρζιμ, ηνίρζιμ ηθπ) πνμηαθμφκ 

ζοβηέκηνςζδ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ. Οζ ημιέξ επζθένμοκ αθθαβέξ ζημ 

ιεηααμθζζιυ ηςκ θαζκμθχκ. Πνχημκ, μλείδςζδ ηςκ εκδμβεκχκ θαζκμθχκ ςξ 

απμηέθεζια ηδξ «ηαηάννεοζδξ» ηςκ ηοηηάνςκ ηδξ ιειανάκδξ ηαζ δεφηενμκ δζέβενζδ 

ηςκ ηοηηάνςκ, πμο είκαζ παναηείιεκα ηςκ ημιχκ, ιε ζημπυ ηδκ παναβςβή 

πενζζζυηενςκ θαζκμθχκ, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα ηεεεί ζε θεζημονβία δ δζαδζηαζία 

απμηαηάζηαζδξ. Ζ νήλδ ηςκ ζζηχκ απυ ημιέξ ζηδκ πνάζζκδ θθάζηα πζπενζά έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ ηαπεία παναβςβή C6 αθδετδχκ ηαζ αθημμθχκ, θυβς ηδξ μλείδςζδξ 

ηςκ εθεφεενςκ θζπανχκ μλέςκ πμο έπμοκ εκγοιαηζηχξ απεθεοεενςεεί απυ ηζξ 

ιειανάκεξ (Toivonen & DeEll, 2002). 

Ζ απχθεζα οβναζίαξ ζοβηαηαθέβεηαζ ζημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ 

θοζζμθμβία ηςκ MPV. Πνμζδζμνίγεηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ ηαζ ίζςξ μ πζμ 

ζδιακηζηυξ είκαζ δ ακηίζηαζδ ηδξ επζδενιίδαξ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ οδναηιχκ. Οζ 

πανάβμκηεξ πμο επζηαπφκμοκ ηςκ απχθεζα οβναζίαξ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή ηςκ 

πνμσυκηςκ είκαζ α) δ αφλδζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ θοηζηχκ μνβάκςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ 

υβημ ηαζ α) δ απμιάηνοκζδ ηδξ επζδενιίδαξ. Σα αολδιέκα πμζμζηά απχθεζαξ φδαημξ 

ζοκηεθμφκ ζε ιεβαθφηενδ εοπάεεζα ζημ ιαναζιυ ηαζ/ή ηδ ζοννίηκςζδ (Toivonen & 

DeEll, 2002). 

Ζ εοπάεεζα ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο πνμηαθμφκ αθθμίςζδ είκαζ έκαξ αηυιδ 

πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδ θοζζμθμβία ηςκ MPV. Ζ αφλδζδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζοκδέεηαζ πμθθέξ θμνέξ ιε ηδκ αφλδζδ ημο ιζηνμαζαημφ πθδεοζιμφ. 

Πμθθμί ιζηνμμνβακζζιμί πανάβμοκ πδηηζκμθοηζηά έκγοια, ηα μπμία μδδβμφκ ζε 

ιαθάηςια ηαζ «ηαηάννεοζδ» ηςκ ζζηχκ. Μεβαθφηενμξ πθδεοζιυξ ιζηνμμνβακζζιχκ 

εκημπίγεηαζ εκηυξ ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ ηοηηάνςκ ή ζε ζζημφξ παναηείιεκμοξ ζε αοηά 

ηα ηφηηανα, ζηδ θάζδ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηςκ ζοζηεοαζιέκςκ MPV. 

Οζ θοζζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ πμο έπμοκ ςξ επίπηςζδ ημ ιαναζιυ ηαζ ηδκ 

θεμνά ιπμνμφκ κα εθαπζζημπμζδεμφκ ή κα νοειζζημφκ ιέζς ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ 

πνμζέββζζδξ,  πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ πμζηζθίαξ, ηαθή 

πνμζοθθεηηζηή δζαπείνζζδ, ηαηάθθδθμζ πεζνζζιμί πνμ ηαζ ιεηά ηδκ εθάπζζηδ 

επελενβαζία, ηαεχξ ηαζ επζθμβή ηαηάθθδθδξ ζοζηεοαζίαξ, χζηε κα πανέπμκηαζ μζ 

εκδεζηκουιεκεξ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ (Toivonen & DeEll, 2002). 

 

 



 18 

3.3 Μζηνμαζμθμβζηή αζθάθεζα 

 
 

3.3.1. Δζζαβςβή 
 

Ζ εηηεεεζιέκδ επζθάκεζα, πμο έπεζ ημπεί ηαηά ηδκ επελενβαζία, εθθείπεηαζ 

ηδξ πνμζηαζίαξ πμο πανείπε δ επζδενιίδα, ιε ζοκέπεζα κ’ αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα 

ακάπηολδξ ιζηνμαίςκ ηαζ ημ θαζκυιεκμ εκηείκεηαζ ιε ηδκ αολδιέκδ επελενβαζία, 

ηαεχξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ πενζαάθθμκ ιε ορδθή οβναζία ηαζ ιεβάθδ 

εενιμηναζία (Cantwell, 2002). Γεκζηά, επζεοιδηή εενιμηναζία ζοκηήνδζδξ βζα ηα 

πενζζζυηενα θνεζημημιιέκα πνμσυκηα είκαζ 0°C, ακ ηαζ ανηεηά 

πνμπαναζηεοάγμκηαζ, ιεηαθένμκηαζ ηαζ απμεδηεφμκηαζ ζε 5°C ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ζε 

10 (Watada et al., 1996). 

Ζ ιζηνμαζαηή ακάπηολδ εθέβπεηαζ απυ ηδκ ηήνδζδ οβζεζκχκ ζοκεδηχκ ηαζ 

παιδθχκ εενιμηναζζχκ. οκεήηεξ οβζεζκήξ απμηεθμφκ δ πνδζζιμπμίδζδ 

απμθοιαζιέκςκ ενβαθείςκ ηαζ πθςνζςιέκμο κενμφ (Cantwell, 2002). Δκαθθαηηζηέξ 

ιεηαπεζνίζεζξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ έπμοκ ιεθεηδεεί, 

υπςξ δ βάιια αηηζκμαμθία (2 kGy), δ μπμία θαίκεηαζ κα ακαζηέθθεζ ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ αενυαζςκ ιεζυθζθςκ ηαζ ηδ πθςνίδα βαθαηηζημφ μλέμξ, αθθά ζηα ιεζμκεηηήιαηα 

βίκμκηαζ ακαθμνέξ βζα πνυηθδζδ απχθεζαξ πνχιαημξ. Δπίζδξ, εδχδζια ζηνχιαηα 

επζηάθορδξ (films), πμο ειπενζέπμοκ αζμεθεβηηέξ ηαζ πανειθενή επζπνίζιαηα 

δφκαηαζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά ζημκ έθεβπμ ακάπηολδξ ιζηνμμνβακζζιχκ (Watada 

et al., 1996). Καιία απμθοιακηζηή ιέεμδμξ δεκ ελαζθαθίγεζ ηέθεζα απμθφιακζδ ζημ 

κςπυ πνμσυκ, ημοθάπζζημκ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο εθανιυγεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε 

κα ιδκ πνμηαθεί απχθεζα ή θεμνά ηδξ μπηζηήξ πμζυηδηαξ. Αηυια ηαζ δ 

αηηζκμαυθδζδ ιε αηηίκεξ βάιια εκδέπεηαζ κα ιδκ είκαζ πθήνςξ απμηεθεζιαηζηή πνμξ 

ελμοδεηένςζδ ηςκ ζχκ ζηα μπςνμηδπεοηζηά. 

Ζ ιζηνμαζμθμβζηή αζθάθεζα ηςκ MPV ιπμνεί κα επδνεαζηεί ηαηά ηα δζάθμνα 

ζηάδζα παναβςβήξ, πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 2. ε πνχηδ θάζδ επζπεζνείηαζ 

ιείςζδ ηδξ ιμθοζιαηζηυηδηαξ ιε αθαίνεζδ ημο ελςηενζημφ θοηζημφ ζηνχιαημξ ή 

απμιάηνοκζδ υπμζαξ αηαεανζίαξ ηαζ αημθμοεεί ηυρζιμ ζε θέηεξ/θςνίδεξ ή 

ηειαπζζιυξ ζε ημιιαηάηζα. ημ επυιεκμ αήια, έπμοιε ηαθυ πθφζζιμ ηαζ 

απμθφιακζδ ιε δζάθοια πθςνίμο (100ppm) ή πνμζεέημοιε ηζηνζηυ μλφ ηαζ 

αζημναζηυ μλφ (1%) ζε κενυ βζα απμθοβή ηδξ ηαζηάκςζδξ (δεκ αθμνά ζε υθα ηα 

MPV). Αημθμοεεί ζφιθςκα ιε Legnani & Leoni (2004), λέαβαθια ιεηά ηδκ 

απμθφιακζδ ηαζ έπεηαζ δ απμιάηνοκζδ ημο πενζζζεομφιεκμο φδαημοξ, ζοκήεςξ ιε 

ηδ ιέεμδμ ηδξ θοβμηέκηνζζδξ ή ιε ηδ αμήεεζα ημο αένα (Francis et al., 1999). Ζ 

ιζηνμαζμθμβζηή ελέηαζδ ημο φδαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα λέπθοια ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ακαβκχνζζδ ημο ααηηδνζαημφ πθδεοζιμφ ηαζ ηςκ ααηηδνζμθάβςκ ημο 

ημθμααηηδνζδίμο Escherichia coli (coliphages), ιπμνεί κα θακεί ανηεηά πνήζζιδ βζα 

κα ελεηάγεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα δζαθμνεηζηχκ απμθοιακηζηχκ ιεευδςκ 

(Legnani & Leoni, 2004). 
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Πίλαθαο 2 Γηάγξακκα ξνήο κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ ειάρηζηα επεμεξγαζκέλσλ 

νπσξνθεπεπηηθώλ.  

Απμεήηεοζδ αηαηένβαζηδξ πνχηδξ φθδξ (2-5 ή 4-6 °C) 

↓ 
Καεανζζιυξ ιε ηυρζιμ & Πνμηαηανηζηυ πθφζζιμ 

(Απμιάηνοκζδ ελςηενζημφ θθμζμφ, πχιαημξ ηαζ αηαεανζζχκ) 

↓ 
Κυρζιμ ζε θέηεξ/θςνίδεξ ή ηειαπζζιυ 

↓ 
Πθφζζιμ ηαζ/ή απμθφιακζδ ιε δζάθοια πθςνίμο (ζε 2 

θάζεζξ απυ 3 θεπηά) 

↓ 
Ξέπθοια 

↓ 
Αθαίνεζδ οβναζίαξ (ιε αένα ή θοβμηέκηνζζδ) 

↓ 
οζηεοαζία 

(ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα, ζδακζηά 2-5%Ο2, 3-10% CO2) 

↓ 
Απμεήηεοζδ-οκηήνδζδ ζε εενιμηναζίεξ ρφλδξ (2-5 ή 

4-6 °C) 
(Πεγή: αλαπξνζαξκνγή από Francis et al., 1999 θαη Legnani & Leoni, 2004) 

 

 

 

Οζ ζμί ηαζ μζ ηφζηεξ πνςηυγςςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα πνμσυκηα αοηά, 

πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ακεεηηζηυηδηα ζηζξ απμθοιακηζηέξ μοζίεξ, απ’ υηζ ηα 

ααηηήνζα ηαζ μζ ιφηδηεξ. Ζ ακεεηηζηυηδηα δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηαζ 

ημ pH ημο απμθοιακηζημφ δζαθφιαημξ, ημ πνυκμ επελενβαζίαξ, ηδ εενιμηναζία ηαζ 

ηζξ πδιζηέξ ηαζ θοζζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ επί ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ 

(Beuchat, 1998). 

ε θνεζημημιιέκα πνμσυκηα έπεζ εκημπζζηεί έκαξ ανζειυξ ιζηνμμνβακζζιχκ, 

υπςξ ιεζυθζθδ ιζηνμπθςνίδα, ααηηδνζδία ημο βαθαηηζημφ μλέμξ, ημθμααηηδνίδζα, 

πενζηηςιαηζηά ημθμααηηδνίδζα, γφιεξ, ιφηδηεξ, πδηηζκμθοηζηή ιζηνμπθςνίδα. Ο 

ιεβαθφηενμξ πθδεοζιυξ είκαζ ιεζυθζθδ ιζηνμπθςνίδα, ακ ηαζ μ ηφπμξ ηαζ μ 

πθδεοζιυξ δζαθένεζ ακάθμβα ιε ημ πνμσυκ, ηδκ οβζεζκή ηαζ ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ 

πναηηζηέξ (Watada et al., 1996). 

Όζμκ αθμνά ζηδκ εκδμβεκή ιζηνμαζαηή πθςνίδα αοηχκ ηςκ πνμσυκηςκ 

(έημζιεξ πνμξ ηαηακάθςζδ θνέζηεξ ζαθάηεξ), παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθδ 

πμζηζθμιμνθία ηαζ μζ ιζηνμαζαημί πθδεοζιμί θηάκμοκ ζοπκά ηζξ 10
5
-10

7 
cfu/ml. 

Πμζμζηυ 80-90% ηςκ ααηηδνίςκ είκαζ Gram ανκδηζημί αάηζθμζ πμο ακήημοκ ηονίςξ 

ζηα βέκδ Pseudomonas, Enterobacter και Erwinia (Magnuson et al., 1990; Manvell & 

Ackland, 1986; Marchetti et al., 1992). Ωζηυζμ, μζ ααηηδνζαημί πθδεοζιμί πμζηίθμοκ 

ακάθμβα ιε ηδ επμπή ηαζ ηδκ πενζμπή. Ολοβαθαηηζηά ααηηήνζα ανέεδηακ ζε 

ακάιεζηηεξ ζαθάηεξ ηαζ ζε ηνζιιέκα ηανυηα ηαζ ιπμνεί κα επζηναημφκ ζε ζαθάηεξ 

πμο δζαηδνμφκηαζ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ (30 
μ
C) (Manvell and Ackland, 1986). 

Εφιεξ πμο έπμοκ απμιμκςεεί απυ έημζιεξ θνέζηεξ ζαθάηεξ, ακήημοκ ζηα βέκδ 

Cryptococcus, Rhodotorula και Candida (Brackett, 1994), εκχ ηα πμζμ ημζκά βέκδ 

ιοηήηςκ πμο απμιμκχεδηακ απυ ηέημζμο ηφπμο πνμσυκηα είκαζ ηα Aureobasidium, 

Fusarium, Mucor, Phoma, Rhizopous ηαζ Penicillium (Webb & Mundt, 1978). 
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Παεμβυκα (εεηζηά ηαηά Gram ααηηήνζα) πμο ζοπκά ακαθένμκηαζ ζηα MPV είκαζ ηα 

ελήξ: Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Aeromonas hydrophila, 

Escherichia coli, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter. ηα ζμβεκή 

παεμβυκα πενζθαιαάκμκηαζ μ ζυξ Norwalk, πμο δφκαηαζ κα πνμηαθέζεζ 

βαζηνεκηενίηζδα ή ηνμθζηή δδθδηδνίαζδ ηαζ μ ζυξ ηδξ δπαηίηζδαξ Α. Αηυια, ζηα 

πνςηυγςα παεμβυκα πμο ακήημοκ ηα πανάζζηα, έπμοιε ηα Giardia lamblia, 

Entamoeba histolytica ηαζ Ascaris spp. (Francis et al., 1999). 

οιπεναζιαηζηά, υζμκ αθμνά ζηδ ιζηνμαζμθμβζηή αζθάθεζα ηςκ MPV, ηα 

πνμσυκηα αοηά ηνίκμκηαζ απυ οβζεζκή ζημπζά αζθαθή πνμξ ηαηακάθςζδ ζφιθςκα ιε 

επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ, ηαεχξ ηδνμφκ ηα ιζηνμαζμθμβζηά επίπεδα, πμο έπμοκ 

εεζπζζηεί απυ εεκζημφξ ηακμκζζιμφξ εονςπασηχκ ηναηχκ (π.π. Γενιακίαξ ηαζ 

Γαθθίαξ) ή απυ έβηονμοξ ενεοκδηέξ. Πνμξ επίηεολδ ηδξ αζθάθεζαξ αοηήξ θαιαάκεζ 

πχνα δ εθανιμβή ζηναηδβζηχκ εθέβπςκ, πμο ααζίγμκηαζ ζε βκχζδ ηαζ εθανιμβή 

αέθηζζηςκ βεςνβζηχκ εθανιμβχκ ηαζ δζαπείνζζδ οβζεζκήξ ηαζ αζθάθεζαξ. (Legnani & 

Leoni, 2004) Δπζπνυζεεηα ιπμνεί κα βίκεζ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Point = Ακάθοζδ Δπζηζκδοκυηδηαξ ηαζ Κνίζζια 

διεία Δθέβπμο), ημ μπμίμ δζαζθαθίγεζ ηδκ παναβςβή εκυξ αζθαθμφξ πνμσυκημξ. 

Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημκ εκημπζζιυ ηςκ ζδιείςκ εηείκςκ υπμο ιπμνεί δοκδηζηά κα 

ειθακζζηεί ηίκδοκμξ επζιυθοκζδξ ημο ηνμθίιμο. 

 

 

 

3.3.2. Απμθφιακζδ – Απμθοιακηζημί πεζνζζιμί 
 

 

Ζ επζιήηοκζδ ηδξ ειπμνζηήξ γςήξ ηςκ θνεζημημιιέκςκ πνμσυκηςκ απμηεθεί 

ζηζξ ιένεξ ιαξ πνυηθδζδ βζα ηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ηαζ βζα ηα ζκζηζημφηα 

ενεοκχκ, υπμο μζ απμθοιακηζηέξ ιέεμδμζ αλζμθμβμφκηαζ. Ζ δζάνενςζδ ηδξ ένεοκαξ 

βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ απμθοιακηζηχκ ηεπκζηχκ, πμο έπμοκ ςξ ζημπυ ηδκ 

πανάηαζδ ηδξ ειπμνζηήξ γςήξ, πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ 5 δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ, 

υπςξ:  

 Μείςζδ επζηζκδοκυηδηαξ βζα ιμθφκζεζξ ηαζ δδθδηδνζάζεζξ 

 Μείςζδ ιζηνμαζαηχκ αθθμζχζεςκ 

 Γζαηήνδζδ κςπχκ παναηηδνζζηζηχκ 

 Γζαηήνδζδ ενεπηζηήξ αλίαξ 

 Απμθοβή πανμοζίαξ ιδ απμδεηηχκ επζπέδςκ απυ ημλζηά οπμθείιιαηα 

ή ζπδιαηζζιυ ημλζηχκ οπμπνμσυκηςκ 

 

Κάεε ιέεμδμξ απμθφιακζδξ έπεζ δζαθμνεηζηή δναζηζηυηδηα βζα ηδκ 

ελμθυενεοζδ ηςκ παεμβυκςκ ιζηνμαίςκ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ελανηάηαζ απυ ηδ 

θφζδ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζζηχκ ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ. 

Κάπμζμζ ηφπμζ απμθοιακηζηχκ είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα άιεζδ επαθή ιέζς πθοζίιαημξ 

ηαζ άθθμζ βζα ελμπθζζιυ ή ζοζηεοαζία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ιεηαπμίδζδ, 

απμεήηεοζδ ή ιεηαθμνά μπςνμηδπεοηζηχκ (Beuchat, 1998). 

 

 

 

 

 

 



 21 

3.3.3. Υθχνζμ 

 
 

Ζ πθςνίκδ απμηεθεί ειπμνζηή μκμιαζία ημο πνμσυκημξ, πμο απμηεθεί οδαηζηυ 

δζάθοια οπμπθςνζχδμοξ καηνίμο ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα πμθθά πνυκζα ςξ 

απμθοιακηζηυ ζε πζζίκεξ, ζηα ζοζηήιαηα φδνεοζδξ ηςκ πυθεςκ, ζε οβνά απυαθδηα, 

ςξ θεοηακηζηυ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηδκ απμθφιακζδ ημο ελμπθζζιμφ βζα ηδ 

ιεηαπμίδζδ ηνμθίιςκ, αθθά ηαζ βζα ημ πθφζζιμ ηαζ ρεηαζιυ ηςκ κςπχκ 

μπςνμηδπεοηζηχκ. Σμ πθχνζμ ειπμνζηά απακηάηαζ ιε ηνεζξ ιμνθέξ: αένζμ πθχνζμ 

(Cl2), πθςνάζαεζημξ ή οπμπθςνζχδεξ αζαέζηζμ [Ca(OCl)2] ηαζ οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ 

[NaOCl ή NaClO]. Σμ πθςνζςιέκμ κενυ απμηεθεί ιίλδ αένζμο πθςνίμο, 

οπμπθςνζχδμοξ μλέμξ (HOCl) ηαζ οπμπθςδζςδχκ ζυκηςκ (OCl
-
) ζε πμζυηδηεξ πμο 

πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ημ pH. Σμ δναζηζηυ μλεζδςηζηυ είκαζ ημ HClO. Σα πμζμζηά 

ημο πθςνίμο ςξ HClO ιε pH 8.0, 7.0 ηαζ 5.5 είκαζ πενίπμο 22, 78 ηαζ 100% 

ακηίζημζπα. Ο ζδακζηυξ ζοβηεναζιυξ ακάιεζα ζηδ δναζηζηυηδηα ηαζ ζηδ 

ζηαεενυηδηα, επζηοβπάκεηαζ  δζαηδνχκηαξ ημ pH ημο κενμφ απυ 6.5 ιέπνζ 7.5, έηζζ 

επζηοβπάκεηαζ ηαζ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ δζάανςζδξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ζηεοχκ ηαζ ημο 

ελμπθζζιμφ επελενβαζίαξ. ε παιδθυ pH εηηυξ απυ ηζξ δζαανςηζηέξ ζοκέπεζεξ, 

ζοκηεθείηαζ απμδέζιεοζδ ημο αένζμο πθςνίμο (Beuchat, 1998; Gómez-López, 2006; 

Parish et al., 2003). 

Γεκζηά, πνδζζιμπμζείηαζ ζε ζοβηεκηνχζεζξ  50-200ppm, ιε πνυκμ επαθήξ 1-2 

θεπηά. Ανηεηά βνήβμνα πάκεζ ηδ δναζηζηυηδηά ημο ζε πενίπηςζδ πμο ένπεηαζ ζε 

επαθή ιε μνβακζηή φθδ ηαζ ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα ή εηηίεεηαζ ζημκ αένα ηαζ ζημ 

θςξ. Ζ ιέβζζηδ δζαθοηυηδηα ηδξ πθςνίκδξ επζηοβπάκεηαζ ζε κενυ ιε εενιμηναζία 4 

°C. Ωζηυζμ, δ εενιμηναζία  ημο πθςνζςιέκμο κενμφ πνέπεζ ζδακζηά κα ανίζηεηαζ 

ημοθάπζζημκ 10 °C ορδθυηενα απυ ηδ εενιμηναζία ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ 

πνμσυκηςκ, χζηε κα έπμοιε ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα, θυβς ηδξ 

εθαπζζημπμίδζδξ ηδξ πνμζνυθδζδξ ημο δζαθφιαημξ απυ ημοξ θοηζημφξ ζζημφξ ηαζ ηα 

ακμίβιαηα ηδξ επζδενιίδαξ ηαζ ηςκ θφθθςκ, πμο απακηχκηαζ θοζζηά (ζημιάηζα ηαζ 

θαηίδζα) ή πμο έπμοκ πνμηθδεεί θυβς ηδξ ιεηαπμζδηζηήξ επελενβαζίαξ (Beuchat, 

1998). Σα MPV απμθοιαίκμκηαζ ιε πθχνζμ, αθθά δεκ ελμθμενεφμκηαζ υθμζ μζ 

ιζηνμμνβακζζιμί ηαζ πμθθέξ θμνέξ ιπμνμφκ κα επζαζχζμοκ υηακ εκημπίγμκηαζ εκηυξ 

ηςκ ηοηηάνςκ ή ζε πενζμπέξ πμο δεκ δζαπμηίγμκηαζ απυ ημ πδιζηυ απμθφιακζδξ. 

Σα θοηζηά ζοζηαηζηά πμο εκημπίγμκηαζ ζημοξ ζζημφξ ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ, 

αδνακμπμζμφκ ηδ δνάζδ ηδξ πθςνίκδξ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ ακεκενβή εκάκηζα ζημοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. Σμ απνμζπέθαζημ ηςκ παεμβυκςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζηα 

ακμίβιαηα ηαζ ηζξ ζπζζιέξ ηδξ επζδενιίδαξ, ακαιθίαμθα ζοιαάθθεζ ζηδ βεκζηή 

έθθεζρδ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ πθςνίκδξ (Beuchat, 1998). Απυ ηδκ άθθδ, υζμ 

θεπηυηενμ είκαζ ημ ηυρζιμ ηςκ θνεζημημιιέκςκ πνμσυκηςκ ηυζμ ιεβαθφηενδ 

πμζυηδηα πθςνίμο αλζμπμζείηαζ, θυβς ηδξ εθεοεένςζδξ ποιχκ απυ ημοξ ζζημφξ, μζ 

μπμίμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ αολάκμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ πμο ακηζδνά 

ιε ημ πθχνζμ (Gómez-López, 2006). 

Ανηεηέξ ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ υηζ ηα πνμσυκηα πμο έπμοκ οπμζηεί 

πθςνίςζδ ηαζ έπμοκ ζοκηδνδεεί ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ, πανμοζίαζακ ιζηνυηενμ 

ιζηνμαζαηυ θμνηίμ βζα ιεβαθφηενδ δζάνηεζα ζοκηήνδζδξ. Οζ πανάβμκηεξ πμο 

θαίκεηαζ κα επδνεάγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πθςνίςζδξ, έπμοκ κα ηάκμοκ 

ιε ημ είδμξ ημο μπςνμηδπεοηζημφ, ιε ημ ιζηνμαζαηυ πθδεοζιυ ηαζ ιε ηδ 

εενιμηναζία (Gómez-López, 2006). 

