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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηδκ πανμφζα ενβαζία βίκεηαζ ακαθμνά ζηζξ ιζηνμζαθάηεξ ηαζ ζηδκ πνμμπηζηή 

ελέθζλήξ ημοξ. Οζ ιζηνμζαθάηεξ είκαζ ιζα κέα ηάζδ ηαηακάθςζδξ, δ μπμία 

ειθακίζηδηε ηα ηεθεοηαία είημζζ πνυκζα ηαζ παναηδνείηαζ ιζα ζοκεπή αφλδζδ ηδξ 

γήηδζδξ θυβς ηδξ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αζμδναζηζηέξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ δνμοκ 

εεηζηά ζηδκ ακενχπζκδ οβεία. ημ πνχημ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ιζα εζζαβςβή βζα αοηέξ ηζξ 

ηαθθζένβεζεξ. Γίκεηαζ μ μνζζιυξ αοηχκ αθθά ηαζ μζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ θφηνςκ ηαζ 

ηςκ baby-leaves πμο πμθθμί ηαηακαθςηέξ ηα ζοβπέμοκ. Αηυιδ, ακαθένμκηαζ πμζεξ 

ηαθθζένβεζεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηαζ πμζα είκαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημοξ. ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά δ ηαθθζένβεζα 

αοηχκ. Γίκεηαζ ακαθμνά ζημοξ ζπυνμοξ ηαζ ζηα ιέζα ζπμνάξ ηαζ ακάπηολδξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ πμο ακαπηφζζμκηαζ. 

Πενζβνάθμκηαζ αηυιδ οθζηά ακάπηολδξ, μ ηνυπμξ ζοβημιζδήξ ηαζ δ απμεήηεοζή 

ημοξ. Σέθμξ, επζζδιαίκεηαζ δ δζαηνμθζηή αλία ημοξ. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ 

ακαπηφζζμκηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ είηε εεηζηά είηε ανκδηζηά ηδκ 

παναβςβή ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ιζηνμζαθαηχκ   ηαηά ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ηαηά ηδκ ζοβημιζδή, ηαηά ηδκ ζοζηεοαζία ηαζ ηδκ 

απμεήηεοζδ. Αηυιδ, βίκεηαζ θυβμξ ηαζ βζα ηζξ ζοκεήηεξ πμο επδνεάγμοκ ηα 

μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ - ιεηαθμνά αοηχκ. ημ 

ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ ακαθένμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Γεληθά 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ ηαηακαθςηέξ δείπκμοκ ζδιακηζηυ 

εκδζαθένμκ βζα ηδκ ηαηακάθςζδ θνμφηςκ ηαζ θαπακζηχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ 

ορδθή δζαηνμθζηή αλία ηαζ  πενζεηηζηυηδηα ζε αζμδναζηζηέξ μοζίεξ. Δίκαζ βεκζηά 

απμδεηηυ υηζ είκαζ εοενβεηζηά υπζ ιυκμ επεζδή πανέπμοκ ηα απαναίηδηα ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά βζα ημκ  ακενχπζκμ μνβακζζιυ, αθθά έπμοκ ηαζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ 

ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ ιαηνμγςία (Beceanu, 2008, Galaverna et al., 2008, Mahima et al., 

2013).  

Οζ ιζηνμζαθάηεξ (Microgreens) είκαζ ιζα κέα ηαηδβμνία εδχδζιςκ θαπακζηχκ (Pinto 

et al., 2015), έκαξ πμθφ ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ πμο πενζθαιαάκεζ θοηά απυ ανχζζια 

θαπακζηά, αυηακα ή άθθα θοηά ιεβέεμοξ πέκηε έςξ δέηα εηαημζηχκ 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ ημηοθδδυκςκ) . οκακηχκηαζ ηαζ ιε 

ημκ υνμ ‘’vegetable confetti’’ (πανημπυθειμξ θαπακζηχκ) Άθθμξ υνμξ πμο ηα 

απμδίδεζ: ‘’Microherbs’’ , μ μπμίμξ ακαθένεηαζ ζε ανςιαηζηά θοηά (Xiao et al., 

2012). 

 Σα ηεθεοηαία πνυκζα, μζ ζαθάηεξ αοημφ ημο είδμοξ έπμοκ ηενδίζεζ ιεβάθδ 

δδιμηζηυηδηα ςξ ιζα  κέα βαζηνμκμιζηή ηάζδ, πμο πνδζζιεφεζ ςξ εδχδζιδ 

βανκζημφνα βζα κα δζαημζιήζεζ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία απυ άθθα πζάηα ή έκα κέμ 

ζοζηαηζηυ ζαθάηαξ ( Chandra et al., 2012 · Xiao et al., 2012 · Kou et al., 2013 · Pinto 

et al.,2015) πάνδ ζηα ιεβαθφηενα δζαηνμθζηά μθέθδ ημοξ (Chandra et al., 2012, Pinto 

et al., 2015).  

ηζξ ιένεξ ιαξ  δίκεηαζ ζδζαίηενδ  πνμζμπή ζηδκ οβζεζκή δζαηνμθή βζα ηδκ πνυθδρδ 

μνζζιέκςκ αζεεκεζχκ (Márton et al., 2010). Οζ ιζηνμζαθάηεξ εεςνμφκηαζ ςξ 

«θεζημονβζηά ηνυθζια», ηα μπμία είκαζ πνμσυκηα δζαηνμθήξ πμο έπμοκ ζδζαίηενεξ 

ζδζυηδηεξ πνμαβςβήξ ηδξ οβείαξ ή πνυθδρδξ αζεεκεζχκ, μζ μπμίεξ πνμζηίεεκηαζ ζηζξ 

ηακμκζηέξ δζαηνμθζηέξ ημοξ αλίεξ (Xiao et al., 2012). ήιενα, δ γήηδζδ βζα αοηά ηα 

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: 12
pt

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά:
(Προεπιλεγμένη) Times New Roman, 12
pt

Μορφοποιήθηκε: Πλήρης

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: 14
pt
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πνμσυκηα αολάκεηαζ ναβδαία (Janovská et al., 2010, Samuoliené et al., 2012) ηαζ δ 

ηαηακάθςζδ αολάκεηαζ θυβς ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ: ιμκαδζηυ 

πνχια, πθμφζζμ άνςια ηαζ αζζεδηυ πενζεπυιεκμ αζμδναζηζηχκ μοζζχκ (Brazaitytė et 

al. 2013 · Kou et al., 2014 · Sun et al., 2014 · Brazaitytί et al., 2015a). Δπίζδξ 

ηαλζκμιμφκηαζ  ςξ ηαθή πδβή ζημζπείςκ ζηδ δζαηνμθή ημο ακενχπμο (Pinto et al., 

2015). Ωζηυζμ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ θυβς ηδξ ορδθήξ ηζιήξ ηαζ ηδξ ιζηνήξ 

ακημπήξ, μζ ιζηνμζαθάηεξ  δεκ δζαηίεεκηαζ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα επί ημο πανυκημξ ζε 

ειπμνζηά ηέκηνα ηαζ ζε ηαηαζηήιαηα αθοζίδςκ.  

 

1.2 Οξηζκόο 

Οζ ιζηνμζαθάηεξ ή ηα ζοπκά απμηαθμφιεκα «θαπακζηά ημιθεηί», είκαζ ιζα κέα 

ηαηδβμνία εζδζηχκ ηαθθζενβεζχκ, πμο μνίγμκηαζ ςξ ακχνζια θοθθχδδ θοηά πμο 

πανάβμκηαζ απυ ημοξ ζπυνμοξ θαπακζηχκ, αμηάκςκ ή ζπυνςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ άβνζςκ εζδχκ(Xiao, Lester, Luo & Wang, 2012).Ακάθμβα 

ιε ημ είδμξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηαθθζένβεζαξ, μζ ιζηνμζαθάηεξ ζοθθέβμκηαζ βεκζηά ζημ 

επίπεδμ ημο εδάθμοξ, δδθαδή ζηδ αάζδ ηςκ οπμημηοθίςκ, ηαηά ηδκ ειθάκζζδ ημο 

πνχημο γεφβμοξ αθδεζκχκ θφθθςκ, υηακ μζ ημηοθδδυκεξ είκαζ πθήνςξ δζμβηςιέκεξ, 

ζοκήεςξ ιέζα ζε 7 έςξ 21 διένεξ απυ ηδ αθάζηδζδ ηςκ ζπυνςκ ζπεηζηά ιε ημ 

είδμξ(Sun et al., 2013). 

 

Δζηυκα 1. Γζάθμνα είδδ microgreens (http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts). 

Ζ ζδέα ηςκ microgreens πνμέηορε ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80 ζημ ακ 

Φνακζίζημ ηδξ Καθζθυνκζαξ ηαζ απυ ηυηε έπμοκ ηενδίζεζ ηδ δδιμηζηυηδηα ςξ 

ηαζκμηυια βαζηνμκμιζηά ζοζηαηζηά ζηα ηαθφηενα εζηζαηυνζα ηαζ ηα πμθοηεθή 

ηαηαζηήιαηα ηνμθίιςκ παβημζιίςξ (Treadwell, Hochmuth, Landrum & Laughlin, 

2010). Ζ δδιμηζηυηδηά ημοξ πδβάγεζ απυ ηα γςκηακά πνχιαηα ημοξ, ηζξ θεπηέξ οθέξ, 

ηζξ ιμκαδζηέξ βεφζεζξ πμο εκζζπφμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ςξ βανκζημφνεξ (π.π. ζε ζαθάηεξ, 

ζάκημοζηξ, ζμφπεξ, επζδυνπζα ηαζ πμηά), αθθά ηαζ απυ ηδκ ορδθή δζαηνμθζηή ημοξ 

αλία(Sun  et al., 2013, Xiao, Lester, 

et al., 2015, Xiao etal., 2012). 

Ζ πνμζθμνά ηαζ δ γήηδζδ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ 

βαζηνμκμιζηέξ ηάζεζξ ηαζ δ επζθμβή εζδχκ ααζίγεηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ 

παναβςβχκ ιε ημοξ ζεθ ηαζ ζηδκ ελμζηείςζδ ηςκ ηαηακαθςηχκ ιε ηα ζδζαίηενα 

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: 14
pt

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: 14
pt



8 
 

παναηηδνζζηζηά ημοξ (Koppertcress, 2016). Οζ ιζηνμζαθάηεξ  ιπμνμφκ κα 

δζακειδεμφκ ςξ θνέζηα πνμσυκηα αθθά ηαζ ηαηά ηδκ ηαθθζένβεζα ζε ιέζα, ηα μπμία 

εα ζοθθέβμκηαζ απυ ημοξ ηεθζημφξ πνήζηεξ. Οζ πενζζζυηενεξ εηιεηαθθεφζεζξ 

πνδζζιμπμζμφκ είδδ πμο ακήημοκ ζηζξ μζημβέκεζεξ Brassicaceae, Asteraceae, 

Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Amarillydaceae, Amaranthceae ηαζ 

Cucurbitaceae (Xiao, Lester, 

et al., 2015). 

 

1.3 Γηαθνξεηηθόηεηα κεηαμύ microgreens, θύηξωλ θαη baby-leaves 

Σα microgreens δεκ πνέπεζ κα ζοβπέμκηαζ ιε ηα θφηνα ή ιε ηα baby-leaves.Δίκαζ ιζα 

εκδζάιεζδ ηαηάζηαζδ. Σα θφηνα, ηα  microgreens, ηαζ ηα baby-leaves ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα απμηεθμφκ ζηάδζα ημο ηφηθμο ακάπηολδξ εκυξ θοημφ - θαπακζημφ εκ 

πνμηεζιέκς - απυ ηδκ επμπή ηδξ ζπμνάξ ημο ςξ ηδκ ςνίιακζδ. Σμ πνχημ ζηάδζμ ηδξ 

γςήξ εκυξ θοημφ ανπίγεζ θοζζηά απυ ημκ ζπυνμ. Ο ζπυνμξ πενζέπεζ ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά, αζηαιίκεξ ηαζ ζπκμζημζπεία, βεκζηά υθα αοηά πμο είκαζ απαναίηδηα ζε έκα 

θοηυ βζα κα ανπίζεζ κα ακαπηφζζεηαζ. Όθα αοηά ζοβηεκηνςιέκα ηαζ πνμζηαηεοιέκα 

απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ιε έκα ηέθοθμξ πμο υηακ ένεεζ δ ηαηάθθδθδ ζηζβιή εα 

ακμίλεζ ηαζ εα λεπδδήζεζ απυ ιέζα ημο ημ θφηνμ, ημ αθαζηάνζ, βζα κα πενάζεζ δ γςή 

ημο θοημφ ζημ κέμ ζηάδζμ, ζημ ζηάδζμ ημο θφηνμο. 

Σμ θφηνμ ακαπηφζζεηαζ ζε ζημηάδζ ηαζ ζε ζοκεήηεξ ορδθήξ  οβναζίαξ. Ο βυκζιμξ 

ζπυνμξ εηνήβκοηαζ ηαζ πενκά απυ ημ ζηάδζμ ηδξ κάνηδξ ζε έκα γςκηακυ θοηυ. Σμ 

θοηυ ανπίγεζ κα πνδζζιμπμζεί υθεξ ηζξ ενεπηζηέξ μοζίεξ ηαζ ηα έκγοια πμο είκαζ 

απμεδηεοιέκα ζημκ ζπυνμ βζα κα λεηζκήζεζ κα ακαπηφζζεζ ζηέθεπμξ, νίγεξ ηαζ πνχηα 

θφθθα(Ebert, 2012; Xiao, Nou, Luo, & Wang, 2014). 

Φύηξα 

Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ημ ζηάδζμ αοηυ δεκ δζαηνίκεηαζ, ηαεχξ μζ πενζζζυηενμζ 

ζπυνμζ είκαζ ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ημο οπμζηνχιαημξ υηακ θοηνχκμοκ. Ωζηυζμ, 

πμθθμί ηαθθζενβμφκ θφηνα ζε κενυ. Ζ ιέεμδμξ αοηή είκαζ ανηεηά δδιμθζθήξ βζα 

ηαθθζένβεζα ζημ ζπίηζ ηαζ ηδκ πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ πμνημθάβμζ ηαζ υζμζ ηάκμοκ 

δίαζηα. Σα θφηνα είκαζ πθμφζζα ζε απαναίηδηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά, ηαζ ελαζνεηζηή 

πδβή εκγφιςκ, έπμοκ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε πνςηεΐκεξ, είκαζ εφημθα ζηδ πχκερδ, 

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά:
Ένηονα
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ηαζ ηαθά βζα ηδκ απχθεζα αάνμοξ, ηαεχξ είκαζ πθμφζζα ζε θοηζηέξ ίκεξ ηαζ παιδθά  

ζε εενιίδεξ. 

 

Δζηυκα 2. Φφηνεξ (http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts). 

εενιίδεξ. Αθθά ςζηυζμ πνεζάγμκηαζ πμθθή πνμζμπή ζηδκ ηαθθζένβεζα. Τπάνπεζ 

πάκηα ιζα πζεακυηδηα πανμοζίαξ ακεπζεφιδηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο πζεακυκ κα 

πνμζαάθμοκ ημοξ ζπυνμοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ αθάζηδζδξ. Σα 

πενζζζυηενα θφηνα βζα ηαηακάθςζδ πανάβμκηαζ ζε γεζηυ πενζαάθθμκ ιε ορδθή 

οβναζία ηαζ αοηυ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ααηηήνζα πμο ιπμνεί 

κα ανεεμφκ πάκς ή ιέζα ζημοξ ζπυνμοξ(Poorva and Aggarwal, 2013). 

Σα θφηνα ζοβημιίγμκηαζ ιέζα ζε 3-5 ιένεξ απυ ηδκ ζηζβιή πμο εα αθαζηήζμοκ. 

Δίκαζ ζοκήεςξ θεοηά ζε πνχια, είηε ηναβακά, είηε ιαθαηά, άθθα έπμοκ εθαθνζά 

βεφζδ ηαζ άθθα πζμ πζηάκηζηδ. Σα ιαθαηά θφηνα ηαζνζάγμοκ πενζζζυηενμ ζε ζαθάηεξ 

ηαζ ζάκημοζηξ, βζαηί ιπμνμφκ κα ηαηακαθςεμφκ ηαζ ςιά, εκχ ηα πζμ ζηθδνά ιπμνμφκ 

κα ιαβεζνεοημφκ ηαζ κα δχζμοκ λεπςνζζηή βεφζδ, ρζθμημιιέκα ιέζα ζε ζμφπεξ, 

αναζηά θαπακζηά ηαζ θαδενά. Δίκαζ ιμκαδζηή ηνμθή βζα οβζείξ ηαζ αζεεκείξ, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηα παζδζά (Murphy et al., 2010; Xio et al., 2014a). 

Ακ δεκ ηαηακαθςεμφκ υζμ ανίζημκηαζ ζημ ανπζηυ ζηάδζμ ημο θφηνμο, μζ θοηνςιέκμζ 

ζπυνμζ εα ζοκεπίζμοκ κα ακαπηφζζμκηακ εθυζμκ θοζζηά μζ ζοκεήηεξ είκαζ 

ηαηάθθδθεξ. ημ επυιεκμ ζηάδζμ, ημ κεανυ θοηυ εα ανπίζεζ κα ζπδιαηίγεζ νζγζηυ 

ζφζηδια ηαζ κα ακαπηφζζεζ ηζξ ημηοθδδυκεξ. Οζ ημηοθδδυκεξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ειανομβέκεζδξ (ηδξ δδιζμονβίαξ ημο ζπένιαημξ 

ιέζα ζημκ ζπυνμ), ηαζ ανίζημκηαζ πνμζηαηεοιέκεξ ιέζα ζημκ ζπυνμ ιαγί ιε ηδκ 

ανπέβμκδ νίγα. 
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Κνηπιεδόλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αοηέξ μζ ημηοθδδυκεξ θεζημονβμφκ πανυιμζα ιε ηα θφθθα δδθαδή αμδεμφκ κα 

ιεηαηναπεί δ εκένβεζα ημο θςηυξ ζε εκένβεζα πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ θοηυ 

(θςημζφκεεζδ), αθθά δζαθένμοκ ζημ ζπήια ηαζ ηδ δμιή απυ ηα πνχηα πναβιαηζηά 

θφθθα ημο θοημφ. Μζα άθθδ δζαθμνά είκαζ υηζ μζ ημηοθδδυκεξ ζπδιαηίγμκηαζ ανπζηά 

ιέζα ζημκ ζπυνμ εκχ ηα πνχηα αθδεζκά θφθθα ζπδιαηίγμοκ ιεηά ηδ αθάζηδζδ. 

' αοηυ ημ ζηάδζμ, ηάπμζα ζηζβιή, ιεηαλφ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ημηοθδδυκςκ ηαζ ημο 

ζπδιαηζζιμφ ηδξ πνχηδξ ζεζνάξ ηςκ πνχηςκ πναβιαηζηχκ θφθθςκ ειθακίγεηαζ δ 

ηαηδβμνία θοηχκ πμο μκμιάγεηαζ microgreens. Καζ ακαθένεηαζ αυνζζηα υηζ ηάπμζα 

ζηζβιή ηα θοηά ανίζημκηαζ  ζ' αοηήκ ηδκ θάζδ (microgreens) βζαηί ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα μ υνμξ "microgreens" είκαζ ιζα ειπμνζηή θέλδ-επζκυδζδ ηαζ υπζ 

ηάπμζμξ αμηακζηυξ υνμξ.(http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts). 

 

 

 

 

 

 

Δζηυκα 3. Κμηοθζδυκεξ (http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts). 

 

Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά:
Ένηονα

http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts
http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts
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Microgreens 

 

Δζηυκα 4. Μζηνμζαθάηεξ (http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts). 

Σα  microgreens ηαθθζενβμφκηαζ ζε νδπά δμπεία ιε έκα ηαθά-απμζηναββζγυιεκμ 

ιίβια οπμζηνχιαημξ. Σα microgreens ζοβημιίγμκηαζ 5-10 διένεξ ιεηά απυ ηδ 

αθάζηδζδ ηαζ υηακ ηα πνχηα αθδεζκά θφθθα ανπίγμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ. Σα 

microgreens ημονεφμκηαζ ημκηά ζημ επίπεδμ ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ έπμοκ φρμξ 2,5 

έςξ 5 cm. 

Σα «microgreens» πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πνμζεέζμοκ βεφζδ ζε μνεηηζηά, 

ζάκημοζηξ, ζαθάηεξ, ηφνζα πζάηα αηυια ηαζ ζε επζδυνπζα. Ζ απαθή οθή, ημ θνέζημ 

άνςια ημοξ ηαζ δ εθηοζηζηή ημοξ ειθάκζζδ ζοκέααθακ ζηδκ αολακυιεκδ 

δδιμηζηυηδηα ημοξ ζε εζηζαηυνζα ηαζ βημονιέ ημογίκα. Σα θεπηά «microgreens» ηςκ 

δζαθυνςκ θαπακζηχκ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ βζα κα ηάκμοκ υιμνθα ηαζ κυζηζια 

ιείβιαηα πμο έπμοκ απενζυνζζηεξ πνήζεζξ ζηδκ ημογίκα. 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφοποιήθηκε: Αριζηερά

http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts
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Βabygreens 

 

Δζηυκα 5. Babyleaves. (http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts). 

