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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία  πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην 

ηζηνθαιιηέξγεηαο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, πνπ είρε σο ζθνπφ λα κειεηήζεη ηελ 

δπλαηφηεηα κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ είδνπο Origanum magorana L..Σν αλσηέξσ 

είδνο δελ είρε κέρξη ηψξα κειεηεζεί φζνλ αθνξά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ κε απηή 

ηελ κέζνδν. Δμεηάζηεθε ε εχξεζε επηηπρνχο ηξφπνπ απνιχκαλζεο ησλ εθθχησλ θαη 

εγθαηάζηαζεο ηνπο ζε ππνζηξψκαηα, ε θαηάιιειε επνρή ιήςεο ησλ εθθχησλ θαη ε 

επίδξαζε ηεο ζέζεο ηνπ εθθχηνπ ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ ζηε κεηέπεηηα βιάζηεζή ηνπο. 

Οη θαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζξεπηηθφ ππφζηξσκα πιήξνπο ή κηζήο ΄δχλακεο 

MS (Murashige θαη Skoog medium).  
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1.ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

1.1Αξωκαηηθά Φπηά-Δμάπιωζε 

 

Απφ πάληα ηα αξσκαηηθά-θαξκαθεπηηθά θπηά ήηαλ κηα θαιιηέξγεηα κε 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζεκαζία. Σν ελδηαθέξνλ πξνο απηά έγηλε αθφκα πην έληνλν 

φηαλ μεθίλεζε ε παξαζθεπή ησλ ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

κάιηζηα, νη θνηλσλίεο παγθνζκίσο έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί, κε απνηέιεζκα λα 

ζηξέθεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηελ νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηελ κείσζε θαηαλάισζεο ζπλζεηηθψλ θαξκάθσλ θαη ρεκηθψλ πξνζζέησλ 

ζηα ηξφθηκα, έηζη ψζηε θαη νη βηνκεραλίεο δηαθφξσλ πξντφλησλ λα ζηξέθνληαη ζηε 

ρξήζε νπζηψλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ψζηε λα παξάγνπλ θπηηθά πξντφληα. Έληνλα ζα 

ιέγακε φηη έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο ησλ βνηάλσλ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ζηε Β.Ακεξηθή ,ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο, δειαδή 

πιένλ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή , ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

πγείαο κέζσ θαξκάθσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο αθφκα πξνηηκνχλ θαη ηα θαιιπληηθά 

ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ,λα έρνπλ σο βάζε νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θπηά. 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη πιένλ κέζσ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο δηαθφξσλ θπηψλ έρνπλ πξνθχςεη πνιιέο λέεο νπζίεο ,νη 

νπνίεο θέξνπλ λέεο ρξήζεηο. 

Ζ Αζία παξακέλεη αθφκα ε θπξίαξρε ήπεηξνο ζηελ παξαγσγή αξσκαηηθψλ-

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ .Χζηφζν ,παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ζηε 

Γχζε. Ζ Ακεξηθή απνηειεί πιένλ ηνλ θχξην αγνξαζηή θαη αθνινπζνχλ ε Γεξκαλία, ε 

Ηαπσλία θαη ε Γαιιία, ελψ ηα κεγαιχηεξα θέληξα εκπνξίνπ βξίζθνληαη ζην 

Ακβνχξγν, ζηε Νέα Τφξθε θαη ζην Σφθην. (Μαινχπα, Γξεγνξηάδνπ, & Λάδαξε, 2012) 
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1.2 Μαληδνπξάλα (Origanum majorana )  

 

1.2.1 Καηαγωγή , Δμάπιωζε, Ηζηνξηθό 

 

Ζ καληδνπξάλα (αγγιηθά majoram) είλαη έλα απφ ηα πνιιά εηδή ηνπ γέλνπο 

Origanum . Απηνθχεηαη ζε ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο θαη ηεο Β. Αθξηθήο αιιά φρη ζηελ 

Διιάδα. ηε ρψξα καο ζπλαληάηαη ζε θήπνπο θαη ζε γιάζηξεο σο θαιισπηζηηθφ – 

αξσκαηηθφ θπηφ ελψ ζε άιιεο ρψξεο θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά . (Κνπηζφο, 2006) 

Δίλαη θπηφ γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα, φπνπ ηα λεαξά δεπγάξηα ζηεθαλψλνληαλ κε 

απηφ ζηηο γακήιηεο ηειεηέο, γηαηί πίζηεπαλ φηη είρε ην άξσκα ηεο Αθξνδίηεο. 

(ΚΡΟΤΜΠΖ, 1998) 

 

 

1.2.2 Βνηαληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
Πίλαθαο 1. Πίλαθαο ηαμηλφκεζεο ηνπ είδνπο 
 

Άζξνηζκα:           Spermatophyta 

Τπνάζξνηζκα:    Magnoliophytina 
Κιάζε:                Magnoliatae 
Τπόθιαζε:         Asteridae 
Σάμε:                   Lamiales 
Οηθνγέλεηα:         Lamiaceae (Labiatae) 
Γέλνο                   Οriganum ή Majoranoa 
Δίδνο:                   majorana L.ή hortensis Moench. 
Κνηλό όλνκα:       Μαηδνπξάλα, Μαληδνπξάλα, Οξίγαλν 
 

 

(ΚΡΟΤΜΠΖ, 1998) 

 

 

1.2.3 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε- Πεξηγξαθή 

 

Ζ καληδνπξάλα είλαη πνιπεηήο πφα κε ηεηξαγσληθνχο βιαζηνχο θαη χςνο 20-

40cm. Σα άλζε είλαη κηθξά πξαζηλνάζπξα. Ζ καληδνπξάλα κνηάδεη κε ηελ ξίγαλε 

αιιά έρεη θάπνηεο κνξθνινγηθέο δηαθνξέο. Οη πην ζεκαληηθέο είλαη: 

3 
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 Ζ καληδνπξάλα είλαη νξζφθιαδε θαη ζηελ ηειηθή ηεο αλάπηπμε 

είλαη ζάκλνο κε κηθξφηεξε αλάπηπμε απφ ηελ ξίγαλε 

 Οη βιαζηνί θαη ηα θχιια ηεο καληδνπξάλαο έρνπλ ιηγφηεξν θαη 

θνληχηεξν ηξίρσκα θαη έηζη θαίλνληαη πην ιείνη κε ειαθξά κσβ απφρξσζε. 

 Σα θχιια ηεο καληδνπξάλαο έρνπλ ζπλήζσο ζηαρηφρξνκε 

απφρξσζε , είλαη θαηά θαλφλα κηθξφηεξα  ηεο ξίγαλεο, πιένλ επηκήθε, κε 

βεινχδηλε πθή. 

 Σα άλζε ηεο είλαη ιεπθά, πην κεγάια θαη πην ππθλά δηαηεηαγκέλα 

ζηηο ηαμηαλζίεο . 

 Οη ηαμηαλζίεο ηεο έρνπλ ηελ ίδηα δηάηαμε κε ηεο ξίγαλεο. Σα 

ζηαρχδηα φκσο ζηα πεξηζζφηεξα θπηά είλαη πην θνληά θαη κεγαιχηεξα ηεο 

ξίγαλεο. 

