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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Γεδνκέλνπ ηνπ απμαλόκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο κηθξνζαιάηεο, ε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία 

έρεη ζαλ βαζηθό ηεο ζηόρν ηελ εμέηαζε ηόζν ηεο θαιιηέξγεηαο απηώλ όζν θαη ηεο δηεξεύλεζεο 

ησλ ζξεπηηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηεο ζρέζεο ηεο πεξηερόκελεο πνζόηεηαο απηώλ ζην θπηό ζε 

ζρέζε κε ηνλ ρξόλν ζπγθνκηδήο ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό εμεηάζηεθε ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

κατληαλνύ θαη ηνπ ξαδηθηνύ. Μεηά ηε θαιιηέξγεηα θαη ηελ ζπγθνκηδή ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

αλάπηπμεο, έιαβε ρώξα αλάιπζε κέηξεζεο ησλ αλόξγαλσλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ: Ca, Mg, P, K, 

Cu, Fe, MnZn θαη B. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηθνύ κέξνπο, δείρλνπλ όηη θαη ηα δπν 

θπηηθά είδε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή λσπνύ πξντόληνο αιιά  θαη 

μεξάο νπζίαο. εκαληηθέο κεηαβνιέο παξαηεξνύληαη θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ζξεπηηθώλ 

ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην ζηάδην ζπγθνκηδήο, γεγνλόο ην νπνίν βνεζά ζηελ ρξήζηκε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ θαηαιιειόηεξν ρξόλν ζπγθνκηδήο, ηα ζρήκαηα ζξέςεο πνπ ζα 

εθαξκνζζνύλ θαη ηελ θαηάιιειε επηινγή ππνζηξώκαηνο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή κνπ θ        γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία καο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ πεηξακαηηθνύ ζθέινπο όζν θαη ηελ ζπγγξαθή ηεο 

εξγαζίαο, ρσξίο ηελ νπνία δελ ζα ήηαλ απηό εθηθηό. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οη κηθξνζαιάηεο είλαη λέεο ζηελ αγνξά θαη ζρεηηθά άγλσζηεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη λέα θαη 

ηξπθεξά θύιια πνπ βξίζθνληαη ζε κηα επράξηζηε παιέηα ρξσκάησλ, πθώλ θαη γεύζεσλ 

(Pfeiffer, Silva&Colquhoun, 2015, Weber, 2017). Κεξδίδνπλ δεκνηηθόηεηα σο λέν 

γαζηξνλνκηθό ζπζηαηηθό θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ελίζρπζε ζαιάηαο ή σο βξώζηκεο 

γαξληηνύξεο γηα λα δηαθνζκήζνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία από άιια πηάηα. Λόγσ ησλ πςειόηεξσλ 

ζεκείσλ ηηκώλ ζηε ιηαληθή πώιεζε, νη κηθξνζαιάηεο ζεσξνύληαη πξντόλ πςειήο πνηόηεηαο 

(Baenas et al., 2017). Ζ έθεζε ζηελ παξαγσγή ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα νθείιεηαη ηόζν ζηελ 

δηαηξνθηθή ηνπο αμία, όζν θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή αμία ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ζ 

θαηαλάισζε κηθξνζαιάησλ θαίλεηαη λα απμάλεηαη ιόγσ ησλ πςειόηεξσλ ζπγθεληξώζεσλ 

βηνδξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ όπσο νη βηηακίλεο, ηα κέηαιια θαη ηα αληηνμεηδσηηθά από ό, ηη ηα 

ώξηκα ρόξηα, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία. 

Αξθεηέο κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα ηάζε κεηαθίλεζεο πξνο ηηο 

κηθξνζαιάηεο από πεξηβαιινληηθή θαη δηαηξνθηθή άπνςε. ύκθσλα κε κεξηθέο κειέηεο, νη 

κηθξνζαιάηεοπεξηέρνπλ κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο βηηακηλώλ θαη κεηάιισλ από ην αληίζηνηρν 

ώξηκν ιαραληθό, θαη απηό απαηηώληαο ιηγόηεξνπο πόξνπο (νηθνλνκηθνύ, εξγαζίαο αιιά θαη 

θπζηθνύο) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο από ηα ώξηκα αληίζηνηρα ιαραληθά (Durham, 2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 - ΜΙΚΡΟΑΛΑΣΕ 

 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα, ην ελδηαθέξνλ γηα θξέζθα, θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά έρεη απμεζεί, 

γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο γηα πγηεηλή δηαηξνθή (Ebert, 

2012). Οη θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ λέα πξντόληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πγεία θαη ηε καθξνδσία 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ γαζηξνλνκηθή απόιαπζε (Drewnowski&Gomez-Carneros, 2000). Καηά 

ζπλέπεηα, είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ θαιιηεξγεηώλ λα αμηνπνηνύλ ηηο επηθείκελεο ηάζεηο θαη 

επθαηξίεο γηα εμεηδηθεπκέλα πξντόληα. Οη κηθξνζαιάηεο, ζπρλά απνθαινύκελεο «ιαραληθά 

θνκθεηί», είλαη κηα λέα θαηεγνξία εηδηθώλ θαιιηεξγεηώλ, πνπ νξίδνληαη σο ηξπθεξά αλώξηκα 

ρνξηαξηθά πνπ παξάγνληαη από ηνπο ζπόξνπο ιαραληθώλ, βνηάλσλ ή ζπνξόθπησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άγξησλ εηδώλ (Xiao, Lester, Luo&Wang, 2012) .  

Αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, νη κηθξνζαιάηεο ζπιιέγνληαη γεληθά ζην 

επίπεδν ηνπ εδάθνπο, δειαδή ζηε βάζε ησλ ππνθνηπιίσλ, θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ πξώηνπ 

δεύγνπο πξαγκαηηθώλ θύιισλ, όηαλ νη θνηπιεδόλεο είλαη πιήξσο δηνγθσκέλεο θαη 

εμαθνινπζνύλ λα ππνβάιινληαη ζε ζθιήξπλζε, ζπλήζσο κέζα ζε 7-21 εκέξεο από ηε βιάζηεζε 

ησλ ζπόξσλ ζην είδνο (Δηθ. 1) (Sun et al., 2013).  

 

Εικόνα 1Ζτοιμεσγιαςυγκομιδιμικροςαλάτεσ (A) κόκκινωντεφτλων (Beta vulgaris L.), (Β) κόλιανδρου (Coriandrum sativum L.), (C) 
ραπανιών (Raphanus sativus L.) και D) Brassica (Brassica rapa L., Broccoletto group), 

πουαναπτφςςονταιςεδίςκουσςεμίγματφρφθσ (Α, Βκαι C) ιςεκανάλιαυδροπονικισκαλλιζργειασςεινώδεσυπόςτρωμα (D). 
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Ζ ηδέα ησλ κηθξνζαιάησλ πξνέθπςε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ζην αλ Φξαλζίζθν ηεο 

Καιηθόξληαο θαη από ηόηε έρνπλ θεξδίζεη ηε δεκνηηθόηεηα σο πξνζέκαηα γεύζεσλ ζηα 

εζηηαηόξηα θαη ζηα πνιπηειή θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ παγθνζκίσο (Treadwell, Hochmuth, 

Landrum&Laughlin, 2010). Ζ δεκνηηθόηεηά ηνπο πεγάδεη από ηα δσληαλά ρξώκαηα ηνπο, ηηο 

επαίζζεηεο πθέο, ηηο κνλαδηθέο ηδηόηεηεο βειηίσζεο ηεο θζνξάο όπσο γαξληηνύξεο (π.ρ. ζε 

ζαιάηεο, ζάληνπηηο, ζνύπεο, επηδόξπηα θαη πνηά), αιιά θαη από ηελ ηζρπξή ηνπο πεξηεθηηθόηεηα 

ζε θπηνζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηε δπλεηηθή βηνδξαζηηθή ηνπο αμία (Sun et al. 2013, Xiao, 

Lester, et al., 2015, Xiaoet al., 2012). Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ησλ κηθξνζαιάησλ επεξεάδεηαη 

ζε κεγάιν βαζκό από ηηο γαζηξνλνκηθέο ηάζεηο θαη ε επηινγή ησλ εηδώλ βαζίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγσγώλ κε ηνπο ζεθ θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θαηαλαισηώλ κε ηα 

ηδηαίηεξα αηζζεηήξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Koppertcress, 2016). Οη κηθξνζαιάηεο κπνξνύλ λα 

δηαλεκεζνύλ σο θξέζθα πξντόληα αιιά θαη θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ζηα κέζα, ηα νπνία ζα 

ζπιιέγνληαη από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. Οη πεξηζζόηεξεο εθκεηαιιεύζεηο είλαη είδε πνπ 

αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο Brassicaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, 

Amarillydaceae, Amaranthceae θαη Cucurbitaceae. Σν βηνελεξγό πεξηερόκελν είλαη εκθαλέο ζε 

είδε κε κάιινλ αθάζαξηε γεύζε (π.ρ. Brassicaceae), ε κεηαβιεηή απνδεθηηθόηεηα ησλ νπνίσλ 

δηθαηνινγεί ηνλ εληνπηζκό ησλ γνλόηππσλ πνπ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα 

γεύζε θαη πγεία (Xiao, Lester et al., 2015). 

Οη κηθξνζαιάηεο είλαη δηαθνξεηηθέο από ηα θύηξα, αλ θαη ηα δύν θαηαλαιώλνληαη ζε αλώξηκε 

θαηάζηαζε (Treadwell et al., 2010). Σα θύηξα γεληθά αλαπηύζζνληαη ζε ζπλζήθεο ζθνηεηλήο 

πγξαζίαο, πνπ επλννύλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ κηθξνβίσλ, θαη ε θαηαλάισζή ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε απηή ησλ κηθξνζαιάησλ θαη ησλ baby leafs, έρεη εκπιαθεί ζε επηδεκίεο επηδεκηώλ 

ηξνθήο (Ebert, 2012 · Xiao, Nou, Luo, &Wang , 2014). Δπίζεο, Οη κηθξνζαιάηεο πνιύ 

ηζρπξόηεξεο ηδηόηεηεο βειηίσζεο ηνπ θινηνύ από ηα θύηξα, θαη έλα επξύ θάζκα ρξώκαηνο, 

πνηθηιίαο θαη ζρήκαηνο θύιισλ (Ebert, 2012). Πξόζθαηεο αλαθνξέο έδεημαλ όηη νη 

κηθξνζαιάηεο πςειόηεξεο πνζόηεηεο θπηνζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (αζθνξβηθό νμύ, β-θαξνηέλην, 

α-ηνθνθεξόιε θαη θπιινθηλόλε) θαη κέηαιισλ (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Se θαη Mo) (Pinto, 

Almeida, Aguiar, &Ferreira, 2015, Xiaoat al 2012). Ζ ειθπζηηθόηεηα ησλ κηθξνζαιάησλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή ηηκή ηνπο θαη ηνλ κηθξό θύθιν παξαγσγήο, έρεη 
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πξνζειθύζεη θαιιηεξγεηέο ζεξκνθεπίνπ θαη πνιιέο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο εθκεηαιιεύζεηο 

έρνπλ επελδύζεη ζηελ παξαγσγή ηνπο. Από ηελ άιιε κεξηά, νη κηθξέο απνδόζεηο ησλ 

κηθξνζαιάησλ, ε ηαρεία γήξαλζε θαη ε πνιύ κηθξή δηάξθεηα δσήο πεξηνξίδνπλ ηελ επέθηαζε ηεο 

εκπνξηθήο παξαγσγήο ηνπο (Chandra, Kim, &Kim, 2012, Kou et al., 2013). 

