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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ είπε ςξ ζημπυ: α) ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ 

πμζμηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

οδνμθοιάηςκ ημοξ, πμο παναθήθεδηακ ιε οδνμαπυζηαλδ απυ ηα ανςιαηζηά ηαζ 

θανιαηεοηζηά θοηά Ocimum basilicum, Lamiaceae (ααζζθζηυξ) ηαζ Ruta chalepensis, 

Rutaceae (απήβακμξ), α) ημκ έθεβπμ ηδξ ημλζηήξ δνάζδξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ 

οδνμθοιάηςκ ημοξ, επί ηςκ επενχκ ηδπεοηζηχκ ηαθθζενβεζχκ Aphis gossypii ηαζ 

Myzus persicae, (Hemiptera: Aphididae) ηαζ Tetranychus urticae, (Acari: 

Tetranychidae) ηαζ ηδκ επίδναζδ ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ αοηχκ, β) ηδκ 

εηηίιδζδ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ηςκ 

απμβυκςκ ηςκ ρεηαζιέκςκ αθίδςκ ηαζ δ) ηδκ επίδναζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ζηδκ 

εηημθαρζιυηδηα ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο. 

Ανπζηά, βίκεηαζ ακαθμνά ζημοξ δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ αζεενίςκ εθαίςκ 

ηαζ οδνμθοιάηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά, ηαεχξ 

ηαζ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ημο ιδπακζζιμφ δνάζδξ ημοξ. Δκ ζοκεπεία, 

παναηίεεκηαζ ηα επζθεβιέκα βζα ηδκ πανμφζα ενβαζία ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά 

θοηά ααζζθζηυξ ηαζ απήβακμξ, ηα ηαλζκμιζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ηαζ μζ 

δζαδεδμιέκεξ πνήζεζξ αοηχκ. Αημθμφεςξ, ακαθφμκηαζ μζ ιέεμδμζ παναθααήξ, 

δζαπςνζζιμφ ηαζ ηαοημπμίδζδξ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ εκ θυβς θοηχκ, εκχ ημ 

ηεθάθαζμ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηα επζαθααή έκημια ηαζ αηάνεα ηδπεοηζηχκ 

ηαθθζενβεζχκ A. gossypii, M. persicae ηαζ T. urticae. 

ημ πεζναιαηζηυ ιένμξ πενζβνάθμκηαζ δ ηεπκζηή ηδξ οδνμαπυζηαλδξ ιε ηδκ 

ζοζηεοή Clevenger ηαζ μ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πνμσυκηςκ αοηήξ (αζεένζα 

έθαζα, πηδηζηά ζοζηαηζηά οδνμθοιάηςκ) ιε αένζα πνςιαημβναθία ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ακζπκεοηή θαζιαημιεηνίαξ ιαγχκ (GC-MS). Αημθμοεεί δ πνμεημζιαζία ηςκ οθζηχκ 

βζα ηζξ αζμδμηζιέξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηα θοηζηά οθζηά, ηνοαθία ηαζ εζδζηέξ 

ηαηαζηεοέξ. Δπζπνυζεεηα, ακαθφεηαζ δ δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ απυ ημκ 

ζοβπνμκζζιυ εκηυιςκ ηαζ αηάνεςκ ιέπνζ ηαζ ηδκ δζαδζηαζία ηςκ επειαάζεςκ. Ζ 

αζμδναζηζηυηδηα ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ιεθεηήεδηε ηαζ ζημοξ ηνεζξ επενμφξ ζε πέκηε 

ζοβηεκηνχζεζξ: 0.05%, 0.1%, 0.25%, 0.5% ηαζ 1% (v/v), εκχ ηςκ οδνμθοιάηςκ ζε 

δφμ απυ αοημφξ (A. gossypii ηαζ T. urticae), πνδζζιμπμζχκηαξ ηα αοημφζζα. 



 

 

ηα απμηεθέζιαηα παναηδνήεδηε υηζ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο αζεενίμο εθαίμο 

ημο ααζζθζημφ ήηακ δ θζκαθμυθδ (80.0%) ηαζ ημο απήβακμο δ 2-εκδεηακυκδ (72.0%). 

Σμ βαθάηηςια ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ θάκδηε υηζ δνα πενζζζυηενμ ζημ 

M. persicae ηαζ ημο απήβακμο ζημ T. urticae, εκχ ηαζ ηα δφμ βαθαηηχιαηα είπακ 

ζζπονή δνάζδ (ημ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ήηακ πανυιμζμ ιε ημο εκημιμηηυκμο πμο 

ήηακ 100% ) επί ημο A. gossypii ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. Δπίζδξ, δ επίδναζδ ημο 

βαθαηηχιαημξ ημο ααζζθζημφ ζε ζφβηνζζδ ιε ημο απήβακμο ήηακ εκημκυηενδ ζημκ 

ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ απμβυκςκ ηαζ βζα ηα δφμ είδδ αθίδςκ ηαζ πανυιμζα ιε ηςκ 

εκημιμηηυκςκ ζε μνζζιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Σμ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ηςκ 

απμβυκςκ ηςκ ρεηαζιέκςκ αθίδςκ δεκ δζέθενε ηαηά πμθφ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

ιάνηονεξ. Αηυιδ, αλζμθμβχκηαξ ηδκ επίδναζδ ηςκ δφμ εθαίςκ ζηδκ εηημθαρζιυηδηα 

ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο, ανέεδηε υηζ ημ έθαζμ ημο απήβακμο ήηακ ζζπονυηενμ, 

ιεζχκμκηαξ ζδιακηζηά ημ πμζμζηυ εηημθαρζιυηδηαξ ζοβηνζηζηά ιε ημκ ιάνηονα. 

Όζμκ αθμνά ηα οδνμθφιαηα, ζδιεζχεδηε υηζ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ επί ημο 

ζοκυθμο ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ ημο οδνμθφιαημξ ημο ααζζθζημφ ήηακ δ θζκαθμυθδ 

(66.5%), εκχ ημο απήβακμο δ 2-εκκεακυκδ (77.0%). Ζ επίδναζδ ηςκ δφμ 

οδνμθοιάηςκ ζηδκ επζαίςζδ ηαζ ηδκ ακαπαναβςβή (ζοκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ) 

ηςκ A. gossypii ηαζ T. urticae παναηδνήεδηε υηζ ήηακ πανυιμζα ηαζ ημ πμζμζηυ 

εκδζζιυηδηαξ ορδθυηενμ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ, αθθά ιζηνυηενμ ζε ζπέζδ 

ιε ηα εκημιμηηυκα. 

οιπεναζιαηζηά, δ επίδναζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ήηακ ζδιακηζηή ηαζ 

ζοβηνίζζιδ ιε αοηή ηςκ εκημιμηηυκςκ. Αοηυ ημ εφνδια οπμδεζηκφεζ υηζ εα πνέπεζ 

κα ελεηαζηεί πεναζηένς δ πζεακή απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

A. gossypii, M. persicae ηαζ T. urticae. Σέθμξ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ οδνμθοιάηςκ 

θαίκεηαζ υηζ εα πνέπεζ κα ιεθεηδεεί πεναζηένς δ επίδναζή ημοξ, βζα πανάδεζβια δ 

πζεακή απςεδηζηή ημοξ δνάζδ. 
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Effect of essential oils and hydrosols on insect 

and mite pests of vegetable crops 

ABSTRACT 

 

The main objective of the current study was: a) the investigation of qualitative 

and quantitative characteristics of two essential oils and their corresponding 

hydrosols, derived from the aromatic and medicinal plants Ocimum basilicum, 

Lamiaceae (basil) and Ruta chalepensis, Rutaceae (rue), via hydrodistillation, b) the 

examination of toxicity of the essential oils and their hydrosols against the vegetable 

pests Aphis gossypii and Myzus persicae, (Hemiptera: Aphididae) and Tetranychus 

urticae, (Acari: Tetranychidae) and the effects on their reproductive rate (number of 

offsprings), c) the estimation of the essential oils effect on the fecundity of the 

offsprings acquired from the sprayed aphids and d) the evaluation of the essential oils 

effect on spider mites egg hatchability.  

Firstly, secondary metabolites of essential oils and hydrosols derived from 

aromatic and medicinal plants are mentioned, as well as a literature review on their 

mode of action. Secondly, the selected plants for this study basil and rue are referred, 

along with their taxonomic characteristics and traditional uses. Subsequently, the 

methods applied for the collection, separation and identification of the plant volatile 

compounds are analyzed, while the chapter ends with the potential damages and other 

details of the insects and mites of vegetable crops used, A. gossypii, M. persicae and 

T. urticae. 

In the experimental part, the technique of hydrodistillation using Clevenger 

apparatus and the qualitative analysis of its products with Gas Chromatography- Mass 

Spectrometry were described. Afterwards, the preparation of the materials used for 

the bioassays followed, which included plant materials, plates (Petri dishes) and 

special constructions. Furthermore, the experimental procedure from obtaining insect 

and mite individuals of the same age (synchronization of the population) until sprays 

was analyzed. Bioactivity of the essential oils was studied on all three pests in five 



 

 

concentrations: 0.05%, 0.1%, 0.25%, 0.5% and 1% (v/v), whilst the hydrosols on A. 

gossypii and T. urticae, as they were received. 

In the results, it was observed that the main constituent of basil oil was 

linalool (80.0%) and rue‟s 2-undecanone (72.0%). The emulsion of basil essential oil 

had a stronger effect on M. persicae and rue‟s on T. urticae, but both had significant 

effect (mortality percentage was similar to the insecticide‟s, which caused 100% 

mortality) on A. gossypii in comparison with the controls. In addition, the effect of 

basil oil on fecundity (total number of offsprings) was more intense than rue‟s for 

both aphids and similar to the effect of the insecticides in certain concentrations. The 

reproductive rate of the offsprings of sprayed aphids was not significantly affected. 