Σα babygreens ή baby-leaves υπςξ ηαζ ηα microgreens, δεκ είκαζ αηνζαχξ ιζα θάζδ 

ζηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ. Καζ δ θέλδ babygreens είκαζ επίζδξ ειπμνζηυ 

δδιζμφνβδια. Ωξ εη ημφημο, δεκ οπάνπεζ επίζδιμξ μνζζιυξ ημο υνμο "babygreen". 

Μάθζζηα μφηε βζα ηα microgreens μφηε βζα baby-leaves οπάνπεζ αηνζαήξ απυδμζδ ζηα 

εθθδκζηά. Αθθά ιπμνμφκ κα μνζζεμφκ ςξ babygreens ηα θοθθχδδ θαπακζηά πμο 

ζοβημιίγμκηαζ πνζκ ακαπηοπεμφκ πθήνςξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, babygreens είκαζ θοηά 

πμο έπμοκ ακαπηφλεζ ημοθάπζζημκ ηδκ πνχηδ ή ηαζ πενζζζυηενεξ ζεζνέξ ηςκ 

πναβιαηζηχκ θφθθςκ, αθθά είκαζ ιζηνυηενα απυ έκα χνζιμ 

θοηυ(http://rawfooddietplans.net/the-difference-between-sprouts-microgreens-and-

baby-greens). 

Σα babygreens ή baby-leaves ιπμνμφκ κα ζοθθέβμκηαζ υηακ έπμοκ φρμξ 5-15 cm 

ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία. Όηακ ηα πναβιαηζηά θφθθα είκαζ ηαθά ζπδιαηζζιέκα ηαζ 

αηυια ηνοθενά, ζε μνζζιέκα είδδ θοηχκ ιπμνμφκ κα ζοθθέβμκηαζ πάκς απυ ηζξ 

ημηοθδδυκεξ. Αοηυ πνμζθένεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα πεναζηένς εη κέμο ακάπηολδ ζε 

επυιεκεξ ζοβημιζδέξ. Σα babygreens ιπμνμφκ κα θοηεφμκηαζ ζε δμπεία ή ζημ έδαθμξ 

ημο ηήπμο. Δπζδέπμκηαζ ποηκή θφηεοζδ βζαηί πάνδ ζηζξ δζαδμπζηέξ ζοβημιζδέξ ηςκ 

πενζθενεζαηχκ θφθθςκ, ημ ηεκηνζηυ ζηέθεπμξ δεκ ακαπηφζζεηαζ πμθφ. Σα babygreens 

http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts
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ή baby-leaves είκαζ ελαζνεηζηέξ πνμζεήηεξ ζε ιείβιαηα ζαθάηαξ, ζμφπεξ, ζμφζζ ηαζ 

ζαζίιζ(http://rawfooddietplans.net/the-difference-between-sprouts-microgreens-and-

baby-greens). 

Συζμ ηα θφηνα υζμ ηαζ ηα microgreens ηαζ ηα baby-leaves είκαζ πνχηδξ ηάλεςξ 

επζθμβέξ βζα εδχδζιεξ βανκζημφνεξ. Μπμνμφκ κα ηαθθζενβδεμφκ εφημθα απυ ζπυνμοξ 

επζθέβμκηαξ απυ ιζα ιεβάθδ ηαηδβμνία θαπακζηχκ. Δίκαζ ιζα πνυηθδζδ βζα ημκ 

εναζζηέπκδ ηδπμονυ πμο ιπμνεί ηαθθζενβχκηαξ ζε πενζμνζζιέκμ πχνμ κα έπεζ 

ζοκεπχξ θνέζηα θαπακζηά ζαθάηεξ ηαζ ιάθζζηα ζηδκ βημονιέ εηδμπή ημοξ. 

 

1.4 Γεκνθηιέζηεξα είδε πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα θαη ραξαθηεξηζηηθά 

απηώλ 

Έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ θαπακζηχκ, αμηάκςκ ηαζ αβνμηζηχκ  ηαθθζενβεζχκ ηαζ 

πμζηζθζχκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή ιζηνμζαθαηχκ. Σα 

ιανμφθζα ιπμνεί κα είκαζ πμθφ εοαίζεδηα ηαζ ζοπκά δεκ εεςνμφκηαζ ηαθμί 

οπμρήθζμζ βζα ιζηνμζαθάηεξ. Λυβς ηςκ ζδζαίηενςκ ηθζιαηζηχκ αθθά ηαζ 

βεςιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζηδκ Δθθάδα ηα πζμ δδιμθζθή είδδ πμο 

ηαθθζενβμφκηαζ είκαζ ηα αηυθμοεα (http://www.migreens.gr/microgreens.html): 

1.4.1.Κάξδακν 

 

Δηθόλα 6. Κάξδακν (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

Έπεζ ηδ βεφζδ πζπενζμφ ηαζ είκαζ : Πθμφζζμ ζε αζηαιίκεξ Κ, C ηαζ Μαββάκζμ. Γίκεζ 

πζηάκηζημ άνςια ιε αίζεδζδ δνμζζάξ ηαζ πζπενζμφ πμο δζανηεί εθάπζζηα 

δεοηενυθεπηα.  Ό  αθαζηυξ είκαζ ηαηάθεοημξ ηαζ έπεζ παναηηδνζζηζηυ πνάζζκμ 

θφθθμ. 

 

http://www.migreens.gr/microgreens.html
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1.4.2.Ρόθα 

 

Δηθόλα 7. Ρόθα  (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Ζ βεφζδ ηδξ είκαζ δοκαηή πζηάκηζηδ, δδθαδή δ βκςζηή βεφζδ νυηαξ ζε πζμ πζηάκηζηδ 

ηαζ ηνοθενή έηδμζδ.Δίκαζ πθμφζζα ζε αζηαιίκεξ ηαζ ζπκμζημζπεία. Θεςνείηαζ ηαζ  

αθνμδζζζαηή. Ο αθαζηυξ είκαζ θεοηυξ ηαζ έπεζ ημιρυ ζπήια. 

 

1.4.3.Βαζηιηθόο 

 

Δηθόλα 8. Βαζηιηθόο  (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 
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Έπεζ ανηεηά έκημκδ βεφζδ ααζζθζημφ ιε  δνμζενή ηαζ ηνοθενή οθή. Δίκαζ πθμφζζμ ζε 

ακηζμλεζδςηζηά ιε ακηζθθεβιμκχδδ ζδζυηδηεξ Υαναηηδνζζηζηυ ημ ζημφνμ πνάζζκμ 

θφθθςια. 

 

 

1.4.4.Βαζηιηθόο Κόθθηλνο 

 

Δηθόλα 9. Κόθθηλνο Βαζηιηθόο (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Ανηεηά έκημκδ βεφζδ ααζζθζημφ δνμζενή ηαζ ηνοθενή οθή. Δίκαζ πθμφζζμξ ζε 

ακηζμλεζδςηζηά ηαζ έπεζ ακηζθθεβιμκχδδ ζδζυηδηεξ  Σμ θφθθςια ημο παναηηδνίγεηαζ 

απυ  ιςα απμπνχζεζξ. 

 

1.4.5.Παληδάξη 
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Δηθόλα 10. Παληδάξη  (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Έπεζ ηδ παναηηδνζζηζηή  ήπζα βεφζδ πακηγανζμφ, πχιαημξ ηαζ είκαζ πθμφζζμ ζε 

αζηαιίκεξ Α, Β, ηαζ ακηζμλεζδςηζηά. Ο αθαζηυξ είκαζ πμνθονυξ ηαζ έπεζ  ιαηνυζηεκμ 

πνάζζκμ θφθθμ. 

 

1.4.6 Γνγγπινθξάκβε 

 

 

Δηθόλα 11. Γνγγπινθξάκβε  (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Έπεζ ήπζα βεφζδ θαπάκμο ηαζ είκαζ  πθμφζζμ ζε ίκεξ, αζαέζηζμ, Κάθζμ Βζηαιίκεξ Α, C. 

Σμ θεπηυ νμγ πνχια ημο αθαζημφ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ δνμζενή ημο βεφζδ 

ζοκεέημοκ ημκ παναηηήνα ημο. Ζ αάζδ ημο αθαζημφ είκαζ νμγ ηαζ ημ θφθθμ πνάζζκμ. 

 

1.4.7.Ραπαλάθη Κόθθηλν 
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Δηθόλα 12. Ραπαλάθη Κόθθηλν (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Έπεζ ηδ βεφζδ ημο πζηάκηζημο ναπακζμφ ηαζ είκαζ πθμφζζμ ζε Βζηαιίκεξ C, B6, 

ακηζμλεζδςηζηά Ζ πζηάκηζηδ βεφζδ & ηναβακυ πμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πνχια ηαζ ημ 

ιέβεεμξ ημο (10εη) ιπμνεί κα έπεζ ηονίανπμ νυθμ ζημ πζάημ . Έπεζ ηυηηζκμ θφθθςια 

ιε νμγ αθαζηυ ηαζ είκαζ ζπεηζηά "ιεβάθμ" micro. 

 

1.4.8.Ραπαλάθη 

 

Δηθόλα 13. Ραπαλάθη (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Δίκαζ  πζηάκηζηυ ηναβακυ& ιεβάθμ ζπεηζηά ιέβεεμξ (10εη) .Δίκαζ πθμφζζμ ζε 

Βζηαιίκεξ C, B6, ακηζμλεζδςηζηά . Έπεζ βοαθζζηενυ πνάζζκμ θφθθςια ιε θεοηυ 

αθαζηυ πμο βίκεηαζ νυγ ζηδ αάζδ ηαζ εεςνείηαζ ζπεηζηά "ιεβάθμ" micro. 
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1.4.9.Μπξόθνιν 

 

Δηθόλα 14. Μπξόθνιν (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Έπεζ ηδ βεφζδ  ιπνυημθμο, θάπακμο ηαζ είκαζ πθμφζζμ ζε ηανμηεκμεζδή 

(ακηζμλεζδςηζηά).  Σμ θφθθμ ημο είκαζ πνάζζκμ ηαζ έπεζ έκα ηαηάθεοημ  αθαζηυ. 

1.4.10. Μπηδέιη 

 

Δηθόλα 15. Μπηδέιη (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Έπεζ ηδ  βθοηζά βεφζδ ημο ςιμφ αναηά ηαζ είκαζ ηναβακυ. Δίκαζ  πθμφζζμ ζε 

πνςηεΐκεξ, αζηαιίκεξ C, B1, κζαζίκδ .Σμ ζδζαίηενμ ζπήια ημο ιε ηαιποθςηή έθζηα 

ζηδκ ημνοθή ημ ηαεζζηά εθηοζηζηυ. Γεκζηά είκαζ ιεβάθμ micro  (12-15εη) ηαζ είκαζ  

πνάζζκμ ιε παναηηδνζζηζηή έθζηα ζηδκ ημνοθή. 

 

1.4.11. Μπνπξάληδα 
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Δηθόλα 16. Μπνπξάληδα (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Έπεζ ηδ βεφζδ ημο αββμονζμφ ηαζ είκαζ δνμζενυ, ηαζ γμοιενυ. Δίκαζ πθμφζζμ ζε β-

θζκμθεκζηυ μλφ (θζπανυ μλφ ς6) . Υνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα cocktails. Έπεζ ηαηάθεοημ 

αθαζηυ ηαζ  ακμζπηυ πνάζζκμ ιαηνυζηεκμ θφθθμ. 

 

1.4.12. Κόθθηλν Λάραλν 

 

Δηθόλα 17. Κόθθηλν ιάραλν  (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Ήπζα βεφζδ θάπακμο . Οζ ζδζυηδηεξ ημο είκαζ δ ζζμννμπία μνιμκχκ ηαζ είκαζ πθμφζζμ 

ζε Βζηαιίκδ C ηαζ Βζηαιίκδ Κ . Σμ ζδζαίηενμ ηυηηζκμ πνχια ημο αθαζημφ ηαζ δ 

ορδθή ενεπηζηή αλία ημο (Βζη C 6 θμνέξ πενζζζυηενδ απυ ημ χνζιμ) ημ ηαεζζημφκ 

πενζγήηδηo. Ο αθαζηυξ είκαζ θμφλζα νμγ ηαζ έπεζ ζημφνμ πνάζζκμ θφθθμ . 
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1.4.13.Κόιηαληξνο 

 

Δηθόλα 18. Κόιηαληξνο (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Έπεζ ηδκ  ήπζα βεφζδ ημο ηυθζακηνμο ηαζ εοιίγεζ εζπενζδμεζδή. Δίκαζ Πθμφζζμ ζε 

ακηζμλεζδςηζηά, Βζηαιίκδ C, A, K, ζε ηάθζμ ηαζ αζαέζηζμ . Κμιρυ ηαζ θεπηυ θφθθμ 

ιε ακμζπηυ πνάζζκμ πνχια ιε ηδκ βκςζηή βεφζδ ημο ηυθζακηνμο ζε πζμ θεπηή 

έηδμζδ. Σμ θφθθμ ημο είκαζ θεπηυ πμο πμθθέξ θμνέξ θένεζ ημκ ζπυνμ ζηδκ ημνοθή. 

Ο  αθαζηυξ είκαζ θεοηυξ . 

 

1.4.14. ηλάπη 

 

 

Δηθόλα 19. ηλάπη (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 
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Έπεζ πζηάκηζηδ βεφζδ ηαζ είκαζ πθμφζζμ ζε ακηζμλεζδςηζηά . Δίκαζ έκα απυ ηα 

ζδιακηζηά microgreens θυβς ηδξ οπένμπδξ πζηάκηζηδξ βεφζδξ αθθά ηαζ ηδξ εοημθίαξ 

ημο ζε ζοκδοαζιμφξ. Έπεζ  ηαηάθεοημ αθαζηυ ηαζ  ακμζπηυ πνάζζκμ θφθθμ. 

 

1.4.15. Πξάζν 

 

Δηθόλα 20. Πξάζν (http://www.migreens.gr/microgreens.html) 

 

Υαναηηδνίγεηαζ απυ ιζα δζαηνζηζηή ήπζα βεφζδ πνάζμο ηαζ πενζέπεζ ηδκ αθθζζίκδ, δ 

μπμία ιεζχκεζ ηα επίπεδα πμθδζηενυθδξ. Πενζέπεζ αζηαιίκδ Β6, Φμθζηυ μλφ, ίδδνμ.   

Δίκαζ έκα δζαθμνεηζηυ ηαζ ζδζαίηενμ microgreen πμο θένεζ ημκ ζπυνμ ημο ζηδκ 

ημνοθή, ιε δζαηνζηζηή βεφζδ πνάζμο ηαζ εονεία πνήζδ. Ο αθαζηυξ είκαζ θεπηυξ 

ακμζπημφ πνάζζκμο πνχιαημξ πμο ζημοναίκεζ ζηδκ ημνοθή. Ο ιαφνμξ ιζηνμζημπζηυξ 

ζπυνμξ ηνααάεζ ηδκ πνμζμπή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΑΛΑΣΧΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ 

ΑΞΗΑ ΣΟΤ 

 2.1 Ζ Καιιηέξγεηα ηωλ microgreens 

2.1.1 Γεληθά 

Γεκζηά ηα microgreens ιπμνμφκ κα ηαθθζενβδεμφκ απυ μπμζμκδήπμηε. Ζ ηαθθζένβεζα 

ιζηνχκ πμζμηήηςκ ζημ ζπίηζ είκαζ ζπεηζηά εφημθδ. Ωζηυζμ, δ ακάπηολδ ηαζ δ 

ειπμνία ηςκ microgreens ορδθήξ πμζυηδηαξ απυ ειπμνζηή άπμρδ είκαζ πμθφ πζμ 

δφζημθδ. Έπμκηαξ ηδ ζςζηή ακαθμβία ζημ ηαηάθθδθμ ζηάδζμ ηδξ ζοβημιζδήξ είκαζ 

ιία απυ ηζξ πζμ ηνίζζιεξ ζηναηδβζηέξ βζα επζηοπία. Ο πνυκμξ απυ ηδ ζπμνά έςξ ηδ 

ζοβημιζδή πμζηίθθεζ ζδιακηζηά απυ ηαθθζένβεζα ζε ηαθθζένβεζα. Καηά ηδ ζπμνά εκυξ 

ιείβιαημξ ηαθθζενβεζχκ ζε έκα εκζαίμ επίπεδμ θφηεοζδξ, μζ ηαθθζενβδηέξ εα πνέπεζ 

κα επζθέβμοκ ηαθθζένβεζεξ πμο έπμοκ πανυιμζμ νοειυ ακάπηολδξ, έηζζ χζηε κα 

πναβιαημπμζδεεί ηαοηυπνμκα δ ζοθθμβή. Δκαθθαηηζηά, μζ ηαθθζενβδηέξ ιπμνμφκ κα 

ζπείνμοκ λεπςνζζηά ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ηζξ δζάθμνεξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ κα ηζξ 

ακαιείλμοκ ιεηά ηδ ζοβημιζδή(https://www.scribd.com/document/Micro-Greens).  
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Σα microgreens ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ζε έκα ηοπζηυ οπυζηνςια, απμζηεζνςιέκμ, 

παθανυ, πςνίξ νφπμοξ. Πμθθά ιείβιαηα έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί επζηοπχξ ιε ηφνθδ, 

αενιζημοθίηδ, πενθίηδ, ίκεξ ηανφδαξ ηαζ άθθα. Έκα εκαθθαηηζηυ ζφζηδια παναβςβήξ 

πνδζζιμπμζεί έκα απυ ηα πμθθά οθζηά ςξ ζηνχια ή επέκδοζδ βζα κα ημπμεεηδεεί 

ζημκ ποειέκα εκυξ δίζημο. Αοηά ηα οθζηά βεκζηά πανέπμοκ έκα ελαζνεηζηυ ζηνχια 

ζπμνάξ. Σα οθζηά ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ θζκάηζα ή έκα ζοκεεηζηυ οθζηυ εζδζηά 

ζπεδζαζιέκμ βζα microgreens.  Αοηά ηα οπμζηνχιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ζε 

ηαθθζένβεζεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ βζα ειπμνζημφξ ζημπμφξ. Ζ ζπμνά ιπμνεί κα βίκεζ 

δζάζπανηα ή ζε ζεζνέξ. Ζ ποηκυηδηα ζπμνάξ είκαζ δφζημθμ κα μνζζεεί. Οζ 

πενζζζυηενμζ ηαθθζενβδηέξ δδθχκμοκ υηζ εέθμοκ κα ζπείνμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ 

ποηκά βζα κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηδκ παναβςβή, αθθά υπζ πάκς απυ ηα επζηνεπηά υνζα, 

δζυηζ έηζζ εα ακαπηοπεμφκ επζιήηδ ζηεθέπδ ηαζ εα αολδεεί μ ηίκδοκμξ αζεέκεζαξ. Οζ 

πενζζζυηενεξ ηαθθζένβεζεξ απαζημφκ θίβμ ή ηαευθμο θίπαζια, ηαεχξ μζ ζπυνμζ 

πανέπμοκ επανηή δζαηνμθή βζα ηδ κέα ηαθθζένβεζα. Ονζζιέκεξ ηαθθζένβεζεξ ιζηνήξ 

ηθίιαηαξ ιε ιαηνμπνυκζα ακάπηολδ, υπςξ micro ηανυημ, άκδεμ ηαζ ζέθζκμ, ιπμνμφκ 

κα επςθεθδεμφκ απυ ιζα εθαθνζά θίπακζδ πμο εθανιυγεηαζ ζημκ ποειέκα ημο 

δίζημο (http://edis.ifas.ufl.edu). 