1.1 Μικροζαλάηες, θύηρα και babyleaf 

ηελ νπζία νη παξαπάλσ όξνη δελ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά πξντόληα αιιά ζε πξντόληα πνπ 

ιακβάλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο θαηά ηελ αλάπηπμε ελόο θπηνύ.  

Σα θύηξα είλαη ζηελ νπζία ζπόξνη πνπ έρνπλ βιαζηήζεη, νη νπνίνη ζπλήζσο αλαπηύζζνληαη ζην 

ζθνηάδη θαη εμ νινθιήξνπ ζην λεξό ρσξίο ρώκα ή άιιν κέζν θαιιηέξγεηαο. Οη ζπόξνη 

εηζάγνληαη, θαη δελ θπηεύνληαη, ζε θιεηζηά δνρεία ζε πςειή ππθλόηεηα. Λόγσ ησλ πςειώλ 

επηπέδσλ πγξαζίαο, νη ζπόξνη βιαζηαίλνπλ γξήγνξα, εληόο ησλ πξώησλ 48 σξώλ. Οιόθιεξνο ν 

βιαζηόο - ζπόξνο, ξίδα, ζηέιερνο θαη ρισκό αλεπηπγκέλν θύιιν - ηξώγεηαη. Μόιηο ην θπηό 

αξρίζεη λα αλαπηύζζεη ηα πξώηα θύιια ηνπ - ηα θνηπιεδόληα (θύιια ζπόξσλ) - αξρίδεη ην 

θνηπιεδόλην ζηάδην. Απηά ηα δύν πξώηα θύιια (ή έλα θύιιν, εμαξηάηαη από ην θπηό) 

αλαπηύζζνληαη γύξσ ζηελ 5
ε
 εκέξα θαη δηαθέξνπλ από ηα πξαγκαηηθά θύιια ηνπ θπηνύ. Σα 

θύιια ηνπ θνηπιεδόλνππέθηνπλ ζπλήζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο θσηνζύλζεζεο. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε θπηνύ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαζώο ην θπηό εμειίζζεηαη 

πεξαηηέξσ θαη εηζέξρεηαη ζην ζηάδην κηθξνζαιάηαο. Οη κηθξνζαιάηεοαπαηηνύλ κέζν αλάπηπμεο, 

θσο θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα λα αλαπηπρζνύλ. Οη κηθξνζαιάηεο είλαη λεαξά θπηά ιαραληθώλ 

θαη βνηάλσλ, ηα νπνία έρνπλ έλα ή δύν πιήξσο αλεπηπγκέλα θύιια ηνπ θνηπιεδόλνπ κε ηελ 

παξάιιειε εκθάληζε ελόο ζηνηρεηώδνπο δεύγνπο πξώησλ πξαγκαηηθώλ θύιισλ. Οη 

κηθξνζαιάηεο ζπιιέγνληαη ζπλήζσο ζηηο 14-28 εκέξεο κεηά ηε βιάζηεζε. Γεληθά, νη 

κηθξνζαιάηεο ζπιιέγνληαη πξηλ αλαπηπρζνύλ ζε κεγαιύηεξα θπηά. Ωζηόζν, ε γεύζε θαη ην 

άξσκα είλαη εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθή ζε ζύγθξηζε κε ηα ώξηκα θπηά. 

Σα ιαραληθά baby leafs είλαη επίζεο λεαξά θπηά θαη ρξεηάδνληαη θαιιηεξγεηηθό κέζν, θσο θαη 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα λα αλαπηπρζνύλ, όπσο θαη νη κηθξνζαιάηεο. ηελ νπζία ε δηαθνξά κε 

απηέο είλαη ε ειηθία ηνπ θπηνύ κε ηα baby leafs λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξα από ηηο κηθξνζαιάηεο. 
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Απηά ηα θπηά έρνπλ έλαλ κεγαιύηεξν θύθιν αλάπηπμεο θαη ζπιιέγνληαη 20-40 εκέξεο κεηά ηε 

βιάζηεζε, όηαλ έρνπλ αλαπηύμεη πεξηζζόηεξα από έλα ζύλνιν πξαγκαηηθώλ θύιισλ. 

Γηα λα ζπλνςίζνπκε ηε δηαθνξά –νη κηθξνζαιάηεο είλαη σξηκόηεξεο από ηα θύηξα, αιιά 

λεόηεξεο από ηα baby leafs (εηθ. 1). Οη πνηθηιίεο πνπ ζπλήζσο θαιιηεξγνύληαη πεξηιακβάλνπλ: 

ακάξαλην, ξόθα, ηεύηια, βαζηιηθό, ιάραλν, ζέιηλν, θόιηαλδξν, θξέκα, κάξαζν, κνπζηάξδα, 

ξαπαλάθη, ιάραλν θιπ. Πνιιέο πνηθηιίεο κπνξνύλ λα αλακεηρζνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ καδί γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο γεύζεο, πθήο θαη ρξσκάησλ. 

 

 

Εικόνα 2 Οι φάςεισ ανάπτυξθσ (από άνω αριςτερά ςε κάτω δεξιά): Φφτρο, ανάπτυξθ κοτυλθδόνων, μικροςαλάτα και 
Babyleafτου μαρουλιοφ  

1.2 Επιλογή ειδών για μικροζαλάηες 

Σα είδε ιαραληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ παξαγσγή κηθξνζαιάησλ αλήθνπλ 

ζε αξθεηέο βνηαληθέο νηθνγέλεηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα Brassicaceae (π.ρ. θνπλνππίδη, 

κπξόθνιν, ιάραλν, θηλέδηθν ιάραλν, ιάραλν, ιάραλν Savoy, rappini ή rassabi, mizuna, 

ξαπαλάθη, θαη ηζαηζί), Asteraceae(ιάραλν, ξαληίδην) , Apiaceae(θαξόην, ζέιηλν) , 

Amaranthaceae(ακάξαλζνο, ζπαλάθη) θαη Cucurbitaceae (πεπόλη, αγγνύξη, ζθνπόο) (DiGioia et 

al., 2015). Σα άιια πνώδε είδε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηελ παξαγσγή 
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κηθξνζαιάησλ είλαη ηα δεκεηξηαθά, quinoaθαη νζπξηνεηδή. Γηα όια απηά ηα είδε, είλαη δπλαηόλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε εκπνξηθέο πνηθηιίεο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο έρνπλ επηιεγεί εηδηθά γηα 

ηελ παξαγσγή κηθξνζαιάησλ, είηε ηνπηθέο πνηθηιίεο θαη πιεζπζκνί, ελδερνκέλσο 

ραξαθηεξηδόκελα από θπηά κε ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, ρξώκα, πθή θαη γεύζε θαη από πςειό 

πεξηερόκελν ησλ θπηνζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (DiGioia et al., 2015). Σέινο, ππάξρνπλ πνιιά 

άγξηα είδε, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ κέζσ ηεο παξαγσγήο κηθξνζαιάησλ (DiGioia et 

al., 2015).  

Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ζεκαληηθό λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ησλ εηδώλ πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνπζαιάησλ, κε ηελ πξνζεθηηθή 

αμηνιόγεζε ηεο βησζηκόηεηαο θάζε είδνπο ζην ζηάδην ηεο ζπνξάο. Πξάγκαηη, είλαη δπλαηόλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ όια εθείλα ηα είδε ησλ νπνίσλ ε επθνιία είλαη επξέσο γλσζηή, ελώ όια ηα 

άγξηα ή εμεκεξσκέλα είδε ησλ νπνίσλ ηα ζπνξόθπηα δελ είλαη βξώζηκα πξέπεη λα 

απνθιείνληαη(DiGioia et al., 2015).  

1.3 Μικροζαλάηεςκαι αζθάλεια ηροθίμων 

Πξνγλσζηηθά κνληέια δείρλνπλ όηη κέρξη ην 2050 ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο ζα κπνξνύζε λα 

θηάζεη πάλσ από 9 δηζεθαηνκκύξηα αλζξώπνπο. ήκεξα, ζε έλαλ θόζκν όπνπ ππνζηηίδνληαη 

πεξίπνπ 795 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη (πάλσ από ην 14% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ) (FAO, 

IFAD θαη WFP, 2015), ε ζπλερήο αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζόκελεο 

ρώξεο, απνηειεί ζεκαληηθή πξόθιεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 

δηαηξνθήο. Ζ εθπιήξσζε ησλ αλαγθώλ ηνπ απμαλόκελνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ, ε ππέξβαζε 

ησλ ειιείςεσλ ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ε δηαζθάιηζε όηη ηα παξαγόκελα ηξόθηκα είλαη 

δηαζέζηκα ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε, είλαη νη θύξηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ παγθόζκηα γεσξγία 

(FAO, 2010).  

Απηέο νη πξνθιήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ κε βηώζηκν ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε δηαζεζηκόηεηα πόξσλ γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Σαπηόρξνλα, ε γεσξγία πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη ηηο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηνλ απμαλόκελν αληαγσληζκό γηα ηνπο 

πδάηηλνπο πόξνπο, ηελ απώιεηα παξαγσγηθήο γεο θαη ηνλ αληαγσληζκό γηα ηελ γε. πξέπεη επίζεο 

λα αληηκεησπίζεη ηε ζπλερή κεηαλάζηεπζε αλζξώπσλ από αγξνηηθέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηηο 

απμαλόκελεο θνηλσληθέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε θύζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 
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(Kahane et al., 2013). Γεδνκέλσλ όισλ απηώλ ησλ πξνθιήζεσλ γηα ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, 

κηα κεγαιύηεξε δηαθνξνπνίεζε ζηα ζπζηήκαηα γεσξγηθήο γεσξγίαο αλαγλσξίδεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν σο έλαο ζεκαληηθόο ππιώλαο γηα κηα βηώζηκε αλάπηπμε (Kahane et al., 2013).  