 Ο ζπφξνο ηεο καληδνπξάλαο είλαη δπν κε ηξείο θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπφξν ηεο ξίγαλεο . (Γφξδαο, 2012) 

 

 

1.2.4 Απαηηήζεηο ζε θιίκα, έδαθνο θαη λεξό  

 

Ζ καληδνπξάλα επδνθηκεί ζε εκηνξεηλέο , δξνζεξέο πεξηνρέο κε ήπην θιίκα θαη 

ζε ρσξάθηα πινχζηα, μεξηθά ή πνηηζηηθά ζηαγγεξά. Τπάξρνπλ θάπνηεο πνηθηιίεο πνπ 

είλαη πην απαηηεηηθέο ζε ζεξκνθξαζία απφ φηη είλαη ε ξίγαλε. Υξεηάδεηαη πην γφληκα 

εδάθε απφ ηε ξίγαλε θαη είλαη πην απαηηεηηθή ζε λεξφ. (Γφξδαο, 2012) 

 

 

1.2.5 Υξήζεηο 

 

Ζ καληδνπξάλα απνηειεί έλα αξσκαηηθφ θπηφ κε πνιιέο ρξήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε δξφγε ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ άξηπκα ( κπαραξηθφ), ην αηζέξην 

έιαην ηεο ζηε θαξκαθεπηηθή θαη ζαλ άξσκα ζηελ αξσκαηνπνηία. Δπηπιένλ, έρεη 

αληηζπαζκσδηθέο, αληηζεπηηθέο, αληί λεπξνινγηθέο θαη αληηθεθαιαιγηηηθεο ηδηφηεηεο 

(Γφξδαο, 2012) 
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Ηδαληθφ γηα αξσκαηηθφ ζην μίδη ή ην ιάδη. Αθφκα, ην εθρχιηζκά ηεο κπνξεί λα 

πξνζηεζεί ζην λεξφ ηνπ κπάληνπ θαη λα εμαζθαιίζεη ραιάξσζε θαη θαιή δηάζεζε. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή ηα θχιια θφβνληαη πξηλ ην θπηφ αλζίζεη γηαηί 

αιιηψο ζε κεγαιχηεξε δφζε κπνξεί λα πηθξίζεη. Δθηφο φκσο απφ ηελ αηζζεηηθή θαη 

ηε γαζηξνλνκία, ηα πξάζηλα θιαδάθηα κε ηα κηθξά άζπξα άλζε ηεο καληδνπξάλαο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθνζκεηηθά ζε απνμεξακέλεο θαη θξέζθεο 

ζπλζέζεηο. (Γαζαξρείν, 2015) 

 

 

1.2.6 Θεξαπεπηηθέο Ηδηόηεηεο 

 

Ζ καληδνπξάλα είλαη έλα ηδηαίηεξα επεξγεηηθφ βφηαλν, γηα ηελ ραιάξσζε θαη 

ηελ ηφλσζε πνπ πξνζθέξεη ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη πλεπκαηηθά. Θεσξείηαη απφ ηελ 

αξραηφηεηα βφηαλν ζεξαπεπηηθφ θαη θαιιπληηθφ, κε ρξήζε εθηεηακέλε απφ ηηο 

γπλαίθεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ζξέςε πνπ πξνζέθεξε ζηελ επηδεξκίδα. 

Ζ ρξήζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ, ιεηηνπξγεί ραιαξσηηθά θαη αλαιγεηηθά γηα 

πνλεκέλνπο κχεο, πφλν ζηα νζηά θαη ζηηο αξζξψζεηο. Αλαθνχθηζε επίζεο 

πξνζθέξεη φηαλ ππνθέξνπκε απφ πνλνθεθάινπο, εκηθξαλίεο θαη πφλνπο πεξηφδνπ. 

Ζ αλαιγεηηθή δξάζε ηεο καληδνπξάλαο, βνεζά ζε πεξηπηψζεηο πφλσλ ζηα απηηά, 

σηίηηδεο θαη πνλφδνληνο 

Δπίζεο, ραξαθηεξίδεηαη σο επεξγεηηθή γηα αληηκεηψπηζε ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο θφπσζεο θαη έληαζεο, θαζψο επίζεο αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά 

πιεζψξα λεπξηθψλ θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. πλίζηαηαη γηα αληηκεηψπηζε ηεο 

αυπλίαο θαη ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηεο λεπξηθφηεηαο, ραιαξψλεη θαη κεηψλεη ηηο 

ζηηγκέο νμπζπκίαο ή επηζεηηθφηεηαο. Γεληθφηεξα ηνλψλεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη 

θαηαπνιεκά εκηθξαλίεο λεπξηθήο θχζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ε ςπρηθή αζηάζεηα. 

Οη αληηζεπηηθέο, αληηκηθξνβηαθέο θάηη θιεγκνλψδεηο ηδηψηεο ηνπ αηζέξην έιαην 

ηεο καληδνπξάλαο, πξνζηαηεχνπλ απφ κνιχλζεηο πιεγψλ θαη ιεθηφξσλ, θαζψο 

επίζεο βνεζά ζηελ γξεγνξφηεξε επνχισζε ηξαπκάησλ θαη αλάξξσζε απφ 

κψισπεο, ηδξχκαηα θαη δηαζηξέκκαηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο θπζηθφ αληηβηνηηθφ θαη 

κηθξνβηνθηφλν, βνεζάεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θξπνινγεκάησλ θαη 

πξνζηαηεχεη απφ ινίκσμε ηνπ νξγαληζκνχ. Θεσξείηαη βάιζακν γηα ηελ πξνζηαζία 
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ησλ πιαζηηθψλ ζπζηήκαηνο θαη ζεξαπεχεη απνηειεζκαηηθά παζήζεηο θαη ινηκψμεηο 

ηνπ αλσηέξσ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ιαηκνχ. Μαιαθψλεη ηνλ εξεζηζκέλν 

ιαηκφ θαη ηηο ακπγδαιέο θαη αληηκεησπίδεη ην μεξφβερα Δπίζεο, ζπλίζηαηαη ζε 

πεξηπηψζεηο ξνραιεηνχ θαη αιιεξγηθνχ άζζκαηνο. (ΒΟΣΑΝΑ, 2014) 

Σέινο , πέξα απφ ηηο παξαπάλσ ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο καληδνπξάλαο 

πνπ αλαθέξζεθαλ ππάξρνπλ θαη άιιεο πνιιέο ηδηφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν θπηφ θαη ην θάλνπλ άμην πξνο κειέηε θαη έξεπλα . 

 

 

1.2.7 Πνιιαπιαζηαζκφο 

 

                               
 

α)Πνιιαπιαζηαζκφο κε ζπφξν  (ΔΓΓΔΝΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ) 

 

πγθεθξηκέλα, ηα ζπνξεία κπνξνχλ λα γίλνπλ ην θαινθαίξη(α .Απγνχζηνπ) θαη 

ε κεηαθχηεπζε ην Ννέκβξην, ή ηα ζπνξεία λα γίλνπλ ην θζηλφπσξν θαη ε 

κεηαθχηεπζε ηελ άλνημε( Μάξηην- Απξίιην) ή ελαιιαθηηθά ηα ζπνξεία λα γίλνπλ ηελ 

άλνημε (Μάξηην-Απξίιην) θαη ε κεηαθχηεπζε ηέινο ηεο άλνημεο(Μάην) ή ην θζηλφπσξν 

(Οθηψβξην- Ννέκβξην).  

Ζ πνζφηεηα ηνπ ζπφξνπ  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη γηα θάζε ηεηξαγσληθφ 

κέηξνπ ζπνξείνπ 1-2g. Ζ πξψηκε θζηλνπσξηλή κεηαθχηεπζε είλαη θαιχηεξε απφ ηελ 

αλνημηάηηθε θαη θπξίσο απφ ηελ πνιχ φςηκε πνπ γίλεηαη ηέινο Απξηιίνπ θαη Μάην. Οη 

απνζηάζεηο θχηεπζεο είλαη κεηαμχ ησλ γξακκψλ 40cm θαη πάλσ ζηε γξακκή 15-

20cm. (Γφξδαο, 2012) 

 

ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΝΑ

β) ΑΓΔΝΖ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ

(θπξίσο ΠΑΡΑΦΤΑΓΔ)

α) ΔΓΓΔΝΖ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ

(ΠΟΡΟ)
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β)Πνιιαπιαζηαζκφο κε παξαθπάδεο (ΑΓΔΝΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ) 

 

ε θαιιηέξγεηεο καληδνπξάλαο πνπ είλαη πνιιψλ εηψλ αλαπηχζζεη πνιιέο 

παξαθπάδεο ηηο νπνίεο παίξλνπκε ην θζηλφπσξν ή ηελ άλνημε θαη ηηο κεηαθπηεχνπκε 

ζην ρσξάθη. Ο ηξφπνο απηφο είλαη ν νηθνλνκηθφηεξνο κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

