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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 H ξίγαλε (Origanum vulgare.) είλαη θπηό ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae, 

πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα ε θαιιηέξγεηα ηνπ έρεη απνθηήζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ. Η 

αλάγθε εύξεζεο πγηνύο θαη αληηπξνζσπεπηηθνύ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ θαζώο 

θαη κεγάινπ αξηζκνύ θπηώλ είλαη πιένλ κεγάιε. ηελ παξνύζα εξγαζία 

εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άξδεπζε ησλ 

ζπόξσλ κε πδαηηθό δηάιπκα απμεκέλεο αιαηόηεηαο ζηελ βιάζηεζε ζπόξσλ ηνπ 

είδνπο. Οη ζπόξνη ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ζεξκνθξαζίεο 10, 20,ή 30 oC θαη ην λεξό 

άξδεπζήο ηνπο είρε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 2, 4, θαη 6 dSm-1. Σα πςειόηεξα 

πνζνζηά βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ επηηεπρζήθαλ όηαλ απηνί ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

ζεξκνθξαζία 10 ή 20 oC θαη ην λεξό άξδεπζεο είρε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 2 6 

dSm-1 . 
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ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ 

 θνπόο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

πνζνζηνύ βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare. Δμεηάζηεθαλ 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο ώζηε λα βξεζεί ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία βιάζηεζεο ηνπο. 

Δμεηάζηεθε επίζεο ε βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο αιαηόηεηαο, 

κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο αιαηηνύ ζην λεξό 

άξδεπζεο ζηε βιάζηεζε. Η αλάπηπμε θπηαξίσλ ηνπ είδνπο από ην μεθίλεκα ηεο 

βιάζηεζήο ηνπο ζε πεξηβάιινλ πςειήο αιαηόηεηαο ζα βνεζήζεη ζηνλ 

εγθιηκαηηζκό ηνπο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο άξδεπζεο ρσξίο ηελ θαηαπόλεζε απηώλ.  
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Τπεύθσνη ∆ήλωζη : Δγώ, ε Μσξαίηνπ Κσλζηαληίλα βεβαηώλσ όηη είµαη ε 
ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηίηιν ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ ΜΔ 
ΠΟΡΟ ΣΟ ΔΙΓΟ Origanum vulgare. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξώο νη πεγέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ, 
δεδνκέλσλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. ΚΑΣΑΓΧΓΗ, ΔΞΑΠΛΧΗ, ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

 H ξίγαλε (Origanum spp.) είλαη έλα πνώδεο θπηό ηεο νηθνγέλεηαο 

Lamiaceae, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πεξηζζόηεξα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά 

θπηά. Πνιιά από απηά είλαη εκπνξηθά εθκεηαιιεύζηκα θαη αληηκεησπίδνπλ κεγάιε 

δήηεζε (Schiuma, 1993). Η Σνπξθία, ε Υηιή, ην Πεξνύ, ην Μεμηθό, ε Διιάδα, ην 

Ιζξαήι, ε Αιβαλία, ε Ιλδνλεζία θαη ε Αίγππηνο είλαη νη ζεκαληηθόηεξεο ρώξεο 

παξαγσγήο.  

Σνπιάρηζηνλ 61 είδε 17 γέλε πνπ αλήθνπλ ζε έμη νηθνγέλεηεο αλαθέξνληαη σο 

«ξίγαλε». Η νηθνγέλεηα Lamiaceae (Labiatae) ζεσξείηαη ε πην ζεκαληηθή νκάδα 

πνπ πεξηέρεη ην γέλνο Origanum πνπ παξέρεη ηελ πεγή γλσζηώλ κπαραξηθώλ 

ξίγαλεο - ηνπξθηθήο θαη ειιεληθήο. Γύν γέλε ηεο νηθνγέλεηαο Verbenaceae (Lanata 

θαη Lippia) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ξίγαλεο (Bernath, 1996). Σν 

Oregano είλαη έλα εηήζην, πνιπεηέο θαη ζακλώδεο βόηαλν πνπ πξνέξρεηαη από ηηο 

πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Δπξσ-ηβεξίαο θαη ηνπ Ιξάλ-ηβεξίαο (Bayramoglu et 

al., 2008).  

 Σν Origanum syriacum L., γηα παξάδεηγκα είλαη έλα αξσκαηηθό, πνώδεο θαη 

πνιπεηέο θπηό πνπ αλαπηύζζεηαη ελδεκηθά ζηελ έξεκν ηνπ ηλά ηεο Αηγύπηνπ .Σα 

είδε Origanum είλαη ζπλήζσο μπιώδε πνιπεηή βόηαλα πνπ θζάλνπλ ύςε κέρξη 80 

cm θαη έρνπλ σνεηδή θύιια θαη ιεπθά ή κσβ άλζε (Δηθόλα 1.1). Σα αεξόβηα 

όξγαλα ηνπ θπηνύ, εηδηθά ηα ζηειέρε αθόκε θαη ηα θύιια θαιύπηνληαη ζπρλά, 

ππθλά, από αδεληθέο θαη κε αδεληθέο ηξίρεο (Bayramoglu et al., 2008). 
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Δηθόλα 1.1 O. cordifulium, ελδεκηθό ηεο Κύπξνπ 

 

 Σα πεξηζζόηεξα είδε Origanum δηαλέκνληαη ηνπηθά ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ, όπνπ αλαπηύζζνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο ζε μεξά, βξαρώδε θαη 

ζπρλά αζβεζηνιηζηθά εδάθε. Σν Origanum vulgare L. έρεη καθξάλ ηε κεγαιύηεξε 

γεσγξαθηθή δηαλνκή θαη κπνξεί λα βξεζεί ζε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ, ζηα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο επξσζπξηαθήο πεξηνρήο θαζώο θαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Ιξαλ (Δηθόλα 1.2). 

 

 

Δηθόλα 1.2 Καηαλνκή ηνπ γέλνπο Origanum  (Ietwsaart, 1980). 
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 Οη αδεληθέο ηξίρεο πνπ θαιύπηνπλ ηα ελαέξηα κέξε ησλ θπηώλ Origanum 

εθθξίλνπλ έλα αηζέξην έιαην κε κηα πνιύ ραξαθηεξηζηηθή νζκή. Λόγσ απηώλ ησλ 

αηζέξησλ ειαίσλ έρνπλ ζπιιερζεί ηνπηθά είδε Origanum εδώ θαη αηώλεο, γηα γεύζε 

παξαδνζηαθώλ πηάησλ θαζώο θαη γηα πνιινύο ζθνπνύο ζηελ παξαδνζηαθή 

ηαηξηθή.  

 ήκεξα, δύν αξσκαηηθέο πνηθηιίεο ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ Origanum, 

καληδνπξάλα (O. majorana L.) θαη ξίγαλε (ζπλήζσο από O. vulgare και O. onites 

L.) δηαηίζεληαη ζην εκπόξην θαη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε όιν ηνλ θόζκν σο 

δεκνθηιή θαξπθεύκαηα. Δθηόο από ηηο αηζζεηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο, ε ξίγαλε θαη ε 

καληδνπξάλα έρνπλ θαη άιιεο πνιύηηκεο ηδηόηεηεο. Μεηαμύ άιισλ, παξαηεξήζεθαλ 

αληηκπθεηηαθέο, αληηβαθηεξηαθέο, αληηνμεηδσηηθέο, αλαιγεηηθέο θαη αληηθαξθηληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Δθηόο από ηελ παξαδνζηαθή ρξήζε σο βόηαλν θνπδίλαο θαη ιατθή 

ζεξαπεία, ηα παξαζθεπάζκαηα ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ ξίγαλεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν ζηελ ηαηξηθή όζν θαη ζηε βηνκεραλία δσνηξνθώλ, 

ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθώλ, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο (Baričevič, 2002). 

 Παξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζεκαζία, ην γέλνο Origanum αλαθέξεηαη ζπρλά 

σο κηα ππνεθκεηαιιεπκέλε ηαμηλνκηθή κνλάδα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ λα κελ 

αμηνπνηεζεί πιήξσο. Απηό νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ έιιεηςε γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρεκηθή θαη γελεηηθή πνηθηινκνξθία ηνπ, αιιά θαη ζηελ πεξίπινθε ηαμηλόκεζε ηνπ 

γέλνπο πνπ πεξηπιέθεηαη από ηελ έθηαζε ηεο κνξθνινγηθήο κεηαβνιήο ησλ 

εθζεκάησλ ηαμηλνκηθώλ νπζηώλ Origanum ζηε θύζε (Padulosi, 1997). 

 

 

1.2. ΒΟΣΑΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ, ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΥΣ 

  

Η βνηαληθή ηαμηλόκεζε ηνπ είδνπο είλαη : 

 

Βαζίιεην: Plantae 

Φύιν: Magnoliophyta 

Κιάζε: Magnoliopsida 

Σάμε: Lamiales 



Σελίδα 11 από 44 

 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Γέλνο: Origanum 

Δίδνο: Origanum vulgare L. 

 

 To O. vulgare είλαη έλα εμαηξεηηθά πνηθηιόκνξθν είδνο πνπ θπκαίλεηαη από 

ηηο Αδόξεο, ηε Μαδέξα θαη ηηο Καλάξηεο Νήζνπο θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε κέζσ 

ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Αζίαο πξνο ηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη ηελ 

Σζηνπάλ. Δκθαλίδεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κέρξη θαη πςόκεηξν ηα 

4000 κέηξσλ. Αλζίδεη από Μάην έσο Οθηώβξην (Ietwsaart, 1980). 

 Σν Origanum herakleoticum L., είλαη έλα θξπγαλώδεο θπηό  πνπ θαη απηό 

έρεη ηξηρνεηδή επηθάιπςε ζην βιαζηό ηνπ θαη ην ύςνο ηνπ θπκαίλεηαη 30-80 cm. Σα 

θύιια ην π έρνπλ ζρήκα θώλνπ θαη είλαη έκκηζρα, ελώ από ηελ θάησ επηθάλεηα 

είλαη ηξηρσηά, ελώ  ηα άλζε δηαζέηνπλ σνεηδέ ζηαρύδηα. 