Μηα πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ δεηεκάησλ είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

γεσξγηθώλ παξαγσγώλ κε ηελ αύμεζε ησλ απνδόζεσλ ησλ θαιιηεξγεηώλ, σζηόζν απηό κπνξεί 

λα κελ είλαη αξθεηό θαη κηα άιιε πηζαλή πξνζέγγηζε είλαη ε αύμεζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ 

επηθαλεηώλ ρσξίο πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θπζηθώλ πεξηνρώλ, όπσο ε θαιιηέξγεηα ησλ ιαραληθώλ 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο. (Orsini et al., 2013). Με απηή ηελ πξννπηηθή, νη κηθξνζαιάηεο είλαη πνιύ 

ελδηαθέξνπζεο, θαζώο εθηόο από ηελ παξαγσγή ηνπο ζε εκπνξηθό επίπεδν κπνξνύλ εύθνια λα 

αλαπηπρζνύλ θαη ζε αζηηθνύο θήπνπο ή ζην ζπίηη, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνιύ 

κεησκέλσλδηαζέζηκσλ ρώξσλ, όπσο ζε κπαιθόληα ή παξάζπξα, αθόκα θαη κέζα ζην ζπίηη εάλ 

ππάξρεη αξθεηό θσο.  

Υάξε ζηνλ ζύληνκν αλαπηπμηαθό θύθιν, είλαη πηζαλό λα παξάγνληαη κηθξνζαιάηεο ρακεινύ 

θόζηνπο θαη βησζηκόηεηαο ζην έδαθνο ή ζε ζπζηήκαηα ρσξίο ξύπνπο, όιν ην ρξόλν, αθόκε θαη 

ρσξίο ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη αγξνρεκηθώλ (Ebert et al., 2014). Ζ δπλαηόηεηα παξαγσγήο 

κηθξνζαιάησλ γηα απηνθαηαλάισζε, αθόκε θαη ζε κηθξνύο ρώξνπο, ελδερνκέλσο 

ρξεζηκνπνηώληαο ζπόξνπο ηνπηθώλ πνηθηιηώλ ιαραληθώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, όρη κόλν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηεο 

δηαζεζηκόηεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζε ηξνθή ησλ θησρόηεξσλ πιεζπζκώλ ζηνλ θόζκν, 

αιιά κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δηαηξνθήο, απμάλνληαο ηε 

δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ θξέζθσλ, εμαηξεηηθά ζξεπηηθώλ θαη πγηεηλώλ ηξνθίκσλ. 

Δπηπιένλ, νη κηθξνζαιάηεο θαηαλαιώλνληαη ζπλήζσο αθαηέξγαζηεο θαη άζηθηεο, γεγνλόο πνπ 

επηηξέπεη ηε κείσζε ηεο απόξξηςεο ηξνθήο θαη ηελ απώιεηα ή ππνβάζκηζε ησλ θπηνζξεπηηθώλ 

ζπζηαηηθώλ, πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαγεηνύ ζηελ θνπδίλα, 

εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ καγεηξεκέλσλ θαγεηώλ (DiGioia et al. , 2015). 

1.4 Καλλιέργεια μικροζαλαηών 

Οη κηθξνζαιάηεο κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ ζε κηθξή θιίκαθα, από άηνκα γηα νηθηαθή ρξήζε ή 

ζε κεγάιε θιίκαθα, ζε ζπζηήκαηα βηνκεραληθήο παξαγσγήο, γηα εκπνξηθό κάξθεηηλγθ. Ζ 

θαιιηέξγεηα, ε ζπγθνκηδή θαη ν ρεηξηζκόο κεηά ηε ζπγθνκηδή κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή 
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επίδξαζε ζηε ζπζζώξεπζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ θπηνζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηηο 

κηθξνζαιάηεο. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, νη κηθξνζαιάηεο είλαη έλα 

εππξνζάξκνζην πξντόλ. Μπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ:  

- εμσηεξηθά, ζε ζεξκνθήπην ή ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο,  

- κε θπζηθέο ή ηερλεηέο πεγέο θσηόο,  

- ζην έδαθνο ή ζε ζπζηήκαηα ρσξίο ρώκα. 

1.4.1 Δπηινγή Σνπ Τπνζηξώκαηνο Καιιηέξγεηαο 

Ζ παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο γηα κηθξνζαιάηεο ζπληζηάηαη γηα κεκνλσκέλνπο 

θαιιηεξγεηέο, αιιά ζε κεγάιε θιίκαθα ηα πδξνπνληθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ιεηηνπξγνύλ 

θαιύηεξα. ε απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθά κέζα θαιιηέξγεηαο ρσξίο 

ρώκα. Σα θύξηα ππνζηξώκαηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

παξαγσγή κηθξνζαιάησλ είλαη ηα κείγκαηα κε βάζε ηελ ηύξθε θαη ηα ζπλζεηηθά ραιηά. 

Γεδνκέλνπ όηη απηνί νη ηύπνη ππνζηξσκάησλ είλαη αθξηβνί θαη κε αλαλεώζηκνη, νη επηζηήκνλεο 

πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Οη DiGioia et al. (2016) έδεημαλ όηη εθηόο από ην 

πνιπαηζπιέλην θαη ηελ ηύξθε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιια ελαιιαθηηθά θζελά 

ππνζηξώκαηα (πθαληηθέο ίλεο θαη ίλεο-θέλεθ). Ζ κειέηε δηεμήρζε ζε 

κηθξνζαιάηεοBrassicarapaL., ομάδα Broccoleto. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη όηη ε 

επηινγή ηνπ θαιιηεξγεηηθνύ κέζνπ αληηπξνζσπεύεη κία από ηηο πην θξίζηκεο πηπρέο κε 

ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθόηεηα, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ 

1.4.2 Ζ Πνηόηεηα Σσλ ζπόξσλ, πόξνη Καη Κάιπςε 

Ζ παξαγσγή κηθξνζαιάησλ απαηηεί πςειέο πνζόηεηεο ζπόξσλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειό 

θόζηνο. Οη ζπόξνη πξνο ζπνξά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κθξνζαιάηεο πξέπεη λα έρνπλ πςειή 

πνηόηεηα, λα έρνπλ ηθαλόηεηα βιάζηεζεο άλσ ηνπ 95% θαη θαιή βιαζηηθή ηζρύ. Δπίζεο, νη 

ζπόξνη πξέπεη λα έρνπλ θαιό πνζνζηό θαζαξόηεηαο θαη λα είλαη απαιιαγκέλνη από παζνγόλα 

βαθηήξηα ή θαινύπηα. Δπεηδή κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ππήξμαλ ηεθκεξησκέλεο εζηίεο 

ηξνθηκνγελώλ αζζελεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηα θύηξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε 

Escherichiacoli O157: H7, ε παξαγσγή ηνπο ζήκεξα ξπζκίδεηαη από κηα ζεηξά δηεζλώλ 
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πξνηύπσλ. Από ηελ άπνςε απηή δελ ππάξρνπλ θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηε κηθξνβηνινγηθή 

αζθάιεηα ησλ κηθξνζαιάησλ.  

Ωο εθ ηνύηνπ, νη επηζηήκνλεο εμέηαζαλ ην δπλακηθό αλάπηπμεο απηώλ ησλ βαθηεξηδίσλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο κθξνζαιάησλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπόξνπο εκβνιηαζκέλνπο 

κε Escherichiacoli Ο157: Ζ7. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα βαθηήξηα αλαπηύρζεθαλ ηόζν 

ζηα θπηά κηθξνζαιάησλ όζν θαη ζηα ππνζηξώκαηα αλάπηπμεο. Ζ επηβίσζε θαη ν 

πνιιαπιαζηαζκόο ησλ βαθηεξηαθώλ θπηηάξσλ ήηαλ πςειόηεξε ζην ζύζηεκα πδξνπνληθήο 

παξαγσγήο από όηη ζην ζύζηεκα ππνθαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο (Xiao et al., 2015). Μηα άιιε 

ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ δηεμήρζε πξνεγνπκέλσο, ε νπνία ζπλέθξηλε ηελ αλάπηπμε απηνύ ηνπ 

παζνγόλνπ παξάγνληα θαηά ηελ παξαγσγή θύηξσλ θαη κηθξνζαιάησλ, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη παξαηεξήζεθε ζεκαληηθόο πνιιαπιαζηαζκόο ησλ Ε. Coli Ο157: Ζ7 θαη Ο104: 

Ζ4 θαηά ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο αλάπηπμεο βιαζηώλ όζν θαη ηεο αλάπηπμεο κηθξνζαιάησλ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ε παξαγσγή κηθξνζαιάησλ ζα πξέπεη λα ππόθεηηαη ζηα πξόηππα αζθάιεηαο 

ηξνθίκσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζηα θύηξα (Xiao et al., 2014). 

1.4.3 Φσηηζκόο 

Σν ειαθξύ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπζζώξεπζε ησλ 

θπηνρεκηθώλ ζε κηθξνζαιάηεο. Μεξηθέοκηθξνζαιάηεο αλαπηύζζνληαη θαιύηεξα ππό έκκεζν 

ειηαθό θσο, αιιά ην ηερλεηό θσο πξνσζεί επίζεο ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ θαη κπνξεί λα 

βειηηζηνπνηεζεί γηα λα επηηύρεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη ηερλεηώλ 

πεγώλ θσηόο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή κηθξνζαιάησλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε 

Γίνδνο Δθπνκπήο Φσηόο (LED) θαίλεηαη λα είλαη ε θαιύηεξε επηινγή. Σα LED είλαη 

ζρεδηαζκέλα λα παξάγνπλ νξαηό θσο θαη έρνπλ απνδεηρζεί όηη είλαη κηα απνηειεζκαηηθή πεγή 

αθηηλνβνιίαο γηα ηελ αλάπηπμε θπηώλ (Bula et al, 1991). Οη ιπρλίεο LED απαηηνύλ ηε 

κηθξόηεξε πνζόηεηα ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή θσηόο θαη πνιύ ρακειήο ζεξκόηεηαο θαη σο 

εθ ηνύηνπ είλαη νη πην απνδνηηθέο νηθνλνκηθά ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ηερλεηέο πεγέο. Οξηζκέλεο 

κειέηεο επηθεληξώζεθαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπζζώξεπζεο δηαηξνθηθώλ ζεκαληηθώλ ρξσζηηθώλ 

ηζηώλ βιαζηώλ ζε θπιιώδε ιαραληθά πνπ ειέγρνπλ ηελ πεγή θσηόο. ηελ πεξίπησζε ηερλεηώλ 

πεγώλ θσηόο, ηα θάζκαηα θσηηζκνύ θαη ην επίπεδν αθηηλνβνιίαο είλαη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη. 

