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ΓΔΝΙΚΑ 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Όπςξ ηάεε άημιμ είκαζ δζαθμνεηζηό ηαζ ιμκαδζηό έηζζ είκαζ ηαζ ηα θοηά. 

Έπμοκ ηαζ αοηά ηα δζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ηαζ βκςνίζιαηα ηαζ δζαθμνμπμζμύκηαζ 

από ημ πνώια ημοξ , ημ άνςια ημοξ , ηδκ πνήζδ ημοξ , ηζξ ζδζόηδηεξ ημοξ , ηδκ 

πνμζθμνά ημοξ ζηδκ θύζδ ή/ηαζ ζημκ άκενςπμ ηθπ . Γζα πνόκζα μζ ενεοκδηέξ 

πνμζπαεμύζακ κα ανμοκ ηνόπμοξ βζα κα ακαπανάβμοκ θοηά ιε ηα ίδζα 

παναηηδνζζηζηά.  

Σα θοηά ζοκήεςξ ακαπανάβμκηαζ ιε ζπόνμ δδθαδή ιε ημκ εββεκή ηνόπμ. Ο 

ζπόνμξ πενζέπεζ ημ βεκεηζηό οθζηό, ημ μπμίμ όιςξ ηαζ αοηό έπεζ πνμέθεεζ από ημκ 

ζοκδοαζιό ημο βεκεηζημύ οθζημύ ηςκ ιδηνζηώκ θοηώκ ηαζ δίκεζ θοηά ιε 

απνμζδόηδηα ιμκαδζηά παναηηδνζζηζηά. 

 Όιςξ αοηή δ έθθεζρδ πνμβκςζζιόηδηαξ ηδξ ζηαεενόηδηαξ ηςκ 

παναηηδνζζηζηώκ αοηώκ είκαζ ηαζ ημ ιείγμκ πνόαθδια βζα ημοξ ηαθθζενβδηέξ ηαζ βζα 

ηδκ θύζδ ημο απαζημύκηαζ πνόκζα δμοθεζάξ ζημ εενιμηήπζμ ώζηε κα ακαπαναπεεί έκα 

θοηό ιε ζοβηεηνζιέκα πθέμκ παναηηδνζζηζηά. Πμθθμί πζζηεύμοιε όηζ ηα θοηά 

ακαπανάβμκηαζ ιόκμ ιε ζπόνμ αθθά μζ ενεοκδηέξ έπμοκ ακαπηύλεζ ηαζκμύνβζεξ 

ιεεόδμοξ ώζηε κα ακαπανάβμοκ θοηά ιε ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά ηαζ πςνίξ ζπόνμ. 

Μζα από αοηέξ ηζξ ιεεόδμοξ είκαζ δ Ηζημηαθθζένβεζα. 

Ζ ζζημηαθθζένβεζα είκαζ ενβαζηδνζαηή ιέεμδμξ ακάπηολδξ θοηώκ ιέζς ηδξ 

απμιόκςζδξ θοηζηώκ ηοηηάνςκ, ζζηώκ ηαζ μνβάκςκ ημο θοημύ ηαζ ενέρδξ ημο ιε 

ελεζδζηεοιέκα ενεπηζηά ζημζπεία. Κάης από ζδακζηέξ ζοκεήηεξ ιπμνεί κα 

ακαπαναπεεί έκα μθμηθδνςιέκμ θοηό από έκα ιόκμ θοηζηό ηύηηανμ , ζζηό ή όνβακμ .  

Ζ ζζημηαθθζένβεζα είκαζ ιζα ιέεμδμξ πμο οπάνπεζ εδώ ηαζ πενίπμο ηνζάκηα 

πνόκζα ηαζ ζοκεπώξ ελεθίζζεηαζ. Δίκαζ ιζα ελαζνεηζηή ηεπκμθμβία πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πώνεξ βζα κα ακαπανάβμοκ θοηά απαθθαβιέκα 

από ζμύξ, ορδθήξ πμζόηδηαξ πμθθαπθαζζαζηζηό οθζηό ηαζ ηαπεία παναβςβή ίδζςκ 

θοηώκ.  

Ο ιζηνμπμθθαπθαζζαζιόξ είκαζ ιζα ιμνθή ηδξ ζζημηαθθζένβεζαξ πμο αολάκεζ 

ημ πμθθαπθαζζαζηζηό οθζηό βζα ηδκ δζεοηόθοκζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ βζα ηδκ ιεβάθδ 

ηθίιαηα θύηεοζδξ . Με αοηό ημκ ηνόπμ πζθζάδεξ «ακηίβναθα» ηςκ θοηώκ ιπμνμύκ κα 

ακαπαναπεμύκ ζε ιζηνό πνμκζηό δζάζηδια.  
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Ο ιζηνμπμθθαπθαζζαζιόξ ζακ ηεπκζηή πενζθαιαάκεζ ηδκ απμημπή εκόξ 

ιζηνμύ ηιήιαημξ από ημ βμκζηό θοηό, ηδκ απαθθαβή ημο από ιζηνμμνβακζζιμύξ 

(απμζηείνςζδ) ηαζ ηδκ ημπμεέηδζή ημο ζε ενεπηζηό οθζηό βζα ηαθθζένβεζα. Αοηό ημ 

ανπζηό θοηζηό ηιήια πμο ιπμνεί κα είκαζ έκα ιόζπεοια ή ιζηνμιόζπεοια 

μκμιάγεηαζ έηθοημ (expiant) ηαζ απμηεθεί ηδ ααζζηή ιμκάδα βζα ηάεε 

ζζημηαθθζένβεζα ηαζ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό.   

Σα θοηά πμο έπμοκ πνμέθεεζ από ημκ ιζηνμπμθθαπθαζζαζιό  έπεζ 

παναηδνδεεί όηζ ακαπηύζζμκηαζ πζμ βνήβμνα, ιεβαθώκμοκ ηαζ βίκμκηαζ πζμ γςδνά, 

ρδθόηενα,  έπμοκ ιζηνόηενμ ηαζ πζμ μιμζόιμνθμ ηύηθμ παναβςβήξ ηαζ πανάβμοκ 

θοηά ιε ορδθόηενεξ απμδόζεζξ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ζοιααηζημύξ ηνόπμοξ 

ακαπαναβςβήξ.  