ππάξρνπλ παιαηέο θαιιηέξγεηεο. (Γφξδαο, 2012) 

 

 

1.3Μηθξνπνιιαπιαζηαζκόο 

 

1.3.1 Βαζηθέο έλλνηεο 

 

Ζ θπηηαξνθαιιηέξγεηα (cell culture) θαη ε ηζηνθαιιηέξγεηα (tissue culture) είλαη 

γεληθφηεξα γλσζηφηεξεο κε ηνπο φξνπο «θαιιηέξγεηα in vitro» ή «ηερληθέο in vitro». Ο 

ιαηηληθφο φξνο in vitro ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά «ζην γπαιί» θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επνρή πνπ νη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζα ζε γπάιηλνπο ζσιήλεο 

(απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα ζε αξθεηέο εθαξκνγέο). ηε ζπλέρεηα ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ελαιιάμ ηνπο φξνπο απηνχο ελλνψληαο βαζηθά ην ίδην πξάγκα.Με 

ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, σο ηερληθή in vitro ζα ραξαθηεξίζνπκε νπνηαδήπνηε κέζνδν 

ή δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηελ απνκάθξπλζε θπηηάξσλ απφ έλαλ νξγαληζκφ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ηε δηαηήξεζή ηνπ ζε έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ θαιιηέξγεηαο, φπνπ 

πξνζπαζνχκε λα ειέγμνπκε ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ απηψλ. Ο 

έιεγρνο επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή δηαθφξσλ θπζηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. ηξνπνπνίεζε 

ζεξκνθξαζίαο, θσηηζκνχ, ζχζηαζεο αηκφζθαηξαο) θαη/ή κε πξνζζήθε ρεκηθψλ 

νπζηψλ (π.ρ. ζξεπηηθψλ κέζσλ, ξπζκηζηψλ αχμεζεο θ.ιπ.). 

Ο κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πξαθηηθή θαη 

εκπνξηθή εθαξκνγή ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο θπηψλ. Όπνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, ν 

κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο ππεξέρεη ζηελ απφδνζε έσο θαη ρηιηάδεο θνξέο ζε ζρέζε κε 

ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο.Αλ θαη ζεσξείηαη εμαηξεηηθά πξνεγκέλνο, ν επηζηεκνληθφο 

θιάδνο ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο έρεη ήδε πξντζηνξία πεξίπνπ δχν αηψλσλ. Απηφ αθνξά 

ηδηαίηεξα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δσηθψλ θπηηάξσλ, κε ζεκαληηθφηεξν νξφζεκν ηα 

επηηπρεκέλα πεηξάκαηα ησλ Harrison, Burrows θαη Carrel θαηά ην δηάζηεκα 1907-

1909, ηα νπνία εζηηάδνληαλ ζηελ in vitro δηαηήξεζε εκβξχσλ. Αληίζεηα, ν θιάδνο ηεο 

ηζηνθαιιηέξγεηαο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ δελ αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα έσο ηα κέζα 
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πεξίπνπ ηνπ 20νχ αηψλα. Καηά ηξφπν εηξσληθφ, φκσο, ε ηζηνθαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ 

αλαπηχρζεθε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηειεηνπνηήζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ, ελζσκαηψλνληαο ηερλνινγίεο θαη γλψζεηο απφ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην εχξνο 

ησλ εθαξκνγψλ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ δσηθψλ θπηηάξσλ. 

H ηζηνθαιιηέξγεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε κηα ζεηξά απφ βαζηθέο ηερληθέο 

(φπσο παξαζθεπή ππνζηξψκαηνο, απνζηείξσζε θαη απνιχκαλζε), νη νπνίεο 

απαηηνχλ έλα επαξθέο επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο. Αλ θαη 

γηα ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο εξγαζίεο νη απαηηήζεηο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, 

κπνξνχλ λα απμεζνχλ ζηελ πεξίπησζε εηδηθψλ εθαξκνγψλ. Ο 

κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πξαθηηθή θαη εκπνξηθή 

εθαξκνγή ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο θπηψλ. Όπνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί (ηππηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ηα αλζνθνκηθά θπηά), ν κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο ππεξέρεη ζηελ 

απφδνζε έσο θαη ρηιηάδεο θνξέο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. ε κηθξή 

θιίκαθα παξαγσγήο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξην επίπεδν δπζθνιίαο. Απηή απμάλεηαη πξνθεηκέλνπ γηα είδε 

κε ρακειή απφθξηζε ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα θαη φηαλ επηζπκνχκε παξαγσγή ζε 

κεγάιε θιίκαθα (εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ή θαη εθαηνκκχξηα θπηά θάζε ρξφλν). 

(ΚΗΝΣΕΗΟ, 2015) 

 

 

1.3.2 Σύπνη Καιιηέξγεηαο 

 

Οη θαιιηέξγεηεο ζπλήζσο μεθηλνχλ απφ απνζηεηξσκέλα ηκήκαηα νιφθιεξσλ 

θπηψλ πνπ νλνκάδνληαη έθθπηα (explants)θαη είλαη δπλαηφ λα απνηεινχληαη απφ 

ηκήκαηα νξγάλσλ φπσο ηα θχιια θα νη ξίδεο ή αθφκα λα είλαη εηδηθνί ηχπνη θπηηάξσλ 

φπσο γχξε θαη ελδνζπέξκην. Πνιιά απφ ηα γλσξίζκαηα ηνπ εθθχηνπ είλαη δπλαηφ 

λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα έλαξμεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Γεληθά, νη λεαξνί, πην 

γξήγνξα αλαπηπζζφκελνη ηζηνί (ή ηζηνί πνπ βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο) 

είλαη νη θαιχηεξα αληαπνθξηλφκελνη.Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη ηζηνθαιιηέξγεηαο είλαη 

νη εμεο: 

1. Καιιηέξγεηα θάισλ (Callus culture) :  

2. Καιιηέξγεηα αησξεκάησλ θπηηάξσλ (cell suspension cultures) 

3. Καιιηέξγεηα πξσηνπιαζηψλ (Protoplast culture)  
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4. Καιιηέξγεηα ξηδψλ 

5. Καιιηέξγεηα άθξσλ βιαζηψλ θαη κεξηζησκάησλ  

6. Δκβξπνθαιιηέξγεηα (Δmbryo culture) 

7. Καιιηέξγεηα κηθξνζπνξίσλ  

(Ξπληάο, 2014) 

 

1.3.3 ηάδηα ηζηνθαιιηέξγεηαο 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ  

πέληε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα  ζηάδηα ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

1. Πξνεηνηκαζία θπηηθνχ πιηθνχ 

Δπηινγή ηνπ κεηξηθνχ θπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

πνιιαπιαζηαζκφ. Σα κεηξηθά θπηά πξέπεη λα είλαη πγηή, εχξσζηα θαη ζε λεαξή 

ειηθία. Έηζη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ζεηηθήο απφθξηζεο θαη πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην 

βαζκφ ε ελδερφκελε δηάδνζε παζνγφλσλ. Χο επί ην πιείζηνλ ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

θπηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη ζε ζεξκνθήπηα θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. Με ηε 

κέζνδν απηή γίλεηαη εθηθηφο ν δηαξθήο θαη άκεζνο έιεγρνο ηεο πγηεηλήο θαη 

θαηλνηππηθήο θαηάζηαζεο ησλ θπηψλ. 

 

2.Δγθαηάζηαζε θπηηαξν-/ηζηνθαιιηέξγεηαο 

ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε επηινγή, ε παξαιαβή θαη ε απνιχκαλζε ησλ 

εθθχησλ. Έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο κε 

εκθχηεπζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ ζε θαηάιιεια δνρεία θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ 

ζάιακν θαιιηέξγεηαο. 