Ακ ηαζ έπμοκ δδιμζζεοεεί ιεθέηεξ υζμκ αθμνά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

πθςνζςιέκμο κενμφ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ παεμβυκςκ ιζηνμμνβακζζιχκ απυ ηα 
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θνέζηα μπςνμηδπεοηζηά, είκαζ πμθφ θίβεξ μζ ιεθέηεξ πμο ειθακίγμοκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιεευδμο αοηήξ βζα αζμιδπακμπμζδιέκα ζοζηήιαηα (Legnani 

& Leoni, 2004). Ζ πενζμνζζιέκδ απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ 

γήηδια αζθάθεζαξ, ζπεηζγυιεκμ ιε ημ ζπδιαηζζιυ ημλζηχκ παναπνμσυκηςκ έπεζ 

μδδβήζεζ ζε ακαγήηδζδ εκαθθαηηζηχκ απμθοιακηζηχκ ιεευδςκ (Gómez-López, 

2006). 

Ζ πθςνίςζδ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ μπηζηή πμζυηδηαξ, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ, βζα ηάπμζα μπςνμηδπεοηζηά. Ζ απμηνμπή ηδξ 

ηαζηάκςζδξ ίζςξ εεςνείηαζ ηαζ ημ πζμ εεηζηυ απμηέθεζια ηδξ πθςνίςζδξ επί ηδξ 

μπηζηήξ ειθάκζζδξ ηςκ πνμσυκηςκ. Ωζηυζμ, ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ δφκαηαζ κα έπεζ 

πνμζςνζκά θεμνμπμζυ επίδναζδ ζηδκ μπηζηή ειθάκζζδ μνζζιέκςκ θνεζημημιιέκςκ 

πνμσυκηςκ. Όζμκ αθμνά ζηδκ  επίδναζδ ηδξ πθςνίςζδξ ζηδ θοζζμθμβία ηςκ 

θνεζημημιιέκςκ, θαίκεηαζ κα ιδκ επδνεάγεζ ηδκ ακαπκεοζηζηή δναζηδνζυηδηα ζε 

ιενζηά πνμσυκηα, ακ ηαζ υζα ηα επδνεάγεζ, θαίκεηαζ κα ζοιααίκεζ θυβς ηδξ 

ακαζηαθηζηήξ δνάζδξ ημο οπμπθςνζχδμοξ ακζυκημξ επί ηςκ εκγφιςκ. Ζ ενεπηζηή ηαζ 

θοημπδιζηή ζφζηαζδ, πμο πενζθαιαάκεζ μθζηά ζάηπανα, αζημναζηυ μλφ ηαζ μθζηυ 

ανζειυ θαζκμθχκ, δε θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ απυ ηδκ απμθφιακζδ ιε πθχνζμ. Ζ 

ημλζηυηδηα απαζπμθεί ζδζαίηενα, θυβς ηδξ εονείαξ πνήζδξ ημο πθςνίμο ζημ πυζζιμ 

κενυ ηαζ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ, ηαεχξ θαιαάκεζ πχνα ζπδιαηζζιυξ ημλζηχκ 

παναπνμσυκηςκ, υπςξ πθςναιίκεξ ηαζ ηνζαθμβμκμπανάβςβα ημο ιεεακίμο ή 

ηνζαθμβμκμιεεάκζα (THM), υπμο ημ ηεθεοηαίμ πενζθαιαάκεζ πδιζηέξ μοζίεξ υπςξ ημ 

πθςνμθυνιζμ ή ηνζπθςνμιεεάκζμ (CHCl3), ανςιμδζπθςνμιεεάκζμ (CHCl2Br), 

πθςνμδζανςιμιεεάκζμ (CHClBr2) ηαζ ανςιμθυνιζμ ή ηνζανςιμ-ιεεάκζμ (CHBr3). 

φιθςκα ιε ηδ Γζεεκή Τπδνεζία Ακηζηανηζκζηήξ Ένεοκαξ (ΗΑRC), ηα παναηάης 

οπάβμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ πζεακχξ ηανηζκμβυκςκ μοζζχκ βζα ημκ άκενςπμ: ημ 

πθςνμθυνιζμ, ημ ανςιμδζπθςνμιεεάκζμ ηαζ δ έκςζδ (Ε)-2-πθςνμ-3-δζπθςνμιεεοθ-

4-μλμαμοηεκζηυ μλφ, βκςζηή ςξ ΜΥ είκαζ ημ ζζπονυηενμ ιεηαθθαλζμβυκμ ζε 

ααηηήνζα παναπνμσυκ πθςνίςζδξ πμο έπεζ ςξ ηχνα ηαοημπμζδεεί (Gómez-López, 

2006). 

 

 

 

 

3.3.4. Ημκζζιέκμ κενυ 

 
Σμ ζμκζζιέκμ κενυ (Electrolysed oxidizing water ή “ΔO” water, EOW) είκαζ 

κενυ ηαηενβαζιέκμ ιε δθεηηνυθοζδ. Πνμηφπηεζ απυ δθεηηνυθοζδ αναζςιέκμο 

πθςνζμφπμο καηνίμο NaCl (αθάηζ) εκηυξ δθεηηνμθοηζηήξ ζοζηεοήξ ηαζ έπμοιε 

παναβςβή εθεφεενμο πθςνίμο. Με ηδκ δθεηηνμθοηζηή ζοζηεοή, ιπμνμφκ κα 

παναπεμφκ ηνεζξ ηφπμζ κενμφ ιε δζαθμνεηζηά παναηηδνζζηζηά. Σμ υλζκμ EOW 

(AcEW), ημ αθηαθζηυ EOW (AIEW) ηαζ ημ μοδέηενμ EOW (neutral EOW ή NEW) ή 

αθθζχξ ιεζηηυ-μλεζδςηζηυ δζάθοια (mixed-oxidant solution). Σμ πνχημ ηαείζηαηαζ 

ςξ ηαζ ημ πζμ ιεθεηδιέκμ, θυβς ηςκ ακηζιζηνμαζαηχκ ημο ζδζμηήηςκ. Σμ αθηαθζηυ 

EOW οζηενεί ζε ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ, αθθά ηνίκεηαζ ηαηάθθδθμ βζα πνυπθοζδ 

μπςνμηδπεοηζηχκ, εκχ εεςνείηαζ υηζ εκενβεί υπςξ ημ αναζςιέκμ δζάθοια 

οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο ηαζ εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ιεηά απυ ηδ πνήζδ ημο 

υλζκμο EOW, βζα κα ελαθείρεζ ηδκ μζιή απυ ηαηάθμζπα πθςνίμο. Ο ηνίημξ ηφπμξ 

κενμφ πανάβεηαζ απυ δθεηηνμθοηζηή ζοζηεοή ιε απμοζία δζαθνάβιαημξ. Σμ 

ζμκζζιέκμ κενυ ιπμνεί εηηυξ απυ απμθοιακηζηυ κα απμηνέπεζ ηδκ εκγοιαηζηή 

ηαζηάκςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ ηςκ MPV. ηα ιεζμκεηηήιαηα 
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ακαθένεηαζ δ ιείςζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ ιεευδμο, θυβς ηδξ πανμοζίαξ 

μνβακζηήξ φθδξ. 

Σμ λέπθοια ιεηαπμζδιέκδξ θθάζηαξ πζπενζάξ ιε μοδέηενμ EOW 

πενζεηηζηυηδηαξ 20ppm δζαεέζζιμο πθςνίμο βζα 4 θεπηά, ιείςζε ημ ιζηνμαζαηυ 

θμνηίμ ηαηά 0.4 log CFU/g. Γεκζηά, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηνίεδηε απυ ημ είδμξ ημο 

μπςνμηδπεοηζημφ, ηδκ επζθάκεζα ημο πνμσυκημξ, ηδκ ακαημιία ηαζ ηδ ιζηνμδμιή ηςκ 

ζζηχκ, ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ ημο ημρίιαημξ (Gómez-López, 2006). 

 

 

3.3.5. Γζμλείδζμ ημο πθςνίμο 
 

Σμ δζμλείδζμ ημο πθςνίμο (ClO2) πνδζζιμπμζείηαζ πνμξ θεφηακζδ ημο πανηζμφ, 

αθθά ηαζ ςξ εκαθθαηηζηυ απμθοιακηζηυ ημο πθςνίμο ή ςξ πνμμλεζδςηζηυ πνζκ ηδ 

πθςνίςζδ ζε πμθθέξ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ κενμφ ζηζξ ΖΠΑ ηαζ ζηδκ Δονχπδ. 

Δπίζδξ, έηοπε εονείαξ απμδμπήξ πνμξ απμθφιακζδ ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ, ηαεχξ δ 

απμθοιακηζηή ημο δνάζδ επδνεάγεηαζ ζε ιζηνή έηηαζδ απυ ημ pH ηαζ ηδκ μνβακζηή 

φθδ, εκχ δεκ ακηζδνά ιε ηδκ αιιςκία βζα κα ζπδιαηίζεζ πθςναιίκεξ, υπςξ ζοιααίκεζ 

ιε ημ οβνυ πθχνζμ ηαζ ηα οπμπθςνζχδδ άθαηα. Μεθέηεξ έδεζλακ υηζ δ απμθοιακηζηή 

δνάζδ ημο δζμλεζδίμο ημο πθςνίμο ζε ζμφξ, θφηδ ηαζ γςμπθαβηηυκ ηαεχξ ηαζ ζε 

ααηηήνζα ζημ κενυ είκαζ ίδζα ή ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ απυ αοηήκ ημο πθςνίμο ζε 

ζπεηζηά ιεβαθφηενα εφνδ pH, εκχ είκαζ πέκηε θμνέξ πενζζζυηενμ δζαθοηυ ζημ κενυ 

απ’ υ, ηζ ημ πθχνζμ ηαζ δεκ ακηζδνά ιε ημ κενυ (Gómez-López, 2006; Λέηηαξ, 2005). 

Όζμκ αθμνά ζηα ηνζαθμβμκμ-πανάβςβα ημο ιεεακίμο, ζδιεζχεδηε 98% 

θζβυηενδ πανάβςβδ απ’ υηζ θαιαάκεζ πχνα ιε ημ πθχνζμ ζε ιεθέηεξ επζθακεζαηχκ 

οδάηςκ απυ 10 δζαθμνεηζηέξ πδβέξ ζηδκ Ηηαθία. 

Σμ διοξείδιο ηος σλυπίος ζε αέπια μοπθή είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ βζα ηδκ 

οβζεζκή επζθακεζχκ απ’ υηζ είκαζ ζε οβνή ιμνθή. Ωζηυζμ, ακαθένεδηε ζοκενβζζηζηή 

ζοιπενζθμνά ιεηαλφ ημο αένζμο ClO2 ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ. Απυ ένεοκεξ έπεζ 

απμδεζπεεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα βζα απμθφιακζδ θοηζηχκ επζθακεζχκ. ε 

θνεζημημιιέκδ επζθάκεζα θθάζηαξ πζπενζάξ πμο είπε ηεπκδηά ιμθοκεεί ιε ιυθοζια 

E. coli, εθανιυζεδηε 1.24 mg/I αένζμ ClO2 ηαζ ιείςζε ημκ ιζηνμαζαηυ πθδεοζιυ 

ηαηά 6.45 log CFU/g, εκχ ιεηά απυ πθφζζιμ ιε κενυ ιεζχεδηε ηαηά 1.5-1.7 log 

CFU. Βνέεδηε κα ελαζεεκεί δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιε αένζμ ClO2, θυβς ηςκ 

ημιιέκςκ επζθακεζχκ ηδξ πζπενζάξ. ε επελενβαζιέκεξ ηαζ ιδ πζπενζέξ, ανέεδηε κα 

είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενμ ημ αένζμ ClO2  απυ ημ οβνυ ClO2 βζα απεκενβμπμίδζδ ημο 

L. monocytogenes. Τπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ ακαθμνέξ υζμκ αθμνά ζηδκ επίδναζδ ημο 

αένζμο ClO2 ζηδκ επζθακεζαηή πμζυηδηα, πμο ακαθένμοκ ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ζηα 

MVP ηαζ μθείθεηαζ ζημοξ ζοκδοαζιμφξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ηαζ ζοβηέκηνςζδξ. 

Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ ημ ClO2 κα πνμηαθέζεζ απμπνςιαηζζιυ ζε πνάζζκα θαπακζηά, 

υπςξ ηαζ δ πζπενζά, θυβς δζάζπαζδξ ηδξ πθςνμθφθθδξ, αθθά αοηυ θαίκεηαζ κα 

ελανηάηαζ απυ ηδ δμζμθμβία πμο εθανιυγεηαζ (Gómez-López, 2006). 

 

 

 

 

3.3.6. Όγμκ  
 

Σμ υγμκ (Ο3) είκαζ ιμνθή μλοβυκμο, ζηδκ μπμία ημ ιυνζμ απμηεθείηαζ απυ 

ηνία άημια ακηί ηςκ δφμ πμο έπεζ ημ ημζκυ μλοβυκμ ηαζ παναζηεοάγεηαζ απυ ηδκ 

ακαδζάηαλδ ηςκ αηυιςκ υηακ ηα ιυνζα μλοβυκμο εηηίεεκηαζ ζε δθεηηνζηή εηηέκςζδ 
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ορδθήξ ηάζδξ. Δθανιυγεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηάπμζμ δεοηενμβεκέξ απμθοιακηζηυ, 

πμο ζοκήεςξ είκαζ δ ιμκμπθςναιίκδ. Σμ υγμκ είκαζ ζζπονυ μλεζδςηζηυ ηαζ 

απμθοιακηζηυ (Beuchat, 1998; Gómez-López, 2006; Λέηηαξ, 2005; Πάπονμξ Λανμφξ 

Μπνζηάκκζηα Δβηοηθμπαίδεζα, 2007). 

Δίκαζ απυ ηα πζμ απμηεθεζιαηζηά απμθοιακηζηά, δεκ αθήκεζ οπμθείιιαηα ζηα 

ηνυθζια, είκαζ δναζηζηυ απέκακηζ ζε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε ζπεηζηά 

παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ςξ αένζμ δεκ ακηζδνά ζδιακηζηά ιε ημ κενυ, 

απμηεθχκηαξ ιζα πναβιαηζηά θοζζηή θφζδ (Gómez-López, 2006). 

Ο μγμκηζζιυξ ανέεδηε κα ιεζχκεζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηδξ αζηαιίκδξ C 

μνζζιέκςκ MPV, εκχ ζε αθθά παναηδνήεδηε ακαζημθή ηδξ μλείδςζή ηδξ αζηαιίκδξ. 

Ακαθένεηαζ υηζ πανάβεζ 98% θζβυηενα ηνζαθμβμκμ-πανάβςβα ημο ιεεακίμο 

απ’ υηζ ημ πθχνζμ, υηακ πνμζηίεεηαζ ζε επζθακεζαηά φδαηα πνμξ ηαηακάθςζδ 

πυζζιμο κενμφ. 

Ζ εθανιμβή ημο οβνμφ υγμκημξ ζε δζάθμνα MPV (εηηυξ πζπενζάξ), πμο 

ζοκηδνήεδηακ ζε εενιμηναζία 4°C, απέθενε επζιήηοκζδ ηδξ ειπμνζηήξ γςήξ ημοξ. 

Δηηυξ απυ ηδκ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ημο οβνμφ υγμκημξ, έπμοιε ζοιαμθή ηαζ 

ζηδκ επζθακεζαηή πμζυηδηα ηςκ MPV. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ιεθέηδξ πμο αθμνμφζε ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο αένζμο υγμκημξ πνμξ ημ E. coli ζε πνάζζκεξ πζπενζέξ, 

ανέεδηακ μζ ελήξ πανάβμκηεξ ηαηά ζεζνά ζπμοδαζυηδηαξ: ζοβηέκηνςζδ υγμκημξ (2-8 

mg/l), πνυκμξ έηεεζδξ (10-40 θεπηά) ηαζ δ ζπεηζηή οβναζία (60-90%), εκχ ανέεδηε 

κα οπάνπεζ ζοκενβία ιεηαλφ αένζαξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ. Δθανιμβή 

αένζμο υγμκημξ (8 mg/l, βζα 25 θεπηά ηαζ ζπεηζηή οβναζία 90%) ζε θθάζηα πζπενζά, 

απέθενε ιείςζδ ημο E. coli ηαηά 7.35 log CFU/5g. Ωζηυζμ, παναηδνήεδηε αφλδζδ 

ηδξ ιζηνμαζμηηυκμο δνάζδξ ιυθζξ αολήεδηε δ ζπεηζηή οβναζία βζα 4 

ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε ηα ορδθυηενα επίπεδα νζγχκ απυ 

ηδκ ακηίδναζδ ημο υγμκημξ ιε πενζζζυηενμοξ οδναηιμφξ ζε ιεβαθφηενδ ζπεηζηή 

οβναζία (Gómez-López, 2006). 

 

 

 

 

3.3.7. UV-C  

 
Σμ UV-C (οπενίςδεξ θςξ – C) απμηεθεί ηιήια ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ 

θάζιαημξ ηαζ ακηζζημζπεί ζηα ιήηδ ηφιαημξ ιεηαλφ 200 ηαζ 280 κακυιεηνα (nm). Ζ 

αδνακμπμίδζδ ηςκ παεμβυκςκ ιέζς ηςκ UV ζοζηδιάηςκ, επζηοβπάκεηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ θαιπηήνεξ οδνανβφνμο παιδθήξ πίεζδξ πμο απμδίδμοκ 254 nm 

(ιμκμπνςιαηζηυ θςξ), πμο απμηαθείηαζ ιζηνμαζμηηυκμ θςξ. Πνυζθαηα, 

πνδζζιμπμζήεδηακ θαιπηήνεξ UV ιέηνζαξ πίεζδξ θυβς ηδξ πμθφ ιεβαθφηενδξ 

ιζηνμαζμηηυκμο UV ζζπφμξ ακά ιέηνμ. ηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ εθανιυγεηαζ ζηδκ 

απμθφιακζδ ηςκ πανμπχκ κενμφ, ζηζξ επζθάκεζεξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα 

ηνυθζια, ζημκ αένα ημο πενζαάθθμκημξ πμο θαιαάκεζ πχνα δ ιεηαπείνζζδ ηςκ 

ηνμθίιςκ ηαζ ζηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ. 

Γεδμιέκμο ηδξ εοπάεεζαξ ηςκ MPV, δ απμθφιακζδ ιε UV-C δεκ επζηείκεζ ηδ 

θεμνά ηδξ μπηζηήξ πμζυηδηαξ, αθθά ηδκ δζαηδνεί ή δεκ ηδκ επδνεάγεζ ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο πνμσυκημξ, ηδ δυζδ ή ποηκυηδηα 

εκένβεζαξ ηδξ UV-C ηαζ ηδ εενιμηναζία απμεήηεοζδξ. Ζ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα 

ημο πνμσυκημξ πμο οπυηεζηαζ ζε απμθφιακζδ ιε UV-C, αολάκεηαζ ή παναιέκεζ 
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ακεπδνέαζηδ. Ζ αφλδζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ έπεζ ακαθενεεί βζα ηζξ 

μθυηθδνεξ πζπενζέξ ιεηά ηδκ εθανιμβή ιε UV-C. 

Σέθμξ, απυ ημλζημθμβζηήξ απυρεςξ ημ οπενζχδεξ θςξ  (200 - 400 nm) 

δφκαηαζ κα ζμκίζεζ ιυκμ ζοβηεηνζιέκμοξ ηφπμοξ ιμνίςκ οπυ εζδζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ δεκ 

εεςνείηαζ βεκζηά ςξ αηηζκμαμθία ζμκζζιμφ. οκεπχξ, δεκ εκέπεζ ηίκδοκμξ υπςξ 

ακαθένεηαζ ιε ηδκ αηηζκμαυθδζδ ιε αηηίκεξ βάιια, ακ ηαζ δ πνήζδ ημο υνμο 

οπενζχδδξ αηηζκμαμθία (UV radiation/irradiation) ιπμνεί κα απμαεί παναπθακδηζηή 

βζα ημοξ ηαηακαθςηέξ (Gómez-López, 2006). 

 

 

3.3.8. Αηηζκμαυθδζδ ιε αηηίκεξ β 
 

Οζ αηηίκεξ β είκαζ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ιε πμθφ ιζηνυ ιήημξ 

ηφιαημξ ηαζ απμηεθμφκ αηηζκμαμθία ναδζεκενβχκ ζημζπείςκ. Οζ αηηίκεξ β ακήημοκ 

ζηζξ αηηζκμαμθίεξ ζμκζζιμφ (ionization irradiation), ηαεχξ δ αηηζκμαυθδζδ ιε αοηέξ 

(ιε ιμνθή θςημκίςκ ηαζ δθεηηνμκίςκ) δφκαηαζ κα πνμηαθέζεζ ζμκζζιυ ηςκ αηυιςκ 

πμο πνμζαάθθμοκ ηαζ κα ηα ιεηαηνέρμοκ ζε ζυκηα. Οζ αηηίκεξ β έπμοκ ιεβαθφηενδ 

δζεζζδοηζηή ζηακυηδηα απυ ηζξ δέζιεξ δθεηηνμκίςκ ηαζ ζηαδζαηά δζεζζδφμοκ ιέζα 

απυ ημ οθζηυ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ζημ ίδζμ ημ ηνυθζιμ. Πνμηεζιέκμο υιςξ κα βίκεζ 

μιμζυιμνθδ δζείζδοζδ ζε υθα ηα ζδιεία ημο ηνμθίιμο απυ ιζα ζηακμπμζδηζηή δυζδ 

αηηζκμαμθίαξ, πνέπεζ ημ πνμσυκ ηαζ κα εηηίεεηαζ ζηδκ αηηζκμαμθία απυ υθεξ ηζξ 

πθεονέξ ημο. Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ αηηζκμαυθδζδξ, έπεζ ζδιαζία δ εκένβεζα πμο 

πνμζπίπηεζ ζημ ηνυθζιμ, ηαεχξ ηαζ δ εκένβεζα πμο απμννμθάηαζ απυ αοηυ. Ζ 

απμννμθχιεκδ εκένβεζα πνμζδζμνίγεηαζ ςξ δυζδ (dose) αηηζκμαμθίαξ ηαζ εηθνάγεηαζ 

ζε ιμκάδεξ Gray (Gy).  Όηακ ζε έκα ζχια πνμζπίπηεζ αηηζκμαμθία 1Gy, ηυηε ημ 

ζχια αοηυ απμννμθά εκένβεζα απυ ηδκ αηηζκμαμθία ίζδ ιε 1 Joule/kg. Οζ δυζεζξ 

αηηζκμαμθίαξ βζα ηα ηνυθζια δζαηνίκμκηαζ ζε παιδθέξ (<1 kGy), ιέηνζεξ (1-10 kGy)  

ηαζ ορδθέξ (>10 kGy). Ζ ιέβζζηδ αζθαθήξ δυζδ αηηζκμαμθίαξ βζα ηα ηνυθζια είκαζ 

ηα 10 kGy (Μπθμφηαξ, 2004a). 

Οζ αηηζκμαμθίεξ ζμκζζιμφ επζδνμφκ ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ πνμηαθχκηαξ 

αθάαδ ή ηαηαζηνμθή. Ο νοειυξ ηαηαζηνμθήξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ελανηάηαζ απυ 

ημ είδμξ. Όζμ ιζηνυηενμξ ηαζ απθμφζηενμξ είκαζ μ ιζηνμμνβακζζιυξ, ηυζμ 

ιεβαθφηενδ δυζδ αηηζκμαμθίαξ απαζηείηαζ βζα ηδκ ελμθυενεοζή ημο. Γεκζηά, δ 

ακημπή ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζηδκ επίδναζδ ηςκ αηηζκμαμθζχκ ζμκζζιμφ, αημθμοεεί 

ημ ελήξ ζπήια: 

 

Gram (-) βαθηήξηα < Gram (+) βαθηήξηα = Μύθεηεο < πόξηα = Εύκεο < Ινί 

 

Ζ αηηζκμαυθδζδ ιε αηηίκεξ βάιια (gamma irradiation) ζε δυζδ 2 kGy, 

ανέεδηε υηζ αεθηζχκεζ ηδκ οβζεζκμθμβζηή πμζυηδηα ηαζ παναηείκεζ ηδ δζάνηεζα γςήξ, 

πςνίξ κα επδνεάγεζ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηδξ εθάπζζηα επελενβαζιέκδξ πζπενζάξ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιεζχεδηε μ ανπζηυξ ααηηδνζαηυξ πθδεοζιυξ ηαζ 

ελμοδεηενχεδηακ ηα παεμβυκα Listeria ηαζ Yersinia, εκχ δεκ παναηδνήεδηε 

επακειθάκζζδ ημοξ ηαηά ηδ ζοκηήνδζδ. Ακ ηαζ παναηδνήεδηε απυ ηζξ πδιζηέξ 

ακαθφζεζξ υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ δυζδξ αηηζκμαυθδζδξ ιεζχεδηε δ πμζυηδηα ημο 

αζημναζημφ μλέμξ (αζηαιίκδ C), ηςκ ηανμηεκμεζδχκ ηαζ ηδξ πθςνμθφθθδξ, ςζηυζμ 

ζηα δείβιαηα πμο δεκ είπακ οπμζηεί αηηζκμαυθδζδ, ιεζχεδηακ αηυια πενζζζυηενμ 

ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ βζα 4 εαδμιάδεξ (Ramamurthy et al., 2004). 

Δπζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ημοξ Chaudry et al., 2004; Ahn et al., 2005 ηαζ Kamat 

et al., 2005, υηζ δ  απμθφιακζδ ιε βάιια αηηζκμαμθία βεκζηά ιπμνεί κα εθέβλεζ απυ 
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ιυκδξ ηδξ ηδκ  ιζηνμαζαηή ακάπηολδ ακελάνηδηα απυ ηδ εενιμηναζία, αθμφ ανέεδηε 

υηζ μ πθδεοζιυξ ης παεμβυκςκ ιεζχεδηε ή πανέιεζκε ζε παιδθά επίπεδα βζα ανηεηυ 

δζάζηδια ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ. Οζ παναηδνήζεζξ αοηέξ δεκ επζαεααζχκμκηαζ απυ 

ημοξ Foley et al., 2002, ηαζ Zhang et al., 2006 (Gómez-López, 2006). 