Ζ ζζημηαθθζένβεζα είκαζ ιζα απθή ηεπκζηή ηαζ πμθθέξ ακαπηοβιέκεξ πώνεξ ηδκ 

έπμοκ ελεζδζηεύζεζ . Ζ εθανιμβή απαζηεί έκα απμζηεζνςιέκμ εενιμηδπζαηό 

πενζαάθθμκ ηαζ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηό. οβπνόκςξ όιςξ είκαζ ηαζ ιζα δαπακδνή 

ιέεμδμξ πμο απαζηεί πμθύ πνόκμ ηαζ ακάθμβδ ενβαζία. Σα θοηά πμο είκαζ ζδιακηζηά 

βζα ηζξ ακαπηοζζόιεκεξ πώνεξ ηαζ  ακαπανάβμκηαζ ιε ζζημηαθθζένβεζα είκαζ δ 

ημιάηα, δ ιεθζηγάκα, μ ακακάξ, δ βθοημπαηάηα, δ ιπακάκα, η.α. 

(http://www.isaaa.org/Kc/inforesources/publications/biotechinagriculture/Tissue_Culture_a

nd_Micropropagation_.htm ) 

 

Η Ιςτοκαλλιέργεια μπορεί να εφαρμοςτεί για: 

 Πμθθαπθαζζαζιό Φοηώκ 

Ζ ακαπαναβςβή θοηζημύ οθζημύ ιε ηδκ ζζημηαθθζένβεζα ηαζ ηδκ ιενζζηςιαηζηή 

ηαθθζένβεζα έπεζ ανηεηά ιεβάθδ εθανιμβή ζε ακεμημιζηά θοηά πμο δεκ 

ακαπανάβμκηαζ ιε ζπόνμ, όπςξ είκαζ , δ ιπακάκα, δ βθοημπαηάηα η.α. ιε 

δοκαηόηδηεξ βνήβμνδξ ηαζ εύημθδξ παναβςβήξ πζζημπμζδιέκςκ ηθώκςκ εκόξ θοημύ. 

 Δλάθεζρδ αζεεκεζώκ  

Καθθζενβώκηαξ αηόιδ ηαζ από πνμζαεαθδιέκα θοηά, ημ ημνοθαίμ ιενίζηςια, ημ 

μπμίμ ζοκήεςξ δεκ έπεζ ζμύξ, απμηηώκηαζ οβζή θοηά.  

 Βεθηίςζδ Φοηώκ 

Ζ δοκαηόηδηα απόηηδζδξ ιεβάθμο ανζειμύ θοηώκ ζε ζοκδοαζιό ιε ηδ  

βεκεηζηή αζηάεεζα πμο οπάνπεζ ζε ηαθθζένβεζα ηάθθμο ή αζςνήιαημξ ιαξ  δίκεζ ηδ 

δοκαηόηδηα κα εθανιόγμκηαζ ζε πνμβνάιιαηα αεθηίςζδξ. Μεηαθθαβέξ ιπμνμύκ κα 

http://www.isaaa.org/Kc/inforesources/publications/biotechinagriculture/Tissue_Culture_and_Micropropagation_.htm
http://www.isaaa.org/Kc/inforesources/publications/biotechinagriculture/Tissue_Culture_and_Micropropagation_.htm
http://www.isaaa.org/Kc/inforesources/publications/biotechinagriculture/Tissue_Culture_and_Micropropagation_.htm
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πνμηθδεμύκ ηεπκδηά ιε ηδ πνήζδ πδιζηώκ μοζζώκ ή ιε δζάθμνεξ αηηζκμαμθίεξ. Με 

ημκ ηνόπμ αοηό είκαζ δοκαηόκ κα επζηεοπεμύκ ηθώκμζ ακεεηηζημί ζε ηάπμζα αζεέκεζα 

ή αηόιδ ηαζ πζμ παναβςβζημί. 

 οκηήνδζδ βεκεηζημύ οθζημύ 

Δίκαζ δοκαηή δ ζοκηήνδζδ θοηζημύ οθζημύ ζε πενζμνζζιέκμ πώνμ ιε ιζηνό ηόζημξ. Ζ 

ηνάπεγα βεκεηζημύ οθζημύ πμο δδιζμονβείηαζ ιε ημκ ηνόπμ αοηόκ έπεζ ιεβάθδ 

ζδιαζία βζα ηδκ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ αεθηίςζδξ βεκεηζημύ οθζημύ, ελάθεζρδ 

αζεεκεζώκ, πμθθαπθαζζαζιμύ ηηθ.( Κνααααδίηδξ 2002) 

 

 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΉΜΑΣΑ ΜΗΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ 

 Φοηά απαθθαβιέκα από ζμύξ 

 Μεβάθδ παναβςβή θοηώκ  

 Πανάβεηαζ ζε ιζηνό πώνμ 

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΉΜΑΣΑ ΜΗΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟΤ 

 Τρδθό ηόζημξ 

 Δλεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηό 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Ι 

 

ΚΛΗΜΑΣΙΓΔ 

Ονομαζία-Καηαγωγή-ημαζία 

H ηθδιαηίδα είκαζ έκα βέκμξ ιε πάκς από 300 είδδ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Ranunculaceae.  

Σα οανίδζα ημο ακαννζπόιεκμο αοημύ θοημύ είκαζ πμθύ δζάζδια ακάιεζα 

ζημοξ επαββεθιαηίεξ ηδπμονμύξ, ανπίγμκηαξ ιε ημ είδμξ clematis jackmanii  πμο έπεζ 

εκημπζζεεί ζε ηήπμοξ από ημ 1862.  

ηζξ ιένεξ ιαξ πενζζζόηενεξ πμζηζθίεξ οανζδίςκ 

πανάβμκηαζ ζοκεπώξ.  

Οζ ηθδιαηίδεξ είκαζ ηονίςξ Κζκεγζηήξ ηαζ 

Ηαπςκζηήξ ηαηαβςβήξ. Όζμκ αθμνά ηδκ μκμιαζία ηςκ 

θοηώκ πένα από ηδκ πνμζθώκδζδ Κθδιαηίδα βζα ηάπμζα 

είδδ οπάνπεζ αηόιδ έκα όκμια όπςξ βζα πανάδεζβια βζα 

ημ είδμξ clematis vitalba μκμιάγεηαζ ηαζ αθθζώξ «Ζ πανά 

ημο ηαλζδεοηή» (traveller’s joy) εθεύνεζδ ημο Βνεηακμύ 

αμηακμθόβμο John Gerard. 

Ζ μκμιαζία ημο βέκμοξ έπεζ Δθθδκζηέξ νίγεξ 

clematis δδθαδή ηθδιαηίδα. Πάκς από 250 είδδ πμο ηαθθζενβμύκηαζ παίνκμοκ ηδκ 

μκμιαζία ημοξ από ηάπμζμ παναηηδνζζηζηό ή ζδζόηδηα ημοξ. 

 

Βοηανικά ταρακηηριζηικά 

Όζμκ αθμνά ηδκ ιμνθμθμβία ημοξ είκαζ πμώδδ πμθοεηή, λοθώδδ ανηεηά 

εύεναοζηα, ακαννζπώιεκα ιε ηδκ αμήεεζα ιίζπςκ.  