 

3. Πνιιαπιαζηαζκφο 

ηφρνο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ αξρηθνχ θπηηθνχ 

πιηθνχ έηζη ψζηε λα απνθηεζεί ηθαλφο αξηζκφο θπηψλ. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη 

αξθεηέο αλαθαιιηέξγεηεο γηα αλαλέσζε ησλ ζξεπηηθψλ πφξσλ, θαζψο ηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ππνζηξψκαηνο θαηαλαιψλνληαη. πλήζσο ν πνιιαπιαζηαζκφο αθνξά 

κφλν ηνπο αλαγελλεκέλνπο ηπραίνπο βιαζηνχο ρσξίο επαγσγή ξηδνγέλεζεο.  
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4. Αλαγέλλεζε θπηνχ 

Αθνχ έρεη απνθηεζεί ηθαλή πνζφηεηα θπηηθνχ πιηθνχ αθνινπζεί ε επηκήθπλζε 

θαη παξαγσγή ξίδαο ζηα θπηά. Έηζη, ηα θπηά πνπ θξίλνληαη θαηάιιεια 

κεηαθπηεχνληαη ζην ππφζηξσκα ξηδνβνιίαο. Ζ νξζή αλαγέλλεζε ηνπ θπηνχ 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ κεηέπεηηα επηηπρή εγθιηκαηηζκφ ηνπ. 

 

5. Δγθιηκαηηζκφο θπηνχ 

πλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ ή ζε εηδηθνχο ζαιάκνπο 

εγθιηκαηηζκνχ.Σα θπηά, αλάινγα κε ηε θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε απαηηνχλ 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα απνθηήζνπλ ηηο θπζηνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο θσηνζχλζεζεο. Ζ ρξήζε ζαιάκσλ εγθιηκαηηζκνχ κε απζηεξά 

θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο επηβάιιεηαη ψζηε λα έρνπκε νκνηφκνξθν εγθιηκαηηζκφ θαη 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Σα θπηά πνπ παξάγνληαη είλαη πιήξσο αλαγελλεκέλα θαη, κε 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο, ε επηηπρία κπνξεί λα θηάζεη ην 100%. (ΚΗΝΣΕΗΟ, 2015) 

 

1.3.4 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα  

Πλεονεκτήματα του μικροπολλαπλασιασμού 

 Σαρεία παξαγσγή θισληθψλ ππνθεηκέλσλ  

 Παξαγσγή θπηψλ απαιιαγκέλσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο  

 Γηαηήξεζε γελεηηθνχ πιηθνχ ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν 

 Μείσζε ηνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ 

 πλερείο παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. (Παπαραηδήο & Καινξίδνπ, 2008) 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ρεκηθψλ θαη θπζηθψλ παξαγφλησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ ζε είδε, πνπ κε άιινπο 

ηξφπνπο ήηαλ δχζθνινο, αθφκα θαη αδχλαηνο. 

 Απινπνίεζε κεηαθίλεζεο θαη αληαιιαγήο θπηηθνχ πιηθνχ κεηαμχ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 

 

Μειονεκτήματα του μικροπολλαπλασιασμού 

Ο κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο δελ είλαη πάληα ν ηδαληθφο ηξφπνο γηα ηελ 

παξαγσγή  θπηψλ,ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ: 
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 Μεγάιεο απαηηήζεηο ζε εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ, εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη ηερληθέο. 

 Τςειφ θφζηνο παξαγσγήο  

 Μεγάιεο απψιεηεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κνιχλζεηο. 

 Αζηάζεηα ζηελ παξαγσγή νκνηφκνξθσλ θπηψλ ιφγσ κεηαιιάμεσλ 

(Παπαραηδήο & Καινξίδνπ, 2008) 

 Σα θπηά πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπλζήθεο ηζηνθαιιηέξγεηαο δελ είλαη 

απηφηξνθα, κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη εγθιηκαηηζκφο. 

 

 

1.3.5 Πξνβιήκαηα Ηζηνθαιιηέξγεηαο 

 

Ζ ηζηνθαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ, φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε βηνηερλνινγηθή 

δηαδηθαζία, εμαξηάηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην 

βηνινγηθφ πιηθφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα ηζηνθαιιηεξγεζεί φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηνλ πξαγκαηηθά πνιχ κεγάιν αξηζκφ ηνπο, 

κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

i. ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηξηθφ θπηφ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ν γνλφηππνο, ην είδνο, ε νηθνγέλεηα θαη ε πνηθηιία. 

 Σν κεηξηθφ θπηφ (θπηφ δφηεο, donor plant) απνηειεί ηελ πεγή ησλ εθθχησλ 

ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα θαη έηζη νη ηδηφηεηέο ηνπ, 

κεηαθεξφκελεο ζηα έθθπηα, επεξεάδνπλ πνιχ ζεκαληηθά ηελ απφθξηζε απηψλ ζηνπο 

δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο καο. Ο γνλφηππνο είλαη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα 

ηελ επηηπρία ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο.Ζ ζπνπδαηφηεξε επίδξαζε ηνπ κεηξηθνχ θπηνχ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ γνλφηππν απηνχ, δειαδή ην θπηηθφ είδνο ή αθφκα θαη ηελ 

πνηθηιία (Kintzios et al. 1996a). ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο θπηψλ νη νπνίεο αληηδξνχλ πνιχ θαιχηεξα ζηελ 

ηζηνθαιιηέξγεηα απφ άιιεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε απφθξηζε ζηελ 

ηζηνθαιιηέξγεηα είλαη ηφζν άκεζε, πνπ δελ ρξεηάδεηαη παξά ε ηνπνζέηεζε ελφο 

εθθχηνπ (π.ρ. ελφο ηκήκαηνο θχιινπ) πάλσ ζε έλα απιφ ζξεπηηθφ ππφζηξσκα ή 

αθφκα θαη λεξφ γηα λα μεθηλήζεη ακέζσο ε αλαγέλλεζε θπηψλ απφ ην έθθπην. 

Παξάδεηγκα ηέηνηνπ θπηνχ είλαη ε γαξδέληα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θπηηθά 
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είδε ηα νπνία απνθξίλνληαη ειάρηζηα ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα, κε απνηέιεζκα, φηαλ 

πξνζπαζνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε έθθπηα πξνεξρφκελα απφ δηαθφξνπο ηζηνχο 

απηψλ ησλ θπηψλ, ζπρλά λα παξαηεξνχκε εθηεηακέλε λέθξσζε ησλ εθθχησλ ρσξίο 

θακία απφθξηζε (π.ρ. δεκηνπξγία θάινπ). Σα θπηηθά απηά είδε νλνκάδνληαη 

δχζηξνπα (recalcitrant).  

Οη ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηνπ κεηξηθνχ θπηνχ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα 

ή έκκεζα ηελ επηηπρία ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη 

απαξαίηεην λα έρνπκε θαιιηεξγήζεη ηα θπηά θάησ απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θσηηζκνχ (έληαζεο θσηηζκνχ θαη/ή θσηνπεξηφδνπ) θαη ζεξκνθξαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη 

ε θαιιηέξγεηα θπηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαιαβή 

πξσηνπιαζηψλ. Δπίζεο ε επνρή ηνπ ρξφλνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κηθξνβηαθφ 

θνξηίν ησλ θπηψλ, ην νπνίν είλαη απμεκέλν ην θαινθαίξη (ιφγσ πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ), κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα γίλεηαη ηζρπξφηεξε επηθαλεηαθή 

απνιχκαλζε ησλ εθθχησλ πξηλ θαιιηεξγεζνχλ in vitro.  

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε θαη πγεία ηνπ 

κεηξηθνχ θπηνχ. Φπηά ηα νπνία είλαη ειηθησκέλα ή πξνζβεβιεκέλα απφ δηάθνξα 

θπηνπαζνγφλα ζα δψζνπλ έθθπηα κε ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφθξηζε ζηελ 

ηζηνθαιιηέξγεηα απφ φ,ηη λέα θαη πγηή θπηά. Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη θαη γηα έθθπηα 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ην ίδην θπηφ. Έηζη, ηα παιαηφηεξα θχιια (εηδηθά αλ έρνπλ 

αξρίζεη λα θηηξηλίδνπλ ή λα ζπζηξέθνληαη) ζα αληηδξάζνπλ πνιχ ιηγφηεξν ζηελ 

ηζηνθαιιηέξγεηα απφ φ,ηη ηα λεαξά θχιια πνπ κφιηο έρνπλ αξρίζεη θαη εθπηχζζνληαη.  

