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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

ηδκ πανμύζα ενβαζία ιεθεηήεδηε μ πμθθαπθαζζαζιόξ ημο εκδδιζημύ είδμοξ 

ηδξ Βμνείαξ Πεθμπμκκήζμο, Sideritis clandestina peloponnesiaca, ημ μπμίμ είκαζ ηαζ ημ 

εκδδιζηό ηζάζ ηδξ πενζμπήξ.ηόπμξ ήηακ δ εύνεζδ ιζαξ επζηοπμύξ ιεεόδμο πμθθαπθαζζαζιμύ 

ημο είδμοξ. Δλεηάζηδηακ ηόζμ μ εββεκήξ πμθθαπθαζζαζιόξ ημο ιε ζπόνμ όζμ ηαζ μ 

ιζηνμπμθθαπθαζζαζιόξ ημο. Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ εςξ ηώνα δεκ οπάνπμοκ 

αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιό ημο.  

Υνδζζιμπμζήεδηακ ζπόνμζ ηαεώξ ηαζ ηιήιαηα ημο θοημύ πμο ζοθθέπεδηακ 

από ηδκ πενζμπή ημο Μαίκαθμο, ηδκ πενίμδμ Ημύκζμο –Ημοθίμο ηαζ ζε ορόιεηνό πάκς 

από 1600m. Ανπζηά δζενεοκήεδηε μ πμθθαπθαζζαζιό ημο ιε ζπόνμ. πόνμζ από ηα 

αοημθοή θοηά ελεηάζηδηακ ςξ πνμξ ηδκ αθάζηδζή ημοξ ζε δζάθμνεξ ζοκεήηεξ 

εενιμηναζίαξ, θςηζζιμύ ηαζ εδάθμοξ. ηδ ζοκέπεζα ελεηάζηδηε δ δοκαηόηδηα 

ιζηνμπμθθπθαζζαζιμύ ημο είδμοξ, ελεηάζηδηε δ εύνεζδ ιζαξ ιεεόδμο απμθύιακζδξ, 

δ πνήζδ ηαηάθθδθςκ εηθύηςκ ηαζ ζοκεδηώκ επώαζδξ αοηώκ.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 
 

Σμ επζζηδιμκζηό ημο όκμια Sideritis πνμένπεηαζ από ηδκ εθθδκζηή θέλδ 

ζίδδνμξ ηαζ ηαηα ιζα εηδμπή δόεδηε ζημ θοηό, ελαζηίαξ ηδξ ζηακόηδηάξ ημο κα 

εεναπεύεζ ηζξ πθδβέξ πμο πνμηαθμύκηαζ από ζζδενέκζα ακηζηείιεκα. ύιθςκα ιε 

άθθδ εηδμπή, μκμιάζηδηε έηζζ επεζδή απόηεθεί θοζζηή πδβή ζζδήνμο, αθμύ ζηα 

νμθήιαηα πμο παναζηεοάγμκηαζ από αοηό πενζέπεηαζ ανηεηόξ ζίδδνμξ. Μζα ηνίηδ 

άπμρδ οπμζηδνίγεζ μηζ δ μκμιαζία ημο πνμένπεηαζ από ηδκ εζηόκα ημο, δδθαδή,  ζημ 

ζπήια ηςκ δμκηζώκ ημο ηάθοηα, πμο ιμζάγμοκ ιε αζπιή θόβπδξ. Δηηόξ από ηδκ  

επμοθςηζηή ζδζόηδηα ημοέπεζ πνδζζιμπμζδεεί εονέςξ βζα αζώκεξ θόβς ηςκ 

ακηζθθεβιμκςδώκ, ακηζιζηνμαζαηώκ ηαζ ακηζεθημβόκςκ ζδζμηήηςκ ημο. Ζ εηηεηαιέκδ 

ηαζ ζδιακηζηή πνήζδ ημο Sideritis spp. ζηδ ιεζμβεζαηή παναδμζζαηή ζαηνζηή έπεζ 

ακαθενεεί ζε πμθθά θανιαηεοηζηά εβπεζνίδζα. Από ημ Λζκκαίμ (1753) πενζβνάθεηαζ 

ημ Sideritis Lcanariensis. Ο Font Quer ανβόηενα επζζδιάκεζ ζημ αζαθίμ ημο „„ Μζα 

ακαεεώνδζδ ημο Γζμζημονίδδ‟‟ ηδκ αλζμζδιείςηδ εονεία πνήζδ ημο Sideritis   

angustifolia ςξ επμοθςηζηό ηονίςξ ζημκ ημιέα ηδξ ηηδκζαηνζηήξ ζηδ Καηαθμκία ηαηα 

ημ πνώημ ιζζό ημο εζημζημύ αζώκα. 

Ζ αμηακζηή ηαλζκόιδζδ ημο βέκμοξ Sideritis ζηδ Μαηανμκδζία είπε 

απόηεθέζεζ αζηία δζαιάπδξ. Οζ Aition (1789) ηαζ Poiret (1811) δζαηήνδζακ ημ όκμια 

αοηό, εκώ μζ Webb ηαζ Berthelot (1845) πνόηεζκακ ηδ δδιζμονβία εκόξ κέμο βέκμοξ, 

Leucophae, πμο κα ζοιπενζθαιαάκεζ ημ Sideritis ηδξ Μαηανμκδζίαξ. Ανβόηενα, 

μνζζιέκμζ ζοββναθείξ ημ ακάθενακ ιε ημ όκμιαSideritis εκώ άθθμζ πνμηζιμύζακ ημ  

Leucophae. Ο Huynh ημ 1972, αάζεζ παθοκμθμβζηώκ δεδμιέκςκ, πώνζζε ηεθζηά ημ 

Sideritis ηδξ Μαηανμκδζίαξ ζε δομ μιάδεξ, Empedocleopsis ηαζ Μarrubiastrum, ηαζ 

επαθήεεοζε ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ ηέζζενζξ μιάδεξ ημο βέκμοξ Sideritis ηδξ Μεζμβείμο( 

Hesiodia, Burgsdorffia, Empedoclea ηαζ Sideritis). (Fragaetal.,2012) 

 

 

 



1.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 

Σα είδδ ημο βέκμοξ Sideritis ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiaceae. Σα θοηά 

πμο ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα αοηή είκαζ πμώδδ ή διζεαικώδδ, εκώ μζ δεκδνώδεζξ 

ιμνθέξ είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζεξ ζηδκ μζημβέκεζα (ειθακίγμκηαζ ιόκμ Ν. Αιενζηάκζημ 

βέκμξ Hyptis ακηζπνόζςπμζ ημο μπμίμο ιπμνμύκ κα θηάζμοκ ιέπνζ 12m ύρμξ). 

Ο αθαζηόξ ζοκήεςξ έπεζ παναηηδνζζηζηή ηεηνάβςκδ δζαημιή. Σα θύθθα είκαζ 

ηονίςξ απθά, ακηίεεηα ηαζ ζηαονμεζδώξ δζαηεηαβιέκα ζημ αθαζηό ηαζ πςνίξ 

πανάθοθθα. Σα θοηά ηαθύπημκηαζ από αδέκεξ ή αδεκώδεζξ ηνίπεξ ηαζ έπμοκ έκημκδ 

ανςιαηζηή μζιή πμο μθείθεηαζ ζηδκ ύπανλδ αζεένζςκ εθαίςκ, ηαζ θόβς ηδξ 

πανμοζίαξ αοηώκ ηςκ μοζζώκ, ηα θοηά ηδξ μζημβέκεζαξ έπμοκ πμθύ ιεβάθδ ειπμνζηή 

αλία, αθμύ πνδζζιμπμζμύκηαζ ςξ ανςιαηζηα ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά. 

Σα άκεδ είκαζ ζζπονά γοβόιμνθα, ιε δίπεζθδ ζηεθάκδ, πμο θύμκηαζ πμθθά 

ιαγί ζηζξ ιαζπάθεξ ηςκ θύθθςκ ηαηά ιμκμπάζζα ή δζπάζζα, πμο ζπδιαηίγμοκ 

ζπμκδύθμοξ ή ζε αηναίμοξ αόηνεζξ. Σα άκεδ ηςκ θοηώκ ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ 

μοζζαζηζηά ενιαθνόδζηα, αθθά ζε ανηεηά είδδ ππ., ηςκ βεκώκ Mentha, Nepeta, 

Zizyphora, Thymus ιέπνζ ηαζ 50 % ηςκ θοηώκ ιπμνεί κα έπμοκ άκεδ όπμο ηα 

ανζεκζηά ιένδ (ζηήιμκεξ) είκαζ οπμπθαζιέκα ηαζ άβμκα ηαζ ηα άκεδ θεζημονβμύκ ςξ 

εδθοηα. ε αοηέξ ηζξ πενζπηώζεζξ δ ζηεθάκδ ζοκήεςξ είκαζ ιζηνόηενδ ηαζ ηα 

πνώιαηά ηδξ είκαζ πζμ άημκα. 

Ο ηάθοηαξ είκαζ ζοζζέπαθμξ, 5ιενήξ, δίπεζθμξ ηαζ πενζαάθθεζ ημκ επζιήηδ 

ζςθήκα ηδξ δίπεζθδξ, 5ιενμύξ ζηεθάκδξ. Από ηα 5 πέηαθα ηδξ ζηεθάκδξ, ζοκήεςξ ηα 

3 ζπδιαηίγμοκ ημ ηάης πείθμξ ηαζ ηα 2 ημ πάκς. πακζόηενα ηα 4 ζπδιαηίγμοκ ημ 

ηάης ηαζ ημ 1 ημ πάκς ή όθα ιαγί ημ ηάης, εκώ ημ επάκς θείπεζ ηεθείςξ (Teucrium) 

ηαζ ηόηε μζ ζηήιμκεξ είκαζ εκηεθώξ αηάθοπημζ. Οζ ηήιμκεξ είκαζ 4 (μ δζάιεζμξ 

θείπεζ), είκαζ ακά γεύβδ ακζζμιήηεζξ (δζδύκαιμζ) ηαζ ζοιθύμκηαζ ιε ηδ 

ζηεθάκδ(ζοιπέηαθμζ). ε ιενζηά βέκδ (Salvia, Rosmarinus) οπάνπεζ ιόκμ ημ 

ηαηώηενμ γεύβμξ ηςκ ημκηώκ ζηδιόκςκ ή ημοθάπζζημκ αοηό ιόκμ είκαζ βόκζιμ.  