Μηα νκάδα επηζηεκόλσλ ηεο Ληζνπαλίαο (Samuolienė et al., 2013) δεκνζίεπζε κηα κειέηε 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ LED αθηηλνβνιίαο ζηελ αλάπηπμε, ηε ζξεπηηθή πνηόηεηα 
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θαη ηηο αληηνμεηδσηηθέο ηδηόηεηεο ησλ κηθξνζαιάησλBrassica. Ζ κειέηε θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ηα κέηξηα επίπεδα θσηόο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθά ζηελ αύμεζε ηεο ζξεπηηθήο 

αμίαο ησλ κηθξνζαιάησλ ελώ ε πςειή έθζεζε ζην θσο ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη επηδήκηα 

απνηειέζκαηα ζηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ. Αλάινγα κε ην είδνο, νη θαηαιιειόηεξεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηξνθηθή πνηόηεηα ησλ κηθξνζαιάησλ ήηαλ 320-440 κmol 

m
-2

 s
-1

. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην βέιηηζην επίπεδν αθηηλνβνιίαο, νη επηζηήκνλεο έιαβαλ ππόςε 

ηόζν ηελ αγξνλνκηθή όζν θαη ηελ νηθνλνκηθή πηπρή. Ζ κειέηε πνπ δηεμήρζε από ηνπο Lester et 

al. (Spinaciaoleracea L.) ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο δόζεηο γ-αθηηλνβνιίαο, δηαπίζησζε όηη 

ε ζπλερήο έθζεζε απνηξέπεη ηελ απώιεηα αζθνξβηθνύ νμένο θαη ήηαλ επσθειήο γηα ηελ αύμεζε 

ησλ πνζνηήησλ ησλ θαξνηελνεηδώλ θαη ησλ ηνθνθεξνιώλ. Ζ επίδξαζε ηεο πεγήο θσηόο ζηα 

θύηηαξα κειεηήζεθε επίζεο από ηνπο Kopsell et al. (2016). ύγθξηλαλ ηελ επίδξαζε ηνπ 

θζνξηζκνύ / ιακπηήξα ππξαθηώζεσο θαη ηνπ κπιε / θόθθηλνπ θσηόο LED ζηελ πεξηεθηηθόηεηα 

ζε ρξσζηηθέο ηνπ θηλέδηθνπ θαιακπνθηνύ (Brassicaoleraceavar. Alboglabra) ειηθίαο 30 

εκεξώλ. Γηαπίζησζαλ όηη ε κνλαδηθή πεγή θσηηζκνύ LED παξάγεη πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο 

ρξσκαηνεηδώλθαξνηελνεηδώλ θαη ρισξνθύιιεο ζε θόθθνπο. 

1.4.4 πγθνκηδή, θαη δηαρείξηζε 

Σα πεξηζζόηεξα είδε ζπγθνκίδνληαη θαηά ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ πξαγκαηηθώλ θύιισλ, κε 

ηα θνηπιεδόλα θύιια εθηεηακέλα, δηαηεξώληαο ην ηππηθό ηνπο ρξώκα θαη θπηά πνπ έρνπλ ύςνο 

5-10 cm. Ζ ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη κε θνπή ησλ θπηώλ κε ην ρέξη ή κε κεραληθό ηξόπν, 

ιίγα ρηιηνζηά πάλσ από ηελ επηθάλεηα θαιιηέξγεηαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

εμαίξεζε ησλ ζσκαηηδίσλ ησλ θαιιηεξγεηηθώλ κέζσλ θαη ησλ ζπόξσλ πξνο ζπνξά, ηα νπνία ζε 

νξηζκέλα είδε παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλα κε ηνπο cotylendones (DiGioia et al., 2015). 

Γεδνκέλνπ όηη απνηεινύληαη από λένπο ηζηνύο πνπ αλαπλένπλ ζεκαληηθά πςειόηεξνπο από ηνπο 

ώξηκνπο νκνιόγνπο ηνπο νη κηθξνζαιάηεο ραξαθηεξίδνληαη από πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο θαη 

πςειή επαηζζεζία ζηηο πξαθηηθέο ρεηξηζκνύ θαη κεηά ηε ζπγθνκηδή (Cantwell&Suslow, 

2002).Απαηηνύλ πξνζεθηηθή, ζπρλά θνπξαζηηθή ζπγθνκηδή θαη γξήγνξε ςύμε γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο δσηηθήο ζεξκόηεηαο θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπ ξπζκνύ αλαπλνήο, αιινίσζεο θαη 

γήξαλζεο. Ζ ζπγθνκηδή ησλ κηθξνζαιάησλ είλαη έληνλε γηα εξγαζία θαη κπνξεί λα έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζην θόζηνο παξαγσγήο, εηδηθά όηαλ ε παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε δίζθνπο πνπ 

απαηηνύλ ηε ζπγθνκηδή κε ςαιίδη. 
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Οη κηθξνζαιάηεο ζπκπεξηθέξνληαη παξόκνηα κε ηα πξντόληα θξέζθηαο θνπήο, θαζώο είλαη 

επηξξεπείο ζηα πξόηππα ηεο επαγόκελεο από ην ζηξεο αιινίσζεο κάιινλ παξά ηεο θπζηθήο 

γήξαλζεο, ζπλεπείαο κεραληθνύ ηξαύκαηνο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ θνπή θαη ρεηξηζκό θαηά ηε 

ζπγθνκηδή, θαζώο θαη από ηελ επεμεξγαζία κεηά ηε ζπγθνκηδή, ηελ θαηάρξεζε ζεξκνθξαζίαο, 

ηελ απνμήξαλζε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό (Hodges&Toivonen, 2008 · Kou, Luo, et al., 2014). Οη 

παξάγνληεο απηνί κπνξνύλ λα επηηαρύλνπλ ηελ απώιεηα ηεο πνηόηεηαο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπο. Ζ ρξήζε ακβιέσλ ιεπίδσλ έρεη απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ηε δηάξθεηα 

απνζήθεπζεο ησλ θπιισδώλ ιαραληθώλ κε θξέζθα θνκκάηηα θαη όηη ε ζπγθνκηδή 

κηθξνζαιάησλ πξέπεη επίζεο λα εθηεινύληαη κε αηρκεξέο ιεπίδεο γηα λα απνθεπρζνύλ νη 

κώισπεο θαη νη βιάβεο (Portella&Cantwell, 2001). 

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη αλακθηζβήηεηα ν πην θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηδείλσζε ηνπ ξπζκνύ 

απνζύλζεζεο ησλ κηθξνζαιάησλ κεηά ηε ζπγθνκηδή, ελώ παξάιιεια αιιειεπηδξά κε ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ αηζπιελίνπ θαη ηνπ κεησκέλνπ pO2 θαη ηνπ απμεκέλνπ pCO2 ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

πξντόληνο (Kader, 2002). Ζ ζεξκνθξαζία επεξεάδεη άκεζα ηελ απόδνζε απνζήθεπζεο ησλ 

κηθξνζαιάησλ ξπζκίδνληαο ην ξπζκό ησλ αλαπλεπζηηθώλ θαη κεηαβνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία γήξαλζεο (Xiao, Luo, et al., 2014). Ζ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο 

ησλ κηθξνζαιάησλ, ε νπνία εθηείλεηαη ζε 2-4 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη κπνξεί 

λα θηάζεη έσο θαη 10-14 εκέξεο ζηνπο 5
ν
C, πεξηνξίδεη ηελ επξεία εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπο 

(Chandra et al., 2012, Kou et al., 2013, Kou, Yang et al., 2014, 2015). ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπζθεπαζκέλσλ έηνηκσλ πξνο ρξήζε κηθξνζαιάησλ, ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα πεξηπιέμεη πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηα κεηά ηε 

ζπγθνκηδή κεηαβάιινληαο παζεηηθά ηελ ηζνξξνπία pO2 / pCO2, δεδνκέλνπ όηη ν ξπζκόο 

κεηάδνζεο νμπγόλνπ ηνπ πιηθνύ ζπζθεπαζίαο (OTR) εμαξηάηαη άκεζα από ηελ ζεξκνθξαζία .  

Αλ θαη νη κηθξνζαιάηεοαληηδξνύλ ζεηηθά ζε ζρεηηθή πγξαζία 90-95%, ε έληνλε δηαθύκαλζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά ην ρεηξηζκό θαη ηε κεηαθνξά ησλ ζπζθεπαζκέλσλ κηθξνζαιάησλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζρεηηθή πγξαζία κέζα ζηε ζπζθεπαζία, νδεγώληαο έηζη ζε 

ζπκπύθλσζε κε δπλεηηθά επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξντόληνο θαη ηε 

δεκηνπξγία κηθξνβίσλ (Kou et al., 2013). Ζ βέιηηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο γηα ηα 

πεξηζζόηεξα θπιιώδε ιαραληθά θαη ηα πξντόληα κε θξέζθα θνκκάηηα είλαη 0
ν
 C, παξόιν πνπ ε 

βξαρππξόζεζκε απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη εκθάληζε πξαγκαηνπνηνύληαη ζπκβαηηθά ζηελ 
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πεξηνρή ησλ 5-10
ν
C (Hodges&Toivonen, 2008, Kader, 2002). Σα πνιύ επαίζζεηα ρόξηα, όπσο 

νη κηθξνζαιάηεο σθεινύληαη πεξηζζόηεξν από ηελ ηαρεία ςύμε θαη ηελ απνζήθεπζε ζε 

ζεξκνθξαζία θνληά ζηε γνλνηππηθή αλνρή θαηάςπμεο (Kader, 2002). Ζ γνλνηππηθή 

κεηαβιεηόηεηα ζηελ επαηζζεζία ηεο ςύμεο κηθξνζαιάησλ είλαη πηζαλόλ λα εμαξηάηαη από ην 

ζηάδην αλάπηπμεο, ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ηξνπνπνίεζε (Kou et al., 

2013, Xiao, Lester et al., 2014). Δπνκέλσο, ε επαηζζεζία θαη ε αλαπλνή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνηθηιίαο ζπληζηνύλ νπζηώδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρεηξηζκνύ ησλ 

κηθξνζαιάησλ κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ επέθηαζε ηεο εκπνξηθήο ηνπο παξαγσγήο. 