Moreover, the evaluation of both essential oils effect on spider mites egg hatchability 

showed that rue oil was more efficient than basil‟s on reducing the hatchability 

percentage significantly, in comparison to the control. 

As far as hydrosols are concerned, the main constituent of basil hydrosol was 

linalool (66.5%) and rue‟s 2-nonanone (77.0%). The effect of both hydrosols on the 

survival and fecundity of A. gossypii and T. urticae was similar and the mortality 

percentage was higher than the controls, but lesser than the pesticides. 

Consequently, the effects of both essential oils were significant and similar to 

those the pesticides had. This finding suggests that further studies should be 

conducted to assess their efficacy or possible use in the control of A. gossypii, M. 

persicae and T. urticae. In the case of the hydrosols, more research should be done as 

well, in order to investigate their potential in pest control, for example their possible 

repellent activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scientific region of the assay: Biological control and other control methods 

Key words: essential oils, Ocimum basilicum, Ruta chalepensis, hydrosols, A. 

gossypii, M. persicae, T. urticae 



 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ ιε εέια “Δπίδναζδ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ 

οδνμθοιάηςκ ζε επζαθααή έκημια ηαζ αηάνεα ηδπεοηζηχκ ηαθθζενβεζχκ” 

πναβιαημπμζήεδηε ζημ Δνβαζηήνζμ Γεςνβζηήξ Εςμθμβίαξ ηαζ Δκημιμθμβίαξ ηαεχξ 

ηαζ ζημ Δνβαζηήνζμ Υδιείαξ ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ζηα πθαίζζα 

ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Σιήιαημξ Δπζζηήιδξ Φοηζηήξ 

Παναβςβήξ ηδξ πμθήξ Αβνμηζηήξ Παναβςβήξ , Τπμδμιχκ ηαζ Πενζαάθθμκημξ ιε 

ηίηθμ “ Δπζζηήιεξ ηαζ οζηήιαηα Φοηζηήξ Παναβςβήξ”.  

Ζ ακάεεζδ ημο εέιαημξ έβζκε απυ ημκ Δπίημονμ Καεδβδηή η. Γζμκφζζμ 

Πενδίηδ, ζημκ μπμίμ εα ήεεθα κα εηθνάζς ηζξ εζθζηνζκείξ ιμο εοπανζζηίεξ βζα ηδκ 

δοκαηυηδηα πμο ιμο πάνζζε κα αζπμθδεχ ιε ηδκ πανμφζα ενβαζία ηαζ ηδκ 

ειπζζημζφκδ πμο έδεζλε ζημ πνυζςπυ ιμο. Ζ επζζηδιμκζηή ημο ηαεμδήβδζδ ηαεχξ 

ηαζ μζ ζοκεπείξ οπμδείλεζξ ημο, ηαηά ηδκ δζάνηεζα δζελαβςβήξ ηδξ ιεθέηδξ ζοκέααθακ 

ηαεμνζζηζηά ζηδκ μθμηθήνςζδ ημο πμκήιαημξ.  

Δκ ζοκεπεία, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ζδζαίηενα ημκ Καεδβδηή η. Μυζπμ 

Πμθοζίμο βζα ηδκ ειπζζημζφκδ πμο ιμο έδεζλε ζπεηζηά ιε ηδκ εηπυκδζδ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ, ηδκ ζοκενβαζία ημο, ηδκ δζανηή ηαεμδήβδζή ημο ηαεχξ ηαζ ηζξ 

πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ημο. 

Δπίζδξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά ημκ Καεδβδηή η. Γεχνβζμ 

Παπαδμφθδ βζα ηδκ ζοιιεημπή ημο ζηδκ Σνζιεθή Δλεηαζηζηή Δπζηνμπή ηαζ ηζξ 

δζμνεχζεζξ ημο υζμκ αθμνά ηδκ ιεηαπηοπζαηή ιμο ιεθέηδ.  

Αηυιδ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εζθζηνζκά ημκ Δπίημονμ Καεδβδηή η. 

Πακαβζχηδ Σνίβηα βζα ηδκ ακαβκχνζζδ θοηζηχκ δεζβιάηςκ ηαζ ηδκ πανμπή 

πθδνμθμνζχκ βζα ηα θοηζηά είδδ πμο πναβιαηεφεηαζ δ ενβαζία. 

Οθείθς, έπεζηα, κα εοπανζζηήζς ηδκ Δνεοκήηνζα Γ΄ ημο Μπεκάηεζμο 

Φοημπαεμθμβζημφ Ηκζηζημφημο η. Δθεοεενία Καπαλίδδ βζα ηζξ πνήζζιεξ οπμδείλεζξ 

ηδξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφζακ ηζξ εζδζηέξ ηαηαζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ. 

Δοπανζζηχ εενιά ημκ οπμρήθζμ Γζδάηημνα η. Δθεοεένζμ Πεηνάηδ, βζα ηδκ 

ζδζαίηενδ ζοιαμθή ημο ζηδκ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ηδξ ενβαζίαξ, ηζξ δζμνεχζεζξ ημο 

επί ημο ηεζιέκμο, ηδκ οπμζηήνζλή ημο ηαζ ηδκ άνζζηδ ζοκενβαζία πμο είπαιε. 



 

 

Αημθμφεςξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημοξ οπμρήθζμοξ Γζδάηημνεξ η. 

Κςκζηακηίκα Αναακίηδ ηαζ η. Θευδςνμ ηαεάηδ ηαεχξ ηαζ ηδκ Γν Ηςάκκα Λφηνα 

βζα ηδκ έιπναηηδ αμήεεζά ημοξ, ηδκ δδιζμονβία εοπάνζζημο ηθίιαημξ ηαζ ηδκ δεζηή 

ημοξ ζοιπανάζηαζδ ηαηά ηδκ δζελαβςβή ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

Σέθμξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ααεφηαηα ηδκ μζημβέκεζά ιμο βζα ηδκ 

εκεάννοκζδ ηαζ αιένζζηδ οπμζηήνζλή ηδξ ηαε΄υθδ ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ 

ζπμοδχκ ιμο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1. Γεπηεξνγελείο κεηαβνιίηεο από αξσκαηηθά θαη 

θαξκαθεπηηθά θπηά 

 

 

1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Ακάιεζα ζηα είδδ πμο ακήημοκ ζημ ααζίθεζμ ηςκ θοηχκ οπάνπεζ ιία ιεβάθδ 

ηαηδβμνία πμο ηαηέπεζ παναδμζζαηά ελέπμοζα εέζδ βζα πμζηίθεξ πνήζεζξ απυ ημκ 

άκενςπμ, ηα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά (Α.Φ.Φ). Ζ εέζδ ημοξ αοηή έβηεζηαζ 

ζηδκ πανμοζία δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ, υπςξ ηα αζεένζα έθαζα ηαζ μζ θαζκμθζηέξ 

εκχζεζξ ιε βκςζηέξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ (Lubbe & Verpoorte, 2011; Regnault-

Roger & Philogéne, 2008). 

Οζ πνχηεξ ιανηονίεξ ημοξ βζα ηζξ πνήζεζξ ημοξ ςξ θάνιαηα πνμένπμκηαζ απυ 

ημοξ μοιένζμοξ ηαζ Αηηάδζμοξ (3δ πζθζεηία π. Υ.) (Gunnar Samuelson, 2004). 

Ανβυηενα μζ Αζβφπηζμζ πνδζζιμπμίδζακ ιεβάθμ ανζειυ δνμβχκ υπςξ ημ ανααζηυ 

ηυιιζ (ηνμοιπήξ, 1985), εκχ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ιε ηδκ ιεθέηδ ημο Ηππμηνάηδ 

ιάεαζκακ βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αμηάκςκ (Pollio et al., 2008). 

Ζ πνχηδ υιςξ αοεεκηζηή πενζβναθή απυζηαλδξ αζεενίςκ εθαίςκ ακήηεζ ζημκ 

Καηαθακυ βζαηνυ Arnaldus de Villanova (1235-1311 ι. Υ.) (Gerwing, 2011), μ 

μπμίμξ εεςνείηαζ υηζ εζζήβαβε ζηδκ Δονχπδ ηδκ ηεπκζηή ηδξ απυζηαλδξ ζημ πθαίζζμ 

ηδξ δζαβκςζηζηήξ εεναπείαξ. Δκχ ανβυηενα ηδκ επακάζηαζδ έθενε μ Lavoisier ημκ 

18
μ
 αζχκα, μ μπμίμξ ιεθέηδζε ηδκ θοζζηή ηαζ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ 

(ηνμοιπήξ, 1985).  

ηδκ ζδιενζκή επμπή εηηυξ απυ ηζξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ, ημ εκδζαθένμκ 

ζηνέθεηαζ ηαζ πνμξ ημοξ δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ (πηδηζηά ζοζηαηζηά) πμο 

ζοζζςνεφμκηαζ ζημοξ δζάθμνμοξ ζζημφξ ηαζ ηάκμοκ ζηακά ηα θοηά ζηδκ πνμζέθηοζδ 

ςθέθζιςκ εκηυιςκ επζημκζαζηχκ, ζηδκ απχεδζδ άθθςκ πμο εεςνμφκηαζ επενμί ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ, ζηδκ πνμζηαζία απυ ηα θοημθάβα γχα ηαζ ηδκ απχθεζα οβναζίαξ 

(Καηζζχηδξ & Υαηγμπμφθμο, 2010).  
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1.2 Αηζέξηα έιαηα 

 

Σα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά θένμοκ παναηηδνζζηζηή μζιή, πμο 

μθείθεηαζ ζηα πηδηζηά ζοζηαηζηά ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ, ηα μπμία οπάνπμοκ ζηζξ 

εηηνζηζηέξ δμιέξ (εζδζηά ηφηηανα, αδέκεξ ή αβςβμί) δζαθυνςκ ιενχκ ηςκ θοηχκ 

υπςξ θφθθα, άκεδ, ηανπμφξ, αθαζημφξ αηυια ηαζ νίγεξ (Κμοη, 2003). Ζ πδιζηή ημοξ 

ζφζηαζδ πμζηίθθεζ ηαζ είκαζ πενίπθμηδ. 