 

 

3.3.9. Παθιζηυ θςξ ορδθήξ έκηαζδξ 
 

Σμ παθιζηυ θςξ ορδθήξ έκηαζδξ (intense light pulses) απμηεθεί ιία 

ηαζκμφνβζα ιέεμδμ απμθφιακζδξ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ ηνμθίιςκ ιε ζφκημιδ έηεεζδ 

ζε παθιζηυ θςξ ορδθήξ ζοπκυηδηαξ ιε εονφ θάζια ηαζ πθμφζζμ ζε UV-C θςξ. 

Ακήηεζ ζηζξ κευηενεξ ιδ εενιζηέξ ιεευδμοξ επελενβαζίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηνμθίιςκ. 

Ζ ηεπκζηή αοηή ζοπκά ειθακίγεηαζ ζε αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ, ηαεχξ έπεζ 

πνμμπηζηέξ βζα επζηείιεκδ ειπμνζηή πνδζζιυηδηα. Πανυθα  αοηά, δ αζαθζμβναθία 

είκαζ θζβμζηή βζα ημ ακηζηείιεκμ αοηυ – εζδζηυηενα ζε πεζνάιαηα βζα πνήζδ ζηζξ 

επζθάκεζεξ ηνμθίιςκ – ηαεχξ μζ πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ πνμένπμκηαζ απυ 

αζμιδπακζηέξ πδβέξ ηαζ οπάνπεζ ακάβηδ βζα δζελαβςβή ακελάνηδηςκ ενεοκχκ. Ζ 

εθανιμβή ημο παθιζημφ θςηυξ ορδθήξ έκηαζδξ ζε ιαφνδ πζπενζά έδεζλε κα 

επδνεάγεζ ημ πνχια, ηαεχξ μζ πνςιαημιεηνζηέξ ακαθφζεζξ έδεζλακ ηαπεία αθθαβή 

ημο πνχιαημξ πμθφ πνζκ επζηεοπεεί δ απμθφιακζδ ηαζ αοηυ απμδυεδηε ζηδκ 

οπενεένιακζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ μλείδςζδ. ε ζφβηνζζδ ιε ημ οπενζχδεξ θςξ, ημ 

παθιζηυ θςξ έπεζ αζφβηνζηα ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα ηαηαζηνμθήξ ιζηνμμνβακζζιχκ 

(Gómez-López, 2006). 

 

  

 
3.4. Δθάπζζηδ επελενβαζία Πζπενζάξ θθάζηαξ (Bell Pepper) 
 

Ζ ημιιέκδ ζαθάηα πζπενζάξ δε εα πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ απμπνςιαηζζιυ 

(ιαφνζζια) ή οδανή ειθάκζζδ ζηζξ ημιέξ. Ζ πνχηδ φθδ εα πνέπεζ κα απμεδηεφεηαζ 

ζημοξ 7-10°C, αθθά ιεηά ηδκ επελενβαζία κ’ απμεδηεφεηαζ ζημοξ 1-4°C, πνμξ 

δζαζθάθζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ απμθοβή παβχιαημξ ημο πνμσυκημξ ηαηά ηδ θάζδ ηςκ 

πεζνζζιχκ, ηδξ δζακμιήξ ηαζ ηδξ απμεήηεοζδξ. ηζξ αηέθεζεξ πμο ιεζχκμοκ ηδκ 

ζοκμθζηή πμζυηδηα ζηδκ ειθάκζζδ πενζθαιαάκμκηαζ ημ ιαφνζζια ηςκ ημιχκ, ημ 

ημηηίκζζια ηδξ ζάνηαξ (red pulp), μ ηαζηακυξ απμπνςιαηζζιυξ ηςκ ημιιέκςκ 

επζθακεζχκ, δ απμζφκεεζδ ηαζ μ ιαναζιυξ. Ζ πνχηδ φθδ εα πνέπεζ κα πθέκεηαζ, 

ηαεχξ ηαζ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ζπυνςκ ηαζ ημκ ηειαπζζιυ, πνμξ ιείςζδ ημο 

ιζηνμαζαημφ θμνηίμο (Barth et al., 2002). 

Οζ μθυηθδνεξ πζπενζέξ πανμοζζάγμοκ εοαζζεδζία ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ, 

ζε ημιιέκδ υιςξ ιμνθή ηνίκεηαζ ακαβηαίμ κα ζοκηδνμφκηαζ ιεηαλφ 0 ηαζ 5°C, χζηε 

κα δζαηδνμφκ ηδκ πμζυηδηα ζηδκ ειθάκζζδ. Έπεζ επζηεοπεεί ζοκηήνδζδ βζα 15 ιένεξ 

ζε 1°C ιε εθάπζζηεξ ιεηααμθέξ ηδξ ζφζηαζδξ. Οζ πθήνςξ χνζιεξ πζπενζέξ είκαζ 

θζβυηενμ εοαίζεδηεξ ζημ ρφπμξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ ειπμνζηά χνζιεξ πνάζζκεξ ηδξ ίδζαξ 

πμζηζθίαξ (Barth et al., 2002). 

Ο νοειυξ ακαπκμήξ αολάκεηαζ ιε ηδ εενιμηναζία ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ 

αφλδζδξ δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ημ πνμσυκ. Γεκζηά, δ ακαπκμή είκαζ εκημκυηενδ 

ζηα θνεζημημιιέκα πνμσυκηα απ’ υ, ηζ ζηα μθυηθδνα πνμσυκηα. Σμ Q10 ηςκ 

πενζζζυηενςκ μπςνμηδπεοηζηχκ ήηακ ιεβαθφηενμ ζηα θνεζημημιιέκα πνμσυκηα απ’ 

υ, ηζ ζηα μθυηθδνα (Watada et al., 1996). Σμ Q10 δείπκεζ πυζμ ιεηααάθθεηαζ δ 

ακαπκμή υηακ δ εενιμηναζία αολδεεί ηαηά 10°C. Ο ζοκηεθεζηήξ Q10 είκαζ έκαξ 
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ηαεανυξ ανζειυξ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ θυβμ ημο νοειμφ ηςκ ιεηααμθχκ ζηδκ 

πμζυηδηα εκυξ ηνμθίιμο ζε μνζζιέκδ εενιμηναζία πνμξ ημ νοειυ ηςκ ιεηααμθχκ ζε 

ιζα εενιμηναζία παιδθυηενδ ηαηά 10°C (Μπθμφηαξ, 2004a). Σμ Q10 ηςκ 

θνεζημημιιέκςκ πνμσυκηςκ ήηακ ιεβαθφηενμ ζηα πενζζζυηενα θνεζημημιιέκα 

πνμσυκηα (11 απυ ηα 15) ζημοξ 10-20°C, θυβς ηδξ ηαπείαξ θεμνάξ, πμο θαιαάκεζ 

πχνα ζε ορδθή εενιμηναζία (Watada et al., 1996). Απυ ηα παναπάκς 

ζοιπεναίκεηαζ, δ ζπμοδαζυηδηα ζημ κα βίκεηαζ επελενβαζία ηαζ απμεήηεοζδ ηςκ 

εθάπζζηα επελενβαζιέκςκ ή πνμσυκηςκ ζημοξ 0°C, ζε πενίπηςζδ πάκηα πμο ημ 

θοηζηυ υνβακμ δεκ είκαζ εοαίζεδημ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ. Δπεζδή, υιςξ ζε 

ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ επζηαπφκεηαζ δ δζαδζηαζία ηδξ θεμνάξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ 

παεμβυκςκ, ζοκίζηαηαζ ηαζ ηα εοαίζεδηα ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ θνεζημημιιέκα 

πνμσυκηα, κα ζοκηδνμφκηαζ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ δζυηζ μζ απχθεζεξ θυβς ρφπμοξ 

είκαζ θζβυηενεξ ζοβηνζηζηά ιε ηδ θεμνά πμο οθίζηαηαζ ζε ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ. 

Ζ πζπενζά ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ εοαίζεδηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ 

ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ, ιε πνμηεζκυιεκδ εθάπζζηδ αζθαθή εενιμηναζία 

ζοκηήνδζδξ ημοξ 7° C, εκχ ηα ζοιπηχιαηα πμο παναηδνμφκηαζ απυ ηζξ αθάαεξ θυβς 

ρφπμοξ, είκαζ δ ηδθίδςζδ (sheet pitting), δ ζήρδ απυ Alternaria ηαζ μζ 

ζημονυπνςιμζ ζπυνμζ. Σα ζοιπηχιαηα ειθακίγμκηαζ ιεηά απυ ιενζηέξ ιένεξ 

ζοκηήνδζδξ ζημοξ 0° C ηαζ ιεηά απυ ιενζηέξ αδμιάδεξ ζημοξ 5° C. Ζ εοαζζεδζία 

θαίκεηαζ κα πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ημ ααειυ ςνίιαζδξ. Οζ 

πνςιαηζζηέξ πζπενζέξ είκαζ θζβυηενμ εοαίζεδηεξ απυ ηζξ πνάζζκεξ (González-Aguilar, 

2002; Wang, 2002). Ζ εθάπζζηα επελενβαζιέκδ πζπενζά δε θαίκεηαζ κα δζαηδνεί ζημκ 

ίδζμ ααειυ ηδκ εοαζζεδζία ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ, υπςξ δ μθυηθδνδ. 

Ζ ακαπκεοζηζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ θθάζηαξ πζπενζάξ – ημιιέκδξ ηαζ 

μθυηθδνδξ – ζε δζάθμνεξ εενιμηναζίεξ πανμοζζάγεηαζ ζημοξ πίκαηεξ 3 ηαζ 4: 

 

 
Πίλαθαο 3 

Αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηόηεηα, mg CO2 kg
-1

 h
-1

,  νιόθιεξεο θαη ειάρηζηα επεμεξγαζκέλεο 

θιάζθαο πηπεξηάο (bell pepper) ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.  

Σφπμξ Θεπμοκπαζία Q10 

 0°C 5°C 10°C 20°C 0 - 10°C 10 -20°C 

Οθυηθδνδ 7.0 8.6 13.0 68.0 1.9 5.2 

Κμιιέκδ ζε 

νμδέθεξ 

7.0 6.0 14.0 105.0 2.0 7.5 

% Μεηααμθή 0.0 -25.0 7.7 54.4 – – 
(Πεγή: Watada et al., 1996) 

 
Πίλαθαο 4  

Αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηόηεηα, mg CO2 kg
-1

 h
-1

,  πηπεξηάο θνκκέλεο ζε θύβνπο θαη ζε ξνδέιεο.  

Θενιμηναζία Ρμδέθεξ πζπενζάξ  

(5 εη.) 

Κφαμζ πζπενζάξ 

(1 x 1 εη.) 

Μεηααμθή % 

0°C 2 – 6 2 – 9 0 – 50 % 

5°C 4 – 7 6 – 12 50 – 71,4 % 

10°C 6 – 13 11 – 18 83,3 – 38,4 % 
(Πεγή: αλαπξνζαξκνγή από Barth et al., 2002) 
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3.5. Πμζυηδηα ηςκ MPV 
 

Ζ πμζυηδηα ηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ MPV επδνεάγεηαζ απυ ημ ζηνεξ πμο 

οθίζηακηαζ ηαηά ηδκ επελενβαζία, ηδ ζφκεεζδ ηδξ αηιυζθαζναξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ πμο 

επζδνά ζηδ θοζζμθμβία ηαζ ηδ αζμπδιεία ημο πνμσυκημξ, ηδ εενιμηναζία, ηδ ζπεηζηή 

οβναζία, ηαεχξ ηαζ ηδκ οβζεζκή ηαηηζηή πμο εθανιυγεηαζ (Watada et al., 1996). 

Σα MPV πνέπεζ κα είκαζ απμδεηηά ηαζ εοπάνζζηα ςξ πνμξ ηδκ ειθάκζζδ, κα 

έπμοκ θνέζηζα ειθάκζζδ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ζοκηήνδζδξ ηαζ κα είκαζ απαθθαβιέκα 

απυ εθαηηχιαηα ηαζ ηάεε είδμοξ ιεζμκεηηήιαηα. ε ακάιζηηεξ θνεζημημιιέκεξ 

ζαθάηεξ, δ πμζυηδηα ημο ζοκμθζημφ πνμσυκημξ ελανηάηαζ απυ ημ θοηζηυ ηιήια ιε ηδ 

ορδθυηενδ θεανηυηδηα. Σα πνμβνάιιαηα δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ, πμο εεςνμφκηαζ 

απαναίηδηα ζηα αζμιδπακμπμζδιέκα/επελενβαζιέκα πνμσυκηα, είκαζ δφζημθμ κα 

εθανιμζημφκ ζηα ηδπεοηζηά πνμσυκηα ηαζ ζηα ακηίζημζπα MPV (Cantwell, 2002). 

Σα ηνζηήνζα βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ είκαζ δζαθμνεηζηά βζα 

ημκ παναβςβυ, ημκ έιπμνμ, ημκ ηαηακαθςηή ή ημκ αζμιήπακμ, αθθά ζε ηάεε 

πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ επζεοιίεξ ημο ηεθζημφ πνήζηδ, πμο 

είκαζ μ ηαηακαθςηήξ.  Ο πζμ δζαδεδμιέκμξ μνζζιυξ ηδξ πμζυηδηαξ είκαζ εηείκμξ πμο 

έπεζ δμεεί απυ ημοξ Kramer ηαζ Twing (1970), πμο μνίγεζ υηζ “πμζυηδηα είκαζ ημ 

ζφκμθμ εηείκςκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμσυκημξ, πμο 

επζηνέπμοκ ημ δζαπςνζζιυ ημο ηαζ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ζηακυηδηα ημο 

ηαηακαθςηή, μ μπμίμξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά, είκαζ ζε εέζδ κα 

λεπςνίζεζ ημ πνμσυκ ηαζ κα ημ δζαηνίκεζ απυ ημ ζφκμθμ μιμεζδχκ πνμσυκηςκ.” Σα 

ηφνζα βκςνίζιαηα πμζυηδηαξ βζα ηα ηνυθζια απμηεθμφκ ημ πνχια, δ οθή, δ βεφζδ, 

πμο εκηάζζμκηαζ ζηδκ αζζεδηζηή πμζυηδηα ηαζ μζ αζηαιίκεξ, μζ ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ 

ηαζ ενεπηζηά ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζηδκ ενεπηζηή πμζυηδηα. Καηά ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ, ααζζηυ ηνζηήνζμ πμο 

θαιαάκεηαζ οπυρδ είκαζ δ μπηζηή ειθάκζζδ, υπμο ημ πνχια είκαζ μ ααζζηυηενμξ 

πανάβμκηαξ (Garcia and Barrett, 2002; θαηζςηάηδξ, 2004). 

 

 

3.5.1. Υνχια 
 

Βαζζηυ ιέθδια είκαζ δ δζαηήνδζδ ημο πνχιαημξ ζηα MPV. Σμ πνχια είκαζ ημ 

πνχημ πμο εθηφεζ ηδκ πνμζμπή ημο ηαηακαθςηή ηαζ μθείθεηαζ ζηζξ πνςζηζηέξ μοζίεξ. 

Σμ πνάζζκμ πνχια ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ μθείθεηαζ ζηδ πθςνμθφθθδ, ημ ηυηηζκμ 

έςξ ημ ιμα ζηζξ ακεμηοακίκεξ, ημ ηίηνζκμ, ημ πμνημηαθί ηαζ ημ ηυηηζκμ ζηα 

ηανμηεκμεζδή. Οζ αθθμζχζεζξ ημο πνχιαημξ ιπμνμφκ κα έπμοκ πμζηίθεξ αζηίεξ, υπςξ 

ημ βδναζιυ, ηδ ζοκηήνδζδ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ηζξ πμθοθαζκμθμλεζδάζεξ, ηδκ 

αθοδάηςζδ ηθπ. 

Ζ εκγοιαηζηή ηαζηάκςζδ (enzymatic browning) πενζθαιαάκεζ ζπδιαηζζιυ 

ηαθέ ή ιαφνςκ πνςζηζηχκ ηαζ είκαζ απυ ημοξ πζμ πενζμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ ηδξ 

ειπμνζηήξ γςήξ ηςκ MPV ηαζ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ιέζς ημο απμπνςιαηζζιμφ 

πμο θαιαάκεζ πχνα ηαζ πνμηφπηεζ απυ ηδ δνάζδ μιάδαξ εκγφιςκ, ηονίςξ ηζξ 

πμθοθαζκμθμλεζδάζεξ (PPOs). Ζ εκγοιαηζηή ηαζηάκςζδ πνέπεζ κα δζαηνίκεηαζ απυ 

ηδ ιδ εκγοιαηζηή ηαζηάκςζδ, πμο μθείθεηαζ ζηδ εενιζηή επελενβαζία, ζηδκ 

μλείδςζδ ημο αζημναζημφ μλέμξ ηθπ. Απμηέθεζια ηδξ εκγοιαηζηήξ μλείδςζδξ ιπμνεί 

κα είκαζ εηηυξ ημο απμπνςιαηζζιμφ ηαζ δ ακεπζεφιδηδ βεφζδ, ηαεχξ ηαζ δ απχθεζα 

ηδξ ενεπηζηήξ πμζυηδηαξ. Πνμζοθθεηηζημί πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ εκγοιαηζηήξ ηαζηάκςζδξ είκαζ μζ ηαθθζενβδηζηέξ πναηηζηέξ, ημ έδαθμξ, 
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ηα θζπάζιαηα, ημ ηθίια ηαζ μζ ζοκεήηεξ ηαηά ηδ ζοθθμβή, εκχ δ εοπάεεζα ιπμνεί κα 

δζαθένεζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία. Γεκζηά, μζ κεανμί ζζημί έπμοκ ιεβαθφηενδ 

ζοβηέκηνςζδ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ηαζ παναηδνείηαζ ιζα δζαθμνμπμίδζδ ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ ακάθμβα ιε ημ ζηάδζμ ςνζιυηδηαξ. Ζ εθάπζζηδ επελενβαζία πμο 

θαιαάκεζ πχνα βζα ηα MPV, πνμηαθεί ιδπακζηέξ γδιζέξ ζημοξ θοηζημφξ ζζημφξ, ιε 

ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδκ παναβςβή 

αζεοθεκίμο πμο δζεβείνεζ ηδ ζφκεεζδ θαζκμθζηχκ μοζζχκ. 

Ο έθεβπμξ ηδξ ακηίδναζδξ πμο πνμηαθεί ηδκ εκγοιαηζηή ηαζηάκςζδ ιπμνεί 

κα επζηεοπεεί ιε ημ ζοκδοαζιυ θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ ιεευδςκ. Οζ θοζζημί ιέεμδμζ 

πενζθαιαάκμοκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ/ή ημο μλοβυκμο, ζοζηεοαζία ιε 

ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα, πνήζδ εδχδζιςκ ιειανακχκ, εθανιμβή βάιια 

αηηζκυαμθδζδξ ή ορδθήξ πίεζδξ. Οζ πδιζηέξ ιέεμδμζ αλζμπμζμφκ μοζίεξ πμο 

ακαζηέθθμοκ ηδκ εκγοιαηζηή δνάζδ, απμιαηνφκμκηαξ ημ οπυζηνςια (μλοβυκμ ηαζ 

θαζκυθεξ) ή θεζημονβχκηαξ ςξ ηαηάθθδθμ οπυζηνςια. Παναδμζζαηά, ζφιθςκα ιε ηδ 

ζοιααηζηή επελενβαζία ηςκ ηνμθίιςκ, πνμθαιαάκεηαζ δ ηαζηάκςζδ ιε γειάηζζια 

πμο πνμηαθεί απεκενβμπμίδζδ ηςκ PPOs, αθθά δε ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζηα MPV. 

Πμθθμί ηφπμζ πδιζηχκ μοζζχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηαζηάκςζδξ ηαζ 

ηαηακέιμκηαζ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ. Μέζα μλίκζζδξ (acidulants), υπςξ ημ ηζηνζηυ 

μλφ (ημ ααζζηυηενμ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ), ακαβςβζηέξ μοζίεξ (reductants), υπςξ ημ 

αζημναζηυ μλφ, πδθζηέξ εκχζεζξ (chelating agents), ζφιπθμηα ιέζα (complexing 

agents), εκγοιαηζημί ακαζημθείξ (enzyme inhibitors). Ζ εθανιμβή ηςκ μλέςκ, πμο 

βίκεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ μοζίεξ, είκαζ απμηεθεζιαηζηή. Σμ αζημναζηυ μλφ έπεζ 

πνμζςνζκή απμηεθεζιαηζηυηδηα εθέβπμο. Δπζπθέμκ πανάβμκηεξ εθέβπμο ηδξ 

εκγοιαηζηήξ ηαζηάκςζδξ απμηεθμφκ ημ πθςνζμφπμ κάηνζμ, ημ μπμίμ έπεζ αολδιέκδ 

δναζηζηυηδηα ζε παιδθά επίπεδα pH, ημ αζαέζηζμ, ημ ιέθζ πμο πενζέπεζ έκα ιζηνυ 

δναζηζηυ πεπηίδζμ, εθανιμβή πνςηεμθοηζηχκ εκγφιςκ ή πνςηεαζχκ ή πνςηεσκαζχκ 

υπςξ ανςιεθίκδ ελαβυιεκδ απυ ημκ ακακά, παπαΐκδ απυ ηδκ παπάβζα ηαζ θζηίκδ απυ 

ημ ζφημ ηαζ ηέθμξ ηα ανςιαηζηά ηαναμλοθζηά μλέα, ηα μπμία υιςξ θαίκμκηαζ 

απμηεθεζιαηζηά βζα αναπφ πνμκζηυ δζάζηδια. 

Οζ ηαηακαθςηέξ βεκζηά δείπκμοκ ιζα ηάζδ κα απμθεφβμοκ ηα ηνυθζια ιε 

ζοκηδνδηζηέξ μοζίεξ ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ ηα MPV ςξ πνμσυκηα ιε παναηηδνζζηζηά 

ημζκά ιε ηα ςιά ακεπελένβαζηα πνμσυκηα. Σα ηεθζηά παναηηδνζζηζηά ημο πνχιαημξ, 

ηδξ βεφζδξ ηαζ ηδξ οθήξ επζηοβπάκμκηαζ  πμθθέξ θμνέξ ιε ηδ αμήεεζα ηάπμζςκ 

πδιζηχκ μοζζχκ ηαζ βζ’ αοηυ ιενζημί επελενβαζηέξ απμθεφβμοκ κα ηα 

πνδζζιμπμζήζμοκ, δζυηζ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί υηζ ακηζηίεεηαζ ζηδκ απμδμπή ηςκ 

MPV ςξ “θοζζηά” πνμσυκηα. Αοηυ απμηεθεί έκακ θυβμ πμο ημ αζημναζηυ μλφ, ημ 

μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ πνμξ απμηνμπή ηδξ ηαζηάκςζδξ, πνμηζιάηαζ κ’ ακαβνάθεηαζ 

ςξ αζηαιίκδ C, εκχ επίζδξ πνμηζιμφκηαζ μοζίεξ πμο απακηχκηαζ θοζζηά ή πμο είκαζ 

πακμιμζυηοπεξ ιε θοζζηά ζοζηαηζηά, υπςξ ημ ηζηνζηυ μλφ. 

Οζ θοζζηέξ ιέεμδμζ πμο ζοιαάθθμοκ ζημκ έθεβπμ ηδξ εκγοιαηζηήξ 

ηαζηάκςζδξ αθθά ηαζ βεκζηά ζηδκ επζιήηοκζδ ηδξ ειπμνζηήξ γςήξ ηςκ MPV, είκαζ δ 

δζαηήνδζδ παιδθχκ εενιμηναζζχκ ηαηά ηα ζηάδζα ημο πεζνζζιμφ, ηδξ επελενβαζίαξ 

ηαζ ηδξ ζοκηήνδζδξ, δ ζοζηεοαζία ζε ηνμπμπμζδιέκδ/εθεβπυιεκδ αηιυζθαζνα, μζ 

εδχδζιεξ ιειανάκεξ, δ αηηζκμαυθδζδ ιε β αηηίκεξ ηαζ δ εθανιμβή ορδθήξ πίεζδξ. 

Ζ απχθεζα ηδξ πνάζζκδξ θοζζηήξ πνςζηζηήξ ηςκ ζζηχκ ηαζ δ επζηνάηδζδ 

ηίηνζκςκ πνςζηζηχκ (ηζηνίκζζια), είκαζ ιζα θοζζμθμβζηή δζενβαζία πμο πνμηαθείηαζ 

θυβς ηδξ ςνίιαζδξ ηαζ αοηέξ μζ πνςιαηζηέξ ιεηαθθαβέξ ιπμνμφκ κα επζηαποκεμφκ 

απυ ηδ δνάζδ ημο αζεοθεκίμο. Δπζηάποκζδ ημο βδναζιμφ επζηοβπάκεηαζ ηαζ θυβς ημο 

ιεηαηναοιαηζημφ ζηνεξ πμο πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ ακαπκμήξ, ηδξ παναβςβήξ 

αζεοθεκίμο. Γεκ έπεζ αηυια πθήνςξ δζαθεοηακεεί πμζεξ ακηζδνάζεζξ οπεζζένπμκηαζ 
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ηαηά ηδκ απχθεζα ηδξ πθςνμθφθθδξ ζηα πνάζζκα MPV. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

επελενβαζίαξ ηςκ MPV παναηδνείηαζ έηθοζδ μλέςκ ηαζ εκγφιςκ, υπμο ηαζ ηα δφμ 

αοηά ιπμνεί κα ειπθέημκηαζ ζηδκ απμζημδυιδζδ ηδξ πθςνμθφθθδξ. 