Σα microgreens είκαζ έημζια βζα ζοβημιζδή υηακ θηάκμοκ ζημ πνχημ ζηάδζμ ηςκ 

πνχηςκ πναβιαηζηχκ θφθθςκ, ζοκήεςξ ζε φρμξ πενίπμο 5 εη. Ο πνυκμξ απυ ηδ 

ζπμνά έςξ ηδ ζοβημιζδή ιπμνεί κα πμζηίθθεζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ 7 έςξ 21 διένεξ, 

ακάθμβα ιε ηδκ ηαθθζένβεζα. Ζ παναβςβή ζε ιζηνμφξ δίζημοξ πζεακυκ κα απαζηεί ηδ 

ζοβημιζδή ιε ραθίδζ. Αοηυ είκαζ έκα πμθφ πνμκμαυνμ ιένμξ ημο ηφηθμο παναβςβήξ 

ηαζ ακαθένεηαζ ζοπκά απυ ημοξ ηαθθζενβδηέξ ςξ ιείγμκ ιεζμκέηηδια. Σμ ζοκεεηζηυ 

φκεεημ οπυζηνςια ζπμνάξ έπεζ ηενδίζεζ δδιμηζηυηδηα ζε πμθθμφξ ηαθθζενβδηέξ 

επεζδή επζηαπφκεηαζ δ πνςζιυηδηα . Γζα ηδ ζοβημιζδή πνδζζιμπμζείηαζ δθεηηνζηυ 

ιαπαίνζ ή ηνίρζιμ, επζηνέπμκηαξ ζηα ιζηνά microgreens ημιιέκα κα πέζμοκ ζε έκα 

ηαεανυ δμπείμ ζοβημιζδήξ. Σα ζοβημιζζεέκηα microgreens είκαζ ελαζνεηζηά 

εοαίζεδηα ηαζ πνέπεζ κα πθοεμφκ ηαζ κα ηνοχζμοκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ. Μενζημί 

ζεθ γδημφκ απυ ημοξ ηαθθζενβδηέξ κα παναδμεμφκ ζημοξ δίζημοξ βζα ηδ αεθηίςζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ .Πθέκμκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ζςζηέξ πναηηζηέξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ 

ηνμθίιςκ. Σα microgreens ζοζηεοάγμκηαζ ζοκήεςξ ζε ιζηνέξ, πθαζηζηέξ 

ζοζηεοαζίεξ, ακμζβυιεκεξ ηαζ ρφπμκηαζ ζε ζοκζζηχιεκεξ εενιμηναζίεξ. ηυπμξ είκαζ 
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κα ιεζςεεί μ ηίκδοκμξ ιζηνμαζαηήξ ιυθοκζδξ ηςκ χνζιςκ ηαζ ακχνζιςκ θοθθςδχκ 

θοηχκ( http://www.nlgma.org/). 

 

2.1.2 Οη πόξνη ηωλ microgreens 

Οζ ζπυνμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ηαθθζενβδεμφκ μζ ιζηνμζαθάηεξ απαζημφκηαζ 

ζε ιεβάθδ πμζυηδηα ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ έκα ζδιακηζηυ  ηυζημξ βζα ηδκ παναβςβή 

αοηχκ. διακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ δ πμζυηδηα ζπυνμο. Ζ πμθφ ποηκή ζπμνά 

δδιζμονβεί αεααίςξ πνμαθήιαηα παεμβέκεζαξ (. Kyriacou C. M.,2016). 

 Λυβς ηςκ ηζκδφκςκ πμο ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκαξ ιμθοζιέκμξ ζπυνμξ ηυζμ 

ζηδκ οβεία υζμ ζηδκ παναβςβή αθθά ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ ηαθθζένβεζαξ έπεζ ζακ 

απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ απαζηήζεςκ υζμ αθμνά ηδ ιζηνμαζμθμβζηή πμζυηδηα ημο 

ζπυνμο (Xiao, Bauchan et al., 2015; Xiao etal., 2014). Οζ ζπυνμζ πνέπεζ κα 

θαιαάκμοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ οβεζμκμιζηέξ ιεηαπεζνίζεζξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ 

παεμβυκςκ ααηηδνζδίςκ. Γζα κα παναπεμφκ αζμθμβζημί ζπυνμζ microgreens εα πνέπεζ 

μζ ηνυπμζ πμο εα εθανιμζημφκ βζα ηδκ  απμζηείνςζδ ηδξ επζθακείαξ ηςκ ζπυνςκ ηαζ 

ηδκ  ακηζιζηνμαζαηή ημοξ δνάζδ κα είκαζ απμηεθεζιαηζημί ηαζ  αζχζζιμζ (Ding, 

Fu,and Smith, 2013).  

Πμθθά είδδ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα αθαζηάκμοκ εφημθα ηαζ κα ακαπηφζζμκηαζ 

αιέζςξ, εκχ άθθα έπμοκ επζαναδοιέκδ ακάπηολδ ηαζ ιπμνεί κα απαζημφκ δζάθμνεξ 

ιεηαπεζνίζεζξ πνζκ απυ ηδ ζπμνά βζα ηδ  αεθηίςζδ, ηοπμπμίδζδ ηαζ ζοκηυιεοζδ ημο 

ηφηθμο παναβςβήξ. Οζ ιεηαπεζνίζεζξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

πνςίιζζδ ηςκ ανπζηχκ ζηαδίςκ ηδξ αθάζηδζδξ ηοιαίκμκηαζ απυ ιία απθή δζαανμπή 

ιε κενυ ιέπνζ θοζζμθμβζηέξ εεναπείεξ, υπςξ ακάπηολδ ςζιχζεςξ, ςνίιακζδξ ηαζ 

πνμ-αθάζηδζδξ  ζπυνςκ. ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ηάπμζα 

παναδείβιαηα (Lee, Pill, Cobb, andOlszewski, 2004). 

http://www.nlgma.org/
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 Ο αέθηζζημξ νοειυξ ζπμνάξ είκαζ ζοβηεηνζιέκμξ βζα ηάεε ηαθθζένβεζα ιε αάζδ ημκ 

ιέζμ υνμ ημο αάνμοξ ημο ζπυνμο, ηδ αθαζηζηυηδηα ηαζ ηδκ επζεοιδηή ποηκυηδηα , δ 

μπμία ηοιαίκεηαζ απυ 1 ζπυνμ / cm
2
 ζε είδδ ιε ιεβάθα ζπυνζα υπςξ ιπζγέθζ, νεαίεζα 

ηαζ δθίακεμξ, ιέπνζ 4 ζπυνμοξ / cm
2
 ζε ιζηνμφξ ζπυνμοξ υπςξ δ νυηα, ημ ζζκάπζδ 

ιμοζηάνδα (Di Gioia & Santamaria, 2015, p.118). Αφλδζδ ημο πμζμζημφ ζπμνάξ βζα 

ιεβζζημπμίδζδ ηδξ απυδμζδξ εα ακηζηαημπηνίγεζ ημ ηυζημξ παναβςβήξ, εκχ δ 

οπεναμθζηή ποηκυηδηα ιπμνεί κα πανάβεζ ακεπζεφιδηα επζιδηοιέκμοξ αθαζημφξ ηαζ 

πενζμνζζιέκδ ηοηθμθμνία αένα , ιε απμηέθεζια κα αολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ πνμζαμθήξ 

απυ παεμβυκα (Murphy, C. J., andPill, W. G. (2010). 

 

2.1.3 Πεξηβάιινλ πνπ αλαπηύζζεηαη ε θαιιηέξγεηα 
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Σα microgreens πανάβμκηαζ ζε πμζηίθα πενζαάθθμκηα (ακμζπηά, πνμζηαηεουιεκμ 

πενζαάθθμκ, εζςηενζημί πχνμζ) ηαζ ακαπηοζζυιεκα ζοζηήιαηα ακάθμβα ιε ηδκ 

ηθίιαηα παναβςβήξ. Ζ ειπμνζηή παναβςβή ηςκ microgreens εηηεθείηαζ ζοκήεςξ οπυ 

εθεβπυιεκμ πενζαάθθμκ, ιέζα ζε εενιμηήπζα ή ζε ορδθά ζηέπαζηνα είηε ιε απθέξ, 

είηε ιε πνμδβιέκεξ ηεπκμθμβίεξ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηζξ 

ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ζοζηήιαηα πςνίξ ηδκ 

πανμοζία εδάθμοξ  ιπμνμφκ κα απμδμεμφκ  ζε ηνεζξ ηφπμοξ (Di Gioia et al., 2015). 

Μία δοκαηυηδηα είκαζ δ ακάπηολδ ιζηνμθαπακζηχκ ζε «δμπεία» πμο απμηεθμφκηαζ 

απυ πθαζηζημφξ δίζημοξ ιε δζαθμνεηζηά ιεβέεδ ηαζ ιεηααθδηυ φρμξ απυ 3 έςξ 5 cm 

(Δζηυκα 21).  

 

Δζηυκα 21. Γίζημξ ακάπηολδξ  (Di Gioia et al., 2015) 

Ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ, μ ποειέκαξ ημο δμπείμο πμο ζοβηναηεί ηα ιέζα 

ηαθθζένβεζαξ ιπμνεί κα είκαζ άεζηημξ, πςνίξ μπέξ  ή  ιε μπέξ πνμηεζιέκμο κα 

εκζζποεεί δ απμζηνάββζζδ ηδξ πενίζζεζαξ κενμφ (ή ενεπηζημφ δζαθφιαημξ) ηαζ κα 

απμθεοπεεί δ ζηαζζιυηδηα ημο κενμφ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ακάπηολδ 

αζεεκεζχκ ηαζ κα εέζεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

ιζηνμθαπακζηχκ. Σα δμπεία ημπμεεημφκηαζ ζε ακαπηοζζυιεκα ηακάθζα (Δζη. 22, 23) 

ή ζε παβηάηζα , αηίκδηα ή ηζκδηά, ηέθεζα ζζμπεδςιέκα ιε ηδκ φπανλδ εκυξ 

ζοζηήιαημξ απμζηνάββζζδξ ηαζ ακάηηδζδξ ηδξ πενίζζεζαξ κενμφ ή ημο ενεπηζημφ 

δζαθφιαημξ.  
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Δζηυκα 22, 23.φζηδια οδνμκέθςζδξ ιέζς οπμ-άνδεοζδξ (DiGioiaetal., 2015) 

 

Σμ κενυ άνδεοζδξ ηαζ ημ ενεπηζηυ δζάθοια εζζένπμκηαζ απυ ηδκ ημνοθή ιέζς εκυξ 

ζοζηήιαημξ οδνμκέθςζδξ, ημ μπμίμ εκενβμπμζείηαζ πεζνμηίκδηα , αοηυιαηα ή απυ ημκ 

ποειέκα ιέζς οπμ-άνδεοζδξ. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, είκαζ ζδιακηζηυ ηα δμπεία 

κα έπμοκ μπέξ ζημ ηάης ιένμξ. Ζ ηαθθζένβεζα ζε δμπεία βεκζηά επζηνέπεζ ηδκ 

ειπμνεοιαημπμίδζδ ημο πνμσυκημξ ιαγί ιε ηα ηαθθζενβδηζηά ιέζα, απμθεφβμκηαξ 

έηζζ ηδκ ακάβηδ ημπήξ  πνμημφ απμζηαθεί ζηδκ αβμνά, ιε πθεμκεηηήιαηα  ηδ 

δζάνηεζα γςήξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ, αθμφ εα ζοθθεπεεί απυ ημκ 

ηαηακαθςηή, ιυθζξ θίβα θεπηά πνζκ απυ ηδ πνήζδ ημο. Γζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεζξ, είκαζ  δοκαηή δ πνήζδ αζμαπμζημδμιήζζιςκ δμπείςκ 

(DiGioia, F., Mininni, C., andSantamaria, P., 2015) 

Μζα δεφηενδ δοκαηυηδηα είκαζ δ ακάπηολδ ιζηνμθαπακζηχκ ζε «ηακάθζα» ή ζε 

πάβημοξ απυ πθαζηζηυ, αθμοιίκζμ, βαθαακζζιέκμ ζίδδνμ ή λφθμ δζαθυνςκ ιεβεεχκ, 

ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζηα ηακάθζα ή ζημοξ πάβημοξ (θςημβναθία 24). ε 

αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ηα ηακάθζα ηαζ μζ πάβημζ ιπμνμφκ κα είκαζ ηζκδηά ή αηίκδηα ηαζ 

πνέπεζ κα είκαζ ηέθεζα ημπμεεηδιέκα έηζζ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ιζα εθαθνά ηθίζδ 

βζα κα εκζζποεεί δ άκμδμξ ημο κενμφ ή ημο ενεπηζημφ δζαθφιαημξ απυ ημ έκα άηνμ 

ημο ηακαθζμφ ή ημο πάβημο ζημ άθθμ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ ακάηηδζδ ηαζ ηδκ 

ακαηφηθςζδ, ημο πθεμκάγμκημξ κενμφ ή ενεπηζημφ δζαθφιαημξ. Όπςξ ηαζ ζημ 

πνμδβμφιεκμ ζφζηδια ακάπηολδξ, ημ κενυ ηαζ ημ ενεπηζηυ δζάθοια ιπμνμφκ κα 

εζζέθεμοκ απυ ηδκ ημνοθή ιέζς εκυξ ζοζηήιαημξ οδνμκέθςζδξ ή απυ ημκ ποειέκα 

ιε οπμ-άνδεοζδ. Με αοηυ ημ ζφζηδια, επζηοβπάκεηαζ ημ αέθηζζημ ζηάδζμ ακάπηολδξ, 
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ηαζ πναβιαημπμζείηαζ δ ζοθθμβή ιε ημπή ηςκ θοηχκ ζηδ αάζδ. Μεηά ημ ηυρζιμ, ημ 

πνμσυκ ζοκήεςξ πθέκεηαζ, ζηεβκχκεηαζ  ηαζ ιπμνεί κα ζοζηεοάγεηαζ ηαζ κα δζαηίεεηαζ 

ζημ ειπυνζμ ςξ πνμσυκ θνέζηζαξ ημπήξ έημζιμ βζα ηαηακάθςζδ (Di Gioia et al., 

2015). 

 

Δζηυκα 24.φζηδια ακάπηολδξ microgreens (DiGioiaetal., 2015) 

 

Έκα ηνίημ ακαπηοζζυιεκμ ζφζηδια, ανηεηά απθυ αθθά θζβυηενμ δζαδεδμιέκμ ζε 

ειπμνζηυ επίπεδμ, είκαζ ημ «πθςηυ ζφζηδια». ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηα ζηυιζα ηςκ 

δίζηςκ πμθοζηονεκίμο, δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ, επζπθέμοκ ζημ ενεπηζηυ δζάθοια ημ 

μπμίμ έπεζ ημπμεεηδεεί ζε ιζα θεηάκδ ή ζε έκα πάβημ, έηζζ χζηε ηα ηαθθζενβδηζηά 

ιέζα κα ιπμνμφκ κα ειπμηζζημφκ απυ ημκ ποειέκα. Γεδμιέκμο υηζ πνυηεζηαζ βζα έκα 

ζηαηζηυ ζφζηδια ακάπηολδξ, ζημ μπμίμ ημ ενεπηζηυ δζάθοια δεκ ηοηθμθμνεί ηαζ βζα 

κα ιπμνέζεζ κα δζαηδνδεεί έκα ηαθυ επίπεδμ δ πενζεηηζηυηδηα ζε μλοβυκμ, είκαζ 

απαναίηδημ κα ειπθμοηζζηεί ημ ενεπηζηυ δζάθοια ιε αένα. Ζ ιδ δζαδεδμιέκδ πνήζδ 

ημο έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ ζε ηυζμ ορδθά πμζμζηά οβναζίαξ είκαζ δφζημθδ δ 

παναβςβήmicrogreens ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε λδνά μοζία ηαζ επμιέκςξ ιε 

ηαθή δζάνηεζα γςήξ (DiGioia, F., Mininni, C., &Santamaria, P. 2015). 

Tα ηεθεοηαία πνυκζα ανηεηέξ εηαζνείεξ έπμοκ εθανιυζεζ πμθφ πνμδβιέκα ηαζ 

εκηαηζηά ζοζηήιαηα εζςηενζηχκ ηαθθζενβεζχκ, ζηα μπμία ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ 

δίζημζ, ηακάθζα ή παβηάηζα ζε δζάθμνα επίπεδα, ημ έκα επάκς ζημ άθθμ (ζοζηήιαηα 

πμθθαπθχκ ζηνςιάηςκ).Ζ παναβςβή ηςκ microgreens ιπμνεί κα επζηεοπεεί αηυια 

ηαζ πςνίξ θοζζηυ θςξ, ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ή ηδκ πθήνδ ακηζηαηάζηαζδ ημο δθζαημφ 



29 
 

θςηυξ ιε έκα ηεπκδηυ ζφζηδια θςηζζιμφ, πνδζζιμπμζχκηαξ θαιπηήνεξ ιε επανηέξ 

θάζια εηπμιπχκ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ  θςημζφκεεζδξ . Απαζηείηαζ έκα  επανηέξ 

επίπεδμ αηηζκμαμθίαξ ημοθάπζζημκ 100 ιmol m
-2

 s
-1

 θςημζοκεεηζηά εκενβχκ 

θςημκίςκ βζα ηα θζβυηενμ απαζηδηζηά είδδ βζα κα ελαζθαθζζηεί δ επίηεολδ ηαθήξ 

ειπμνζηήξ, οβζεζκήξ ηαζ οβζεζκήξ ενεπηζηήξ πμζυηδηαξ ημο πνμσυκημξ (Samuolienė et 

al., 2013). Κονίςξ ζηδ  Βυνεζα Δονχπδ ηαζ ηδ Βυνεζα Αιενζηή, αηυια ηαζ ζε 

εενιμηήπζα, είκαζ ιενζηέξ θμνέξ απαναίηδηδ δ πανμπή ζοιπθδνςιαηζημφ θςηζζιμφ. 

Όηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζοιπθδνςιαηζηή αηηζκμαμθία, δ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηδξ 

έκηαζδξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ  ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ζε ειπμνζηυ 

επίπεδμ αηυιδ ηαζ βζα κα ηνμπμπμζδεεί ηαζ κα αολδεεί δ ενεπηζηή αλία αοηχκ 

(Kopsell and Sams, 2013, Samuolienė et al., 2013).  

 

2.1.4 Καιιηεξγεηηθά κέζα 

Μία απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ πηοπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παναβςβή ηςκ 

ιζηνμθαπακζηχκ είκαζ δ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ ηαθθζενβδηζηχκ ιέζςκ, ηαεχξ 

παίγεζ εειεθζχδδ νυθμ ζηδκ παναβςβζηυηδηα, ζηδ πμζυηδηα ηαεχξ ηαζ ζηδ 

αζςζζιυηδηα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί ιζα ηαθή 

αθάζηδζδ ηαζ δ αέθηζζηδ ακάπηολδ ηςκ θοηςνίςκ, έκα ηαθυ οπυζηνςια 

ηαθθζένβεζαξ εα πνέπεζ κα έπεζ απυ πθεονάξ θοζζηχκ ζδζμηήηςκ(Abad et al., 2001):  

 Έκα πμνχδεξ πάκς απυ 85% ημο ζοκμθζημφ υβημο,  

 Μζα επανηή ακαθμβία ιεηαλφ ιαηνμζημπζηχκ ηαζ ιζηνμζημπζηχκ πυνςκ (55-

70% ημο ζοκμθζημφ υβημο)  

 Έκα ηαθυ πμζμζηυ αενζζιμφ (20-30% ημο ζοκμθζημφ υβημο) ημο νζγζημφ 

ζοζηήιαημξ. 

  Όζμκ αθμνά ηζξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ, έκα ηαθυ ιέζμ ηαθθζένβεζαξ εα πνέπεζ κα 

έπεζ ηζιή pH πμο ηοιαίκεηαζ απυ 5,5 έςξ 6,5 ηαζ δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα 

ηάης απυ 500 ιS/cm. 

  Σμ οπυζηνςια δεκ πνέπεζ κα πενζέπεζ αανέα ιέηαθθα ή νοπμβυκεξ μοζίεξ.  

 Θειεθζχδμοξ ζδιαζίαξ  ηα ηαθθζενβδηζηά ιέζα κα ιδκ ιπμνμφκ κα 

ιμθοκεμφκ απυ ιζηνυαζα. Τθζηά μνβακζηήξ πνμέθεοζδξ ιπμνμφκ κα 

πενζέπμοκ ιζηνμμνβακζζιμφξ παεμβυκμοξ βζα ημκ άκενςπμ, υπςξ Salmonella 

ηαζ Escherichia coli.  
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Πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ εέιαηα οβζεζκήξ είκαζ ζδιακηζηυ κα επζθέβμκηαζ 

οπμζηνχιαηα ηςκ μπμίςκ δ ιζηνμαζμθμβζηή πμζυηδηα είκαζ εββοδιέκδ ή οθζηά 

πμο έπμοκ οπμαθδεεί ζε επελενβαζίεξ απμζηείνςζδξ θοζζηέξ ή πδιζηέξ. 

Τπάνπμοκ πμθθέξ δζαεέζζιεξ θφζεζξ ζηδκ αβμνά ηαζ δ επζθμβή ημο οπμζηνχιαημξ 

ααζίγεηαζ βεκζηά ζε: δζαεεζζιυηδηα, ηυζημξ, επανηείξ θοζζηέξ- πδιζηέξ ηαζ 

αζμθμβζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ πενζααθθμκηζηή αζςζζιυηδηα(Pill, Collins, Gregory, and 

Evans, 2011)..  

Σα ακαπηοζζυιεκα ιέζα ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε μνβακζηά ηαζ ακυνβακα. 

Σα πνχηα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ θοζζηά ηαζ αζμαπμζημδμιήζζια οθζηά, υπςξ βζα 

πανάδεζβια δ ηφνθδ, εκχ ηα ακυνβακα, υπςξ μ πενθίηδξ, είκαζ ζοκήεςξ αδνακή. 