Σα θύθθα είκαζ ακηίεεηα ζύκεεηα, πηενςηά, έθθμβα, ζπακίςξ αηέναζα ηαζ 

έιιζζπα.  

Δοδμηζιμύκ ζε εύηναηα ηαζ ηνμπζηά ηθίιαηα, ηα παιδθόηενδξ εενιμηναζίαξ 

είδδ είκαζ θοθθμαόθα εκώ ηςκ ορδθόηενςκ εενιμηναζζώκ είκαζ αεζεαθή.  

Σα άκεδ πμζηίθμοκ ςξ πνμξ ημ πνώια ιπμνεί κα είκαζ θεοηά νόδζκα, ιώα ηηθ. 

Άκεδ ιμκήνδ. Κάθοηαξ ηακμκζηόξ αηηζκςηόξ ιε 4-5 ζέπαθα πεηαθμεζδή-έβπνςια. 

Κθδιαηίδα 

 

Δπζζηδιμκζηή Σαλζκόιδζδ 

Άενμζζια: plantae  

Τπμάενμζζια: Eudicots 

Κθάζδ:Ranunculales 

Οζημβέκεζα: Ranunculaceae 

Γέκμξ:Clematis  

Δίδμξ:- 
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Σα πέηαθα είκαζ ιζηνά ή δεκ οπάνπμοκ, μζ ζηήιμκεξ είκαζ πμθοάνζειμζ ύπενμξ είκαζ 

ζύκεεημξ ιε πμθθά πςνζζιέκα ηανπόθοθθα εη ηςκ μπμίςκ ημ ηάεε έκα από αοηά 

απμηεθεί ηδκ ςμεήηδ, μ ζηύθμξ είκαζ επζιοηήξ ιεηά ηδκ άκεδζδ ηαζ ηαηαθήβεζ ζε 

πηενόιμνθμ ιεηαλμεζδή αεένα πμο ιεηαηνέπεηαζ ιεηά ηδκ ςνίιακζδ ζε έκα 

μιμζόιμνθμ απαίκζμ.  

Ζ ακεμθμνία ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ  πναβιαημπμζείηαζ ζε αθαζημύξ 

πνμδβμύιεκμο έημοξ εκώ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμύ ακεμθμνμύκ ιόκμ μζ 

άηνεξ ηςκ κεανώκ ιίζπςκ. (https://en.wikipedia.org/wiki/Clematis ) 

 

Δδαθοκλιμαηικές  απαιηήζεις 

Ζ ηθδιαηίδα είκαζ από ηα πζμ εκδζαθένμκηα ακαννζπώιεκα θοηά. Μπμνεί κα 

ιεβαθώζεζ ζε βθάζηνα ή ζημ έδαθμξ ηαζ κα ηαθύρεζ ημίπμοξ, πένβημθεξ & 

ηαθαζςηά. ε ελμπζημύξ ηήπμοξ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί εθεύεενα πάκς ζε εάικμοξ 

ηαζ δέκηνα βζα έκα πζμ θοζζηό απμηέθεζια. 

 

Έδαθος 

 Ζ ηθδιαηίδα  πνμηζιά ημ πώια πμο έπεζ ιεβάθδ οδαημπςνδηζηόηδηα αθθά ηαζ 

ηαθή απμζηνάββζζδ. Ακαπηύζζμκηαζ ηαθά ζε αιιμπδθώδδ εδάθδ πθμύζζα ζε 

μνβακζηή μοζία πμο απμζηναββίγμοκ ηαθά. 

 

Κλίμα 

Οζ πμώδεζξ πμζηζθίεξ πνμηζιμύκ ηζξ  δθζόθμοζηεξ εέζεζξ  πμο πανέπμοκ ζηζά 

ζηδ αάζδ ημο θοημύ  εκώ μζ  ακαννζπώιεκεξ πμζηζθίεξ ηζξ  δθζόθμοζηεξ ή διζζηζενέξ 

εέζεζξ . Γζα κα ελαζθαθζζηεί δ απαζημύιεκδ ζηζά ζηδ αάζδ ημο θοημύ ιπμνμύκ κα 

θοηεοημύκ εάικμζ ιζηνήξ ακάπηολδξ ζηδ αάζδ ηςκ ηθδιαηίδςκ.  

Υνεζάγμκηαζ πνμζηαζία από ημκ αένα, βζα κα ηναηήζμοκ ηα άκεδ ημοξ.  

Δίκαζ ακεεηηζηά ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ αθθά οπμθένμοκ από 

ακμζλζάηζημοξ παβεημύξ. Παβώκμοκ ζημοξ -15 
0 

C . 

 

Λίπανζη και πόηιζμα  

Οζ ηθδιαηίδεξ πνεζάγμκηαζ θίπαζια πθμύζζμ ζε ηάθζμ (εθανιόγμοιε ηέθδ ημο 

πεζιώκα- ανπέξ άκμζλδξ). Υνεζάγμκηαζ ηαηηζηή θίπακζδ εκώ ηάεε άκμζλδ πνέπεζ κα 

ειπθμοηίγεηαζ ημ πώια βύνς από ημκ ημνιό ιε ημπνζά ή ημιπόζη  

https://en.wikipedia.org/wiki/Clematis
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Απαζηείηαζ ηαηηζηό πόηζζια ηαηά ηζξ λδνέξ πενζόδμοξ ζηα πνώηα πνόκζα 

εβηαηάζηαζδξ ημο θοημύ..  

 

Κλάδεμα 

Οζ πενζζζόηενεξ ηθδιαηίδεξ ακείγμοκ ζημοξ αθαζημύξ ηδκ κέαξ αθάζηδζδξ 

ηαζ ηθαδεύμκηαζ παιδθά ζημ ηέθμξ ημο πεζιώκα, όηακ έπεζ πενάζεζ μ ηίκδοκμξ ηςκ 

παβεηώκ. Έηζζ δδιζμονβμύκ πενζζζόηενμοξ αθαζημύξ ηδκ επόιεκδ πενίμδμ ηαζ 

πενζζζόηενα άκεδ.  

Σα είδδ πμο ακείγμοκ ζε αθαζημύξ ημο πνμδβμύιεκμο έημοξ, ηθαδεύμκηαζ ημ 

θεζκόπςνμ ιεηά ηδκ άκεζζδ.  

 

Διδικές θρονηίδες 

Ζ αάζδ ηδξ ηθδιαηίδαξ ηαζ μζ νίγεξ πνέπεζ κα δζαηδνμύκηαζ δνμζενέξ. Αοηό 

επζηοβπάκεηαζ είηε ιε ηδ θύηεοζδ άθθμκ θοηώκ ζηδκ ιπνμζηζκή ζεζνά είηε 

ηαθύπημκηαξ ημ πώια ιε παθίηζ ή ηάπμζμ μνβακζηό οθζηό εδαθμηάθορδξ. 