Ζ ςμεήηδ είκαζ επζθοήξ, ηαζ απόηεθείηαζ από 2 ηανπόθοθθα, είκαζ όιςξ 4-

πςνδ. Υςνίγεηαζ, από ηδκ άκεδζδ αηόια, ζε ηέζζενζξ, ααεείξ θμαμύξ ιε ηδκ αμήεεζα 

ρεύδμ-δζαθνάβιαημξ. Σα ηέζζενα αοηά ηιήιαηα ηδξ ςμεήηδξ, πμο πενζέπμοκ από 

ιία ζπενιμαθάζηδ, δζμβηώκμκηαζ ζθαζνζηά ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε ζπζγμηάνπζμ, πμο 

δζαζπάηαζ ζε ηέζζενα ηανπίδζα (ιμκόζπενια ηάνοα), ζπακζόηαηα ζπδιαηίγμοκ 
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ιζηνέξ δνύπεξ (Prassium). Ο ζηύθμξ ανίζηεηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ηανπόθοθθςκ ηαζ 

ιεηαλύ αοηώκ (ζηύθμξ βοκμααζζηόξ).  

 

 

Δζηόκα 1: Μμνθμθμβζηά  παναηηδνζζηζηά ηδξ  μζημβεκεζαξ Lamiaceae. 

 

Ζ επζημκίαζδ ηςκ θοηώκ βίκεηαζ ιε πμθθμύξ ηνόπμοξ όπμο ιπμνεί κα 

ζοιιεηέπμοκ δζάθμνα έκημια ή δζάθμνεξ ιμνθέξ θεπζδμπηένςκ (πεηαθμύδεξ), ή 

αηόιδ ηαζ πμοθζά. Έκαξ ζδζαίηενμξ ιδπακζζιόξ ζοκακηάηαζ ζημ βέκμξ Salvia. Σα 

έκημια πμο επζζηέπημκηαζ ημοξ ακηζπνμζώπμοξ ημο βέκμοξ πνμζβεζώκμκηαζ ζημ ηάης 

πείθμξ ηδξ ζηεθάκδξ ηαζ ιε ημ ηεθάθζ ημοξ πνμζηνμύμοκ ζε έκα ανενςηό ζοκμπέα 

ημο κήιαημξ ημο ζηήιμκα, μ μπμίμξ ηθείκεζ ηδκ είζμδμ βζα ηδκ ημζθόηδηα ιε ημ 

κέηηαν. Με αοηή ηδκ ηίκδζδ ημ άθθμ άηνμ ημο αναπίμκα ημο ζηήιμκα ηαηεααίκμκηαξ 

θένκεζ ζε επαθή ιε ηδκ νάπδ ημο εκηόιμο ημκ ακεήνα (ηαζ ημ πενζεπόιεκό ημο ηδκ 

βύνδ). 

Υαναηηδνζζηζημί ακηζπνόζςπμζ ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae: 

1. Salvia spp. άθαζα, Φαζηόιζθμ,  

2. Thymus spp. Θοιάνζα, 

3. Origanumspp. Ρίβακεξ, νίβακδ, 

4. Menthaspp. Μέκηεξ, 

5. Lavandulaspp. Λεαάκηεξ, 

6. Stachysspp. ηάπεζξ, 

7. Ocimumspp. Βαζζθζηόξ, 

8. Rosmarinusspp. Γεκηνμθίαακμ,  



9. Micromeriaspp. Μζηνμιένζεξ, 

10. Nepetaspp. Νεπέηεξ,  

11. Teucriumspp. Σεμύηνζα,  

12. Scutellariaspp. ημοηεθάνζεξ, 

13. Saturejaspp. Θνμύιπδ, 

14. Sideritisspp. Σζάζ ημο αμοκμύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηόκα 2: Άκεζζδ θοημύ Sideriti spp. 

 

Σμ βέκμξ Sideritis πενζθαιαάκεζ πμθοεηή θοηά, από ηα μπμία ηα πενζζζόηενα είκαζ 

εκδδιζηά ηδξ ααθηακζηήξ πενζμκήζμο.  

Σα ζπμοδαζόηενα αοημθοή είδδ ζζδενίηδ ζηδκ Δθθάδα είκαζ : 

 Sideritis athoa (ηζάζ ημο Άες). Πμθοεηήξ πόα, ύρμοξ έςξ 40cm. Ο αθαζηόξ 

είκαζ όνεζμξ απθόξ ή δζαηθαδζζιέκμξ ηαζ λοθώδδξ ζηδ αάζδ ημο. Φύθθα 

θμβπμεζδή. Άκεδ πνώιαημξ ηίηνζκμο. Κάθοηαξ ηςδςκμεζδήξ.Αοημθύεηαζ ζημκ 

Άες, ζηδκ Πίκδμ ηαζ ζηδκ αιμενάηδ (Δζη. 3). 

 Sideritis clandestina (ηζάζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο). Πμθοεηήξ πόα ύρμοξ 40cm. Ο 

αθαζηόξ ημο είκαζ, απθόξ ή δζαηθαδζζιέκμ. Φύθθα πκμοδςηά, ζηαπηόπνμα, 

επζιήηδ - θμβπμεζδή, αηέναζα ή πνζμκςηά, ηα ηαηώηενα ιε ιίζπμ ηαζ ηα ακώηενα 

επζθοή ή ιε ιίζπμ. Άκεδ πνώιαημξ ηίηνζκμο. Κάθοηαξ ηςδςκμεζδήξ πμο 

ζηεπάγεηαζ από ποηκέξ ηνίπεξ. 
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  ημ είδμξ αοηό οπάνπμοκ δύμ εοδζάηνζηα οπμείδδ ημ Sideritis clandestina  

subsp. Peloponnesiaca ημ μπμίμ εκδδιεί ζηδκ Βόνεζα Πεθμπόκκδζμ ηαζ ημ Sideritis 

clandestina subsp. Clandestina ημ μπμίμ εκδδιεί ζηδκ Νόηζα Πεθμπόκκδζμ ζημκ 

Σαύβεημ ηαζ ζημκ Πάνκςκα (Μαθεαόξ). (Δζη. 4). 

 

 

Δζηόκα 3 : Φοηό Sideritis athoa. 

 

 

Δζηόκα 4 : Φοηό Sideritis clandestina. 

 



 Sideritis euboea (ηζάζ ηδξ Δοαμίαξ). Πμθοεηήξ πόα ύρμοξ 30-50 εη., ιε ποηκό 

ηαζ θεοηό πκμύδζ ζε όθα ηα ιένδ ημο. Βθαζηόξ ζζπονόξ, απθόξ ή ιενζηέξ θμνέξ 

δζαηθαδζζιέκμξ. Φύθθα επζιήηδ. Άκεδ πνώιαημξ ηίηνζκμο.  

 Κάθοηαξ ζςθδκμεζδήξ πμο ηαηαθήβεζ ζε δόκηζα ηαζ έπεζ πκμύδζ.Σμ 

ζοκακηάιαζ ζηδκ Δύαμζα ηαζ ηονίςξ ζηα αμοκά Γίνθο. 

 

 

[  

Δζηόκα 5 : Φοηό Sideritis euboea.
 

 

 Sideritis raeseri (ηζάζ ημο Πανκαζζμύ). Δίκαζ έκημκα ανςιαηζηή πμθοεηήξ 

πόα ιε ακμνεςιέκμοξ, απθμύξ ή δζαηθαδζγόιεκμοξ, απόλοθςιέκμοξ ζηδ αάζδ 

αθαζημύξ ύρμοξ 10-30cm μζ μπμίμζ ηαθύπημκηαζ από ποηκό ηνίπςια. Σα θύθθα 

αάζδξ είκαζ έιιζζπα, ακηςμεζδή ή επζιήηδ ηαζ ηα θύθθα αθαζημύ είκαζ ζπεδόκ 

άιζζπα ηαζ επζιήηδ-εθθεζπηζηά. Σα άκεδ είκαζ ιζηνά, ακμζπηόπνςια ηίηνζκα, 

πςνίξ νίβεξ, ηαζ ακαπηύζζμκηαζ ζε 3-15 απόιαηνοζιέκμοξ ζπμκδύθμοξ 

(ηαλζακείεξ), ιε ςμεζδή ή ζπεδόκ ηοηθζηά αδεκώδδ-ηνζπςηά ανάηηζα πμο είκαζ 

ιεβαθύηενα ή ζζμιεβέεδ ιε ηα άκεδ. Ακείγεζ από ημκ Ημύκζμ έςξ ηα ιέζα 

Αοβμύζημο. Δίκαζ αοηόπεμκ ημπζηό εκδδιζηό ηςκ δοηζηώκ Βαθηακίςκ ηαζ θύεηαζ 

ζε μνεζκμύξ όβημοξ ιε ανάπμοξ ηαζ πεηνώδδ εδάθδ ζε ορόιεηνα από 1200 έςξ 

2400m.Σμ ζοκακηάιαζ ζημκ Νμιό Μαβκδζίαξ. 

 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C#cite_note-.CE.A3.CE.B9.CE.B4.CE.B5.CF.81.CE.AF.CF.84.CE.B7.CF.82-1
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 Sideritis scardiaca (ηζάζ ημο μθύιπμο).  Δίκαζ έκημκα ανςιαηζηή 

πμθοεηήξ πόα ιε ακμνεςιέκμοξ, απθμύξ ή δζ- αηθαδζγόιεκμοξ, απόλοθςιέκμοξ 

ζηδ αάζδ αθαζημύξ, ύρμοξ 10-30(-50) cm μζ μπμίμζ ηαθύπημκηαζ από ποηκό 

ηνίπςια. Σα θύθθα αάζδξ είκαζ έιιζζπα, ςμεζδή ή εθθεζπηζηά ηαζ ηα θύθθα 

αθαζημύ είκαζ άιζζπα ηαζ ζηεκώξ επζιήηδ-εθθεζπηζηά. 