 Σν Origanum maiorana L., είλαη έλα είδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ 

πνιύθιαδν, ζθιεξό, θνθθηλσπό θαη ηξηρσηό,βιαζηό  ύςνπο 20-40 cm. 

 

 
Δηθόλα 1.3 Σν είδνο Origanum maiorana 
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1.3. ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ - ΑΠΑΙΣΗΔΙ Δ ΚΛΙΜΑ, ΔΓΑΦΟ ΚΑΙ ΝΔΡΟ 

1.3.1. ΓΔΝΙΚΑ 

  

H ξίγαλε ινηπόλ, είλαη έλα πνιπεηέο θπηό πνπ αλαπηύζζεηαη ζε ύςνο 

πεξίπνπ 1 κέηξνπ. Αλαπηύζζεηαη θαιά ζε θάζε ηύπν εδάθνπο, αιιά απαηηεί θαιή 

απνζηξάγγηζε. Αλζίδεη από ηνλ Μάην έσο ηνλ Ινύιην ηα ινπινύδηα είλαη 

εξκαθξόδηηα θαη ε επηθνλίαζε γίλεηαη από κέιηζζεο. Η παξαγσγή ινπινπδηώλ 

εμαξηάηαη από ην κήθνο ηεο εκέξαο. Απαηηεί έσο θαη ηξεηο κήλεο κεγάισλ εκεξώλ 

ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη γηα λα αλζίζνπλ. Σα θπηά πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ βξαρύηεξνπ θσηόο ηεο εκέξαο (12 ώξεο) είλαη πην δπλαηά, κε 

κεγαιύηεξε επηθάλεηα θύιισλ θαη κεγαιύηεξν μεξό βάξνο θπηώλ.  

 Οη ζπόξνη είλαη πνιύ κηθξνί θαη ππνινγίδεηαη όηη 1000 ζπόξνη δπγίδνπλ 

πεξίπνπ 0,25 g. Οη ζπόξνη ζπέξλνληαη ζε ζεξκνθήπην ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο 

(Φεβξνπάξηνο / Μάξηηνο) ζηνπο 10 - 13 ° C ζε κηθξό βάζνο (1 cm). Η βιάζηεζε 

ζπλήζσο ιακβάλεη ρώξα κέζα ζε 2 εβδνκάδεο. Σα θπηά κεηακνζρεύνληαη ζε 

κεκνλσκέλεο γιάζηξεο θαη όηαλ είλαη αξθεηά κεγάια γηα λα ρεηξηζηνύλ, θπηεύνληαη 

έμσ ζηηο κόληκεο ζέζεηο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ. 

 Σν θπηηθό πιηθό κπνξεί λα ιεθζεί κεηαμύ Μαξηίνπ θαη Οθησβξίνπ. Έλα 

κόζρεπκα πεξηιακβάλεη βιαζηνύο θαη ξίδεο θαη απηέο κπνξνύλ λα θπηεπηνύλ 

απεπζείαο ζηηο κόληκεο ζέζεηο ηνπο. πληζηάηαη λα θπηεύνληαη κηθξόηεξα ηκήκαηα 

ζε γιάζηξεο γηα λα αλαπηπρζνύλ ππό κεξηθή ζθίαζε ζε έλα κε ζεξκαηλόκελν 

ζεξκνθήπην κέρξη λα είλαη θαιά εγθαηεζηεκέλα. Απηά θπηεύνληαη ζηνλ αγξό θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο (Atallah, 2006). 

 Σα κνζρεύκαηα κπνξνύλ λα ζπιιερζνύλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ θαη κπνξνύλ εύθνια λα αλαπηύμνπλ ξίδεο ππό πςειή 

πγξαζία ή νκίριε ζε πιαζηηθνύο δίζθνπο γεκάηνπο κε κίγκα ή πεξιίηε θαη ηύξθε 

(1:1). Οη βιαζηνί θόβνληαη ζε κήθνο 5-10 cm θαη ην θύιισκα αθαηξείηαη από ην 

βαζηθό κηζό ηνπ ζηειέρνπο. Σα κνζρεύκαηα έπεηηα βπζίδνληαη ζε νξκόλε 

ξηδνβνιίαο (ζθόλε απμίλεο) γηα 1 δεπηεξόιεπην θαη εηζάγνληαη ζην κέζν ηεο 

γιάζηξαο ζε βάζνο 2 έσο 4 cm. 
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 Σα κνζρεύκαηα δελ πξέπεη λα αθήλνληαη λα αθπδαησζνύλ θαη ε θαιύηεξε 

κέζνδνο γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο πγξαζίαο είλαη ε ρξήζε κηαο δηαιείπνπζαο 

άξδεπζεο πνπ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά. Ο αξηζκόο ησλ κνζρεπκάησλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη κε επηηπρία κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 90% ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

κνξθή απμίλεο ζε ζθόλε. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί, σζηόζν, όηη από ηε 

ζηηγκή πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ξηδηθό ζύζηεκα, ηα ζπνξόθπηα ξίγαλεο πνπ 

θαιιηεξγνύληαη είλαη πνιύ επαίζζεηα ζην λεξό θαη ην ζξεπηηθό ζηξεο θαη ηα 

πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο κπνξεί λα πξνθύςνπλ από θαζπζηεξεκέλε άξδεπζε 

(Marzi, 1996). 

 Η ξίγαλε είλαη κηα πνιπεηήο θαιιηέξγεηα. Όηαλ θαιιηεξγείηαη, ην θπηό 

παξακέλεη παξαγσγηθό γηα πεξίπνπ 3-4 ρξόληα, αιιά πνιινί παξάγνληεο 

κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηε καθξνδσία ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη : 

 

1. Υεηκεξηλόο παγεηόο  

2. Μπθεηνινγηθέο Αζζέλεηεο 

3. Δληνκνινγηθνί ερζξνί 

4. Αξηζκόο θνπώλ 

 

 Οη απώιεηεο ησλ θπηώλ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ όηαλ ηα θπηά ζπγθνκίδνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ. ηνλ Λίβαλν, ε πεξίνδνο θαιιηέξγεηαο ξίγαλεο 

αξρίδεη ηνλ Μάξηην θαη ηειεηώλεη ηνλ Ννέκβξην. ηελ πην θξύα πεξίνδν, Ννέκβξην-

Φεβξνπάξην, δελ ζεκεηώλεηαη αλάπηπμε θαη ε θαιιηέξγεηα αλέρεηαη ζεξκνθξαζίεο 

θάησ από -5 έσο -10 ° C. Η αλζνθνξία ησλ θπηώλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ 

Ινύλην έσο ηνλ Ινύιην, όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 

 Η πξνεηνηκαζία ηεο γεο γίλεηαη ζπλήζσο κε κία ή δύν αξώζεηο ζε βάζνο 20 

έσο 25 cm . Η θύηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ην θζηλόπσξν ή ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο 

ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ελώ ζηα ηέιε ηεο άλνημεο ζε πεξηνρέο κε πνιύ θξύνπο 

ρεηκώλεο. 

 Η απόζηαζε ησλ θπηώλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ ζεηξώλ από 50 

cm έσο 1 m θαη από 20 έσο 40 cm κέζα ζε ζεηξέο αλάινγα κε ηα εξγαιεία 

δηαρείξηζεο θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα αιιά θαη 

ηε ζπγθνκηδή (Putievsky, 1996). 
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Δηθόλα 1.4 πζηεκαηηθή Καιιηέξγεηα ξίγαλεο 

 

 Καλνληθά, ε ξίγαλε θαιιηεξγείηαη ζε μεξέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Η 

άξδεπζε δελ είλαη απαξαίηεηε ην θαινθαίξη, εθηόο εάλ ζρεδηαζηεί θαη κηα δεύηεξε 

ζπγθνκηδή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ρξεηαζηεί πόηηζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

μεξήο πεξηόδνπ γηα λα αλαπηπρζεί ζσζηά. Η άξδεπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

εβδνκαδηαία δηαζηήκαηα ή αθόκε θαη κία θνξά θάζε δύν εβδνκάδεο γηα ηέζζεξηο 

ώξεο θάζε θνξά. Η νξγαληθή ιίπαλζε ζπληζηάηαη ζε 1 ηόλν ιηπαζκαηνπνηεκέλεο 

θνπξηάο θαη ε νπνία εθαξκόδεηαη ζηα ηέιε ηνπ θζηλνπώξνπ. 

 

 

1.4. ΙΓΙΟΣΗΣΔ  

1.4.1. ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 

  

Οη πνιύηηκεο αηζζεηηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο ησλ εηδώλ Origanum 

βαζίδνληαη θπξίσο ζηα αηζέξηα έιαηα ηνπο, ηα νπνία είλαη πνιύπινθα κίγκαηα 

πεξίπνπ 30-50 κνλν- θαη ζεζθηηεξπελίσλ πνπ παξάγνληαη ζηηο ηξίρεο πνπ 

θαιύπηνπλ ηα ελαέξηα κέξε ησλ θπηώλ (Δηθόλα 1.5). 
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Δηθόλα 1.5 Κάιπθεο Αηζέξηνπ Διαίνπ ζην O. vulgare 

 

 ην γέλνο Origanum (αιιά θαη εληόο ησλ εηδώλ θαη αθόκε θαη ησλ 

πιεζπζκώλ) ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ είλαη κάιινλ 

κεηαβιεηή θαη έρνπλ πεξηγξαθεί πνιινί δηαθνξεηηθνί ρεκεηνηύπνη. Γεληθά, ηα 

αηζέξηα έιαηα ησλ εηδώλ Origanum πνπ πεξηγξάθνληαη από ηνλ όξν ξίγαλε είλαη 

πινύζηα ζε θαηλνιηθά κνλνηεξπελνεηδή, θπξίσο γ-ηεξπηλέλην, p-θπκέλην, 

θαξβαθξόιε θαη / ή ζπκόιε. ηα πηεηηθά έιαηα ηεο καληδνπξάλαο («O majoriana») 

νη ελώζεηο απηέο ζρεδόλ απνπζηάδνπλ θαη ηα πςειά πνζνζηά ησλ «ζαβηλπιηθώλ» 

ελώζεσλ (δηθπθιηθώλ κνλνηεξπελνεηδώλ, θπξίσο ηνπ ζαβηλελίνπ, ηνπ θηηξηθνύ 

άιαηνο θαη ηνπ ηξαλζαβηλελίνπ θαη ηνπ νμηθνύ άιαηνο έρνπλ παξαηεξεζεί.  Έρνπλ 

επίζεο παξαηεξεζεί ελώζεηο ηξηώλ αθόκε βηνρεκηθώλ νκάδσλ, αθπθιηθά 

κνλνηεξπελνεηδή (π.ρ. β-κπξζελίνπ, γεξαληόιεο, ιηλαινόιεο), ελώζεηο όπσο 

θακθνξά, θακθέλην, βνξλεόιε θαη ζεζθηηεξπελνεηδή (Skoula and Harborne, 2002). 