Σα επζιένμοξ ζοζηαηζηά ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ιπμνεί κα απανηίγμκηαζ απυ 

μοζίεξ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ υπςξ:  

α) Υδξνγνλάλζξαθεο ηαζ εζδζηυηενα ιμκμηενπέκζα (C10) ηαζ ζεζηζηενπέκζα (C15) ηαζ 

α) Ομπγνλνύρα παξάγωγα ηεξπελίωλ υπςξ αθημυθεξ, ηεηυκεξ, θαζκυθεξ, θαζκμθζημί 

αζεένεξ ηαζ αθδεΰδεξ.  

Με ημκ υνμ ηενπέκζα εεςνμφκηαζ δ ζεζνά ή μζ ζεζνέξ ζζμιενχκ αηυνεζηςκ 

οδνμβμκακενάηςκ ημο ηφπμο C10H16 ηαζ είκαζ πνμσυκηα δεοηενμβεκμφξ 

ιεηααμθζζιμφ. 

Καηά ηδκ δζαδζηαζία αζμζφκεεζδξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ, δ μπμία δεκ έπεζ 

πθήνςξ απμζαθδκζζηεί, δζάθμνεξ εεςνίεξ ηαζ οπμεέζεζξ έπμοκ πνμηαεεί. 

Δπζηναηέζηενδ είκαζ αοηή ημο „αζμβεκεηζημφ ηακυκα ημο ζζμπνεκίμο‟ (Ruzicka et al., 

1953) ζηδκ μπμία ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ πνυδνμιεξ εκχζεζξ ημο ζζμπνεκίμο, ιε 

ηφνζμ ημ ιεααθμκζηυ μλφ, αημθμοεχκηαξ δζάθμνεξ ιεηααμθζηέξ μδμφξ ζπδιαηίγμοκ 

ηζξ εκχζεζξ απυ ηζξ μπμίεξ ανβυηενα απανηίγμκηαζ ηα αζεένζα έθαζα (Καηζζχηδξ & 

Υαηγμπμφθμο, 2010).  

Δηηυξ απυ ημκ ηνυπμ ζπδιαηζζιμφ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ, ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

ζφζηαζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ζημ θοηυ δζαδναιαηίγμοκ ηαζ μζ ελήξ πανάβμκηεξ 

(Καηζζχηδξ & Υαηγμπμφθμο, 2010; ηνμοιπήξ, 1985; Regnault-Roger, 2013) : 

      α) μ βεκεηζηυξ πανάβμκηαξ: είδμξ, πμζηζθία ηθπ., 

      α) ημ ιένμξ ημο θοημφ: οπάνπεζ δζαηφιακζδ ιεηαλφ ηςκ ζζηχκ, 

      β) ημ ζηάδζμ ακάπηολδξ ή μκημβέκεζδξ ημο θοημφ: ζηάδζμ ακεμθμνίαξ, 

          ζπμνμπμίδζδξ ηθπ., 

      δ) θςξ ηαζ θςημπενίμδμξ: αφλδζδ ηδξ θςημζοκεεηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ εοκμεί 

          ηδκ αζμζφκεεζδ ηενπεκίςκ, 

      ε) έδαθμξ: πανμοζία ιζηνμμνβακζζιχκ, δζαηφιακζδ pH, ενεπηζηά ζημζπεία, 

      ζη) εενιμηναζία, δζαεεζζιυηδηα κενμφ, ορυιεηνμ ηαζ θίπακζδ. 
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Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ πανάβμκηαξ ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πμο 

αημθμοεείηαζ βζα ηδκ παναθααή αζεενίςκ εθαίςκ ζοιαάθθεζ ζηδκ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ 

ζφζηαζδξ ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ.  

 

 

1.3 Τδξνιύκαηα 

 

ηα οδνμθφιαηα δ ζοβηέκηνςζδ ημο αζεενίμο εθαίμο πμο οπάνπεζ ζε αοηά 

είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 0.02% η. υ. πενίπμο, εκχ εκδέπεηαζ κα θεάζεζ ημ 7% ηδξ 

ζοκμθζηήξ απυδμζδξ ζε αζεένζμ έθαζμ. Αζςνμφιεκα ιζηνμζςιαηίδζα απμιαηνφκμκηαζ 

απυ ηα έθαζα ηαζ ειπίπημοκ ζηα οδνμθφιαηα. Απυ πδιζηήξ πθεονάξ ηα ηεθεοηαία 

απμηεθμφκηαζ απυ μλοβμκμφπα πηδηζηά ζοζηαηζηά πμο είκαζ πζμ οδνυθζθα ζε ζπέζδ 

ιε ημοξ ιμκμηενπεκζημφξ ή ζεζηζηενπεκζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ, πμο απμοζζάγμοκ. 

Οζ πζμ οδνυθζθεξ αοηέξ εκχζεζξ πνμηφπημοκ ιέζς ηδξ οδνυθοζδξ ηςκ εζηένςκ, ημο 

πμθοιενζζιμφ ηςκ αθδεΰδςκ ηαζ ηδξ δζάζπαζδξ δζαθυνςκ άθθςκ εκχζεςκ 

(Rajeswara-Rao et al., 2002; Schorr, 2004). 

 

 

1.4 Μεραληζκόο δξάζεο 

 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ βίκεηαζ επζζηαιέκδ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ 

αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ οδνμθοιάηςκ εκακηίμκ δζαθυνςκ επενχκ ηαθθζενβεζχκ. Λίβεξ 

υιςξ, παναιέκμοκ μζ ένεοκεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηαηακυδζδ ημο ιδπακζζιμφ δνάζδξ 

αοηχκ. Σα πενζζζυηενα παναδείβιαηα επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ ημλζηή επίδναζδ πμο 

θένμοκ ηα ηεθεοηαία ζηδκ επζαίςζδ ηαζ ζοιπενζθμνά ηςκ εκηυιςκ (Regnault-Roger, 

1997). 

οβηεηνζιέκα, ηα αζεένζα έθαζα θυβς ηδξ θζπμθζθζηήξ ζφζηαζήξ ημοξ, έπμοκ 

ηδκ ζηακυηδηα κα δδιζμονβμφκ ιζα θεπηή επζθάκεζα („θζθι‟) επάκς ζημκ ελςζηεθεηυ 

(cuticula) ηςκ εκηυιςκ ηνμπμπμζχκηαξ ηζξ θοζζμθμβζηέξ θεζημονβίεξ ημο (Regnault-

Roger, 1997). Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα δοζπεναίκεηαζ δ είζμδμξ ημο αένα ηαζ 

άθθςκ μοζζχκ εκηυξ ημο ζχιαημξ ημοξ ιε απμηέθεζια κα ιδκ θεζημονβεί ημ 

ακαπκεοζηζηυ ημοξ ζφζηδια. Δηηυξ υιςξ απυ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ εθαίςκ, ζημκ 

ιδπακζζιυ δνάζδξ δζαδναιαηίγμοκ νυθμ ηαζ μζ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ ημοξ. 
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Σα πηδηζηά ζοζηαηζηά ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηονίςξ ηα ηενπέκζα 

(ιμκμηενπέκζα) θαίκεηαζ υηζ δνμοκ ακαζηαθηζηά ζημπεφμκηαξ ημ κεονζηυ ζφζηδια 

ηςκ εκηυιςκ (Isman, 2000). Κάπμζα απυ αοηά θεζημονβμφκ ςξ κεονμημλίκεξ ηαζ 

πανειπμδίγμοκ ηδκ ιεηάδμζδ ηςκ κεονζηχκ ζδιάηςκ (Shaaya & Rafaeli, 2007). Γφμ 

ηνυπμζ έπμοκ δζαηοπςεεί, α) ιε ηδκ ακαζηνέρζιδ πανειπυδζζδ ημο εκγφιμο ηδξ 

αηεηοθμπμθζκεζηενάζδξ (López & Pascual-Villalobos, 2010) ηαζ α) ιε ηδκ δζαημπή 

ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ GABA οπμδμπέςκ (ζοκάρεςκ) αολάκμκηαξ ηδκ ζοβηέκηνςζδ 

ημο cAMP ιέζς ηςκ δζαφθςκ ζυκηςκ πθςνίμο (Cl
-
), πνμηαθχκηαξ οπμεακαηδθυνα 

επίδναζδ (Rattan, 2010). 

Δπίζδξ, ηα ιμκμηενπέκζα, θυβς ηδξ πηδηζηυηδηάξ ημοξ, δφκαηαζ κα ζοκδέμκηαζ 

ιε δζάθμνεξ μζημβέκεζεξ πνςηεσκχκ. Λυβς ημο ιζηνμφ ιεβέεμοξ ηςκ ιμνίςκ ημοξ 

ιπμνμφκ κα ειπθέημκηαζ ζηδκ ιεηάδμζδ αενμιεηαθενυιεκςκ ζδιάηςκ απυ ηα θοηά 

ζηα έκημια. Σα δεφηενα ακηζθαιαάκμκηαζ (ιέζς ηςκ πδιεζμακζπκεοηχκ) ηζξ δζάθμνεξ 

ηαηδβμνίεξ ηςκ ανςιάηςκ πμο εθεοεενχκμκηαζ ηαζ απμηνίκμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ 

μοζία, εεςνχκηαξ υηζ ημ ενέεζζια πμο θαιαάκμοκ πνμένπεηαζ απυ ημ θοηυ 

(Regnault-Roger, 2013). . 