Ζ ππνβάζκηζε ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ ιόγσ ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ιηπηδίσλ θαη ε 

επαθόινπζε αύμεζε ηεο δηαξξνήο ειεθηξνιπηώλ είλαη έλα ζηαζεξό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

γήξαλζεο (Paliyath, Tiweari, Yuan, &Whitaker, 2008). Ζ δηαξξνή ειεθηξνιύηε είλαη έλαο 

θνηλόο δείθηεο γήξαλζεο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε θπζηνινγηθή βιάβε ηζηώλ πνπ πξνθαιείηαη από 

αβηνηηθνύο παξάγνληεο όπσο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. ςπρξόο ηξαπκαηηζκόο) θαη κεραληθέο 

βιάβεο (Kou et al., 2013). Ζ δηάξθεηα δσήο θαη ε πνηόηεηα ησλ κηθξνζαιάησλθαγόππξνπ 

(FagopyrumesculentumMoenchcv. Manner), ζπζθεπαζκέλσλ ζε 16,6 pmol / (m2 sPa) OTRfilm, 

ήηαλ θαιύηεξεο ζηνπο 5 ° C, θαζώο ε απνζήθεπζε πέξαλ ησλ 10 εκεξώλ ζηνπο 1
ν
 C 

ραξαθηεξίζηεθε από αύμεζε ηνπ ειεθηξνιύηε δηαξξνήο, ζπγθέληξσζε CO2 θαη αεξόβηα 

κεζνθηιηθή κέηξεζε βαθηεξίσλ, πηζαλώο πξνεξρόκελα από ηξαπκαηηζκό ηζηώλ (Kou et al., 

2013). Δληνύηνηο, ζηελ πεξίπησζε κηθξνζαιάησλαπό ξαπαλάθηdaikon (Raphanussativusvar. 

Longipinnatus) πνπ απνζεθεύηεθαλ γηα 14 εκέξεο ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ΜΑΡ, ν 1
ν
C ήηαλ ε 

βέιηηζηε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο (Xiao, Lester et al., 2014). Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηε δηάξθεηα δσήο ησλ κηθξνζαιάησλθαγόππξν θαη daikon απνδείρζεθε πην θξίζηκε από εθείλε 

ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζπζθεπαζίαο (Kou et al., 2013) θαη ηελ απνπζία 

αλαεξόβησλ ζπλζεθώλ πνπ πξνθαινύλ θπζηνινγηθή βιάβε ηζηώλ. · (Xiao, Lesteret al., 2014). 

Γεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα  πνιύ επαίζζεηα πξντόληα νη κηθξνζαιάηεο απαηηνύλ γξήγνξν 

ρεηξηζκό κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη πξνςπρή. Αλ θαη νη επηδόζεηο απνζήθεπζεο ηνπο κπνξεί λα 

σθειεζνύλ από ηηο ζπλζήθεο MAP θάησ από πςειό OTR, παξακέλεη θπξίσο εμαξηώκελν από 

ηε ζεξκνθξαζία θαη ε θαηάρξεζε ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γξήγνξε αλάπηπμε CO2, 

βιάβε ηζηνύ θαη αλάπηπμε νζκώλ (Chandra et al., 2012 ). Ζ ζπλέρηζε ηεο ςπρξήο αιπζίδαο είλαη 

θξίζηκε, θαζώο ε θαηάρξεζε ζεξκνθξαζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα δσήο, 
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κπνξεί λα επηηαρύλεη ηε γήξαλζε επεηδή επεξεάδεη πξντόληα κε ήδε κεξηθώο εμαληιεκέλα 

πδαηαλζξαθηθά απνζέκαηα θαη εθθηλεη δηαδηθαζίεο απνηθνδόκεζεο όπσο θαηηάξεπζε 

θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο (Kou, Luo , et al., 2014, Kou, Yang, et al., 2014). Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ 

κηθξνζαιάησλ είλαη γεληθά πνιύ πην εμαξηεκέλε από ηε ζεξκνθξαζία θαη νη πςεινί ξπζκνί 

αλαπλνήο απαηηνύλ ζπζθεπαζία επαξθνύο δηαπεξαηόηεηαο O2 γηα ηελ πξόιεςε αλαεξόβησλ 

ζπλζεθώλ θαη αλάπηπμεο νζκήο (Kader, 2002). 

Ζ έθζεζε ζην θσο κεηά ηε ζπγθνκηδή είλαη ζπλεζηζκέλε ζηε ιηαληθή παξνπζία ησλ θξέζθσλ 

πξντόλησλ θεπεπηηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνζαιάησλ, θαη εμεηάδεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν σο εθαξκνγή απνζήθεπζεο όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζή ηεο ζηελ αηζζεηεξηαθή 

πνηόηεηα, ηε ζύλζεζε ηνπ θπηνζξεπηηθνύ ζπζηαηηθνύ θαη ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο 

(Garridoet al., 2015,). Οη έξεπλεο ζε ζπζθεπαζκέλεοκηθξνζαιάηεο ξαπαλάθη daikon 

(Raphanussativusvar. Longipinnatus) απνθάιπςαλ ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο 

έθζεζεο ζην θσο θαη ηεο ζύλζεζεο αηκόζθαηξαο ζπζθεπαζίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε εηδηθά 

θίικ OTR (Xiao, Lester et al., 2014). Ζ ειαθξά παξεκβνιή ζηελ ηζνξξνπία pO2 / pCO2 

ζρεηίδεηαη αθελόο κε ην άλνηγκα ηνπ ζηνκαηνεηδνύο πνπ πξνθαιείηαη από ην θσο θαη πξνθαιεί 

αύμεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ ξπζκνύ δηαπλνήο, νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ 

ηελ αύμεζε ηνπ CO2, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ O2, ηελ θαζαξή απώιεηα βάξνπο θαη ζπρλά ηε 

ζπκπύθλσζε κέζα ζηα παθέηα. από ηελ άιιε πιεπξά, ε έθζεζε ζην θσο θαίλεηαη λα δηαηεξεί 

θάπνηα θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηόηεηα, εμαξηώκελε από ηελ έληαζε ηνπ θσηόο θαη ηε 

θσηνπεξίνδν, πνπ θαηαλαιώλεη CO2 θαη απειεπζεξώλεη Ο2 κέζα ζηα παθέηα (Kozukiet al., 

2015, Sanz, Olarte, Ayala, &Echavarri, 2008; Toledo, Ueda, Imahori&Ayaki, 2003). Οκνίσο, ε 

έθζεζε κεηά ηελ ζπγθνκηδή γηα ζπαλάθη ζε ζπλζήθεο θσηόο παξεκβαίλεη ζηελ παζεηηθή 

ηξνπνπνίεζε ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ παθέηνπ θαη επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπαλαθηνύ θπξίσο 

ιόγσ ηνπ πςεινύ pΟ2 θαη ηνπ πςεινύ pCO2πνπ παξάγεηαη ππό ζπλζήθεο θσηόο θαη ππό 

ζθνηεηλέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο αληίζηνηρα (Garrido, Tudela, Hernandez, &Gil, 2016). 

Ζ έθζεζε ησλ κηθξνζαιάησλ απν ξαπαλάθηα daikon πνπ δηαηεξνύληαη ζηνπο 5 ° C ζε ζπλερέο 

θσο θζνξηζκνύ ρακειήο έληαζεο  επηηαρύλεη ην θηηξίληζκα, ηελ απώιεηα λσπνύ βάξνπο θαη 

πξνθαιεί κείσζε ηεο ζπλνιηθήο νπηηθήο πνηόηεηαο, αλ θαη ην θηηξίληζκα δελ ζπλδέζεθε άκεζα 

κε ηελ απνηθνδόκεζε ρισξνθύιιεο. Ζ ζπλερήο ρακειή έληαζε θσηόο πξνάγεη θαηεγνξεκαηηθά 

ηε κείσζε ηεο ζθιήξπλζεο ησλ θύιισλ σο απνηέιεζκα ηεο παξαηεηακέλεο θσηνζύλζεζεο θαη 
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ηνπ ζηνκαηηθνύ αλνίγκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζηα ζπζθεπαζκέλα θύιια ηνπ ώξηκνπ ζπαλαθηνύ 

(Lester et al., 2010). Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ θσηόο ζηελ πθή ησλ κηθξνζαιάησλ θαη ζηελ 

νπηηθή πνηόηεηα κπνξεί λα ειαηησζνύλ ελδερνκέλσο κε θαηαζηνιή ηεο δηαπλνήο κέζσ ηνπ 

επαγόκελνπ από NIR θιεηζίκαηνο ζηνκαηηθνύ ηζηνύ πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπζζώξεπζε ROS, 

όπσο θαηαδεηθλύεηαη από ηνπο Kozuki et al. (20 ιεπηά) ζε θύιια λεαξώλ καξνπιηώλ: κηθξήο 

δηάξθεηαο εθαξκνγέο πξν-απνζήθεπζεο NIR ρακειήο έληαζεο κεηώλνπλ ηα πνζνζηά δηαπλνήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επόκελεο απνζήθεπζεο ππό ζπλζήθεο ζθνηεηλήο θαη θζνξίδνπζαο 

θσηεηλόηεηαο. 