 Λόγσ ηνπ έληνλνπ εκπνξηθνύ ελδηαθέξνληνο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα 

επηθεληξώζεθε έληνλα ζηηο πηεηηθέο ελώζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

εηώλ, απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα άιια ζπζηαηηθά, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηα 

θαηλνιηθά νμέα θαη ηα θιαβνλνεηδή θαζώο ζεσξνύληαη όηη εκπιέθνληαη ζηελ 

πςειή αληηνμεηδσηηθή δξάζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε δηαθνξεηηθά παξαζθεπάζκαηα 

θπηηθνύ πιηθνύ . Καζώο ηέηνηεο έξεπλεο ζπρλά βαζίδνληαη ζε έλα κηθξό αξηζκό 

θπηηθώλ εθρπιηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ζπγθεληξσκέλα δείγκαηα θπηώλ δελ 
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είλαη πνιύ γλσζηά ε δηα- θαη ελδν-εηδηθή πνηθηινκνξθία απηώλ ησλ ελώζεσλ 

(Goze, 2009). 

 Η ξίγαλε θαη ε καληδνπξάλα πεξηέρνπλ κηα έλσζε κε επηζπκεηή ζηε 

δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ, ηελ πδξνθηλόλε. Η πδξνθηλόλε, έλαο κεηαβνιίηεο ηεο 

αξβνπηίλεο, βξέζεθε λα έρεη επαηνηνμηθή, λεθξνηνμηθή, κεηαιιαμηνγόλνο θαη 

θαξθηλνγόλν δξάζε ζε δηάθνξεο κειέηεο ζε δώα (Peters , 1997).  

 Δπηπιένλ, δεκνζηεύζεθε κηα ππόζεζε πνπ ζπλδέεη ηε θαηλόιε θαη ηελ 

πδξνθηλόλε σο αηηηώδεηο παξάγνληεο γηα ηε ιεπραηκία. Μέρξη ζήκεξα, ε γλώζε 

ζρεηηθά κε ηελ δηαθπηηαξηθή θαη ελδν-εηδηθή πνηθηινκνξθία ηεο αξβνπηίλεο ζην 

γέλνο Origanum είλαη ζπάληα. Τςειέο πνζόηεηεο αξβνπηίλεο απνκνλώζεθαλ από 

ην O. majorana (καληδνπξάλα) ελώ ζην θπηηθό πιηθό ηνπ O. vulgare (έλα από ηα 

εκπνξηθά είδε ξίγαλεο δελ βξέζεθε απηή ε έλσζε (McDonald et al., 2001). 

 ήκεξα, ε ξίγαλε θαη ε καληδνπξάλα ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο σο βόηαλα 

θνπδίλαο, αιιά ν πινύηνο ζε πνιύηηκεο ελώζεηο ηηο πξνδηαζέηεη γηα πεξαηηέξσ 

εθαξκνγέο. Πνιιέο in vivo κειέηεο απέδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

αηζέξησλ ειαίσλ γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ ζηηο 

δσνηξνθέο, νη νπνίεο ζα απαγνξεπηνύλ ζηελ ΔΔ ζην κέιινλ (Docic θαη Bilkei, 

2003).  

 Σα αηζέξηα έιαηα ή ηα κεκνλσκέλα ζπζηαηηθά αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο ξίγαλεο 

δνθηκάζηεθαλ επίζεο επηηπρώο γηα ην δπλακηθό ζπληεξήζεσο ησλ ηξνθίκσλ 

(Olmedo , 2009). Οξηζκέλεο in vitro θαη in vivo κειέηεο επηβεβαίσζαλ όηη 

ππάξρνπλ πνιιά ππνζρόκελεο θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο ζε αηζέξηα έιαηα από 

θπηά ηνπ γέλνπο Origanum. Απηέο νη αλαθνξέο αληηπξνζσπεύνπλ κηα κηθξή 

επηινγή πξόζθαησλ εξεπλώλ πνπ αζρνινύληαη κε πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπ 

θπηηθνύ πιηθνύ Origanum ή ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπ (Liang θ.α., 2010). 

 Οη αηζζεηηθέο ηδηόηεηεο ηεο ξίγαλεο θαη ηεο καληδνπξάλαο θαη νη επηδξάζεηο 

ησλ παξαζθεπαζκάησλ Origanum θπζηθά ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ρεκηθέο 

ηδηόηεηεο ηνπ κεηαπνηεκέλνπ θπηηθνύ πιηθνύ. Η θπζηθή κεηαβιεηόηεηα ησλ εηδώλ 

Origanum παξέρεη έλα επξύ θάζκα ελδηαθεξόλησλ βηνηύπσλ γηα ηελ επηινγή θαη 

ηα επαθόινπζα θαιιηεξγεηηθά ή αλαπαξαγσγηθά πξνγξάκκαηα. Ωζηόζν, γηα λα 

αμηνπνηεζεί ε ππάξρνπζα κεηαβιεηόηεηα, απαηηνύληαη νη βέιηηζηεο πιήξεηο 

κειέηεο πιεζπζκνύ, νη νπνίεο δηεξεπλνύλ ην εύξνο ηεο ρεκηθήο κεηαβιεηόηεηαο 

πνπ ππάξρεη θαη απνθαιύπηνπλ επίζεο ζπάληνπο ρεκεηνηύπνπο πνπ ζπρλά 

παξαβιέπνληαη.  
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 Σα αηζέξηα έιαηα είλαη ζπκππθλσκέλα, πδξόθνβα πγξά πνπ απνηεινύληαη 

από δηάθνξα ηεξπέληα. Σα ηεξπέληα είλαη ε κεγαιύηεξε θαη πην δηαδεδνκέλε 

θαηεγνξία δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ ζηα θπηά θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ εληνπηζηεί 

πάλσ από 20.000 (Connolly and Hill, 1991).  

 ηα θπηά ηα ηεξπέληα έρνπλ πνιιέο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. πκκεηέρνπλ 

ζηελ αλάπηπμε, ζηελ θιηκαηηθή πξνζαξκνγή θαζώο θαη ζηηο πνηθίιεο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ θπηώλ, όπσο ε πξνζέιθπζε επηθνληαζηώλ, ε 

πξνζηαζία ησλ παζνγόλσλ θαη ησλ θπηνθάγσλ ή ε επηθνηλσλία κε γεηηνληθά θπηά 

(Pichersky and Gershenzon, 2002). 

 Βηνζπλζεηηθά, όια ηα ηεξπέληα πξνέξρνληαη από ηηο απιέο κνλάδεο C5 

ππξνθσζθνξηθνύ ηζνπεληελπιίνπ (IPP) θαη δηθσζθνξηθνύ δηκεζπιαιιπιίνπ 

(DMAPP). Η ζύλζεζε ηεξπελίνπ κηαο ηαμηλνκηθήο βαζκίδαο ειέγρεηαη θπξίσο από 

έλα ζύλνιν ζπλζεηάζεσλ κνλν-, ζεζθη- θαη δηηεξπελίνπ πνπ θαηαιύνπλ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό ηνπ αληίζηνηρνπ ηεξπελνεηδνύο πξνδξόκνπ ζηηο γνληθέο δνκέο 

θάζε ηύπνπ (Tholl, 2006). 

 Ο Bin (2005) δηεμήγαγε νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ πνιπθαηλνιώλ ζηα 

εθρπιίζκαηα ησλ θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae. Δπηπιένλ, 26 ελώζεηο ζηε 

ξίγαλε, όπσο θαηλνιηθά νμέα (θαθετθό νμύ, ξ-θνπκαξηθό νμύ, ξνζκαξηληθό νμύ, 

θακπεθεξόιε), πηεηηθέο ελώζεηο (θαξβαθόιε) θαη θιαβνλνεηδή. 

 Μηα πνηθηιία θαηλνιηθώλ ελώζεσλ έρεη εληνπηζηεί ζε θπηά ξίγαλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξνζκαξηληθώλ, θαθετθώλ θαη ξ-θνπκαξηθώλ νμέσλ , 

ησλ θαηλνιηθώλ κνληεξπελίσλ, ηεο θαξβαθξόιεο θαη ηεο ζπκόιεο θαη ησλ 

θιαβνλνεηδώλ, ηεο ινπηενιίλεο, ηεο απηγελίλεο, ηεο κπξηθεηίλεο θαη ηεο 

ηεξεθεηίλεο . Αλ θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

επηθεληξώλεηαη ζηελ ξίγαλε σο αηζέξην έιαην θαη νη ζπζηαηηθέο ελώζεηο ηεο 

θαξβαθξόιεο θαη ζπκόιεο, νη νπνίεο πηζηεύεηαη όηη πξνθαινύλ ηελ αληηνμεηδσηηθή 

ηεο δξάζε, έρεη απνδεηρζεί επίζεο  όηη ηα εθρπιίζκαηα, ηα νπνία απνκνλώλνληαη 

από κηα ζεηξά δηαθνξεηηθώλ ελώζεσλ, είλαη πινύζηα ζε θαηλνιηθά νμέα θαη ηα 

θιαβνλνεηδή έρνπλ επίζεο ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε (Triantaphyllou , 2001). 