Απυ υθα ηα παναπάκς ζοκεπάβεηαζ υηζ δ εκημιμηηυκμξ δνάζδ ηςκ ηενπεκίςκ 

(ηονίςξ ιμκμηενπεκίςκ) ηαζ επμιέκςξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ αθθά ηαζ ηςκ 

οδνμθοιάηςκ, είκαζ ημ απμηέθεζια πμθθχκ ιδπακζζιχκ πμο επδνεάγμοκ ημοξ 

ηοηηανζημφξ ζζημφξ ηαζ ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ηςκ εκηυιςκ. 

 

 

2. Δπηιεγκέλα Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά 

 

Οζ πζμ ζδιακηζηέξ μζημβέκεζεξ απυ ηζξ μπμίεξ παναθαιαάκμκηαζ αζεένζα έθαζα, 

είκαζ μζ: Asteraceae, Apiaceae, Cupressaceae, Geraniaceae, Graminae, Lamiaceae, 

Lauraceae, Myrtaceae, Oleaceae, Pinaceae, Piperaceae, Rosaceae ηαζ Rutaceae 

(Καηζζχηδξ & Υαηγμπμφθμο, 2010). Αοηέξ υιςξ πμο ηαηέπμοκ ελαζνεηζηή αθεμκία 

ζε αζεένζα έθαζα είκαζ μζ Apiaceae, Cupressaceae, Lamiaceae, Pinaceae, Myrtaceae 

ηαζ Rutaceae (Regnault-Roger, 1997). Σα έθαζα ηςκ Lamiaceae ηαζ Geraniaceae είκαζ 

επζθακεζαηά εκχ ηα πενζζζυηενα ηςκ οπμθμίπςκ οπμδυνζα, ζφιθςκα ιε ημκ Denny 

(2001) μ μπμίμξ ηαηαηάζζεζ ηζξ εηηνζηζηέξ δμιέξ ημοξ ζε αοηέξ ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ. 
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ηδκ πανμφζα ιεθέηδ εα ακαθοεμφκ δφμ θοηζηά είδδ πμο ακήημοκ ζηζξ μζημβέκεζεξ 

Lamiaceae ηαζ Rutaceae ακηίζημζπα. 

 

2.1 Πεξηγξαθή θπηηθώλ πιηθώλ 

 

Ζ μζημβέκεζα Lamiaceae, Υεζθακεή πενζθαιαάκεζ πμχδδ ιμκμεηή ή πμθοεηή 

θοηά, εαικχδδ ή διζεαικχδδ ιε ανςιαηζηά θφθθα ηαζ ζπάκζα δέκδνα ή 

ακαννζπχιεκα (ηεθακάηδ-Νζηδθμνάηδ, 1999b). Σα θφθθα ημοξ είκαζ πθμφζζα ζε 

αδέκεξ πμο εηηνίκμοκ αζεένζμ έθαζμ. Ανςιαηζηά, ιεθζζζμημιζηά ηαζ ανηοιαηζηά 

θοηά πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηήκ ηδκ μζημβέκεζα, ηα μπμία είκαζ πθμφζζα ζε έθαζα 

αθημμθζηήξ, θαζκμθζηήξ, ηενπεκζηήξ, ηεημκζηήξ ή αθδετδζηήξ ζφζηαζδξ (ηεθακάηδ-

Νζηδθμνάηδ, 1999α). Υνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζημιαπζηά, ακηζζπαζιςδζηά, 

ακηζκεονζηά, δζμονδηζηά ή ηαεανηζηά. Ακάιεζα ζηα 200 βέκδ πμο απανηίγμοκ ηδκ 

μζημβέκεζα, ηαλζκμιμφκηαζ 3.200 είδδ πενίπμο ημζιμπμθζηζηήξ ελάπθςζδξ ιε 

επίηεκηνμ ηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο. Ακηζπνμζςπεοηζηά βέκδ βζα ηδκ Δθθάδα είκαζ 

ηα Lavandula, Melissa, Mentha, Ocimum, Origanum, Rosmarinus η.α. 

Ζ μζημβέκεζα Rutaceae, Ρμοηίδεξ πενζθαιαάκεζ ηονίςξ λοθχδδ θοηά ηαζ 

ζπάκζα πμχδδ (ηεθακάηδ-Νζηδθμνάηδ, 1999b). Σα θοηά είκαζ πθμφζζα ζε 

θοζζβεκείξ εηηνζιαημθυνμοξ ημζθυηδηεξ πμο πενζέπμοκ αζεένζα έθαζα έκημκδξ μζιήξ 

ηαζ πμθθέξ θμνέξ δζαηνίκμκηαζ πάκς ζηα θφθθα ή ημοξ ηανπμφξ ςξ δζαθακή ζηίβιαηα 

(ηεθακάηδ-Νζηδθμνάηδ, 1999α). Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία, 

θανιαηεοηζηή, ημζιδημθμβία ηαζ πμθθά ελ΄αοηχκ ηαθθζενβμφκηαζ ςξ βεςνβζηά ηαζ 

αζμιδπακζηά (Κααααδάξ, 1956). Ζ μζημβέκεζα πενζθαιαάκεζ 150 βέκδ ιε 1.500 

πενίπμο είδδ, ζεαβεκή ηςκ εενιχκ πενζμπχκ ηδξ Δονχπδξ, Αιενζηήξ, Βμνείμο 

Αθνζηήξ ηαζ Αοζηναθίαξ. ηδκ Δθθάδα ακηζπνμζςπεοηζηά βέκδ είκαζ ηα Dictamnus, 

Haplophyllum, Ruta ηαζ ημ ηαθθζενβμφιεκμ Citrus.  

 

 

2.1.1 Ocimum basilicum L., Βαζηιηθόο 

 

Σμ Ocimum basilicum L., ημζκχξ Βαζζθζηυξ, ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα 

Lamiaceae. Σμ είδμξ αοηυ ηαθθζενβείηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ζηδκ Ηκδία ηαζ 

πζεακυηαηα ηαηάβεηαζ απυ ηδκ ηνμπζηή ηαζ οπμηνμπζηή γχκδ ηδξ Αθνζηήξ ηαζ ηδξ 
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Αζίαξ (Κμοηζυξ, 2006). ήιενα ηαθθζενβείηαζ ζε πμθθέξ αζζαηζηέξ ηαζ ιεζμβεζαηέξ 

πχνεξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ δ Γαθθία, Ηηαθία ηαζ ημ Ηζναήθ (Καηζζχηδξ & 

Υαηγμπμφθμο, 2010). 

Ο ααζζθζηυξ πανμοζζάγεζ έκημκμ πμθοιμνθζζιυ πμο ηαεζζηά ηδκ αμηακζηή 

ημο ηαλζκυιδζδ δφζημθδ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ μ δζαπςνζζιυξ ημο ζε πμζηζθίεξ βίκεηαζ 

ιε αάζδ ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ (πδιεζυηοπμζ). Δπμιέκςξ, ημ είδμξ 

O. basilicum ηαηαηάζζεηαζ ζε 4 ηφπμοξ αάζεζ πδιεζμηαλζκυιδζδξ: α) ημκ Δονςπασηυ 

(βθοηυξ ααζζθζηυξ, πθαηφθοθθμξ, Genovese) ιε ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδκ θζκαθμυθδ ηαζ 

ηδκ ιεεοθμηααζηυθδ (Δονχπδ, Αιενζηή η.α.), α) ημκ Reunion ιε ηφνζμ ζοζηαηζηυ 

ηδκ ιεεοθμηααζηυθδ (Κμιυνεξ, Μαδαβαζηάνδ η.α.), β) ημκ Σνμπζηυ ιε ηφνζμ 

ζοζηαηζηυ ημ methyl cinnamate (Ηκδία, Παηζζηάκ η.α.) ηαζ δ) ημκ Java ιε ηφνζμ 

ζοζηαηζηυ ηδκ εοβεκυθδ (Ρςζία, Μανυημ η.α.) (Marotti et al., 1996; Καηζζχηδξ & 

Υαηγμπμφθμο, 2010). ηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηάηαζ μ Δονςπασηυξ ηφπμξ, μ 

μπμίμξ πενζβνάθεηαζ ςξ αημθμφεςξ. 

Δίκαζ εηήζζμ πμχδεξ θοηυ, φρμοξ 40-70cm, ιε θφθθα ακηίεεηα ςμεζδή 

ακμζπημφ πνάζζκμο πνχιαημξ, άκεδ ιζηνά ζοκήεςξ θεοηά ζε ιαηνείξ ζηάπεζξ ή 

ημνοθαίμοξ ημνφιαμοξ ηαζ ηανπυ ηεηναπαίκζμ (ηεθακάηδ-Νζηδθμνάηδ, 1999b) 

(Δζη. 1 α, α). Δοδμηζιεί ζε ιέζδξ ζφζηαζδξ, ηαθχξ ζηναββζγυιεκα ηαζ αενζγυιεκα 

εδάθδ, πθμφζζα ζε μνβακζηή μοζία ηαζ ιε επανηή δθζαηή έηεεζδ (Καηζζχηδξ & 

Υαηγμπμφθμο, 2010). Πμθθαπθαζζάγεηαζ ηονίςξ ιε ζπυνμ ηαζ θζβυηενμ ιε εενζκά 

ιμζπεφιαηα ηαζ ακείγεζ απυ Ημφκζμ έςξ Ημφθζμ (Κμοηζυξ, 2006). 