  Σα άκεδ είκαζ ιζηνά, ηίηνζκα, ηαζ ακαπηύζζμκηαζ ζε ποηκά 

δζαηεηαβιέκμοξ ζπμκδύθμοξ (ηαλζακεία), ζε ιήημξ 3-15 cm ημο άκς ηιήιαημξ 

ημο αθαζημύ, ιε εοιεβέεδ ςμεζδή έςξ εονέςξ ςμεζδή ανάηηζα πμο είκαζ 

ιεβαθύηενα από ηα άκεδ ηαζ ηα μπμία ιπμνεί κα ηαθύπημκηαζ ή όπζ από αδεκζηά 

ηνζπώιαηα. Ακείγεζ από ημκ Ημύκζμ έςξ ημ επηέιανζμ. Δίκαζ αοηόπεμκ ημπζηό 

εκδδιζηό ηςκ Βαθηακίςκ ηαζ θύεηαζ ζε μνεζκμύξ όβημοξ ιε ανάπμοξ ηαζ 

πεηνώδδ εδάθδ ζε ορόιεηνα από 1600 έςξ 2300m.Σμ ζοκακηάιαζ ζημκ 

Όθοιπμ, ζημκ Κίζζααμ ηαζ ζημ Πήθζμ. 

 

 

 

 

Δζηόκα 6 :  Φοηό Sideritis raeseri. 

 



 

Δζηόκα 7 :  Φοηό Sideritis scardiaca. 

 Sideritis syriaca (Μαθμηήνα). Δίκαζ έκημκα ανςιαηζηή πμθοεηήξ πόα ιε 

ακμνεςιέκμοξ ηαζ δζαηθαδζγόιεκμοξ αθαζημύξ ύρμοξ 30-50 cm μζ μπμίμζ 

ηαθύπημκηαζ από ποηκό ηνίπςια. Σα θύθθα αάζδξ είκαζ επζιήηδ-ζπαημοθμεζδή 

ηαζ ηα θύθθα αθαζημύ είκαζ θμβπμεζδή. Σα άκεδ ακαπηύζζμκηαζ ζε ιδ 

δζαηθαδζγόιεκδ ηαλζακεία πμο απόηεθείηαζ από 6-9 αναζά δζαηεηαβιέκμοξ 

ζπμκδύθμοξ ιε δύμ ανάηηζα, πμο έηαζημξ πενζθαιαάκεζ 8 άκεδ ιε ςπνμηίηνζκδ 

ζηεθάκδ.Σμ ζοκακηάιαζ ζηα αμοκά ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηονίςξ ζηα Λεοηά Όνδ ηαζ 

ζημκ Φδθμνείηδ. 

 

 

Δζηόκα 8 : Φοηό Sideritis syriaca. 
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1.3 ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμύ εοδμηζιεί ζε πενζμπέξ ιε ορόιεηνμ, Πανμοζζάγεζ 

ζδζαίηενδ ακημπή ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο πεζιώκα ηαζ ημ οπένβεζμ ιένμξ ημο 

δεκ ηαηαζηνέθεηαζ, όπςξ ζοιααίκεζ ιε άθθα ανςιαηζηά θοηά (π.π νίβακδ) ηαζ έηζζ δ 

ακάπηολδ ημο λεηζκά από κςνίξ ηδκ άκμζλδ επςθεθμύιεκμ από ηδ ζοκήεςξ άθεμκδ 

οβναζία ημο εδάθμοξ. Δοκμείηαζ από ιεβάθεξ δζαθμνέξ εενιμηναζίαξ ιεηαλύ διέναξ 

ηαζ κύπηαξ. Ακαπηύζζεηαζ ζε πμζηζθία εδαθώκ ιε ph 6,0-8,0. οκήεςξ πνμηζιά 

αναπώδδ ηαζ αζαεζημθζεζηά εδάθδ. Σέθμξ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ζε πεηνώδδ εδάθδ 

ηαζ εεςνείηαζ λδνδηή ηαθθζένβεζα. 

1.4 ΗΓΗΟΣΖΣΔ - ΥΡΖΔΗ 
 

Οζ δζάθμνεξ πνήζεζξ ημο Sideritis πμο έπμοκ παναηδνδεεί ελανηώκηαζ από ημ 

είδμξ ηαζ από ηδκ πενζμπή πμο ακαπηύζζμκηαζ. Ο Sideritis είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκμ 

ζε πώνεξ όπςξ είκαζ δ Δθθάδα, δ Σμονηία, ημ Κόζμαμ ηαζ δ Πνώδκ Γζμοβημζθααζηή 

Γδιμηναηία Μαηεδμκίαξ. Ο Sideritis xνδζζιμπμζείηαζ ιε ιμνθή αθερήιαημξ ηδξ 

λδνήξ δνόβδξ ηςκ ακεμθόνςκ ζηεθεπώκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ πνήζδ ημο είκαζ 

εονύηαηδ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδκ Ακαημθή ζακ ανςιαηζηό ηαζ εενιακηζηό νόθδια, 

ηαζ ζδζαίηενα ηαηά ημοξ πεζιενζκμύξ ιήκεξ ιε ημ ημζκό όκμια<< ηζάζ ημο 

αμοκμο>>.(Basileetal., 2005).  

Δπζπνόζεεηα απμηεθεί ζδιακηζηό πανάβμκηα αθμύ μ ζίδδνμξ πμο πενζέπεζ 

αμδεάεζ ζηδκ ηαθύηενδ πώκερδ, δοκαιώκεζ ημ ακαζμπμζδηζηό ζύζηδια ηαζ 

ηαηαζηέθθεζ ηδκ ημζκή βνίπδ, ημ ηνύςια, ηζξ ζώζεζξ ηαζ ηζξ αθθενβίεξ. Χθεθεί ζηδκ 

ηαθύηενδ ακαπκμή ζηδκ νζκζηή απόζοιθόνδζδ ηαζ ζηδκ ιείςζδ ημο αβπμοξ. Αηόια 

πανμοζζάγεζ ζζπονή ακηζθθεβιμκώδδ, ακηζενμιαςηζηή, ακηζοπενηαζζηή, 

ζπαζιμθοηζηή, ακηζιζηνμαζαηή, δνειζζηζηή ηαζ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ. Δπίζδξ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνόθδρδ ηδξ ακαζιίαξ ηαζ δνα ζακ ακαζημθέαξ ηδξ 

ακάπηολδξ ηςκ ηανηζκζηώκ ηοηηάνςκ, όπςξ βζα πανάδεζβια μ Sideritis Euboea πμο 

πανμοζζάγεζ ορδθή ζοβηέκηνςζδ θθααμκμεζδώκ ηαζ ηονίςξ ηδξ luteolin ηαζ ηδξ 

apigenin. 

 



Οζ εοενβεηζηέξ ημο ζδζόηδηεξ ανίζημοκ πνήζδ ηαζ ζηδ αζμιδπακία ηδξ 

μιμνθζάξ, ηαεώξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ παναζηεοή δζαθόνςκ ηαθθοκηζηώκ ηαζ 

πνμσόκηςκ πενζπμίδζδξ, όπςξ ηνέιεξ ηαηά ηδξ ακηζβήνακζδξ (μζ ακηζμλεζδςηζηέξ ημο 

ζδζόηδηεξ ηαηαπμθειμύκ ηζξ εθεύεενεξ νίγεξ), ζαιπμοάκ ηαζ ιάζηεξ βζα ααιιέκα 

ιαθθζάηα μπμία δνμοκ ηαθύηενα έκακηζ ημο απμπνςιαηζζιμύ ηαζ ηδξ αθάαδξ πμο 

πνμηαθείηαζ από ηδκ ηαεδιενζκή έηεεζδ ζηδκ οπενζώδδ αηηζκμαμθία. Ζ Δθθδκζηή 

εηαζνία Κμννέξ είκαζ ιεηαλύ ηςκ πνςημπόνςκ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημκ ζζδδνίηδ ζε 

δενιμηαθθοκηζηά ααζζγόιεκδ ζε ζοκενβαζίεξ ιε μιάδεξ από ημ Πακ/ιζμ Παηνώκ, 

Ηςακκίκςκ ηαζ Αεήκαξ. 

Πανόθμ πμο μ ζζδδνίηδξ είκαζ ανςιαηζηό θοηό ιε έβποια ιε ελαζνεηζηό 

άνςια, δ πνήζδ ημο είκαζ δζαδεδμιέκδ ηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία ακ ηαζ δεκ έπεζ αηόια 

ηενδίζεζ ηδ εέζδ πμο ηδξ αλίγεζ, ζε ακηίεεζδ ιε άθθα  αόηακα ηδξ Μεζμβείμο (όπςξ μ 

αιάνακημξ ή μ θάδακμξ). Ζ πανμοζία α-πζκέκζμο ηαζ α-πζκέκζμο, θζκαθόθδξ ηαζ 

εοηαθοπηόθδξ ηαεζζηά δοκαηή ηδ ζοκύπανλδ ηδξ ηαιθμνώδμοξ μζιήξ ιε αοηή ημο 

πεύημο. 

 

 

Δζηόκα 9: Σζάζ ςξ νόθδια. 
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1.5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ 
 

α) Δββεκώξ: Ο ζπόνμξ ζοβηεκηνώκεηαζ από ημ αοημθοόµεκμ ή 

ηαθθζενβμύµεκμ ηζάζ ημο αμοκμύ. Σα θοηά από ηα μπμία εα πάνμοµε ημ ζπόνμ 

πνέπεζ κα είκαζ οβζή ηαζ εύνςζηα, ηαζ αηόµα κα έπεζ βίκεζ ηαθά δ βμκζµμπμίδζδ ηςκ 

ακεέςκ ηαζ δ ςνίµακζδ ημο ζπόνμο. Οζ ηαλζακείεξ µαγεύμκηαζ, λεναίκμκηαζ ηαζ μ 

ζπόνμξ απόπςνίγεηαζ µε ηηύπδµα ηςκ ζπμνμπμζδµέκςκ ηαλζακεζώκ, ηονίςξ ηζξ 

µεζδµενζακέξ ώνεξ, όηακ δ οβναζία ημοξ εα έπεζ µεζςεεί ζημ εθάπζζημ. Έκα 

βναµµάνζμ έπεζ πενίπμο 600 ζπόνμοξ.  Θεςνδηζηά, 7 βναµµάνζα ζπόνμο θηάκμοκ βζα 

ηδ δδµζμονβία θοηώκ κα ηαθύρμοκ ηαθθζένβεζα εκόξ ζηνέµµαημξ. ηδκ πνάλδ όµςξ 

βζα δζάθμνμοξ θόβμοξ (µεζςµέκδ αθαζηζηή ζηακόηδηα ηαζ απώθεζα ζημ θύηνςµα 

ζπόνςκ) πνδζζµμπμζμύµε βύνς ζηα 15 βναµµ. ζπόνμο βζα ηάεε ζηνέµµα. Ζ 

πμζόηδηα αοηή ζπένκεηαζ ζε ζπμνείμ 5 Σ.µ., από ημκ Αύβμοζημ µέπνζ ανπέξ 

Οηηώανδ. Ζ ζπμνά ηαζ μζ ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ ημο ζπμνείμο είκαζ όµμζεξ µε 

ημο ηαπκμύ ή ηδξ κημµάηαξ.  Υνεζάγεηαζ πνμζμπή ώζηε μ ζπόνμξ κα ζπένκεηαζ αναζά, 

βζαηί ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ ηα θοηά θοηνώκμοκ ποηκά, δεκ αενίγμκηαζ ηαθά ηαζ 

ηαηαζηνέθμκηαζ εύημθα από ζδρζννζγία. Σα ζπμνόθοηα µεηαθοηεύμκηαζ όηακ 

απόηηήζμοκ 4-6 θύθθα. 