 

Δτθροί  και  Αζθένειες 

Ο επενόξ ηδξ ηθδιαηίδαξ είκαζ  μ ιύηδηαξ Phoma clematidina μπμίμξ 

πνμηαθεί ιάνακζδ ζηα πενζζζόηενα είδδ ηδξ ηθδιαηίδαξ . Σα ζοιπηώιαηα  είκαζ 

ζδιάδζα πάκς ζηα θύθθα, ιάνακζδ ηςκ θύθθςκ, ηςκ ιίζπςκ ηαζ ηέθμξ όθμο ημο 

θοημύ ημο μπμίμο δ πνμζαμθή ιπμνεί κα ανπίζεζ ιαονίγμκηαξ ανπζηά ημ θοηό 

εζςηενζηά ηςκ ιίζπςκ αηόια ηαζ από ημ ζδιείμ ηδξ επαθήξ ιε ημ πώια. οπκά 

πνμζαεαθδιέκα θοηά πμο ακαπηύζζμκηαζ ζε βθάζηνεξ ειθακίγμοκ ηαζ ζδρζννζγία.. 

(http://www.gardenguide.gr/%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%

B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1-clematis-spp-ranunculaceae/ ) 

 

Πολλαπλαζιαζμός 

Πμθθαπθαζζαζιόξ / Μέεμδμζ   

Οζ ηθδιαηίδεξ πμθθαπθαζζάγμκηαζ ιε ηζξ αηόθμοεεξ ιεεόδμοξ : 

 Δύημθα ιε ηαηααμθάδεξ ηδκ άκμζλδ ή ημ θεζκόπςνμ. 

 Με ζπόνμ πμο ζπένκεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδ ζοθθμβή ημο, ημ θεζκόπςνμ. 

 Με ιμζπεύιαηα ζηθδνμύ λύθμο ημ θεζκόπςνμ ή ιαθαημύ ηδκ άκμζλδ. 

Οζ πμζηζθίεξ πνμηύπημοκ ιε ειαμθζαζιό ζηα αοημθοή είδδ C. viticalla ηαζ  C. 

flammula. 

http://www.gardenguide.gr/%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1-clematis-spp-ranunculaceae/
http://www.gardenguide.gr/%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1-clematis-spp-ranunculaceae/
http://www.gardenguide.gr/%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1-clematis-spp-ranunculaceae/
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 Με ηαθθζένβεζα in vitro.  

Ζ  in vitro ηαθθζένβεζα είκαζ έκαξ κέμξ ηνόπμξ πμθθαπθαζζαζιμύ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα 

ηδξ Κθδιαηίδαξ . Σα πθεμκεηηήιαηα αοηήξ ηδξ ιεεόδμο έκακηζ ηςκ ακςηένςκ 

παναδμζζαηώκ ηεπκζηώκ είκαζ  όηζ , δίκεζ οβζέξ οθζηό πζζημπμζδιέκμ από πθεονάξ 

πμζηζθίαξ ηαζ ιεβάθμ ανζειό θοηώκ ζε ζύκημιμ πνμκζηό δζάζηδια. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ 

 

Κλημαηίδα η Κηρώδης – Clematis cirrhosa 

Ζ ηθδιαηίδα  δ Κδνώδδξ  είκαζ έκα ακαννζπώιεκμ θοηό, πμο μ αθαζηόξ ημο 

δζαηθαδίγεηαζ ηαζ  ιπμνεί κα θεάζεζ από 6 έςξ 9 ιέηνα. 

Έπεζ θύθθα μδμκηςηά, ζε ζπήια θηενμύ, ζύκεεηα ηαζ άκεδ πμο αβαίκμοκ 

πμθθά ιαγί ιε 5 ζέπαθα, πμθθμύξ ζηήιμκεξ ηαζ ζε πνώια αζπνμηίηνζκμ ή 

πναζζκμηίηνζκμ πμο ακαδύμοκ ιζα όιμνθδ λεπςνζζηή μζιή. 

Οζ ηανπμί ημο είκαζ ζύκεεημζ ιε απαίκζα (ηάηζ ζακ ηνζπμύθεξ) . Ακείγεζ από ημ 

Μάζμ ιέπνζ ημκ Αύβμοζημ. Πνμηζιάεζ εδάθδ θηςπά ζε αζαέζηζμ. 

Ζ ηθδιαηίδα πνδζζιμπμζείηαζ ζακ θανιαηεοηζηό θοηό. Δίκαζ επίζδξ ηαζ 

ιεθζζζμημιζηό θοηό. 

Σα θύθθα ηδξ πνδζζιμπμζμύκηακ ζακ επμοθςηζηό βζα ηζξ πθδβέξ ηςκ γώςκ. 

Δπίζδξ ηα θύθθα ηαζ μ ημνιόξ πνδζζιμπμζμύκηαζ ιε ιμνθή εβπύιαημξ ή αθμζθήξ ςξ 

ηαεανηηζηό, δζμονδηζηό, ακηζζπαζηζηό ηαζ ακαθβδηζηό βζα κα ηαηαπναΰκεζ πόκμοξ 

ηαζ θαβμύνεξ. Υνεζάγεηαζ όιςξ ζδζαίηενδ πνμζμπή, δζόηζ πμθθά είδδ ηθδιαηίδαξ είκαζ 

δδθδηδνζώδδ. 

Πμθθά είδδ ηθδιαηίδαξ  ηαθθζενβμύκηαζ ςξ ηαθθςπζζηζηά θοηά βζα κα 

μιμνθαίκμοκ ηήπμοξ ηαζ πάνηα. 

ηδκ Δθθάδα ζοκακημύιε ηδκ Κδνώδδ Κθδιαηίδα ηονίςξ ςξ αοημθοέξ, 

ιπμνμύιε κα ζοκακηήζμοιε ημ θοηό ηονίςξ ζηδκ Αιμνβό ηαζ ζηδκ Αηηζηή ζηδκ 

πενζμπή ημο Τιδηημύ. 

διείςζδ: Γοζηοπώξ δεκ οπάνπεζ επανηή αζαθζμβναθία δζόηζ δεκ έπεζ 

ιεθεηδεεί επανηώξ  ημ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ Κθδιαηίδαξ. Δοεθπζζημύιε ζημ ιέθθμκ κα 

οπάνλμοκ πεναζηένς ιεθέηεξ.( http://oikokyr.blogspot.gr/2013/12/41.html ) 

 

 

http://oikokyr.blogspot.gr/2013/12/41.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  IIΙ 

 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

3.1 ΤΛΙΚΑ  

3.1.1. ΦΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

Ο ζπόνμξ ημο είδμοξ Clematis cirrhosa πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηα πεζνάιαηα 

in vitro ήηακ ζοθθμβήξ ημο επηειανίμο 2013. Οζ ηάρεξ επζθέπεδηακ από οβζή θοηά 

ηα μπμία ακαπηύζζμκηακ ζημ αβνόηηδια ημο Γεςπμκζημύ Πακεπζζηδιίμο Αεδκώκ. 