 

 

                              α)                                                                  β) 

Δηθόλα 1. O. basilicum α) Αβνμηειάπζμ ιε ηαθθζένβεζα ααζζθζημφ, β) Φοηυ ααζζθζημφ 

(Πδβή: Πεηνάηδξ Δθεοεένζμξ) 
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Σμ θοηυ ηαθθζενβείηαζ βζα υθμ ημ οπένβεζμ ιένμξ ημο, υηακ υιςξ πνμμνίγεηαζ 

βζα λδνή δνυβδ ή/ηαζ αημθμφεςξ βζα παναθααή αζεενίμο εθαίμο, δ ζοθθμβή ηςκ 

θφθθςκ βίκεηαζ πνζκ ηδκ ακεμθμνία. Ζ απυδμζδ ημο ααζζθζημφ ζε αζεένζμ έθαζμ 

ζφιθςκα ιε ηδκ αζαθζμβναθία ηοιαίκεηαζ ζημ 0.7% ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημο 

πθαηφθοθθμο ααζζθζημφ ιπμνεί κα θεάζεζ ημ 1% ζε ενβαζηδνζαηυ επίπεδμ 

(Καηζζχηδξ & Υαηγμπμφθμο, 2010; Κμοηζυξ, 2006). 

 

 

2.1.2 Ruta chalepensis L., Απήγαλνο 

 

Σμ Ruta chalepensis L., ημζκχξ Απήβακμξ, ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Rutaceae. 

Δίκαζ θοηυ βκςζηυ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Ακαθένεηαζ υηζ πνδζζιμπμζμφηακ ζηζξ 

εεναπεοηζηέξ πναηηζηέξ ημο Ηππμηνάηδ (Pollio et al., 2008) ηαζ ηαηά ημκ Πθίκζμ 

απέδζδακ ζε αοηυ ηαζ άθθεξ ιοζηδνζχδεζξ ζδζυηδηεξ· εεςνμφηακ ειιδκαβςβυ, 

δζμονδηζηυ ηαζ πμνδβμφηακ ςξ ακηίδμημ βζα δζάθμνα δδθδηήνζα ηαεχξ ηαζ ηαηά ηςκ 

επζδδιζχκ (πφνμο, 1984).  

Δίκαζ πμθοεηήξ πυα. Έπεζ αθαζηυ υνεζμ, θείμ, βθαοημφ πνχιαημξ, φρμοξ 30-

80cm , θφθθα αναπφιζζπα δζπθά πηενμζπζδή, άκεδ ηίηνζκα ζε αηναίμοξ ημνφιαμοξ 

ηαζ ηανπυ ηάρα (Tutin et al., 1968) (Δζη. 2, 3). Αοημθφεηαζ ζε λδνέξ, αναπχδεζξ 

ημπμεεζίεξ ηδξ Δονχπδξ, ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ ζε πενζμπέξ πμο ανέπμκηαζ απυ ηδκ 

Μεζμβεζαηή θεηάκδ ηαζ δφκαηαζ κα ανεεεί ιέπνζ ηα 2.300m ορυιεηνμ (A guide to 

medicinal plants, 2005). ηδκ Δθθάδα θφεηαζ ηονίςξ ζηα κυηζα (Κααααδάξ, 1956). 

Δοδμηζιεί ζε αζαεζημφπα εδάθδ, πηςπά έςξ ιέηνζαξ βμκζιυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ζε 

λδνζηά ή αιιχδδ (ηνμοιπήξ, 1990). 
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Δηθόλα 2. Σαλζακεία R. chalepensis          Δηθόλα 3. Φοηυ R. chalepensis 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

Πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε ζπυνμ ηδκ άκμζλδ ηαζ ιε ιμζπεφιαηα ημ ηαθμηαίνζ (A 

guide to medicinal plants, 2005). Ακείγεζ απυ Απνίθζμ έςξ Αφβμοζημ (ηνμοιπήξ, 

1990). Σα οπένβεζα ηιήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ ηα θφθθα, άκεδ ηαζ μζ 

αθαζημί ηαζ ζοθθέβμκηαζ υηακ ημ θοηυ ανίζηεηαζ ζε πθήνδ άκεζζδ, εκχ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ μζ νίγεξ. Απυ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ δ απυδμζδ ημο 

απήβακμο ζε αζεένζμ έθαζμ ηοιαίκεηαζ απυ 0.27% έςξ ηαζ 5.5% (Dob et al., 2008; 

Mejri et al., 2010; Zellagui et al., 2012). 
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2.2 Γηαδεδνκέλεο ρξήζεηο 

 

Ο ααζζθζηυξ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ άνηοια ζηδκ ιαβεζνζηή ηαζ ηδκ 

γαπανμπθαζηζηή. Άθθεξ πνήζεζξ ημο είκαζ: ςξ αεθηζςηζηυ βεφζδξ, ηαθθοκηζηυ, ζε 

πνμσυκηα οβζεζκήξ ηαζ αηυιδ ζηδκ ανςιαημπμζία ηαζ πμημπμζία (Καηζζχηδξ & 

Υαηγμπμφθμο, 2010; Κμοηζυξ, 2006). Δηηυξ υιςξ απυ ηα παναπάκς, ημ αζεένζμ 

έθαζμ ημο ααζζθζημφ έπεζ ακηζιζηνμαζαηέξ, ακηζιοηδηζηέξ ηαζ εκημιμαπςεδηζηέξ 

ζδζυηδηεξ (Hiltunen, 1999).  

Όζμκ αθμνά ημκ απήβακμ απυ ηδκ ανπαζυηδηα έςξ ζήιενα πνδζζιμπμζείηαζ 

ςξ θανιαηεοηζηυ θοηυ ηαζ πμθφ θζβυηενμ ςξ ηαθθςπζζηζηυ (Mansour et al., 1990). 

Δπίζδξ, ζε πνυζθαηεξ ένεοκεξ έπεζ ανεεεί υηζ δνα ςξ εκημιμηηυκμ ζε έκημια 

απμεδηχκ, υηζ πνμηαθεί πανάθοζδ ζε θοημπαναζζηζημφξ κδιαηχδεζξ ηαζ υηζ δφκαηαζ 

κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ θοζζηυ ακηζμλεζδςηζηυ βζα ημκ άκενςπμ (Jeon et al., 2013; 

Ntalli et al.,2011; Fakhfakh et al., 2012). 

ημκ πίκαηα 1 πανμοζζάγμκηαζ μζ πνήζεζξ ημο ααζζθζημφ ηαζ ημο απήβακμο 

ζηδκ παναδμζζαηή ζαηνζηή (Craker & Simon, 1986; Καηζζχηδξ & Υαηγμπμφθμο, 

2010; Κμοηζυξ, 2006; Hiltunen, 1999). 
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Πίλαθαο 1. Υνήζεζξ ααζζθζημφ ηαζ απήβακμο ζηδκ παναδμζζαηή ζαηνζηή 

Δπηζηεκνληθή 

νλνκαζία 

Θεξαπεπηηθέο 

ελδείμεηο γηα  

Μέξνο 

ηνπ 

θπηνύ 

Πξνεηνηκαζία θαη ρξήζε 

Ocimum basilicum 

Γηαηαξαρέο 

γαζηξεληεξηθνύ 
Βόηαλν 

Αθέςεκα ζε κίγκα κε άιιεο 

δξόγεο 

Ναπηία Φύιια Καηαλάισζε αθεςήκαηνο 

Ruta chalepensis 

Πιεγέο Φύιια 
Αθέςεκα θαη πιύζε 

πεξηνρήο 

Γάγθσκα θηδηνύ Φύιια Καηαλάισζε αθεςήκαηνο 

Φείξεο ηνπ θεθαιηνύ Φύιια 
Ξέπιπκα ηνπ θεθαιηνύ κε 

αθέςεκα 

Καθή θπθινθνξία 

αίκαηνο 
Βόηαλν Καηαλάισζε αθεςήκαηνο 

Βήραο Φύιια 

θόλε κε ρακνκήιη ζε 

επηδέζκνπο γύξσ από ην 

ζηήζνο 

Άζζκα Φύιια 
Αθέςεκα κε θύιια Γάθλεο 

Βξάζηκν ζε ιάδη & εληξηβή 

Γαζηξηθνύο πόλνπο Φύιια Καηαλάισζε αθεςήκαηνο 

Πόλνη ζηα ώηα Φύιια 
Βξάζηκν θαη εθαξκνγή 

αηκνύ ζηα ώηα 

Καηαπνλεκέλνη 

νθζαικνί 
Φύιια 

Κξύα θνκπξέζα 

εκβαπηηζκέλε ζε αθέςεκα 

Ππξεηόο θαη 

πνλνθέθαινη 
Φύιια 

Καηαλάισζε αθεςήκαηνο 

Με ιάδη & εληξηβή κέησπν 

Ρεπκαηηζκνί Φύιια 
ύλζιηςε κε ειαηόιαδν & 

καιάμεηο ζηηο αξζξώζεηο 

Πέηξεο ζηα λεθξά Φύιια Καηαλάισζε αθεςήκαηνο 

Σνπηθή παξάιπζε 

Ρίδεο 

 

Φύιια 

Δπίδεζκνη κε ζπλζιηκκέλεο 

ξίδεο 

πλζιηκκέλα θύιια κε 

ειαηόιαδν θαη καιάμεηο 

Παξαθξνζύλε Φύιια 
Ξεξά θύιια κε γάια & 

εθαξκνγή ζην θεθάιη 
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3. Παξαιαβή, δηαρσξηζκόο θαη ηαπηνπνίεζε ησλ πηεηηθώλ 

ζπζηαηηθώλ ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ 

 

Καηά ηδκ ιεθέηδ ηςκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ θαιαάκεζ πχνα ιία ζεζνά 

δζενβαζζχκ απυ ηζξ μπμίεξ δ επζθμβή ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ημο αζμθμβζημφ είδμοξ, πμο 

ζηδκ πανμφζα ενβαζία απανηίγεηαζ ιυκμ απυ θοηζηά είδδ, απμηεθμφκ ηα πνςηανπζηά 

αήιαηα. Αημθμοεεί δ ζοθθμβή ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ έπεζηα δ ζοκηήνδζή ημοξ, εάκ αοηά 