Σα ακαπηοζζυιεκα οπμζηνχιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ βζα ηδκ 

παναβςβή ιζηνμθαπακζηχκ, είηε ζε ειπμνζηυ είηε ζε ιδ επαββεθιαηζηυ επίπεδμ, 

είκαζ δ ηφνθδ, μ πενθίηδξ ηαζ μ αενιζημοθίηδξ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ είηε ιειμκςιέκα είηε ζε ιίβια (Δζηυκα 25) (Di Gioia, De 

Bellis, Mininni, Santamaria, and Serio  2016). 

 

Δζηυκα 25.Ακαπηοζζυιεκα ιέζα απυ δζάθμνα οθζηά  (DiGioia, DeBellis, Mininni, Santamaria, andSerio  2016) 

  

O ημημθμίκζηαξ είκαζ ιζα εκαθθαηηζηή θφζδ ζηδκ ηφνθδ (πνμένπεηαζ απυ 

ακακεχζζιδ πδβή) αθθά έπεζ ιεηααθδηέξ θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ζοπκά ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε αθάηζ ηαζ πανμοζζάγεζ ζοπκά ιοηδηδζζαηέξ ηαζ ααηηδνζαηέξ 

ιμθφκζεζξ (Prasad, 1997). Δκαθθαηηζηέξ θφζεζξ παιδθμφ ηυζημοξ οπμζηνςιάηςκ 

θοζζηήξ πνμέθεοζδξ είκαζ μ πμθηυξ ηοηηανίκδξ, ημ ααιαάηζ, δ  βζμφηα, ηαζ μζ ίκεξ 

ηάκκααδξ αθθά ηαζ ιείβιαηα ζοκδοαζιμφ οθζηχκ(Pill, Collins, Gregory, & Evans, 

2011) . Σέημζα ιέζα ιπμνμφκ κα εκζζποεμφκ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαηνμθήξ ή βζα ημκ 
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ειαμθζαζιυ ιε εοενβεηζημφξ ιζηνμμνβακζζιμφξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ακάπηολδξ ή ημο 

εθέβπμο ηςκ θοηχκ απυ παεμβυκα(Nyenhuis and Drelich, 2015). Σμ ορδθυ ηυζημξ 

ηςκ ειπμνζηχκ οπμζηνςιάηςκ μδήβδζε πμθθμφξ παναβςβμφξ κα ακαγδηήζμοκ 

εκαθθαηηζηά οθζηά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ απμννζπηυιεκςκ ή ακαηοηθςιέκςκ 

οθζηχκ ηαζ κα ακαπηφλμοκ ηα δζηά ημοξ ακαπηοζζυιεκα ιέζα, ηςκ μπμίςκ δ ζφκεεζδ 

είκαζ ζοπκά ιοζηζηή. Πμθθμί παναβςβμί αβμνάγμοκ απμννζπηυιεκα οθζηά πμο 

πνμένπμκηαζ απυ αζμιδπακζηέξ δζενβαζίεξ, υπςξ μ πανημπμθηυξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ 

αοηά ηα οθζηά, πμο ζοκήεςξ παναηηδνίγμκηαζ απυ πενζμνζζιέκδ ζηακυηδηα 

ζοβηνάηδζδξ φδαημξ ιεηά ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ (Di Gioia, De Bellis, 

Mininni, Santamaria and Serio,2016). 

 

2.1.5 Άξδεπζε θαη Λίπαλζε 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθάζηδζδξ, μζ ζπυνμζ ζοκήεςξ πμηίγμκηαζ ιε ζοζηήιαηα 

οδνμκεθχζεςξ. Μεηά ηδ αθάζηδζδ, πνμηζιχκηαζ ηα ζοζηήιαηα πμο επζηνέπμοκ ηδκ 

άνδεοζδ ηςκ κεανχκ θοηχκ απυ ημκ ποειέκα, απμθεφβμκηαξ ηδκ δδιζμονβία 

οπεναμθζηήξ οβναζίαξ ηαζ πενζμνίγμκηαξ έηζζ ηδκ ειθάκζζδ θοημτβεζμκμιζηχκ 

πνμαθδιάηςκ(Treadwell et al., 2010).. Σα ενεπηζηά ζοζηαηζηά ιπμνμφκ κα 

εθανιμζημφκ πνζκ απυ ηδ ζπμνά, ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ζε επανηή ααειυ απθχκ ή 

ζφκεεηςκ ακυνβακςκ θζπαζιάηςκ ζημ ηαθθζενβδηζηυ ιέζμ ή ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ αθάζηδζδξ ιε ενεπηζηυ δζάθοια. Κάπμζα αναδέςξ ακαπηοζζυιεκα είδδ, υπςξ ημ 

ηανυημ, μ άκδεμξ, ημ ζέθζκμ ηαζ ηα ηεφηθα, ιπμνμφκ κα ςθεθδεμφκ απυ ηδ θίπακζδ 

ημο οπμζηνχιαημξ πνζκ απυ ηδ ζπμνά, εκχ άθθα είδδ ηαπφηενα ακαπηοζζυιεκα υπςξ 

ημα ζζκάπζ, ιπνυημθμ, ναπακάηζ, πμο αθαζηάκμοκ εφημθα ηαζ ηαηαζηνέθμοκ 

βνήβμνα ημ απμεειαηζηυ ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο πανέπεηαζ απυ ημοξ 

ζπυνμοξ, ιπμνμφκ κα ςθεθδεμφκ πενζζζυηενμ (Murphy et al., 2010). Έκα 

πανάδεζβια ενεπηζημφ δζαθφιαημξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ειπμνζηή 

παναβςβή ιζηνμθαπακζηχκ ζε αδνακή οπμζηνχιαηα είκαζ αοηυ πμο πνμηείκεηαζ απυ 

ημκ Hoagland (Hoagland ηαζ Arnon, 1950), πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ αηυθμοεεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ενεπηζηχκ μοζζχκ εηθναζιέκεξ ζε mg /L: Ν 105, Ρ 15, Κ 117, Ca 

100, Mg 24, Β 0.25, Cu 0.01, Fe 2.5, Μδ 0.25, Εδ 0.025, Μμ 0.005. 
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2.1.6 πιινγή θαη Απνζήθεπζε 

Ακάθμβα ιε ημ πνδζζιμπμζμφιεκμ ζφζηδια ηαθθζένβεζαξ, ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ 

ημκ βμκυηοπμ, μ ηφηθμξ ακάπηολδξ ιπμνεί κα δζανηέζεζ απυ 7 έςξ 21 διένεξ ιεηά ηδ 

αθάζηδζδ. Σα ιζηνμθαπακζηά είκαζ έημζια βζα ζοβημιζδή ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ 

πναβιαηζηχκ θφθθςκ, υηακ μζ ημηοθδδυκεξ είκαζ πθήνςξ ακαπηοβιέκεξ Ζ ζοβημιζδή 

ιπμνεί κα δζελάβεηαζ ηυπημκηαξ θίβα πζθζμζηά πάκς απυ ημ οπυζηνςια ηαθθζένβεζαξ 

(θςημβναθία 26), είηε ιε ημ πένζ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ραθίδζ ή ιζα θεπίδα, είηε 

πνδζζιμπμζχκηαξ έκα δθεηηνζηυ ιαπαίνζ, απμθεφβμκηαξ κα ζοιπενζθάαεηε ζςιαηίδζα 

ηςκ ιέζςκ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ακ είκαζ δοκαηυκ ηα πενζαθήιαηα ηςκ ζπυνςκ , ηα μπμία  

ζε πμθθά είδδ, δεκ ιπμνμφκ εφημθα κα απμηθεζζημφκ ηαεχξ ζοπκά παναιέκμοκ 

ζοκδεδειέκα ιε ηζξ ημηοθδδυκεξ. Φοζζηά εα πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ υθεξ μζ ηαθέξ 

πναηηζηέξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβζεζκήξ , υπςξ είκαζ μ ηαεανζζιυξ ηςκ ενβαθείςκ 

ζοβημιζδήξ, δ πνήζδ βακηζχκ η.θπ.. Μζα εκαθθαηηζηή θφζδ βζα ηδ ζοθθμβή είκαζ δ 

ειπμνία ημο πνμσυκημξ απεοεείαξ ζε δίζημ ή ζοζηεοαζία ιε μθυηθδνμ ημ ιέζμ 

ηαθθζένβεζαξ, εκχ ηα θοηά ελαημθμοεμφκ κα ακαπηφζζμκηαζ.  (Di Gioia et al., 2015). 

 

Δζηυκα 26. Γζαδζηαζία ημπήξ ιζηνμθαπακζηχκ ιε ραθίδζ  (DiGioia, DeBellis, Mininni, Santamaria, andSerio  2016) 

Σα ιζηνμθαπακζηά είκαζ ελαζνεηζηά εοπαεή. Πνέπεζ κα πθέκμκηαζ ηαζ κα ρφπμκηαζ ζε 

εενιμηναζία 1-5 ° C αιέζςξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή. Δοκμείηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ 

ιζηνμζαθαηχκ υηακ δ ζπεηζηή οβναζία παναιέκεζ 90-95 %. υιςξ, μζ έκημκεξ 

δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζνζζιμφ ηαζ ηδξ  ιεηαθμνάξ 

ηςκ ζοζηεοαζιέκςκ θαπακζηχκ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ζδιακηζηή αθθαβή 

ζηδ ζπεηζηή οβναζία ιέζα ζηδ ζοζηεοαζία μδδβχκηαξ έηζζ ζηδ ζοιπφηκςζδ ιε 
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δοκδηζηά επζαθααείξ επζδνάζεζξ ηυζμ ζηδκ ειθάκζζδ ημο πνμσυκημξ υζμ ηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ ιζηνμαίςκ(Kou et al., 2013).  

 

2.2 Γηαηξνθηθή Αμία 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, θυβς ηδξ αθθαβήξ ημο ηνυπμο γςήξ ηαζ ηδ ζηνμθή ζηδκ  

οβζεζκή δζαηνμθή, δ ηαηακάθςζδ ηςκ microgreens έπεζ αολδεεί. Δπζπθέμκ νυθμ ζηδκ 

αφλδζδ αοηή παίγεζ δ ζφζηαζή ημοξ. φιθςκα ιε ιεθέηεξ πμο ζοκεπχξ 

πανμοζζάγμκηαζ θαίκεηαζ κα πενζέπμοκ θαζκυθδ, αζηαιίκεξ, ακυνβακα ζοζηαηζηά ηθπ., 

ζοβηνζκυιεκα πάκηα ιε ηα ακηίζημζπα ζε χνζιμ ζηάδζμ (Chandra et al., 2012).Σα 

microgreens ανέεδηε υηζ πενζέπμοκ ορδθυηενα επίπεδα δναζηζηχκ εκχζεςκ απυ υ, ηζ 

ανέεδηακ ζε χνζια  θοηά ή ζπυνμοξ. Δίκαζ ζδζαίηενα εηηζιδιέκα βζα ηα μθέθδ ζηδκ  

οβεία, ηαεχξ είκαζ πθμφζζα ζε αζηαιίκεξ, ζπκμζημζπεία,  αιζκμλέα, ακηζμλεζδςηζηά 

ηηθ. ( Han et al., 2006). 

Σα microgreens πενζθαιαάκμοκ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία ηαθθζενβεζχκ υπςξ έπεζ 

ακαθενεεί ζηδκ εζζαβςβή  π.π. ημ θάπακμ, ηα ηεφηθα, ημ ζζκάπζ, ημ ναπακάηζ, μ 

αιάνακημξ, ημ ιανμφθζ (Xiao et al., 2012). Γεκζηά πενζέπμοκ ορδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζοζηαηζηχκ υπςξ αζηαιίκεξ, ηανμηεκμεζδή ηαζ ιέηαθθα απυ ηα 

ακηίζημζπα χνζια.  Γζα πανάδεζβια, ημ ηυηηζκμ θάπακμ είπε ηδκ ορδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ αζηαιίκδξ C, εκχ ηα πνάζζκα microgreens υπςξ π.π. ημ ναπακάηζ είπακ 

ηδκ πενζζζυηενδ αζηαιίκδ Δ. Σα microgreens ηςκ ηαονακεχκ πενζέπμοκ πενίπμο 50 

θμνέξ πενζζζυηενμ ζμοθθμναθάκδ ακά αάνμξ απυ ημ χνζιμ ιπνυημθμ (Mewis et al., 

2012, Xiao et al., 2015). 

Άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα microgreens ιπμνεί κα έπμοκ πμθφ ορδθυηενα 

επίπεδα αζηαιζκχκ, ιεηάθθςκ ηαζ άθθςκ εοενβεηζηχκ βζα ηδκ οβεία θοημενεπηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα χνζια θφθθα. Οζ Lester ηαζ Hallman (2010) ακέθενακ 

υηζ ηα κευηενα θφθθα ζπακαηζμφ (Spinacia oleracea L.) βεκζηά πενζέπμοκ ορδθυηενα 

επίπεδα θοημενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ: αζηαιίκδ C, B9, K1 ηαζ ηανμηεκμεζδή (θμοηεΐκδ, 

αζθαλακείκδ, γεαλακείκδ ηαζ α-ηανμηέκζμ) απυ ηα χνζια θφθθα. Ο Oh et al (2010) 

δζαπίζηςζε επίζδξ υηζ ηα κεανά ιανμφθζα (Lactuca sativa) ιεηά απυ 7 διένεξ 

αθάζηδζδξ είπακ ηδκ ορδθυηενδ ζοκμθζηή θαζκμθζηή ζοβηέκηνςζδ ηαζ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα χνζια ημοξ θφθθα. 
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Ο  Xiao et al. (2012) ιεθέηδζε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ αζημναζημφ μλέμξ, ηανμηεκμεζδχκ, 

θοθθμηζκυκδξ ηαζ ημημθενυθεξ ζε 25 δζαεέζζια ζημ ειπυνζμ microgreens. Σα 

απμηεθέζιαηα απμηάθορακ υηζ δζαθμνεηζηά microgreens πανείπακ ελαζνεηζηά 

πμζηίθεξ πμζυηδηεξ αζηαιζκχκ ηαζ ηανμηεκμεζδχκ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ζοκμθζημφ 

αζημναζημφ  ηοιαζκυηακ απυ 20,4 έςξ 147,0 mg / 100 g κςπμφ αάνμοξ (FW), εκχ μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ α-ηανμηέκζμ, θμοηεΐκδξ / γεαλακείκδξ ηαζ αζθαλαλακίκδξ 

ηοιάκεδηακ απυ 0,6 έςξ 12,1, 1,3 έςξ 10,1 ηαζ 0,9 έςξ 7,7 mg / 100 g FW, 

ακηίζημζπα. Σμ επίπεδμ ηδξ θοθθμηζκυκδξ ηοιαζκυηακ απυ 0,6 έςξ 4,1 ιg / g FW. εκχ 

δ ημημθενυθδ ηαζ δ β ημημθενυθδ ηοιαίκμκηακ απυ 4,9 έςξ 87,4 ηαζ 3,0 έςξ 39,4 mg 

/ 100 g FW, ακηίζημζπα. Μεηαλφ ηςκ 25 microgreens πμο ακαθφεδηακ, ημ ηυηηζκμ 

θάπακμ, μ ηυθζακηνμξ, μ αιάνακημξ ηαζ ημ πνάζζκμ ναπακάηζ είπακ ηζξ ορδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ αζημναζημφ μλέμξ, ηανμηεκμεζδχκ, θοθθμηζκυκδξ ηαζ ημημθενυθδξ, 

ακηζζημίπςξ.  

Ο Bergquist et al. (2006) ιεθέηδζε ηδ δζαηφιακζδ ηδξ ενεπηζηήξ πμζυηδηαξ ημο 

ζπακαηζμφ ζε ζπέζδ ηυζμ ιε ηα ζηάδζα ακάπηολδξ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ 

αθθά ηαζ ιεηά ηδ  ζοβημιζδή βζα ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ πενζπηχζεζξ. Γζα ηάεε 

πενίπηςζδ, ημ ζπακάηζ ζοβημιίζηδηε ζε ηνία ζηάδζα ακάπηολδξ ζε δζαζηήιαηα 6 

διενχκ. Σμ δεφηενμ ζηάδζμ ακηζζημζπεί ζε  πενίμδμ ακάπηολδξ βζα ημ ζπακάηζ baby 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ειπμνζηή πνήζδ. Σα ζοθθεπεέκηα θφθθα απμεδηεφηδηακ ζε 

ζάημοξ πμθοπνμποθεκίμο ζημοξ 2 ηαζ 10 ° C. Ζ ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε 

αζημναζηυ μλφ ζε κςπή μοζία ανέεδηακ ζημ πνχημ ζηάδζμ. Ωζηυζμ, ηαηά ηδκ 

πενίμδμ απμεήηεοζδξ δ πενζεηηζηυηδηα ημο αζημναζημφ μλέμξ ιεζχεδηε ζδιακηζηά, 

εκχ μ θυβμξ δετδνμαζημναζημφ μλέμξ αολήεδηε. Σα baby θφθθα πμο απμεδηεφηδηακ 

ζημοξ 2 °C παναηδνήεδηε υηζ είπακ  ιζηνυηενδ ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

αζημναζηυ μλφ απυ υ, ηζ ζημοξ 10°C. Ζ ζοκμθζηή πενζεηηζηυηδηα ζε ηανμηεκμεζδή 

αολήεδηε ή πανέιεζκε ζηαεενή ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ. Ζ θμοηεΐκδ ζφκεεζε  πενίπμο 

ημ 39% ηδξ ζοκμθζηήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε ηανμηεκμεζδή αημθμοεμφιεκδ απυ 

αζμθαλακεζκδ, α-ηανμηέκζμ ηαζ κεμλακείκδ. Ζ μπηζηή πμζυηδηα ιεζχεδηε ηαηά ηδκ 

απμεήηεοζδ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ηαζ ζοζπεηίζηδηε ιε ηδκ ανπζηή 

πενζεηηζηυηδηα ζε αζημναζηυ μλφ ηαζ ζε λδνυ οθζηυ. Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ 

επίζδξ υηζ δ ζοβημιζδή ηςκ baby θφθθςκ ζπακαηζμφ θίβεξ διένεξ κςνίηενα απυ 

ειπμνζηυ ζηάδζμ ηδξ ζοβημιζδήξ αεθηίςζε ηδκ μπηζηή αθθά ηαζ ηδ δζαηνμθζηή 

πμζυηδηα ιεηά ηδ ζοβημιζδή. 
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Ο Pinto et al (2015) ζφβηνζκε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε ενεπηζηά οθζηά ηαζ κζηνζηά 

άθαηα ηυζμ ζημ ιανμφθζ microgreens υζμ ηαζ χνζιμ. Σα microgreens είπακ 

ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζηα πενζζζυηενα ακυνβακα ζημζπεία, υπςξ αζαέζηζμ, 

ιαβκήζζμ, ζίδδνμ, ιαββάκζμ, ρεοδάνβονμ, ζεθήκζμ, ιμθοαδαίκζμ ηαζ παιδθυηενδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε κζηνζηά ζε ζπέζδ ιε ηα  ηα χνζια ιανμφθζα. Ο Santos et al. (2014) 

πμζμηζημπμίδζε δζάθμνα ακυνβακα ενεπηζηά ζημζπεία υπςξ μ θςζθυνμξ, ημ ηάθζμ, 

ημ αζαέζηζμ, ιαβκήζζμ, κάηνζμ, ζίδδνμ, ιαββάκζμ, ρεοδάνβονμ ηαζ παθηυ ζε έημζια 

βζα ηαηακάθςζδ baby θφθθα θαπακζηχκ. Σα κευηενα θφθθα ζπακαηζμφ  (Spinacia 

oleracea L.) είπακ ορδθυηενα επίπεδα θοημενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ (αζημναζηυ μλφ, 

ηανμηεκμεζδή, θμθζηυ, α-ημημθενυθδ ηαζ θοθθμηζκυκδ) απυ ηα χνζια ημο θφθθα 

(Lester et al., 2010). 