Αθμύ εβηαηαζηάεδηακ ζπμνόθοηα ημο είδμοξ ηαζ αθάζηδζακ in vitro, ζηδ ζοκέπεζα 

οπμηαθθζενβμύκηακ ακά 40 διένεξ βζα κα επζηεοπηεί πμθθαπθαζζαζιόξ ηςκ 

ηαθθζενβεζώκ. 

 

3.1.2.ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΡΩΝ 

 

Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ in vitro ηςκ ζπόνςκ πνμδβείηαζ απμθύιακζδ όπμο 

πνδζζιμπμζμύκηαζ ηα ελήξ οθζηά: 

Υθςνίκδ ειπμνίμο, πμο πενζέπεζ 4,5 % NaOCL 

Πνμζημθδηζηή μοζία Σween-20 (Polyxyethylenesorbitan Monolaurate) ηδξ 

εηαζνίαξ MERCK. 

 

 

 

3.1.3. ΤΛΙΚΑ ΘΡΔΠΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ in vitro  

 

Τπόζηνςια ΜS ( Mourashige and Skoog, 1962) ζε ζηόκδ πςνίξ IAA, Kinetin 

ηδξ εηαζνίαξ ICN BIOMEDICALS. 

μοηνόγδ ειπμνίμο 



Μοιριςκλάβου Γρηγορία  /  Πτυχιακή Εργαςία  ΑΤΕΙ Καλαμάτασ  2016 , Μικροπολλαπλαςιαςμόσ του είδουσ Clematis cirrhosa 
 - 16 - 

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

Άβαν ηδξ εηαζνίαξ Ρμοιπμοθάηδξ Α.Δ.    

 

 

3.1.4.  ΓΟΥΔΙΑ in vitro ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ   

 

ε όθα ηα ζηάδζα ηδξ in vitro ηαθθζένβεζαξ πνδζζιμπμζήεδηακ Σνοαθία Petri  

 

 

3.1.5. ΤΠΟΣΡΩΜΑ in vitro ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ 

 

Γζα ηδκ in vitro αθάζηδζδ ζπόνςκ πνδζζιμπμζήεδηε οπόζηνςια ιε αάζδ ημ 

MS. Υνδζζιμπμζήεδηε ιζζήξ δύκαιδξ MS (Mourashige & Skoog, 1962). ημκ πίκαηα 

1  θαίκμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο ενεπηζημύ οπμζηνώιαημξ. 

Πίκαηαξ 1:οζηαηζηά (ιαηνμζημζπεία-ζπκμζημζπεία) ηςκ οπμζηνςιάηςκ MS 

ηαζ 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 
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Nicotinic acid 0,5 0,25 

Pyrodoxine. HCL 0,5 0,25 

Thiamine. HCL 0,1 0,05 

Glycine 2 1 

 

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 απμζηείνςζδ. 

 

 

3.2  ΜΔΘΟΓΟΙ 

 

3.2.1 ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΘΡΔΠΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 

 

ε απμζηαβιέκμ κενό όβημο θζβόηενμο ημο ηεθζημύ πνμζεέημκηακ μζ αηνζαείξ 

πμζόηδηεξ (ακαθόβςξ ημο όβημο ημο οπό Παναζηεοή οπμζηνώιαημξ) MS( Murashige 

ηαζ Skoog) μοηνόγδξ 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 ηνζαθίμ. 

Γζα ημ θοηό Clematis cirrhosa πνδζζιμπμζήεδηε ενεπηζηό οπόζηνςια 

Murashige ηαζ Skoog  ιε ΡΖ 5,7. 

 

Γζα ηδκ παναζηεοή  εκόξ (1) θίηνμο ενεπηζημύ οθζημύ αημθμοεήεδηε δ 

παναηάης  δζαδζηαζία: 

ε ιζηνή ζπεηζηά πμζόηδηα κενμύ (300-500πζ1) δζαθύεδηακ : 

 100 πζθζμζημβναιιάνζα ιομ-ζκμζζηόθδξ  

 30 βναιιάνζα ζαηπανόγδξ ηαζ ιεηά ηδ δζάθοζδ αοηώκ 
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 Υνδζζιμπμζήεδηακ ηνία δζαθύιαηα A(ΜS 4-3 ηακμκζηό)  Β(MS/2 

ιζζμ)  Γ (MS/4 έκα ηέηανημ ενεπηζημύ δζαθύιαημξ) 

Μεηά ηδκ ακάιεζλδ όθςκ ηςκ παναπάκς ηαζ ηδ πνμζεήηδ 7-8 βναιιάνζα 

αβανόγδξ ζοιπθδνώεδηε μ όβημξ ηςκ 1000ml ιε ζηαδζαηή πνμζεήηδ δζπθά 

απμζηαβιέκμο κενμύ οπό ζοκεπή ακάδεοζδ.  

ηδ ζοκέπεζα ημ δζάθοια εενιαζκόηακ ζε εενιακηζηό ζώια εθμδζαζιέκμ ιε 

ιαβκδηζηό ακαδεοηήνα.  

Σμ άβαν  πνμζηίεεκηακ αθμύ δ εενιμηναζία βζκόηακ ανηεηά ορδθή (60-70° 

C). Πνζκ ηδκ πνόζεεζδ ημο άβαν βίκμκηακ πεπαιέηνδζδ ημο δζαθύιαημξ. Σμ pH 

νοειίγμκηακ ζημ 5,6-5,7.  