δεκ πνδζζιμπμζδεμφκ κςπά ςξ έπμοκ. Ζ ζοκηήνδζδ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ 

λήνακζδξ ιε ηζξ ελήξ ηεπκζηέξ: ιε έηεεζδ ημο δείβιαημξ ζημκ αένα, ιε εένιακζδ ζε 

λδνακηήνα ή ιε θομθζθίςζδ (ηνομαθοδάηςζδ). Με ημ ιεηαζοθθεηηζηυ ζηάδζμ αοηυ 

πενζμνίγμκηαζ μζ εκγοιζηέξ δζενβαζίεξ πμο βίκμκηαζ ζημ οδαηζηυ πενζαάθθμκ ηςκ 

θοηζηχκ ζζηχκ ηαζ πμο μδδβμφκ ζηδκ οπμαάειζζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ. Σα 

επυιεκα ζηάδζα πμο αημθμοεμφκ πενζθαιαάκμοκ ηδκ παναθααή ηςκ οπυ ιεθέηδ 

δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ, πμο ζοκζζημφκ ηα αζεένζα έθαζα ηαζ ηα ακηίζημζπα 

οδνμθφιαηα, ηδκ απμιυκςζδ ή δζαπςνζζιυξ ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ ηαζ ηέθμξ, ηδκ 

ηαοημπμίδζδ ηδξ δμιήξ ηςκ εκ θυβς μοζζχκ (Πμθοζίμο & Σανακηίθδξ, 2008). 

 

3.1 Παξαιαβή πηεηηθώλ ζπζηαηηθώλ 

 

Ζ παναθααή ηςκ ζοζηαηζηχκ απυ ημ θοηζηυ οθζηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηεπκζηέξ 

απυζηαλδξ ηαζ εηπφθζζδξ. Οζ ιέεμδμζ παναθααήξ ηαζ μζ δζαθφηεξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ελανηχκηαζ απυ ημ θοηζηυ δείβια ηαζ ημ είδμξ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ πμο πνυηεζηαζ κα απμιμκςεμφκ. Γζα ζοζηαηζηά ιεβάθμο ιμνζαημφ 

αάνμοξ αημθμοεμφκηαζ ηεπκζηέξ εηπφθζζδξ, εκχ βζα πηδηζηά ζοζηαηζηά ιζηνμφ 

ιμνζαημφ αάνμοξ ηεπκζηέξ απυζηαλδξ (Πμθοζίμο & Σανακηίθδξ, 2008). 

Ζ παναθααή πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ βίκεηαζ, ηονίςξ, ιε ηζξ ελήξ ιεευδμοξ: 

 Απυζηαλδ ιε οδναηιμφξ (Steam Distillation, SD) ή Τδνμαπυζηαλδ 

(Hydro Distillation, HD) 

 Μζηνμ-απυζηαλδ ιε οδναηιμφξ - εηπφθζζδ ιε μνβακζηυ δζαθφηδ 

(Micro- Steam Distillation Extraction, MSDE) 

 Παναθααή απυ ημκ πχνμ πάκς απυ ημ θοηυ (Head Space, HS) 

 Απυζηαλδ ιε ηεκυ (Vacuum Head Space Distillation, VHSD) 
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ηζξ κέεξ ηεπκζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ βζα ηδκ απμιυκςζδ πηδηζηχκ 

ζοζηαηζηχκ πενζθαιαάκμκηαζ δ οδνμαπυζηαλδ ιε ηδκ πνήζδ ιζηνμηοιάηςκ 

(Microwave-Assisted Hydro Distillation, MAHD), δ εηπφθζζδ ιε οπενηνίζζια 

νεοζηά (Supercritical Fluid Extraction, SFE) ηαζ δ ιζηνμ-εηπφθζζδ ζηενεήξ θάζδξ 

(Solid Phase MicroExtraction, SPME). ηδκ πανμφζα ενβαζία, πνμηεζιέκμο κα 

ιεθεηδεμφκ ηα πηδηζηά ζοζηαηζηά ηςκ θοηζηχκ οθζηχκ, εθανιυγεηαζ ιυκμ δ ηεπκζηή 

ηδξ απυζηαλδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ οδνμαπυζηαλδξ, δ μπμία ηαζ ακαθφεηαζ 

παναηάης. 

 

 

3.1.1 Κιαζηθή Τδξναπόζηαμε 

 

Ζ πζμ απθή ηαζ εφπνδζηδ ιέεμδμξ απυζηαλδξ ζε ενβαζηδνζαηή ηθίιαηα είκαζ 

δ ηθαζζηή οδνμαπυζηαλδ (Hydro Distillation, HD). Σμ απμζηαηηζηυ ζοβηνυηδια 

απανηίγεηαζ απυ: α) έκακ εενιμιακδφα, ςξ πδβή εενιυηδηαξ, α)ιία ζθαζνζηή θζάθδ, 

β) ηδκ ζοζηεοή οδνμαπυζηαλδξ Clevenger ηαζ δ) ηδκ ζοζηεοή Davies (ροηηήναξ) 

(Δζη. 4).  
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Δηθόλα 4. Απμζηαηηζηυ ζοβηνυηδια (Πδβή: ηνμπμπμζδιέκδ απυ Σνάηα Υνοζμααθάκηδ απυ 

ημ δζαδίηηομ) 

 

 

 

Αξρή ιεηηνπξγία ηεο κεζόδνπ  

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εένιακζδξ πανάβμκηαζ οδναηιμί μζ μπμίμζ 

ζοιπαναζφνμοκ ηα πηδηζηά ζοζηαηζηά ημο θοηζημφ δείβιαημξ αημθμοεχκηαξ 

ακμδζηή πμνεία. Οζ ειπθμοηζζιέκμζ αοημί οδναηιμί, ιέζς ημο θαζιμφ ηδξ ζοζηεοήξ 

Clevenger, θεάκμοκ ζημκ ροηηήνα υπμο ρφπμκηαζ ηαζ ζοιποηκχκμκηαζ. Οζ ζηαβυκεξ 

πμο ζπδιαηίγμκηαζ, ζηδκ ζοκέπεζα, ηαηένπμκηαζ ιέζς ημο ζςθήκα ημο ηονίμο 

ζχιαημξ ηδξ ζοζηεοήξ βζα κα ηαηαθήλμοκ ζημ άκς ιένμξ ηδξ ααειμκμιδιέκδξ 

πενζμπήξ ηδξ Clevenger ζπδιαηίγμκηαξ δζπθή ζημζαάδα. Ζ ακχηενδ ζημζαάδα 

απμηεθεί ηδκ οπενηείιεκδ θάζδ ή ζημζαάδα ημο αζεένζμο εθαίμο (βζα αζεένζα έθαζα 



 

17 
 

εθαθνφηενα ημο κενμφ) ηαζ δ ηαηχηενδ ηδκ οπμηείιεκδ θάζδ ή ζημζαάδα ημο 

οδνμθφιαημξ. Μένμξ ηδξ οπμηείιεκδξ οδαηζηήξ θάζδξ επζζηνέθεζ ζηδκ ζθαζνζηή 

θζάθδ πμο πενζέπεζ ημ θοηζηυ οθζηυ, εκχ πανάθθδθα πανάβεηαζ κέα πμζυηδηα αηιχκ. 

Ζ υθδ δζαδζηαζία μθμηθδνχκεηαζ υηακ δεκ παναηδνείηαζ πεναζηένς αφλδζδ ημο 

ζοθθεβυιεκμο αζεένζμο εθαίμο βζα ιία χνα (Πμθοζίμο & Σανακηίθδξ, 2008). 

Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ απυζηαλδξ, ημ έθαζμ αθήκεηαζ κα ροπεεί ηαζ μ υβημξ ημο 

ιεηνάηαζ ζηδκ ααειμκμιδιέκδ ηθίιαηα ηδξ ζοζηεοήξ. Σμ πμζυ ημο αζεένζμο εθαίμο 

εηθνάγεηαζ ζε mL/ 100 g λδνμφ θοηζημφ οθζημφ (% v/w). Δκηυξ ηδξ ζθαζνζηήξ 

θζάθδξ παναιέκεζ ημ απμζιςιέκμ θοηζηυ οθζηυ ηαζ ημ οδαηζηυ εηπφθζζια. Σα 

πνμσυκηα ηδξ απυζηαλδξ είκαζ ημ αηζέξην έιαην, πμο απμηεθεί ηδκ οπενηείιεκδ 

μνβακζηή θάζδ, ηαζ ημ πδξόιπκα πμο απμηεθεί ηδκ οπμηείιεκδ ζε ιμνθή 

βαθαηηχιαημξ οδαηζηή θάζδ, δ μπμία υιςξ πενζέπεζ ηαζ ιένμξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο 

αζεένζμο εθαίμο.  

 

 

3.2 Γηαρσξηζκόο θαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθώλ 

 

Σδκ απμιυκςζδ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο θοηζημφ οθζημφ ιε πνήζδ 

οδνμαπυζηαλδξ, αημθμοεεί μ δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ηαοημπμίδζδ ημοξ. Γζα ημκ 

δζαπςνζζιυξ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ οδνμθοιάηςκ 

πνδζζιμπμζείηαζ δ αένζα πνςιαημβναθία (Gas Chromatography, GC) ή ηαζ δ 

πνςιαημβναθία θεπηήξ ζημζαάδαξ (Thin Layer Chromatography, TLC). Ζ 

ηαοημπμίδζδ ηςκ δμιχκ ηςκ ζοζηαηζηχκ (πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ) 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ θαζιαημζημπζηέξ ηεπκζηέξ: 

 Φαζιαημιεηνία ιαγχκ (Mass Spectrometry, MS) 

 Πονδκζημφ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) 

 Τπενζχδμοξ-Οναημφ (Ultraviolet-Visible, UV-Vis) 

 Τπενφενμο (Infra-Red, IR) 

 Φαζιαημζημπία Raman 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηε δ αένζα πνςιαημβναθία ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ θαζιαημιεηνία ιαγχκ (GC-MS), μφηςξ χζηε κα επζηεοπεεί μ 

δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ηαοημπμίδζδ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ. Ζ ηεπκζηή GC-MS 

απμηεθεί ημ πζμ δζαδεδμιέκμ ακαθοηζηυ ενβαθείμ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 
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πηδηζηχκ μοζζχκ ηαζ είκαζ έκα ζπμοδαίμ ιέζμ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ πμθφπθμηςκ 

δεζβιάηςκ.  