 

ii. ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έθθπην, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην είδνο ηνπ εθθχηνπ, ε ζέζε ηνπ πάλσ ζην κεηξηθφ θπηφ θαη ε 

ειηθία ηνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα απφθξηζεο ελφο εθθχηνπ ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα, εθηφο απφ 

γελεηηθνχο παξάγνληεο, θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή αλαινγία κεξηζησκαηηθψλ θαη 

κεζνθπιιηθψλ θπηηάξσλ (Mezghani et al.2007). Όζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα 

κεξηζησκαηηθά θχηηαξα ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πηζαλφηεηα λα αληηδξάζεη ην 

έθθπην ζηνπο ρεηξηζκνχο. Δπνκέλσο, ηζηνί κε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

κεξηζησκαηηθψλ θπηηάξσλ, φπσο ηα θνξπθαία κεξηζηψκαηα θαη νη νθζαικνί, είλαη 

δεθηηθφηεξνη ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα απφ ηα θχιια  
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θαη ηνπο βιαζηνχο, πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο κεζνθπιιηθά θχηηαξα. Σε 

κηθξφηεξε απφθξηζε ζπλήζσο δείρλνπλ ηζηνί κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ηφζν ζε 

κεξηζησκαηηθά φζν θαη ζε κεζνθπιιηθά θχηηαξα, φπσο νη ξίδεο. Δλδηαθέξνπζα 

πεξίπησζε απνηεινχλ νη ζπφξνη: αλ θαη πεξηέρνπλ ην έκβξπν (έλαλ θαζαξά 

κεξηζησκαηηθφ ηζηφ), πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζηελ 

ηζηνθαιιηέξγεηα ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ιήζαξγνπ ηα λεαξφηεξα έθθπηα αληηδξνχλ 

θαιχηεξα ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα απφ φ,ηη ηα γεξαηφηεξα. 

Σέινο, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απφθξηζε ηνπ εθθχηνπ ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα 

αζθεί ε ζρεηηθή ζέζε απηνχ πάλσ ζην κεηξηθφ θπηφ. Απηφ εμεγείηαη θπξίσο απφ ην 

γεγνλφο φηη πθίζηαηαη δηαβάζκηζε ηεο ζπγθέληξσζεο νξκνληθψλ θαη ζξεπηηθψλ 

παξαγφλησλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηξνθνδνζίαο ησλ θπηψλ κε λεξφ θαη ζξεπηηθά 

ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, νη απμίλεο ζπληίζεληαη θπξίσο ζηελ θνξπθή θάζε βιαζηνχ 

θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ειαηηψλεηαη φζν πξνρσξνχκε πξνο ηα θάησ, ελψ ην 

αληίζεην αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηηο θπηνθηλίλεο (νη νπνίεο ζπληίζεληαη βαζηθά ζηηο 

ξίδεο). Δπνκέλσο θάζε ηζηφο ζε δηαθνξεηηθά ζεκείν ηνπ κεηξηθνχ θπηνχ πεξηέρεη 

δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο απηψλ ησλ νξκνλψλ κε απνηέιεζκα λα έρεη θαη 

δηαθνξεηηθή πξνδηάζεζε ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα. 

 

iii. ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ηζηνθαιιηέξγεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην είδνο ηνπ ζξεπηηθνχ 

ππνζηξψκαηνο, νη ξπζκηζηέο αχμεζεο, ην δνρείν θαιιηέξγεηαο θαη 

πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη φπσο ην θσο θαη ε ζεξκνθξαζία επψαζεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα αιιάμνπκε ηνλ γνλφηππν ελφο θπηνχ ψζηε λα 

απνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα. Μπνξνχκε φκσο λα αιιάμνπκε ηηο ίδηεο 

ηηο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηαο.Σα ζπζηαηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηζηνθαιιηέξγεηαο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

είλαη νη εμήο:Σν ζξεπηηθφ ππφζηξσκα. 

 Ο θσηηζκφο. 

 Ζ ζεξκνθξαζία 

 Σν αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ. 

(ΚΗΝΣΕΗΟ, 2015) 
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2.ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.1 ΤΛΗΚΑ 

2.1.1Φπηηθφ Τιηθφ  

 

Σα έθθπηα ηνπ είδνπο Origanum majorana πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα 

πεηξάκαηα in vitro ζπιιέρηεθαλ απφ θπηά ηα νπνία αλαπηχζζνληαλ ζηνλ ππαίζξην 

ρψξνπ ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ. Σα κεηξηθά θπηά ήηαλ ειηθίαο ηξηψλ εηψλ θαη ηνλ 

πξνεγνχκελν ρεηκψλα είραλ θιαδεπηεί απζηεξά. Αλαπηχζζνληαλ ζε ρψξν κε έληνλε 

ειηνθάλεηα, ελψ κέρξη θαη ηελ επνρή πνπ θφπεθαλ δελ είραλ αξδεπηεί. 

 

2.1.2 Τιηθά Απνιχκαλζεο Μνζρεπκάησλ 

 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε in vitro ησλ εθθχησλ πξνεγείηαη απνιχκαλζε φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο πιηθά:  

 Υισξίλε εκπνξίνπ, πνπ πεξηέρεη 4,5 % NaOCL 12 

 Πξνζθνιεηηθή νπζία Σween-20 (Polyxyethylenesorbitan 

Monolaurate) ηεο εηαηξίαο MERCK.  

 

 

2.2.3 Τιηθά Θξεπηηθνχ Τπνζηξψκαηνο Καιιηέξγεηαο in vitro  

 

 Τπφζηξσκα ΜS ( Mourashige and Skoog, 1962) ζε ζθφλε ρσξίο IAA,     

Kinetin ηεο εηαηξίαο ICN BIOMEDICALS.  

 νπθξφδε εκπνξίνπ ζε ζπγθέληξσζε 1.5 ή 3 %  

 Μπνηλνδηηφιε (Myo-inositol) M.B.= 180,16(ηεο εηαηξείαο Merck) 

 Άγαξ ηεο εηαηξίαο Ρνπκπνπιάθεο Α.Δ.  
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2.2.4 Γνρεία in vitro Καιιηέξγεηαο 

 

ε φια ηα ζηάδηα ηεο in vitro θαιιηέξγεηαο σο δνρεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηξπβιία Petri, δηακέηξνπ 9 cm. 

 

 

2.2.5  Τπφζηξσκα in vitro Καιιηέξγεηαο  

 

Γηα ηελ καλλιέπγεια ρξεζηκνπνηήζεθε ππφζηξσκα κε βάζε ην MS ζε ζθφλε 

ρσξίο IAA, Kinetin ηεο εηαηξίαο ICN BIOMEDICALS.  

 

Πίλαθαο 2:πζηαηηθά (καθξνηνηρεία,ηρλνζηνηρεία) ηωλ ππνζηξωκάηωλ. 

Συστατικά MS (mg/l) Μισής δύναμης MS (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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 Υξεζηκνπνηήζεθε κηζήο ή πιήξνπο δχλακεο MS (Murashige & Skoog, 

1962). ηνλ πίλαθα 2 αλαθέξνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζξεπηηθνχ ππνζηξψκαηνο :Όια 

ηα ππνζηξψκαηα ζηαζεξνπνηήζεθαλ κε 6 g l¹ άγαξ. Σν pH φισλ ησλ 

ππνζηξσκάησλ ξπζκηδφηαλ κε αξαηφ HCL ή αξαηφ NaOH 1N ζηελ ηηκή 5,7 πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ άγαξ θαη ηελ απνζηείξσζε. 