Όηακ ιε ηδκ εένιακζδ ηαζ ακάδεοζδ δζαθοόηακ ημ άβαν ηαζ βζκόηακ πθήνδξ 

μιμβεκμπμίδζδ, ημ δζάθοια απμιαηνοκόηακ από ημ εενιακηζηό ζώια ηαζ 

ημπμεεημύκηακ ζε ηνζαθία ηαζ  ααγάηζα ηα μπμία ηθείκμκηακ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα  

αημθμύεδζε δ απμζηείνςζδ αοηώκ ηαζ ημο οθζημύ. Αοηή βζκόηακ ζημκ ηθίαακμ 

(autoclave), ιε οδναηιό 120°C πμο πανάβμκηακ από ημ αναζιό κενμύ από πζέζδ 2 

atm ηαζ δζανημύζε 15-20 θεπηά. Δπζαάθθμκηακ δ απμζηείνςζδ κα βίκεηαζ ζε όζμ ημ 

δοκαηόκ ζοκημιόηενμ πνμκζηό δζάζηδια ιεηά ημ βέιζζια ηςκ ηνζαθίςκ ηαζ ηςκ 

ααγαηίςκ , βζα κα ιδ δίκεηαζ δ εοηαζνία ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμύξ πμο ήδδ οπήνπακ 

ζημ οπόζηνςια ηαθθζένβεζαξ κα ακαπηοπεμύκ ηαζ κα ημ απνδζηεύζμοκ. οκήεςξ 

βζκόηακ ηδκ ίδζα ιένα ηδξ παναζηεοήξ ημο οπμζηνώιαημξ ή ημ ανβόηενμ ηδκ 

επμιέκδ, βζαηί παναηδνήεδηε όηζ ιεηά ημ πέναζια 24 ςνώκ πςνίξ απμζηείνςζδ, ημ 

οθζηό πανμοζίαγε ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιώκ. Σέημζεξ ιμθύκζεζξ ημο οθζημύ, εζδζηά 

όηακ μ ηαζνόξ ήηακ γεζηόξ (ηαθμηαίνζ) ηαζ δ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ανηεηά 

ορδθή, ώζηε κα εοκμεί ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιζηνμμνβακζζιώκ, παναηδνήεδηακ ηαζ ζε 

ιζηνόηενμ πνμκζηό δζάζηδια από 24 ώνεξ ηαζ ιάθζζηα ιέζα ζε 15-18 ώνεξ. 

 

 

 

3.2.2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 

Θάθαιμξ ακάπηολδξ θοηώκ 

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

εενιμηναζίαξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ζε ζηαεενά επίπεδα (10-25º C ηαζ 60% 
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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-air system). 

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

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

απμηεθμύιεκμ από 2 θαιπηήνεξ θεμνζζιμύ COOL-WHITE μθζηήξ εκηάζεςξ 6.000 

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

 

 

3.2.3. ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ ΤΛΙΚΩΝ –ΚΟΠΗ ΔΚΦΤΣΩΝ –

ΔΠΩΑΗ  

 

Ζ απμζηείνςζδ βζκόηακ ζε ηθίαακμ οβνήξ απμζηείνςζδξ βζα 20min ζε 

εενιμηναζία 121ºC ηαζ πίεζδ 1.1 Atm. 

Όθα ηα ηνοαθία ηαζ ηα δμπεία ηαθθζένβεζαξ ιε ηα οπμζηνώιαηα ηαθύπημκηακ 

ιε θύθθμ αθμοιζκίμο ηαεώξ ηαζ ηα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζμύκηακ ζηζξ ειθοηεύζεζξ 

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

εηθύηςκ, ηνοαθία ηαζ απζμκζζιέκμ κενό. 

Ζ απμθύιακζδ ηςκ ζπόνςκ βζκόηακ ιέζα ζε ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ. ακ 

ιδηνζηό θοηό πνδζζιμπμζήεδηε ημ ηαθθςπζζηζηό θοηό clematis cirrhosa. Από ημ 

θοηό πνδζζιμπμζήεδηακ μζ ζπόνμζ. Οζ ζπόνμζ ηαεανίζηδηακ ηαζ απμιαηνύκεδηακ 

ηάπμζα πκμύδζα πμο οπήνπακ ζηδ ζοκέπεζα απμθοιάκεδηακ ιε δζάθοια πθςνίκδξ 

10% βζα επηά (7) θεπηά ηαζ λεπθύεδηακ ιε απζμκζζιέκμ κενό ηνείξ (3) θμνέξ.(εζη.1) 

 ηδ ζοκέπεζα ηα πςνίζαιε ζε επειαάζεζξ Α-Β. 

o ηδκ επέιααζδ Α  αθήζαιε ημοξ ζπόνμοξ  ζε απμννμθδηζηό πανηί πμηζζιέκμ 

ιε κενό βζα δύμ ιένεξ.  

 Μεηά από δύμ ιένεξ απμθοιάκαιε  λακά ζε δζάθοια πθςνίκδξ 5% βζα 

επηά (7) θεπηά.  

o ηδκ επέιααζδ Β ημοξ ημπμεεηήζαιε ηαηεοεείακ ζε ενεπηζηό δζάθοια. 

 Ζ απαζημύιεκδ πμζόηδηα ζπόνςκ ημπμεεηήεδηε ζε απμζηεζνςιέκα 

ηνζαθία πμο πενζείπακ 4,5 ml απμζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενό ηαζ 
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0,5 ml πθςνίκδ ειπμνίμο ιε 1 ζηαβόκα ηδξ πνμζημθδηζηήξ μοζίαξ 

Tween-20. Ακαδεύμκηακ βζα 10 min ηαζ ιεηά βίκμκηακ 3 λεπθύιαηα 

ηςκ 3 min ιε απμζηεζνςιέκμ απεζηαβιέκμ κενό. 

 Ζ ημπή ηςκ εηθύηςκ έβζκε ζηδκ ηνάπεγα κδιαηζηήξ νμήξ ηαζ ηα 

έηθοηα ημπμεεηήεδηακ ζε δμπεία ηαθθζένβεζαξ.  

ε ηάεε δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ημπμεεηήεδηακ 5 ζπόνμζ ημο είδμοξ. Μεηά ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπόνςκ ζηα δμπεία ηαθθζένβεζαξ, ημπμεεηήεδηακ βζα επώαζδ ζε 

εάθαιμ εθεβπμιέκςκ ζοκεδηώκ όπμο επςάζηδηακ ζε ζοκεήηεξ: 20ºC±1ºC ιε 16h 

θςημπενίμδμ οπό 37,5 ιmol m² s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ.(εζη.2) 

 

 

 

Δζηόκα 1 

Οζ ζπόνμζ ζε δζάθοια πθςνίκδξ 10% 
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Δζηόκα 2 

Οζ 5 ζπόνμζ πμο ημπμεεηήεδηακ ζημ ηνοαθίμ 

 

 

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηακ δύμ οπμηαθθζένβεζεξ (ηαθθζένβεζεξ 

πμθθαπθαζζαζιμύ) ακά 40 διένεξ, ηα έηθοηα ημπμεεηήεδηακ ζε οπμζηνώιαηα ιζζήξ 

δύκαιδξ MS ηαζ επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 ιmol 

m² s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Α  ΔΠΈΜΒΑΗ  

ε θώς 

Σμπμεεηήζαιε πέκηε ηνζαθία ιε δζάθοια MS 4-3  

Σμπμεεηήζαιε ηέζζενα ηνζαθία ιε δζάθοια MS/2 

Σμπμεεηήζαιε ηνία  ηνζαθία ιε δζάθοια MS/4 

Σμπμεεηήζαιε έκα ααγάηζ ιε δζάθοια MS 4-3 

Σμπμεεηήζαιε έκα ααγάηζ ιε δζάθοια MS/2 

ε ζκοηάδι 

Σμπμεεηήζαιε δομ ηνζαθία ιε δζάθοια MS 4-3  

Σμπμεεηήζαιε δομ ηνζαθία ιε δζάθοια MS/2 

Σμπμεεηήζαιε έκα  ηνζαθία ιε δζάθοια MS/4 
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Β  ΔΠΈΜΒΑΗ 