ε ιεθέηδ πμο είπε κα ηάκεζ ιε ηδ αεθηίςζδ ηδξ οθήξ, θνεζημημιιέκεξ 

πζπενζέξ ειααπηίζηδηακ ζημ πθςνζμφπμ αζαέζηζμ ηαζ ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 5 ηαζ 

10°C. Μεηά ηδκ πανέθεοζδ 4 διενχκ είπακ ζδιακηζηά ηαθφηενα απμηεθέζιαηα 

πμζμηζηήξ ειθάκζζδξ αοηέξ πμο ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 5°C ηαζ ζοκηδνήεδηακ 

αλζμπνεπχξ ιέπνζ ηαζ ηδκ 8
δ
 διένα, εκχ αοηέξ πμο ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 10°C 

πανμοζίαζακ ζδιακηζηή απχθεζα πθςνμθφθθδξ (Garcia and Barrett, 2002). 

 

 

 

3.5.2. Τθή 
 

Ζ οθή παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ηαηά ηδκ εηηίιδζδ ηδξ μπηζηήξ πμζυηδηαξ απυ 

ημκ ηαηακαθςηή. Σμ πνχια έπεζ ιεβαθφηενμ ακηίηηοπμ ζηδκ εηηίιδζδ, αθθά δ 

οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ παναηδνείηαζ ηαζ απυ αθθμζχζεζξ ζηδκ οθή. Ακ ηαζ 

ααζζηυξ ζοκηεθεζηήξ ηδξ οθήξ είκαζ βεκεηζηυξ πανάβμκηαξ, ςζηυζμ άθθμζ 

πανάβμκηεξ πμο ηδκ επδνεάγμοκ είκαζ δ ιμνθμθμβία, δ ηαηαζηεοή ημο ιεζμημζπίμο 

ηςκ ηοηηάνςκ, δ ζπανβή ηςκ ηοηηάνςκ, ημ πενζεπυιεκμ κενυ ηαζ αζμπδιζηά 

ζοζηαηζηά. Αιέζςξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ απμεήηεοζδ ηςκ 

μπςνμηδπεοηζηχκ ζε εκδεζηκουιεκδ εενιμηναζία ηαζ ζπεηζηή οβναζία βζα 

δζαηήνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ. Ζ εενιμηναζία ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ έπεζ ιέβζζημ 

ακηίηηοπμ ζημ πενζεπυιεκμ κενυ, ηδκ απχθεζα αάνμοξ ηαζ ηδ ιεηααμθζηή 

δναζηδνζυηδηα. Ζ θεανηυηδηα ηςκ μθυηθδνςκ μπςνμηδπεοηζηχκ είκαζ ακάθμβδ ηδξ 

ακαπκεοζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, εκχ δ ακαπκμή είκαζ εκημκυηενδ ζηα MPV. Καηά 

ηδκ ςνίιαζδ παναηδνείηαζ ιαθάηςια ηςκ ζζηχκ πμο ζπεηίγεηαζ ιε αζμπδιζηέξ 

ιεηαθθαβέξ ζημ ηοηηανζηυ ημίπςια ηαζ εκηυξ ημο ηοηηάνμο. Ακ ηαζ μ αηνζαήξ 

ιδπακζζιυξ πμο μδδβεί ζημ ιαθάηςια δεκ έπεζ απμζαθδκζζηεί πθήνςξ, απμδίδεηαζ 

ζδιακηζηυ ιενίδζμ εοεφκδξ ζηα πδηηζκμθοηζηά έκγοια. Γζα δζαηήνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ηδξ οθήξ βίκεηαζ πνήζδ δζαθοιάηςκ αζαεζηίμο – ακ ηαζ ιπμνεί κα ηάκμοκ πζηνή 

βεφζδ – ζε ζοκδοαζιυ ιε εενιζηή επελενβαζία ηαζ ζοζηεοαζία ιε ηνμπμπμζδιέκδ 

αηιυζθαζνα. 

Σμ κενυ οπάνπεζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ζηα θνέζηα μπςνμηδπεοηζηά ηαζ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ημο πνέπεζ ιεηά ηδ ζοβημιζδή κα απμεδηεφμκηαζ ζε πενζαάθθμκ πμο κα 

πανέπεηαζ ακάθμβδ οβναζία, ηαεχξ δ απχθεζα ημο κενμφ ιέζς ηδξ δζαπκμήξ δεκ 

ακαπθδνχκεηαζ. Αηυια ηαζ ιζηνέξ απχθεζεξ ζε πενζεηηζηυηδηα κενμφ ιπμνμφκ κα 

έπμοκ ιεβάθδ επίπηςζδ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ. Πμθθά μπςνμηδπεοηζηά 

έπμοκ πνμζηαηεοηζηυ ηδνχδεξ θεπηυ ζηνχια, πμο ηα πνμζηαηεφεζ απυ ηδκ απχθεζα 

κενμφ. Σα MPV είκαζ πμθφ εοπαεή ζηδκ απχθεζα φδαημξ, θυβς ηδξ αθαίνεζδξ ηδξ 

επζδενιίδαξ πμο δζαηδνεί ηδ ζπανβή ηαζ ηα πνμζηαηεφεζ απυ αθοδάηςζδ. Οζ 

ηναοιαηζζιέκμζ ζζημί θυβς ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ δ έηεεζδ ηςκ εζςηενζηχκ ζζηχκ 

ζημ αηιμζθαζνζηυ πενζαάθθμκ, μδδβεί ζε αθοδάηςζδ. Ζ αθοδάηςζδ ιπμνεί κα θάαεζ 

πχνα βζα μνζζιέκα MPV, υηακ ιεηά ημ πθφζζιμ ηςκ θνεζημημιιέκςκ πνμσυκηςκ 

βίκεζ ζηέβκςια ιε θοβμηέκηνζζδ βζα πμθθή χνα ή ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα. Γεκζηά, 

ηαηάθθδθμζ πεζνζζιμί ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ 

οβναζίαξ, ιπμνμφκ κα εθαπζζημπμζήζμοκ ηζξ απχθεζεξ ζε κενυ, εκχ είκαζ ζδιακηζηυ 

κα πενζμνζζημφκ ηα αένζα νεφιαηα βφνς απυ ηα πνμσυκηα (Garcia and Barrett, 2002). 
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3.6. οζηεοαζία ηνμθίιςκ 

 

 

3.6.1. Ονζζιυξ 
 

οζηεοαζία (αββθ. Packaging, βαθθ. Emballage, βενι. Verpackung) ζφιθςκα 

ιε ημ Λελζηυ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ (Μπαιπζκζχηδξ, 2002) ηαζ ημ θελζηυ 

“Μείγμκ Δθθδκζηυ Λελζηυ” (Σεβυπμοθμξ – Φοηνάηδξ, 2002), μνίγεηαζ 1) ημ κα 

ζοζηεοάγεζ ηακείξ (ηάηζ), δδθαδή δ ημπμεέηδζδ ή ηαηημπμίδζδ ζε ημοηί ή ηζαχηζμ 

βζα δζεοηυθοκζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ηαζ 2) ημ ηοπμπμζδιέκμ πενζηφθζβια ειπμνεφιαημξ 

(ιε πανηί ηθπ). Ο ηεπκμθμβζηυξ μνζζιυξ ηδξ θέλδξ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηοηθμπαίδεζα 

Πάπονμξ Λανμφξ Μπνζηάκκζηα, είκαζ δ ηεπκμθμβία ηαζ δ ιέεμδμξ ηαηάθθδθδξ 

πνμεημζιαζίαξ εκυξ αβαεμφ πνμξ ιεηαθμνά, απμεήηεοζδ ηαζ πχθδζδ.  

Σχνα υζμκ αθμνά ζηδ ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ (food packaging) μνίγεηαζ ημ 

ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο πενζθαιαάκμοκ ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ 

ηδκ ημπμεέηδζδ ημο πνμσυκημξ ζε ηαηάθθδθμ πενζέηηδ (Μπθμφηαξ, 2004b). 

 

 

 

3.6.2. ημπυξ οζηεοαζίαξ 
 

Ζ ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ – υκηαξ δ ηαηαθθδθυηενδ ακάθμβα ιε ημ πνμσυκ –  

ελοπδνεηεί πμθθαπθμφξ ζηυπμοξ, υπςξ: 

 

 Να εκενβεί ςξ πενζέηηδξ, πμο επζιενίγεζ ημ πνμσυκ ζε μιμζυιμνθεξ ιενίδεξ 

πνμξ πχθδζδ. 

 Να  πνμζηαηεφεζ απυ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ (ιδπακζηά αίηζα, θοζζημί 

ηαζ αζμθμβζημί πανάβμκηεξ), κα δζαηδνεί ζηαεενή ηδκ πμζυηδηα ηαζ κα δζαζθαθίγεηαζ 

δ ζοκηήνδζδ ηαζ δ οβζεζκή. 

 Να απμηνέπεζ ηδκ εζηειιέκδ κμεεία, οπμηθμπή ηαζ κα δζαζθαθίγεζ ηδ 

βκδζζυηδηά ημο πνμσυκημξ. 

 Να πνμαάθθεζ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ημο πνμσυκημξ ηαζ κα πνμζεθηφεζ ηδκ 

πνμζμπή ημο ηαηακαθςηή,  πανέπμκηαξ ημο πανάθθδθα απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ  

ζπεηζηά ιε ημ πνμσυκ. 

 Να δζεοημθφκεζ ηδκ ειπμνία ηαζ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ εοημθία ηαηά ηδ 

δζαηίκδζδ. 

 Να δζεοημθφκεζ ημκ ηαηακαθςηή ζηδ πνήζδ ημο πνμσυκημξ ηαζ ζηδ δζαπείνζζδ 

ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ. 

 Να ελαζθαθίγεζ μζημκμιία πχνμο. 

 

Ζ ζοζηεοαζία θεζημονβεί πανέπμκηαξ ζημ πνμσυκ παεδηζηή πνμζηαζία, 

εκενβχκηαξ ςξ θνάβια απυ ημ βφνς πενζαάθθμκ. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ 

ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ πνμζθένεζ ζημ ζοζηεοαζιέκμ πνμσυκ ηαζ εκενβδηζηή 

πνμζηαζία ηαοηυπνμκα ιε ηδκ παεδηζηή πνμζηαζία, υπςξ ζηδ ζοζηεοαζία ιε 

ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα (Μπθμφηαξ, 2004b). 
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3.6.3. Ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζοζηεοαζζχκ – πνμδζαβναθέξ οθζηχκ 

ζοζηεοαζίαξ 
 

Πένα απυ ηδ πνδζζιυηδηα ηδξ ζοζηεοαζίαξ, οπάνπμοκ ηαζ ανκδηζηέξ 

επζπηχζεζξ, υπςξ δ αφλδζδ ημο ηυζημοξ ζε πμζμζηυ επί ηδξ αλίαξ ημο 

ζοζηεοαζιέκμο πνμσυκημξ (20% ηαηά ιέζμ υνμ), αδοκαιία εηηίιδζδξ πμζυηδηαξ ζε 

πενίπηςζδ πθήνςξ αδζαθακμφξ ζοζηεοαζίαξ, ηίκδοκμξ ιεηαθμνάξ μοζζχκ απυ ημ 

οθζηυ ζοζηεοαζίαξ ζημ πενζεπυιεκμ οθζηυ (αθμνά ζηδκ οβζεζκή ηαζ ηα 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά), ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ ζε πενίπηςζδ πμο ημ 

οθζηυ ζοζηεοαζίαξ δεκ αζμ-απμζοκηίεεηαζ ηαζ δεκ ακαηοηθχκεηαζ. 

 

Πνμξ επζθμβή ηδξ εκδεζηκουιεκδξ ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ, εα πνέπεζ κα 

πθδνμφκηαζ ηάπμζα παναηηδνζζηζηά πμο αθμνμφκ ζηδ ζοζηεοαζία, υπςξ: 

 

 Να είκαζ απυθοηα αζθαθήξ απυ οβζεζκήξ απυρεςξ. 

 Να είκαζ εφπνδζηδ υζμκ αθμνά ζημ αάνμξ, ζημκ υβημ ηαζ ζημ ζπήια. 

 Να οπάνπεζ ιένζικα βζα δζαθακέξ ζδιείμ (ιδπακζζιυξ «παναεφνμο»), 

χζηε κα εηηζιάηαζ μπηζηά δ ηαηάζηαζδ ημο πνμσυκημξ απυ ημκ 

ηαηακαθςηή. 

 Να είκαζ εθηοζηζηή ηαζ ειθακίζζιδ πνμξ ημκ ηαηακαθςηή. 

 Να πανέπεζ ζηεβακυηδηα απυ οδναηιμφξ ηαζ αένζα ή κα επζηνέπεηαζ δ 

εθεβπυιεκδ ιεηαθμνά ημοξ ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ημο ζοζηεοαζιέκμο 

πνμσυκημξ. 

 Να πανέπεζ πνμζηαζία απυ ιδπακζηά αίηζα, θοζζημφξ ηαζ αζμθμβζημφξ 

πανάβμκηεξ (ηεπκζηέξ πνμτπμεέζεζξ) 

 Να έπεζ παιδθυ ηυζημξ παναβςβήξ ηαζ κα πνμένπεηαζ απυ εφημθα 

δζαεέζζιμ οθζηυ. 

 Να πανμοζζάγεζ ηαθή πνμζανιμζηζηυηδηα ζηα ιδπακήιαηα ζοζηεοαζίαξ. 

 Να ελαζθαθίγεζ ενιδηζηυ ηθείζζιμ, αθθά ιε εοημθία ζημ άκμζβια ηαζ 

δοκαηυηδηα επακαθαιαακυιεκμο ακμζβμηθεζζίιαημξ. 

 Να πανέπεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηαηακαθςηή. 

 Να είκαζ υζμ πζμ θζθζηή βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ κα δζεοημθφκεζ ημ πεζνζζιυ 

ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ (Μακςθμπμφθμο, 2003. Μπθμφηαξ, 2004b). 

 

 

 

3.6.4. Πθδνμθμνίεξ ακαβναθήξ επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ 
 

Σα ζημζπεία πμο ηνίκεηαζ οπμπνεςηζηή δ ακαβναθή ημοξ επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ 

ηνμθίιςκ είκαζ ηα ελήξ: 

 

i. Ζ μκμιαζία ημο πνμσυκημξ ηαζ ακαθμνά βζα ηδ θοζζηή ή επελενβαζιέκδ 

ηαηάζηαζδ ημο. 

ii. Ζ ζφζηαζδ ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ζε ααζζηά ζοζηαηζηά ηαζ μοζίεξ, εκχ δεκ 

ακαβνάθμκηαζ ζε κςπά μπςνμηδπεοηζηά, ηονζά, αμφηονα ηθπ. 

iii. Ζ ηαεανή πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ, εηθναζιέκδ ζε L, cl, ml, g, kg, 

αημθμοεμφιεκδ απυ ημ βνάιια e, ακ ημ πνμσυκ έπεζ παναπεεί ηαζ αημθμοεεί 

ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δ.Δ. πμο αθμνμφκ ηα ιέηνα ηαζ ζηαειά. 
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iv. Ζ πνμκμθμβία εθάπζζηδξ δζαηδνδζζιυηδηαξ, εκχ δεκ ακαβνάθεηαζ ζε 

μνζζιέκα πνμσυκηα, υπςξ κςπά μπςνμηδπεοηζηά, θζηέν, αθάηζ, γάπανδ, 

πνμσυκηα γαπανμπθαζηζηήξ ηθπ. 

v. Οζ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ δζαηήνδζδξ, υπςξ θυβμο πάνδ υηζ δζαηδνείηαζ εκηυξ 

ροβείμο. 

vi. Σμ υκμια ηαζ δζεφεοκζδ παναζηεοαζηή, ζοζηεοαζηή ή πςθδηή ημο πνμσυκημξ 

ζε πχνα ηδξ Δ.Δ. 

vii. Ο ηυπμξ παναβςβήξ ή πνμέθεοζδξ ημο πνμσυκημξ, ζε πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ 

ηίκδοκμξ παναπθάκδζδξ ημο ηαηακαθςηή. 

viii. Οζ μδδβίεξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνμσυκημξ, ζε πενίπηςζδ πμο δ πανάθεζρή 

ημοξ δεκ επζηνέπεζ ζημκ ηαηακαθςηή ηδ ζςζηή πνήζδ. 

ix. Ο ηςδζηυξ ανζειυξ, πμο αθμνά ζηα ηνυθζια ζε ημκζέναεξ, ημοηζά ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ηδκ διενμιδκία ηαζ ημ έημξ παναβςβήξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πανηίδα 

παναβςβήξ. 

 

Δπζπνυζεεηα, ιπμνεί κα ακαβνάθεηαζ δ δζαηνμθζηή αλία (π.π. εενιίδεξ, 

αζηαιίκεξ, πνςηεΐκεξ ηθπ), μ βναιιςηυξ ηχδζηαξ (bar code, ζφζηδια επζζήιακζδξ 

ηαζ ηςδζημπμίδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ) ηαζ ημ ζήια ηαηαθθδθυηδηαξ (αθμνά πνμσυκηα ιε 

αάζδ ημ ηνέαξ ηαζ ημ βάθα) (Μπθμφηαξ, 2004b). 

 

 

 

3.7 οζηεοαζία Με Σνμπμπμζδιέκδ Αηιυζθαζνα 

 

 
3.7.1. Δζζαβςβή 

 

Ζ ζοζηεοαζία ιε ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα (Modified Atmosphere 

Packaging, MAP) μνίγεηαζ ςξ δ ζοζηεοαζία εοπαεχκ ηνμθίιςκ, υπμο ζημ εζςηενζηυ 

πενζαάθθμκ ημο πενζέηηδ έπεζ βίκεζ ακηζηαηάζηαζδ ημο αένα ιε αένζμ ή ιίβια αενίςκ, 

πςνίξ πεναζηένς δοκαηυηδηα νφειζζδξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ αενίςκ. 

 Ζ πνχηδ ιμνθή ΜΑΡ πμο εθανιυζηδηε ειπεζνζηά είκαζ δ ζοζηεοαζία οπυ 

ηεκυ (vacuum packaging), πμο πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ηαζ ζήιενα βζα μνζζιέκα 

πνμσυκηα (π.π. ηνέαηα, ηονζά ηθπ, αθθά υπζ κςπά). Ο ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ 

ηεπκμθμβίαξ είκαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ πμζμηζηήξ θεμνάξ ημο θνεζημημιιέκμο 

πνμσυκημξ, ιεζχκμκηαξ υζμ πενζζζυηενμ δοκαηυκ ηδκ ακαπκεοζηζηή δναζηδνζυηδηα 

ηαζ ημ ιαναζιυ. Ζ ΜΑΡ επζηοβπάκεηαζ παεδηζηά ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ MPV ζε 

ενιδηζηά ζθναβζζιέκεξ διζπεναηέξ ζοζηεοαζίεξ ηαζ εκενβδηζηά ιε ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ημο αένα εκηυξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ιε ζοβηεηνζιέκμ ιίβια αενίςκ. Γζα 

ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο ανπζημφ αένα απυ ηδ ζοζηεοαζία ΜΑΡ εθανιυγμκηαζ δφμ 

ηεπκζηέξ, υπμο δ πνχηδ πενζθαιαάκεζ δζμπέηεοζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ αενίμο ιε 

πίεζδ, χζηε κα βίκεζ ακηζηαηάζηαζδ ημο αένα (ακ ηαζ παναιέκεζ πενίπμο 2-5% Ο2) 

ηαζ δ δεφηενδ ηεπκζηή πναβιαημπμζείηαζ ζε δφμ θάζεζξ, υπμο ανπζηά εθανιυγεηαζ 

ηεκυ αένμξ ηζ έπεζηα πναβιαημπμζείηαζ δ δζμπέηεοζδ ημο επζεοιδημφ ιίβιαημξ. ηα 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηςκ δφμ ηεπκζηχκ ζοβηαηαθέβμκηαζ δ πανάηαζδ δζάνηεζαξ γςήξ 

ηαζ ανχιαημξ, δ δεφηενδ ηεπκζηή είκαζ πζμ πνμκμαυνα θυβς ηςκ δφμ θάζεςκ, αθθά 

πανμοζζάγεζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα, αθμφ επζηοβπάκεηαζ πθήνςξ δ απμιάηνοκζδ 

ημο Ο2. 

 Σμ ζφζηδια ηδξ ΜΑΡ είκαζ δζαδναζηζηυ, επζηνέπμκηαξ αθθδθεπίδναζδ 

ιεηαλφ ηςκ θοζζμθμβζηχκ παναιέηνςκ ημο πνμσυκημξ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ 
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ζοζηεοαζίαξ (Αναακζημβζάκκδξ & Μπμζκέα, 2001; Μπθμφηαξ, 2004b; Tareq & 

Hotchkiss, 2002). 

 

 

3.7.2. Αένζα 
 

 Σα αένζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ζοκηήνδζδ ιε ηνμπμπμζδιέκδ 

αηιυζθαζνα είκαζ ηονίςξ ημ μλοβυκμ (Ο2), ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2) ηαζ ημ 

άγςημ (Ν2), εκχ έπεζ δζενεοκδεεί δ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ ηαζ άθθςκ αενίςκ, υπςξ 

ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO) ηαζ ημ δζμλείδζμ ημο εείμο (SO2), ηαεχξ ηαζ ηάπμζα 

εοβεκή αένζα πμο ανίζημοκ πενζμνζζιέκδ εθανιμβή, υπςξ ημ ήθζμ (Ζe), ημ ανβυ (Ar) 

η.ά. Γζα ηα πενζζζυηενα πνμσυκηα βίκμκηαζ δζαθμνεηζημί ζοκδοαζιμί ηςκ δομ ή ηνζχκ 

ααζζηχκ αενίςκ ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμσυκημξ.  

Σμ Ο2 ιεηέπεζ ζημ ιεηααμθζζιυ ηςκ αενυαζςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ θοηζηχκ 

ζζηχκ, ηαεχξ ηαζ ζε εκγοιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ, υπςξ δ μλείδςζδ εοαίζεδηςκ 

αζηαιζκχκ ηαζ ανςιάηςκ. Γζαηδνείηαζ ζε επζεοιδηά επίπεδα βζα κα απμθεοπεμφκ μζ 

ακαενυαζεξ ζοκεήηεξ, εκχ επδνεάγεηαζ απυ ηδ δζαδζηαζία ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ 

MPV, ηδ εενιμηναζία ζοκηήνδζδξ, ηδκ πεναηυηδηα ηδξ πθαζηζηήξ ζοζηεοαζίαξ, ημ 

νοειυ ηδξ ακαπκμήξ ημο πνμσυκημξ. Καηά ηδκ απμοζία ημο Ο2, πενζμνίγεηαζ δ 

ακάπηολδ ηςκ ανκδηζηχκ ηαηά Gram ααηηδνίςκ (αενυαζςκ ιζηνμμνβακζζιχκ 

αθθμίςζδξ, υπςξ μζ Pseudomonas), εκχ αολάκμκηαζ ηα εεηζηά ηαηά Gram ααηηήνζα 

(είδδ ιζηνμαενυθζθςκ, υπςξ ηα Lactobacillus ή Brothothrix). Οζ ακαενυαζεξ 

ζοκεήηεξ έπμοκ ιζηνή επίδναζδ ζε πνμαζνεηζηχξ ακαενυαζα ιζηνυαζα (εεηζηά ηαζ 

ανκδηζηά ηαηά Gram ααηηήνζα). 

Σμ CO2 απμηεθεί ημ πζμ ζδιακηζηυ αένζμ ζηζξ εθανιμβέξ ηδξ ΜΑΡ. Ζ δνάζδ 

ημο είκαζ ζζπονά ακαζηαθηζηή βζα μνζζιέκα ααηηδνζαηά ζηεθέπδ ηαζ ζδζαίηενα βζα ηα 

παεμβυκα. Όζμ δ εενιμηναζία αολάκεηαζ, δ ακηζιζηνμαζαηή ημο δνάζδ ιεζχκεηαζ. 

Όηακ δ ζοβηέκηνςζή ημο οπεναεί ημ 5% πανειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ πμθθχκ 

ααηηδνίςκ πμο πνμηαθμφκ ηνμθζηή αθθμίςζδ, ζδζαίηενα ηςκ ροπνυθζθςκ εζδχκ. Ζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ, ημκ ανζειυ ηαζ ηδκ δθζηία ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ, ηαεχξ ηαζ απυ ημ aw (εκενβυηδηα κενμφ), ημ pH, ηδ ζοβηέκηνςζδ 

ζε CO2 ημο πνμσυκημξ ηαζ ηδ εενιμηναζία απμεήηεοζδξ.  

Σμ Ν2 είκαζ αδνακέξ αένζμ ηαζ πανμοζζάγεζ πμθφ ιζηνή δζαθοηυηδηα ζημ κενυ 

ηαζ ζημ θίπμξ, εκχ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ακηζηαηάζηαζδ ημο Ο2, πνμξ επζανάδοκζδ ηδξ 

μλείδςζδξ ηαζ ηδξ ηάββζζδξ, αθμφ επζαναδφκεζ ηδκ ακάπηολδ αενυαζςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ αθθμίςζδξ. Δπζπνυζεεηα, ημ Ν2 ιπμνεί κα δνάζεζ επζηοπχξ ςξ 

πθδνςηζηυ οθζηυ ηαζ κα ειπμδίζεζ ηδκ «ηαηάννεοζδ» ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ 

εζδζηυηενα ζε ηνυθζια πμο απμννμθμφκ CO2. 