 Σα θαξνηελνεηδή έρνπλ πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ από 

δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ε ρεκεία, ε βηνρεκεία, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ησλ 

ηξνθίκσλ, ε ηαηξηθή, ε θαξκαθεπηηθή θαη ε δηαηξνθή γηα πεξηζζόηεξν από έλαλ 

αηώλα θαη απηέο νη ζπλαξπαζηηθέο ελώζεηο ζπλερίδνπλ λα δηεξεπλνύληαη έληνλα. 

 ηε θύζε, ηα θαξνηελνεηδή επζύλνληαη θπξίσο γηα ην θόθθηλν, ην θίηξηλν θαη 
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ην πνξηνθαιί ρξώκα. Ωζηόζν, ζηνπο πξάζηλνπο θπηηθνύο ηζηνύο, ην ρξώκα ησλ 

θαξνηελνεηδώλ θαιύπηεηαη από ηελ πην θπξίαξρε ρξσζηηθή νπζία, ηελ 

ρισξνθύιιε θαη γίλνληαη εκθαλή κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνηθνδόκεζεο ηεο 

ρισξνθύιιεο. Απηό ην θαηλόκελν κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαηά ηελ σξίκαλζε ησλ 

θξνύησλ θαζώο θαη ζηα θύιια ηνπ θζηλνπώξνπ. ε ηξόθηκα, πέξαλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο σο θπζηθώλ ρξσζηηθώλ νπζηώλ θαη ηνπ πξνδξόκνπ ξόινπ ηνπο 

ζηελ βηνζύλζεζε βηηακίλεο Α, νη ελώζεηο απηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

πξόζζεηα ηξνθίκσλ γηα ρξσκαηηζκό.  

 Σα θαξνηελνεηδή είλαη κηα νκάδα θίηξηλνπ-πνξηνθαιί-θόθθηλσλ ρξσζηηθώλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε κηα πνηθηιία θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαζώο θαη ζε άιγε, 

κύθεηεο θαη βαθηήξηα. Σα θαξνηελνεηδή δελ κπνξνύλ λα ζπληεζνύλ ζην ζώκα θαη 

είλαη παξόληα απνθιεηζηηθά σο απνηέιεζκα ηεο θαηάπνζεο από άιιεο πεγέο, είηε 

θαηάπνζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θπηνύ είηε πξντόληνο από δών πνπ έρεη θαηαλαιώζεη 

απηή ηελ θπηηθή πεγή, π.ρ. νη θξόθνη απγώλ είλαη θίηξηλνη ιόγσ ησλ θαξνηελνεηδώλ 

πνπ πεξηέρνπλ (Tholl, 2006). 

 Ο Zein, (2011) κειέηεζε ηε ζύλζεζε ιηπαξώλ νμέσλ από ηα θύιια από 

άγξηα θαη θαιιηεξγνύκελα O. syriacum. Σα 16 ιηπαξά νμέα ηαπηνπνηήζεθαλ κε 

αλάιπζε ρξσκαηνγξαθίαο κεζπιεζηέξσλ ιηπαξώλ νμέσλ θαη έδεημε όηη ην 

κπξηζηηθό νμύ ήηαλ ην θπξίαξρν ζπζηαηηθό ηόζν ζηα άγξηα όζν θαη ζηα 

θαιιηεξγεκέλα θύιια κεηά ηελ αλζνθνξία (61,50 θαη 79,07% αληίζηνηρα) θαη ζηηο 

πεξηόδνπο έλνλεο άλζηζεο (84,15 θαη 76,33% αληίζηνηρα). Γελ ππήξρε ίρλνο 

κπξηζηηθνύ νμένο πξηλ από ηελ αλζνθνξία. Σν κπξηζηηθό νμύ είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθό ζηελ πξόθιεζε ηνπ ήπαηνο λα ζπλζέηεη ηε ρνιεζηεξόιε. 

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα παξαζθεπάζκαηα ζαπνπληνύ, αξώκαηα, θαιιπληηθά, 

αξώκαηα, επίζεο σο πξώηεο ύιεο ζε κπαραξηθά θαη ζηνλ θαξκαθεπηηθό ηνκέα.  

Σν κπξηζηνιετθό νμύ βξέζεθε ζε κηθξόηεξε πνζόηεηα κεηά ηελ αλζνθνξία, θαη έρεη 

παξαηεξεζεί όηη κπνξεί λα έρεη θπηηαξνηνμηθή δξάζε θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

πξνζηάηε (Iguchi et al., 2001).  

 Σν αλζξώπηλν ζώκα κπνξεί λα παξάγεη όια ηα ιηπαξά νμέα εθηόο από δύν 

από απηά πνπ ρξεηάδεηαη, ηα νπνία πξέπεη λα παξέρνληαη κέζσ ηεο αλζξώπηλεο 

δηαηξνθήο. Ωο εθ ηνύηνπ, ην ιηλειατθό νμύ θαη ην ιηλνιεληθό νμύ είλαη απαξαίηεηα 

ιηπαξά νμέα γηα ηνλ άλζξσπν. ην ζώκα, ηα βαζηθά ιηπαξά νμέα 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή νξκνληθώλ νπζηώλ πνπ ξπζκίδνπλ 

έλα επξύ θάζκα ιεηηνπξγηώλ, όπσο :  
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 ε πίεζε ηνπ αίκαηνο 

 ε πήμε ηνπ αίκαηνο 

 ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ ζην αίκα 

 ε αλνζνινγηθή απόθξηζε  

 ε αληίδξαζε θιεγκνλήο ζε ινίκσμε από ηξαπκαηηζκό 

 

 Σν θπξίαξρν ιηπαξό νμύ ζηα θύιια πξηλ από ηελ αλζνθνξία ήηαλ ην 

ιηλνιεληθό νμύ (51,73% γηα ηα άγξηα θαη 49,34% γηα ην θαιιηεξγνύκελν Origanum). 

Η πνζόηεηα ηνπ ιηλνιετθνύ νμένο ήηαλ κηθξόηεξε από 10%. Σα απνηειέζκαηα 

απηά επηηξέπνπλ ηελ ηαμηλόκεζε ησλ θύιισλ πξηλ από ηελ αλζνθνξία θαη γηα 

ηνπο δύν πιεζπζκνύο σο πεγή βαζηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ. Γελ είλαη ην ίδην γηα ηα 

θύιια κεηά ηελ αλζνθνξία. 

   

 
Δηθόλα 1.6 Υεκηθόο Σύπνο ζπκόιεο θαη Καξβαθόιεο 

 

Σν αηζέξην έιαην ξίγαλεο είλαη γλσζηό γηα ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηνπ ηδηόηεηεο, 

θαζώο θαη γηα ηηο αληηκπθεηηαθέο θαη αληηνμεηδσηηθέο ηνπ δξάζεηο. Όηαλ 

ζπιιέγνληαη ηα θπηά ζην ζσζηό ζηάδην αλάπηπμεο θαη εθρπιίδνληαη κε αηκό, ην 

αηζέξην έιαην ξίγαλεο είλαη έλα κείγκα ηξηάληα ζρεδόλ δηαθνξεηηθώλ ελώζεσλ. Σα 

θύξηα ζπζηαηηθά, ε θαξβαθξόιε (55-85%) θαη ε ζπκόιε (0-5-10%),νη νπνίεο έρνπλ 

ηελ πην ηζρπξή αληηκηθξνβηαθή δξάζε ιόγσ ηεο θαηλνιηθήο δνκήο ηνπο. Μειέηεο 



Σελίδα 20 από 44 

 

κεραληζκνύ έδεημαλ όηη ε θαξβαθξόιε θαη ε ζπκόιε ζαλαηώλνπλ βαθηεξηαθά 

θύηηαξα κεηαβάιινληαο ηε δηαπεξαηόηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο 

πξνθαιώληαο δηαξξνή βαζηθώλ θαηηόλησλ. 

 Δπηιεθηηθόηεηα έλαληη Gram-αξλεηηθώλ βαθηεξίσλ αιιά κε κηθξόηεξε 

δξαζηηθόηεηα έλαληη Gram-ζεηηθώλ Lactobacillus θαη Bifidobacterium έρεη επίζεο 

παξαηεξεζεί σο δξάζε απηώλ ησλ νπζηώλ. Η αληηκηθξνβηαθή δξάζε ηνπ αηζέξηνπ 

ειαίνπ ξίγαλεο έρεη θαηαδεηρζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Η δξαζηηθόηεηα πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηε κέζνδν αλάιπζεο, ηελ πεγή αηζέξηνπ ειαίνπ ξίγαλεο θαη ηηο 

απνκνλσκέλεο βαθηεξηαθέο απνκνλώζεηο. 

 Σα αληηνμεηδσηηθά είλαη ελώζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηε βιάβε ησλ θπηηάξσλ 

θαη ησλ ηζηώλ ζην ζώκα. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζην έληεξν, ην νπνίν 

εθηίζεηαη ζπλερώο ζε δηαηξνθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηνπο ηζηνύο ηνπ. Σν έληεξν είλαη ε πξώηε γξακκή άκπλαο 

έλαληη εληεξηθώλ παζνγόλσλ παξαγόλησλ. Όηαλ ηα βαθηήξηα ή νη ηνί εηζβάιινπλ 

ζε θύηηαξα ηνπ εληέξνπ, ην ζώκα απνθξίλεηαη κε θιεγκνλή. Η θιεγκνλή παξάγεη 

"αληηδξαζηηθά ελδηάκεζα νμπγόλνπ" ή ROI, ηα νπνία θαηαζηξέθνπλ νξγαληζκνύο 

πνπ παξάγνπλ αζζέλεηεο. Ωζηόζν, απηά ηα ROI είλαη αξθεηά ηνμηθά θαη ζπρλά 

πξνθαινύλ αθνύζηεο βιάβεο ζηνπο ηζηνύο. Σα αληηνμεηδσηηθά εμνπδεηεξώλνπλ ηα 

ROI θαη άιια κόξηα πνπ βιάπηνπλ ηνπο ηζηνύο ηνπ μεληζηή. 