 

 

3.2.1 Αέξηα ρξσκαηνγξαθία  

 

Βαζηθέο αξρέο-Χξσκαηνγξαθηθέο παξάκεηξνη (Πμθοζίμο & Σανακηίθδξ, 2008) 

Ζ αένζα πνςιαημβναθία (Gas Chromatography, GC) ζοκζζηά έκα είδμξ 

πνςιαημβναθίαξ ηαηακμιήξ. Ο δζαπςνζζιυξ ηαείζηαηαζ εθζηηυξ ιε ηαηακμιή ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ιεηαλφ δφμ θάζεςκ, ιζαξ ηζκδηήξ (θένμοζαξ) ηαζ ιζαξ ζηαηζηήξ θάζδξ 

πμο ανίζηεηαζ εκηυξ πνςιαημβναθζηήξ ζηήθδξ. Δζδζηυηενα, μ δζαπςνζζιυξ 

πναβιαηχκεηαζ ζε ιδ πηδηζηυ οβνυ (ζηαηζηή θάζδ) πμο ανίζηεηαζ ηαεδθςιέκμ 

επάκς ζε αδνακέξ ζηενευ οθζηυ, εκχ πανάθθδθα ηδκ ηζκδηή θάζδ απμηεθεί ημ θένμκ 

αένζμ. Καεχξ δ ηζκδηή θάζδ δζένπεηαζ ιέζα απυ ηδκ πνςιαημβναθζηή ζηήθδ, ηα 

ζοζηαηζηά ημο ιίβιαημξ ιεηαημπίγμκηαζ δζαθμνεηζηά επάκς ζηδκ ζηαηζηή θάζδ, 

ηονίςξ θυβς ηςκ δζαθμνχκ ζηδκ θοζζημπδιζηή ζοββέκεζα ηαζ ηδκ ζοκαηυθμοεδ 

αθθδθεπίδναζδ ηάεε εκυξ απυ αοηά ιε ηζξ δφμ θάζεζξ ηδξ ζηήθδξ. Καηά αοηυκ ημκ 

ηνυπμ, μοζίεξ μζ μπμίεξ ηαηακέιμκηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ ηζκδηή θάζδ δζαπςνίγμκηαζ 

δζαδμπζηά απυ άθθεξ πμο ηαηακέιμκηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ ζηαηζηή θάζδ. Ωξ εη 

ημφημο, ηα ζοζηαηζηά ημο ιίβιαημξ δζαπςνίγμκηαζ ηαζ ελένπμκηαζ απυ ηδκ ζηήθδ ζε 

δζαθμνεηζημφξ πνυκμοξ.  

Ζ αένζα πνςιαημβναθία θένεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ 

ιεευδμοξ δζαπςνζζιμφ, ιε ζπμοδαζυηενμ ηδκ ιεβάθδ εοαζζεδζία ηδξ. Πανμοζζάγεζ 

επίζδξ, ιεβάθδ ηαπφηδηα, απθυηδηα ζηδκ πνήζδ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα δζαπςνζζιχκ 

πμο είκαζ απαζηδηζημί. διακηζηυ είκαζ, ελίζμο, ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ, ηα ζοζηαηζηά ιπμνμφκ κα απμιμκςεμφκ πμζμηζηά ηαζ κα θδθεμφκ ιε 

ηδκ ιμνθή πμο ανίζημκηαζ ζημ ανπζηυ ιίβια. Όθα ηα πνμακαθενεέκηα ηαεζζημφκ ηδκ 

αένζα πνςιαημβναθία ιία απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ ηεπκζηέξ δζαπςνζζιμφ ηαζ 

εθέβπμο ηαεανυηδηαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, ηυζμ ζηδκ πμζμηζηή υζμ ηαζ ζηδκ 

πμζμηζηή ακάθοζδ. Ωζηυζμ, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ μζ πνμξ ελέηαζδ μοζίεξ 

κα είκαζ πηδηζηέξ ή κα ιπμνμφκ κα ιεηαηνέπμκηαζ ζε πηδηζηά πανάβςβα ιε ηδκ πνήζδ 

ηαηάθθδθςκ ακηζδναζηδνίςκ.  

Ζ ανπή θεζημονβίαξ ηδξ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ “εεςνία ηςκ 

πθαηχκ”. Με αάζδ αοηήκ, δ ηίκδζδ ιζαξ μοζίαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζηήθδξ εεςνείηαζ 
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ζακ έκα ζφκμθμ δζαδμπζηχκ ηζκήζεςκ ιέζα απυ εαθάιμοξ ελζζμννυπδζδξ πμο 

ανίζημκηαζ ζοκδεδειέκμζ ζηδκ ζεζνά. Κάεε ηέημζμξ εάθαιμξ ζοκζζηά ιία εεςνδηζηή 

πθάηα υπμο απμηαείζηαηαζ δ ζζμννμπία ιζαξ μοζίαξ ιεηαλφ ζηαηζηήξ ηαζ ηζκδηήξ 

θάζδξ. Ζ ζζμννμπία αοηή πενζβνάθεηαζ ιε ημκ θυβμ ηαηακμιήξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ή 

ημκ ζοκηεθεζηή ηαηακμιήξ Κ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ ζπέζδ: 

 

Κ=Cs / Cm 

 

υπμο Cs ηαζ Cm μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ εηάζημηε μοζίαξ ζηδκ ζηαηζηή ηαζ ηζκδηή θάζδ 

ακηίζημζπα. ηδκ εεςνία ηςκ πθαηχκ θαιαάκμκηαζ ςξ παναδμπέξ ηα αηυθμοεα: 

     α) μ ζοκηεθεζηήξ ηαηακμιήξ Κ είκαζ ακελάνηδημξ απυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ, 

      β) δ ζζμννμπία ακάιεζα ζηζξ δφμ θάζεζξ απμηαείζηαηαζ πμθφ βνήβμνα ηαζ 

      γ) δ ηαπφηδηα δζάποζδξ ιέζα ζε ιία θάζδ ηαηά ιήημξ ηδξ ζηήθδξ είκαζ αιεθδηέα. 

Τπυ αοηέξ ηζξ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ, δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μοζίαξ ζηδκ ηζκδηή θάζδ ηαηά 

ιήημξ ηδξ ζηήθδξ αημθμοεεί ηακμκζηή ηαηακμιή ηαηά Gauss. Σμ πνμδβμφιεκμ έπεζ 

ςξ ζοκέπεζα δ ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ πμο εηθμφεηαζ απυ ηδκ ζηήθδ ζοκανηήζεζ 

ημο πνυκμο, κα πανίζηαηαζ ζε έκα πνςιαημβνάθδια οπυ ιμνθή ηαιπφθδξ (ημνοθή) 

ακ δ νμή ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ είκαζ ζηαεενή.  

Υαναηηδνζζηζηά ηδξ ημνοθήξ απμηεθμφκ μ ρξόλνο ζπγθξάηεζεο (retention 

time, tr) ή αθθζχξ μ πνυκμξ πμο ιεζμθααεί απυ ηδκ ζηζβιή ηδξ εζζαβςβήξ ημο 

δείβιαημξ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ ημο ιέβζζημο ηδξ ημνοθήξ, ημ ύςνο θνξπθήο (Τ) πμο 

είκαζ δ απυζηαζδ ημο ιέβζζημο ηδξ ημνοθήξ απυ ηδκ ααζζηή βναιιή ημο 

πνςιαημβναθήιαημξ ηαζ ημ πιάηνο θνξπθήο (Wb) πμο είκαζ δ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ 

ζδιείςκ ημιήξ ηδξ ααζζηήξ βναιιήξ ηαζ ηςκ εθαπηυιεκςκ ζηα ζδιεία ηαιπήξ ηςκ 

πθεονχκ ηδξ ημνοθήξ. διεζχκεηαζ υηζ ημ ειααδυκ ηάεε ημνοθήξ είκαζ ακάθμβμ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ακηίζημζπδξ μοζίαξ ζημ ελεηαγυιεκμ δείβια. 

Όζμκ αθμνά ηδκ πνςιαημβναθζηή ζηήθδ, ηφνζα πανάιεηνμξ απμηεθεί δ 

δηαρσξηζηηθή ηθαλόηεηα (R),δδθαδή δ παναηηδνζζηζηή ζηακυηδηα ηδξ ζηήθδξ κα 

δζαπςνίγεζ ηα ζοζηαηζηά εκυξ ιίβιαημξ ιε πανυιμζεξ θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ, υπςξ 

είκαζ ημ ζδιείμ γέζεςξ, δ πμθζηυηδηα, ημ ιέβεεμξ ηςκ ιμνίςκ η.ά. Ζ αφλδζδ ημο 

ανζειμφ ηςκ εεςνδηζηχκ πθαηχκ ιε αφλδζδ ημο ιήημοξ ηδξ ζηήθδξ ηαζ ιείςζδ ηδξ 

δζαιέηνμο ηδξ, δ ακάθοζδ ιε ηαηάθθδθα πνμβναιιαηζζιέκδ εενιμηναζία, ηαεχξ ηαζ 
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δ επζθμβή ηαηάθθδθδξ ζηαηζηήξ ή ηζκδηήξ θάζδξ ηαζ αέθηζζηδξ ηαπφηδηαξ νμήξ 

ζοκζζημφκ ηνυπμοξ αεθηίςζδξ ηδξ δζαπςνζζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηδξ ζηήθδξ. 