α) Αβεκώξ µε παναθοάδεξ: Έκα θοηό ηζάζ ημο αμοκμύ, µεηά ημ δεύηενμ έημξ 

δίκεζ ανηεηέξ παναθοάδεξ, δδθαδή αθαζημύξ µε θίβεξ νίγεξ ζηδ αάζδ. Δάκ αοηό είκαζ 

ηαθθζενβμύµεκμ, µπμνεί κα δώζεζ πάνα πμθθέξ παναθοάδεξ, εκώ ημ αοημθοέξ δίκεζ 

πμθύ θζβόηενεξ. Όηακ μζ παναθοάδεξ αθαζνεεμύκ από ηα µδηνζηά θοηά, θοηεύμκηαζ 

ζημ πςνάθζ, όπςξ ηαζ ηα θοηά ηςκ ζπμνείςκ.Ανπζηό οθζηό ορδθήξ πμζόηδηαξ ιπμνεί 

κα δδιζμονβδεεί με ιζηοκαλλιέργεια ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημκ αβνό κα πνμηύρμοκ κέα 

θοηά από παναθοάδεξ. ε εζδζηεοόιεκα θοηώνζα μ πμθθαπθαζζαζιόξ ιπμνεί κα βίκεζ 

ιε επζηοπία ηαζ ιε ιμζπεύιαηα.  

 

 



 

 

     1.5.1 ΈΝΝΟΙΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ “ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ in vitro ”      Ή 
‘‘ΙΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ’’ 

 

Καθθζένβεζα invitro είκαζ δ ηαθθζένβεζα, ιε αζδπηζηέξ ζοκεήηεξ, εκόξ 

ηιήιαημξ θοημύ, ιέζα ζε βοάθζκα δμπεία (απ‟ όπμο πνμένπεηαζ ηαζ μ όνμξ invitro = 

ιέζα ζε βοαθί), ηα μπμία πενζέπμοκ ενεπηζηό δζάθοια. Σμπμεεημύκηαζ ηάης από 

εθεβπόιεκεξ ζοκεήηεξ θςηζζιμύ ηαζ εενιμηναζίαξ, ιε απώηενμ ζημπό ημκ αβεκή 

πμθθαπθαζζαζιό θοηζηώκ ηοηηάνςκ, ζζηώκ ή μθόηθδνςκ θοηώκ. 

οπκά πνδζζιμπμζείηαζ μ όνμξ ζζημηαθθζένβεζα, μ μπμίμξ ιε ηδ ζηεκή ημο 

έκκμζα ακαθένεηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα θοηζηώκ ζζηώκ, ιζαξ μιάδαξ δδθαδή 

δζαθμνμπμζδιέκςκ ηοηηάνςκ, ζοκήεςξ μιμζόιμνθςκ, ηα μπμία ελοπδνεημύκ έκα 

ημζκό ζημπό, όπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ εκηενζώκδ, ημκ δειαββεζώδδ ζζηό, ημ 

ιενζζηςιαηζηό ζζηό η.ηθ, εκώ ιε ηδκ εονεία ημο έκκμζα ακαθένεηαζ ζηδ ηαθθζένβεζα 

μπμζμοδήπμηε ηιήιαημξ θοημύ, όπςξ μνίζηδηε πνμδβμοιέκςξ. 

Σα ζηάδζα εηπόκδζδξ ζημπεύμοκ ζηδ ζοθθμβή θοηζημύ οθζημύ από ηζξ 

πενζμπέξ όπμο θύμκηαζ ηα είδδSideritis ηαζ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζε αζδπηζηό 

πενζαάθθμκ invitro οπό εθεβπόιεκεξ ζοκεήηεξ ενέρδξ ηαζ πενζαάθθμκημξ 

(εενιμηναζία, θςημπενίμδμξ, ζπεηζηή οβναζία) ζε εζδζηό εάθαιμ ακάπηολδξ ιέζα 

ζημ ενβαζηήνζμ βζα ηδ δδιζμοβία εκόξ δοκαιζημύ ηαζ απόηεθεζιαηζημύ πνςημηόθθμο 

ιαγζηήξ παναβςβήξ (πμθθαπθαζζαζιόξ, νζγμαμθία) ηαζ ηαηόπζκ εβηθζιαηζζιόξ ηαζ 

ζηθδναβώβδζδ ηςκ παναβόιεκςκ θοηώκ ηόζμ ζε ζοκεήηεξ εενιμηδπίμο όζμ ηαζ ζε 

ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ οπαίενμο. Σα πνςηόημθθα αοηά πνδζζιμπμζμύκηαζ από ιεβάθεξ 

ελεζδζηεοιέκεξ εηαζνίεξ ζζημηαθθζένβεζαξ, θοηώνζα αθθά ηαζ από ζδζώηεξ βζα ηδκ 

αβεκή ιαγζηή παναβςβή ηςκ παναπάκς εζδώκ ηαζ ηδ δζάεεζή ημοξ βζα ηαθθζένβεζα 

ζημοξ Έθθδκεξ αβνόηεξ αθθά ηαζ ζημ ελςηενζηό. 
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Δζηόκα 10: Σμπμεέηδζδ εηθύηςκ ζε ενεπηζηό δζάθοια. 

 

 

ΣΑΓΗΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ in vitro :  

 

Ζ ηαθθζένβεζα invitroπενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά από πέκηε δζαηνζηά ζηάδζα ηα μπμία 

ζοκμρίγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα: 

 

1. Δπιλογή και προεηοιμαζία θσηικού σλικού: Δπζθμβή ημο ιδηνζημύ θοηζημύ 

οθζημύ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα πμθθαπθαζζαζιό. Σα ιδηνζηά θοηά πνέπεζ 

κα είκαζ οβζή, εύνςζηα ηαζ ζε κεανή δθζηία. Έηζζ αολάκμκηαζ μζ πζεακόηδηεξ 

εεηζηήξ απόηνζζδξ ηαζ πενζμνί- γεηαζ ζε ηάπμζμ ααειό δ εκδεπόιεκδ δζάδμζδ 

παεμβόκςκ. Χξ επί ημ πθείζημκ δ ηαθθζένβεζα ημο θοηζημύ οθζημύ βίκεηαζ ζε 

εενιμηήπζα ηάης από εθεβπόιεκεξ ζοκεήηεξ. Με ηδ ιέεμδμ αοηή βίκεηαζ 

εθζηηόξ μ δζανηήξ ηαζ άιεζμξ έθεβπμξ ηδξ οβζεζκήξ ηαζ θαζκμηοπζηήξ 

ηαηάζηαζδξ ηςκ θοηώκ. 

 



 

Δζηόκα 11 : Δπζθμβή θοηζημύ οθζημύ ηαζ πνμεημζιαζία. 

 

2.Δγκαηάζηαζη κσηηαρο-/ιζηοκαλλιέργειας:  ημ ζηάδζμ αοηό βίκεηαζ δ 

επζθμβή, δ παναθααή ηαζ δ απμθύιακζδ ηςκ εηθύηςκ. Έπεζηα πναβιαημπμζείηαζ δ 

εβηαηάζηαζδ ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ ιε ειθύηεοζδ ημο θοηζημύ οθζημύ ζε ηαηάθθδθα 

δμπεία ηαζ ημπμεέηδζή ημοξ ζημκ εάθαιμ ηαθθζένβεζαξ. 

3. Πολλαπλαζιαζμός : ηόπμξ ημο ζηαδίμο αοημύ είκαζ μ πμθθαπθαζζαζιόξ 

ημο ανπζημύ θοηζημύ οθζημύ έηζζ ώζηε κα απμηηδεεί ζηακόξ ανζειόξ θοηώκ. Σμ 

ζηάδζμ αοηό πενζθαιαάκεζ ανηεηέξ ακαηαθθζένβεζεξ βζα ακακέςζδ ηςκ ενεπηζηώκ 

πόνςκ, ηαεώξ ηα ενεπηζηά ζημζπεία ημο οπμζηνώιαημξ ηαηακαθώκμκηαζ. οκήεςξ μ 

πμθθαπθαζζαζιόξ αθμνά ιόκμ ημοξ ακαβεκκδιέκμοξ ηοπαίμοξ αθαζημύξ πςνίξ 

επαβςβή νζγμβέκεζδξ. 

4.Αναγέννηζη θσηού: Αθμύ έπεζ απμηηδεεί ζηακή πμζόηδηα θοηζημύ οθζημύ 

αημθμοεεί δ επζιήηοκζδ ηαζ παναβςβή νίγαξ ζηα θοηά. Έηζζ, ηα θοηά πμο ηνίκμκηαζ 

ηαηάθθδθα ιεηαθοηεύμκηαζ ζημ οπόζηνςια νζγμαμθίαξ. Ζ μνεή ακαβέκκδζδ ημο 

θοημύ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηό νόθμ ζημκ ιεηέπεζηα επζηοπή εβηθζιαηζζιό ημο. 
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Δζηόκα 12 : Ρζγμαμθία Sideritis spp. ιε ζζημηαθθζένβεζα. 