ε θώς 

Σμπμεεηήζαιε πέκηε ηνζαθία ιε δζάθοια MS 4-3  

Σμπμεεηήζαιε ηέζζενα ηνζαθία ιε δζάθοια MS/2 

Σμπμεεηήζαιε δομ  ηνζαθία ιε δζάθοια MS/4 

ε ζκοηάδι 

Σμπμεεηήζαιε δομ ηνζαθία ιε δζάθοια MS 4-3  

Σμπμεεηήζαιε δομ ηνζαθία ιε δζάθοια MS/2  

 

Έπεζηα ηα ηνζαθία ηαζ ηα ααγάηζα  ιεηαθένμκηακ ζημκ εάθαιμ ζηαεενώκ ζοκεδηώκ 

βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ έηθοηςκ.  

ημκ εάθαιμ αοηό μζ ζοκεήηεξ πμο επζηναημύζακ ήηακ: ζπεηζηή οβναζία πμο 

ηοιαίκμκηακ πενίπμο ζημ 60-70%, θςηζζιόξ ιε θαπηήνεξ θεμνζζιμύ εκηάζεςξ 

25000 lux. , ιε δζάνηεζα θςηόξ 16h ηαζ 8h ζηόημοξ ηαζ εενιμηναζία 22-26 °C.  

Σα ηνζαθία ιε ημ θοηζηό οθζηό δζαηδνμύκηακ βζα 4 εαδμιάδεξ ζημκ εάθαιμ ζηαεενώκ 

ζοκεδηώκ. ημ δζάζηδια αοηό ημ ενεπηζηό δζάθοια έπεζ ηαηακαθςεεί από ηα έηθοηα 

ηαζ βζ’ αοηό απαζηείηαζ ιεηαθύηεοζδ ημο θοηζημύ οθζημύ ζε κέμ ενεπηζηό 

οπόζηνςια, ηδξ ίδζαξ ή δζαθμνεηζηήξ πδιζηήξ ζύζηαζδξ ιε ημ ανπζηό (ακάθμβα ημ 

απμηέθεζια πμο επζδζώημοιε ) ηαζ ζε ιεβαθύηενδ θζάθδ, ακάθμβα ιε ημκ ααειό 

ακάπηολδξ ηςκ θοηώκ.  

Γζα ηάεε ιεηαθύηεοζδ εημζιάγμκηακ μ εάθαιμ κδιαηζηήξ νμήξ, απμθοιαίκμκηακ ηαζ 

απμζηεζνώκμκηακ ηα ενβαθεία πμο εα πνδζζιμπμζμύκηαζ.   

Δπίζδξ, ηα ελςηενζηά ημζπώιαηα ηςκ ζςθδκώκ ιε ημ κέμ ενεπηζηό οπόζηνςια ημ 

απμθοιαίκμκηακ ιε ααιαάηζ ειπμηζζιέκμ ζε ηαεανό μζκόπκεοια.  

 

 

3.2.4 ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΣΡΗΗ ΒΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Clematis cirrhosa KAI ΑΝΣΙΓΡΑΗ 

ΣΩΝ ΔΚΦΤΣΩΝ 

 

Οζ παναηδνήζεζξ ηδξ αθάζηδζδξ πναβιαημπμζμύκηακ ακά δύμ διένεξ ιε 

έκανλδ ηδ διένα εβηαηάζηαζήξ ημοξ ζημ οπόζηνςια.  

Ωξ έκανλδ αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ εεςνήεδηε δ έηπηολδ ημο νζγζδίμο. 
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3.2.5 ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  

 

Σα απμηεθέζιαηα ζηα πεζνάιαηα αθάζηδζδξ θαιαάκμκηακ ιεηά από 30 

διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπόνςκ ζημ οπόζηνςια.  

Μεηνήεδηακ όθμζ μζ ζπόνμζ πμο αθάζηδζακ ζημ δμπείμ ηαθθζένβεζαξ. όζμκ 

αθμνά ηδκ έηπηολδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ εηθύηςκ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ πμθθαπθαζζαζιμύ 

εηηζιήεδηακ ημ πμζμζηό ακηίδναζδξ, μ ανζειόξ ηςκ αθαζηώκ, μ ανζειόξ ηςκ θύθθςκ 

, ημ ιήημξ ημο αθαζημύ ηαζ μ ζπδιαηζζιόξ ή όπζ ηάθθμο. 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

 

4.1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Όπςξ ακαθένεδηε δ αθάζηδζδ ηςκ ζπόνςκ ιεηνήεδηε ηδκ 30 διένα ιεηά 

ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ζπόνςκ ζημ οπόζηνςια. 

ημοξ παναηάης πίκαηεξ παναηίεεκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ ζοκμθζηήξ αθάζηδζδξ 

ηςκ ζπόνςκ ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζηζξ δύμ δζαθμνεηζηέξ 

εενιμηναζίεξ. 

 

ημκ πίκαηα 2 παναηίεεκηαζ ηα ζημζπεία αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ όηακ αοημί 

επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC. 

 

Πζκάηαξ 2. Βθάζηδζδ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ζπόνςκ ημο είδμοξ Clematis  

cirrhosa πμο επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 ιmol m² 

s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 



Μοιριςκλάβου Γρηγορία  /  Πτυχιακή Εργαςία  ΑΤΕΙ Καλαμάτασ  2016 , Μικροπολλαπλαςιαςμόσ του είδουσ Clematis cirrhosa 
 - 24 - 

Α/Α δοτείοσ 
Αριθμός ζπόρων ποσ 

βλάζηηζαν 
Ποζοζηό βλάζηηζης (%) 

1 4/5 80 

2 2/5 40 

3 1/5 20 

4 4/5 80 

5 5/5 100 

6 ιόθοκζδ  

7 ιόθοκζδ  

8 ιόθοκζδ  

9 ιόθοκζδ  

10 ιόθοκζδ  

 

Ο ανζειόξ ηςκ ζπόνςκ πμο αθάζηδζακ όηακ αοημί επςάζηδηακ ζημοξ 

20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 μmol m² s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ, όπςξ 

θαίκεηαζ ηαζ από ημκ πίκαηα 2 ακήθεε ζημοξ 16 ζημοξ 25 ζπόνμοξ πμο ειθοηεύηδηακ 

(ζοκμθζηό πμζμζηό 64%). 