Παξόιν πνπ έρεη αλαθεξζεί όηη νη επηδόζεηο κεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ θξέζθσλ κηθξννξγαληζκώλ 

σθεινύληαη από ζθνηεηλή απνζήθεπζε θαη όηη ε έθζεζε ζην θσο έρεη ππνηεζεί όηη επηηαρύλεη 

ηελ επηδείλσζε ηεο αηζζεηηθήο πνηόηεηαο, ην ζέκα απηό απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. Οη 

κεραληζκνί πνπ νθείινληαη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινύληαη από ην θσο ζηα αηζζεηήξηα θαη 

θπηνρεκηθά ζπζηαηηθά ηεο πνηόηεηαο ησλ κηθξνζαιάησλ πξέπεη λα δηαζαθεληζηνύλ, ηδηαίηεξα 

επεηδή θαίλνληαη ηδηαίηεξα ζπζηαηηθά. Ζ ελίζρπζε ησλ επηπέδσλ αζθνξβηθνύ νμένο ζε 

κηθξνγξελνύοξαπαλάθηο κε έθζεζε ζε θσηηζκό κεηά από ζπγθνκηδή έρεη εξκελεπζεί σο 

παξάγσγν ηεο ζπλερηδόκελεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηηθόηεηαο θαη αύμεζεο ηεο δηαζεζηκόηεηαο 

δηαιπηώλ πδαηαλζξάθσλ, ηδηαίηεξα ηεο D-γιπθόδεο ε νπνία ρξεζηκεύεη σο πξόδξνκνο γηα ηε 

ζύλζεζε αζθνξβηθνύ 

Αξθεηνί παξάγνληεο κεηά ηε ζπγθνκηδή κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

κηθξνβίσλ ζηηο κηθξνζαιάηεο, όπσο ε γεηηλίαζε κε ην έδαθνο (δει. Σν ύςνο ησλ θπηώλ) θαηά 

ηε ζπγθνκηδή, ε ππνιεηκκαηηθή πγξαζία κεηά από ηηο επεμεξγαζίεο πιύζεο πξηλ από ηε 

ζπζθεπαζία θαη ε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο πξσηίζησο. Έρεη ππνηεζεί όηη ηα επαίζζεηα, 

καιαθά πγξά ππνθνηύιηαησλ κηθξνζαιάησλ κπνξεί λα επλννύλ πεξηζζόηεξε κηθξνβηαθή 

αλάπηπμε ζε ζύγθξηζε κε ηα ώξηκα αληίγξαθα ηνπο (Chandra et al., 2012). Οη εθαξκνγέο 

ςεθαζκνύ πξηλ από ηε ζπγθνκηδή ρειηθνύζπκπιόθνπ αζβεζηίνπ, γαιαθηηθνύ αζβεζηίνπ θαη 

ηδηαίηεξα ρισξηνύρνπ αζβεζηίνπ βειηίσζαλ ηελ ζπλνιηθή πνηόηεηα θαη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ 

κηθξνζαιάησλ κπξόθνιν ζηνπο, αιιά αλέζηεηιαλ επίζεο ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ ΑΜΒ θαη 

δπκνκύθεησλ θαη κνύριαο (Kou et al, 2015). Απηή ε επίδξαζε ραξαθηεξίζηεθε από δνζνινγηθή 

ηδηαηηεξόηεηα θαη απνδείρηεθε πην απνηειεζκαηηθή ζε ζπγθέληξσζε 10 mM ζηνλ έιεγρν ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ AMB (Kou, Yang, et al., 2014). Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ζεξαπείεο 
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εκβάπηηζεο κεηά ηε ζπγθνκηδή ζε γαιαθηηθό αζβέζηην, έλαο παξάγνληαο θζνξάο πνπ δελ 

επεξεάδεη ηε γεύζε ησλ πξντόλησλ θξέζθηαο θνπήο, έδεημαλ επίζεο πνιιά ππνζρόκελα 

απνηειέζκαηα ζηελ θαηαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ κηθξνβίσλ ζε 

απνζεθεπκέλεοκηθξνζαιάηεο κπξόθνινπ. Ωζηόζν, νη κεραληθέο βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πιύζεο θαη μήξαλζεο ζέηνπλ εκπόδην ζηελ επξεία ηνπο εθαξκνγή (Kou et al., 2015, 

Yang&Lawless, 2005). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 – ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, έιαβε ρώξα ε παξαγσγή κηθξνζαιάηαο ξαδηθηνύ θαη 

κατληαλνύ.  

2.1 κοπός ηοσ πειράμαηος 

θνπόο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ λα απνδείμνπκε όηη νη κηθξνζαιάηεο πνπ ζπγθνκίδνληαη ζε απηό ην 

ζηάδην αλάπηπμεο είλαη πην σθέιηκα γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ,αθνύ πεξηέρνληαη 

κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απ’ όηη ζην θαλνληθό ζηάδην ζπγθνκηδήο. Γηα ην 

ζθνπό απηό επηιέρζεθε ε θαιιηέξγεηα κηθξνζαιάηαο ξαδηθηνύ θαη κατληαλνύ. 

2.2 Τλικά και Μέθοδοι 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δπν είδε ιαραληθώλ α) ην ξαδίθη (Cichoriumintybus L.) θαη β) ν κατληαλόο 

(Petroselinumcrispum). Οη ζπόξνη θαη ησλ δπν εηδώλ ζπάξζεθαλ ζε δίζθνπο δηνγθσκέλεο 

πνιπζηεξίλεο δηαζηάζεσλ 45*31 εθ. ε θάζε δνρείν ζπάξζεθαλ 1.500 ζπόξνη από ην θάζε 

είδνο. Με αλαγσγή ζην m2 ε ππθλόηεηα ζπνξάο ήηαλ 10.752 ζπόξνη/m
2
. Δθαξκόζζεθαλ 3 

δηαδνρηθέο ζπγθνκηδέο. 

Πίνακασ 1Ημερομθνίεσ ςποράσ και ςυγκομιδισ 

Φσηικόείδος Ημερομηνία 

ζποράς 

1
η
ζσγκομιδή 2

η
ζσγκομιδή 3

η
ζσγκομιδή 

Ματληαλόο 24/1/17 28/2 (35 εκέξεο 

από ηελ ζπνξά) 

6/3 (41 εκέξεο 

από ηελ ζπνξά)  

10/3 (45 εκέξεο 

από ηελ ζπνξά 

Ραδίθη 24/1/17 21/2 (28 εκέξεο 

από ηελ ζπνξά) 

28/2 (35 εκέξεο 

από ηελ ζπνξά) 

6/3 (41 εκέξεο 

από ηελ ζπνξά) 
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Ωο ππόζηξσκα, ρξεζηκνπνηήζεθε εκπινπηηζκέλε μαλζηά ηύξθε ηεο εηαηξείαο Klasmann (ηύπνο 

TS2) ε νπνία αλακίρζεθε κε πεξιίηε (1:1 v/v). 

 Ραδίθη 

πλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 κεγάινη δίζθνη θαη 4 κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ όπνπ όκσο 

αζξνηζηηθά ήηαλ ίδησλ δηαζηάζεσλ κε έλα κεγάιν δίζθν, πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε 3 

ζπγθνκηδέο.Σα θπηά θπηεύηεθαλ ηελ ίδηα κέξα , όκσο ζπγθνκίζηεθαλ πεξίπνπ κηα εβδνκάδα 

αξγόηεξα ν θάζε κεγάινο δίζθνο θαη ζην ηέινο νη ηέζζεξηο κηθξνί δίζθνη. ηηο εηθόλεο πνπ 

αθνινπζνύλ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ θπηώλ. 

 

Εικόνα 3 τάδιο πριν τθ ςυγκομιδι (Παρουςιάηονται ο μεγάλοσ και οι μικροί δίςκοι) 
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Εικόνα 4 Πρώτθ ςυγκομιδι 

 

Εικόνα 5 Μζτρθςθ νωποφ βάρουσ 
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Εικόνα 6 Μζτρθςθ ξθροφ βάρουσ 

 

Εικόνα 7 2
θ
 ςυγκομιδι 
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Εικόνα 8 Μζτρθςθ ξθροφ βάρουσ 2
θσ

 ςυγκομιδισ 

 

Εικόνα 9 Μζτρθςθ νωποφ βάρουσ 2
θσ

 ςυγκομιδισ 
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Εικόνα 10 3
θ
 ςυγκομιδι 

 

Εικόνα 11 Μζτρθςθ νωποφ βάρουσ 3
θσ 

ςυγκομιδισ 
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Εικόνα 12 Μζτρθςθ ξθροφ βάρουσ 3
θ
σ ςυγκομιδισ 

 

Σα ηειηθά δεδνκέλα ησλ ηξηώλ ζπγθνκηδώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

 

Πίνακασ 2 Δεδομζνα ςυγκομιδών 

Αριθμόςσυγκομιδών ΥΨΟ 
ΞΗΡΟ 
ΒΑΡΟ 

ΥΝΟΛΙΚΟ ΝΩΠΟ 
ΒΑΡΟ  

1η :21/2/2017 6-7 cm  3,66 gr 45,19 gr 

2η :28/2/2017 
10-14 
cm 6,9 gr 68,15 gr  

3η : 28/2/2017 9-10 cm 6,50 gr 48,50 gr 
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 Ματληαλόο 

 

πλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 κεγάινη δίζθνη θαη 4 κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ όπνπ όκσο 

αζξνηζηηθά ήηαλ ίδησλ δηαζηάζεσλ κε έλα κεγάιν δίζθν, πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε 3 ζπγθνκηδέο. 

Σα θπηά θπηεύηεθαλ ηελ ίδηα κέξα , όκσο ζπγθνκίζηεθαλ πεξίπνπ κηα εβδνκάδα αξγόηεξα ν 

θάζε κεγάινο δίζθνο θαη ζην ηέινο νη ηέζζεξηο κηθξνί δίζθνη. ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ 

παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ θπηώλ. 

 

Εικόνα 13 τάδιο πριν τθ ςυγκομιδι (διακρίνεται ο μεγάλοσ δίςκοσ και οι μικροί) 
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Εικόνα 14 1
θ
 ςυγκομιδι  

 

Εικόνα 15 Μζτρθςθ νωποφ βάρουσ 1
θσ

 ςυγκομιδισ 
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Εικόνα 16 2
θ
 ςυγκομιδι 

 

Εικόνα 17 Μζτρθςθ νωποφ βάρουσ 2
θσ

 ςυγκομιδισ 
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Εικόνα 18 3
θ
 ςυγκομιδι 

 

Εικόνα 19 Μζτρθςθ νωποφ βάρουσ 3
θσ

 ςυγκομιδισ 

Σα ηειηθά δεδνκέλα ησλ ηξηώλ ζπγθνκηδώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 
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Πίνακασ 3 Σελικά δεδομζνα ςυγκομιδών 

Αριθμόςσυγκομιδών ΥΨΟ 
ΞΗΡΟ 
ΒΑΡΟ 

ΥΝΟΛΟ ΝΩΠΟ 
ΒΑΡΟ  

1η: 28/2/2017 
7-8,5 
cm  7,58gr 77,75gr 

2η :6/3/2017 
8,5-10,5 
cm 13,06gr 114,54gr 

3η :10/3/2017 5-7 cm  5,78gr 33,76gr 

 

2.3 σγκομιδή 

 

Ζ ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 3 ζηάδηα (πίλαθαο 1) κε θνπή ηνπ ππεξγείνπ ηκήκαηνο ησλ 

θπηώλ θνληά ζην ππόζηξσκα. Σα δείγκαηα ησλ θπηηθώλ ηζηώλ πεξηειάκβαλαλ ηα 

θνηπιεδνλόθπιια, ηα ζηειέρε θαη θαηά ηελ 3ε ζπγθνκηδή, έλα πνζνζηό ησλ πξώησλ 

πξαγκαηηθώλ θύιισλ. 