 

5. Δγκλιμαηιζμός θσηού: οκήεςξ πναβιαημπμζείηαζ ζε ζοκεήηεξ 

εενιμηδπίμο ή ζε εζδζημύξ εαθάιμοξ εβηθζιαηζζιμύ (αθ. επίζδξ Κε- θάθαζμ 

6). Σα θοηά, ακάθμβα ιε ηδ θοζζμθμβζηή ημοξ ηαηάζηαζδ απαζημύκ θζβόηενμ 

ή πενζζζόηενμ πνόκμ βζα κα απμηηήζμοκ ηζξ θοζζμθμβζηέξ ημοξ θεζημονβίεξ 

ηαζ ηδκ ζηακόηδηα ηδξ θςημζύκεεζδξ. Ζ πνήζδ εαθάιςκ εβηθζιαηζζιμύ ιε 

αοζηδνά ηαεμνζζιέκεξ ζοκεήηεξ επζαάθθεηαζ ώζηε κα έπμοιε μιμζόιμνθμ 

εβηθζιαηζζιό ηαζ ακάπηολδ ηςκ θοηώκ. 

 

ΚΟΠΟΗ ΗΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ : 

 

1. Απαθθαβή από ζμύξ ηαζ αζεέκεζεξ ηςκ ααζζηώκ ιδηνζηώκ θοηώκ. 

2. Μαγζηή παναβςβή θεδκώκ θοηώκ. 

3. Μαγζηή παναβςβή ηαζ βνήβμνδ επέηηαζδ κέςκ οανζδζώκ – πμζηζθζώκ. 

4. Μαγζηή παναβςβή  θανιαηεοηζηώκ θοηώκ βεκεηζηή αεθηίςζδ θοηώκ, 

μιμγύβςηα θοηά, ηαθθζένβεζα – ζύκηδλδ πνςημπθαζηώκ). 

5. Γζαηήνδζδ βεκεηζημύ οθζημύ επί ιαηνόκ ζε ηνάπεγεξ βεκεηζημύ οθζημύ. 

 

 

 

 



ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΗΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ : 

 

1. Απαζηείηαζ ιζηνό ιέβεεμξ πώνμο βζα παναβςβή πμθθώκ θοηώκ. 

2. οκεπήξ παναβςβή θοηώκ ακελανηήηςξ ηθζιαηζηώκ ή αζμθμβζηώκ ζηαδίςκ. 

3. Δπζηάποκζδ ζε όθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζ θεδκόηενδ παναβςβή θοηώκ ηαζ 

πδιζηώκ μοζζώκ από πμζηίθμοξ μνβακζζιμύξ. 

4. Δπζηάποκζδξ αεθηίςζδξ ιε ηαπύηαημ πμθθαπθαζζαζιό εθάπζζημο βεκεηζημύ 

οθζημύ. 

5. Γοκαηόηδηα δζαηήνδζδξ εζδώκ πμο πνμένπεηαζ από εκηεθώξ δζαθμνεηζηέξ 

πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. 

6. Αιεζόηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ημο θοηζημύ οθζημύ όπμηε πνεζαζηεί. 

7. Γοκαηόηδηα ακαπαναβςβήξ ζε ιεβάθμ ανζειό ζε ζύκημιμ πνμκζηό 

δζάζηδια. 

8. Γοκαηόηδηα δζαηήνδζδξ εζδώκ ηςκ μπμίςκ ηα ζπένιαηα πανμοζζάγμοκ 

ιεζςιέκδ θοηνςηζηή ζηακόηδηα. 

9. Πενζμνζζιόξ ηδξ έηηαζδξ ηςκ ιδηνζηώκ θοηώκ θήρδξ ιμζπεοιάηςκ αθμύ 

ακά πάζα ζηζβιή εα ιπμνμύκ κα δδιζμονβδεμύκ κέα. 

 

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΗΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ : 

 

1. Κίκδοκμξ ηοπαίςκ ιεηαθθάλεςκ. 

2. Κόζημξ παναβςβήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 
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1.6 Ζ ΥΛΧΡΗΓΑ ΣΟΤ ΜΑΗΝΑΛΟΤ 

 

Σμ ζενό αμοκό ημο Πακόξ, ημ αμοκό ηςκ ενύθςκ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ  απόηεθεί 

ηδκ ηανδζά ηςκ μνεζκώκ όβηςκ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, δζαθοθάζζμκηαξ, αηόια ηαζ ζηζξ 

ιένεξ ιαξ, ηδκ ιαβεία ηςκ ποηκώκ δαζώκ ηαζ ηδξ απόθοηδξ θύζδξ, όπςξ αοηή 

εηθνάζηδηε ακά ημοξ αζώκεξ από ημοξ πμζδηέξ ημο ηόζιμο.  

Σμ Μαίκαθμ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ απθώκεηαζ από ηα 

αόνεζα ζημ ιεβαθύηενμ ιένμξ ημο κμιμύ Ανηαδίαξ. ηα ακαημθζηά ζοκμνεύεζ ιέζς 

διζμνεζκώκ ημζθάδςκ ιε ηα όνδ Οθίβονημξ, Λύνηεζμ ηαζ Ανηειίζζμ, ζηα αόνεζα 

θηάκεζ ιέπνζ ημκ Υεθιό ηαζ ημκ Δνύιακεμ, ζηα δοηζηά ημο ημζηάεζ πνμξ ημ Λύηαζμ 

ηαζ ζηα κόηζα ζαήκεζ ανβά πνμξ ημκ Πάνκςκα ηαζ εκώκεηαζ ιε ημκ αόνεζμ Σαΰβεημ ιε 

ηδκ ημζθάδα ηδξ Μεβαθόπμθδξ. 

Απθώκεηαζ ζε έκακ ηοηθζηό ζπδιαηζζιό ηαηαθαιαάκμκηαξ ιζα έηηαζδ 

1.500.000 ζηνειιάηςκ ιε ηδκ μνεζκή γώκδ κα θηάκεζ ηα 800.000 ζηνέιιαηα. Σμ 

αμοκό πςνίγεηαζ ζε δύμ ηιήιαηα από ηδκ ημζθάδα ημο Κανδανά. Ζ ρδθόηενδ 

ημνοθή ημο είκαζ δ Οζηναηίκα (1.980 ι.), πμο απόηεθεί ηαζ ηδ δεύηενδ μκμιαζία ημο 

αμοκμύ, ηαζ αημθμοεμύκ δ Σγεθάηδ (1.867 ι.), μ Ασκηίκδξ (1.849 ι.), δ Μαύνδ 

Κμνοθή (1.818 ι.), δ Μμονηγζά (1.761 ι.), μ Πνμθήηδξ Ζθίαξ (1.633 ι.) ηαζ δ Πάκς 

Υνέπα (1.559 ι.). ηα δοηζηά ημο αμοκμύ πδβάγεζ ηαζ νέεζ μ πακέιμνθμξ πμηαιόξ 

Λμύζζμξ, δδιζμονβώκηαξ ιζα εκηοπςζζαηή ποηκόθοηδ πανάδνα. Κονίανπμ πέηνςια 

ημο αμοκμύ είκαζ μ αζαεζηόθζεμξ, εκώ ζηα δοηζηά ηιήιαηα ειθακίγεηαζ ζπζζηόθζεμξ 

ηαζ θθύζπδξ. Σμ ακάβθοθμ ημο αμοκμύ είκαζ έκημκμ ηαζ εκαθθάζζεηαζ ιε απόημιεξ 

πανάδνεξ, ηςκζηέξ ημνοθέξ, μνεζκά μνμπέδζα, ιεβάθεξ δμθίκεξ, δεηάδεξ ιζηνά 

πμηάιζα ηαζ έκα πθμύζζμ δάζμξ πμο δίκεζ γςή ζε δεηάδεξ είδδ ηδξ άβνζαξ θύζδξ. 

 



 

Δζηόκα 13 : Φοηό Sideritis clandestina peloponnesiaca. 

 

 

Σμ θοηό ηζάζ ημο Μαζκάθμο είκαζ πμθοεηήξ ιζηνόξ εάικμξ ύρμοξ 15 ιε 50 cm 

ηαζ εθαθνά λοθώδεξ ζηδ αάζδ. ηδκ Δθθάδα οπάνπμοκ δομ ακαβκςνζγόιεκα οπμείδδ 

πμο δζαπςνίγμκηαζ ζε 

 Τπμείδμξ clandestina εκδδιεί ζηδκ κόηζα Πεθμπόκκδζμ, Σαΰβεημ ηαζ 

Πάνκςκα. 

 Τπμείδμξ peloponnesiaca (Δζη. 13) εκδδιεί ζηα αμοκά ηδξ Κεκηνζηήξ ηαζ 

αόνεζαξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ έπεζ ανζειό πνςιμζςιάηςκ 2n=32) 

Δίκαζ θοηό ηςκ ορδθώκ αμοκώκ ηαζ απακηάηαζ ςξ αοημθοέξ ζε ακμζηηέξ 

πεηνώδεζξ ημπμεεζίεξ, νςβιέξ αναπώκ, ζηαεενμπμζδιέκεξ ζάνεξ, ακςδαζζηά θζαάδζα 

ηαζ ζε δζάηεκα – ακμίβιαηα δαζώκ εθάηδξ. Σμ είδμξ αοηό ημ ζοκακηάιε ζε ορόιεηνα 

από 1600 ιέπνζ ηα 2000 ι. πενίπμο, πάκς ζε αζαεζηόθζεμοξ ηαζ δ πενίμδμξ άκεζζδξ 

ηοιαίκεηαζ Ημύκζμ ιε Ημύθζμ.  

Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ από ηα παναπάκς ζημ Μαίκαθμ αοημθύεηαζ ημ ηζάζ ημο 

είδμοξ Sideritis clandestina subs peloponnesiaca. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

2.1 ΤΛΗΚΑ 
 

2.1.1. ΦΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

Οζ ζπόνμζ ηαζ μζ αθαζημί από ημοξ μπμίμοξ ηόπδηακ ηα έηθοηα ημο είδμοξ 

Sideritis clandestina peloponnesiaca πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα πεζνάιαηα in vitro 

ήηακ ζοθθμβήξ ημο Αοβμύζημο 2015. Οζ ηάρεξ επζθέπεδηακ από οβζή θοηά ηα μπμία 

ακαπηύζζμκηακ ζημ όνμξ Μαίκαθμ ζε ορόιεηνμ 1700m. Αθμύ εβηαηαζηάεδηακ 

ζπμνόθοηα ημο είδμοξ ηα αθάζηδζακ invitro ζηδ ζοκέπεζα, οπμηαθθζενβήεδηακ ζηζξ 

40 διένεξ βζα κα επζηεοπηεί πμθθαπθαζζαζιόξ ηςκ ηαθθζενβεζώκ. 