 Η ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ξηδώλ νμπγόλνπ είλαη κηα κέζνδνο κέηξεζεο ηεο 

αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο ζε βηνινγηθά δείγκαηα. Μηα κεγάιε πνηθηιία ηξνθίκσλ 

έρεη δνθηκαζηεί ρξεζηκνπνηώληαο απηή ηε κεζνδνινγία, ελώ νξηζκέλα κπαραξηθά, 

κνύξα θαη όζπξηα έρνπλ πςειή βαζκνινγία. Η ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο πςειήο 

αληηνμεηδσηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ θαη ηνπ ζεηηθνύ 

αληίθηππνπ ησλ ηξνθώλ πνπ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε θξνύηα θαη ιαραληθά 

ζεσξείηαη όηη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ άκπλα θαηά πνιιώλ πγηώλ ζπλζεθώλ, 

ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο επίζεο έρεη πςειή ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ξηδώλ 

νμπγόλνπ (Chun, 2005). 

 ηελ έξεπλα ηνπ Mellencamp (2011) ρξεζηκνπνηήζαλ έλαλ επηθπξσκέλν 

πξνζδηνξηζκό κηθξνηηηινδόηεζεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ αληηβαθηεξηαθή δξάζε 

ηνπ αηζέξηνπ έιαηνπ ξίγαλεο. Η ειάρηζηε αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε (MIC ) θαη ε 

ειάρηζηε βαθηεξηνθηόλνο ζπγθέληξσζε (MBC) γηα αξθεηνύο παζνγόλνπο 

παξάγνληεο από ηνπο ρνίξνπο θαη άιινπο δσηθνύο πιεζπζκνύο, δηεξεπλήζεθε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ : 
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 Escherichia coli 

 Salmonella enteritidis  

 S. typhimurium 

 Klebsiella pnemoniae  

 Staphylococcus aureus 

 

 Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα MIC θαη MBC θπκαίλνληαλ από 1,25-10,0 

κg / ml, κε ηελ MBC λα είλαη ίζε κε ηε MIC ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

απνδεηθλύεη ηε βαθηεξηνθηόλν δξάζε. Παξόκνηα βαθηεξηνθηόλνο δξάζε ηνπ . Η 

ειάρηζηε αλαζηαιηηθή ζπγθέληξσζε (MIC ) θαη ε ειάρηζηε γηα ηα Clostridium 

perfringens θαη Candida albicans έρεη δηεξεπλεζεί από πξνεγνπκέλσο. 

 Αξθεηά από ηα βαθηήξηα απηήο ηεο κειέηεο είλαη δσνλνζνγόλα παζνγόλα 

(Salmonella spp., E. coli Ο157: Η7, L. monocytogenes) ή έρνπλ δσνλνηηθό 

δπλακηθό. Σν S. aureus είλαη έλα δύζθνιν παζνγόλν σο πξνο ηελ  εμάιεηςή ηνπ, 

θαη είηε πξνθαιεί καζηίηηδα ζε γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο ζπζηεκαηηθέο 

ινηκώμεηο ζηνπο αλζξώπνπο.  

 Ο αλζεθηηθόο ζηε κεζεηηιίλε S. aureus (MRSA) ππήξμε πξόζθαηα ζηνλ 

ηύπν ιόγσ ηεο απμαλόκελεο εμάπισζήο ηνπ ζηνπο αλζξώπνπο εθηόο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πηζαλήο ζπζρέηηζεο κε ηνπο ρνίξνπο, ηα 

πνπιεξηθά θαη άιια δώα. Οη ινηκώμεηο πνπ πξνθαινύληαη από ην MRSA είλαη 

δύζθνιν λα ζεξαπεπζνύλ ιόγσ ηεο αληνρήο ηνπο ζηα αληηβηνηηθά. Σα 

απνηειέζκαηα από απηέο ηηο κειέηεο δείρλνπλ όηη ν S. aureus ζαλαηώλεηαη 

απνηειεζκαηηθά κε ρξήζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ξίγαλεο ζε ζπγθεληξώζεηο 

παξόκνηεο κε άιιεο παζνγόλα (Weese, 2010). 

 Απηά ηα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλύνπλ όηη ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο έρεη 

πςειή αληηκηθξνβηαθή δξάζε γηα παζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ 

αζζέλεηα ησλ ρνίξσλ. Σν πνιύ πςειό επίπεδν αληηνμεηδσηηθήο δξάζεο ηνπ 

αηζέξηνπ ειαίνπ ξίγαλεο κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη ηα εληεξνθύηηαξα από 

θιεγκνλώδεηο βιάβεο πνπ πξνθαινύληαη από δξαζηηθά κόξηα νμπγόλνπ πνπ 

απειεπζεξώλνληαη θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σν  

αηζέξην έιαην ξίγαλεο έρεη πνιιά νθέιε γηα ηε βηνκεραλία ρνηξνεηδώλ: 
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1. είλαη έλα αζθαιέο θαη απνδεθηό ζπζηαηηθό ηξνθήο 

2. έρεη ηζρπξή δξαζηηθόηεηα έλαληη gram αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ θαηά gram 

βαθηεξίσλ  

3. δελ αθήλεη ππνιείκκαηα ζην πεξηβάιινλ 

 

 Έρεη απνδεηρζεί ζπλεξγηζηηθή δξάζε κεηαμύ ηνπ αηζέξηνπ έιαηνύ ξίγαλεο θαη 

ησλ θνηλώλ αληηβηνηηθώλ. Όηαλ ην αηζέξην έιαην ξίγαλεο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ηνπ 

ή ζε ζπλδπαζκό κε αληηβηνηηθά ζα επηηξέςεη ζηνλ παξαγσγό λα κεηώζεη ηε ρξήζε 

αληηβηνηηθώλ δηαηεξώληαο παξάιιεια ηελ πξνζηαηεπηηθή πγεία ηνπ εληέξνπ 

(Mellencamp , 2011) 

 

1.5. ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ ΣΟ ΔΙΓΟ  

Σν είδνο Origanum vulgare X applii πνιιαπιαζηάζηεθε κε επηηπρία 

ρξεζηκνπνηώληαο έθθπηα θνξπθώλ βιαζηώλ. ην ζηάδην ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ 

ησλ θαιιηεξγεηώλ ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ θπηνξπζκηζηηθώλ 

νπζηώλ ΝΑΑ θαη ΒΑ, ρσξίο όκσο ε ρξήζε ηνπο λα απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ 

βιαζηώλ θαη ησλ θόκβσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ. 

Οη Laghmouchi Yousif, et al, (2017), κειεηώληαο ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αιαηόηεηαο ζηελ βιάζηεζε ηνπ είδνπο Origanum 

compactum ππνζηεξίδνπλ όηη ε θαιπηέξε ζεξκνθξαζία βιάζηεζεο είλαη απηή ησλ 

15 νC θαη όηη ε αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο κεηώλεη ηελ βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ. 

Oη Thanos et al.,(2005)  επηζεκαίλνπλ όηη ζπόξνη ηνπ O. dictamnus 

βιαζηαίλνπλ ζην ζθνηάδη θάησ από ην ζρεηηθά δξνζεξό, "Μεζνγεηαθό" εύξνο 

ζεξκνθξαζίαο, 10-20 ° C. ε ππνβέιηηζηεο ζεξκνθξαζίεο ε βιάζηεζε απιά 

παξεκπνδίζηεθε ρσξίο νπνηαδήπνηε επαγσγή δεπηεξνγελνύο αδξάλεηαο. Απηό ην 

είδνο ραξαθηεξίζηεθε επηπξνζζέησο από έλα βξαδύ ξπζκό βιάζηεζεο, ην νπνίν 

ζα κπνξνύζε λα εληζρπζεί ζεκαληηθά θάησ από θπκαηλόκελεο ζεξκνθξαζίεο. Σν 

ιεπθό θσο αύμεζε επίζεο ηελ ηαρύηεηα ηεο βιάζηεζεο, εηδηθά θάησ από ζπλζήθεο 

ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ("ρεηκώλα"). Μηα παξόκνηα ελίζρπζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

ππό ην θόθθηλν θσο, ελώ ε ηειηθή βιαζηεηηθόηεηα θαηαζηέιιεηαη έληνλα από ην 

κπιε θαη ην έληνλν θσο-θόθθηλν θσο. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818117300245#!
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Σν είδνο Origanum vulgare X applii πνιιαπιαζηάζηεθε κε επηηπρία 

ρξεζηκνπνηώληαο έθθπηα θνξπθώλ βιαζηώλ. ην ζηάδην ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ 

ησλ θαιιηεξγεηώλ ρξεζηκνπνίεζαλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ θπηνξπζκηζηηθώλ 

νπζηώλ ΝΑΑ θαη ΒΑ, ρσξίο όκσο ε ρξήζε ηνπο λα απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ 

βιαζηώλ θαη ησλ θόκβσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ. 

 Η κειέηε ησλ Sevindik et al., (2017)  δείρλεη όηη ν ζπλδπαζκόο BA + GA3 

είρε σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκό ηνπιάρηζηνλ 6 βιαζηώλ / έθθπην κεηά ηελ 

πξώηε θαιιηέξγεηα θαη όηη απηνί νη βιαζηνί ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ αλεπηπγκέλε 

ξίδα ζε 1,5 mgL-1 IBA. Σα θπηά ζα κπνξνύζαλ ηόηε λα εγθιηκαηηζηνύλ 

απνηειεζκαηηθά. Απηό ην πξσηόθνιιν παξνπζηάδεη έηζη έλα απιό θαη 

απνηειεζκαηηθό πξσηόθνιιν κηθξνπνιιαπιαζηαζκνύ γηα ην ελδεκηθό ηνπξθηθό O. 

sipyleum. Σν ΒΑ ζην 1 mgL-1 ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ πξόθιεζε βιαζηώλ από ηα 

θνξπθαία κεξηζηώκαηα ηνπ O. sipyleum πξνεξρόκελνπ από ζπόξνπο, αιιά κόλν 

όηαλ 550 mgL-1 CaCl2 πξνζηέζεθε επίζεο ζην κέζν MS . 