 Ζ επζθμβή απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ιζβιάηςκ βίκεηαζ ιε αάζδ ηδ θφζδ ηδξ 

ζοζηεοαζίαξ ηνμθίιςκ ιε ζηυπμ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή επζιήηοκζδ ημο πνυκμο 

ζοκηήνδζδξ ημο ζοζηεοαζιέκμο πνμσυκημξ πςνίξ κα εκέπεηαζ ηίκδοκμξ βζα ηδκ οβεία 

ημο ηαηακαθςηή (Αναακζημβζάκκδξ & Μπμζκέα, 2001; Μπθμφηαξ, 2004b; Tareq & 

Hotchkiss, 2002). 
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3.7.3. Πθεμκεηηήιαηα – Μεζμκεηηήιαηα ΜΑΡ 
 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ΜΑΡ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα ελήξ: 

 

 Πανάηαζδ δζάνηεζαξ γςήξ (50-70%) 

 Γζεφνοκζδ ηδξ δζακμιήξ ηςκ πνμσυκηςκ ιε ιεζςιέκμ ηυζημξ, θυβς 

ηςκ θζβυηενμ ζοπκχκ δζακμιχκ 

 Πανμπή πνμσυκηςκ ορδθήξ πμζυηδηαξ  

 Δθηοζηζηυηενδ πανμοζίαζδ – ηαθφηενμξ πενζιεηνζηυξ έθεβπμξ ημο 

πνμσυκημξ 

 Δθάπζζηδ ή ηαιία ακάβηδ βζα πνήζδ πδιζηχκ ζοκηδνδηζηχκ 

 Τβζεζκή ζοζηεοαζία ιε ενιδηζηυ ζθνάβζζια 

 

ηα ιεζμκεηηήιαηα πενζθαιαάκμκηαζ ηα παναηάης: 

 

 Δπζπνυζεεημ ηυζημξ (ορδθυ ηυζημξ ηεθαθαίμο βζα ακαβηαίμ 

ελμπθζζιυ βζα ΜΑΡ, ηςκ αενίςκ, ηςκ ακαθοηζηχκ μνβάκςκ βζα ημκ 

έθεβπμ ηδξ ζφκεεζδξ αενίςκ, ηςκ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ημο 

ζοζηήιαημξ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ βζα απμθοβή δζαννμχκ) 

 Δπζαεαθδιέκμξ έθεβπμξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

 Γζαθμνεηζηά ιίβιαηα αενίςκ ακάθμβα ιε ημ πνμσυκ 

 Ακαβηαίμξ εζδζηυξ ελμπθζζιυξ ηαζ ηαηάθθδθδ εηπαίδεοζδ 

 Αζθάθεζα πνμσυκηςκ 

 Αολδιέκμξ υβημξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ επδνεάγεζ δοζιεκχξ ημ ηυζημξ 

ιεηαθμνάξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ζε πχνμ πνμξ έηεεζδ ημο πνμσυκημξ 

 Απχθεζα ηάεε εεηζηήξ επίδναζδξ ζε πενίπηςζδ πμο δ ζοζηεοαζία 

δζαννδπεεί ή πανμοζζάζεζ δζαννμέξ 

 (Αναακζημβζάκκδξ & Μπμζκέα, 2001; Finn, 1997; Μπθμφηαξ, 2004b; 

Sivertsvik et al., 2002). 

 

 

 

 

 

3.7.4. Μζηνμαζμθμβζηή αζθάθεζα ηδξ ζοζηεοαζίαξ ΜΑΡ 
 

Ζ ακάπηολδ ηςκ πενζζζυηενςκ ααηηδνίςκ, εζδζηυηενα ηςκ ροπνυηνμθςκ, πμο 

είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ αθθμίςζδ ηςκ ηνμθίιςκ, πανειπμδίγεηαζ απυ ημ CO2 ζε 

ζοβηεκηνχζεζξ 5-50% ηαη’ υβημ, εκχ δ δνάζδ ημο είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ζε 

ζοβηέκηνςζδ 20-30% ηαζ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ ζοκηήνδζδξ ιε ρφλδ. Γεκζηά, ηα 

παεμβυκα ααηηήνζα είκαζ θζβυηενμ εοαίζεδηα απυ ηα ανκδηζηά ηαηά Gram ααηηήνζα. 

Οζ πενζζζυηενμζ ιφηδηεξ βζα κα επζαζχζμοκ πνεζάγμκηαζ ηδκ πανμοζία Ο2 ηαζ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ζδζαίηενδ εοαζζεδζία ζε ορδθά πμζμζηά CO2. Πμθθέξ γφιεξ 

είκαζ ζηακέξ κ’ ακαπηοπεμφκ ιε πθήνδ απμοζία Ο2 ηαζ ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ είκαζ 

ακεεηηζηέξ ζημ CO2.  

Οζ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ CO2 ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εθάηηςζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ, απμηεθμφκ επαολδιέκμ πανάβμκηα πανειπυδζζδξ ηαζ ακαζημθήξ ζηα 

Staphylococcus aureus, είδδ Salmonella, Escherichia coli ηαζ Yersinia enterocolitica. 

Ωζηυζμ, ζε εενιμηναζίεξ <5°C δεκ ακαζηέθθεηαζ πθήνςξ δ δνάζδ ηςκ 
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ιζηνμμνβακζζιχκ Clostridium botulinum ηφπμο Δ, Listeria monocytogenes, Yersinia 

enterocolitica, εκηενμημλζβεκζηή Escherichia coli ηαζ Aeromonas Hydrophilia. 

Ακαπηφζζμκηαζ  ζε εενιμηναζίεξ θίβμ ορδθυηενεξ ηςκ 5°C ηα Staphylococus aureus, 

Vibrio parahaemolyticus, Bacillus cereus ηαζ ηα είδδ Salmonella, εκχ πνήγεζ 

πνμζμπήξ δ Listeria monocytogenes, πμο ακαπηφζζεηαζ ζε ζπεηζηά ακηίλμεξ 

ζοκεήηεξ, δδθαδή πανμοζίαξ ιζηνήξ πμζυηδηαξ Ο2 ηαζ παιδθχκ εενιμηναζζχκ. 

Γεκζηά, εκδείηκοηαζ δ απμεήηεοζδ ημο πνμσυκημξ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ (<3,3°C) 

ηαζ ιε CO2 ημοθάπζζημκ 2%, πνμξ απμθοβή ιυθοκζδξ ιε Clostridium botulinum 

ηφπμο Δ. Ακάθμβα ιε ημ παεμβυκμ ααηηήνζμ ιπμνεί κα πνμηθδεεί κεονμιοσηή 

πανάθοζδ, δζάννμζα, βεκζηή ιυθοκζδ ζοζηήιαημξ ηθπ. 

Σα ροπνυηνμθα παεμβυκα είκαζ πνμαζνεηζηχξ ακαενυαζα, έηζζ χζηε δ 

ζοζηεοαζία ΜΑΡ δεκ πνμζθένεζ απαναίηδηα ηνυπμοξ ηαηαζημθήξ ηδξ ακάπηολδξ 

ημοξ. Tα E. coli, Y. enterocolitica  ηαζ A. hydrophila ιπμνμφκ κα ελμθμενεοημφκ ιε 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ παζηενίςζδξ, εκχ ημ L. monocytogenes ιπμνεί κα εθεβπεεί υηακ ημ 

pH ηοιαίκεηαζ ηάης απυ 5.6 (Αναακζημβζάκκδξ & Μπμζκέα, 2001; Brody, 1989; 

Μπθμφηαξ, 2004a). 

  

 

 

3.7.5. Τθζηά οζηεοαζίαξ ΜΑΡ ηαζ ελμπθζζιυξ 
 

 

Μειανάκεξ πμθοιενχκ (πθαζηζηχκ) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ΜΑΡ είκαζ 

μζ ελήξ: 

 

 Πμθοαζεοθέκζμ (ΡΔ):  

Υαιδθήξ ποηκυηδηαξ (LDPE) 

Τρδθήξ ποηκυηδηαξ (HDPE) 

Γναιιζηυ παιδθήξ ποηκυηδηαξ (LLDPE) 

οιπμθοιενή αζεοθεκίμο:  

 Αζεοθεκμλζηυξ αζκοθεζηέναξ (EVA) 

 Αζεοθεκμ-αζκοθζηή αθημυθδ (EVOH) 

 Πμθοπνμποθέκζμ (ΡΡ): 

Πνμζακαημθζζιέκμ (ΟΡΡ) 

Δπζηαθοιιέκμ ιε πμθοαζκοθζδεκμπθςνίδζμ (PVDC) 

Μεηαθθζγέ 

 Πμθοαζκοθζδεκμπθςνίδζμ (PVDC) 

 Πμθοαζκοθμπθςνίδζμ (ΡVC) 

 Πμθοζηονυθζμ (PS) 

 Πμθοαηνοθμκζηνίθζμ (ΡΑΝ) 

 Πμθοεζηένεξ 

Πμθοηενεθεαθζηυξ αζεοθεζηέναξ (ΡΔΣ ή ΡΔΣΔ): 

 Άιμνθδ δμιή (ΑΡΔΣ) 

 Κνοζηαθθζηή δμιή (CPET) 

 Πμθοαιίδζα ή Νάζθμκ (Nylon, ΡΑ): 

Nylon 6 

Nylon 6.6 

Nylon 11 
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Πενίπμο ημ 56% ηαηά αάνμξ ηςκ πθαζηζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ 

ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ είκαζ ΡΔ. 

Σμ LDPE πανμοζζάγεζ ηδ ιεβαθφηενδ εθανιμβή ζηδ ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ, 

θυβς ημο παιδθμφ ηυζημοξ ηαζ ηδξ εοηαιπηυηδηαξ πμο πανμοζζάγεζ, εκχ εεςνείηαζ 

ςξ ημ πθέμκ αδνακέξ πθαζηζηυ οθζηυ, υπμο ιε ηαηάθθδθμοξ πεζνζζιμφξ ηαείζηαηαζ 

εκηεθχξ αηίκδοκμ. 

Σμ HDPE πανμοζζάγεζ ιζηνυηενδ δζαπεναηυηδηα ζε αένζα ηαζ ιεβαθφηενδ 

ιδπακζηή ακημπή ζε ζπέζδ ιε ημ LDPE. Σμ LLDPE έπεζ ηενδίζεζ έδαθμξ ηεθεοηαία 

ηαευηζ ζοκδοάγεζ μπηζηέξ ηαζ εενιμζοβημθθδηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο LDPE ηαζ ηζξ 

ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα βζα ακημπή ημο HDPE. 

Ο EVA πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζοβημθθδηζηυ ιέζμ ζηδ ηαηαζηεοή πμθφθοθθςκ 

ιειανακχκ πμο πανμοζζάγμοκ δοζημθίεξ ζηδ ζοβηυθθδζή ημοξ. 

Σμ οθζηυ EVOH πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εκδζάιεζμ ζηνχια ζε πμθφθοθθδ 

ιειανάκδ, θυβς ηδξ εοαζζεδζίαξ πμο πανμοζζάγεζ ζηδκ οβναζία, εκχ εκδείηκοηαζ βζα 

ηδ ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ ιε εοαίζεδηα ζηζξ μλεζδχζεζξ θυβς επίδναζδξ μλοβυκμο. 

Σμ ΡΡ πνδζιμπμζείηαζ ιυκμ ςξ ζοβημθθδηζηυ ιέζμ, εκχ ιαγί ιε ημ ΟΡΡ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή εφηαιπηςκ ηαζ δφζηαιπηςκ πενζεηηχκ. 

Σμ PVDC ζπδιαηίγεζ ιειανάκεξ ιε ηδ παιδθυηενδ δζαπεναηυηδηα ζε 

οδναηιμφξ ηαζ αένζα, εκχ έπεζ ελαζνεηζηή ζηακυηδηα πνμζηυθθδζδξ ηαζ δφκαηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεεί πνμξ επζηάθορδ οθζηχκ. 

Σμ ΡVC έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα ηεκηχκεηαζ ηαζ κα ζοννζηκχκεηαζ αηυιδ ηαζ ζε 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ πανμοζζάγεζ πμθφ ηαθή ζηεβακμπμίδζδ. 

Σμ PS είκαζ έκα εενιμπθαζηζηυ ιε ορδθή ιδπακζηή ακημπή, ζπεηζηά 

εφενοπημ, ορδθή δζαπεναηυηδηα, ιαθαηχκεζ ζε παιδθή εενιμηναζία ηαζ εοαίζεδημ 

ζηζξ πνμζηνμφζεζξ. 

Σμ ΡΑΝ έπεζ ελαζνεηζηή ζηεβακμπμζδηζηή ζηακυηδηα ιε πενζμνζζιέκδ υιςξ 

ακημπή ζηα πηοπήιαηα. Γεκζηά, πνδζζιμπμζείηαζ ζπάκζα. 

Ο ΡΔΣ απμηεθεί ζπμοδαίμ οθζηυ βζα ζοζηεοαζία ηνμθίιςκ, θυβς ηδξ δρδθήξ 

ιδπακζηήξ ακημπήξ ηαζ ηδξ πδιζηήξ αδνάκεζαξ απυ -70° έςξ 135°C. ηδ ΜΑΡ 

ζοζηεοαζία πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμθφθοθθεξ ιειανάκεξ ηαζ αθμφ έπεζ οπμζηεί 

ηάκοζδ, εκχ πθεμκέηηδια απμηεθεί υηζ ημ ηφπςια ηδξ επζζήιακζδξ βίκεηαζ ιε 

εοπένεζα. 

Σμ APET είκαζ δζαοβέξ ηαζ δέπεηαζ πνμζακαημθζζιυ πνμξ απυηηδζδ 

απαζημφιεκδξ ακημπήξ, εκχ ημ CPET είκαζ αδζαθακέξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή δίζηςκ ηαζ πζάηςκ, ηα μπμία επζδέπμκηαζ εένιακζδ ζε θμφνκμοξ 

ιζηνμηοιάηςκ. 

Σα ΡΑ έπμοκ πανυιμζεξ ζδζυηδηεξ ηαζ εθανιμβέξ ιε ημκ ΡΔΣ. ε ΜΑΡ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ιαγί ιε ΡΔ ςξ πμθφθοθθεξ ιειανάκεξ, ηονίςξ ζε 

ηαπάηζα ή ηαθφιιαηα ζοζηεοαζζχκ (Αναακζημβζάκκδξ & Μπμζκέα, 2001; 

Μπθμφηαξ, 2004b). 

Σμ πνμζακαημθζζιέκμ πμθοπνμποθέκζμ (ΟΡΡ) απμηεθεί ημ πζμ 

πμθοπνδζζιμπμζμφιεκμ οθζηυ βζα ηδκ MAP. Κάπμζεξ ιεθέηεξ ςζηυζμ πνμηείκμοκ ηδκ 

εθανιμβή ιειανακχκ ιε ιζηνέξ μπέξ βζα κα απμθεοπεμφκ μζ ακαενυαζεξ ζοκεήηεξ, 

εκχ άθθεξ πνμηείκμοκ ιειανάκεξ επεκδοιέκεξ ιε ηεναιζηυ οθζηυ (Tareq & 

Hotchkiss, 2002). 

 

 

Καηάθθδθα οθζηά βζα ηδ ζοζηεοαζία ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ είκαζ ηα 

ελήξ: 

 Πθαζηζηέξ ιειανάκεξ 
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 Πμθφθοθθεξ ή πμθοζηνςιαηζηέξ ιειανάκεξ (laminates) ηαζ μζ ιειανάκεξ 

ζοκελχεδζδξ (coextruded films) 

 Ζιζδφζηαιπημζ πθαζηζημί πενζέηηεξ (δίζημζ, ηφπεθθα, ζηαθάηζα, η.ά.) 

 

 

Σμ ζοκεεηζηυ πθαζηζηυ είκαζ ημ οθζηυ απυ ημ μπμίμ ηαηαζηεοάγμκηαζ μζ 

ζοζηεοαζίεξ ΜΑΡ. Σα πθαζηζηά είκαζ πμθοιενή ηαζ βζα ηδ ζοζηεοαζία ΜΑΡ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εενιμπθαζηζηά πμθοιενή, δδθαδή πμθοιενή πμο ααειζαία 

ιαθαηχκμοκ ιε δκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηήημκηαζ απυ ηδ ρφλδ. Δπίζδξ, ηα 

εενιμπθαζηζηά πμθοιενή παναηηδνίγμκηαζ ςξ βναιιζηά πμθοιενή, ηαεχξ 

απμηεθμφκηαζ απυ ιαηνμιυνζα πμο επεηηείκμκηαζ ιυκμ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ. Σα 

εενιμπθαζηζηά πμθοιενή πμθφ εφημθα ιμνθμπμζμφκηαζ ζε ιειανάκεξ ή θφθθα. 

Μειανάκδ (film) είκαζ μ θεπηυξ οιέκαξ πθαζηζημφ ιε πάπμξ ιζηνυηενμ απυ 

0.1mm, ηαη’ άθθμοξ 0.25mm ή 15mils=0.375mm. ε πενίπηςζδ πμο λεπενκζμφκηαζ 

αοηά ηα υνζα πάπμοξ, ηυηε παναηηδνίγμκηαζ ςξ θφθθα (sheets).  

Πμθφθοθθεξ ή πμθοζηνςιαηζηέξ ιειανάκεξ είκαζ μζ ιειανάκεξ πμο 

απμηεθμφκηαζ απυ αθθεπάθθδθα ζηνχιαηα πθαζηζηχκ ιειανακχκ ζε ζοκδοαζιυ ή 

πςνίξ ιε άθθα εφηαιπηα οθζηά ζοζηεοαζίαξ, υπςξ ημ θφθθμ αθμοιζκίμο ηαζ ημ πανηί. 

Οζ πμθφθοθθεξ ιειανάκεξ ζοκδοάγμοκ ζδζυηδηεξ πμο δε εα ιπμνμφζακ κα έπμοκ μζ 

απθέξ ιειανάκεξ απυ ιυκεξ ημοξ. 

Οζ ιειανάκεξ ζοκελχεδζδξ απμηεθμφκηαζ απυ δφμ ή πενζζζυηενα ζηνχιαηα 

δζαθμνεηζηχκ πθαζηζηχκ ιειανακχκ, ηα μπμία ελένπμκηαζ  ηαοηυπνμκα απυ ημζκή 

ιήηνα ελςεδηή, ιε απμηέθεζια κα απμηεθμφκ ιζα εκζαία ιειανάκδ. Ζ δζαθμνά ημοξ 

ιε ηζξ πμθφθοθθεξ ιειανάκεξ έβηεζηαζ ζημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ ζημ υηζ δεκ 

πενζθαιαάκμοκ άθθα εφηαιπηα οθζηά. Σα ηέζζενα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα ημοξ 

έκακηζ ηςκ πμθφθοθθςκ ιειανακχκ είκαζ δ άνζζηδ ζηεβακυηδηά ημοξ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε ημ παιδθυ ηυζημξ, είκαζ θεπηυηενεξ ιε εθαθνχξ ιεβαθφηενμ πάπμξ απυ ιζα απθή 

ιειανάκδ, ηα ζηνχιαηα ιεηαλφ ημοξ απμηεθμφκ έκα εκζαίμ ζχια ηαζ ηέθμξ δφκακηαζ 

κα ιμνθμπμζδεμφκ ζε ηφπεθθα, ζςθδκάνζα ηαζ δίζημοξ πνμξ πνδζζιμπμίδζδ ζε 

ζοζηεοαζίεξ δζαθυνςκ ηνμθίιςκ. 

Οζ διζδφζηαιπημζ πθαζηζημί πενζέηηεξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ηζξ ελήξ 

ιεευδμοξ: α) εενιμιμνθμπμίδζδ, α) έβποζδ ζε ηαθμφπζ ηαζ ιμνθμπμίδζδ ιε ορδθή 

πίεζδ, ηαζ β) ιμνθμπμίδζδ ζε ηαθμφπζ πνμζπδιαηζζιέκμο πνμπθάζιαημξ (ιε αένα 

οπυ πίεζδ ηαζ ηέκηςια ιαγί ιε αένα οπυ πίεζδ)  

 

Οζ πνμτπμεέζεζξ υζμκ αθμνά ζηζξ ζδζυηδηεξ βζα επζθμβή ημο πθαζηζημφ 

ζοζηεοαζίαξ ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ, είκαζ: 

 

 Ζ ηαηαθθδθυηδηα ημο βζα ηα ηνυθζια (πςνίξ ηδκ ιεηαθμνά μοζζχκ ζηα 

ηνυθζια ζε ιεβαθφηενα επίπεδα απυ ηα επζηνεπυιεκα). 

 ηεβακυηδηα ή εθεβπυιεκδ πεναηυηδηα βζα οδναηιμφξ ηαζ αένζα ακάθμβα 

ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πνμσυκημξ. 

 Δθηοζηζηή ειθάκζζδ ηαζ δζαθακέξ ζδιείμ βζα μπηζηυ έθεβπμ. 

 Ακημπή απυ ζηζζίιαηα. 

 Ακηζεαιαςηζηέξ ζδζυηδηεξ πνμξ ακαπαίηζζδ ηδξ ζοιπφηκςζδξ οδναηιχκ 

ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ηδξ ζοζηεοαζίαξ (ιε επζηάθορδ πδιζηχκ μοζζχκ 

επί ηδξ εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο πενζέηηδ, υπςξ εζηένεξ θζπανχκ 

μλέςκ). 

 Ηηακυηδηα βζα ελαζθάθζζδ ζζπονήξ εενιμζοβηυθθδζδξ πνμξ απμθοβή 

δζαννμχκ. 



 39 

 

Οζ πενζέηηεξ ηαζ μ ακηίζημζπμξ ελμπθζζιυξ ημοξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ 

ζοζηεοαζία ΜΑΡ δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ ηφπμοξ: α) πενζέηηεξ απυ εενιμιμνθμπμίδζδ 

ιειανάκδξ (ηφπεθθα ή δίζημζ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ζε ιδπακέξ ιε ζφζηδια έβποζδξ 

αένζμο ιίβιαημξ ιεηά ηδ δδιζμονβία ηεκμφ ηαζ πνζκ ημ ενιδηζηυ ηθείζζιμ ημο 

πενζέηηδ), α) πενζέηηεξ ζε ζαηίδζα ηφπμο ιαλζθάνζ, πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ζε ιδπακέξ 

υπμο δ πθαζηζηή ιειανάκδ δζαιμνθχκεηαζ ζε ζοκεπή ζςθήκα, ζημκ μπμίμ εζζένπεηαζ 

ημ πνμσυκ ηαζ εηδζχηεηαζ μ πενζααθθυιεκμξ αέναξ ημο πνμζυκημξ ιε νεφια αενίμο, 

εκχ πνζκ ζθναβζζηεί μ πενζέηηδξ εβπέεηαζ απυ εζδζηυ αηνμθφζζμ ημ ιίβια αενίςκ. β) 

πνμηαηαζηεοαζιέκμζ πενζέηηεξ ιε ααθαίδα, υπμο έπμοκ ιμνθή ζαηημφθαξ ιε εζδζηή 

ααθαίδα ηαζ δ ζθνάβζζδ ημο πενζέηηδ βίκεηαζ ιε εενιμζοβηυθθδζδ, εκχ ιέζς ηδξ  

πνμζανιμβήξ εζδζηήξ ζοζηεοήξ επί ηδξ ααθαίδαξ, δδιζμονβείηαζ ηεκυ ηαζ εβπέεηαζ ημ 

αένζμ ιίβια πνζκ ημ ηθείζζιμ (Μπθμφηαξ, 2004b). 

 

 

 

3.7.6. MPV ζε  οζηεοαζία ΜΑΡ 

 
Σδκ πζμ ιεθεηδιέκδ ιέεμδμ ζοζηεοαζίαξ βζα ηα MPV, απμηεθεί δ 

ζοζηεοαζία ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ, υπμο μζ ιεηααμθζηέξ δζενβαζίεξ 

εθαηηχκμκηαζ ιε ηδκ δζμπέηεοζδ εκηυξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ παιδθχκ επζπέδςκ μλοβυκμο 

(3-5%) ηαζ/ή ιε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (3-8%), ιε 

απμηέθεζια ημ ιεζςιέκμ νοειυ θεμνάξ. Ο νοειυξ ηςκ ιεηααμθζηχκ ακηζδνάζεςκ 

ηνζπθαζζάγεηαζ ή ηεηναπθαζζάγεηαζ βζα ηάεε αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά 10°C, 

εκχ εκδεζηκουιεκδ εενιμηναζία δζαηίκδζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ είκαζ 0-5°C. Ζ 

ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα δφκαηαζ κα δδιζμονβδεεί παεδηζηά ιέζς ηδξ 

θοζζμθμβζηήξ ακαπκμήξ ή εκενβδηζηά ιε ειθφζδζδ αενίςκ εκηυξ ηδξ ζοζηεοαζίαξ. Ζ 

ζζμννμπδιέκδ αηιυζθαζνα ζηδ ζοζηεοαζία ΜΑΡ θαιαάκεζ πχνα εθυζμκ ημ μλοβυκμ 

οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηακαθζζηυιεκδ πμζυηδηα ζε μλοβυκμ ακάθμβα 

πάκηα ιε ημ πνμσυκ (Gómez-López, 2006; Μπθμφηαξ, 2004b). Σμ πζμ ζδιακηζηυ 

γήηδια ιε ηδκ ακαπκμή είκαζ κα εκημπζζηεί δ εθάπζζηδ ηζιή ημο Ο2, πμο δεκ 

οπμααειίγεζ ηδκ πμζυηδηα ή κα οπμθμβζζηεί ζε πμζα ηζιή Ο2, δ ακαενυαζα δζαδζηαζία 

θαιαάκεζ ηονίανπμ νυθμ ζηδκ ακαπκμή (Watada et al., 1996). 

Ζ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ 

θεζημονβία ηδξ ζοζηεοαζίαξ ΜΑΡ, εκχ επδνεάγεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηνζχκ 

ιεηααθδηχκ, υπςξ ηδ ιεηααμθή ηδξ ακαπκμήξ (Q10), ηδκ ηαοηυπνμκδ δζαθμνμπμίδζδ 

ηδξ πεναηυηδηαξ ηδξ ιειανάκδξ ηαζ ηδκ ακεηηζηυηδηα ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ ζε 

ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ CO2 ηαζ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ Ο2 (Prince, 1989). 