 

 

2.1.2.ΤΛΗΚΑ ΑΠΌΛΤΜΑΝΖ ΠΟΡΧΝ 

 

Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ invitroηςκ ζπόνςκ ηαζ ηςκ εηθύηςκ πνμδβείηαζ 

απόθύιακζδ όπμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ηα ελήξ οθζηά: 

 Υθςνίκδ ειπμνίμο, πμο πενζέπεζ 4,5 % NaOCL 

 Πνμζημθδηζηή μοζία Σween-20 (PolyxyethylenesorbitanMonolaurate) ηδξ 

εηαζνίαξ MERCK. 

 

2.1.3. ΤΛΗΚΑ ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

invitro 

 

 Τπόζηνςια ΜS ( MourashigeandSkoog, 1962) ζε ζηόκδ πςνίξ IAA, 

Kinetin ηδξ εηαζνίαξ ICNBIOMEDICALS. 

 μοηνόγδ ειπμνίμο 

 Μομζκμγζηόθδ Myo-inositol) M.B.= 180,16(ηδξ εηαζνείαξ Merck 

 Άβαν ηδξ εηαζνίαξ Ρμοιπμοθάηδξ Α.Δ.   

 Απζμκζζιέκμ κενό. 



2.1.4.  ΓΟΥΔΗΑ invitro ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

 

ε όθα ηα ζηάδζα ηδξ invitro ηαθθζένβεζαξ πνδζζιμπμζήεδηακ 

Α) δμπεία ηύπμο magenta όβημο 120 ml. 

Β) Σνοαθία Petri 

 

2.1.5. ΤΠΟΣΡΧΜΑinvitro ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

 

Γζα ηδκ invitro αθάζηδζδ ζπόνςκ ηαζ εηθύηςκ πνδζζιμπμζήεδηε οπόζηνςια 

ιε αάζδ ημ MS. Υνδζζιμπμζήεδηε ιζζήξ δύκαιδξ MS (Mourashige&Skoog, 1962). 

ημκ πίκαηα θαίκμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ενεπηζημύ οπμζηνώιαημξ. 

Πίνακας 1:σζηαηικά (μακροζηοιτεία-ιτνοζηοιτεία) ηφν σποζηρφμάηφν 

MS και ½ MS (Mourashige&Skoog, 1962). 

σζηαηικά MS (mg/l) ½MS (mg/l) 

NH4NO3 1650 825 

KNO3 1900 950 

CaCl2 2H2O 440 220 

MgSO4 7H2O 370 185 

KH2PO4 170 85 

FeSO4 7H2O 27,8 13,9 

Na2EDTA 37,3 18,35 

MnSO4 4H2O 22,3 11,15 

ZnSO4 7H2O 8,6 4,3 

H3BO3 6,2 3,1 

Kl 0,83 0,415 

Na2MoO4 2H2O 0,25 0,125 

CuSO4 5H2O 0,025 0,0125 

CoCl2 6H2O 0,025 0,0125 

Myo-inositol 100 50 

Nicotinic acid 0,5 0,25 

Pyrodoxine. HCL 0,5 0,25 

Thiamine. HCL 0,1 0,05 

Glycine 2 1 
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Όθα ηα οπμζηνώιαηα ζηαεενμπμζήεδηακ ιε 8g 1¹ άβαν. Σμ pH όθςκ ηςκ 

οπμζηνςιάηςκ νοειζγόηακ ιε αναζό HCL ή αναζό NaOH 1 N ζηδκ ηζιή 5,7 πνζκ ηδκ 

ημπμεέηδζδ ημο άβαν ηαζ ηδκ απόζηείνςζδ. 

 

 

2.1.6. ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΒΛΑΣΖΖ ΠΟΡΧΝ exvitro 

 

Σμ εδαθζηό οπόζηνςια πμο ημπμεεηήεδηακ μζ ζπόνμζ βζα αθάζηδζδ 

απόηεθμύκηακ από : 

Σύνθδ 

Πενθίηδ 

Άιιμ. 

 

 

2.2  ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.2.1 ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΡΔΠΣΗΚΧΝ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΧΝ 

 

ε απόζηαβιέκμ κενό όβημο θζβόηενμο ημο ηεθζημύ πνμζεέημκηακ μζ αηνζαείξ 

πμζόηδηεξ (ακαθόβςξ ημο όβημο ημο οπό Παναζηεοή οπμζηνώιαημξ) MS, ζμοηνόγδξ 

ηαζ Μομζκμγζηόθδξ ηαζ ακαδεύμκηακ ιε ηδ αμήεεζα ιαβκδηζημύ ακαδεοηήνα ιέπνζ κα 

δζαθοεμύκ. Αημθμοεμύζε δ μβημιέηνδζδ (πνμζεήηδ απεζηαβιέκμο κενμύ ςξ ημκ 

επζεοιδηό όβημ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα νύειζζδ ημο ph ζηδκ ηζιή 5,6 ηδξ ηθίιαηαξ. ηδ 

ζοκέπεζα πνμζεέημκηακ ημ άβαν ηαζ αημθμοεμύζε εένιακζδ οπό ζοκεπή ακάδεοζδ 

ιέπνζ κα δζαθοεεί ημ άβαν. Έπεζηα ιμζνάγμκηακ ημ δζάθοια ακά 15 ml ζε ηάεε 

ηνοαθίμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

 Θάθαιμξ ακάπηολδξ θοηώκ: 

Θάθαιμξ δζαζηάζεςκ 4x4x3.5 ιε εζδζηή εενιμιμκςηζηή ηάθορδ, δζαηήνδζδξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ζε ζηαεενά επίπεδα (10-25º C ηαζ 60% 

ακηίζημζπα ) ιε δοκαηόηδηα αολμιείςζδξ ηςκ ηζιώκ αοηώκ. Οζ ζοκεήηεξ αοηέξ 

ελαζθαθίγμκηαζ ιε πνήζδ ηεκηνζημύ ηθζιαηζζηζημύ ζοζηήιαημξ μθζηήξ ζζπύμξ 22 

Κw, αοηόιαηα εθεβπόιεκμο. 

Με ηαηάθθδθα απόθοηα θίθηνα ελαζθαθίγεηαζ δ ηαεανόηδηα ημο 

ακαηοηθμύιεκμο αένα ζε πμζμζηό 99,999% (clean-airsystem). 

Πνμαθέπεηαζ δ δζάηαλδ, εκηόξ ημο εαθάιμο, 60 ιεηαθθζηώκ ναθζώκ (ηύπμο 

Dexion) εηάζημο δζαζηάζεςκ 76x92 η.ι. ηαζ εθμδζαζιέκμο ιε ζύζηδια θςηζζιμύ 

απόηεθμύιεκμ από 2 θαιπηήνεξ θεμνζζιμύ COOL-WHITE μθζηήξ εκηάζεςξ 6.000 

Lux ηαζ ζζπύμξ 72W.Ζ ηνμθμδμζία ηςκ θαιπηήνςκ εθέβπεηαζ από πνμκμδζαηόπηδ. 

 

 

2.2.3. ΑΠΌΣΔΗΡΧΖ ΤΛΗΚΧΝ –ΚΟΠΖ ΔΚΦΤΣΧΝ –ΔΠΧΑΖ 

 

Ζ απόζηείνςζδ βζκόηακ ζε ηθίαακμ οβνήξ απόζηείνςζδξ βζα 20min ζε 

εενιμηναζία 121ºC ηαζ πίεζδ 1.1 Atm (Δζη. 15). 
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Δζηόκα 14: Απμθύιακζδ ζπόνςκ ιε πθςνίκδ. 

 

 

Όθα ηα ηνζαθία ηαζ ηα δμπεία ηαθθζένβεζαξ ιε ηα οπμζηνώιαηα ηαθύπημκηακ 

ιε θύθθμ αθμοιζκίμο ηαεώξ ηαζ ηα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμύκηακ ζηζξ ειθοηεύζεζξ 

ή απόθοιάκζεζξ όπςξ θααίδεξ, κοζηένζα, πθαηάηζ πάκς ζημ μπμίμ βίκμκηακ μζ ημπέξ 

εηθύηςκ, ηνοαθία ηαζ απζμκζζιέκμ κενό. 

Ζ απόθύιακζδ ηςκ ζπόνςκ (Δζη. 14) ηαζ ηςκ εηθύηςκ βζκόηακ ιέζα ζε 

ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ. Ζ απαζημύιεκδ πμζόηδηα ζπόνςκ ηαζ εηθύηςκ 

ημπμεεηήεδηακ ακηίζημζπα ζε απόζηεζνςιέκα ηνοαθία πμο πενζείπακ 4,5 

mlαπόζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενό ηαζ 0,15ml πθςνίκδ ειπμνίμο ιε 1 ζηαβόκα ηδξ 

πνμζημθδηζηήξ μοζίαξ Tween-20. Ακαδεύμκηακ βζα 12min ηαζ ιεηά βίκμκηακ 3 

λεπθύιαηα ηςκ 3 min ιε απόζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενό.Ζ ημπή ηςκ εηθύηςκ 

έβζκε ζηδκ ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ  (Δζη. 16) ηαζ ηα έηθοηα ημπμεεηήεδηακ ζε 

ηνοαθία ηαθθζένβεζαξ.  

Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπόνςκ ηαζ ηςκ εηθύηςκ ζηα ηνοαθία 

ηαθθζένβεζαξ, ημπμεεηήεδηακ βζα επώαζδ ζε εάθαιμ εθεβπμιέκςκ ζοκεδηώκ όπμο 

επςάζηδηακ ζηζξ ελήξ ζοκεήηεξ: 



 ημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 μmolm² s¹ fluorescent 

ζοκεπέξ θςξ. 

 ε ηάεε ηνοαθίμ ηαθθζένβεζαξ ημπμεεηήεδηακ 5 ζπόνμζ ημο είδμοξ. 
ηηηνμψ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηόκα 15 : ηθίαακμξ οβνήξ απόζηείνςζδξ. 