Οη Leelavathi et al., (2013) δηαπίζησζαλ όηη ην κέζν MS κε 2 mgL-1 ΒΑ θαη 

0,5 mgL-1 2, 4-D πξνθάιεζε ηνπο πεξηζζόηεξνπο βιαζηνύο (κε 

πνζνηηθνπνηεκέλνπο) από in vitro νθζαικνύο. Σόζν νη Morone-Fortunato et al. 

(2008) θαη νη Lattanzio et al., (2009) θαηάθεξαλ λα αλαπηύμνπλ πνιιαπινύο 

βιαζηνύο από καζραιηαίνπο νθζαικνύο ηνπ O. vulgare subs. hirtum ζε ζξεπηηθό 

κέζν MS κε 1 mgL-1 ΒΑ, κε εθρύιηζε δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ ζηελ ηειεπηαία, 

επαγσγή . Οη Ueno και Shetty (1998) δηαπίζησζαλ επίζεο όηη ην 1 mgL-1 BA ήηαλ 

ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηνλ κηθξνπνιιαπιαζηαζκό ηνπ O. vulgare .  

Οη Socorro et al., (1998) πεξηγξάθνπλ επίζεο ην κηθξνπνιιαπιαζηαζκό 

από δύν καζραιηαίνπο νθζαικνύο πνπ ιήθζεθαλ από θπηά ηνπ O. bastetanum 

παξνπζία 0,05 mgL-1 BA θαη ήηαλ πνιύ απνηειεζκαηηθόο . 

 Η κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε από ηνπο Goleniowski et al., (2003).  

επέηξεςε ηελ αλάπηπμε in vitro κεξηζησκάησλ θαη επέηξεςε επίζεο 

πνιιαπιαζηαζκό in vitro. Γεδνκέλνπ όηη ε ξίγαλε «Mendocino» δελ παξάγεη 

ζπόξνπο, απηή ε δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ην κηθξνπνιιαπιαζηαζκό  ελόο 

ελήιηθνπ θπηνύ κε επηζπκεηά αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο πνιιαπιαζηαζκόο κε 

ηελ ηζηνθαιιηέξγεηα πξνζέθεξε κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν γηα ηελ παξαγσγή 

κεγάισλ, νκνηνγελώλ θαη απαιιαγκέλσλ από αζζέλεηεο πιεζπζκώλ. Απηέο νη 

ηερληθέο κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ επηιεγκέλνπο γνλόηππνπο λα εγθαηαζηαζνύλ 

γξήγνξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, όπσο ζηελ πεξίπησζή ηεο έξεπλαο απηήο , 
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αιιά θαη λα παξάγνπλ πεξίπνπ 20.000 θπηά κεηά από 4 κήλεο. Ο δείθηεο 

επηβίσζεο ζην ζεξκνθήπην ήηαλ 90%. 

 Οη Oluk et al., (2009) , αλέπηπμαλ έλα πξσηόθνιιν κηθξνπνιιαπιαζηαζκνύ 

ρξεζηκνπνηώληαο θπηά ξίγαλεο. Υξεζηκνπνίεζαλ θνξπθαία κεξηζηώκαηα 

δελδξπιιίσλ ειηθίαο 17 εκεξώλ θαη πνιιαπιαζίαζαλ βιαζηνύο ζε 

ηξνπνπνηεκέλν Murashige-Skoog (MSM) πνπ πεξηέρεη 550 mg / 1 CaCl2 γηα 

παξαηεηακέλε αλάπηπμε. Πνιιαπινί βιαζηνί (3.7 ± 0.3 βιαζηνύο / έθθπην) 

παξήρζεζαλ ζε κέζν πνπ πεξηέρεη 1 mg / L βελδπιακηλνπνπξίλε (ΒΑΡ). Ο 

πνιιαπιαζηαζκόο ησλ βιαζηώλ απμήζεθε ζε 7,8 ± 0,4. 96% ησλ βιαζηώλ πνπ 

έρνπλ ξίδεο ζε έλα κέζν θαιιηέξγεηαο κε 0,5 mg / L ηλδνινβνπηπξηθό νμύ (IBA) 

κεηά από 3 εβδνκάδεο. Σα θπηάξηα εγθιηκαηίζηεθαλ ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Σν 

76% απηώλ επηβίσζαλ ζην ζεξκνθήπην. Απηά ηα in vitro παξαγόκελα θπηώλ είλαη 

ήδε ππό αμηνιόγεζε γηα ηε ζύλζεζε αηζέξησλ ειαίσλ ηνπο.   

 Οη Arafeh,  et al., (2003) παξνπζίαζαλ έλα απιό θαη αμηόπηζην πξσηόθνιιν 

γηα in vitro κηθξνπνιιαπιαζηαζκό άγξηνπ Syrian maijoram (Origanum syriacum 

L.). Οη ζπόξνη έδεημαλ όηη είλαη θαιό πιηθό έλαξμεο γηα in vitro εγθαηάζηαζε, 

δίλνληαο έλα απνδεθηό πνζνζηό βιάζηεζεο. Οη ρακειέο ζπγθεληξώζεηο 

θπηνθηληλώλ έδσζαλ πςειόηεξν πνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα ζην Origanum 

syriacum L., ελώ ε θαιύηεξε αλάπηπμε παξαηεξήζεθε κόλν όηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ΙΑΑ. Σν πςειό πνζνζηό ησλ εγθιηκαηηζκέλσλ θπηώλ παξέκεηλε 

πγηέο θαη παξνπζίαζε έληνλε αλάπηπμε ζην ζεξκνθήπην. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

2.1. ΤΛΙΚΑ 

 

2.1.1. ΦΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

Ωο θπηηθό πιηθό ρξεζηκνπνηήζεθε ζπόξνο από κεηξηθά ελήιηθα κεηξηθά 

θπηά ηα νπνία αλαπηύζζνληαλ ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Υεικνύ. Σα θπηά 

αθέζεθαλ γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά ηελ άλζηζε (έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017) 

ώζηε λα αλαπηπρζνύλ θαη λα σξηκάζνπλ νη ζπόξνη ηνπ είδνπο πάλσ ζε απηά. ηε 

ζπλέρεηα νη βιαζηνί κε ηνπ ζπόξνπο κεηαθέξζεθαλ ζην Δξγαζηήξην Γεσξγίαο ηνπ 

ΣΔΙ Πεινπνλλήζνπ, όπνπ δηαρσξίζηεθαλ νη ζπόξνη από ηνπο βιαζηνύο θαη 

απνζεθεύηεθαλ ζε ζεξκνθξαζία 4 νC.Οη ζπόξνη ηνπ είδνπο παξέκεηλαλ ζηνπο 4 

νC γηα 6 κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαζηάζεθαλ ζηα ηξπβιία γηα βιάζηεζε 

 

 

2.1.2. ΤΛΙΚΑ ΒΛΑΣΗΗ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΑΛΤΜΑΣΟ ΒΛΑΣΗΗ ΠΟΡΧΝ 

 

πόξνη ηνπ είδνπο ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηξπβιία Petri γηα βιάζηεζε. ηα 

ηξπβιία ηνπνζεηήζεθε δηεζεηηθό ραξηί, ην νπνίν είρε δηαβξαρεί κε λεξό αιαηόηεηαο 

2, 4 ή 6 ds. 

1. Σξπβιία Petri δηακέηξνπ 9 cm 

2. Γηεζεηηθό ραξηί βιάζηεζεο ζπόξσλ 

3. Υισξηνύρν Νάηξην 
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2.2. ΜΔΘΟΓΟΙ 

 

2.2.1. ΜΔΘΟΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΟΡΧΝ 

 

πόξνη ηνπ είδνπο Origanum vulgare εγθαηαζηάζεθαλ ζε ηξπβιία Petri ηα 

νπνία πεξηείραλ εηδηθό δηεζεηηθό ραξηί βιάζηεζεο ζπόξσλ. Σόζν πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο όζν θαη ζηε ζπλέρεηα νη ζπόξνη αξδεύνληαλ κε λεξό δηαθόξσλ 

ζπγθεληξώζεσλ αιαηόηεηαο ώζηε λα δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα βιάζηεζεο ησλ 

ζπόξσλ ζε ζπλζήθεο; απμεκέλεο αιαηόηεηαο.  

πόξνη ηνπ είδνπο όπσο αλαθέξζεθε 2.1.1., πνπ είραλ απνζεθεπηεί ζε 

ζεξκνθξαζία 4 νC γηα έμη κήλεο, αθνύ επηιέρηεθαλ ζε ζηεξενζθόπην, (Δηθ. 2.1.) 

εγθαηαζηάζεθαλ ζε ηξπβιία Petri (100 ζπόξνη αλά ηξπβιίν). ηα ηξπβιίν Petri 

πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ, ηνπνζεηήζεθε εηδηθό δηεζεηηθό ραξηί 

βιάζηεζεο ζπόξσλ ην νπνίν δηα βξέρηεθε κε λεξό απμεκέλεο αιαηόηεηαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα αιαηόηεηαο. Οη ζπόξνη ζηε ζπλέρεηα 

ζε όιε ηελ πεξίνδν βιάζηεζήο ηνπο αξδέπνληαλ κε δηάιπκα ηεο ίδηαο αιαηόηεηαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ αιαηόηεηαο πνπ ήηαλ θαη ηξεηο 

κεηαρεηξίζεηο ηνπ πεηξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ρισξηνύρν λάηξην ην νπνίν 

πξνζηέζεθε ζε θαηάιιειεο πνζόηεηεο έηζη ώζηε λα δηακνξθσζνύλ ηα ηξία 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ ζξεπηηθνύ δηαιύκαηνο: 2, 4, θαη 

6 dSm-1 . 