ηδ ζοζηεοαζία ΜΑΡ πνέπεζ κα επζηεοπεεί πενζμνζζιυξ ηδξ ακηαθθαβήξ 

αενίςκ, ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ ηδξ αενυαζαξ ακαπκμήξ, πμο ζοκηεθεί ζηδκ επέηηαζδ ηδξ 

δζάνηεζαξ γςήξ ημο πνμσυκημξ. Γεκ πνέπεζ πμηέ κα επέθεεζ πθήνδξ ειπυδζζδ ηδξ 

αενυαζαξ ακαπκμήξ, δζυηζ εα θάαεζ πχνα δ ακαενυαζα, πμο ζοκηεθεί ζηδκ ιεηαηνμπή 

ηςκ ζαηπάνςκ ηαζ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ζε δζμλείδζμ ημο άκεναηα, αθημυθδ, 

αηεηαθδεΰδδ ηαζ άθθεξ μνβακζηέξ μοζίεξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ ηάπζζηδ αθθμίςζδ ημο 

πνμσυκημξ. οκεπχξ, δ ζοζηεοαζία ΜΑΡ βζα μπςνμηδπεοηζηά πνέπεζ κα έπεζ 

εηθεηηζηή πεναηυηδηα, χζηε κα επζηνέπεζ ηδκ εθεβπυιεκδ πεναηυηδηα ζε αένζα. 

Υαιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ Ο2 (< 2%) μδδβεί ζε ακαενυαζα ακαπκμή ακάθμβα ιε ημ 

πνμσυκ, εκχ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ CO2 πνμηαθμφκ γδιζά βζα μνζζιέκα 

πνμσυκηα. Ζ πανμοζία  Ο2 ζε ζοκζζηχιεκδ παιδθή ζοβηέκηνςζδ ειπμδίγεζ ηδκ 

ακάπηολδ ημο C. botulinum, αθθά δεκ ελαθείθεηαζ μ ηίκδοκμξ ακάπηολδξ παεμβυκςκ, 
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υπςξ ηδξ Listeria monocytogenes, ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ (0°C), βζ’ αοηυ ηαζ 

ζοζηήκεηαζ κα ηδνμφκηαζ ηακυκεξ οβζεζκήξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα πνμεημζιαζίαξ ηαζ 

ζοζηεοαζίαξ (Gómez-López, 2006; Μπθμφηαξ, 2004b). 

Πνμηεζκυιεκδ εενιμηναζία ηαζ πενζεηηζηυηδηα αενίςκ, ιε ιέηνζα 

απμηεθεζιαηζηυηδηα, ζε ηφαμοξ πζπενζάξ είκαζ εενιμηναζία 0-5° C, μλοβυκμ 3% ηαζ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα 5-10% (Gorny, 2001). 

Σμ ζδιακηζηυηενμ ιεζμκέηηδια ηςκ πμθοιενχκ ιειανακχκ, πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ MAP, είκαζ υηζ ειπμδίγμοκ ζε ιεβαθφηενδ ηθίιαηα ημ CO2 

απ’ υηζ ημ Ο2. Ζ ακαθμβία CO2 - Ο2 ημο ζοκηεθεζηή πεναηυηδηαξ είκαζ 4-6:1 ηαζ 

ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζηδ ιείςζδ ημο πνυκμο γςήξ ηςκ πνμσυκηςκ, θυβς ηδξ ιδ 

δζαηήνδζδξ ηδξ απαζημφιεκδξ ακαθμβίαξ ημο ιίβιαημξ αενίςκ εκηυξ ημο πενζέηηδ ηαζ 

αοηυ ακηζηίεεηαζ ζημ ζημπυ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ΜΑΡ ζηζξ ζοζηεοαζίεξ (Tareq & 

Hotchkiss, 2002). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
μ
 

 

 

4.1 Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ 
 

 

Πζπενζέξ (Capsicum annuum var. annuum L.), πμζηζθίαξ Twingo F1, 

ζοβημιίζηδηακ ζημ ζηάδζμ ηδξ ειπμνζηήξ ςνζιυηδηαξ ηαζ ιεηαθένεδηακ ζημ 

ενβαζηήνζμ ιεηαζοθθεηηζηχκ –ιεηαζοβημιζζηζηχκ πεζνζζιχκ ηαζ ηοπμπμίδζδξ, δφμ 

χνεξ ιεηά ηδ ζοθθμβή ημοξ. 

ημ ενβαζηήνζμ ανπζηά, έβζκε δζαθμβή ηςκ ηανπχκ ςξ πνμξ ημ πνχια, ημ 

αάνμξ ηαζ ημ ιέβεεμξ. Κανπμί ηαπεηηζημί, ιε ακμζπηυ πνχια, πμο δεκ είπακ θηάζεζ ζε 

επίπεδμ ειπμνζηήξ ςνζιυηδηαξ, ηανπμί ζε πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ ςνίιαζδξ 

(πναζζκμηυηηζκμζ), ηαεχξ ηαζ ηανπμί ιε δοζιμνθίεξ, πθδβςιέκμζ ή ιε ίπκδ 

πνμζαμθχκ, απμιαηνφκεδηακ. 

ηδ ζοκέπεζα, αημθμφεδζε πθφζζιμ ηςκ πζπενζχκ ηαζ ημπή ημοξ ζε νμδέθεξ 

πθάημοξ 1εη. Ζ ημπή πναβιαημπμζήεδηε ιε ημθηενά ιαπαίνζα, βζα υζμ ημ δοκαηυκ 

ιζηνυηενδ αθάαδ ηςκ ζζηχκ. Οζ θνεζημημιιέκεξ πζπενζέξ απμθοιάκεδηακ βζα 2 

θεπηά ηδξ χναξ, ιε κενυ εενιμηναζίαξ 5°C, πμο πενζείπε 200ppm πθςνίμο (NaCIO 

4,8 %). Αημθμφεδζε ζηέβκςια ιε απμννμθδηζηυ πανηί ηαζ ζοζηεοαζία ζε πθαζηζηέξ 

ζοζηεοαζίεξ δζαζηάζεςκ 20x25cm.  

Οζ πθαζηζηέξ ζοζηεοαζίεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ αδζαπέναημ film 

πμθοαζεοθεκίμο πάπμοξ 32ιm ηαζ PVC πάπμοξ 13ιm. Σμ αάνμξ ηάεε ζοζηεοαζίαξ 

ήηακ πενίπμο 100±2g. 

ηζξ ζοζηεοαζίεξ ιε αδζαπέναημ film PE, έβζκε ειθφζδζδ αένζμο ιίβιαημξ 

βκςζηχκ ακαθμβζχκ (O2% – CO2% – Ν2%). Γζα ηδ δδιζμονβία «εκενβμφ» 

ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ, πνδζζιμπμζήεδηε ιείηηδξ αενίςκ (Gas mixer, PBI 

Dansensor) ηαζ ημ ηθείζζιμ ηςκ ζοζηεοαζζχκ έβζκε ιε ηθεζζηζηυ ιδπάκδια ηεκμφ 

(Multivac). Οζ ζοζηεοαζίεξ ιε PVC έβζκακ ιε ηδ αμήεεζα εενιαζκυιεκδξ πθάηαξ 

(AP-500 E2). 

 

Γδιζμονβήεδηακ 8 μιάδεξ ηςκ 28 ζοζηεοαζζχκ ακά μιάδα, ηαηά ημκ 

αηυθμοεμ ηνυπμ: 

 

 Οιάδα I: οζηεοαζία ζε αδζαπέναημ film πμθοαζεοθεκίμο, έβποζδ 

αενίμο ιίβιαημξ 5%O2 – 10%CO2 – 85%Ν2. οκηήνδζδ 0°C. 

(Υεζνζζιυξ 1) 

 

 Οιάδα II: οζηεοαζία ζε αδζαπέναημ film ΡΔ, έβποζδ αενίμο 

ιίβιαημξ 5%O2 – 15%CO2 – 80%Ν2. οκηήνδζδ 0°C. (Υεζνζζιυξ 2) 

 

 Οιάδα III: οζηεοαζία ζε αδζαπέναημ film ΡΔ ιε 1 ηνφπα 8mm. 

οκηήνδζδ 0°C. (Υεζνζζιυξ 3) 

 

 Οιάδα IV: (ιάνηοναξ) οζηεοαζία ιε PVC. οκηήνδζδ 0°C. 

(Υεζνζζιυξ 4) 
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 Οιάδα V: οζηεοαζία ζε αδζαπέναημ film ΡΔ, έβποζδ αενίμο 

ιίβιαημξ 5%O2 – 10%CO2 – 85%Ν2. οκηήνδζδ 5°C. (Υεζνζζιυξ 1) 

 

 Οιάδα VI: οζηεοαζία ζε αδζαπέναημ film ΡΔ, έβποζδ αενίμο 

ιίβιαημξ 5%O2 – 15%CO2 – 80%Ν2. οκηήνδζδ 5°C. (Υεζνζζιυξ 2) 

 

 Οιάδα VII: οζηεοαζία ζε αδζαπέναημ film ΡΔ ιε 1 ηνφπα 8mm. 

οκηήνδζδ 5°C. (Υεζνζζιυξ 3) 

 Οιάδα VIII: (ιάνηοναξ) οζηεοαζία ιε PVC. οκηήνδζδ 5°C. 

(Υεζνζζιυξ 4) 

ε 10 ζοζηεοαζίεξ ακά μιάδα ημπμεεηήεδηακ 2 septum βζα κα παίνκεηαζ 

αένζμ δείβια ιε ηδκ αμήεεζα οπμδενιζηήξ αεθυκαξ. Ζ ακάθοζδ ηςκ αενίςκ 

πναβιαημπμζείημ ηαεδιενζκά ιε ηδ αμήεεζα ζοζηεοήξ Checkmate 9900. 

Οζ ζοκεήηεξ ζοκηήνδζδξ ήηακ 0°C ιε 90% HR ηαζ 5°C ιε 90% HR. Ζ 

δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ ήηακ 13 διένεξ. Καηά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα, ήημζ ηδκ 

3
δ
, 6

δ
, 10

δ
 ηαζ 13

δ
 διένα, βίκμκηακ ιεηνήζεζξ ηςκ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ. 

Σα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά πμο ιεθεηήεδηακ ήηακ: απχθεζα αάνμοξ, οθή 

(ζηθδνυηδηα), πνχια (L*, C*, h*), πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ C ηαζ πενζεηηζηυηδηα 

ζε μθζηά δζαθοηά ζηενεά ζοζηαηζηά (brix), εκχ πναβιαημπμζήεδηε ηαζ 

μνβακμθδπηζηή αλζμθυβδζδ. 

Σμ πείναια έθααε πχνα ηνεζξ θμνέξ. Σα πεζναιαηζηά δεδμιέκα ηςκ ηνζχκ 

επακαθήρεςκ ακαθφεδηακ ζηαηζζηζηά ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ πανάθθαλδξ ηαζ μζ Μ.Ο. 

ζοβηνίεδηακ ιε ηδκ εθάπζζηδ ζδιακηζηή δζαθμνά (LSD βζα p=0.05). Σμ ζηαηζζηζηυ 

παηέημ, ιε ημ μπμίμ πναβιαημπμζήεδηε δ επελενβαζία ηςκ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ, 

ήηακ ημ Statgraphics plus v.5.1. 

 

 

 

4.2 Μέηνδζδ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ 
 

 

 

4.2.1 Απχθεζα αάνμοξ 
 

Οζ ιεηνήζεζξ βζκυκημοζακ ζε 10 ζοζηεοαζίεξ ακά εενιμηναζία ηαζ πεζνζζιυ 

ηδκ 0, 3
δ
, 6

δ
, 8

δ
, 10

δ
 ηαζ 13

δ
 διένα. Γζα ηζξ ιεηνήζεζξ πνδζζιμπμζήεδηε γοβυξ 

αηνζαείαξ Kern 440-45 (max 600g, d=0,1g) ηαζ δ απχθεζα αάνμοξ εηθνάζεδηε επί 

ημζξ % ημο ανπζημφ αάνμοξ. 
 

 

4.2.2 Τθή (ζηθδνυηδηα) 
 

Ζ ζηθδνυηδηα ηδξ θνεζημημιιέκδξ πζπενζάξ ιεηνήεδηε ιε ηφηηανμ  

krammer ημο μνβάκμο Texture Analyzer TAXT 2i. Οζ ιεηνήζεζξ βζκυκημοζακ ζηδκ 

ανπή ημο πεζνάιαημξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηδκ  3
δ
, 6

δ
, 10

δ
, ηαζ 13δ διένα ζε 6 δείβιαηα 

ηςκ 10gr ακά πεζνζζιυ ηαζ εενιμηναζία. Ζ δφκαιδ πμο απαζηήεδηε βζα ημ ζπάζζιμ 

ηδξ θνεζημημιιέκδξ πζπενζάξ εηθνάζεδηε ζε Newton (N). 
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4.2.3 Σμ πνχια 
 

Σμ πνχια ηδξ θνεζημημιιέκδξ πζπενζάξ πνμζδζμνίζηδηε: α) ζημ ζφκμθμ ημο 

ηάεε δείβιαημξ, α) ζηζξ ημιέξ ηςκ δαπηοθζδζχκ ηδξ πζπενζάξ (ζδιείμ ημ μπμίμ 

απμπνςιαηίγεηαζ εφημθα), β) ζημ ποιυ, πμο θήθεδηε ηαηυπζκ δζήεδζδξ ηδξ πμφθπαξ 

ηδξ πζπενζάξ πμο πνμέηορε ιε ενβαζηδνζαηυ blender. Γζα ηδ ιέηνδζδ 

πνδζζιμπμζήεδηε πνςιαηυιεηνμ Minolta CR-300. Οζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ 

ζηδκ ανπή ημο πεζνάιαημξ ζε 12 δείβιαηα ακά πεζνζζιυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ 3
δ
, 6

δ
, 

10
δ
 ηαζ 13

δ
 διένα ζε 6 δείβιαηα ακά μιάδα ζε 3 δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ βζα ηδκ α ηαζ α 

πενίπηςζδ πνμζδζμνζζιμφ ηαζ ζε 1 εέζδ βζα ημ ποιυ. ηδκ ανπή ηςκ ιεηνήζεςκ ημ 

υνβακμ νοειζγυηακ ιε πθάηα ααειμκυιδζδξ (Y =92,6, X=0,3135, Y=0,3193) ηαζ δ 

πνςιαηζηή ηθίιαηα πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ (L*, C*, h*). 

Σμ L* (lightness) είκαζ δ θςηεζκυηδηα (ιαφνμ 0, θεοηυ 100), ακαθένεηαζ 

δδθαδή ζηδ ζπέζδ ημο ακαηθχιεκμο ηαζ ημο απμννμθχιεκμο θςηυξ. Ο υνμξ C* 

(chroma), ακαθένεηαζ ζηδκ ηαεανυηδηα ηάεε πνχιαημξ, δδθαδή πυζμ έκημκμ είκαζ 

ηάεε πνχια ηαζ πυζμ δζαθένεζ απυ ημ βηνζ ηαζ οπμθμβίγεηαζ αάζεζ ημο ηφπμο C* 

=(a
2
+b

2
)
1/2

. Σμ h* (hue) ακαθένεηαζ ζηδκ απυπνςζδ ηαζ θαιαάκεζ ηζιέξ απυ 0 ιέπνζ 

360˚. (0°=ηυηηζκμ, 90°= ηίηνζκμ, 180°= πνάζζκμ, 270°= ιπθε, 360°=ηυηηζκμ) 

 

 

4.2.4 Πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ C 
 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αζηαιίκδ C, πνμζδζμνίζηδηε 

μβημιεηνζηά ιε δείηηδ 2,6 δζπθςνμθαζκμθζκδμθαζκυθδ ζφιθςκα ιε ημ AOAC 

πνςηυημθθμ ηαζ εηθνάζεδηε ζε mg/100g  θνέζημο αάνμοξ. Οζ ιεηνήζεζξ έβζκακ 

ζηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ (ανπή ζοκηήνδζδξ)ζε 10 δείβιαηα ηαζ ζημ ηέθμξ ημο 

πεζνάιαημξ ζε 6 δείβιαηα ακά πεζνζζιυ.  

 

 

4.2.5 Πενζεηηζηυηδηα ζε μθζηά δζαθοηά ζηενεά ζοζηαηζηά (brix) 
 

Ζ ιέηνδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε μθζηά δζαθοηά ζηενεά ζοζηαηζηά 

πναβιαημπμζήεδηε ιε θμνδηυ, δθεηηνμκζηυ δζαεθαζίιεηνμ (Abbe refractometer Ast 

Co), πμο έδζκε ρδθζαηή έκδεζλδ ηαζ εηθνάζηδηε ζε Brix (%). Οζ ιεηνήζεζξ έθααακ 

πχνα ζηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ ζε 10 δείβιαηα ηαζ ζημ ηέθμξ ζε 6 δείβιαηα ακά 

πεζνζζιυ.  

 

4.2.6 οκμθζηή αλζμθυβδζδ 
 

Ζ αλζμθυβδζδ έβζκε απυ μιάδα 3 ηνζηχκ ζε ηάεε άκμζβια (διένα 3
δ
, 6

δ
, 10

δ
, 

13
δ
) ζε 6 ζοζηεοαζίεξ ακά πεζνζζιυ. Ζ ηθίιαηα ααειμθυβδζδξ ήηακ 9-1, υπμο 9 

άνζζηα, 5 εθάπζζηα απμδεηηυ πνμξ ηαηακάθςζδ (υνζμ πνμ πχθδζδ) ηαζ 1 ιδ εδχδζιμ.  

 

 

4.2.7 Αλζμθυβδζδ βζα αθοδάηςζδ 
 

Έβζκε πανάθθδθα ιε ηδ ζοκμθζηή αλζμθυβδζδ ηαζ ιε ηθίιαηα 1-5, υπμο 1 

άνζζηδ ηαηάζηαζδ ηαζ 5 πθήνδξ αθοδάηςζδ. 
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4.3 Απμηεθέζιαηα 
 

 
4.3.1 Μεηααμθή εζςηενζηχκ αενίςκ 
 

 

i) ηοςρ 0°C 

 

 

 
ρήκα 1. Μεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγόλνπ (O2) εληόο ησλ πιαζηηθώλ 

ζπζθεπαζηώλ θνκκέλεο πηπεξηάο ζηνπο 0°C. 

 

 

ημ ζπήια 1, απεζημκίγεηαζ δ δζαηφιακζδ ημο μλοβυκμο (Ο2%) ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ πθαζηζηχκ ζοζηεοαζζχκ ζε εενιμηναζία 0°C. Παναηδνείηαζ ιζα 

ζηαδζαηή πηχζδ ημο μλοβυκμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ. ηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ πεζνζζιχκ 1 ηαζ 2, επένπεηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηαηά ηδκ 8
δ
 διένα. 

ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηυζμ μ πεζνζζιυξ 1 υζμ ηαζ μ πεζνζζιυξ 2 πναηηζηά 

πανμοζζάγμοκ έθθεζρδ Ο2. ηδκ πενίπηςζδ ημο πεζνζζιμφ 3, δζαηνίκμοιε πηχζδ 

ηςκ ηζιχκ ημο μλοβυκμο απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ιένα πςνίξ κα παναηδνείηαζ 

ζηαεενμπμίδζδ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ. Απυ ηδ ζηαηζζηζηή 

ακάθοζδ δεκ πνμηφπημοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πεζνζζιχκ 

1 ηαζ 2. διακηζηέξ ζηαηζζηζηέξ δζαθμνέξ παναηδνήεδηακ βζα ημκ 3
μ
 πεζνζζιυ. 
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ρήκα 2. Μεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζην εζσηεξηθό 

ησλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C.  

 

ημ ζπήια 2, παναηδνμφιε ηδκ ιεηααμθή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ  ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) ηαηά ηδ  δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ (13 διένεξ), 

εκηυξ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ζημοξ 0°C.  

Παναηδνμφιε ιζα εθαθνχξ ακμδζηή ηάζδ ηςκ ηζιχκ ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ.. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημοξ πεζν. 1 ηαζ 2, δζαηνίκμοιε ιζηνή άκμδμ 

ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ηδκ 6
δ
 – 7

δ
 διένα ζημ πμζμζηυ ημο 12% ηαζ 16,5% 

ακηίζημζπα. ηδκ πενίπηςζδ ημο πεζν. 3, παναηδνείηαζ  αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ηαζ 

ζηαεενμπμίδζδ  ηδκ 3
δ
 διένα ζημ επίπεδμ ημο 2%. 

 

 

ii) ηοςρ 5°C 

 

 
ρήκα 3. Μεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγόλνπ (O2) ζην εζσηεξηθό πιαζηηθώλ 

ζπζθεπαζηώλ θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 
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ημ ζπήια 3, δζαηνίκμοιε ηδ δζαηφιακζδ ημο μλοβυκμο (Ο2%) ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ πθαζηζηχκ ζοζηεοαζζχκ ζημοξ 5°C. 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ πεζνζζιχκ 1 ηαζ 2, δ πενζεηηζηυηδηα ημο Ο2 πναηηζηά 

έπεζ ιδδεκζζεεί απυ ηδκ 4
δ
 διένα. ηδκ πενίπηςζδ ημο  πεζνζζιμφ 3, δζαηνίκεηαζ 

ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο Ο2 ιέπνζ ηαζ ηδκ 6
δ
 διένα, απυ ηδκ 7

δ
 διένα 

πανμοζζάγεηαζ αφλδζδ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ δ πενζεηηζηυηδηα 

ηοιάκεδηε ζημ 12%. Με αάζδ ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ δεκ πνμηφπηεζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ πεζνζζιχκ 1 ηαζ 2.. 

 

 

 
ρήκα 4. Μεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζην εζσηεξηθό 

πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 

 

ημ ζπήια 4, δζαηνίκμοιε ηδ ιεηααμθή ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε 

ζοζηεοαζίεξ ημιιέκδξ πνάζζκδξ πζπενζάξ ζημοξ 5°C. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ πεζν. 1 

ηαζ 2, παναηδνμφιε εθαθνζά άκμδμ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηαζ δ ηεθζηή 

ζοβηέκηνςζδ ηοιάκεδηε ζημ 17% βζα ημ πεζνζζιυ 1 ηαζ 20% βζα ημ πεζνζζιυ 2. 

Όζμκ αθμνά ζημ πεζν. 3, παναηδνείηαζ ακμδζηή ηάζδ ηαζ έηζζ ζημ ηέθμξ ηδξ 

ζοκηήνδζδξ δ ζοβηέκηνςζδ ημο CO2 ακένπεηαζ ζε 9%. 
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4.3.2 Απχθεζα αάνμοξ 

 

 
ρήκα 5. Μεηαβνιή ηνπ βάξνπο (%) θξεζθνθνκκέλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C. 

 

ημ ζπήια 5, πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ημο αάνμοξ ηςκ ζοζηεοαζιέκςκ 

πζπενζχκ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ ζημοξ 0°C. Έηζζ παναηδνμφιε υηζ 

μζ πθαζηζηέξ ζοζηεοαζίεξ ιείςζακ αζζεδηά ηδκ απχθεζα αάνμοξ. ημ ηέθμξ ηδξ 

ζοκηήνδζδξ μ πεζνζζιυξ 1 πανμοζίαζε απχθεζα αάνμοξ ηδξ ηάλδξ ημο 0,40%, μ 

πεζνζζιυξ 2 ηδξ ηάλδξ ημο 0,33%, μ πεζνζζιυξ 3 ηδξ ηάλδξ ημο 0,26% ηαζ δ 

ζοζηεοαζία ιε PVC πανμοζίαζε απχθεζα ηδξ ηάλδξ ημο 2%. Γεκ οπήνλακ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 3 πεζνζζιχκ. 

 

 
ρήκα 6. Μεηαβνιή ηνπ βάξνπο (%) θξεζθνθνκκέλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε 

ζηνπο 5°C 
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ημ ζπήια 6, πανμοζζάγεηαζ δ απχθεζα αάνμοξ (%) ηδξ ζοζηεοαζιέκδξ 

πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 5°C. Απυ ημ ζπήια αοηυ, πνμηφπηεζ υηζ δ 

απχθεζα αάνμοξ εθαπζζημπμζήεδηε απυ ηζξ  πθαζηζηέξ ζοζηεοαζίεξ, έηζζ ζημ 

ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ (13
δ
 διένα) μ πεζνζζιυξ 1 πανμοζίαζε απχθεζα ηδξ ηάλδξ 

ημο 0,59%, μ πεζνζζιυξ 2 ηδξ ηάλδξ ημο  0,38%, μ πεζνζζιυξ 3 ηδξ ηάλδξ ημο  

0,40% εκχ ακηίεεηα δ ζοζηεοαζία ιε PVC (πεζν.4) πανμοζίαζε απχθεζα ηδξ 

ηάλδξ ημο  3,4%. Γεκ οπήνλακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 3 

πεζνζζιχκ. 

 

 

4.3.3 Υνχια 
 

Γζα ηαθφηενδ πανμοζίαζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ επίδναζδξ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ 

αηιυζθαζναξ ζημ πνχια ημο πνμσυκημξ πανμοζζάγμκηαζ πςνζζηά μζ ιεηνήζεζξ πμο 

έβζκακ ζε 3 δζαθμνεηζηά ιένδ ηδξ ζοζηεοαζίαξ: πάκς ζηζξ ημιέξ ηςκ δαπηοθζδζχκ ηδξ 

ημιιέκδξ πζπενζάξ (ημ πζμ εοαίζεδημ ζδιείμ), ζημ ζφκμθμ ημο ημιιέκμο δείβιαημξ 

ηαζ ζημ ποιυ. 

 
Μεηααμθή ημο πνχιαημξ ηςκ ημιχκ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 

(0°C) 

 
ρήκα 7. Μεηαβνιή ηεο θσηεηλόηεηαο (L*) ησλ ηνκώλ ηεο θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ 

ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C. 

 

ημ ζπήια 7 πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ θςηεζκυηδηαξ (L*) ηςκ ημιχκ 

ημο πνμσυκημξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 0°C. Μπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε υηζ μζ 

πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 δζαηήνδζακ ηδ θςηεζκυηδηα ζηα ανπζηά ηδξ ζπεδυκ επίπεδα πςνίξ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. Οζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2, ιεηά ηδκ 3
δ
 διένα 

ζοκηήνδζδξ πανμοζζάγμοκ ιζα πηχζδ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ πανμοζζάγμοκ 

ηζξ παιδθυηενεξ ηζιέξ πςνίξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. 
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ρήκα 8. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ  C* ησλ ηνκώλ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C. 