Έλζ είδδ microgreens ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζζκαπίμοδξ ηδξ ιμοζηάνδαξ Dijon 

(Brassica juncea L. Czern.), ημο ααζζθζημφ (Ocimum basilicum L.), ηεφηθςκ (Beta 

vulgaris L.), ημο ηυηηζκμο αιάνακημο (Amaranthustricolor L.), ημ πζπένζ (Lepidium 

bonariense L.) ηαζ ημ ηυηηζκμ ναπακάηζ (Raphanus sativus L.), αλζμθμβήεδηακ βζα ηζξ 

αζζεδηζηέξ ηαζ πδιζηέξ  ζδζυηδηεξ απυ ημκ Xiao et al. (2015). Σα απμηεθέζιαηα 

έδεζλακ υηζ ηα ηεφηθα είπακ ηδκ ορδθυηενδ απμδμπή απυ άπμρδ αζζεδηζηήξ ηαζ 

βεφζδξ, εκχ ημ πζπένζ είπε ηδ παιδθυηενδ. Οζ πδιζηή ζφκεεζδ δζαθένεζ επίζδξ 

ζδιακηζηά ιεηαλφ ηςκ έλζ εζδχκ microgreens. Σμ ηυηηζκμ ναπακάηζ είπε ηδκ 

ορδθυηενδ ηζηθμδμηήζζιδ 

μλφηδηα ηαζ ηα ζοκμθζηά ζάηπανα, εκχ μ αιάνακημξ είπε ηδκ ορδθυηενδ ηζιή pH ηαζ 

ηα παιδθυηενα ζοκμθζηά ζάηπανα. Όζμκ αθμνά ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ θοημενεπηζηχκ 

μοζζχκ, μζ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ μθζημφ αζημναζημφ μλέμξ, θοθμηζκυκδξ, 

ηανμηεκμεζδή, ημημθενυθεξ ηαζ μθζηέξ θαζκυθεξ ανέεδηακ ζημ: ναπακάηζ, ααζζθζηυ , 

αιάνακημ,  ναπακάηζ, ηαζ ααζζθζηυ ακηίζημζπα. Απυ ηα παναπάκς πνμηφπηεζ υηζ μζ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ αζζεδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηδξ πδιζηήξ ζφκεεζδξ έδεζλε 

υηζ δ μθζηή πμζυηδηα δζαηνμθήξ ηςκ microgreens ζοζπεηίγεηαζ ηαθφηενα ιε ηδ 

ααειμθμβία ηδξ βεφζδξ ηαζ ηδκ ηζιή ημο pH ηςκ microgreen. Ζ ζοκμθζηή 

πενζεηηζηυηδηα θαζκμθζηχκ ζοζπεηίγεηαζ έκημκα ιε ηζξ ζδζυηδηεξ βεφζδξ, π.π. λζκά, 

πζηνά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΜΗΚΡΟΑΛΑΣΧΝ 

3.1. Πνηθηιίεο θαη δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο ηωλ  γνλόηππωλ 

 Έκαξ άθθμξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ παναβςβή αθθά 

ηαζ ηδκ πμζυηδηα ζε εθεβπυιεκμ πενζαάθθμκ είκαζ δ επζθμβή ηαηάθθδθςκ ζπυνςκ  ή 

δ δδιζμονβία κέςκ οανζδίςκ  .Οζ ειπμνζηέξ εηαζνείεξ ζπυνςκ πνμζθένμοκ ιζα ζεζνά 

απυ είδδ, πμζηζθίεξ ηαζ επζθμβήξ ακάιζηηςκ ηαθθζενβεζχκ βζα παναβςβή microgreens, 

ακ ηαζ δ δζαεέζζιδ αζαθζμβναθία ακαθένεηαζ ζε έκακ αηυιδ πζμ πενζμνζζιέκμ ανζειυ 

ηαλζκμιζηχκ ηαηδβμνζχκ. Σα πζμ εκδζαθένμκηα παναηηδνζζηζηά βζα ημοξ 

οπμζπυιεκμοξ βμκυηοπμοξ απμηεθμφκ δ ειθάκζζδ, δ οθή, δ  βεφζδ, ηδ θοημπδιζηή 

ζφκεεζδ ηαζ ηδ ενεπηζηή αλία (Xiao, Lester, et al., 2015). Hβεκεηζηή ηνμπμπμίδζδ, μ 

ακηίηηοπμξ ημο πενζαάθθμκημξ ζηδκ έηθναζή ημοξ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ βμκυηοπμο-

πενζαάθθμκημξ, έπμοκ εθάπζζηα ενεοκδεεί. Ζ Γζαηφιακζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ 

αζμδναζηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ θαπακζηχκ ελανηάηαζ ηυζμ απυ ημ βμκυηοπμ υζμ ηαζ 

απυ ημ πενζαάθθμκ (Kader, 2008).Έπεζ απμδεζπεεί δ ιεηααθδηυηδηα ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ηονζυηενςκ θοημενεπηζηχκ μοζζχκ πμο εκημπίζηδηακ ζε 25 

βμκυηοπμοξ ιζηνμζαθαηχκ πμο ακήημοκ ζε 19 δζαθμνεηζηά είδδ απυ ημκ Xiao et al 

(2012). Σα απμηεθέζιαηά ημοξ οπμβνάιιζζακ ηδ ιεηααθδηυηδηα ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ 

ζε αζηαιίκεξ ηαζ ηανμηεκμεζδή, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εκδμ-εζδζηήξ 

ιεηααθδηυηδηαξ, αηυιδ ηαζ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ εκηυξ ηςκ βμκυηοπςκ πμο 

ακαπηφπεδηακ οπυ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ. Παναηδνήεδηακ επίζδξ ιεβάθεξ 

δζαηοιάκζεζξ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε ιαηνμ-ηαζ ιζηνμζημζπεία ηςκ βμκμηφπςκ ηςκ 

30 microgreens πμο ακηζπνμζςπεφμοκ 10 είδδ εκηυξ 6 βεκχκ ηδξ μζημβέκεζαξ 

Brassicaceae (Xiao et al., 2016). 

 Οζ Ebert, Wu ηαζ Yang (2014, p25-27) ελέηαζακ ηέζζενζξ βμκυηοπμοξ απυ αιάνακημ 

ζηα ζηάδζα ακάπηολδξ (θφηνα, ιζηνμζαθάηεξ ηαζ πθήνςξ ακεπηοβιέκα θοηά) 

.Βνήηακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ βμκυηοπςκ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ζηαδίςκ 

ζοβημιζδήξ. Δπζπθέμκ, παναηδνήεδηακ πενζπηχζεζξ αθθδθεπίδναζδξ ημο ζηαδίμο 
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βμκμηφπμο-ζοβημιζδήξ.  Ζ έηηαζδ ηδξ βεκεηζηήξ ιεηααθδηυηδηαξ ιεηαλφ ηαζ εκηυξ 

ηςκ ηαλζκμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ βζα ηζξ 

ιζηνμζαθάηεξ ηαζ δ εηηίιδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζδνάζεςκ ζηζξ θαζκμηοπζηέξ 

ζδζυηδηεξ απαζημφκ πεναζηένς ένεοκα. 

 

3.2 Ζ επίδξαζε ηεο κεηαρείξηζεο ηνπ ζπόξνπ πξηλ ηε ζπνξά 

Ζ ηαθθζένβεζα ιζηνμζαθαηχκ είκαζ ιζα ζπεηζηά απθή δζαδζηαζία, δ μπμία δεκ απαζηεί 

πμθφ πνυκμ, εκένβεζα ηαζ ειπεζνία (Franks and Richardson, 2009). Ωζηυζμ, ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα θυβς ηδξ αολδιέκδξ ειπμνζηήξ γήηδζδξ εα πνέπεζ κα δμεεί 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ ένεοκα βζα ηδ αεθηίςζδ αοημφ ημο ηφπμο ηαθθζένβεζαξ, υζμκ 

αθμνά ηδκ παναβςβζηυηδηα, ηδ δζαηνμθζηή πμζυηδηα ηαζ ηέθμξ, ημ ηυζημξ παναβςβήξ 

ζε ζοκεήηεξ εενιμηδπίμο. Αηυιδ ηαζ ακ μ ηφηθμξ γςήξ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ είκαζ 

πμθφ ζφκημιμξ, μνζζιέκα ιέηνα είκαζ επζηαηηζηά εθανιυζζια βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

αθάζηδζδξ ηςκ ζπενιάηςκ (ζηακυηδηα ηαζ ηαπφηδηα αθάζηδζδξ).Οζ  Murphy ηαζ  Pill 

ημ 2010 δζεκήνβδζακ ιζα ζεζνά πεζναιάηςκ ζπεηζηά ιε ημ microgreen arugula (Eruca 

vesicaria subsp. Sativa). Όζμκ αθμνά ηδκ πνμ-αθάζηδζδ ακαηάθορακ υηζ δ επχαζδ 

ηςκ ζπυνςκ ζε απμζηεζνςιέκμ αενιζημοθίηδ (1,12 g ζπυνμο ζε 157 g αενιζημοθίηδ) 

δζαανεβιέκμ ιε 2 g H20 g
-1

 αενιζημοθίηδ λδνμφ αάνμοξ βζα 1 διένα ζημοξ 20 ° C 

μδήβδζε ζε αφλδζδ ηαηά 21% ηςκ θνέζηςκ αθαζηχκ ζε 14 διένεξ ιεηά ηδ θφηεοζδ, 

ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ζπυνμοξ πμο δεκ οπέζηδζακ ηάπμζα ιεηαπείνζζδ πνζκ απυ ηδ 

ζπμνά. Ζ πνμβεκκδηζηή αθάζηδζδ ηςκ ζπυνςκ ήηακ 81,5% ηαζ ηαηά ηδ ζπμνά ημ 

ιέζμ ιήημξ ηδξ νίγαξ ήηακ ήδδ 2mm. Απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ποηκυηδηαξ ζπμνάξ 

απμδείπεδηε υηζ δ ορδθή ποηκυηδηα πνμηάθεζε αφλδζδ ημο κςπμφ αάνμοξ m 
-2

 ζηζξ 

10 διένεξ ιεηά ηδ θφηεοζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ πνήζδ παιδθυηενδξ ποηκυηδηαξ. 

Φοζζηά δ ποηκυηδηα δεκ εα πνέπεζ κα λεπενκά ηα υνζα βζα κα οπάνλεζ δ αέθηζζηδ 

παναβςβή. Όζμκ αθμνά ηδ θίπακζδ, ηα πεζνάιαηα έδεζλακ υηζ ηα πζμ μζημκμιζηά 

ιέηνα πμο πνμηάθεζακ αφλδζδ ημο κςπμφ αάνμοξ m
-2

 ήηακ εηείκα πμο ααζίζηδηακ 

ζηδκ ηαεδιενζκή πνήζδ 150 mg N L
-1

 ή διενήζζα θίπακζδ δζαθφιαημξ πμο πενζείπε 

75 mg N L 
-1

 ζοκ έκα πνμ-θοηζηυ εκζςιάηςζδ ιέζςκ 1.000 mg N L
-1

 απυ Ca (NO3). 

Ζ επίδναζδ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ ζπυνςκ πεζναιαηίζηδηε επίζδξ ηαζ βζα άθθα είδδ 

υπςξ ημ ναπακάηζ (Raphanus sativus), ημ θάπακμ (Brassica napus var. Pabularia) ηαζ 

ημκ αιάνακημ (Amaranthus tricolor) (Lee ηαζ Pill, 2005). Ζ πνμεπελενβαζία βζα 3 
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διένεξ ζε αενιζημοθίηδ, δ απμιάηνοκζδ απυ αοηυκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ λήνακζδ ηςκ 

ζπυνςκ ζημ ανπζηυ αάνμξ (πνζκ απυ ηδ ζπμνά) ακ ηαζ δεκ επδνέαζε ζδιακηζηά ηδκ 

ζηακυηδηα αθάζηδζδξ, είπε εεηζηή επίδναζδ ζηδκ ηαπφηδηα αθάζηδζδξ .Ζ ειθάκζζδ 

ημο θάπακμο ηαζ ημο ναπακζμφ  ήηακ ηαπφηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιδ 

επελενβαζιέκμοξ ζπυνμοξ, ακ ηαζ 13 διένεξ ιεηά ηδ θφηεοζδ δεκ οπήνλε αφλδζδ 

ημο λδνμφ αάνμοξ. Ακηίεεηα, παναηδνήεδηε αφλδζδ ζημ λδνυ αάνμξ ημο αιάνακημο. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ζπυνμζ έπμοκ εηηεεεί ζε επελενβαζία ααζζζιέκδ ζε δφμ 

αήιαηα: 3 διένεξ ζε 50% Ζ2Ο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αθάζηδζδ 1 διένα ζε αενιζημοθίηδ 

ζε 150% H20, ηα λδνά αάνδ ηςκ αθαζηχκ αολήεδηακ ηαηά 20, 49 ηαζ 84% βζα 

ναπακάηζ, θάπακμ ηαζ αιάνακημ ακηίζημζπα, ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκα ηςκ ιδ 

επελενβαζιέκςκ ζπυνςκ. 

O Lee et al.. (2004) ελέηαζε μνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

δδιζμονβίαξ πακηγανζχκ (Beta vulgaris L.) βζα εενιμηδπζαηή παναβςβή microgreens. 

Ζ αθάζηδζδ ηςκ ζπυνςκ ζε αενιζημοθίηδ ηαθήξ πμζυηδηαξ ηαζ δ ζπμνά αοηχκ ζε 

ιίβια αενιζημοθίηδ πνμηάθεζε ιζα ηαπφηενδ ειθάκζζδ ηςκ θοηχκ. Δάκ πνζκ απυ 

αοηή ηδ δζαδζηαζία είπε πναβιαημπμζδεεί έβποζδ ηαζ εκοδάηςζδ ιε οπενμλείδζμ ημο 

οδνμβυκμο, δεκ εα οπήνπε πνυμδμξ υζμκ αθμνά ηδκ ειθάκζζδ ή ηδκ ακάπηολδ. Απυ 

ηδκ άθθδ πθεονά, δ αθάζηδζδ  ηςκ ζπυνςκ ζε ιζηνυ αάεμξ (4 cm) ζε επελενβαζιέκμ 

αενιζημοθίηδ είπε ςξ απμηέθεζια ζε αφλδζδ ημο κςπμφ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ ζηζξ 11 

διένεξ ιεηά ηδ θφηεοζδ απυ υ, ηζ επζηοβπάκεηαζ ζε ζπυνμοξ πμο δεκ έπμοκ οπμζηεί 

αβςβή. 

 

3.3 Δπηδξάζεηο ηωλ ζπλζεθώλ θωηηζκνύ: πνηόηεηα, έληαζε θαη 

θωηνπεξίνδνο 

Οζ ζοκεήηεξ θςηυξ έπμοκ ιεβάθδ επζννμή ζηδκ θοζζμθμβία, ηδ αζμζφκεεζδ ηαζ ηδ 

ζοζζχνεοζδ ηςκ θοημπδιζηχκ, εζδζηά ζε εθεβπυιεκα πενζαάθθμκηα ακάπηολδξ 

(Delian, Chira, Badulescu and Chira, 2015).Σμ θςξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ηφνζμοξ 

ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ πμο είκαζ απμθφηςξ απαναίηδημζ βζα ημοξ θςημζοκεεηζημφξ 

μνβακζζιμφξ, ηαεχξ απμηεθεί πδβή εκένβεζαξ ηαζ πθδνμθμνζχκ απυ ημ πενζαάθθμκ 

(Murchie and Niyogi, 2011, Fortunato et al., 2015). Όθμζ μζ μλοβμκζημί 

θςημζοκεεηζημί μνβακζζιμί πνεζάγμκηαζ ζηναηδβζηέξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

ζζμννμπίαξ ιεηαλφ απμηεθεζιαηζηήξ ζοθθμβήξ θςηυξ, θςημπδιείαξ ηαζ 
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θςημπνμζηαζίαξ απυ ημ οπεναμθζηυ θςξ (Goss and Lepetit, 2015, Quaas et al., 

2015). Ζ έκηαζδ ημο θςηυξ ηαζ δ πμζυηδηά ημο επδνεάγμοκ υπζ ιυκμ ημκ νοειυ 

θςημζφκεεζδξ ζηα θοηά αθθά ηαζ ηδ ζοζζχνεοζδ δζαθυνςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ (ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηά ημοξ), ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ 

παναβςβήξ δεοηενμβεκχκ θοηζηχκ εκχζεςκ (Murchie et al., 2011, Brazaitytė et al. 

2015 α, α). 

 Σδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, ςζηυζμ, δ πνμδβιέκδ ηεπκμθμβία θςημεηπμιπήξ (LED) 

έπεζ βίκεζ υθμ ηαζ πζμ εθζηηή βζα ηδκ πανμπή αέθηζζηδξ δζαπείνζζδξ ημο θςηυξ 

ζοκεήηεξ: ορδθή νμή θςημκίςκ (έκηαζδ) ηαζ θαζιαηζηή πμζυηδηα (ιήημξ ηφιαημξ) 

πμο πνμηαθμφκ εηθεηηζηή εκενβμπμίδζδ ηςκ θςημτπμδμπέςκ ηαζ αφλδζδ 

θοημπδιζηχκ πενζεπμιέκςκ ζηα  microgreens (Bian et al., 2015, Brazaityte, 

Sakalauskien et al.,2015, Carvalho & Folta, 2016). 

Όπςξ έπεζ ακαθενεεί ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα μζ ιζηνμζαθάηεξ  πενζέπμοκ 

ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ αζμδναζηζηχκ εκχζεςκ υπςξ αζηαιίκεξ, ακυνβακα 

ζοζηαηζηά ηαζ ακηζμλεζδςηζηά, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα χνζια θοηά (Xiao et al., 2012). 

φιθςκα ιε ημκ Kopsell (2006), ιζα ζδιακηζηή ηαηδβμνία θοημπδιζηχκ είκαζ ηα 

ηανμηεκμεζδή. Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ ηςκ Brazaitytė et al. (2015) βζα ηδκ έκηαζδ θςηυξ 

ηαζ ηδξ πμζμηζηήξ επίδναζή ηδξ οπμβνάιιζζε υηζ ηα microgreens Brassicaceae 

ζοζζςνεφμοκ πενζζζυηενδ ζοκμθζηά πμζυηδηα ζε ηανμηεκμεζδή ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

επζπέδςκ ιήημοξ ηφιαημξ είκαζ 330-440 ιmol m
-2

 s
-1

, έκακηζ ηςκ 220 ιmol m
-2

 s
-1

 , 

πμο εεςνείηαζ ηακμκζηή. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ιεηααμθέξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

ηανμηεκμεζδή ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ιε αθθαβή ηδξ ζφκεεζδξ ημο θάζιαημξ 

θςηυξ, ζε ζπέζδ ιε ημ είδμξ. Έηζζ, ζηδ ιμοζηάνδα, δ ζοιπθήνςζδ ιε πνάζζκμ θςξ 

ηαεμνίγεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ θμοηεΐκδξ / γεαλακείκδξ ηαζ α-ηανμηέκζμο. ηδκ πενίπηςζδ 

άθθςκ εζδχκ  ημ ηοπζηυ ιπθε, ηυηηζκμ ηαζ πμθφπνςιμ θςξ επζδνμφκ εοκμσηά.  