Σα ηξπβιία κε ηνπο ζπόξνπο ηνπνζεηήζεθαλ γηα επώαζε ζε ζάιακν 

ζηαζεξώλ θαη πιήξσο ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ (ζηνπο 10 ºC, 20 ºC ή 30 ºC κε 16h 

θσηνπεξίνδν ππό 37,5 μmol m² s¹ fluorescent ζπλερέο θσο) θαη παξέκεηλαλ ζε 

απηόλ γηα 40 εκέξεο έσο όηνπ νινθιεξσζεί ε βιάζηεζε ηνπο. ε θάζε δηαθνξεηηθή 

ζπγθέληξσζε αιαηόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 επαλαιήςεηο ησλ 100 ζπόξσλ 

(Δηθ. 2.2). Υξεζηκνπνηήζεθαλ 400 ζπόξνη αλά επέκβαζε θαη 3600 ζπόξνη ζην 

ζύλνιό ηνπο. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο νη ζπόξνη ηεο θάζε επέκβαζεο 

αξδεύνληαλ αλά κία ή δύν εκέξεο κε λεξό ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέκβαζεο ελώ αλά 

εκεξά ειέγρνληαλ ην πνζνζηό βιάζηεζήο ησλ ζπόξσλ ηνπ θάζε ηξπβιίνπ.  
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Δηθόλα 2.1. Δπηινγή ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare ζην 

ζηεξενζθόπην. 
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Δηθόλα 2.2. Tνπνζέηεζε ηξπβιίσλ ζε ζάιακν ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ 

 

 

2.2.2  ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ – ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεηξακάησλ έγηλε κε ην 

πξόγξακκα STATGRAPHIS CENTURION. Η ζεκαληηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

ειέγρζεθε κε αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο (ANALYSIS OF ANOVA).  

Η ζύγθξηζε ησλ κέζσλ έγηλε κε ηε κέζνδν Students ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο Ρ ≤ 0.05 (*) ή Ρ ≤ 0.01 (**). Αλάινγα κε ηελ θάζε επηκέξνπο 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζε απηήλ 



Σελίδα 29 από 44 

 

ζρεδηάζηεθαλ, κνλνπαξαγνληηθά θαη δηπαξαγνληηθά πεηξάκαηα θαη εθαξκόζηεθε 

ην Δληειώο Σπραηνπνηεκέλν ρέδην. ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ νη κέζνη 

πνπ αθνινπζνύληαη από δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ηεο ιαηηληθήο αιθαβήηνπ 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Ο αξηζκόο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλά πεηξακαηηθή δηαδηθαζία αλαγξάθεηαη ζε θάζε πίλαθα 

απνηειεζκάησλ. 

Καηά ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ, σο επαλάιεςε 

ζεσξήζεθε ην θάζε ηξπβιίν πνπ ηνπνζεηήζεθε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΛΑΣΗΗ ΠΟΡΧΝ ΠΟΤ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΒΛΑΣΗΗ ΣΟΤ 10 oC 

 

πόξνη ηνπ είδνπο όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.2.2. 

εγθαηαζηάζεθαλ γηα βιάζηεζε ζηνπο 10 νC. Οη ζπόξνη όπσο αλαθέξζεθε 

εγθαηαζηάζεθαλ θαη αξδεύνληαλ κε λεξό πνπ είρε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αιαηόηεηαο, πνπ ήηαλ θαη νη επεκβάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο (ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

ησλ ηξηώλ επηπέδσλ αιαηόηεηαο ήηαλ 2, 4 ή 6 dSm-1). ηελ θάζε ηηκή ειεθηξηθήο 

αγσγηκόηεηαο ηνπνζεηήζεθαλ 400 ζπόξνη (4 ηξπβιία ησλ 100 ζπόξσλ ην 

θαζέλα). Σα ηξπβιία κε ηνπο ζπόξνπο εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζάιακν ζηαζεξώλ θαη 

ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ ζηνπο 10 νC, θαη γηα 40 εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπο θαζεκεξηλά κεηξηόηαλ ε βιάζηεζή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο βιάζηεζεο 

ησλ ζπόξσλ αλαγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο 1 έσο 3.  

 

Πίνακας 1. Δπίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζηελ βιάζηεζε 

ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ ζε 

ζεξκνθξαζία 10 νC, n=4. Δθηίκεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ 5 εκέξεο κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Δπέκβαζε Πνζνζηό βιάζηεζεο (%) 

2 dSm-1 . 2 

4 dSm-1 0 

6 dSm-1 0 

αγσγηκόηεηα λεξνύ άξδεπζεο (Α) NS 

Μέζνη κε δηαθνξεηηθό ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

NS κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Η έλαξμε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ζηνπο 10 νC πξαγκαηνπνηήζεθε 

πέληε εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα ηξπβιία, αιιά ήηαλ πνιύ ρακειά 

(Πίλ. 1). 

Μεηά ηελ παξέιεπζε δώδεθα εκεξώλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ 

ζηα ηξπβιία, ηα πνζνζηά βιάζηεζεο ηνπο απμήζεθαλ ζεκαληηθά. πόξνη πνπ 

αξδεύνληαλ κε λεξό βξύζεο βιάζηεζαλ κε ην πςειόηεξν πνζνζηό, αληίζεηα ε 

αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αιαηηνύ ζην λεξό άξδεπζεο ησλ ζπόξσλ κείσζε ην 

πνζνζηό βιάζηεζεο ηνπο. Σα πνζνζηά βιάζηεζεο ζηηο δύν ζπγθεληξώζεηο ηνπ 

αιαηηνύ δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ (Πίλ. 2). 

 

Πίνακας 2. Δπίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζηελ βιάζηεζε 

ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ ζε 

ζεξκνθξαζία 10 νC, n=4. Δθηίκεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ 12 εκέξεο κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Δπέκβαζε Πνζνζηό βιάζηεζεο (%) 

2 dSm-1 . 39 a 

4 dSm-1 8  b 

6 dSm-1 11  b 

αγσγηκόηεηα λεξνύ άξδεπζεο (Α) * 

Μέζνη κε δηαθνξεηηθό ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

NS κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε 40 εκεξώλ από ηελ βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο βιάζηεζήο ηνπο, ην πςειόηεξν πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ 

ζπόξσλ παξαηεξήζεθε όηαλ απηνί ηνπνζεηήζεθαλ ζε λεξό βξύζεο, ελώ νη 

ζπόξνη πνπ αξδεύνληαλ κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε αιαηηνύ βιάζηεζαλ κε 

ζεκαληηθά ρακειόηεξα πνζνζηά (Πίλ. 3). Η ζπγθέληξσζε ηνπ αιαηηνύ ζην νπνίν 

ηνπνζεηήζεθαλ θαη αξδεύνληαλ νη ζπόξνη  δελ κεηέβαιε ην πνζνζηό βιάζηεζήο 

ηνπο (Πίλ. 3) 
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Πίνακας 3. Δπίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζηελ βιάζηεζε 

ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ ζε 

ζεξκνθξαζία 10 νC, n=4. Δθηίκεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ 40 εκέξεο κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Δπέκβαζε Πνζνζηό βιάζηεζεο (%) 

2 dSm-1 . 59 a 

4 dSm-1 24 b 

6 dSm-1 25 b 

αγσγηκόηεηα λεξνύ άξδεπζεο (Α) * 

Μέζνη κε δηαθνξεηηθό ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

NS κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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3.2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΛΑΣΗΗ ΠΟΡΧΝ ΠΟΤ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΒΛΑΣΗΗ ΣΟΤ 20 oC 

 

πόξνη ηνπ είδνπο όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.2.2. 

εγθαηαζηάζεθαλ γηα βιάζηεζε ζηνπο 20 νC. Οη ζπόξνη όπσο αλαθέξζεθε 

εγθαηαζηάζεθαλ θαη αξδεύνληαλ κε λεξό πνπ είρε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αιαηόηεηαο, πνπ ήηαλ θαη νη επεκβάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο (ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

ησλ ηξηώλ επηπέδσλ αιαηόηεηαο ήηαλ 2, 4 ή 6 dSm-1). ηελ θάζε ηηκή ειεθηξηθήο 

αγσγηκόηεηαο ηνπνζεηήζεθαλ 400 ζπόξνη (4 ηξπβιία ησλ 100 ζπόξσλ ην 

θαζέλα). Σα ηξπβιία κε ηνπο ζπόξνπο εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζάιακν ζηαζεξώλ θαη 

ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ ζηνπο 20 νC, θαη γηα 40 εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπο θαζεκεξηλά κεηξηόηαλ ε βιάζηεζή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο βιάζηεζεο 

ησλ ζπόξσλ αλαγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο 4 έσο 6.  

Η έλαξμε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ζηνπο 20 νC πξαγκαηνπνηήζεθε 

πέληε εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα ηξπβιία, 

 

Πίνακας 4. Δπίδξαζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ λεξνύ άξδεπζεο 

ζηελ βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare. Δγθαηάζηαζε ησλ 

ζπόξσλ ζε ζεξκνθξαζία 20 νC, n=4. Δθηίκεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ 5 

εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Δπέκβαζε Πνζνζηό βιάζηεζεο (%) 

2 dSm-1 . 19 a 

4 dSm-1 9 c 

6 dSm-1 15 b 

αγσγηκόηεηα λεξνύ άξδεπζεο (Α) * 

Μέζνη κε δηαθνξεηηθό ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

NS κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

 

ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ε ρακειή ηηκή αιαηόηεηαο ηνπ 

δηαιύκαηνο απμάλεη ζεκαληηθά ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ (Πίλ. 4). Η 

αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο (ηηκή ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο από ηα 4 ζηα 6 dSm-1 ) δελ 
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κείσζε πεξαηηέξσ αιιά αληίζεηα αύμεζε ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ηνπ 

είδνπο (Πίλ 4).  

H αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπόξσλ από ηνπο 10 νC 

ζηνπο 20 νC αύμεζε ζεκαληηθά ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο βιάζηεζήο ηνπο ζε όια ηα επίπεδα αιαηόηεηαο (Πίλ. 1 θαη Πίλ. 4). 