 

 

Απυ ημ ζπήια 8 υπμο πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ημο πνςιαηζημφ πανάβμκηα 

C* (chroma) ηςκ ημιχκ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 0°C, 

ιπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε υηζ μζ ηζιέξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ δζαηδνήεδηακ ζηα 

ανπζηά ημοξ επίπεδα πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 4 πεζνζζιχκ. 

 

 

 
ρήκα 9. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο  παξακέηξνπ  h* ησλ ηνκώλ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο  πνπ ζπληεξήζεθε  ζηνπο 0°C. 
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Μεηααμθή ημο πνχιαημξ ημο ζοκυθμο ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε 

ζημοξ (0°C) 

 

 
 

 
ρήκα 10. Μεηαβνιή ηεο  θσηεηλόηεηαο  L* ηνπ ζπλόινπ ηεο θνκκέλεο πηπεξηάο  

πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C. 

 

ημ ζπήια 10 πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ θςηεζκυηδηαξ L* ημο ζοκυθμο 

ημο ηάεε δείβιαημξ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 0°C. Όπςξ 

θμζπυκ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιεηααμθχκ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ηςκ ημιχκ έηζζ ηζ εδχ 

παναηδνμφιε υηζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ μζ ηζιέξ δζαηδνήεδηακ ζε ορδθά επίπεδα. 

Μέπνζ ηδκ 6
δ
 διένα δεκ παναηδνείηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ 4 

πεζνζζιχκ, ζημ ηέθμξ δε ηδξ ζοκηήνδζδξ (13
δ
 διένα) μζ πεζνζζιμί 1, 2 ηαζ 3 δεκ 

πανμοζζάγμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ηαζ ιυκμ μ ιάνηοναξ πανμοζίαζε ηδκ 

ορδθυηενδ ηζιή.  

 

 
ρήκα 11. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ  C* ηνπ ζπλόινπ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο  πνπ ζπληεξήζεθε  ζηνπο 0°C. 
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Καζ μζ ηέζζενζξ πεζνζζιμί πμο εθανιυζηδηακ δεκ επδνέαζακ ημ 

πνςιαηζηυ πανάβμκηα C* (ζπ.11) μφηε ημ πνςιαηζηυ πανάβμκηα h* (ζπ.12). Καζ 

ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ μζ ηζιέξ δζαηδνήεδηακ ζηαεενέξ ζηα ανπζηά επίπεδα πςνίξ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πεζνζζιχκ.  

 
ρήκα 12. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ h* ηεο θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ 

ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C. 

 

Μεηααμθή ημο πνχιαημξ ημο ποιμφ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ (0°C) 

 

Όπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο ζοκυθμο ημο πνχιαημξ ημο 

ημιιέκμο πνμσυκημξ ηαζ ηςκ ημιχκ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ, έηζζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 

ημο πνμζδζμνζζιμφ ημο πνχιαημξ ημο ποιμφ δεκ παναηδνμφκηαζ απμηθίζεζξ απυ ηζξ 

ανπζηέξ ηζιέξ ηυζμ ηδξ θςηεζκυηδηαξ L* (ζπήια 13), ημο C* (ζπήια 14) υζμ ηαζ ημο 

h* (ζπήια 15). Οζ ηζιέξ δζαηδνήεδηακ ζπεδυκ ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ πςνίξ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πεζνζζιχκ. 

 
ρήκα 13. Μεηαβνιή ηεο  θσηεηλόηεηαο  L* ηνπ ρπκνύ ηεο θνκκέλεο πηπεξηάο  πνπ 

ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C. 
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ρήκα 14. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ  C* ηνπ ρπκνύ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο  πνπ ζπληεξήζεθε  ζηνπο 0°C. 

 

 

 
ρήκα 15. Μεηαβνιή ηεο ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ h* ηνπ ρπκνύ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 0°C. 
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Μεηααμθή ημο πνχιαημξ ηςκ ημιχκ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 

(5°C) 

 

 

 
ρήκα 16. Μεηαβνιή ηεο  θσηεηλόηεηαο  L* ησλ ηνκώλ ηεο θνκκέλεο πηπεξηάο  πνπ 

ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 

 

ημ ζπήια 16 πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ θςηεζκυηδηαξ (L*) ηςκ ημιχκ 

ημο πνμσυκημξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 5°C. Μπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε υηζ δεκ 

οπάνπμοκ απμηθίζεζξ απυ ηζξ ανπζηέξ ηζιέξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πεζνζζιχκ.  

 

 
ρήκα 17. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ  C* ησλ ηνκώλ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο  πνπ ζπληεξήζεθε  ζηνπο 5°C. 
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Απυ ημ ζπήια 17 πνμηφπηεζ υηζ ημ chroma απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ διένεξ 

πανμοζζάγεζ πηχζδ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ. Οζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 δζαηήνδζακ 

ορδθυηενεξ ηζιέξ πμθφ ημκηά ζηζξ ανπζηέξ. Οζ πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 πανμοζζάγμοκ 

παιδθυηενεξ ηζιέξ πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. Όζμκ αθμνά 

ζηδ ιεηααμθή ημο h* (ζπήια 18), μ πεζνζζιυξ 4 πανμοζζάγεζ ιζα ζοκεπή πηχζδ ηαε’ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ ζημ ηέθμξ ηδξ μπμίαξ πανμοζζάγεζ ηδ παιδθυηενδ 

ηζιή (ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή). Οζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 δζαηήνδζακ ηζξ ορδθυηενεξ ηζιέξ 

(πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ), εκχ μ πεζνζζιυξ 3 πανμοζίαζε 

εκδζάιεζεξ ηζιέξ. 

 

 
ρήκα 18. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ h* ησλ ηνκώλ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 

 

 
Μεηααμθή ημο πνχιαημξ ημο ζοκυθμο ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ (5°C) 

 

 
ρήκα 19. Μεηαβνιή ηεο  θσηεηλόηεηαο  L* ηνπ ζπλόινπ ηεο θνκκέλεο πηπεξηάο  

πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 
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ημ ζπήια 19 πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ θςηεζκυηδηαξ L* ημο ζοκυθμο 

ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 5°C. Παναηδνμφιε υηζ μζ πεζνζζιμί 1, 

2 ηαζ 3 δεκ πανμοζζάγμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιυκμ μ 

ιάνηοναξ (πεζνζζιυξ 4) πανμοζίαζε ηζξ ορδθυηενεξ ηζιέξ πμθφ ημκηά ζηδκ ανπζηή 

ηζιή.  

 

 

 
ρήκα 20. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ  C* ηνπ ζπλόινπ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο  πνπ ζπληεξήζεθε  ζηνπο 5°C. 

 

 

Όθμζ μζ πεζνζζιμί πμο εθανιυζηδηακ δζαηήνδζακ ημ Chroma (ζπήια 20) ζηζξ 

ανπζηέξ ζπεδυκ ηζιέξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ. Οζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 ιεηά 

ηδκ 8
δ
 διένα ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ δζαηήνδζακ ορδθυηενεξ ηζιέξ 

ζοβηνζηζηά ιε ημοξ πεζνζζιμφξ 3 ηαζ 4.  

 

 

 
ρήκα 21. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ h* ηνπ ζπλόινπ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 
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Όζμκ αθμνά ζημ πνςιαηζηυ πανάβμκηα h* (ζπ.21) ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε υηζ μ πεζνζζιυξ 1 δζαηήνδζε ηζξ ορδθυηενεξ ηζιέξ αημθμοεμφιεκμξ 

απυ ημ πεζνζζιυ 2. Οζ πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 απυ ηδκ 6
δ
 διένα πανμοζίαζακ ιία πηχζδ 

ηςκ ηζιχκ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ πανμοζίαζακ ηζξ ορδθυηενεξ ηζιέξ πςνίξ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. 

 

 

 

 

Μεηααμθή ημο πνχιαημξ ημο ποιμφ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 

(5°C) 

 

 

ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ ιεηααμθήξ 

ημο ζοκυθμο ημο ημιιέκμο πνμσυκημξ ηαζ ηςκ ημιχκ, δ θςηεζκυηδηα ημο ποιμφ 

(ζπήια 22) δζαηδνήεδηε ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ. ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ μζ πεζνζζιμί 4 

ηαζ 3 δζαηήνδζακ ορδθυηενεξ ηζιέξ, εκχ μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 παιδθυηενεξ ηζιέξ πςνίξ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. Όζμκ αθμνά ζηδ ιεηααμθή ημο C* 

(ζπήια 23) παναηδνμφιε υηζ ιέπνζ ηδ 10
δ
 διένα υθμζ μζ πεζνζζιμί δζαηδνήεδηακ ζημ 

επίπεδμ ηςκ ανπζηχκ ηζιχκ. Μεηά ηδ 10
δ
 διένα παναηδνείηαζ ιία ιείςζδ. Οζ 

πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 δζαηδνήεδηακ ζε ορδθυηενεξ ηζιέξ (πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ) ζοβηνζηζηά ιε ημοξ πεζνζζιμφξ 1 ηαζ 2, μζ μπμίμζ δεκ 

πανμοζζάγμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. 

 

 

 

 
ρήκα 22. Μεηαβνιή ηεο  θσηεηλόηεηαο  L* ηνπ ρπκνύ ηεο θνκκέλεο πηπεξηάο  πνπ 

ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 
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ρήκα 23. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ  C* ηνπ ρπκνύ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο  πνπ ζπληεξήζεθε  ζηνπο 5°C. 

 

 

 
ρήκα 24. Μεηαβνιή ηεο  ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ h* ηνπ ρπκνύ ηεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 5°C. 

 

 

 

Σέθμξ, υζμκ αθμνά ζηδ ιεηααμθή ημο h* (ζπήια 24) παναηδνμφιε υηζ ζε 

υθμοξ ημοξ πεζνζζιμφξ μζ ηζιέξ δζαηδνήεδηακ ζηαεενέξ πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. 
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οβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ ηνζχκ ηνυπςκ πνμζδζμνζζιμφ ημο πνχιαημξ (L*, C*, h*) ημο 

ημιιέκμο πνμσυκημξ. 

 

 

 

ηα ζπήιαηα 25-30 πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηςκ παναιέηνςκ L*, C*, h* 

ακά πεζνζζιυ ηαζ εενιμηναζία ηαζ ιε ημοξ ηνεζξ ηνυπμοξ πνμζδζμνζζιμφ 

πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ιζα ζφβηνζζδ ηςκ 3 ηνυπςκ ιεηαλφ ημοξ.  

 

 

 

 

 
Υεζν.1 

 
Υεζν.2 

 
Υεζν.3 

 
Υεζν.4 

ρήκα 25. πγθξηηηθή κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηεο θσηεηλόηεηαο L* ζηνπο 0°C όισλ 

ησλ ρεηξηζκώλ κε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο πξνζδηνξηζκνύ. 
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Υεζν.1 

 

 
 

Υεζν. 2 

Υεζν. 3 

 

 
Υεζν. 4 

ρήκα 26. πγθξηηηθή κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηεο θσηεηλόηεηαο L* ζηνπο 5°C 

όισλ ησλ ρεηξηζκώλ κε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο πξνζδηνξηζκνύ. 
 

Μπμνμφιε θμζπυκ κα παναηδνήζμοιε υηζ ζε υθμοξ ημοξ πεζνζζιμφξ ηαζ ζηζξ 2 

εενιμηναζίεξ δ θςηεζκυηδηα L* ιε υπμζμ ηνυπμ ηαζ ακ ιεηνήεδηε πανέιεζκε 

ζηαεενή ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ. Γεκ οπήνλε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημο 

πνμζδζμνζζιμφ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ημο ζοκυθμο ημο ημιιέκμο πνμσυκημξ ηαζ ηδξ 

θςηεζκυηδηαξ ζηζξ ημιέξ ηςκ δαπηοθζδζχκ ηδξ πζπενζάξ. Ζ ηαιπφθδ ηδξ ιεηααμθήξ 

ηδξ θςηεζκυηδηαξ πμο πνμζδζμνίζηδηε ζημ ποιυ ημο πνμσυκημξ ήηακ ηδξ ίδζαξ ιμνθήξ 

ιε ηζξ άθθεξ 2, αθθά μζ ηζιέξ ήηακ ορδθυηενεξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ υηζ μ ποιυξ ήηακ ακμζπηυηενμο πνχιαημξ. (ζπ.25, 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60

0 5 10 15

τρόνος (ημέρες)

L*

Τομές Κομμένο προϊόν Χσμός

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15
τρόνος (ημέρες)

L*

Τομές Κομμένο προϊόν Χσμός

0
10
20
30
40
50
60

0 5 10 15

τρόνος (ημέρες)

L*

Τομές Κομμένο προϊόν Χσμός

0
10
20
30
40
50
60

0 5 10 15

τρόνος (ημέρες)

L*

Τομές Κομμένο προϊόν Χσμός

LSD=0,369 

 

 



 60 

 
Υεζν.1 

 

 
Υεζν. 2 

 
Υεζν. 3 

 

 
Υεζν. 4 

 
ρήκα 27. πγθξηηηθή κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ C* ζηνπο 

0°C όισλ ησλ ρεηξηζκώλ κε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο πξνζδηνξηζκνύ. 
 

 

 
Υεζν.1 

 

 
Υεζν. 2 

 
Υεζν. 3 

 

 
Υεζν. 4 

ρήκα 28. πγθξηηηθή κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ C ζηνπο 

5°C * όισλ ησλ ρεηξηζκώλ κε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο πξνζδηνξηζκνύ. 
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Υεζν.1 

 

 

 
Υεζν. 2 

 
Υεζν. 3 

 

 
Υεζν. 4 

ρήκα 29. πγθξηηηθή κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ h* ζηνπο 

0°C όισλ ησλ ρεηξηζκώλ κε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο πξνζδηνξηζκνύ. 

 

 

 
Υεζν.1 

 

 

 
Υεζν. 2 

 
Υεζν. 3 

 

 

 
Υεζν. 4 

ρήκα 30. πγθξηηηθή κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηεο ρξσκαηηθήο παξακέηξνπ h* όισλ 

ησλ ρεηξηζκώλ κε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο κέηξεζεο πνπ ζπληεξήζεθαλ ζηνπο 5°C. 
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 Οζ ίδζεξ παναηδνήζεζξ ζζπφμοκ ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεηααμθήξ ημο C* 

(chroma) ηαζ ημο h*(Hue) ιυκμ πμο ζηδκ πενίπηςζδ ημο h* μζ ηζιέξ πμο ιεηνήεδηακ 

ζημ ποιυ ήηακ παιδθυηενεξ απυ αοηέξ πμο πνμζδζμνίζεδηακ ιε ημοξ άθθμοξ δφμ 

ηνυπμοξ (ζπ. 29, 30)  

 

 

 

 

4.3.4 Τθή 

 

  
ρήκα 31. Μεηαβνιή ηεο πθήο θξεζθνθνκκέλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 

0°C. 

 

ηα ζπήιαηα 31 ηαζ 32, πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ απαζημφιεκδξ 

δφκαιδξ βζα ημ ζπάζζιμ ημιιέκδξ πνάζζκδξ πζπενζάξ. ημ ζπήια 31, 

πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ οθήξ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε 

ζημοξ 0°C, εκχ ζημ ζπήια 32 αοηήξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 5°C. ε υθεξ ζπεδυκ 

ηζξ πενζπηχζεζξ δ οθή δζαηδνήεδηε ζηαεενή ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζοκηήνδζδξ πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ.  
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ρήκα 32. Μεηαβνιή ηεο πθήο θξεζθνθνκκέλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζηνπο 

5°C. 
 

 

 

 

4.3.5 Πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ C 
 

 
ρήκα 33. Μεηαβνιή ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε βηηακίλε C ζπζθεπαζκέλεο θνκκέλεο 

πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 0°C. (LSD=6,77) 
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Ζ ιεηααμθή ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αζηαιίκδ C ημιιέκδξ πνάζζκδξ πζπενζάξ 

πμο ζοκηδνήεδηε ιε ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα ζημοξ 0 ηαζ ζημοξ 5°C 

πανμοζζάγεηαζ ζηα ζζημβνάιιαηα 33 ηαζ 34. Απυ ημ ζζηυβναιια 33 ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε υηζ μ πεζνζζιυξ 4 (ιάνηοναξ) ηαζ μ πεζνζζιυξ 3 (ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα Ο2 ηαζ παιδθή CO2) πανμοζίαζακ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηζξ 

ορδθυηενεξ πενζεηηζηυηδηεξ ζε αζηαιίκδ C, εκχ μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 παιδθυηενεξ ηαζ 

εζδζηά μ πεζνζζιυξ 2. Έηζζ, ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 

δζαηήνδζακ ημ 95% μ 1 ηαζ ημ 90% μ 2 ηδξ ανπζηήξ πμζυηδηαξ ηδξ αζηαιίκδξ C, εκχ 

μζ πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 ημ 98% ηαζ 100% ακηίζημζπα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 34. Μεηαβνιή ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε βηηακίλε C ζπζθεπαζκέλεο θνκκέλεο 

πξάζηλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 5°C. (LSD=36,21) 

 

 

 

Απυ ημ ζζηυβναιια 34 πνμηφπηεζ υηζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ παναηδνείηαζ 

υπζ ιυκμ δζαηήνδζδ ηδξ αζηαιίκδξ C ζηα ανπζηά επίπεδα, αθθά ηαζ αφλδζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ. Ζ αφλδζδ αοηή ηοιάκεδηε απυ 30% (πεζνζζιμί 2 ηαζ 3) έςξ 59% 

(πεζνζζιυξ 4).  
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4.3.6 Πενζεηηζηυηδηα ζε μθζηά δζαθοηά ζηενεά ζοζηαηζηά (brix) 
 

Ζ ιεηααμθή ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ μθζηχκ δζαθοηχκ ζηενεχκ ζοζηαηζηχκ 

ημιιέκδξ πνάζζκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ιε ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα ζημοξ 

0° ηαζ 5°C πανμοζζάγεηαζ ζηα ζζημβνάιιαηα 53 ηαζ 54.  

 

 
ρήκα 35. Μεηαβνιή ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ νιηθώλ δηαιπηώλ ζηεξεώλ 

ζπζηαηηθώλ ζπζθεπαζκέλεο θνκκέλεο πξάζηλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζε 

ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 0°C. (LSD=0,184) 

 

 

 

Απυ ημ ζζηυβναιια 35 πνμηφπηεζ υηζ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ (13
δ
 διένα) 

υθμζ μζ πεζνζζιμί δζαηήνδζακ ηα μθζηά δζαθοηά ζηενεά ζοζηαηζηά ζηα ανπζηά ημοξ 

επίπεδα ηαζ ιάθζζηα πανμοζίαζακ ηαζ ιζα εθαθνά αφλδζδ ηδξ ηάλδξ 7% (πεζν. 1, 2) 

έςξ 21% (πεζν. 4). Ζ αφλδζδ πμο πανμοζζάγεζ μ ιάνηοναξ ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδ 

ζοιπφηκςζδ θυβς απχθεζαξ φδαημξ (2%).  
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ρήκα 36. Μεηαβνιή ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ νιηθώλ δηαιπηώλ ζηεξεώλ 

ζπζηαηηθώλ ζπζθεπαζκέλεο θνκκέλεο πξάζηλεο πηπεξηάο πνπ ζπληεξήζεθε ζε 

ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 5°C. (LSD=0,18) 

 

 

Απυ ημ ζζηυβναιια 36 πνμηφπηεζ υηζ ιεηά απυ 13 διένεξ ζοκηήνδζδξ ζημοξ 

5°C, μζ πεζνζζιμί 2, 3 ηαζ 4 δζαηήνδζακ ηα μθζηά ζηενεά ζοζηαηζηά ζηα ανπζηά 

επίπεδα (ιάθζζηα μζ πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 πανμοζίαζακ ιζα αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 5-8%) 

ηαζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πεζνζζιμφ 1 πανμοζζάζηδηε ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 

10%.  
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4.3.7 Πμζμηζηή αλζμθυβδζδ θνεζημημιιέκδξ πζπενζάξ 
 

Ζ πμζμηζηή αλζμθυβδζδ ημο ημιιέκμο πνμσυκημξ έβζκε αάζεζ ηδξ ζοκμθζηήξ 

εηηίιδζδξ ηαζ αάζεζ ηδξ ιεηααμθήξ ημο πνχιαημξ ζηζξ ημιέξ ημο πνμσυκημξ. 

ηα ζπήιαηα 37 ηαζ 38 πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ 

ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ ζημοξ 0° ηαζ ζημοξ 5°C. Μπμνμφιε κα παναηδνήζμοιε ηα 

ελήξ: 

α) ζημοξ 0°C (ζπ. 37) υθμζ μζ πεζνζζιμί ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ ήηακ 

ειπμνεφζζιμζ (υνζμ δ ηζιή 6) 

α) ιεηαλφ ηςκ πεζνζζιχκ μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 (ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα) 

δζαηήνδζακ ηαθφηενα ηδκ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ 

β) δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ πεζνζζιχκ 1-2 ηαζ 

3-4. (ν=0,05) 

δ) ζημοξ 5°C  (ζπ. 38) μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 δζαηήνδζακ ημ πνμσυκ ειπμνεφζζιμ 

(υνζμ 6) ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ, μ πεζν. 3 ήηακ μνζαηυξ, εκχ μ ιάνηοναξ απυ 

ηδ 10
δ
 διένα ηαζ ιεηά ηνίκεηαζ ιδ ειπμνεφζζιμξ. 

 

 

 
ρήκα 37.  Μεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο νπηηθήο πνηόηεηαο θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ 

ζπληεξήζεθε κε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 0°C. 
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ρήκα 38.  Μεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο νπηηθήο πνηόηεηαο θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ 

ζπληεξήζεθε κε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 5°C. 

 

 

 

 

Μεηααμθή πνχιαημξ ημιχκ 

  

 

 
ρήκα 39.  Μεηαβνιή ηνπ ρξώκαηνο ησλ ηνκώλ θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ 

ζπληεξήζεθε κε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 0°C. 
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ρήκα 40.  Μεηαβνιή ηνπ ρξώκαηνο ησλ ηνκώλ θνκκέλεο πηπεξηάο πνπ 

ζπληεξήζεθε κε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ζηνπο 5°C. 

 

ηα ζπήιαηα 39 ηαζ 40 πανμοζζάγεηαζ δ ιεηααμθή ημο πνχιαημξ ζηζξ ημιέξ 

ημο ημιιέκμο πνμσυκημξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 0° ηαζ 5°C. Παναηδνμφιε υηζ: 

α) ζημοξ 0°C (ζπ. 39) μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 δζαηήνδζακ ημκ απμπνςιαηζζιυ ζε 

πμθφ παιδθά επίπεδα. 

α) μζ πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 πανμοζίαζακ έκημκμ απμπνςιαηζζιυ απυ ηζξ πνχηεξ 

ηζυθαξ διένεξ. Ο πεζνζζιυξ 4 (ιάνηοναξ), απυ ηδκ 10
δ
 διένα ηνίεδηε αηαηάθθδθμξ 

(υνζμ 3), εκχ μ πεζνζζιυξ 3 ήηακ ειπμνεφζζιμξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ. 

β) ζημοξ 5°C (ζπ. 40) μ πεζνζζιυξ 2 δζαηήνδζε ηαθφηενα ημ πνχια ηςκ ημιχκ 

ημο ημιιέκμο πνμσυκημξ. Οζ πεζνζζιμί 2, 3 ηαζ 4 πανμοζίαζακ έκημκμ 

απμπνςιαηζζιυ απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ διένεξ. 

δ) απυ ηδκ 3
δ
 ηζυθαξ διένα μ ιάνηοναξ ήηακ αηαηάθθδθμξ βζα ειπμνία, εκχ μ 

πεζν. 3 απυ ηδκ 6
δ
 διένα. 