Όπςξ ακαθένεδηε απυ ημοξ Brazaitytė et al. (2015b), δ επζπνυζεεηδ εθανιμβή 

αηηζκμαμθίαξ ιε οπενζχδδ αηηζκμαμθία βζα ααζζηυ θςηζζιυ ιε δζυδμοξ εηπμιπήξ 

θςηυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αεθηίςζδ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ 

ιζηνμζαθαηχκ ακάθμβα ιε ημ είδμξ. διακηζηυ εοενβεηζηυ απμηέθεζια 

πανμοζζάζηδηε ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιδηχκ ηφιαημξ 366 nm ηαζ 390 nm ζε 

ποηκυηδηα νμήξ θςημκίςκ 12,4 ιmol m
-2

 s
-1

. 
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Οζ Sirtautas ηαζ Samuoliené (2013) παναηήνδζακ υηζ δ ηυηηζκδ θςημεηπμιπή (LED) 

ηαζ δ 24χνδ θςημπενζυδμξ επέδναζζακ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ κζηνζηχκ ηαζ ηςκ 

ακηζμλεζδςηζηχκ πμο πενζέπμοκ ηα ηυηηζκα ιανμφθζα. Δπμιέκςξ, εα πνέπεζ κα 

εθανιμζημφκ ζηναηδβζηέξ θςηζζιμφ πμο επζδζχημοκ δ ηαθθζένβεζα ημο ιανμοθζμφ 

κα πενζέπεζ ημ αέθηζζημ πμζμζηυ ζε θοημπδιζηέξ εκχζεζξ. Ωζηυζμ, ηα θάζιαηα 

θςηυξ ηαζ δ θςημπενίμδμξ είκαζ ηαηάθθδθα ενβαθεία πμο επζδζχημοκ κα 

δδιζμονβήζμοκ έκα ήπζμ θςημ-stressζηα θοηά, ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηςκ 

ακηζμλεζδςηζηχκ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Μπμονάκηγα (Borago officinalis L.), μζ Viršilė 

ηαζ Sirtautas (2013) έδεζλακ υηζ μ θςηζζιυξ ηςκ 440 ιmol m
2
s

-1
 LED είκαζ ιζα 

ζοκζζηχιεκδ έκηαζδ θςηυξ βζα ηδκ παναβςβή ιζηνμζαθαηχκ ιε ζηυπμ ηυζμ ηδ 

αέθηζζηδ ακάπηολδ υζμ ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά. Σα 

παιδθυηενα επίπεδα αηηζκμαμθίαξ μδδβμφκ ζε ζδιακηζηή ζοζζχνεοζδ κζηνζηχκ 

αθάηςκ, ιεζςιέκδ πμζυηδηα ημο κςπμφ αάνμοξ ηαζ επζιήηδ οπμημηφθζα 

 Όζμκ αθμνά ηδκ επίδναζδ ημο ζοιπθδνςιαηζημφ αναποπνυεεζιμο ηυηηζκμο 

θςηζζιμφ LED ζηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζμλεζδςηζηχκ, μ Samuoliené et al. (2012) 

δζαπίζηςζε υηζ μζ θοζζηέξ ακηζμλεζδςηζηέξ εκχζεζξ δζέθενακ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ 

είδμξ πμο ιεθεηήεδηε. Έηζζ, ηαηαβνάθδηε ζηαδζαηή ιείςζδ αοηήξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ, απυ ηδ ιέβζζηδ ηζιή πμο ηαεμνίζηδηε ζημ ιπζγέθζ (ιε παιδθυηενεξ 

ηζιέξ βζα ημ ιπνυημθμ,  ημ ζοκάπζδ ιμοζηάνδα, ημ αιάνακημ, ημ ααζζθζηυ, ημ 

ηαθαιπυηζ, ηα ηεφηθα, ημ ιασκηακυ, ιε ηδ ζεζνά πμο πανμοζζάγεηαζ εδχ) ζε πμθφ 

παιδθέξ ηζιέξ βζα tatsoi (είδμξ ηζκέγζημο θάπακμο). Ζ δζαθμνμπμίδζδ ηαηαβνάθδηε 

απυ ηδκ άπμρδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θαζκυθεξ θυβς ηδξ ελαζθάθζζδξ πνυζεεημο 

ενοενμφ θςηυξ. Οπυηε παναηδνήεδηε αφλδζδ θαζκμθχκ απυ 9,1% ζε 40,8ζηδ 

ιμοζηάνδα ή ιζα ιείςζδ ηαηά 14,8% ζημκ αιάνακημ. Όζμκ αθμνά ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ζε αζημναζηυ μλφ ηαζ ακεμηοακίκεξ παναηδνήεδηε ιζα 

ιεηααθδηυηδηα. Γζα πανάδεζβια, ημ αζημναζηυ μλφ ζημκ αιάνακημ αολήεδηε ηαηά 

79,5%, εκχ ζημκ ααζζθζηυ αοηυ ιεζχεδηε ηαηά 53,9%. Ζ πμζυηδηα ηςκ 

ακεμηοακζκχκ αολήεδηε ζδιακηζηά ζημ ιπνυημθμ (45,1%), ιεζχεδηε ζδιακηζηά ζηδ 

Μπμονάκηγα (51,8%), εκχ ζημκ ααζζθζηυ δεκ επδνεάζηδηε ζδιακηζηά. Γζα ηδκ 

μζημβέκεζα Brassicaceae μ Samuoliene et αl. (2013) δζαπίζηςζε υηζ μζ ηαθφηενεξ 

ζοκεήηεξ βζα ακάπηολδ ηαζ δζαηνμθζηή πμζυηδηα (ορδθυηενα θφθθα, ορδθυηενδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε ακεμηοάκεξ, θαζκυθεξ, ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ, παιδθυηενδ 
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πενζεηηζηυηδηα ζε κζηνζηά) ήηακ 320-440 ιmol cm 
-2

 s
-1

. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ 545 

ιmol cm
-2

s
-1

 δεκ οπήνλε ζδιακηζηή εεηζηή επίδναζδ ζημοξ δείηηεξ αοημφξ.  

Ζ αολδιέκδ ενεπηζηή αλία ηςκ ιζηνμζαθαηχκ ιπμνεί επίζδξ κα επζηεοπεεί ιε ηδ 

δζαπείνζζδ ημο θςηυξ υπςξ απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο  Kopsell et 

al. (2012). Σα ζοιπενάζιαηα ηςκ ζοββναθέςκ ήηακ υηζ μζ απθέξ εθανιμβέξ αναπείαξ 

δζάνηεζαξ ορδθμφ θςηυξ μδήβδζακ ζε αζμπδιζηέξ ιεηαημπίζεζξ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ημο ηφηθμο ηδξ πνςζηζηήξ λακεμθφθθδξ ζηζξ ιζηνμζαθάηεξ ηαζ ηονίςξ μζ αολήζεζξ 

ζηδ γεαλακείκδ ιπμνεί κα έπμοκ εοενβεηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ ακενχπζκδ δζαηνμθή. 

Έηζζ, μζ πνςζηζηέξ ημο ηφηθμο ηδξ λακεμθφθθδξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζδιακηζηέξ ζηα 

θοηά ηαεχξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζάποζδ ηδξ πθεμκάγμοζαξ 

εκένβεζαξ πμο απμννμθάηαζ απυ ημ θςξ , παναηδνήεδηε έηεεζδ ημο ζζκαπζμφδξ 

ιμοζηάνδαξ ζε αολδιέκδ έκηαζδ θςηυξ πνζκ απυ ηδ ζοβημιζδή ηςκ ζζηχκ είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ γεαλακείκδξ. 

 Ζ ιεηαπείνζζδ υιςξ ιε 463 ιmol θςημκίςκ m
-2

 s
-1

 ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ηςκ πνχηςκ 

αθδεζκχκ θφθθςκ μδήβδζε ζε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

πθςνμθφθθδ (α ηαζ α), α-ηανμηέκζμ ηαζ κεμλακείκδ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε θμοηεΐκδ 

πανέιεζκε αιεηάαθδηδ, εκχ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ γεαλακείκδξ ηαζ ηδξ ακεεναλακείκδξ 

αολήεδηε. Δπίζδξ, δ δζαπείνζζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ θςηζζιμφ LED ιέζς πνμ-

ζοβημιζδήξ, αναπείαξ δζάνηεζαξ ιε ιπθε θςξ επέδναζεεπέδναζζε ζηδκ αφλδζδ 

ζδιακηζηχκ θοημπδιζηχκ εκχζεςκ πμο επδνέαζακ ηδ ενεπηζηή αλία ηςκ 

microgreens ημο ιπνυημθμο (Kopsell and Sams, 2013).  Μεηά ημ πέναξ ηςκ 13 

διένςκ απυ ηδ ζπμνά, ηα θοηά ημο ιπνυημθμο οπμαθήεδηακ ζε επελενβαζία βζα 5 

διένεξ πνζκ ηδ ζοβημιζδή πνδζζιμπμζχκηαξ: 1) ηυηηζκμ ηαζ ιπθε θςξ LED (350 

ιmol m
-2

 s
-1

)  ή 2) ιπθε θοπκία LED (41 ιmol m
-2

 s
 -1

). Οζ πνμζδζμνζζιμί πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ζε αζμθμβζηυ οθζηυ οπμβνάιιζζακ υηζ δ αναποπνυκζα 

επελενβαζία πνζκ απυ ηδ ζοβημιζδή ιε ιπθε θςξ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε αθαζημηφηηανα α-ηανμηέκζμ, αζμθαλακείκδ, μζ μθζηέξ πνςζηζηέξ 

ημο ηφηθμο ηδξ λακεμθφθθδξ , ααζζηχκ ιζηνμενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ (παθηυξ, 

ζίδδνμξ, αυνζμ, ιαββάκζμ, ιμθοαδαίκζμ, κάηνζμ, ρεοδάνβονμξ   ηαζ ηα ααζζηά 

ιαηνμενεπηζηά ζοζηαηζηά ημο αζαεζηίμο, ημο θςζθυνμο, ημο ηαθίμο, ημο ιαβκδζίμο 

ηαζ ημο εείμο). 
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Ζ θςημπενίμδμξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ θοημπδιζηή ζοζζχνεοζδ ζηζξ 

ιζηνμζαθάηεξ  

ηαζ εκδεπμιέκςξ αθθδθμεπζδνά ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ έκηαζδ ημο θςηυξ.  Ο  Wu 

et al. (2007) δζενεφκδζε ηα απμηεθέζιαηα ζοκεπμφξ θςηζζιμφ 96 ςνχκ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ιπθε, ηυηηζκα ηαζ θεοηά LEDs βζα ηδ αζμζφκεεζδ ηαζ ηδ 

ζοζζχνεοζδ θοημπδιζηχκ ζηα θοηά ιπζγεθζμφ. Σα ζημζπεία απμηάθορακ υηζ αοηυ ημ 

ζοκεπέξ ηυηηζκμ θςξ επέθενε ζδιακηζηά αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ ηανμηεκμεζδχκ 

ηαζ ορδθή ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα. Μεηαηυπζζδ ιζηνμζαθάηαξ ιπνυημθμο απυ ηα 

ζοκδοαζιέκα ενοενά / ιπθε (627/470 nm) LED ζηα 350 mmolm 
-2

 s-
1
ζε παιδθδ 

έκηαζδ (41 mmol m
-2

s
- 1

) ιπθε (470 nm) LED ηάης απυ 24-h θςημπενζυδμο βζα πέκηε 

διένεξ πνζκ απυ ηδ ζοβημιζδή πνμηάθεζε αφλδζδ ζε αθαζημφξ, α-ηανμηέκζμ, 

πνςζηζηέξ ημο ηφηθμο λακεμθφθθδξ, βθοημναθακίκδ, επζπνμβμνζηίκδ, αθεζθαηζηέξ 

βθοημζζκμθάηέξ ηαζ ααζζηά ιαηνμενεπηζηά ζοζηαηζηά (Ρ, Κ, Ca ηαζ Mg) ηαζ 

ιζηνμενεπηζηά ζοζηαηζηά (Β, Μδ, Μμ ηαζ Εδ) (Kopsell and Sams, 2013). 

 

3.4 Δθαξκνγέο κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη πξν-απνζήθεπζε  

Ζ θεμνά ηςκ πνμσυκηςκιεηά ηδκ ζοβημιζδή είκαζ ακαιθζζαήηδηα μ πζμ 

πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ειπμνζηήξ επέηηαζδξ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ (Kou, Yang, 

et al., 2014). Όπςξ είκαζ βκςζηυ απμηεθείηαζ απυ κέμοξ ζζημφξ πμο ακαπκέμοκ 

ορδθυηενα ζε ζπέζδ ιε ηα  χνζια μιυθμβα ημοξ, ιε πενζμνζζιέκδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ 

ορδθή εοαζζεδζία ζηδ ζοβημιζδή ηαζ ηδ ιεηαπείνζζδ (Cantwell & Suslow, 2002). 

Απαζημφκ πνμζεηηζηή ζοβημιζδή ηαζ βνήβμνδ ρφλδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ 

γςηζηήξ εενιυηδηαξ ηαζ ηδκ ηαηαζημθή ημο νοειμφ ακαπκμήξ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

αθθμίςζδ ηαζ ηδ βήνακζδ. Ζ ζοβημιζδή ηςκ ιζηνμζαθαηχκ ιπμνεί κα έπεζ άιεζμ 

ακηίηηοπμ ζημ ηυζημξ παναβςβήξ, εζδζηά υηακ δ παναβςβή πναβιαημπμζείηαζ ζε 

δίζημοξ πμο απαζημφκ ηδ ζοβημιζδή ιε ραθίδζ. Ζ πνήζδ ηςκ παθανχκ 

οπμζηνςιάηςκ ζημοξ δίζημοξ επζαναδφκεζ ηδ δζαδζηαζία ζοβημιζδήξ, εκχ δ ζπμνά 

ζε ζοκεεηζηέξ ίκεξ, πθαζηζηά ηνυθζια ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ημ πεζνζζιυ ηαζ ηδκ 

ηαπφηενδ ζοβημιζδή ηαζ ρφλδ ημο πνμσυκημξ (Treadwell et al., 2010). 

Σα microgreens ζοιπενζθένμκηαζ πανυιμζα ιε ηα πνμσυκηα κςπήξ ημπήξ, ηαεχξ είκαζ 

επζννεπή θυβς ηδξ ηαηαπυκδζδξ πμο οπυηεζκηαζ απυ ημ ιδπακζηυ ηναφια, πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ημπή, ηαζ ημ πεζνζζιυ ηαηά ηδ ζοβημιζδή, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ 

Μορφοποιήθηκε: Χρώμα
γραμμαηοζειράς: Ασηόμαηο
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επελενβαζία ιεηά ηδ ζοβημιζδή, ηδκ ηαηάπνδζδ εενιμηναζίαξ, ηδκ απμλήνακζδ ηαζ 

ημκ ηαηαηενιαηζζιυ (Kou, Luo, et al., 2014).Ζ πνήζδ αιαθέςκ θεπίδςκ έπεζ 

απμδεζπεεί υηζ ιεζχκεζ ηδ δζάνηεζα απμεήηεοζδξ ηςκ θοθθςδχκ θαπακζηχκ. Ζ 

ζοβημιζδή ηςκ ιζηνμζαθαηχκ, δ μπμία εηηεθείηαζ ιε αζπιδνέξ θεπίδεξ πνέπεζ κα 

είκαζ ζδζαζηένςξ πνμζεηηζηή βζα κα απμθεοπεμφκ μζ ιχθςπεξ ηαζ μζ αθάαεξ ζηα 

ηφηηανα πμο βεζηκζάγμοκ ιε ηδκ ημπή (Portella & Cantwell, 2001). 

Σα πθμφζζα ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά εηηνίιαηα απυ ημ ημιιέκμ ζηέθεπμξ εοκμμφκ ηδκ 

ακάπηολδ ιζηνμαίςκ, επμιέκςξ είκαζ επζεοιδηή δ πθφζδ ημο πνμσυκημξ αιέζςξ ιεηά 

ηδ ζοβημιζδή ηαζ ημ ροπνυ κενυ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ 

ηαπείαξ ρφλδξ ιεηά ηδκ ζοβημιζδή ημοξ (Cantwell & Suslow, 2002). Ακ ηαζ ημ 

πθφζζιμ ιπμνεί κα είκαζ έκα ηνίζζιμ αήια ζηδκ ρφλδ ηαζ ηδκ ελοβίακζδ , δ 

οπεναμθζηή οβναζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ,  ιπμνεί κα εκεαννφκεζ ηδκ 

ακάπηολδ ιζηνμαίςκ ηαζ κα αολήζεζ ηδκ εοαζζεδζία ζε ιδπακζηέξ αθάαεξ θυβς 

οπεναμθζηήξ πενζζηνμθήξ. Ζ αθοδάηςζδ είκαζ επμιέκςξ έκα ζδιακηζηυ αήια 

παναημθμφεδζδξ πνζκ απυ ηδ ζοζηεοαζία, ημ μπμίμ ιπμνεί κα δζεοημθοκεεί ιε 

θοβμηέκηνδζδ ή ζηδκ πενίπηςζδ θεπηχκ ζζηχκ υπςξ είκαζ μζ ιζηνμζαθάηεξ ιε απαθή 

πενζζηνμθή ηαζ ακαβηαζηζηυ αένα ηαηά ιήημξ ηδξ βναιιήξ επελενβαζίαξ (Garcia & 

Barrett, 2005). 

Λυβς ηδξ εοαζζεδζίαξ πμο ειθακίγεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζηαδίςκ πθοζίιαημξ, 

κδιαημπμίδζδξ ηαζ λήνακζδξ , δ μπμία επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδ δζάνηεζα γςήξ ημοξ 

εα πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ ηαηάθθδθεξ ηεπκμθμβίεξ βζα κα λεπεναζημφκ αοημί μζ 

πενζμνζζιμί βζα κα παναδίδμκηαζ έημζιεξ βζα ηαηακάθςζδ ιζηνμζαθάηεξ ακχηενδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ δζανηείαξ γςήξ (Yang, Liu & Luo, 2015). 

Ζ χνα ηδξ διέναξ πμο πναβιαημπμζείηαζ δ ζοβημιζδή ιπμνεί κα επζθένεζ ζδιακηζηέξ 

ζοκέπεζεξ βζα ηδ αζμδναζηζηή ζφκεεζδ (Hasperu, Guardianelli, Rodoni, & Chaves, 

2016) ηαζ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημοξ ( Garrido, Tudela, & Gil , 2015). Αοηυ ημ θαζκυιεκμ 

θαίκεηαζ κα επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ επμπή άκμζλδ-ηαθμηαίνζ, πζεακχξ θυβς ηδξ 

αολδιέκδξ θςηεζκήξ έκηαζδξ ηαζ ηδξ θςημπενζυδμο. Ο πνυκμξ γςήξ ημο ηυηηζκμο 

ζηαονακεμφξ(Beta vulgaris L. var. Flavescens) ηαζ ημο ιανμοθζμφ Lactucasativa L. 

Ravita αολήεδηε ηαηά 2 -6 διένεξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε διενήζζεξ 

ιεηααμθέξ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε ζαηπανυγδ ηαζ ζε άιοθμ ζηα θφθθα (Clarkson et 

al., 2005). 
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3.5 Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο, αηκνζθαηξηθή ζύλζεζε θαη ηερλνινγία 

ζπζθεπαζίαο 

Ζ εενιμηναζία είκαζ ακαιθζζαήηδηα μ πζμ ηνίζζιμξ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ 

ηαπφηδηα βήνακζδξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή, εκχ ηαοηυπνμκα αθθδθμεπζδνά ιε ηζξ 

επζδνάζεζξ ημο αζεοθεκίμο ηαζ ημο ιεζςιέκμο pO2 ηαζ ημο αολδιέκμο pCO2 ζημ 

πενζαάθθμκ ημο πνμσυκημξ (Kader, 2002,p 3311, Kou, Luo. et al, 2014). Ζ 

εενιμηναζία επδνεάγεζ άιεζα ηδκ απυδμζδ απμεήηεοζδξ νοειίγμκηαξ ημ νοειυ ηςκ 

ακαπκεοζηζηχκ ηαζ ιεηααμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία 

βήνακζδξ (Xiao, Luo, et al., 2014). 

Ζ πενζμνζζιέκδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ, δ μπμία εηηείκεηαζ ζε 2-4 διένεξ 

ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ηαζ ιπμνεί κα θηάζεζ έςξ ηαζ 10-14 διένεξ ζημοξ 5 

°C, πενζμνίγεζ ηδκ εονεία ειπμνεοιαημπμίδζή ημοξ (Chandra et al., 2012, Kou, Yang 

et. al., 2014, 2015). ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοζηεοαζιέκςκ έημζιςκ πνμξ πνήζδ 

ιζηνμζαθαηχκ δ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ επί ηδξ ακαπκεοζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ιπμνεί κα πενζπθέλεζ πεναζηένς ηδκ απυδμζδ ηςκ πνμσυκηςκ ιεηά ηδ ζοβημιζδή 

ηνμπμπμζχκηαξ παεδηζηά ηδκ ζζμννμπία pO2 / pCO2, δεδμιέκμο υηζ μ νοειυξ 

ιεηάδμζδξ μλοβυκμο ημο οθζημφ ζοζηεοαζίαξ (OTR) είκαζ εζδζηήξ εενιμηναζίαξ. 

Πανυθμ πμο μζ ιζηνμζαθάηεξ επςθεθμφκηαζ απυ ζπεηζηή οβναζία 90% -95%, μζ 

ζμαανέξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ημ πεζνζζιυ ηαζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ 

ζοζηεοαζιέκςκ ιπμνεί κα επζθένμοκ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδ ζπεηζηή οβναζία ιέζα 

ζηδ ζοζηεοαζία, μδδβχκηαξ έηζζ ζε ζοιπφηκςζδ ιε δοκδηζηά επζαθααείξ επζδνάζεζξ 

ζηδκ ειθάκζζδ ημο πνμσυκημξ ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ιζηνμαίςκ(Kou et al., 2013). Ζ 

αέθηζζηδ εενιμηναζία απμεήηεοζδξ βζα ηα πενζζζυηενα θοθθχδδ θαπακζηά  είκαζ 0 ° 

C, ακ ηαζ δ αναποπνυεεζιδ απμεήηεοζδ, δ ιεηαθμνά ηαζ δ ειθάκζζδ 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζοιααηζηά ζηδκ πενζμπή ηςκ 5-10 ° C (Hodges &Toivonen, 

2008, ). Τρδθή ακαπκμή ςθεθεί  πενζζζυηενμ απυ ηδκ ηαπεία ρφλδ ηαζ ηδκ 

απμεήηεοζδ ζε εενιμηναζία πθδζίμκ ηδξ βμκμηοπζηήξ ακμπήξ ηαηάρολδξ (Kader, 

2002, p. 3311). Έηζζ, δ εοαζζεδζία ζηδκ ρφλδ ηαζ δ ακαπκμή απμηεθμφκ μοζζαζηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ημο πεζνζζιυ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ ιεηά ηδ 

ζοβημιζδή. Δπζδείκςζδ ηοηηανζηχκ ιειανακχκ θυβς οπμαάειζζδξ θζπζδίςκ ηαζ δ 
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ζοκαηυθμοεδ αφλδζδ ηδξ δζαννμήξ δθεηηνμθφηδ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηδξ βήνακζδξ 

(Paliyath, Tiweari, Yuan, & Whitaker, 2008). 