 

Άιιεο ζπζθεπέο (Δηθφλα 1) θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ : 

 πζθεπή πγξήο απνζηείξσζεο, 

 Σξάπεδα νξηδφληηαο λεκαηηθήο ξνήο, 

 δπγφο αθξηβείαο( κε ηέζζεξα δεθαδηθά), 

 φξγαλν κέηξεζεο pH, 

  ζεξκαηλφκελνο καγλεηηθφο αλαδεπηήξαο 

  κεηαιιηθέο ιαβίδεο,  

  λπζηέξηα,  

 πηπέηα αθξηβείαο, 

 πνηήξηα δέζεσο 50 θαη 100 ml θαη 

 ζάιακνο αλάπηπμεο θπηψλ 

  παξαθίικ (έλα ζεξκνπιαζηηθφ εχθακπην πιαζηηθφ 

αλζεθηηθφ ζηελ πγξαζία πνπ θξαηάεη έμσ απφ ην ηξπβιίν ηνπο 

δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ κνιχλνπλ ηα έθθπηα).  

 

 

2.2.ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.2.1 Μέζνδνο παξαζθεπήο ζξεπηηθψλ ππνζηξσκάησλ  

 

ε δνρείν δέζεσο κε απνζηαγκέλν λεξφ (φγθνπ ιηγφηεξν ηνπ ηειηθνχ) 

πξνζζέηνληαλ νη αθξηβείο πνζφηεηεο, MS 4.4 ή 2.2 g/l αλάινγα αλ ην ππφζηξσκα 

ήηαλ πιήξνπο ή κηζήο δχλακεο, νπθξφδεο 3 ή 1.5%, Μπνηλνδηηφιε 100mg/l. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δειαδή δχν δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα, ην πξψην πεξηείρε 

πιήξνπο δχλακεο MS θαη 3 % ζνπθξφδε θαη ην δεχηεξν ην πξψην πεξηείρε κηζήο 

δχλακεο MS θαη 1.5 % ζνπθξφδε. Αθνχ πξνζηέζεθαλ ηα πιηθά ηα δηαιχκαηα 



Πτστιακή Εργασία Βασίλειος Γσυτέας 

21 

 

αλαδεχνληαλ ζε καγλεηηθφ αλαδεπηήξα κέρξη λα δηαιπζνχλ πιήξσο. ηε ζπλέρεηα 

γηλφηαλ νγθνκέηξεζε θαη πξνζζήθε απνζηαγκέλνπ λεξνχ, κέρξη ηνλ επηζπκεηφ φγθν 

θαη αθνινπζνχζε ξχζκηζε ηνπ pΖ ζηελ ηηκή 5.7 ηεο θιίκαθαο κε ηε βνήζεηα αξαηψλ 

δηαιπκάησλ NaOH θαη HCl. Αθνινχζσο πξνζζέηνληαλ, γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ππνζηξσκάησλ, άγαξ ζηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα (6 g/l) θαη αθνινπζνχζε 

ζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο, ππφ ζπλερή αλάδεπζε κέρξη λα ιηψζεη ην άγαξ. Σν 

ππφζηξσκα απνζηεηξψλνληαλ ζε δνρεία απνζηείξσζεο ζηνλ θιίβαλν γηα 20 min θαη 

ζηε ζπλέρεηα εληφο ηνπ ζαιάκνπ λεκαηηθήο ξνήο κνηξάδνληαλ ζηα ηξπβιία.  

 

 

                                   
Θάιακνο λεκαηηθήο ξνήο 

 

Δηθφλα 1. πζθεπέο απαξαίηεηεο ζηνλ κηθξνπνιιάπιαζηαζκφ 

 

 

2.2.2 Απνζηείξσζε πιηθψλ  

 

Όια ηα δνρεία κε ηα ππνζηξψκαηα, αιιά θαη φια ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εκθπηεχζεηο ή απνιπκάλζεηο, φπσο ιαβίδεο, λπζηέξηα, 

πιαθάθηα πάλσ ζηα νπνία γίλνληαλ νη θνπέο, δηεζεηηθά ραξηηά, θηάιεο θαη δνρεία κε 

λεξφ γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ εθθχησλ, απνζηεηξψλνληαλ ζε θιίβαλν πγξήο 

απνζηείξσζεο (απηφθιεηζην) επί 20 min, ζε ζεξκνθξαζία 121νCθαη ζε πίεζε 1.1 

atm. Πξνζνρή δφζεθε ζην φηη φια ηα θαπάθηα έπξεπε λα είλαη ραιαξά ηνπνζεηεκέλα 

θαηά ηελ απνζηείξσζε.  

*Μνιπζκέλα βάδα θαιιηέξγεηαο πξηλ αλνηρηνχλ θαη πιπζνχλ 

απνζηεηξψλνληαλ γηα 40 min,ζε ζεξκνθξαζία 121νCθαη ζε πίεζε 1.1atm.  

 

Γπάιηλν δνρείν 

απνζηείξωζεο 

 

Μαγλεηηθόο 

αλαδεπηήξαο 
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Δηθόλα 2 Κιίβαλνο απνζηείξωζεο 

 

 

 

2.2.3 Απνιχκαλζε – επψαζε - αλάπηπμε in vitro εθθχησλ ηνπ Origanum 

majorana  

 

Βιαζηνί ηνπ είδνπο απνθφπεθαλ απφ κεηξηθά θπηά πνπ αλαπηχζζνληαλ ζηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ. Οη βιαζηνί κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην 

θαη μεπιχζεθαλ κε άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ βξχζεο γηα κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ 

θνξηίνπ. Απφ ηνλ θάζε βιαζηφ θφπεθαλ πέληε δηαθνξεηηθά έθθπηα, ε θνξπθή, θαη νη 

1νο θφκβνο, 3νο θφκβνο, 5νο θφκβνο θαη 7νο θφκβνο, ρακειφηεξα απφ ηελ θνξπθή ηνπ 

βιαζηνχ, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζέζεο ησλ εθθχησλ ζηνλ 

κεηξηθφ βιαζηφ ζηελ αλαγέλλεζή ηνπο in vitro. ηε ζπλέρεηα απνιπκάλζεθαλ 

επηθαλεηαθά ζε πδαηηθφ δηάιπκα ρισξίλεο εκπνξίνπ (12%) γηα 10min, εληφο ηνπ 

ζαιάκνπ λεκαηηθήο ξνήο. Μεηά ηελ απνιχκαλζε ηνπο ηα έθθπηα μεπιχζεθαλ 3 

θνξέο κε απνζηεηξσκέλν- απνζηαγκέλν λεξφθαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ ζηα 

ηξπβιία PETRI πνπ πεξηείραλ έλα απφ ηα δχν ζξεπηηθά ππνζηξψκαηα Α) κηζήο 

δχλακεο MS (2.2) gr/l , θαη ζνπθξφδε 1,5%,ή Β) πιήξνπο δχλακεο MS θαη 3 g /l, κε 

ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο αλάπηπμεο ησλ εθθχησλ 

ζηελ αλαγέλλεζή ηνπο in vitro ε θάζε ηξπβιίν ηνπνζεηήζεθαλ 5 έθθπηα. Σα ηξπβιία 

κε ηα έθθπηα ηνπνζεηήζεθαλ γηα επψαζε ζε ζάιακν ζηαζεξψλ θαη πιήξσο 

ειεγρνκέλσλ ζπλζεθψλ (ζηνπο 20ºC±1ºC κε 16h θσηνπεξίνδν ππφ 37,5 μmol m² s¹ 
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fluorescent ζπλερέο θσο) θαη παξέκεηλαλ ζε απηφλ γηα 40 εκέξεο. Ζ 

πξναλαθεξφκελε εγθαηάζηαζε ησλ εθθχησλ πξαγκαηνπνηήζεθε δχν θνξέο ζηηο 23 

Μαΐνπ ηνπ 2016 θαη ζηηο 23 επηεκβξίνπ ηνπ 2016, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο επνρήο εγθαηάζηαζεο ησλ εθθχησλ ζηελ αλαγέλλεζή ηνπο in vitro. 

ηελ θάζε επέκβαζε απφ φιεο πνπ αλαθέξζεθαλ ηνπνζε΄ηεζεθαλ 10 έθθπηα (δχν 

ηξπβιία). 