2.4 Αναλύζεις θσηικών ιζηών 

 

ηα δείγκαηα θύιισλ θαη ζηειερώλ ησλ θπηώλ από θάζε ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αλαιύζεηο όπνπ κεηξήζεθαλ ηα αλόξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία: Ca, Mg, P, K, Cu, Fe, MnZn θαη B. 

Ζ μήξαλζε ησλ θπηηθώλ ηζηώλ έγηλε κεηά από παξακνλή ηνπο ζε ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 72νC 

κέρξηο όηνπ ζηαζεξνπνηεζεί ην βάξνο ηνπο. Οη θπηηθνί ηζηνί (θύιια θαη ξίδεο) πνπ πξννξίδνληαλ 

γηα ηνπο πξνζδηνξηζκνύο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ, μεπιύζεθαλ πξνζεθηηθά κε απηνληζκέλν 

λεξό θαη μεξάλζεθαλ ζηνπο 72νC κέρξη ζηαζεξνπνηήζεσο ηνπ βάξνπο ηνπο. Μεηά ηελ μήξαλζή 

ηνπο θαη εθόζνλ πξνζδηνξίζζεθε ην μεξό βάξνο, πξαγκαηνπνηήζεθε άιεζε κε ζθνπό ηελ 

κείσζε ηνπ όγθνπ θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο νκνγελνπνηήζεώο ηνπο θαηά ηελ ρεκηθή αλάιπζε. Ζ 

άιεζε έγηλε κε ηελ βνήζεηα εηδηθνύ κύινπ αιέζεσο θπηηθώλ ηζηώλ κε ηε ρξήζε αλνμείδσηνπ 

θνζθίλνπ νπώλ 1 mm (20-mesh). Μεηά ηελ άιεζε ην κέγεζνο ησλ ηεκαρηδίσλ ήηαλ <1mm.  

ηελ ζπλέρεηα δπγίζζεθε 1 g αιεζκέλνπ θπηηθνύ ηζηνύ θαη ηνπνζεηήζεθε ζε εηδηθή αλζεθηηθή 

ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνξζειάληλε θάςα (ρσλεπηήξη). Ζ θάςα κε ην πεξηερόκελό ηεο, 

ηνπνζεηήζεθε ζην ππξηαληήξην ζηνπο 550o C. ηελ ζεξκνθξαζία απηή ην δείγκα παξέκεηλε γηα 

4,5 ώξεο, κέρξη θαύζεσο όιεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ ππό αλάιπζε θπηηθνύ ηζηνύ (ιεπθόο 

ρξσκαηηζκόο ηεο ηέθξαο). Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 4,5 σξώλ θαη αθνύ θξύσζε ν ζάιακνο 

θαύζεσο ηνπ ππξηαληεξίνπ (ηελ επνκέλε εκέξα), ην δείγκα (ηέθξα θπηηθνύ ηζηνύ) ππέζηε 

εθρύιηζε κε 15 mlHCl 10% (9:1)  (1 κέξνο HCl 37% θαη 9 κέξε θαζαξό λεξό). 

Σν δηάιπκα ηεο ηέθξαο κε ην HCl αλαθαηεύζεθε θαιά θαη ζηελ ζπλέρεηα έγηλε δηήζεζε ζε 

πιαζηηθό θηαιίδην ησλ 50 ml κε ηελ ρξήζε θαηαιιήινπ δηεζεηηθνύ ραξηηνύ, μεπιέλνληαο 

επαλεηιεκκέλσο ηελ θάςα θαη ηνλ εζκό. Σέινο, κεηά ηελ εθρύιηζε πξαγκαηνπνηήζεθε 
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ζπκπιήξσζε ηνπ θηαιηδίνπ ζε ηειηθό όγθν 50 ml κε θαζαξό λεξό θαη ην δείγκα (εθρύιηζκα) 

oδεγήζεθε γηα ηηο επηκέξνπο αλαιύζεηο. 

 

2.4.1 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Ρ 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ P, πξνζδηνξίζζεθε θσηνκεηξηθά (Hitachi Model U2001)  κεηά από θαύζε 

ησλ θπηηθώλ ηζηώλ (βάξνπο 1g) ζηνπο 550 °C  θαη εθρύιηζε κε HCl 10% (Hanlon, 1992) ζε 

κήθνο θύκαηνο 460 nm ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ κνιπβδαηληθνύ  ακκσλίνπ (Murphy θαη 

Riley, 1962). 

2.4.2 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Β 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ B πξνζδηνξίζζεθε επίζεο θσηνκεηξηθά (Hitachi Model U2001) κεηά από 

θαύζε ησλ θπηηθώλ ηζηώλ (βάξνπο 1g) ζηνπο 550 °C  θαη εθρύιηζε κε HCl 10% (Hanlon, 1992) 

ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αδνκεζίλεο ζε κήθνο θύκαηνο 420 nm (Gupta θαη Stewart, 1975). 

2.4.3 Πξνζδηνξηζκόο ησλ Ca, Mg, K, Na, Fe, Cu, Mn, Zn. 

 

Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ Ca, Mg, K, Na, Fe, Cu, Mn and Zn πξνζδηνξίζζεθαλ κέζσ ηεο 

θαζκαηνθσηνκεηξίαο αηνκηθήο απνξξόθεζεο  κε ηε βνήζεηα ηνπ νξγάλνπ ηεο αηνκηθήο 

απνξξόθεζεο (GBC 906A/A Australia). Υξεζηκνπνηήζεθε θιόγα αέξα-αζεηπιίλεο πςειήο 

θαζαξόηεηαο. Δηδηθόηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ Ca θαη Mg πξνζηέζεθε δηάιπκα 

ζπγθέληξσζεο 4.500 mgl_1 La ζηα δείγκαηα θαη ζηα πξόηππα δηαιύκαηα, γηα ηελ απνθπγή 

παξεκβνιώλ από άιια ζηνηρεία. ηελ πεξίπησζε ησλ Ca, Mg, K θαη Na νη ζπγθεληξώζεηο 

εθθξάζζεθαλ ζε % ησλ ζηνηρείσλ επί ηεο μεξάο νπζίαο, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ Fe, Cu, Mn 

θαη Zn νη ζπγθεληξώζεηο εθθξάζζεθαλ ζε ppm ησλ ζηνηρείσλ επί ηεο μεξάο νπζίαο. 

2.4.3 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

StatGraphicsCenturion θαη ε ζεκαληηθόηεηα ησλ δηαθνξώλ ησλ κέζσλ ησλ ιηπαληηθώλ 

κεηαρεηξίζεσλ εθηηκήζεθε κε ην θξηηήξην Duncan ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p≤ 0,05. 

2.5 Αποηελέζμαηα 

 

2.5.1 Ματληαλόο 

 

Πίνακασ 4 Επίδραςθ του ςταδίου ςυγκομιδισ ςτθν μεταβολι τθσ νωπισ μάηασ του υπζργειου τμιματοσ και τθσ ξθράσ ουςίασ 
ςτον μαϊντανο 

ηάδην ζπγθνκηδήο (εκέξεο Νσπό βάξνο ππέξγεηνπ Ξεξάνπζία % 
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από ηελ ζπνξά) ηκήκαηνο (g/m
2
) 

35 549,46c 9,95 b 

41 832,83b 11,44 b 

45 918,78 a 15,27 a 

* Σηκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05). 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα 4 ζπλάγεηαη όηη ην λσπό βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο 

απμάλεηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην ζηάδην ζπγθνκηδήο κε ην κεγαιύηεξν βάξνο λα 

παξαηεξείηαη ζηηο 45 θαη ην κηθξόηεξν ζηηο 35 εκέξεο από ηελ ζπνξά. Ζ μεξά νπζία απμάλεηαη 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην ζηάδην ζπγθνκηδήο, κε ηελ κέγηζηε ηηκή λα παξαηεξείηαη ζηηο 45 

εκέξεο από ηελ ζπνξά, κε ηηο άιιεο δπν κεηαρεηξίζεηο λα κελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμύ 

ηνπο. 

Πίνακασ 5 Επίδραςθ του ςταδίου ςυγκομιδισ ςτθν μεταβολι των ςυγκεντρώςεων των κρεπτικών ςτοιχείων Ca, Ρ, K, Mg και Na 
ςτουσ φυτικοφσ ιςτοφσ ςτον άνθκο (επί τθσ ξθράσ ουςίασ %) 

ηάδην ζπγθνκηδήο 

(εκέξεο από ηελ 

ζπνξά) 

Ca Mg K Na P 

35 1,40 b 0,27 a 6,31 a 0,29 c 0,61 a 

41 1,44 a 0,28 a 5,16 b 0,49 a 0,44 b 

45 1,30 c 0,20 b 2,56 c 0,36 b 0,28 c 

* Σηκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05). 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 5 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

• P, K: ε ζπγθεληξώζεηο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ κεηώλεηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο 

εκέξεο από ηελ ζπνξά, κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο λα εκθαλίδνληαη ζηηο 35 εκέξεο θαη 

ηηο κηθξόηεξεο ζηηο 45 εκέξεο από ηελ ζπνξά. 

• Mg: ε πςειόηεξε ζπγθέληξσζή ηνπ παξαηεξείηαη ζηηο 35 θαη 41 εκέξεο από ηελ 

ζπνξά, θαη ε ρακειόηεξε ζηηο 45.    

• Ca: ε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζή ηνπ παξαηεξείηαη ζηηο 45 θαη ε πςειόηεξε ζηηο 41 

εκέξεο από ηελ ζπνξά.    

• Na: ε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζή ηνπ παξαηεξείηαη ζηηο 35 θαη ε πςειόηεξε ζηηο 41 

εκέξεο από ηελ ζπνξά. 
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Πίνακασ 6 Επίδραςθ του ςταδίου ςυγκομιδισ ςτθν μεταβολι των ςυγκεντρώςεων των ιχνοςτοιχείων Fe, Mn, Zn, Cu και B ςτουσ 
φυτικοφσ ιςτοφσ ςτθν ιμερθ ρόκα (ppm επί τθσ ξθράσ ουςίασ) 

ηάδην ζπγθνκηδήο 

(εκέξεο από ηελ 

ζπνξά) 

Fe Mn Zn Cu B 

35 126,38 b 85,40 a 44,90 ns 11,91 a 19,11 ns 

41 168,50 a 84,50 a 42,87 ns 9,60 b 20,89 ns 

45 65,56 c 61,33 b 43,62 ns 8,13 c 19,26 ns 

* Σηκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05). 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 6 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

• Cu: ε ζπγθέληξσζή ηνπ απμάλεηαη ζεκαληηθά απμαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ ζπγθνκηδήο. 