 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε ιία οπμηαθθζένβεζα (ηαθθζένβεζα 

πμθθαπθαζζαζιμύ) ζηζξ 40 διένεξ, ηα έηθοηα ηαζ μζ ζπόνμζ ημπμεεηήεδηακ ζε 

οπμζηνώιαηα ιζζήξ δύκαιδξ MS ηαζ επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h 

θςημπενίμδμ οπό 37,5 μmolm² s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 
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Δζηόκα 16: ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ. 

 

 

2.3 ΔΓΑΣΑΣΑΖ ΠΟΡΧΝ 

 

2.3.1 ΔΓKΑΣΑΣΑΖ ΠΟΡΧΝ ex vitro 

 

πόνμζ ημο είδμοξ ημπμεεηήεδηακ ζηα ελήξ ηνία οπμζηνώιαηα 

1. Πενθίηδ :ηύνθδ, ζε ακαθμβία 1:1, 

2. Πενθίηδ : πώια, ζε ακαθμβία 1:1, 

3. Άιιμξ 

ε ηνοαθία Petri πμο πενζείπακ δζδεδηζηό πανηί ημ μπμίμ ανέπμκηακ ηαηηζηά 

ώζηε μζ ζπόνμζ κα έπμοκ ζηδκ δζάεεζή ημοξ πάκηα οβναζία. 

Οζ ζπόνμζ ημπμεεηήεδηακ ζε δζάθμνεξ ζοκεήηεξ θςημπενζόδμο ηαζ 

εενιμηναζίαξ. πόνμζ ημο είδμοξ εβηαηαζηάεδηακ βζα αθάζηδζδ ζε ηνοαθία ηαζ 

επςάζηδηακ: 



α) ζε εάθαιμ ζηαεενώκ ζοκεδηώκ ζε εενιμηναζία 20 ºC, ηόζμ ζε 

θςημπενίμδμ 16 h όζμ ηαζ ζε ζημηάδζ (20 ζπόνμζ ζε θςημπενίμδμ 16hηαζ 20 ζπόνμζ 

ζε ζημηάδζ), 

α) ζε εενιμηναζία δςιαηίμο (ιεηαααθθόιεκδ εενιμηναζία κοηηόξ ηαζ 

διέναξ) ηόζμ ζε θςημπενίμδμ 16 h όζμ ηαζ ζε ζημηάδζ (20 ζπόνμζ ζε θςημπενίμδμ 

16h ηαζ 20 ζπόνμζ ζε ζημηάδζ).Δπίζδξ πμζμζηό ηςκ ζπόνςκ πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζή 

ημοξ βζα αθάζηδζδ δεπηήηακ ροπνή ιεηαπείνζζδ (πανέιεζκακ βζα 40 διένεξ ζημοξ 4 

ºC). 

 

 

2.3.2 ΔΓΑΣΑΣΑΖ ΠΟΡΧΝ in vitro 

 

ε ηνοαθία Petri πμο πενζείπακ ενεπηζηό οπόζηνςια ιζζήξ δύκαιδξ MS, 

ημπμεεηήεδηακ ζπόνμζ ημο είδμοξ βζα ακάπηολδ invitro (Δζη 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηόκα 17 : Δβηαηάζηαζδ ζπόνςκ invitro. 

Οζ ζπόνμζ επςάζηδηακ ζε δζάθμνεξ ζοκεήηεξ θςημπενζόδμο ( 16 h θςξ ή ζε 

ζημηάδζ. Δπίζδξ πμζμζηό ηςκ ζπόνςκ πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ βζα αθάζηδζδ 

δεπηήηακ ροπνή ιεηαπείνζζδ (πανέιεζκακ βζα 40 διένεξ ζημοξ 4 ºC πνζκ 

ημπμεεηδεμύκ βζα αθάζηδζδ). 
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2.3.3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ invitro ΑΠΟ ΔΝΖΛΗΚΑ ΑΤΣΟΦΤΖ 

ΦΤΣΑ 

 

Βθαζημί από εκήθζηα αοημθοή θοηά ημο είδμοξ πμο ακαπηύζζμκηακ ζηδκ 

πενζμπή ημο Μαίκαθμο, εβηαηαζηάεδηακ ζε ενεπηζηά οπμζηνώιαηαMSinvitro ιε 

ζημπό ηδκ δζενεύκδζδ ηδξ δοκαηόηδηαξ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιμύ ημο είδμοξ. Οζ 

αθαζημί από ηα αοημθοή θοηά ιεηαθένεδηακ ζημ ενβαζηήνζμ, λεπθύεδηακ ιε 

άθεμκμ κενό ανύζδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμθοιάκεδηακ ιε δζάθοια πθςνίκδξ 15 % 

βζα 12 min. Αθμύ λεπθύεδηακ ιε απμζηεζνςιέκμ απμζηαβιέκμ κενό ημπμεεηήεδηακ 

ζηα ενεπηζηά οπμζηνώιαηα. Δλεηάζηδηε επίζδξ δ επίδναζδ ηδξ εέζδξ ημο εηθύημο 

πάκς ζημ αθαζηό ζηδκ ιεηέπεζηα ακηίδναζδ ηςκ εηθύηςκ. Σμπμεεηήεδηακ αθαζημί 

από ηδκ ημνοθή, από ημκ 1
μ
, 2

μ
, ηαζ 3

μ
 ηόιαμ από ηδκ ημνοθή ηςκ αθαζηώκ. ηδ 

ζοκέπεζα επακαθήθεδηε δ ίδζα δζαδζηαζία αθθά μ πνόκμξ παναιμκήξ ζηδ πθςνίκδ 

αολήεδηε ζηα 15 min. 

 

2.4 ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΣΡΖΖ ΒΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ 

ΔΗΓΟΤ Sideritis clandestina peloponnesiaca KAI ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΧΝ 

ΔΚΦΤΣΧΝ 

 

Οζ παναηδνήζεζξ ηδξ αθάζηδζδξ πναβιαημπμζμύκηακ ακά δύμ διένεξ ιε 

έκανλδ ηδ διένα εβηαηάζηαζήξ ημοξ ζημ οπόζηνςια. Χξ έκανλδ αθάζηδζδξ ηςκ 

ζπόνςκ εεςνήεδηε δ έηπηολδ ημο νζγζδίμο. 

 

 

2.5 ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΠΌΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Σα απμηεθέζιαηα ζηα πεζνάιαηα αθάζηδζδξ θαιαάκμκηακ ιεηά από 40 

διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπόνςκ ζημ οπόζηνςια. Μεηνήεδηακ όθμζ μζ 

ζπόνμζ πμο αθάζηδζακ ζε ηνοαθίμ ηαθθζένβεζαξ. Όζμκ αθμνά ηδκ έηπηολδ ηαζ 

ακάπηολδ ηςκ εηθύηςκ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ πμθθαπθαζζαζιμύ εηηζιήεδηακ ημ πμζμζηό 

ακηίδναζδξ, μ ανζειόξ ηςκ αθαζηώκ, μ ανζειόξ ηςκ ηόιαςκ , ημ ιήημξ ημο αθαζημύ 

ηαζ μ ζπδιαηζζιόξ ή όπζ ηάθθμο. 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

 

ΑΠΌΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1 ΒΛΑΣΖΖ ΠΟΡΧΝ exvitro 

 

Όπςξ ακαθένεδηε ζηδκ πανάβναθμ 2.2.4.1. ζπόνμζ ημο είδμοξ Sideritis 

clandestina subs peloponnesiaca, ηαθθζενβήεδηακ δζάθμνεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ 

ηαζ θςημπενζόδμο, δέπηδηακ ή όπζ ροπνή ιεηαπείνζζδ ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε δζάθμνα 

εδαθζηά οπμζηνώιαηα ώζηε κα εηηζιδεεί ημ πμζμζηό αθαζηζηόηδηάξ ημοξ.  

Ανπζηά ελεηάζηδηακ δ επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ (ζηαεενή εενιμηναζία ή 

ηοιαζκόιεκδ ζηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ) ζε ζοκδοαζιό ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ 

ζπόνςκ ζε θςημπενίμδμ 16 h θςξ ή ζε πθήνεξ ζημηάδζ ζηδκ αθάζηδζδ ηςκ ζπόνςκ 

ημο είδμοξ (Πίκ. 2). Ζ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπόνςκ ζε ηοιαζκόιεκδ εενιμηναζία ζηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h θςξ αύλδζε ζδιακηζηά ημ πμζμζηό 

αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ ημο είδμοξ. Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ ζπόνςκ ζε ζημ ζημηάδζ 

ιδδέκζζε ηδκ αθάζηδζδ ηςκ ζπόνςκ (Πίκ. 2). 

 

Πίνακας 2. Δπίδραζη ηης θερμοκραζίας καθώς και ηης θφηοπεριόδοσ, 

επώαζης ηφν ζπόρφν ηοσ είδοσς Sideritis clandestina subs peloponnesiaca ζηο 

ποζοζηό βλάζηηζής, n=10 

 

οκεήηεξ επώαζδξ Πμζμζηό αθάζηδζδξ (%) 

Θενιμηναζία 20 
0
C 16h θςξ 10 b 

Θενιμηναζία 20 
0
C ζημηάδζ 0 b 

Κοιαζκόιεκδ Θενιμηναζία 16hθςξ 30 a 

ΚοιαζκόιεκδΘενιμηναζίαημηάδζ 0 b 

διακηζηόηδηα  * 

(*) ηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ 0.05%, 

(NS) ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 
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ηδ ζοκέπεζα ελεηάζηδηε δ επίδναζδ ηδξ παναιμκήξ ηςκ ζπόνςκ ζε ρύπμξ 

(40 διένεξ ζημοξ 4
 μ

C), ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ροπνήξ ιεηαπείνζζδξ, μζ ζπόνμζ 

ημπμεεηήεδηακ βζα αθάζηδζδ ζε εάθαιμ ζηαεενώκ ζοκεδηώκ (16 h θςξ ηαζ 20 ºC). 

Σόζμ μζ ζπόνμζ πμο δέπηδηακ ηδκ ροπνή ιεηαπείνζζδ όζμ ηαζ αοημί πμο 

ημπμεεηήεδηακ αιέζςξ βζα αθάζηδζδ δεκ αθάζηδζακ (Πίκ.3). 