Οη βιαζηνί πνπ αλεπηχρζεζαλ in vtiro ππνθαιιηεξγήζεθαλ θαη ηα λέα έθθπηα 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε ίδηα ππνζηξψκαηα κε απηά πνπ εθπηχρζεθαλ θαη επσάζηεθαλ 

πάιη ζηνπο 20ºC±1ºC κε 16h θσηνπεξίνδν ππφ 37,5 μmol m² s¹ fluorescent ζπλερέο 

θσο.  

 

2.2.4 Δθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ  

 

Σα απνηειέζκαηα ζηα πεηξάκαηα εγθαηάζηαζεο ησλ εθθχησλ ηνπ είδνπο 

ιακβάλνληαλ 40 εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζην ππφζηξσκα. Μεηξήζεθαλ 

φια ηα έθθπηα πνπ βιάζηεζαλ ζην ηξπβιην θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ 

εθθχησλ πνπ δελ κνιχλζεθαλ. Δθηηκήζεθαλ ην πνζνζηφ αληίδξαζεο, ν αξηζκφο ησλ 

βιαζηψλ, ν αξηζκφο ησλ θχιισλ , ην κήθνο ηνπ βιαζηνχ θαη ν ζρεκαηηζκφο ή φρη 

θάιινπ. 
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3.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ εθθχησλ κεηξήζεθε ε αληίδξαζή ηνπο κεηά 

απφ 40 εκέξεο.  

Αξρηθά εθηηκήζεθε ην πνζνζηφ ησλ εθθχησλ πνπ δελ κνιχλζεθαλ κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ππφζηξσκα. Σα έθθπηα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε ππφζηξσκα 

πιήξνπο δχλακεο MS θαη κε 3% ζνπθξφδε κνιχλζεθαλ ζε ζεκαληηθά πςειφηεξν 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε απηά πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε κηζήο δχλακεο MS θαη κε 1,5 % 

ζνπθξφδε (Πίλ. 3). Φαίλεηαη φηη ε απνιχκαλζε ησλ εθθχησλ κε 12% ρισξίλε 

εκπνξίνπ γηα 10 min θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαιιηέξγεηα ηνπο ζε ππφζηξσκα θησρφ ηφζν 

ζε MS φζν θαη ζε ζνπθξφδε κείσζε ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ησλ κνιχλζεσλ θαη 

δείρλεη λα απνηειεί κηα κέζνδν κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

Πίλαθαο 3. Δπίδξαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαιιηέξγεηαο ηωλ εθθύηωλ, 

ηνπ είδνπο Origanum majorana ζην πνζνζηό ηωλ εθθύηωλ, πνπ κνιύλζεθαλ 

n=50 

Δίδνο ππνζηξψκαηνο Πνζνζηφ κφιπλζεο (%) 

πιήξνπο δχλακεο MS θαη κε 3% ζνπθξφδε 100 a 

κηζήο δχλακεο MS θαη κε 1,5 % ζνπθξφδε   42  b 

εκαληηθφηεηα  * 

 

ηε ζπλέρεηα εθηηκήζεθε ε επίδξαζε πνπ ην ππφζηξσκα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ 

ηα έθθπηα ηνπ είδνπο ζην πνζνζηφ ησλ εθθχησλ πνπ αληέδξαζαλ θαη ζρεκάηηζαλ 

βιαζηνχο. Έθθπηα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηα ππνζηξψκαηα πνπ πεξηείραλ κηζήο 

δχλακεο MS θαη ρακειή ζπγθέληξσζε ζνπθξφδεο αληέδξαζαλ κε ηθαλνπνηεηηθά 

πνζνζηά ζε αληίζεζε κε απηά πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην πινχζην ππφζηξσκα πνπ 

δελ αληέδξαζαλ θαζφινπ (Πίλ. 4).  
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Πίλαθαο 4. Δπίδξαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαιιηέξγεηαο ηωλ εθθύηωλ, 

ηνπ είδνπο Origanum majorana ζην πνζνζηό ηωλ εθθύηωλ πνπ ζρεκάηηζαλ 

βιαζηνύο, n=50 

Φπηνξπζκηζηηθή νπζία  Πνζνζηφ αληίδξαζεο (%)  

πιήξνπο δχλακεο MS θαη κε 3% ζνπθξφδε     0 a 

κηζήο δχλακεο MS θαη κε 1,5 % ζνπθξφδε   40  b 

εκαληηθφηεηα  * 

Οη κέζνη ησλ επεκβάζεσλ δηαρσξίδνληαη κε ην Student’s test, κέζνη κε 

δηαθνξεηηθφ ιαηηληθφ ζχκβνιν δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  

 

 

Παξάιιεια κε ηελ επίδξαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο θαιιηέξγεηαο ζην πνζνζηφ 

ησλ εθθχησλ πνπ αληέδξαζε, εμεηάζηεθε θαη ε ζέζε πνπ είρε ην έθθπην επάλσ ζηνλ 

κεηξηθφ βιαζηφ ζην πνζνζηφ ησλ εθθχησλ πνπ ζρεκάηηζαλ βιαζηνχο. Έθθπηα πνπ 

θφπεθαλ απφ ηελ θνξπθή θαη ηνλ 7ν θφκβν ηνπ κεηξηθνχ βιαζηνχ αληέδξαζαλ κε 

ζεκαληηθά ρακειφηεξα πνζνζηά απφ απηά πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο θφκβνπο 1, 2 

θαη 5 θάησ απφ ηελ θνξπθή (Πίλ. 5). 

  

Πίλαθαο 5. Δπίδξαζε ηεο ζέζεο ηωλ εθθύηωλ ζηνλ κεηξηθό βιαζηό, ηνπ 

είδνπο Origanum majorana ζην πνζνζηό ηωλ εθθύηωλ πνπ ζρεκάηηζαλ 

βιαζηνύο, n=10 

Θέζε εθθχηνπ ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ  Πνζνζηφ αληίδξαζεο (%)  

θνξπθή 10 a 

1νο θφκβνο 40   b 

3νο θφκβνο 20 ab 

5νο θφκβνο 40   b 

7νο θφκβνο 10 a 

εκαληηθφηεηα  * 

Οη κέζνη ησλ επεκβάζεσλ δηαρσξίδνληαη κε ην Student’s test, κέζνη κε 

δηαθνξεηηθφ ιαηηληθφ ζχκβνιν δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  
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H ζέζε πνπ είρε ην έθθπην επάλσ ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ δελ επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ βιαζηψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ αλά έθθπην πνπ αληέδξαζε 

(Πίλ. 6). Έθθπηα θνξπθήο ζρεκάηηζαλ ειαθξά ρακειφηεξν αξηζκφ βιαζηψλ, ζε 

ζχγθξηζε κε έθθπηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηνπο επφκελνπο θφκβνπο. 

 

Πίλαθαο 6. Δπίδξαζε ηεο ζέζεο ηωλ εθθύηωλ ζηνλ κεηξηθό βιαζηό, ηνπ 

είδνπο Origanum majorana ζηνλ αξηζκό ηωλ βιαζηώλ πνπ ζρεκαηηζηήθαλ, 

n=10 

Θέζε εθθχηνπ ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ  Αξηζκφο βιαζηψλ  

θνξπθή 1 

1νο θφκβνο 1,5 

3νο θφκβνο 2 

5νο θφκβνο 2 

7νο θφκβνο 2 

εκαληηθφηεηα  NS 

Οη κέζνη ησλ επεκβάζεσλ δηαρσξίδνληαη κε ην Student’s test, κέζνη κε 

δηαθνξεηηθφ ιαηηληθφ ζχκβνιν δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  

 

 

Πίλαθαο 7. Δπίδξαζε ηεο ζέζεο ηωλ εθθύηωλ ζηνλ κεηξηθό βιαζηό, ηνπ 

είδνπο Origanum majorana ζην αξηζκό ηωλ θόκβωλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηνπο 

βιαζηνύο πνπ εθπηύρζεθαλ, n=10 

Θέζε εθθχηνπ ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ  Αξηζκφο θφκβσλ  

θνξπθή 1,0   a 

1νο θφκβνο 2,7  b 

3νο θφκβνο 2,0 ab 

5νο θφκβνο 4,2    c 

7νο θφκβνο 4,0    c 

εκαληηθφηεηα  * 

Οη κέζνη ησλ επεκβάζεσλ δηαρσξίδνληαη κε ην Student’s test, κέζνη κε 

δηαθνξεηηθφ ιαηηληθφ ζχκβνιν δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  
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Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο απμάλεη ηνλ ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ 

ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ θφκβσλ πνπ ζρεκαηίδεηαη αλά βιαζηφ πνπ 

εθπηχζζεηαη. Έθθπηα πνπ θφπεθαλ απφ ηνλ 5ν θαη 7ν θφκβν απφ ηελ θνξπθή 

ζρεκάηηζαλ βιαζηνχο νη φπνηνί είραλ πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο ζε ζχγθξηζε πάληα κε 

απηά πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ θνξπθή ηνλ 1ν θαη 3ν θφκβν (Πίλ. 7).   