Οζ ηαζκίεξ ζοζηεοαζίαξ έπμοκ επίζδξ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ 

ιζηνμζαθαηχκ. Σμ θζθι OTR ηδξ ζοζηεοαζίαξ απμδείπεδηε ζδιακηζηυ βζα ηδ 

δζάνηεζα γςήξ ηαζ ηδκ αηεναζυηδηα ηςκ ζζηχκ ζε ηάπμζεξ ηαθθζένβεζεξ, εκχ ζε άθθεξ 

δεκ πανμοζίαζε ημ ίδζμ απμηέθεζια, π.π ναπακάηζ (Kou et al., 2013, Xiao, Lester et 

al.,2014).Οιμίςξ, μ Chandra et al. (2012) ελέηαζε ηζξ επζδυζεζξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ζε 

5 ° C ημο ηζκέγζημο θάπακμο "Tah Tasai" (Brassica campestris var. Narinosa) 

ζοζηεοαζιέκςκ ζε ηαζκίεξ PE ηαζ PP ορδθυηενδξ ηαζ παιδθυηενδξ δζαπεναηυηδηαξ 

αενίςκ ακηίζημζπα ηαζ δζαπίζηςζε υηζ ζηζξ ηαζκίεξ PP, δ ζοζζχνεοζδ CO2, 

πνμηάθεζε ηαπφηενδ ηαζ ιδ ακαζηνέρζιδ αθάαδ ζηδ ιειανάκδ, δ μπμία ζοκάβεηαζ 

απυ ηδκ αολδιέκδ δζαννμή δθεηηνμθοηχκ ηαζ ηδκ απμοζία μζιχκ. Ζ ακάπηολδ 

μζιχκ ζοκήεςξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηδξ αηεηαθδεΰδδξ ηαζ 

ηδξ αζεακυθδξ, εκδεζηηζηή ιζαξ ιεηαηυπζζδξ απυ ημκ αενυαζμ ζημκ ακαενυαζμ 

ιεηααμθζζιυ (Cantwell & Suslow, 2002). Αοηά ηα εονήιαηα οπμδεζηκφμοκ υηζ δ 

απυδμζδ ιεηά ηδ ζοβημιζδή εοκμείηαζ απυ ζπεηζηά ορδθή ζοβηέκηνςζδ 02 πμο 

ελζζμννμπείηαζ οπυ ζοζηεοαζία ΜΑΡ ιε ορδθέξ ΟΣΡ ιειανάκεξ ηαζ πζεακχξ ιε 

ζοιααηζηέξ δζάηνδηεξ ιειανάκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηαθθζένβεζεξ ζαθάηαξ. 

Δκημφημζξ, ακαθένεδηε υηζ δ ζοζηεοαζία microgreens ναπακάηζ ζε θζθι 

πμθοπνμποθεκίμο πνμζακαημθζζιέκδ ιε θέζγεν (LMP) πμο δζεοηυθοκε ημ ορδθυ νΟ2 

ζε υθδ ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ 16d ζημοξ 5 ° C, πνμηάθεζε βνήβμνμ ηζηνίκζζια, 

βήνακζδ ζζημφ ηαζ απμζημδυιδζδ πθςνμθφθθδξ (XiaoLester et al., 2014). Ζ μπηζηή 

πμζυηδηα δζαηδνήεδηε ηαθφηενα ηάης απυ ορδθή ιειανάκδ OTR [29,5 pmol / (m
2
 s 

Pa)], πανά ιε θζθι LMP, εκχ ημ ορδθυ OTR δζαηήνδζε επίζδξ ορδθυηενδ ακαθμβία 

ιεζςιέκδξ ζε μλεζδςιέκμ αζημναζηυ μλφ (αζημναζηυ / δετδνμαζημναζηυ). Παν 'υθα 

αοηά, δ ακειπυδζζηδ ακηαθθαβή αενίςκ ιέζς ηδξ ιειανάκδξ LMP ήηακ πζμ 

απμηεθεζιαηζηή ζηδκ επζανάδοκζδ ηδξ ακάπηολδξ μζιήξ ιέζα ζημ παηέημ . 

Γεδμιέκμο ηδξ εοαζζεδζίαξ ηςκ πνμσυκηςκ απαζηείηαζ βνήβμνμξ πεζνζζιυξ ηαζ 

πνυρολδ ιεηά ηδ ζοβημιζδή. Πανυθμ πμο δ απυδμζή ημοξ ζηδκ απμεήηεοζδ ιπμνεί 

κα ςθεθδεεί απυ ηζξ ζοκεήηεξ MAP οπυ ορδθυ OTR, ελαημθμοεεί κα ελανηάηαζ 

ηονίςξ απυ ηδ εενιμηναζία, ηαζ δ ηαηάπνδζδ εενιμηναζίαξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

βνήβμνδ αφλδζδ CO2, αθάαδ ζζηχκ ηαζ ελμοδεηένςζδ μζιχκ (Chandra et al., 2012). 

Ζ ζοκέπζζδ ηδξ ροπνήξ αθοζίδαξ είκαζ ηνίζζιδ, ηαεχξ δ ηαηάπνδζδ εενιμηναζίαξ 
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πμο ειθακίγεηαζ ζε ιεηαβεκέζηενα ζηάδζα γςήξ, ιπμνεί κα επζηαπφκεζ ηδ βήνακζδ 

επεζδή επδνεάγεζ πνμσυκηα ιε ήδδ ιενζηχξ ελακηθδιέκα ζε οδαηακεναηζηά 

απμεέιαηα ιε απμηέθεζια κα λεηζκάεζ δ δζαδζηαζία απμζημδυιδζδξ , π.π. ημο 

ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ (Kou, Luo , et al., 2014, Kou, Yang, et al., 2014). Ζ δζάνηεζα 

γςήξ ημο Microgreens είκαζ βεκζηά πμθφ πζμ ελανηδιέκδ απυ ηδ εενιμηναζία ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ  MAP ζοκεήηεξ ηαζ μζ ορδθμί νοειμί ακαπκμήξ απαζημφκ ζοζηεοαζία 

επανημφξ δζαπεναηυηδηαξ ημο O2 βζα ηδκ πνυθδρδ ακαενυαζςκ ζοκεδηχκ ηαζ 

ακάπηολδ μζιήξ (Kader, 2002, p. 3311). 

Ζ έηεεζδ ζημ θςξ έπεζ ελεηαζηεί ςξ εθανιμβή απμεήηεοζδξ υζμκ αθμνά ηδκ 

επίδναζή ηδξ ζηδκ αζζεδηζηή πμζυηδηα, ηδ ζφκεεζδ ημο θοημενεπηζημφ ζοζηαηζημφ 

ηαζ ζηδ ζοκμθζηή δζάνηεζα γςήξ (Garrido., 2015).ημ ναπακάηζ daikon (Raphanus 

sativus var. Longipinnatus) απμηαθφθεδηε ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ 

έηεεζδξ ζημ θςξ ηαζ ηδξ ηδξ αηιυζθαζναξ ζηδ ζοζηεοαζία πμο δδιζμονβήεδηε ιε 

θζθι OTR (Xiao, Lester et al., 2014). Ζ εθαθνά πανειαμθή ζηδκ ζζμννμπία pO2 / 

pCO2 πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ημο νοειμφ 

δζαπκμήξ, βεβμκυξ πμο εκεαννφκεζ ηδκ αφλδζδ ημο CO2, ηδκ ελάκηθδζδ ημο O2,  

απχθεζα αάνμοξ ηαζ ζοπκά ζοιπφηκςζδ ιέζα ζηα παηέηα. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ 

έηεεζδ ζημ θςξ θαίκεηαζ κα δζαηδνεί ηάπμζα θςημζοκεεηζηή δναζηδνζυηδηα, 

ελανηχιεκδ απυ ηδκ έκηαζδ ημο θςηυξ ηαζ ηδ θςημπενίμδμ, πμο ηαηακαθχκεζ CO2 

ηαζ απεθεοεενχκεζ Ο2 ιέζα ζηα παηέηα (Kozuki etal., 2015). 

Οζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ημο θςηυξ υζμ αθμνά ηδκ μπηζηή πμζυηδηα ιπμνεί κα 

ιεηνζαζηεί πζεακχξ ιε ηαηαζημθή ηδξ δζαπκμήξ ιέζς επαβυιεκμο απυ NIR 

ζημιαηζηυ ηθείζζιμ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ηδξ ζοζζχνεοζδξ ROS, υπςξ ηαηαδεζηκφεηαζ 

απυ ημοξ Kozuki et al. (2015) ζπεηζηά ιε ηα θφθθα κεανχκ ιανμοθζχκ. Ζ ζοκεπήξ 

έηεεζδ ζημ θςξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ ζημηεζκή απμεήηεοζδ, ακαθένεδηε επίζδξ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ ακάπηολδξ μζιχκ ηαζ ιείςζδ ζηδ ζοκμθζηή αζζεδηζηή πμζυηδηα ζηα 

ζοζηεοαζιέκα ναπακάηζα ιεηά απυ 8 διένεξ ζημοξ 5 ° C. Οζ πανεκένβεζεξ αοηέξ 

οπμπχνδζακ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ θζθι ήηακ ορδθυηενδξ δζαπεναηυηδηαξ 

(Xiao, Lester et al., 2014). 

Ζ έηεεζδ ζημ θςξ επζηάποκε ηδκ οπμαάειζζδ ηςκ ηανμηεκμεζδχκ εκχζεςκ ηαζ 

ιείςζε ηδκ ζηακυηδηα απμιάηνοκζδξ νζγχκ οδνμλοθίμο ηςκ απμεδηεοιέκςκ ζε ρφλδ 

ιζηνμζαθαηχκ (Xiao, Lester et al., 2014). Ζ δοκαιζηή ημο λακεμθοθθζημφ ηφηθμο ηδξ 
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αθθδθμιεηαηνμπήξ αζθαλακείκδξ-γεαλακείκδξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δζαζπμνά 

οπεναμθζηήξ θςηεζκήξ εκένβεζαξ, παναιέκεζ εκενβή ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ ιεηά ηδ 

ζοβημιζδή. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ηδ ζοζζχνεοζδ αζθαλαλακίκδξ ηάης απυ 

ζημηεζκή απμεήηεοζδ.  

Ο νυθμξ ηδξ έκηαζδξ θςηυξ βζα ηδκ πμζυηδηα  ηαζ ηδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ 

ιζηνμζαθαηχκ πνέπεζ κα ελεηαζηεί πεναζηένς (D'Souza et al., 2015). Ο νυθμξ ηδξ 

θςημπενζυδμο ιεηά ηδκ ζοβημιζδή αλίγεζ ζδζαίηενδ πνμζμπή. Οζ παιδθμί παθιμί 

αηηζκμαμθίαξ θαίκμκηαζ πμθθά οπμζπυιεκμζ ηαζ ιζα εκαθθαηηζηή εθανιμβή βζα ηδκ 

επέηηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ γςήξ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ (Garrido etal., 2016). 

Οζ εθανιμβέξ πμο εζηζάγμοκ ζηδκ θαζιαηζηή πμζυηδηα θςηυξ ιε ηδ πνήζδ πδβχκ 

θςηυξ LED απμηεθμφκ ιζα άθθδ ηαζκμθακή πενζμπή βζα ένεοκα ζπεηζηά ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ. Γζα πανάδεζβια, ημ ιπθε θςξ(470 nm)  LED ζηα 30 

mmol s
-1

m
-2

 ήηακ απμηεθεζιαηζηυ ζηδ ιείςζδ ηδξ ακεπζεφιδηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

βηθμοημκαπίκδ ζηδ ανχιδ επηά διενχκ εκχ πανάθθδθα εκίζποζε ηα επίπεδα μθζηχκ 

θαζκμθχκ, ακεμηοακζκχκ ηαζ ακηζμλεζδςηζηχκ. Σμ θςξ LED πνμηάθεζε ορδθυηενα 

επίπεδα αζηαιίκδξ C (Qian et al., 2016). 

 

3.6  Μηθξνβηαθή αζθάιεηα  

Ανηεημί πανάβμκηεξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ιπμνμφκ κα αθθδθμεπζδνάζμοκβζα κα 

παναηδνδεεί ακάπηολδ  ιζηνμαζαηχκ, υπςξ δ βεζηκίαζδ ιε ημ έδαθμξ (δδθ. Σμ φρμξ 

ηςκ θοηχκ) ηαηά ηδ ζοβημιζδή, δ οπμθεζιιαηζηή οβναζία ιεηά ηζξ επελενβαζίεξ 

πθφζδξ πνζκ απυ ηδ ζοζηεοαζία ηαζ δ εενιμηναζία απμεήηεοζδξ πνςηίζηςξ. 

(Chandraetal., 2012). 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ εεναπείεξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή ιε βαθαηηζηυ αζαέζηζμ 

έδεζλακ επίζδξ πμθθά οπμζπυιεκα απμηεθέζιαηα ζηδκ ηαηαζημθή ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ιζηνμαίςκ ζε απμεδηεοιέκα microgreens ιπνυημθα. To 

βαθαηηζηυ αζαέζηζμ είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ ζφζθζλδξ πμο δεκ επδνεάγεζ ηδ βεφζδ ηςκ 

πνμσυκηςκ θνέζηζαξ ημπήξ,  Ωζηυζμ, μζ ιδπακζηέξ αθάαεξ πμο πνμηαθμφκηαζ ζηζξ 

δζαδζηαζίεξ πθφζδξ ηαζ λήνακζδξ εέημοκ ειπυδζμ ζηδκ εονεία εθανιμβή ημοξ (Kou 

et al., 2015).Σμ πθφζζιμ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ πνζκ απυ ηδ ζοζηεοαζία, εζδζηά ζε 
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πθςνζςιέκμ κενυ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ απμηεθεζιαηζηά ημοξ πθδεοζιμφξ ΑΜΒ 

(Chandra et al., 2012). 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ άπθοηεξ ιζηνμζαθάηεξ  ζηζξ παναπάκς ιεθέηεξ 

οπμζηδνίγμοκ ημοξ παιδθυηενμοξ ιζηνμαζαημφξ πθδεοζιμφξ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ. 

Αοηυ οπμβναιιίγεζ ημ δίθδιια πμο ακηζιεηςπίγεζ μ παναβςβυξ ιεηά ηδ ζοβημιζδή: 

ηα ανπζηά μθέθδ απυ ηζξ επελενβαζίεξ πθφζδξ ακηζζηαειίγμκηαζ απυ ηδκ πενίζζεζα 

οπμθεζιιαηζηήξ οβναζίαξ, εκχ μζ δζαδζηαζίεξ πθφζδξ ηαζ ζδζαίηενα μζ δζαδζηαζίεξ 

λήνακζδξ είκαζ πζεακυ κα επζδεζκχζμοκ ηζξ ιδπακζηέξ αθάαεξ ηαζ κα ιεζχζμοκ ηδ 

δζάνηεζα γςήξ. 

Ζ οβζεζκή παναιέκεζ ιζα ηνίζζιδ δζαδζηαζία βζα ηδ δδιζμονβία έημζιςκ πνμξ 

ηαηακάθςζδ ιζηνμζαθαηχκ. Απαζημφκηαζ πεναζηένς ένεοκεξ βζα κα ελεηαζηεί δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ δζαθυνςκ θφζεςκ οβζεζκήξ ηαεχξ ηαζ δ επίδναζδ ηςκ 

ιεευδςκ λήνακζδξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ δζάνηεζα γςήξ. Τπάνπεζ επείβμοζα ακάβηδ 

βζα απμηεθεζιαηζηά απμθοιακηζηά εκαθθαηηζηά πνμξ ημ οπμπθςνζχδεξ κάηνζμ 

(ανζειυξ CAS: 7681-52-9), ημ μπμίμ επί ημο πανυκημξ ανίζηεηαζ οπυ επακελέηαζδ 

βζα ηδκ Δονςπασηή Οδδβία βζα ηα αζμηηυκα 98/8 / ΔΚ θυβς ηςκ ηζκδφκςκ πμο ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία ηαζ ημ πενζαάθθμκ ( EUR-lex, 2014, Gil, Selma, 

L-Opez-Gαlvez, & Allende, 2009). 

Σα εκεαννοκηζηά απμηεθέζιαηα ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ έπμοκ ακαθενεεί απυ ημκ 

Chandra et al. (2012), μ μπμίμξ απέδεζλε υηζ δ ιεηαπείνζζδ ιε ειαάπηζζδ 2 θεπηχκ ζε 

0,5% (w/v) ηζηνζηυ μλφ (2 θεπηά ειαάπηζζδ ζε 100 ml / L, pΖ 7,0) βζα ημκ έθεβπμ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ΑΜΒ ηαζ ηςκ ημθμααηηδνζδζαηχκ πθδεοζιχκ ζε 

ιζηνμζοζημζπίεξ ηζκεγζημφ θάπακμο απμεδηεοιέκμοξ βζα 9 διένεξ ζημ 5 ° C ζημ 

ζημηάδζ. Οζ ιεθθμκηζηέξ ιεθέηεξ εα πνέπεζ επίζδξ κα ζοκεπάβμοκ ηαζ βζα ηα 

ιεζμθζθζηά ααηηήνζα, ηα μπμία ακαπηφζζμκηαζ ηαθφηενα ζηζξ 20-45 ° C, ηαεχξ ηαζ 

ηα ροπνυθζθα ααηηήνζα, ηα μπμία ακαπηφζζμκηαζ ηαθφηενα ζημοξ 7 ° C ή 

παιδθυηενα, πνμηεζιέκμο κα έπμοιε ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηδξ ιζηνμαζαηήξ 

ακάπηολδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηθίιαηα ηδξ έηεεζδξ ζηδ εενιμηναζία (Kou et al., 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οζ ιζηνμζαθάηεξ απμηεθμφκ ιζα κέα ηαηδβμνία θαπακζηχκ πμο ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ςξ μζ κέεξ οπενηνμθέξ ηδξ κέαξ επμπήξ. Ζ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε 

αζμδναζηζηέξ μοζίεξ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ δζαηνμθζηήξ πμζυηδηάξ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ 

ημοξ απμηεθμφκ κέα πεδία ένεοκαξ έπμκηαξ ςξ ζηυπμ κα αολήζμοκ ηδκ 

παναβςβζηυηδηα, κα απμηηήζμοκ οβζεζκά πνμσυκηα, ιε παιδθυηενεξ ηζιέξ. φιθςκα 

ιε ηζξ έςξ ηχνα ένεοκεξ απμδεζηκφεηαζ υηζ οπάνπμοκ πμθθά οπμζπυιεκα 

απμηεθέζιαηα βζα ηδκ πεναζηένς αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ζε έκα εθεβπυιεκμ 

πενζαάθθμκ υζμκ αθμνά: 

 ηδ ιεηαπείνζζδ ηςκ ζπυνςκ αθθά ηαζ ημο ιέζμο ζπμνάξ  πνζκ απυ ηδ ζπμνά. 

Απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ αζχζζιεξ, ιδ πδιζηέξ εεναπείεξ βζα απμζηείνςζδ 

επζθάκεζαξ ζπυνμο ηαζ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ, πνμδζάεεζδ επελενβαζίεξ ηαζ 

πνμ-αθάζηδζδ ζπυνςκ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ ηαζ κα ζοκημιεφζεζ ημκ ηφηθμ 

παναβςβήξ, ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηαθθζένβεζεξ ζπεηζηά 
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ιε ηδκ αθθδθεπίδναζδ ημο νοειμφ ζπμνάξ ή ηςκ ηαθθζενβδηζηχκ ιέζςκ ιε 

ηδκ απυδμζδ ηαζ πμζυηδηα αλίγεζ ιεβαθφηενδ πνμζμπή.  

 Δπζθμβή βεκεηζημφ οθζημφ πνέπεζ κα αλζμπμζήζεζ ημοξ εβπχνζμοξ ζπυνμοξ, 

υπςξ μζ ακεπανηχξ αλζμπμζδιέκεξ  ηαθθζένβεζεξ ηςκ άβνζςκ ανχζζιςκ θοηχκ 

ηαζ δ ακαγήηδζδ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θοημενεπηζηά 

ζοζηαηζηά ηαζ μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά. 

 Οζ ζοκεήηεξ θςηζζιμφ (πμζυηδηα, έκηαζδ ηαζ θςημπενίμδμξ)παίγμοκ έκακ 

πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ υπζ ιυκμ ζημκ νοειυ ακάπηολδξ αθθά ηαζ ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ζε αζμδναζηζηέξ μοζίεξ, ζε ιέηαθθα ηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

παναβςβήξ. 