ημκ πίκαηα 3 παναηίεεκηαζ ηα ζημζπεία αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ όηακ αοημί 

επςάζηδηακ ζε 10ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 μmol m² s¹ fluorescent 

ζοκεπέξ θςξ. 

Ο ανζειόξ ηςκ ζπόνςκ πμο αθάζηδζακ ζηζξ παναπάκς ζοκεήηεξ ήηακ 

ζδιακηζηά παιδθόηενμξ ηαζ ακήθεε ζημοξ 8 ζημοξ 55 (ζοκμθζηό πμζμζηό 14%). 

Πζκάηαξ 3. Βθάζηδζδ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ζπόνςκ ημο είδμοξ Clematis 

cirrhosa  πμο επςάζηδηακ ζημοξ 10ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 μmol m² 

s¹ fluorescent ζοκεπέξ θςξ. 

Α/Α δοτείοσ  Αριθμός ζπόρων ποσ 

βλάζηηζαν 

Ποζοζηό βλάζηηζης (%) 

1 0/5 0 

2 0/5 0 
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3 0/5 0 

4 0/5 0 

5 0/5 0 

6 2/5 40 

7 0/5 0 

8 3/5 60 

9 1/5 20 

10 2/5 40 

11 0/5 0 

12 μόλσνζη  

 

 

Από ημοξ πίκαηεξ 2 ηαζ 3 θαίκεηαζ όηζ δ δζπθή απμθύιακζδ αύλδζε ημ πμζμζηό ηςκ 

ζπόνςκ πμο δεκ ιμθύκεδηακ ιόκμ όηακ μζ ζπόνμζ ηαθθζενβήεδηακ ζε ζοκεπέξ 

ζημηάδζ, εκώ δεκ επδνέαζακ ημ πμζμζηό επζαίςζδξ όηακ μζ ζπόνμζ ημπμεεηήεδηακ ζε 

16 h θςξ 

ημκ πίκαηα 3 παναηίεεκηαζ ηα ζημζπεία αθάζηδζδξ ηςκ ζπόνςκ όηακ αοημί 

επςάζηδηακ ζε 20ºC±1ºC ζε ζημηάδζ. 

 

 

Πζκάηαξ 4. Βθάζηδζδ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ζπόνςκ ημο είδμοξ Clematis cirrhosa  

πμο επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 ιmol m² s¹ 

fluorescent. 

Α/Α δμπείμο 
Ανζειόξ ζπόνςκ πμο 

θύηνςζακ 
Πμζμζηό επζαίςζδξ (%) 

Β επέιααζδ, θςξ 0 0 

Α επέιααζδ, θςξ 3 51 
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Όζμκ αθμνά ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ ζπόνςκ ζε θςξ ή ζε ζημηάδζ, θαίκεηαζ όηζ ζπόνμζ 

πμο επςάζηδηακ ζε ζημηάδζ θύηνςζακ ιε ορδθόηενα πμζμζηά εκώ ζπόνμζ πμο 

ηαθθζενβδεήηακ ζε 16 h θςξ δεκ αθάζηδζακ. Δπίζδξ θαίκεηαζ όηζ δ δζπθή 

απμθύιακζδ ήηακ απαβμνεοηζηή ζηδκ αθάζηδζδ ηςκ ζπόνςκ. 

 

Πζκάηαξ 5. Βθάζηδζδ ακά δμπείμ ηαθθζένβεζαξ ζπόνςκ ημο είδμοξ Clematis cirrhosa 

πμο επςάζηδηακ ζημοξ 20ºC±1ºC ιε 16h θςημπενίμδμ οπό 37,5 ιmol m² s¹ 

fluorescent. 

Α/Α  
Ανζειόξ ζπόνςκ πμο 

θύηνςζακ 
Πμζμζηό επζαίςζδξ (%) 

Πθήνμοξ δύκαιδξ 

MS, 3 % ζμοηνόγδ 
0 0 

Μζζήξ  δύκαιδξ 

MS, 1,5 % 

ζμοηνόγδ 

3 51 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ επίδναζδ ημο οπμζηνώιαημξ όπμο ηαθθζενβήεδηακ μζ ζπόνμζ ζημ 

πμζμζηό αθάζηδζήξ ημοξ, θαίκεηαζ δ πνήζδ θηςπμύ ενεπηζημύ οπμζηνώιαημξ κα 

πνμηαθεί ορδθόηενα πμζμζηά επζαίςζδξ (Πίκ. 5). 

πμνόθοηα ημο είδμοξ πμο ζπδιαηίζηδηακ in vitro ηαζ οπμηαθθζενβήεδηακ 

ακηέδναζακ ζηακμπμζδηζηά ζπδιάηζζακ κέα θοηάνζα ηαζ νζγμαόθδζακ.   

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ in vitro εβηαηάζηαζδ ζπόνςκ ημο είδμοξ ζε ενεπηζηά οπμζηνώιαηα ιε 

ζημπό ηδκ παναβςβή απμζηεζνςιέκμο πμθθαπθαζζαζηζημύ οθζημύ ήηακ παιδθή. 

Γζενεοκήεδηε ανπζηά δ ιέεμδμξ απμθύιακζδξ. Ζ πνήζδ ηδξ ιεεόδμο ηδξ δζπθήξ 

απμθύιακζδξ ιπμνεί κα ιείςζε ημ πμζμζηό ιμθύκζεςκ, αθθά μοζζαζηζηά ιδδέκζζε 

ηδκ αθάζηδζδ ηςκ ζπόνςκ, μπόηε δεκ εκδείηκοηαζ. (εζη.3) 

Οζ ζπόνμζ ημο είδμοξ θύηνςζακ ιόκμ ζημ ζημηάδζ, δ επώαζή ημοξ ζε 

ζοκεήηεξ ιε 16h θςξ, ιείςζε ζδιακηζηά ηδκ θοηνςηζηόηδηά ημοξ. 
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Σέθμξ δ ηαθθζένβεζα ηςκ ζπόνςκ ζε θηςπά οπμζηνώιαηα αύλδζε επίζδξ 

ζδιακηζηά ηδκ αθάζηδζή ημοξ. 

ηδκ πανμύζα ιεθέηδ δζενεοκήεδηε δ δοκαηόηδηα αθάζηδζδ ηςκ ζπόνςκ ημο 

είδμοξ Clematis cirrhosa βζα ηδκ ελαβςβή ζαθώκ ζοιπεναζιάηςκ πνεζάγεηαζ 

πεναζηένς δζενεύκδζδ  

 

 

 

Δζηόκα 3 

Σνοαθία ιε ημ θοηό Clematis cirrhosa ηα μπμία έπμοκ ιμθοκεεί  
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