 

Πίλαθαο 8. Δπίδξαζε ηεο ζέζεο ηωλ εθθύηωλ ζηνλ κεηξηθό βιαζηό, ηνπ 

είδνπο Origanum majorana ζην κέζν κήθνο (cm) ηωλ βιαζηώλ πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ, n=10 

Θέζε εθθχηνπ ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ  Μέζν κήθνο βιαζηψλ (cm)  

θνξπθή 0,2   a 

1νο θφκβνο 0,5   a 

3νο θφκβνο 0,5   a 

5νο θφκβνο 1      ab 

7νο θφκβνο 1,5     b 

εκαληηθφηεηα  * 

Οη κέζνη ησλ επεκβάζεσλ δηαρσξίδνληαη κε ην Student’s test, κέζνη κε 

δηαθνξεηηθφ ιαηηληθφ ζχκβνιν δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά.  

 

Δμεηάζηεθε ηέινο ε επίδξαζε ηεο ζέζεο πνπ θφπεθε ην έθθπην απφ ηνλ 

κεηξηθφ βιαζηφ, ζην κέζν κήθνο ησλ βιαζηψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ. Έθθπηα πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηνπο ρακειφηεξνπο θφκβνπο ηνπ κεηξηθνχ βιαζηνχ ζρεκάηηζαλ 

βιαζηνχο κε κεγαιχηεξν κήθνο.  

Καηά ηελ δεχηεξε θαιιηέξγεηα εγθαηάζηαζεο εθθχησλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2016, ηα έθθπηα κνιχλζεθαλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 
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4.ΤΕΖΣΖΖ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζθνπφο ηεο πεηξακαηηθήο απηήο εξγαζίαο ήηαλ ε αξρηθή 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ είδνπο Origanum majorana κε 

ηελ κέζνδν ηνπ κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ.  

Γηα ηνλ επηηπρή κηθξνπνιιπαιαζηαζκφ ελφο είδνπο πξψην ζηάδην πνπ πξέπεη 

λα επηηεπρζεί είλαη ε αξρηθή εγθαηάζηαζε εθθχησλ απφ κεηξηθά θπηά πνπ 

αλαπηχζζνληαη  ex vitro ζε in vitro ζπλζήθεο. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ έρεη λα 

αληηκεησπηζηεί είλαη ε εχξεζε κηαο επηηπρνχο κεζφδνπ απνιχκαλζεο ε νπνία ζα 

εμαζθαιίδεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ κνιχλζεσλ ησλ εθθχησλ πνπ εγθαζίζηαληαη θαη 

ηαπηφρξνλα ην πςειφηεξν πνζνζηφ επηβίσζήο ηνπο απφ ηελ κέζνδν απνιχκαλζεο 

πνπ αθνινπζήζεθε.  

Γηα ην είδνο Origanum majorana, θαίλεηαη φηη θαη ζε πνιιά άιια είδε ηνπ 

γέλνπο, επηηεχρζεθε λα κελ κνιπλζεί κεγάιν πνζνζηφ εθθχησλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ρακειή ζπγθέληξσζε ρισξίλεο, φηαλ ε θαιιηέξγεηα εγθαηάζηαζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αξρή ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα ην δεηνχκελν απφ κηα επηηπρή κέζνδν κηθξνπνιιαπιαζηαζκνχ 

είλαη ηα έθθπηα λα αληηδξάζνπλ ζε πςειφ πνζνζηφ, λα ζρεκαηηζηνχλ πνιινί 

βιαζηνί νη νπνίνη λα έρνπλ πνιινχο θφκβνπο θαη κεγάιν κήθνο, ψζηε ν ξπζκφο 

πνιιαπιαζηαζκνχ λα είλαη πνιχ πςειφο.  

Σν είδνο Origanum majorana, θαίλεηαη λα αληηδξά θαιχηεξα ζε θησρφ 

ππφζηξσκα θαιιηέξγεηαο ηφζν σο πξνο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ MS φζν θαη σο πξνο 

απηήλ ηεο ζνπθξφδεο, απνηέιεζκα πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε άιια είδε ηνπ 

γέλνπο.  

Σέινο κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ζέζεο πνπ είραλ ηα έθθπηα πάλσ ζηνλ 

κεηξηθφ βιαζηφ, ζηνλ κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ ηνπ είδνπο.  

H ζέζε πνπ είρε ην έθθπην επάλσ ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ δελ επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ βιαζηψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ αλά έθθπην πνπ αληέδξαζε, 

αιιά επεξέαζε ην πνζνζηφ αληίδξαζήο ησλ εθθχησλ, ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ θαη ην κέζν κήθνο ησλ βιαζηψλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ. Έθθπηα πνπ 

πξνήιζαλ απφ ρακειφηεξα ζεκεία ηνπ βιαζηνχ, έδσζαλ βιαζηνχο κε πςειφηεξν 

αξηζκφ θφκβσλ θαη κέζν κήθνο, αιιά θαη ρακειφηεξν πνζνζηφ αληίδξαζεο. Έθθπηα 

πνπ θφπεθαλ απφ ηνλ 5νο θφκβν ηνπ κεηξηθνχ βιαζηνχ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο 

πίλαθεο 5, 6, 7 θαη 8 έδσζαλ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο πνιιαπιαζηαζκνχ.  
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ηελ ζπλέρεηα ηα έθθπηα ππνθαιιηεξγήζεθαλ ζε ππφζηξσκα κηζήο δχλακεο 

MS θαη 1.5% ζνπθξφδε,  

Πνιιά απφ ηα έθθπηα πνπ ππνθαιιηεξγήζεθαλ ζρεκάηηζαλ βιαζηνχο νη 

νπνίνη ξηδνβφιεζαλ ζε ππφζηξσκα ρσξίο απμίλε. 

Όπσο αλαθέξζεθε πάιη ήηαλ κηα πξψηε επηηπρήο πξνζπάζεηα γηα ηνλ 

κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ ηνπ είδνπο, ρξεηάδεηαη θπζηθά πνιχ παξαπάλσ έξεπλα ζηα 

εμήο ζεκεία:. 

Αξρηθά πάλσ ζηελ κέζνδν απνιχκαλζεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αξρηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ, ηνζν κε ηνλ ρξφλν ηεο απνιχκαλζεο φζν θαη κε ηελ εθαξκνγή 

δηαθνξεηηθήο κεζφδνπ αλάινγα κε ηελ επνρή εγθαηάζηαζεο. 

ηελ ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη παξαπάλσ έξεπλα ζηελ επίδξαζε ηεο επνρήο 

εγθαηάζηαζεο ησλ εθθχησλ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αξρηθέο θαιιηέξγεηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζε άιιεο επνρέο ζηελ δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

κειεηεζεί ηαπηφρξνλα ε επίδξαζεο ηεο επνρήο θαη ηεο ζέζεο ηνπ εθθχηνπ πάλσ 

ζηνλ κεηξηθφ βιαζηφ. 

Σέιον ρξεηάδεηαη πνιχ παξαπάλσ έξπελα ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ζηελ ξηδνβνιία θαη εγθαηάζηαζε ex vitro ησλ εθπηπζζφκελσλ 

βιαζηψλ. 
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