 διακηζηυξ πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ δ δζαπείνζζδ ηδξ παναβςβήξ ιεηά ημ ζηάδζμ 

ηδξ ζοβημιζδήξ. Ο ηνυπμξ ηδξ ζοθθμβήξ, ημο πθοζίιαημξ, ηδξ εενιμηναζίαξ 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ δζαηήνδζδ  ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ ηαζ ζηδκ 

απμθοβή ακάπηολδξ ιζηνμμνβακζζιχκ. Γδθαδή επδνεάγμοκ ηδκ δζάνηεζα 

γςήξ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ, ηςκ μπηζηχκ ηαζ ηςκ πμζμηζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ. 

Μδπακζηέξ αθάαεξ πμο ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδκ πθφζδ ηαζ ηαηά ηδκ 

απμλήνακζδ εέημοκ ζε ηίκδοκμ ηδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ ιζηνμζαθαηχκ. Άνα εα 

πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ ηεπκμθμβίεξ βζα κα λεπεναζημφκ αοημί μζ πενζμνζζιμί. 

 Η βμκμηοπζηή ιεηααθδηυηδηα ζηδκ εοαζζεδζία ηδξ ρφλδξ ηαζ δ 

αθθδθεπίδναζδ ιε ημ ζηάδζμ ακάπηολδξ, ηδ δζάνηεζα απμεήηεοζδξ ηαζ ηδκ 

αηιμζθαζνζηή ζφκεεζδ, απμηεθμφκ μοζζαζηζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ 

αεθηζζημπμίδζδ ζημ πεζνζζιυ ηδξ ζοβημιζζιέκδξ παναβςβήξ βζα ηδκ 

ακάπηολδ έημζιςκ πνμξ ηαηακάθςζδ πνμσυκηςκ ακχηενδξ πμζυηδηαξ. 

 Άθθμζ ζδιακηζηέξ πανάβμκηεξ είκαζ δ εενιμηναζία απμεήηεοζδξ, δ 

αηιμζθαζνζηή ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ ημ οθζηυ ζημ μπμίμ ζοζηεοάγεηαζ. Με ηδκ 

ηαηάθθδθδ εενιμηναζία, ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο αένα πμο οπάνπεζ ηαηά ηδκ 

ζοζηεοαζία αθθά ηαζ  ηδκ ιεηααμθή ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ημο CO2ηαζ ημο O2 

ηαεχξ ηαζ ηδ ζφκεεζδ ημο οθζημφ ζοζηεοαζίαξ,  επδνεάγεηαζ άιεζα ηαζ 

έιιεζα δ δζάνηεζα γςήξ , δ πενζεηηζηυηδηα ζε αζμδναζηζηέξ μοζίεξ , δ 

ακάπηολδ μζιχκ ηαζ ηέθμξ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμαίςκ. 

 οκεπχξ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ εενιμηναζίαξ-θςηυξ-OTR πνέπεζ κα 

αλζμθμβδεμφκ βζα κα ηαηαζηεί δοκαηή δ ζζμννμπία O2 / CO2 πμο επδνεάγεζ 

ηδκ ακαπκμή αθθά ηαζ ηδκ ακάπηολδξ μζιήξ. 
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 Σέθμξ, δ ακάπηολδ ιζηνμαίςκ επδνεάγεηαζ απυ υθμοξ ημοξ παναπάκς 

πανάβμκηεξ. Παναηδνήεδηε υηζ μπμζαδήπμηε ιεηααμθή υθςκ ηςκ παναπάκς 

παναβυκηςκ είηε ζοκμθζηά είηε ιειμκςιέκα έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ 

δδιζμονβία ημο ηαηάθθδθμο πενζαάθθμκημξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαζ ακάπηολδ 

ηςκ ιζηνμαίςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Abad, M., Noguera, P., & Bures, S. (2001). National inventory of organic wastes for 

use as growing media for ornamental potted plant production: Case study in Spain. 

Bioresource Technology, 77, 197e200 

Beceanu D. 2008. Nutritive, nutraceutical, medicinal and energetic value of fruits and 

vegetables. Cercetări Agronomice în Moldova, Vol. XLI, 4 (136), 65-81 

Bergquist, S. A. M., Gertsson, U. E. and Olsson, M. E. (2006). Influence of growth 

stage and postharvest storage on ascorbic acid and carotenoid content and visual 

quality of baby spinach (Spinacia oleracea L.). J Sci. Food Agri. 86, 346-355. 

Bian, Z. H., Yang, Q. C., & Liu, W. K. (2015). Effects of light quality on the 

accumulation of phytochemicals in vegetables produced in controlled environments: 

A review. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95, 869-877. 



52 
 

Brazaityté A., Sakalauskiené S., Samuoliené G., Jankauskiené J., Viršile A., 

Novičkovas A., Sirtautas, R., Miliauskiené J., Vaštakaité V., Dabašinskas L., 

Duchovskis P. 2015a. The effects of LED illumination spectra and intensity on 

carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, Vol.173, 600-606. 

Brazaityté A., Viršile A.,  Jankauskiené J.,  Sakalauskiené S., Samuoliené G., 

Sirtautas, R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskiené J., Vaštakaité V., 

Bogdonovičiené A. ,Duchovskis P. 2015b. Effect of suplimental UV-A irradiation in 

solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. Int. 

Agrophys. Vol.29, 13-22. 

Cantwell, M., & Suslow, T. (2002). Postharvest handling systems: Minimally 

processed fruits and vegetables. In A. A. Kader (Ed.), Postharvest technology of 

horticultural crops (pp. 445-463). University of California, Division of Agriculture 

and Natural Resources Publication. 3311. 

Cantwell, M., & Suslow, T. (2002). Postharvest handling systems: Minimally 

processed fruits and vegetables. In A. A. Kader (Ed.), Postharvest technology of 

horticultural crops (pp. 445-463). University of California, Division of Agriculture 

and Natural Resources Publication. 3311. 

Carvalho, S. D., & Folta, K. M. (2016). Green light control of anthocyanin production 

in microgreens. Acta Horticulturae, 1134, 13-18. 

Chandra D., Kim J.G., Kim Y.P. 2012. Changes in microbial population and quality 

of microgreen treated with different sanitizers and packaging films. Hort. Environ. 

Biotechnol., Vol. 53, 32-40. 

Chandra, D., Kim, J. G. and Kim, Y. P. (2012). Changes in microbial population and 

quality of  microgreens treated with different sanitizers and packaging films. Hort. 

Env. Biotech. 53,  32-40. 

Clarkson, G. J. J., Rothwell, S. D., & Taylor, G. (2005). End of day harvest extends 

shelf life. Hortscience, 40, 1431-1435. 

Delian, E., Chira, A., Badulescu, L., & Chira, L. (2015). Insight into microgreens 

physiology. Scientific papers, Series B, Horticulture, LIX, 447-454. 



53 
 

Di Gioia, F., & Santamaria, P. (2015). Microgreens: Novel fresh and functional food 

to explore all the value of biodiversity (p. 118). Italy: ECO-logica srl Bari (2016) 103-

115 

Di Gioia, F., Mininni, C., & Santamaria, P. (2015). How to grow microgreens. In F. 

Di Gioia, & P. Santamaria (Eds.), Microgreens: Microgreens: Novel fresh and 

functional food to explore all the value of biodiversity (pp. 51-79). Italy: ECO-logica 

srl Bari. 

Ding, H., Fu, T. J., & Smith, M. A. (2013). Microbial Contamination in sprouts: How 

effective is seed disinfection treatment? Journal of Food Science, 78(4), 495-501. 

D'Souza, C., Yuk, H., Khoo, H. G., & Zhou, W. (2015). Application of light-emitting 

diodes in food production, postharvest preservation, and microbiological food safety. 

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 14, 719-740. 

Ebert, A. W. (2014). Potential of underutilized traditional vegetables and legume 

crops to contribute to food and nutritional security, income and more sustainable 

production systems. Sustainability, 6, 319-335. 

Fortunato A.E., Annunziata R., Jaubert M., Bouly J.P., Falciatore A. 2015. Dealing 

with light: The widespread and multitasking cryptochrome/photolyase family in  

photosynthetic organisms. Journal of Plant Physiology, Vol. 172, 4254 

Franks E., Richardson J. 2009. Microgreens. A guide to growing nutrient-packed 

greens. Published by Gibbs Smith, Layton, Uta 

Galaverna G., Di Silvestro G., Cassano A., Sforza S., Doceana A., Drioli E., 

Marchelli R. 2008. A new integrated membrane process for the production of 

concentrated blood orange juice: effect on bioactive compounds and antioxidant 

activity. Food Chem. Vol. 106,1021–30. 

Garcia, E., & Barrett, D. M. (2005). Fresh-cut fruits. In D. M. Barrett, L. Somogyi, & 

H. Ramaswamy (Eds.), Processing fruits (pp. 53-72). Danvers: CRC Press. 

Garrido, Y., Tudela, J. A., & Gil, M. I. (2015). Time of day for harvest and delay 

before processing affect the quality of minimally processed baby spinach. 

Postharvest.Biology and Technology, 110, 9-17. 



54 
 

Garrido, Y., Tudela, J. A., & Gil, M. I. (2015). Time of day for harvest and delay 

before processing affect the quality of minimally processed baby spinach. Postharvest. 

Biology and Technology, 110, 9-17. 

Gil, M. I., Selma, M. V., Lopez-Galvez, F., & Allende, A. (2009). Fresh-cut product 

sanitation and wash water disinfection: Problems and solutions. International Journal 

of Food Microbiology, 34(1-2), 37-45. 

Goss R., Lepetit B. 2015. Biodiversity of NPQ.  Journal of Plant Physiology, Vol. 

172, 13-32. 

Han, J., Tao, W., Hao, H., Zhang, B., Jiang, W., Niu, T., Li, Q. and Cai, T. (2006). 

Physiology and quality responses of fresh-cut broccoli florets pretreated with ethanol 

vapor. J. Food Sci. 71, S385–S389. 

Hasperue, J. H., Guardianelli, L., Rodoni, L. M., & Chaves, A. R. (2016). Continuous 

white-blue LED light exposition delays postharvest senescence of broccoli. LWT e 

Food Science and Technology, 65, 495-502. 

Hodges, D. M., & Toivonen, P. M. A. (2008). Quality of fresh-cut fruits and 

vegetables as affected by exposure to abiotic stress. Postharvest Biology and 

Technology, 48, 155-162. 

http://edis.ifas.ufl.edu 

http://rawfooddietplans.net/the-difference-between-sprouts-microgreens-and-baby-

greens 

http://www.migreens.gr/microgreens.html 

http://www.nlgma.org/ 

http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts 

https://www.scribd.com/document/.../Micro-Greens 

Janovská D., Štočková L., Stehno Z. 2010. Evaluation of buckwheat sprouts as 

microgreens. Acta Agriculturae Slovenica, 95–2, 157 - 162. 

Kader, A. A. (2008). Perspective flavor quality of fruits and vegetables. Journal 

ofScience of Food and Agriculture, 88, 1863-1868. 

Μορφοποιήθηκε: Προεπιλεγμένη
γραμμαηοζειρά, Γραμμαηοζειρά:
(Προεπιλεγμένη) +Σώμα, 11 pt,
Ελληνικά (Ελλάδας)

Μορφοποιήθηκε: Προεπιλεγμένη
γραμμαηοζειρά, Γραμμαηοζειρά:
(Προεπιλεγμένη) +Σώμα, 11 pt,
Ελληνικά (Ελλάδας)

Μορφοποιήθηκε: Προεπιλεγμένη
γραμμαηοζειρά, Γραμμαηοζειρά:
(Προεπιλεγμένη) +Σώμα, 11 pt,
Ελληνικά (Ελλάδας)

Μορφοποιήθηκε: Προεπιλεγμένη
γραμμαηοζειρά, Γραμμαηοζειρά:
(Προεπιλεγμένη) +Σώμα, 11 pt,
Ελληνικά (Ελλάδας)

http://rawfooddietplans.net/the-difference-between-sprouts-microgreens-and-baby-greens
http://rawfooddietplans.net/the-difference-between-sprouts-microgreens-and-baby-greens
http://www.migreens.gr/microgreens.html
http://www.nlgma.org/
http://www.urbancultivator.net/microgreens-vs-sprouts


55 
 

Koppertcress. (2016). http://usa.koppertcress.com.  

Kopsell, D. A., & Sams, C. E. (2013). Increases in shoot tissue pigments, 

glucosinolates,and mineral elements in sprouting broccoli after exposure to 

shortduration blue light from light emitting diodes. Journal of the American Society 

for Horticultural Sciences, 138(1), 31e37 

Kou L., Luo Y., Yang T., Xiao Z., Turner E.R., Lester G.E., Wang Q., Camp M.J. 

2013. Postharvest biology, quality and shelf life of buckwheat microgreens. Food 

Science and Technology, Vol. 51, 73-78 

Kou L.P., Yang T.B., Luo Y.G., Liu X.J., Huang L.H., Codling E. 2014. Pre-harvest 

calcium application increases biomass and delays senescence of broccoli microgreens. 

Postharvest Biology and Technology, Vol. 87, 70-78. 

Kou, L., Yang, T., Luo, Y., Liu, X., & Huang, L. (2014). Pre-harvest calcium 

application increase biomass and delays senescence of broccoli microgreens. 

PostharvestBiology and Technology, 87, 70-78. 

Kou, L., Yang, T., Luo, Y., Liu, X., & Huang, L. (2014). Pre-harvest calcium 

application increase biomass and delays senescence of broccoli microgreens. 

Postharvest Biology and Technology, 87, 70-78. 

Kozuki, A., Ishida, Y., Kakibuchi, K., Mishima, T., Sakurai, N., Murata, Y., et al. 

(2015).Effect of postharvest short-term radiation of near infrared light on transpiration 

of lettuce leaf. Postharvest Biology and Technology, 108, 78-85. 

Kyriacou, M. C., Rouphael Y., Di Gioia  F., Kyratzis A., Serio F., De Pascale S., 

Santamaria. P.(2016), Micro-scale vegetable production and the rise of microgreens 

Trends in Food Science & Technology 57 103-115 

Lee J.S., Pil, W.G., Cobb B.B., Olszewski M. 2004. Seed treatments to advance 

greenhouse establishment of beet and chard microgreens. Journal of Horticultural 

Science and Biotechnology, Vol. 79, 565-570. 

Lee J.S., Pill W.G. 2005. Advancing greenhouse establishment of radish, kale and 

amaranth microgreens through seed treatments. Horticulture, Environmentand 

Biotechnology, Vol. 46, 363-368. 



56 
 

Lee, J. S., Pill, W. G., Cobb, B. B., & Olszewski, M. (2004). Seed treatments to 

advance greenhouse establishment of beet and chard microgreens. Journal of 

Horticultural Science and Biotechnology, 79(49), 565-570 

Lester, G. E., Hallman, G. J. and Perez, J. A. (2010). β-Irradiation dose: effects on 

baby-leaf spinach ascorbic acid, carotenoids, folate, α-tocopherol, and phylloquinone 

concentrations. J. Agri. Food Chem. 58, 4901-4906. 

Mahima, Amit Kumar Verma, Ruchi Tiwari, K. Karthik, Sandip Chakraborty, Rajib 

Deb and Kuldeep Dhama. 2013. Nutraceuticals from fruits and vegetables at a glance: 

A Review. Journal of Biological Sciences, Vol. 13, 38-47 

Márton M., Mándoki Zs., Csapó J. 2010. Evaluation of biological value of sprouts. 

Fat content, fatty acid composition. Acta Univ. Sapientiae Alimentaria, Vol. 3, 53-65. 

Mewis, I., Schreiner, M., Nguyen, C. N., Krumbein, A., Ulrichs, C., Lohse, M. and 

Zrenner, R. (2012). UV-B irradiation changes specifically the secondary metabolite 

profile in broccoli sprouts: induced signaling overlaps with defense response to biotic 

stressors. Plant Cell Phys. 53, 1546-1560 

Murchie E.H., Niyogi K.K. 2011. Manipulation of photoprotection to improve plant 

photosynthesis. Plant Physiology, Vol.155, 86-52. 

Murphy, C. J., Llort, K. F., & Pill, W. G. (2010). Factors affecting the growth of 

microgreen table beet. International Journal of Vegetable Science, 16(3), 253-266. 

Oh, M. M., Carey, E. E. and Rajashekar, C. B. (2010). Regulated water deficits 

improve  

Paliyath, G., Tiwari, K., Yuan, H., &Whitaker, B. D. (2008). Structural deterioration 

in produce: Phospholipase D, membrane deterioration, and senescence. In G. Paliyath, 

D. P. Murr, A. Handa, & S. Lurie (Eds.), Postharvest biology and technology of fruits, 

vegetables, and flowers (pp. 195-239). Ames: Wiley-Blackwell. 

phytochemical concentration in lettuce. J. American Soci. Hort. Sci. 135, 223-229. 

Pill, W. G., Collins, C. M., Gregory, N., & Evans, T. A. (2011). Application method 

and rate of Trichoderma species as a biological control against Pythium 

aphanidermatum (Edson) Fitzp. in the production of microgreen table beets (Beta 

vulgaris L.). Scientia Horticulturae, 129(4), 914e918. 



57 
 

Pinto E., Almeida A.A., Aguir A.A., Ferreira I.M.P.L.V.O. 2015. Comparison 

between the mineral profile and nitrate content of microgreens and mature lettuces. 

Journal of Food Composition and Analysis, Vol. 37, 38–43. 

Poorva and Aggarwal, P. (2013). Microgreens in the food world. Indian Food Ind. 32, 

18-24. 

Portella, S. I., & Cantwell, M. I. (2001). Cutting blade sharpness affects appearance 

and other quality attributes of fresh-cut cantaloupe melon. Journal of Food Science, 

66(9), 1265-1270. 

Qian, H., Liu, T., Deng, M., Miao, H., Cai, C., Shen, W., et al. (2016). Effects of light 

quality on main health-promoting compounds and antioxidant capacity of Chinese 

kale sprouts. Food Chemistry, 196, 1232-1238. 

Quass T., Berteotti S., Ballottari M., Flieger K., Bassi R., Wilhelm C., Goss R. 2015. 

Non-photochemical quenching and xanthophyll cycle activities in six green algal 

species suggest mechanistic differences in the process of excess energy dissipation.  

Journal of  Plant Physiology, Vol. 172, 92-103.  

Sakalauskiené S., Samuoliené G., Sirtautas, R., Novičkovas A., Dabašinskas L., 

Miliauskiené J., Vaštakaité V., Bogdonovičiené A. ,Duchovskis P. 2015b. Effect of 

suplimental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical 

content of microgreens. Int. Agrophys. Vol.29, 13-22. 

Samuoliené G., Brazaityté A., Sirtautas R., Sakalauskiené S., Jankauskiené J., 

Duchovskis P. 2012. The impact of supplementary short-term red LED lighting on the 

antioxidant properties of microgreens. Acta Hort. (ISHS) 956, 649-656. 

Sun, J., Xiao, Z., Lin, L.-Z., Lester, G. E., Wang, Q., Harnly, J. M., et al. (2013). 

Profiling polyphenols in five Brassica species microgreens by UHPLC-PDA-

ESI/HRMSn. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 10960-10970. 

Treadwell, D., Hochmuth, R., Landrum, L., & Laughlin, W. (2010). Microgreens: A 

new specialty crop (p. HS1164). University of Florida, IFAS Extension. 

Wu, M., Hou, C., Jiang, C., Wang, Y., Wang, C., Chen, H., et al. (2007). A novel 

approach of LED light radiation improves the antioxidant activity of pea seedlings. 

Food Chemistry, 101, 1753-1758. 



58 
 

Xiao Z.L., Nou X.W., Luo Y.G., Wang Q. 2014. Comparison of the growth of 

Escherichia coli O157: H7 and O104: H4 during sprouting and microgreen production 

from contaminated radish seeds. Food Microbiology, Vol.44, 60-63. 

Xiao, Z., Lester, G. E., Luo, Y., & Wang, Q. (2012). Assessment of vitamin and 

carotenoid concentrations of emerging food products: Edible microgreens. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 60, 7644-7651. 

Xiao, Z., Lester, G. E., Luo, Y., Xie, Z., Yu, L. and Wang, Q. (2014a). Effect of light 

exposure on sensorial quality, concentration of bioactive compounds and antioxidant 

capacity of radish micorgreens during low temperature storage. Food Chem. 151, 472-

479. 

Xiao, Z., Lester, G. E., Park, E., Saftner, R. A., Luo, Y., &Wang, Q. (2015). 

Evaluation and correlation of sensory attributes and chemical compositions of 

emerging fresh produce: Microgreens. Postharvest Biology and Technology, 110, 

140-148. 

Xiao, Z., Luo, Y., Lester, G. E., Kou, L., Yang, T., & Wang, Q. (2014). Postharvest 

quality and shelf life of radish microgreens as impacted by storage temperature, 

packaging film, and chlorine wash treatment. Food Science and Technology, 55, 551-

558. 

Yang, R., Guo, L., Jin, X., Shen, C., Zhou, Y., & Gu, Z. (2015). Enhancement of 

glucosinolate and sulforaphane formation of broccoli sprouts by zinc sulphate via its 

stress effect. Journal of Functional Foods, 13, 345-349. 

 

 