 

Πίνακας 3. Δπίδραζη ηης υστρής μεηατείριζης (άμεζη ζπορά ή 

παραμονή 40 ημέρες ζηοσς 4 
ο
C ζηο ποζοζηό βλάζηηζης ηφν ζπόρφν ηοσ είδοσς 

Sideritis clandestina subsp peloponnesiaca, καηά ηην ex vitro εγκαηάζηαζη ηοσς 

n=10 

 

Δθανιμβή ροπνήξ  ιεηαπείνζζδξ  Πμζμζηό αθάζηδζδξ (%) 

0 διένεξ 0 

40 διένεξ 0 

διακηζηόηδηα  NS 

(*) ηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ 0.05%, 

 (NS) ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάζηδηε δ επίδναζδ δζαθμνεηζηώκ εδαθζηώκ οπμζηνςιάηςκ 

ζηδκ αθάζηδζδ ηςκ ζπόνςκ ημο είδμοξ. πόνμζ ημο είδμοξ ημπμεεηήεδηακ ζηα ελήξ 

ιίβιαηα: 

 α) Σύνθδ : Πενθίηδ 

 α) Πενθίηδ : Υώια 

β) Υώια 

δ) Άιιμξ.  

Όθμζ μζ ζπόνμζ εβηαηαζηάεδηακ βζα αθάζηδζδ ζε θοημδμπεία ηαζ 

ημπμεεηήεδηακ ζε ιδ εενιαζκόιεκμ εενιμηήπζμ ζημκ πενζαάθθμκηα πώνμ ημο ΣΔΗ 

Πεθμπμκκήζμο. 

ε όθα ηα εδαθζηά οπμζηνώιαηα ημ πμζμζηό αθάζηδζδξ ήηακ παιδθό ή 

ιδδεκζηό ηαζ ηακέκα εδαθζηό οπόζηνςια δεκ πνμηάθεζε αύλδζδ ημο πμζμζημύ 

αθάζηδζδξ (Πίκ. 4). 

 

 



 

Πίνακας 4. Δπίδραζη ζηο ποζοζηό βλάζηηζης ηφν ζπόρφν ηοσ είδοσς 

Sideritis clandestina subsp peloponnesiaca, καηά ηην exvitroεγκαηάζηαζη ηοσς 

n=15 

 

Δδαθζηό οπόζηνςια Πμζμζηό αθάζηδζδξ (%) 

Σύνθδ : Πενθίηδ 5 a 

Πενθίηδ : Υώια 0 a 

Υώια 0 a 

Άιιμξ 0 a 

διακηζηόηδηα  NS 

(*) ηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε επίπεδμ 0.05%, 

(NS) ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

 

 

3.2 ΒΛΑΣΖΖ ΠΟΡΧΝ invitro 

 

Μεθεηήεδηε επίζδξ δ δοκαηόηδηα αθάζηδζδξ in vtiro ηςκ ζπόνςκ ημο είδμοξ 

Sideritis clandestina subsp peloponnesiaca. πόνμζ ημο είδμοξ εβηαηαζηάεδηακ ζε 

ενεπηζηά οπμζηνώιαηα MS ιζζήξ δύκαιδξ. Οζ ζπόνμζ απμθοιάκεδηακ ιε δζάθοια 

πθςνίκδξ ειπμνίμο 10% βζα 12 min, αημθμύεδζακ 3 λεπθύιαηα ιε απμζηαβιέκμ 

απμζηεζνςιέκμ κενό βζα 3 minηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημπμεεηήεδηακ ζηα ενεπηζηά 

οπμζηνώιαηα. Δηηζιήεδηε ημ πμζμζηό αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ, ηαεώξ ηαζ δ 

δοκαηόηδηα αθάζηδζδξ ημοξ invitro, ώζηε κα απμηεθέζμοκ ιδηνζηό οθζηό βζα 

ηαθθζένβεζα invitroημο είδμοξ. Οζ ζπόνμζ πανέιεζκακ βζα ανηεηό πνμκζηό δζάζηδια 

ζημ οπόζηνςια ηαθθζένβεζαξ ηαζ ιόκμ ιεηά από 3 ιήκεξ αθάζηδζε έκαξ ζπόνμξ (Δζη. 

18 ηαζ 19). ηδ ζοκέπεζα ημ ζπμνόθοημ πμο αθάζηδζε Invitro οπμηαθθζενβήεδηε ζε 

οπμζηνώιαηα ηαθθζένβεζαξ ώζηε κα επζηεοπεεί πμθθαπθαζζαζιόξ ημο είδμοξ (Δζη. 

20). 
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Δζηόκα 18: Βθάζηδζδ ζπόνμο απμ ιζηνμζημπζμ. 

 

 

 Δζηόκα 19 :Βθάζηδζδ ζπόνμο ιέζα  

 

 



 

Δζηόκα 20: Τπμηαθθζένβεζα ημο είδμοξ από ζπμνόθοημ πμο αθάζηδζε invitro. 

 

 

3.3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ in vitro ΑΠΟ ΔΝΖΛΗΚΑ 

ΑΤΣΟΦΤΖ ΦΤΣΑ 

 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζηδκ πανάβναθό 2.3.3. εβηαηαζηάεδηακ έηθοηα από 

αθαζημύξ πμο ακαπηύζζμκηακ ζε ιδηνζηά αοημθοή θοηά από ηδκ πενζμπή ημο 

Μαίκαθμο. Δλεηάζηδηε ανπζηά δ δοκαηόηδηα επζηοπμύξ απμθύιακζδξ ώζηε κα 

επζηεοπεεί εβηαηάζηαζδ ηαθθζενβεζώκ invitro.  
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 Από ιζα ιέεμδμ απμθύιακζδξ εηθύηςκ απαζηείηαζ ημ  εθάπζζημ πμζμζηό 

ιμθύκζεςκ ηαεώξ ηαζ ημ ορδθόηενμ πμζμζηό επζαίςζήξ ημοξ από ηδκ απμθύιακζδ. 

ηδκ πνώηδ ηαθθζένβεζα πμο πναβιαημπμζήεδηε ιεβάθμ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ 

ιμθύκεδηε. Μόκμ από ημοξ ηόιαμοξ 1
μ
 ηαζ 3

μ
 επέγδζακ από έκα έηθοημ ακηίζημζπα 

(Δζη. 20), εκώ ιεβάθμ πμζμζηό ηςκ εηθύηςκ ιμθύκεδηακ ηαζ ηαηαζηνάθδηακ από 

ηδκ απμθύιακζδ (Πίκ 5). ηδκ επόιεκδ ηαθθζένβεζα αολήεδηε μ πνόκμξ 

απμθύιακζδξ αθθά όθα ηα έηθοηα κεηνώεδηακ 

 

 

Δζηόκα 20: Δβηαηάζηαζδ εηθύηςκ από αοημθοή εκήθζηα θοηά. 

 

Πίνακας 5. In vitro πολλαπλαζιαζμός ενήλικφν ασηοθσών θσηών, επίδραζη ηοσ 

αριθμού ηοσ κόμβοσ από ηον οποίο κόπηκε ηο έκθσηο, ζηο ποζοζηό ηφν εκθύηφν ποσ 

μολύνθηκαν, ζηο ποζοζηό ανηίδραζης ηφν εκθύηφν, n=25. Απολύμανζη ζε 15 % 

τλφρίνη για 12 min. 

 

Θέζδ (ηόιαμξ) εηθοημο 

πάκς ζημ αθαζηό 

Πμζμζηό 

ιόθοκζδξ (%) 

Πμζμζηό 

ακηίδναζδξ (%) 

Κμνοθή 84 16 

1
μξ

ηόιαμξ 100 0 

2
μξ

ηόιαμξ 100 0 

3
μξ

 ηόιαμξ 84 16 

4
μξ

 ηόιαμξ 100 0 

διακηζηόηδηα  NS NS 

 

 



4. ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

πόνμζ ημο είδμοξ Sideritis clandestina subs peloponnesiaca, ηαθθζενβήεδηακ 

ζε δζάθμνεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ θςημπενζόδμο, δέπηδηακ ή όπζ ροπνή 

ιεηαπείνζζδ ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε δζάθμνα εδαθζηά οπμζηνώιαηα ώζηε κα 

εηηζιδεεί ημ πμζμζηό αθαζηζηόηδηάξ ημοξ. Φαίκεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπόνςκ ζε 

ηοιαζκόιεκδ εενιμηναζία ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ ζε θςημπενίμδμ 16h θςξ 

αύλδζε ζδιακηζηά ημ πμζμζηό αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ ημο είδμοξ. Ακηίεεηα δ 

ημπμεέηδζδ ηςκ ζπόνςκ ζε ζημ ζημηάδζ ιδδέκζζε ηδκ αθάζηδζδ ημοξ, εκώ δ ροπνή 

ιεηαπείνζζδ ημοξ πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ βζα αθάζηδζδ δεκ επδνέαζε ηδκ 

αθαζηζηόηδηά ημοξ.πόνμζ ημο είδμοξ πμο εβηαηαζηάεδηακ invitroπανμοζίαζακ 

επίζδξ πμθύ παιδθό πμζμζηό αθάζηδζδξ. 

Ζ πνδζζιμπμίδζδ εηθύηςκ από ιδηνζηά αοημθοή θοηά από ηδκ πενζμπή ημο 

Μαίκαθμο ηέθμξ, δεκ μδήβδζε ζε επζηοπή ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό ημο είδμοξ. 

Ακαηεθαθαζώκμκηαξ ζηδκ πανμύζα ιεθέηδ ελεηάζηδηακ δζάθμνεξ ιέεμδμζ 

πμθθαπθαζζαζιμύ ημο είδμοξ βζα πνώηδ θμνά. Υνεζάγεηαζ πεναζηένς ένεοκα ηόζμ 

ζημκ πμθθαπθαζζαζιό ημο ιε ζπόνμ όζμ ηαζ ιε ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό. Ηδζαίηενδ 

ένεοκα απαζηεί μ πνόκμξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ ζπόνςκ ηαζ δ επμπή θήρδξ ηςκ εηθύηςκ. 

Απμθύιακζδ ηςκ ζπόνςκ ηαζ ηςκ ζπόνςκ ιε 10% πθςνίκδ ειπμνίμο βζα 12min ηαζ 

ηςκ εηθύηςκ ακηίζημζπα ιε 15% πθςνίκδ ειπμνίμο βζα 12min, θαίκεηαζ κα 

απμηεθμύκ απμηεθεζιαηζηέξ ιεεόδμοξ απμθύιακζδξ βζα ημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό 

ημο. 
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