• Εn, B: νη ζπγθεληξώζεηο ηνπο δελ επεξεάδνληαη από ηα ζηάδην ζπγθνκηδήο. 

• Μn: ε ζπγθέληξσζή ηνπ ιακβάλεη ηελ πςειόηεξε ηηκή ζηηο 35 θαη ζηηο 41 εκέξεο 

από ηελ ζπνξά θαη ηελ κηθξόηεξε ζηηο 45. 

• Fe: ε ζπγθέληξσζή ηνπ ιακβάλεη ηελ πςειόηεξε ηηκή ζηηο 41 θαη ηελ κηθξόηεξε ζηηο 

45 εκέξεο από ηελ ζπνξά. 

•  

 

2.5.2 Ραδίθη 

 

Πίνακασ 7Επίδραςθ του ςταδίου ςυγκομιδισ ςτθν μεταβολι τθσ νωπισ μάηασ του υπζργειου τμιματοσ και τθσ ξθράσ ουςίασ 
ςτο ραδίκι. 

ηάδην ζπγθνκηδήο (εκέξεο 

από ηελ ζπνξά) 

Νσπό βάξνο ππέξγεηνπ 

ηκήκαηνο (g/m
2
) 

Ξεξάνπζία % 

28 325,66 c 8,13 c 

35 497,13 b 10,24 b 

41 583,01 a 12,20 a 

* Σηκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05). 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πίλαθα 5 ζπλάγεηαη όηη ην λσπό βάξνο θαη ε μεξά νπζία ηνπ 

ππέξγεηνπ ηκήκαηνο απμάλνληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην ζηάδην ζπγθνκηδήο, κε ηηο 
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κεγαιύηεξεο ηηκέο λα παξαηεξνύληαη ζηηο 41 εκέξεο θαη ηηο κηθξόηεξεο ζηηο 28 εκέξεο από ηελ 

ζπνξά. 

Πίνακασ 8 Επίδραςθ του ςταδίου ςυγκομιδισ ςτθν μεταβολι των ςυγκεντρώςεων των κρεπτικών ςτοιχείων Ca, Ρ, K, Mg και Na 
ςτουσ φυτικοφσ ιςτοφσ ςτθν Βαλεριανζλλα(επί τθσ ξθράσ ουςίασ %). 

ηάδην ζπγθνκηδήο 

(εκέξεο από ηελ 

ζπνξά) 

Ca Mg K Na P 

28 1,19 ns 0,38 a 5,58 a 0,52 ns 0,73 b 

35 1,37 ns 0,40 a 5,61 a 0,55 ns 0,82 a 

41 1,36 ns 0,31 b 4,81 b 0,52 ns 0,60 c 

* Σηκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05). 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 8 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

• Ca, Na: δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθάαπό ζηάδην ζπγθνκηδήο. 

• Κ, Mg: νη πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο παξαηεξνύληαη ζηηο 28 θαη ζηηο 35 εκέξεο από 

ηελ ζπνξά θαη νη ρακειόηεξεο ζηηο 41.    

• Ρ: ε ζπγθέληξσζή ηνπ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε ζηηο 35 εκέξεο από ηελ ζπνξά θαη 

ε ρακειόηεξε ζηηο 41.    

•  

Πίνακασ 9 Επίδραςθ του ςταδίου ςυγκομιδισ ςτθν μεταβολι των ςυγκεντρώςεων των ιχνοςτοιχείων Fe, Mn, Zn, Cu και B ςτουσ 
φυτικοφσ ιςτοφσ ςτθν Βαλεριανζλλα(ppm επί τθσ ξθράσ ουςίασ) 

ηάδην ζπγθνκηδήο 

(εκέξεο από ηελ 

ζπνξά) 

Fe Mn Zn Cu B 

28 114,35 b 65,97 c 44,63 a 7,13 b  23,33 ns 

35 113,05 b 93,88 b 34,61 b 9,83 a 22,60 ns 

41 147,67 a 104,73 a 30,53 c 8,28 ab 25,31 ns 

* Σηκέο πνπ αθνινπζνύληαη από ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε, δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζύκθσλα κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05). 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 9 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

• Fe: ε πςειόηεξε ζπγθέληξσζή ηνπ παξαηεξείηαη ζηηο 41 εκέξεο από ηελ ζπνξά θαη ε 

κηθξόηεξε ζηηο 28 θαη 35 κε ηηο δπν ηειεπηαίεο λα κελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμύ 

ηνπο. 

• Mn: νη πςειόηεξεο ηηκέο παξαηεξνύληαη ζηηο 41 εκέξεο από ηελ ζπνξά θαη ε 

ρακειόηεξε ζηηο 28. 
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• Β: ε ζπγθέληξσζή ηνπ δελ επεξεάδεηαη από ην ζηάδην ζπγθνκηδήο. 

• Zn: ε ζπγθέληξσζή ηνπ κεηώλεηαη ζεκαληηθά απμαλνκέλνπ ηνπ ζηαδίνπ αλαπηύμεσο 

ησλ θπηώλ, κε ηελ πςειόηεξε ηηκή λα παξαηεξείηαη ζηηο 28 εκέξεο θαη ηελ 

κηθξόηεξε ζηηο 41. 

• Cu: ε ζπγθέληξσζή ηνπ είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε ζηηο 35 εκέξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

28, ελώ κεηαμύ ησλ 28 θαη 41 εκεξώλ δελ παξαηεξνύληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Οη κηθξνζαιάηεο ηνπ κατληαλνύ θαη ηνπ ξαδηθηνύ απνηεινύλ δπν πνιύ ελδηαθέξνπζεο θπηηθέο 

επηινγέο ηόζν ζε ζρέζε κε ηελ ζξεπηηθή αμία θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όζν 

θαη ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ηηο απνδόζεηο ηνπο. ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε απόδνζε θαη ε κεηαβνιή ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην 

ζηάδην ζπγθνκηδήο. Λόγσ ηνπ όηη νη κηθξνζαιάηεο απνηεινύλ έλα πνιύ λέν είδνο ιαραληθώλ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκν λα δεκηνπξγεζνύλ πξσηόθνιια 

θαιιηέξγεηαο ηα νπνία ζα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή παξαγσγή ηνπο.  

Όπσο θαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, θαη ηα δπν θπηηθά είδε παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή λσπνύ πξντόληνο αιιά  θαη μεξάο νπζίαο. εκαληηθέο 

κεηαβνιέο παξαηεξνύληαη θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ην 

ζηάδην ζπγθνκηδήο, γεγνλόο ην νπνίν βνεζά ζηελ ρξήζηκε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ 

θαηαιιειόηεξν ρξόλν ζπγθνκηδήο, ηα ζρήκαηα ζξέςεο πνπ ζα εθαξκνζζνύλ θαη ηελ θαηάιιειε 

επηινγή ππνζηξώκαηνο. 

Οη κηθξνζαιάηεο απνηεινύλ κηα λέα θαηεγνξία ιαραληθώλ πνπ ζεσξνύληαη σο νη λέεο 

ππεξηξνθέο ηεο επνρήο καο. Σόζν ε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο όζν θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο δηαηξνθηθήο πνηόηεηαο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο απνηεινύλ λέα πεδία έξεπλαο 

έρνληαο σο ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Δπίζεο, ζηόρνο είλαη ε παξαγσγή πγηεηλώλ 

πξντόλησλ, κε ρακειόηεξεο ηηκέο. ύκθσλα κε ηηο έσο ηώξα έξεπλεο απνδεηθλύεηαη όηη 

ππάξρνπλ πνιιά ππνζρόκελα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ζε έλα 

ειεγρόκελν πεξηβάιινλ ζε ζρέζε: 

• Με ηελ κεηαρείξηζε ησλ ζπόξσλ αιιά θαη ηνπ κέζνπ ζπνξάο  πξηλ από ηε ζπνξά. ηόρνο 

εδώ είλαη θπξίσο ε ζπληόκεπζε ηνπ θύθινπ παξαγσγήο.  

• Με ηελ επηινγή γελεηηθνύ πιηθνύ. Πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο 

ιαραληθώλ, όπσο νη αλεπαξθώο αμηνπνηεκέλεο  θαιιηέξγεηεο ησλ άγξησλ βξώζηκσλ θπηώλ (πρ, 

ηαξαμάθν) θαη ε αλαδήηεζε ηζνξξνπίαο κεηαμύ πεξηεθηηθόηεηαο ζε θπηνζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
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• Με ηελ έξεπλα πάλσ ζηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ (πνηόηεηα, έληαζε θαη θσηνπεξίνδνο) πνπ 

παίδνπλ έλαλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν όρη κόλν ζηνλ ξπζκό αλαπηύμεσο θαη ζηελ αύμεζε ηεο 

παξαγσγήο, αιιά θαη ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο, ζε κέηαιια. 

• Με ηελ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο κεηαζπιιεθηηθά. Ο ηξόπνο ηεο ζπιινγήο, ηνπ 

πιπζίκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε  ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

κηθξνζαιαηώλ θαη ζηελ απνθπγή ηεο αλαπηύμεσο κηθξννξγαληζκώλ. Γειαδή επεξεάδνπλ ηελ 

δηάξθεηα δσήο θαη ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. Μεραληθέο βιάβεο πνπ εκθαλίδνληαη 

θαηά ηελ πιύζε θαη θαηά ηελ απνμήξαλζε ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Δπνκέλσο, 

ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ ηερλνινγίεο γηα λα μεπεξαζηνύλ απηνί νη πεξηνξηζκνί. 

• Ζ γνλνηππηθή κεηαβιεηόηεηα ζηελ επαηζζεζία ηεο ςύμεο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ην 

ζηάδην αλάπηπμεο, ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ζύλζεζε, απνηεινύλ 

νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ζην ρεηξηζκό ηεο ζπγθνκηζκέλεο παξαγσγήο 

γηα ηελ αλάπηπμε έηνηκσλ πξνο θαηαλάισζε πξντόλησλ αλώηεξεο πνηόηεηαο. 

• Άιινη ζεκαληηθέο παξάγνληεο είλαη ε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο, ε αηκνζθαηξηθή 

ζύλζεζε θαζώο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Με ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, αιιά θαη  ηελ 

κεηαβνιή ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ CO2 θαη ηνπ O2,  επεξεάδεηαη άκεζα θαη έκκεζα ε δηάξθεηα 

δσήο, ε αλάπηπμε νζκώλ θαη ε αλάπηπμε κηθξνβίσλ. 
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