ε) μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 ήηακ ειπμνεφζζιμζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ. 
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4.4 οιπενάζιαηα – Παναηδνήζεζξ 
 

 

Ζ ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα δδιζμονβείηαζ είηε παεδηζηά ιέζς ηδξ 

ακαπκμήξ ηςκ θοηζηχκ μνβάκςκ είηε εκενβδηζηά ιε ειθφζδζδ αενίςκ εκηυξ ηδξ 

ζοζηεοαζίαξ. Ζ ζζμννμπία ζηδ ζφκεεζδ ηδξ αηιυζθαζναξ ζηδ ζοζηεοαζία (ΜΑΡ) 

επένπεηαζ υηακ ημ μλοβυκμ πμο εζζένπεηαζ είκαζ ίζμ ιε ημ μλοβυκμ πμο 

ηαηακαθίζηεηαζ βζα ηδκ ακαπκμή ηαζ ημ ελενπυιεκμ CO2 είκαζ ίζμ ιε ημ παναβυιεκμ 

απυ ηδκ ακαπκμή (Gómez-López, 2006). Όηακ δ ζοβηέκηνςζδ ημο μλοβυκμο 

ανίζηεηαζ ζε πμθφ ιεζςιέκα επίπεδα ηαζ δε ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ηδκ αενυαζα 

ακαπκμή, ηυηε εηδδθχκεηαζ ακαενυαζα ακαπκμή ηαζ αθθμίςζδ ηδξ βεφζδξ. Βθάαεξ 

ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο ημ CO2 λεπενάζεζ ηα ηαεμνζζιέκα υνζα 

ακμπήξ ημο ηάεε πνμσυκημξ (ηαζηάκςζδ ηςκ ζζηχκ ηαζ ιαθάηςια) (Mir & Beaudry, 

2001). φιθςκα ιε ημοξ Mir ηαζ Beaudry (2001), δ ζοβηέκηνςζδ ημο Ο2 δε πνέπεζ 

κα πέθηεζ ηάης απυ 2% βζα ηδκ μθυηθδνδ θθάζηα πζπενζά ηαζ ημ CO2 κα ιδκ 

λεπενκά ημ 5% ζε ηοπζηέξ εενιμηναζίεξ ζοκηήνδζδξ θνεζημημιιέκςκ πνμσυκηςκ. Ο 

Kader (1992) εέηεζ ςξ εθάπζζηδ επζηνεπυιεκδ ζοβηέκηνςζδ ημο Ο2 βζα ηδκ μθυηθδνδ 

πζπενζά ημ 3% ηαζ βζα ημ CO2 ημ 5%, εκχ μζ Bussel ηαζ Kenigsberg (1975) ημ 4-8% 

ηαζ ημ 2-8% ακηίζημζπα. Όζμκ αθμνά ζηδ θνεζημημιιέκδ πζπενζά (νμδέθεξ πάπμοξ 

2mm), μζ Pilon et al. (2006) πνδζζιμπμίδζακ ιίβια αενίςκ (2% O2, 10% CO2, 88% 

Ν2) ιε εενιμηναζία ζοκηήνδζδξ 1°C±1°C, εθέβπμκηαξ ηδ ιζηνμαζμθμβζηή, ηδ 

θοζζημπδιζηή ηαζ ηδ ενεπηζηή ηαηάζηαζδ ιέζς ακαθφζεςκ. Ζ ηαηά πνμζέββζζδ 

ζφζηαζδ ηδξ εθάπζζηα επελενβαζιέκδξ πζπενζάξ πανέιεζκε ζηαεενή ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ζοκηήνδζδξ (21 διένεξ) ηαζ ζηζξ 3 θμνέξ πμο δζεκενβήεδηε ημ πείναια (Pilon et 

al. 2006). Οζ Gonzalez-Aguilar et al. (2004) ζοιπεναίκμοκ υηζ δ ΜΑΡ (δ 

ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα δδιζμονβήεδηε παεδηζηά) ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ηδ 

ζοκμθζηή πμζυηδηα ηδξ εθάπζζηα ιεηαπμζδιέκδξ πζπενζάξ βζα 21 διένεξ ζημοξ 5°C, 

εκχ δ ζοζηεοαζία ιε ηεκυ αένμξ δεκ εκδείηκοηαζ θυβς ηδξ ιζηνήξ πενζυδμο 

δζαηήνδζδξ. Πνμηεζκυιεκδ πενζεηηζηυηδηα αενίςκ ζφιθςκα ιε ημκ Gorny (2001), ιε 

ιέηνζα απμηεθεζιαηζηυηδηα, ζε ηφαμοξ πζπενζάξ ιε ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα, 

είκαζ 3% O2 ηαζ 5-10% CO2. 

Ζ ζφκεεζδ ηδξ αηιυζθαζναξ πμο εβπφεδηε εκηυξ ηςκ πενζεηηχκ ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ είκαζ (5% O2, 10% CO2, 85% Ν2) ηαζ (5% O2, 15% CO2, 80% Ν2). 

Παναηδνήεδηε ιζα ζηαδζαηή πηχζδ ημο μλοβυκμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ 

ζημοξ 0°C ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ μζ ζοζηεοαζίεξ ηδξ ΜΑΡ πανμοζζάγμοκ 

έθθεζρδ Ο2. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ιε ηδκ ηνφπα 8mm, δζαηνίκμοιε 

πηχζδ ηςκ ηζιχκ ημο μλοβυκμο απυ ηδκ πνχηδ ηζυθαξ ιένα πςνίξ κα παναηδνείηαζ 

ζηαεενμπμίδζδ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ. Tμ Ο2 ζημ εζςηενζηυ ηςκ 

ζοζηεοαζζχκ ηδξ MAP ζημοξ 5°C πναηηζηά έπεζ ιδδεκζζεεί απυ ηδκ 4
δ
 διένα. ηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ιε ηδκ ηνφπα, δζαηνίκεηαζ ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ 

ημο Ο2 ιέπνζ ηαζ ηδκ 6
δ
 διένα, απυ ηδκ 7

δ
 διένα πανμοζζάγεηαζ αφλδζδ. 

Γζα ημ CO2 ηςκ ζοζηεοαζζχκ ηδξ ΜΑΡ ζημοξ 0°C ηαζ ζημοξ 5°C 

παναηδνήεδηε ιζα εθαθνχξ ακμδζηή ηάζδ ηςκ ηζιχκ. Αφλδζδ ηςκ ηζιχκ 

παναηδνήεδηε ηαζ ζηζξ ζοζηεοαζίεξ ιε ηδκ ηνφπα. ημοξ 5°C μζ αολήζεζξ ηςκ ηζιχκ 

ήηακ ιεβαθφηενεξ. Ζ ζοζηεοαζία ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ θάκδηε κα 

ζοιαάθθεζ βεκζηά ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ ηδξ θνεζημημιιέκδξ 

πζπενζάξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ (13
 
διένεξ). 

Ζ εενιμηναζία ζοκηήνδζδξ πμο επεθέβδ βζα ηδ ιεθέηδ ιαξ ήηακ 0°C ςξ 

εθάπζζηδ επζεοιδηή ηαζ 5°C ςξ ιέβζζηδ επζηνεπυιεκδ. Αοηυ ημ εφνμξ εενιμηναζίαξ 

(0-5°C) εεςνείηαζ ζδακζηυ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ δζαηίκδζδ μπςνμηδπεοηζηχκ πμο 
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έπμοκ οπμζηεί εθάπζζηδ επελενβαζία. Ο Gorny (2001) πνμηείκεζ ςξ εφνμξ 

εενιμηναζίαξ ημοξ 0-5°C βζα ζοκηήνδζδ ηφαςκ πζπενζάξ ζε ΜΑΡ, ιε ιέηνζα 

απμηεθεζιαηζηυηδηα. Οζ Gonzalez-Aguilar et al. (2004) επέθελακ ςξ εενιμηναζία 

ζοκηήνδζδξ ιε ΜΑΡ ημοξ 5 ηαζ 10°C ηαζ ηαηέθδλακ υηζ δ ηαθφηενδ εη ηςκ δφμ ήηακ 

μζ 5°C βζα ζοκηήνδζδ ηδξ εθάπζζηα επελενβαζιέκδξ πζπενζάξ έςξ 21 διένεξ. Οζ Pilon 

et al. (2006) ιεθέηδζακ ηδ ζοκηήνδζδ θνεζημημιιέκδξ πζπενζάξ ιε ΜΑΡ ζημοξ 

1°C±1°C βζα 21 διένεξ. Ζ εενιμηναζία θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ οθή 

ηδξ πζπενζάξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ, μζ 

πζπενζέξ δζαηδνμφκ ηδκ οθή ημοξ, αθθά πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ παναηδνείηαζ 

εθαθνχξ ιαθάηςια ηδξ ζάνηαξ. Πανά ηδ βκςζηή εοαζζεδζία ηδξ μθυηθδνδξ 

πζπενζάξ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ (>7°C), είκαζ ακαβηαία δ ζοκηήνδζδ ηδξ 

εθάπζζηα επελενβαζιέκδξ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ, βζα κα είκαζ ιζηνμαζμθμβζηά 

αζθαθήξ, θυβς ηδξ επελενβαζίαξ πμο έπεζ οπμζηεί. Οζ Gonzalez-Aguilar et al. (2004) 

ακαθένμοκ υηζ κεχηενεξ ένεοκεξ εκζζπφμοκ ηδκ άπμρδ υηζ δ ΜΑΡ θαίκεηαζ κα 

πενζμνίγεζ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ πζπενζάξ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ. 

Λυβς ηδξ ιεβάθδξ επζθάκεζαξ ηςκ MPV πςνίξ επζδενιίδα, οπάνπεζ ιεβάθδ 

εοαζζεδζία ζηδκ απχθεζα ζδιακηζηήξ πμζυηδηαξ οβναζίαξ, εζδζηυηενα ζε ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ. ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ (13
δ
 διένα) παναηδνήεδηε εθαθνζά 

αφλδζδ ηδξ απχθεζαξ αάνμοξ ιε ιεβαθφηενεξ απχθεζεξ ζημ ιάνηονα, αθθά πςνίξ μζ 

απχθεζεξ κα λεπενάζμοκ ημ 2% ζημοξ 0°C ηαζ ημ 3,4% ζημοξ 5°C. Σδκ ιζηνυηενδ 

απχθεζα αάνμοξ ζημοξ 0°C πανμοζίαζε μ πεζνζζιυξ 3 (0,26%) ηαζ ζημοξ 5°C μ 

πεζνζζιυξ 2 (0,38%). Πάκηςξ, δεκ εκημπίζηδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ 

ζημοξ 3 πνχημοξ πεζνζζιμφξ. Ζ δζαπκμή πνμηαθεί απχθεζα αάνμοξ ιε ζοκέπεζα ηδκ 

πμζμηζηή οπμαάειζζδ ηαζ ηδκ πμζμηζηή εθάηηςζδ. Ζ απχθεζα ηδξ πενζεπυιεκδξ 

οβναζίαξ έπεζ δναιαηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο πνμσυκημξ, ηδκ οθή, ηδ 

βεφζδ ηαζ ημ αάνμξ. Ο πθαζηζηυξ πενζέηηδξ ή ζοζηεοαζία ειπμδίγεζ ηδ ιεηαηίκδζδ 

ηςκ οδναηιχκ, ζοκηεθχκηαξ ζηδ δδιζμονβία ιζηνμπενζαάθθμκημξ ιε ορδθή ζπεηζηή 

οβναζία. Οζ Meir et al. (1994) ακαθένμοκ υηζ δ ζοζηεοαζία πμθοαζεοθεκίμο ιείςζε 

ηδκ απχθεζα φδαημξ ηαηά 40-50% ζε θνμφηα πμο ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 7.5°C βζα δφμ 

εαδμιάδεξ, δεκ ακαπηφπεδηε ζάπζζια ηαζ επεηεφπεδ δ ζοκηήνδζδ αηέναζμο ηανπμφ 

θθάζηαξ πζπενζάξ ζε παιδθή εενιμηναζία (3°C) πςνίξ κα πανμοζζαζημφκ αθάαεξ 

θυβς ρφπμοξ.  
 Σμ πνχια απμηεθεί ημ ζδιακηζηυηενμ πανάβμκηα έκδεζλδξ πμζυηδηαξ ηαζ 

ζοιαάθθεζ πνχηζζηα βζα ηδκ ειπμνία ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ. Απμηεθεί οπμηεζιεκζηή 

αίζεδζδ πμο πνμηαθείηαζ ιέζς ημο θςηυξ, ακ ηαζ ημ πνμζδζμνίζαιε ακηζηεζιεκζηά 

ιε ηζξ πνςιαηζηέξ παναιέηνμοξ L*, C* ηαζ h*. Ζ επίδναζδ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ 

αηιυζθαζναξ ζημ πνχια ημο εθάπζζηα επελενβαζιέκμο πνμσυκημξ ιεηνήεδηε ιε ηνεζξ 

ηνυπμοξ βζα υζμ ημ δοκαηυ ηαθφηενδξ πανμοζίαζδξ: πάκς ζηζξ ημιέξ, πμο απμηεθμφκ 

ηαζ ημ πζμ εοαίζεδημ ζδιείμ, πάκς ζημ ημιιέκμ πνμσυκ, πμο είπε ημπμεεηδεεί ζε 

ζςνυ ηαζ ζημ ποιυ πμο παίνκαιε απυ 100 g θνεζημημιιέκμο πνμσυκημξ. Όζμκ 

αθμνά ζηζξ ιεηνήζεζξ επί ηςκ ημιχκ, ζημοξ 0°C δ ιεηααμθή ηδξ θςηεζκυηδηαξ (L*) 

πανμοζίαζε εθάπζζηδ ιείςζδ βζα ημοξ πεζνζζιμφξ 1 ηαζ 2, εκχ μ 3 ηαζ 4 πανέιεζκακ 

ιέπνζ ηέθμοξ (13
δ
 διένα) ζηα ανπζηά επίπεδα. Σμ Chroma πανέιεζκε ζηαεενυ ζε υθεξ 

ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ ημ h* ημ ίδζμ. Οζ ιεηνήζεζξ ημο ημιιέκμο πνμσυκημξ ζε δζάηαλδ 

ζςνμφ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 0°C, δείπκεζ δζαηήνδζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ζε ορδθά 

επίπεδα πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, ιε ιζηνή ελαίνεζδ βζα ημκ ιάνηονα 

πμο ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ πανμοζίαζε ηδκ ορδθυηενδ ηζιή. Σμ C* ηαζ h* 

ηοιάκεδηακ ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεηααμθήξ ημο πνχιαημξ ημο 

ποιμφ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ πμο ζοκηδνήεδηε ζημοξ 0°C, δεκ παναηδνμφκηαζ ηαζ 

πάθζ απμηθίζεζξ υπςξ ηαζ ζημοξ πνμδβμφιεκμοξ ηνυπμοξ ιέηνδζδξ βζα ηδ 
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θςηεζκυηδηα, ημ πνχια ηαζ ημ h*. Όζμκ αθμνά ηχνα ζηδ ζοκηήνδζδ ζημοξ 5°C, μζ 

ημιέξ πανμοζζάγμοκ αιεηάαθδηδ θςηεζκυηδηα ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ, 

ημ Chroma οπμπςνεί απυ ηζξ πνχηεξ ηζυθαξ διένεξ ζε υθμοξ ημοξ πεζνζζιμφξ αθθά 

ηζξ ιζηνυηενεξ απχθεζεξ πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ πανμοζζάγμοκ μζ 

πεζνζζιμί 1 ηαζ 2. Σμ h* απμηθίκεζ ιυκμ βζα ημκ ιάνηονα, πανμοζζάγμκηαξ ζημ ηέθμξ 

ηδξ ζοκηήνδζδξ ηδ παιδθυηενδ ηζιή. Οζ ιεηνήζεζξ θςηεζκυηδηαξ, C* ηαζ h* ημο 

ημιιέκμο πνμσυκημξ δεκ έδεζλακ ζδιακηζηέξ απμηθίζεζξ ζημοξ πεζνζζιμφξ ζοκμθζηά. 

Οζ ιεηνήζεζξ ημο ποιμφ δζαηδνήεδηακ ηαζ αοηέξ ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ ιε αθαθνζά 

ιείςζδ ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ βζα ημοξ πεζνζζιμφξ 1 ηαζ 2 ηαζ εθαθνζά 

αφλδζδ βζα ημοξ 3 ηαζ 4. Ζ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ έδεζλε υηζ δ θςηεζκυηδηα ζε υθμοξ ημο 

πεζνζζιμφξ ηαζ ζηζξ  2 εενιμηναζίεξ πανέιεζκε ζηζξ ανπζηέξ ηζιέξ, ακ ηαζ μζ 

ιεηνήζεζξ ημο ποιμφ ήηακ ορδθυηενεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ 2 άθθμοξ ηνυπμοξ 

ιέηνδζδξ, πμο δείπκεζ υηζ ήηακ θζβυηενμ ζημφνμξ  απυ ημ πνμσυκ, εκχ ημ ίδζμ θάκδηε 

ηαζ ιε ηζξ ιεηνήζεζξ ημο Chroma ηαζ ημο h*, αθθά ζηδκ πενίπηςζδ ημο h* ζηζξ ηζιέξ 

πμο ιεηνήεδηακ ζημ ποιυ ήηακ ιεζςιέκεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ άθθμοξ 2 ηνυπμοξ 

ιέηνδζδξ. οιπεναζιαηζηά, απμδεζηκφεηαζ δ ζοιαμθή ηδξ ζοζηεοαζίαξ ηαζ ηδξ 

εενιμηναζίαξ (0 ηαζ 5°C) ζηδκ μιαθή δζαηήνδζδ ηςκ πνςιαηζηχκ παναιέηνςκ ζηζξ 

ανπζηέξ ηζιέξ ηαηά ηδ ζοκηήνδζδ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ.  

 Ζ οθή απμηεθεί έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά βζα ηδκ πμζυηδηα 

ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ. φιθςκα ιε ημοξ Garcia and Barrett (2002), ααζζηυξ 

ζοκηεθεζηήξ ηδξ οθήξ είκαζ βεκεηζηυξ πανάβμκηαξ, ακ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ 

πανάβμκηεξ υπςξ δ ιμνθμθμβία, δ ηαηαζηεοή ηδξ ηοηηανζηήξ ιειανάκδξ, δ ζπανβή 

ηςκ ηοηηάνςκ, ημ πενζεπυιεκμ κενυ ηαζ ηα αζμπδιζηά ζοζηαηζηά. Ζ ακηίζηαζδ ζηδκ 

πίεζδ ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ (13
δ
 διένα) ήηακ εθαθνχξ ιεβαθφηενδ ζε υθμοξ 

ημοξ πεζνζζιμφξ πμο ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 0°C ζε ζφβηνζζδ αοημφξ πμο 

ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 5°C, ακ ηαζ ζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ πενζπηχζεζξ δ οθή δζαηδνήεδηε 

ζηαεενή ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκηήνδζδξ πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ. φιθςκα ιε ημοξ Gonzalez-Aguilar et al. (2004), δ πνήζδ ηδξ ΜΑΡ έδεζλε 

αλζυθμβδ ιείςζδ ηδξ απχθεζαξ ηδξ οθήξ, ιε πζμ ειθακή απμηεθέζιαηα ζηζξ 

θνεζημημιιέκεξ πζπενζέξ πμο ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 5°C απ’ υηζ ζε αοηέξ πμο 

ζοκηδνήεδηακ ζημοξ 10°C.  

Μεηά ημ πέναξ ηςκ 13 διενχκ ζοκηήνδζδξ ζημοξ 0°C, παναηδνείηαζ εθάπζζηδ 

ιείςζδ (δζαηήνδζακ ημ 90 έςξ 95%) ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ αζηαιίκδξ C ζημοξ 

πεζνζζιμφξ 1 ηαζ 2 ηαζ αηυια ιζηνυηενεξ απχθεζεξ πανμοζζάγμοκ μζ πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 

(δζαηήνδζακ ημ 98 έςξ 100%). ημοξ 5°C υπζ ιυκμ δζαηδνήεδηε δ πενζεηηζηυηδηα ζε 

αζηαιίκδ C, αθθά παναηδνήεδηε ηαζ αφλδζδ πμο ηοιάκεδηε απυ 30 έςξ 59%. Οζ 

Pilon et al. (2006) ηαηά ηδ ζοκηήνδζδ ηδξ θνεζημημιιέκδξ πζπενζάξ ζε εενιμηναζία 

1°C±1°C βζα 21 διένεξ, παναηήνδζακ εθαθνέξ ηαεμδζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ 

επζπέδςκ ζοβηέκηνςζδξ ζε αζηαιίκδ C ηαηά ηδ ζοκμθζηή πνμκζηή δζάνηεζα 

ζοκηήνδζδξ, εκχ ηαζ μζ Benedetti et al. (2002) παναηήνδζακ πανυιμζα απμηεθέζιαηα 

ζε πζπενζά ημιιέκδ ζε νμδέθεξ πμο ζοζηεοάζηδηε ζε δζζηία απυ δζμβηςιέκμ 

πμθοζηονυθζμ (PS), πενζηοθίπεδηε ιε ιειανάκδ PVC ηαζ ζοκηδνήεδηε ζημοξ 5°C βζα 

10 διένεξ, υπμο δ εθάπζζηδ απχθεζα ζε αζηαιίκδ C απμδυεδηε ζηδκ ελίδνςζδ πμο 

έθααε πχνα απυ ηζξ πζπενζέξ. Οζ Hussein et al. (2000) παναηήνδζακ ιείςζδ ηςκ 

επζπέδςκ ζοβηέκηνςζδξ αζηαιίκδξ C ζε ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ ζοζηεοαζίαξ ιε 

θνεζημημιιέκδ πζπενζά ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοκηήνδζδξ (10 διένεξ) ζημοξ 4°C ηαζ 

ακαθένμοκ υηζ δεκ έπεζ επανηχξ ηεηιδνζςεεί δ επίδναζδ ηδξ εθάπζζηδξ επελενβαζίαξ 

ηαζ ηδξ ζοζηεοαζίαξ ζηδ ενεπηζηή πμζυηδηα, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε αζηαιίκδ C ηςκ μπςνμηδπεοηζηχκ, ηαεχξ ιενζηέξ ιεθέηεξ 

επζζδιαίκμοκ υηζ ηα ζοζηεοαζιέκα θνεζημημιιέκα μπςνμηδπεοηζηά δζαηήνδζακ ηδ 
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αζηαιίκδ C βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια απ’ υηζ ηα μπςνμηδπεοηζηά πμο δεκ 

ιεηαπμζήεδηακ. φιθςκα ιε ημκ Gorny (2007) δ ορδθή ζοβηέκηνςζδ CO2 πνμηαθεί 

ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ αζηαιίκδξ C ζε ημιιέκδ ζαθάηα ιανμοθζμφ ηφπμο 

Romaine. Γεκ οπάνπμοκ πμθθά δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμεημζιαζίαξ 

ηςκ πεζνζζιχκ ηαζ ηδξ ηνμπμπμζδιέκδξ αηιυζθαζναξ (ΜΑΡ) ζηδ ενεπηζηή αλία ηςκ 

θνεζημημιιέκςκ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ. Δζδζηά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκεξ 

ηαζ δδ ζηδ αζηαιίκδ C. Τπάνπμοκ ένεοκεξ πμο ακαθένμοκ υηζ ηα εθάπζζηα 

επελενβαζιέκα θοηζηά υνβακα πενζέπμοκ ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε αζηαιίκδ C 

(Klein, 1987; McCarthy & Matthews, 1994). Ζ απχθεζα ηδξ αζηαιίκδξ C αολάκεηαζ 

απυ ηδκ απχθεζα φδαημξ (Barth et al., 1990; Nunes et al., 1998) ηαζ δ ζπεηζηή 

ζηαεενυηδηα ηδξ ή δ απμζημδυιδζδ ηδξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμηναζία ηαζ ημ είδμξ 

(Klein, 1987). Μενζημί πεζνζζιμί έπεζ απμδεζπεεί υηζ δζαηδνμφκ ορδθυηενα πμζμζηά 

αζηαιίκδξ C ζε μνζζιέκα θνεζημημιιέκα θνμφηα ηαζ θαπακζηά. ε ηνμπμπμζδιέκδ 

αηιυζθαζνα (ιεζςιέκμ Ο2 +/–,  ορδθή  ζοβηέκηνςζδ  CO2) δζαηήνδζακ ορδθυηενα 

πμζμζηά αζηαιίκδξ C ηα ιπνυημθα (Barth et al., 1993; Barth & Zhuang, 1996; Paradis 

et al., 1996), δ πζπενζά (Howard & Hernandez-Breues, 1998; Senesi et al., 2000) ηαζ 

ημ θειυκζ (Artés-Hernadez et al., 2007). 

H πενζεηηζηυηδηα ζε μθζηά δζαθοηά ζηενεά ζοζηαηζηά δζαηδνήεδηε ζηα 

ανπζηά επίπεδα ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ πανμοζζάζηδηε ιάθζζηα ιζα 

ιζηνή αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζημοξ πεζνζζιμφξ 1 ηαζ 2 (7%) ηαηά ηδ 

ζοκηήνδζδ ζημοξ 0°C ηαζ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ζημ ιάνηονα (21%), πμο μθείθεηαζ 

ζηδ ζοιπφηκςζδ θυβς απχθεζαξ φδαημξ (2%). ημοξ 5°C μζ πεζνζζιμί 3 ηαζ 4 

πανμοζίαζακ ιζηνή αφλδζδ (5-8%) ηαζ ιυκμ μ πεζνζζιυξ 1 πανμοζίαζε ιείςζδ ηδξ 

ηάλδξ ημο 10%. φιθςκα ιε ημοξ Lopez et al. (1997) ηα ζάηπανα ζηδκ ημιιέκδ 

πνάζζκδ πζπενζά εθαηηχκμκηαζ εθαθνά ζημοξ 5°C υιςξ είκαζ εέια πμζηζθίαξ βζαηί ζε 

μνζζιέκεξ πμζηζθίεξ δ ιείςζδ πανμοζζάγεηαζ ιεηά ηδ 12
δ
 διένα. 

Ζ ζοκμθζηή εηηίιδζδ ηδξ ημιιέκδξ πζπενζάξ δζαηδνήεδηε ηαθφηενα ζημοξ 

0°C πανά ζημοξ 5°C. Οζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 δζαηήνδζακ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ημιιέκδξ 

πζπενζάξ ζπεδυκ ζηα ανπζηά επίπεδα. ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ ζημοξ 0°C μζ 

πζπενζέξ υθςκ ηςκ πεζνζζιχκ είπακ ηζιέξ ορδθυηενεξ ηδξ μνζαηήξ ηζιήξ ειπμνίαξ. 

ημοξ 5°C μ ιάνηοναξ (πεζνζζιυξ 4) ηδ 12
δ
 διένα ήηακ ιυθζξ ειπμνεφζζιμξ, εκχ μ 

πεζνζζιυξ 3 ζημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ πανμοζίαζε μνζαηή ηζιή. 

Ζ ηνμπμπμζδιέκδ αηιυζθαζνα πμο δδιζμονβήεδηε ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

πεζνζζιχκ 1 ηαζ 2 ηαζ ζηζξ 2 εενιμηναζίεξ ιε ηζξ ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο CO2 ηαζ 

ηζξ παιδθέξ O2, δζαηήνδζακ ημ πνχια ηδκ οθή ηαζ ηδ βεκζηή ειθάκζζδ ηδξ ημιιέκδξ 

πζπενζάξ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά ζοιθςκμφκ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ Weichmann 

(1987), Herner (1987) ηαζ Lopez (1997). Όζμκ αθμνά ζηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ 

ζηζξ ημιέξ ζημοξ 0°C, μζ πεζνζζιμί 1, 2 ηαζ 3 ηδ δζαηήνδζακ ζε παιδθά επίπεδα ιέπνζ 

ημ ηέθμξ ηδξ ζοκηήνδζδξ. Πζμ απμηεθεζιαηζημί ήηακ μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2. ημοξ 5°C 

ιυκμ μζ πεζνζζιμί 1 ηαζ 2 δζαηήνδζακ ηδκ πζπενζά ειπμνεφζζιδ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ 

ζοκηήνδζδξ. 
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