ην κέζν ηεο πεξηόδνπ βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ε ρακειή ηηκή αιαηόηεηαο 

ηνπ δηαιύκαηνο ζπλερίδεη λα απμάλεη ζεκαληηθά ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ 

ζπόξσλ (Πίλ. 5). Η αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο (ηηκή ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο από ηα 

4 ζηα 6 dSm-1 ) δελ επεξέαζε ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο (Πίλ 

5).  

H αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπόξσλ από ηνπο 10 νC 

ζηνπο 20 νC δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ην πνζνζηό βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζήο ηνπο ζε όια ηα επίπεδα αιαηόηεηαο (Πίλ. 2 θαη Πίλ. 5). 

Φαίλεηαη όηη ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ βιάζηεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πξώηε 

κέηξεζε βιάζηεζεο ζηνπο 20 νC ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 10 νC δελ ζπλερίζηεθε θαη 

ζηελ ππόινηπε πεξίνδν βιάζηεζήο ηνπο.  

 

Πίνακας 5. Δπίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζηελ βιάζηεζε 

ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ ζε 

ζεξκνθξαζία 20 νC, n=4. Δθηίκεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ 12 εκέξεο κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.6)6 

Δπέκβαζε Πνζνζηό βιάζηεζεο (%) 

2 dSm-1 . 27 a 

4 dSm-1 15 b 

6 dSm-1 18 b 

αγσγηκόηεηα λεξνύ άξδεπζεο (Α) * 

Μέζνη κε δηαθνξεηηθό ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

NS κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο, ην πνζνζηό 

βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζην ρακειό επίπεδν αιαηόηεηαο 
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ήηαλ ην πςειόηεξν από απηό ησλ ζπόξσλ πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζηηο άιιεο δύν 

ζπγθεληξώζεηο αιαηόηεηαο (Πίλ. 6).  Σα πνζνζηά βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ (γηα ηηο 

ίδηεο ζπγθεληξώζεηο αιαηόηεηαο) ζηνπο 20 νC, ήηαλ ρακειόηεξα από ηα αληίζηνηρα 

ησλ 10 νC (Πίλ. 3 θαη Πίλ. 6).  

 

 

Πίνακας 6. Δπίδξαζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζηελ βιάζηεζε 

ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο Origanum vulgare. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ ζε 

ζεξκνθξαζία 20 νC, n=4. Δθηίκεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ 40 εκέξεο κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Δπέκβαζε Πνζνζηό βιάζηεζεο (%) 

2 dSm-1 . 31 a 

4 dSm-1 17 b 

6 dSm-1 20 b 

αγσγηκόηεηα λεξνύ άξδεπζεο (Α) * 

Μέζνη κε δηαθνξεηηθό ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

NS κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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3.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΛΑΣΗΗ ΠΟΡΧΝ ΠΟΤ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΒΛΑΣΗΗ ΣΟΤ 30 oC 

 

πόξνη ηνπ είδνπο όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.2.2. 

εγθαηαζηάζεθαλ γηα βιάζηεζε ζηνπο 30 νC. Οη ζπόξνη όπσο αλαθέξζεθε 

εγθαηαζηάζεθαλ θαη αξδεύνληαλ κε λεξό πνπ είρε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αιαηόηεηαο, πνπ ήηαλ θαη νη επεκβάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο (ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

ησλ ηξηώλ επηπέδσλ αιαηόηεηαο ήηαλ 2, 4 ή 6 dSm-1). ηελ θάζε ηηκή ειεθηξηθήο 

αγσγηκόηεηαο ηνπνζεηήζεθαλ 400 ζπόξνη (4 ηξπβιία ησλ 100 ζπόξσλ ην 

θαζέλα). Σα ηξπβιία κε ηνπο ζπόξνπο εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζάιακν ζηαζεξώλ θαη 

ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ ζηνπο 30 νC, θαη γηα 40 εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπο θαζεκεξηλά κεηξηόηαλ ε βιάζηεζή ηνπο. Μεηά θαη ηελ παξέιεπζε θαη ησλ 40 

εκεξώλ θαλέλαο ζπόξνο ηνπ είδνπο Origanum vulgare, δελ βιάζηεζε ζε θακκία 

από ηηο ηξεηο ζπγθεληξώζεηο αιαηόηεηαο. 
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3.4. ΤΝΓΤΑΜΟ ΔΠΙΓΡΑΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗΝ ΒΛΑΣΗΗ 

ΠΟΡΧΝ ΣΟΤ Origanum vulgare  

 

ηε ζπλέρεηα εθηηκήζεθε ν ζπλδπαζκόο ησλ επηδξάζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ λεξνύ άξδεπζεο ζηελ βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ. 

 

Πίνακας 7. Δπίδξαζε ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο αιαηόηεηαο ηνπ λεξνύ 

άξδεπζεο θαζώο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο 

Origanum vulgare ζην πνζνζηό βιάζηεζή ηνπο. Δγθαηάζηαζε ησλ ζπόξσλ ζηηο 

αλαγξαθόκελεο ζεξκνθξαζίεο θαη άξδεπζή ηνπο κε λεξό κε ηηο αλαγξαθόκελεο 

ειεθηξηθέο αγσγηκόηεηεο, n=4. Δθηίκεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ ζπόξσλ 40 εκέξεο 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Θεξκνθξαζία 

εγθαηάζηαζεο (Α) 

Ηιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα 

λεξνύ άξδεπζεο (Β) 

Πνζνζηό βιάζηεζεο (%) 

10 νC 2 dSm-1 . 59 a 

4 dSm-1 24 bc 

6 dSm-1 24 bc 

20 νC 2 dSm-1 . 31 b 

4 dSm-1 17 c 

6 dSm-1 20 bc 

30 νC 2 dSm-1 . 0 d 

4 dSm-1 0 d 

6 dSm-1 0 d 

Θεξκνθξαζία 

εγθαηάζηαζεο (Α) 

* 

Ηιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα 

λεξνύ άξδεπζεο (Β) 

* 

Α Υ Β NS 

Μέζνη κε δηαθνξεηηθό ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

NS κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  

* ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% 
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Η ηνπνζέηεζε ησλ ζπόξσλ γηα βιάζηεζε ζηνπο 10 νC, αύμεζε ζεκαληηθά 

ην πνζνζηό βιάζηεζήο ηνπο, ζηνπο 30 ε βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ αλαζηάιζεθε. 

Η αύμεζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο άξδεπζεο ησλ 

ζπόξσλ ζηα 4 dSm-1 θαη 6 dSm-1 έλαληη ησλ 2 dSm-1 κείσζε ζεκαληηθά ηνπ 

πνζνζηό βιάζηεζήο ηνπο (Πίλ 7).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.2.2., ζπόξνη ηνπ είδνπο Origanum 

vulgare εγθαηαζηάζεθαλ γηα βιάζηεζε ζηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ 10, 20 θαη 30 νC αη 

ηαπηόρξνλα ηα ηξπβιία πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη ζπόξνη δηα βξέρηεθαλ από ηελ 

αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ βιάζηεζεο κε λεξό δηάθνξσλ επίπεδσλ 

αιαηόηεηαο (ηα δηαιύκαηα είραλ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα 2, 4 ή 6 dSm-1) πνπ 

απνηεινύζαλ θαη ηηο επεκβάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο.  

Η ηνπνζέηεζε ησλ ζπόξσλ ζε ζεξκνθξαζία 20 νC πξνθάιεζε ηελ ηαρύηεξε 

βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο. Με ηελ νινθιήξσζε όκσο ηεο βιάζηεζεο ησλ 

ζπόξσλ, ην πνζνζηό βιάζηεζεο ηνπο ήηαλ ρακειόηεξν απηνύ ησλ ζπόξσλ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο 10  νC. 

Η ζεξκνθξαζία ησλ 30 ήηαλ όπσο δηαπηζηώζεθε απαγνξεπηηθή γηα ηελ 

βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ αλεμάξηεηα ηεο αιαηόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο άξδεπζήο 

ηνπο. 

Ή αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο ησλ ζπόξσλ από ηελ ηηκή ηεο 

ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ησλ 2 dSm-1 ζηα 4 θαη 6 dSm-1, κείσζε ζεκαληηθά ην 

πνζνζηό βιάζηεζήο ηνπο όηαλ απηνί είραλ ηνπνζεηεζεί γηα βιάζηεζε ζηνπο 10  

θαη 20 νC.   

Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ζπκθσλνύλ κε ηνπο Laghmouchi Yousif, et al, 

(2017), νη νπνίνη κειεηώληαο ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αιαηόηεηαο 

ζηελ βιάζηεζε ηνπ είδνπο Origanum compactum, ζπκπέξαλαλ όηη ε αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο βιάζηεζεο από ηνπο 15 ζηνπο 25 νC κείσζε ην πνζνζηό 

βιάζηεζήο ηνπο όπσο επίζεο θαη ε αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο 

άξδεπζεο ησλ ζπόξσλ.   

Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζηελ βιάζηεζε ησλ ζπόξσλ ηνπ είδνπο 

θαη ηελ ζπλδπαζηηθή επίδξαζε ζην πνζνζηό βιάζηεζεο ηνπο ηόζν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο όζν θαη ζηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο 

άξδεπζεο ησλ ζπόξσλ.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878818117300245#!
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Δηθόλα 4.1 Μεηαθύηεπζε ησλ ζπόξσλ ζε εδαθηθό ππόζηξσκα 

 

Σα ζπνξόθπηα πνπ είραλ θπηξώζεη ζηα ηξπβιία, κεηαθέξζεθαλ ζε εδαθηθό 

ππόζηξσκα ηύξθεο πεξιίηεο, ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζάιακν αλάπηπμεο θαη 

εμειίρηεθαλ ζε πγηή θπηά ηνπ είδνπο (Δηθ. 4.1 θαη 4.2). 
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Δηθόλα 4.2 Μεηαθύηεπζε ησλ ζπόξσλ ζε εδαθηθό ππόζηξσκα 
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