 

Οξγαλνινγία 

Σα ηφνζα ιένδ εκυξ αένζμο πνςιαημβνάθμο ηαηά ζεζνά (Δζη. 5,) είκαζ: 

i. δ μαίδα ή θζάθδ θένμκημξ αενίμο, 

ii. μ νοειζζηήξ πίεζδξ-νμυιεηνμ, 

iii. ημ ζφζηδια εζζαβςβήξ δείβιαημξ, 

iv. μ εενιμζηαημφιεκμξ ηθίαακμξ 

v. δ πνςιαημβναθζηή ζηήθδ, 

vi. μ ακζπκεοηήξ, 

vii. μ εκζζποηήξ ηαζ 

viii. μ ηαηαβναθέαξ ή δθεηηνμκζηυξ οπμθμβζζηήξ-εηηοπςηήξ 

 

 

 

 

Δηθόλα 5. Μένδ αένζμο πνςιαημβνάθμο (Πδβή: chimikoergastirio.blogspot.gr) 
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Σμ θέξνλ αέξην ζοκζζηά ηδκ ηζκδηή θάζδ. Θα πνέπεζ κα είκαζ πδιζηά αδνακέξ 

ηαζ κα ιδκ αθθδθεπζδνά ιε ηδκ ζηαηζηή θάζδ ή ηζξ μοζίεξ πμο πνυηεζηαζ κα 

δζαπςνζζημφκ. Ζ επζθμβή ημο θένμκημξ αενίμο βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ ημο 

πνδζζιμπμζμφιεκμο ακζπκεοηή, επεζδή ημ θένμκ αένζμ εα πνέπεζ κα δζαθένεζ 

ζδιακηζηά απυ ηζξ δζαπςνζγυιεκεξ μοζίεξ ςξ πνμξ ιία ημοθάπζζημκ ζδζυηδηα ζηδκ 

μπμία ααζίγεηαζ δ θεζημονβία ημο ακζπκεοηή, παναδείβιαηζ δ εενιζηή αβςβζιυηδηα ή 

δ ποηκυηδηα. οκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα αένζα άγςημ (Ν2), ήθζμ (Ζe) ηαζ ανβυ 

(Αr). 

Ο ξπζκηζηήο πίεζεο επζηνέπεζ ζημ θένμκ αένζμ κα εζζέθεεζ ζηδκ ζηήθδ ιε 

πίεζδ 1-3atm., εκχ ζηδκ θζάθδ ανίζηεηαζ ζε πίεζδ 100-200atm. Ζ ηαπφηδηα νμήξ ημο 

θένμκημξ αενίμο δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζημκ δζαπςνζζιυ ηςκ ζοζηαηζηχκ 

εκυξ ιίβιαημξ, εθυζμκ ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ αοηήκ μζ πνυκμζ 

ζοβηνάηδζδξ. Ωξ εη ημφημο, πνδζζιμπμζείηαζ ημ ξνόκεηξν ημ μπμίμ ιεηνά ιε 

αηνίαεζα ηδκ ηαπφηδηα νμήξ ημο θένμκημξ αενίμο. 

Ζ έβποζδ ημο δείβιαημξ ζην ζύζηεκα εηζαγσγήο πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ 

αμήεεζα ιζηνμζφνζββαξ. Ζ δζαδζηαζία μθμηθδνχκεηαζ πμθφ ζφκημια ηαζ βζα ημκ θυβμ 

αοηυ μ πχνμξ ημο ζοζηήιαημξ εενιαίκεηαζ βνήβμνα, μφηςξ χζηε κα επζηεοπεεί δ 

ελαένςζδ ηςκ οβνχκ δεζβιάηςκ. Ο υβημξ ημο δείβιαημξ ηοιαίκεηαζ απυ 1 έςξ 10 ιL 

υηακ πνυηεζηαζ βζα οβνά ηαζ ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ πανάβμκηεξ υπςξ δ δζαεέζζιδ 

πμζυηδηα δείβιαημξ, δ πςνδηζηυηδηα ηδξ ζηήθδξ ηαζ δ εοαζζεδζία ημο ακζπκεοηή. 

Ζ θεζημονβία ημο θιίβαλνπ δφκαηαζ κα είκαζ ζζυεενιδ ή αολμιεζμφιεκδξ 

εενιμηναζίαξ ιεηαλφ 50-250 
μ
C ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακάθοζδξ. Ζ ηεθεοηαία 

ανίζηεζ ζοκήεςξ εθανιμβή υηακ ημ πνμξ δζαπςνζζιυ ιίβια απμηεθείηαζ απυ παιδθμφ 

υζμ ηαζ ορδθμφ ζδιείμο γέζεςξ ζοζηαηζηά.  

Όζμκ αθμνά ηδκ ρξσκαηνγξαθηθή ζηήιε, είκαζ έκαξ επζιήηδξ ζςθήκαξ πμο 

απακηά ζοκήεςξ οπυ ιμνθή ζπεζνάιαημξ ηαζ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ακμλείδςημ 

πάθοαα, φαθμ ή πθαζηζηυ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ είδδ ζηδθχκ: α) μζ πιεξωκέλεο 

ζηήιεο (packed columns) ιε ιήημξ 1-3m ηαζ δζάιεηνμ 3-10mm ηαζ α) μζ ηξηρνεηδείο 

ζηήιεο (capillary columns) ιήημοξ 10-50m ηαζ δζαιέηνμο 0.2-1.2mm. Σμ 

ιεζμκέηηδια ηςκ ηνζπμεζδχκ ζηδθχκ είκαζ δ πμθφ ιζηνή πςνδηζηυηδηά ημοξ, εκχ ζηα 

πθεμκεηηήιαηα ζοβηαηαθέβεηαζ δ δοκαηυηδηα πνδζζιμπμίδζδξ ελαζνεηζηά ιζηνήξ 

πμζυηδηαξ δείβιαημξ (1ιg) ηαζ δ ορδθή δζαπςνζζηζηή ζηακυηδηα θυβς ημο πμθφ 

ιεβάθμο ανζειμφ εεςνδηζηχκ πθαηχκ. 
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Οζ ζηαηηθέο θάζεηο ιπμνμφκ ακάθμβα ιε ηδκ πμθζηυηδηά ημοξ κα είκαζ 

πμθζηέξ, ζπεηζηά πμθζηέξ ή ιδ πμθζηέξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ 

ηαηαθθδθυηενδ ζηαηζηή θάζδ βζα δεδμιέκμ δείβια εεςνείηαζ εηείκδ πμο είκαζ ζπεδυκ 

ηδξ ίδζαξ πμθζηυηδηαξ ιε ηα ζοζηαηζηά ημο.  

Οζ δζαθμνέξ ζηδκ ζφζηαζδ ημο εηάζημηε οθζημφ πμο εηθμφεηαζ απυ ηδκ 

πνςιαημβναθζηή ζηήθδ ιεηνχκηαζ ιε ημκ αληρλεπηή. Οζ ακζπκεοηέξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Ακζπκεοηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ (Thermal Conductivity Detector, TCD) 

 Ακζπκεοηήξ ζοθθήρεςξ δθεηηνμκίςκ (Δlectron Capture Detector, ECD) 

 Ακζπκεοηήξ ζμκζζιμφ θθυβαξ (Flame Ionization Detector, FID) 

(Ο ηεθεοηαίμξ πνμμνίγεηαζ βζα πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ, εκχ μζ οπυθμζπμζ ηονίςξ βζα 

πμζμηζηυ). Οζ ακζπκεοηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά εενιμί χζηε ηα ζοζηαηζηά ημο 

δείβιαημξ κα ιδκ ζοιποηκχκμκηαζ ιέζα ζε αοηυκ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δ εενιμηναζία 

ημο νοειίγεηαζ ορδθυηενα απυ ηδκ εενιμηναζία ηδξ ζηήθδξ, δ μπμία είκαζ ζοκήεςξ 

50
μ
C πάκς απυ ημ ζδιείμ γέζεςξ ηςκ ζοζηαηζηχκ. 

Σέθμξ ημ ζήια, πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ ακζπκεοηή ηαζ έπεζ πζεακυκ 

εκδοκαιςεεί απυ έκακ εληζρπηή, ηαηαβνάθεηαζ ζημκ δθεηηνμκζηυ οπμθμβζζηή υπμο 

βίκεηαζ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ αιέζςξ ιεηά πανμοζίαζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ιε ηδκ ιμνθή πνςιαημβναθήιαημξ. 

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, δ αένζα πνςιαημβναθία είκαζ ιέεμδμξ δζαπςνζζιμφ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ ηαζ βζα κα επζηεοπεεί δ ηαοημπμίδζή ημοξ εα πνέπεζ κα ζοκδοαζηεί 

ιε ηδκ θαζιαημιεηνία ιαγχκ (Mass Spectrometry, MS). Ωξ απμηέθεζια ημ ζφζηδια 

GC-MS, πμο είκαζ ιία ζοκδοαζηζηή ηεπκζηή ακάθοζδξ απυ ηζξ πενζζζυηενμ 

πεηοπδιέκεξ ηαζ εονέςξ δζαδεδμιέκεξ, ζοκζζηά έκα πμθφ ζδιακηζηυ ενβαθείμ 

ηαοημπμίδζδξ πμθφπθμηςκ εκχζεςκ. 

 

 

3.2.2 Φαζκαηνκεηξία Μαδώλ 

 

Βαζηθέο αξρέο-Οξγαλνινγία 

Σα ααζζηά ηιήιαηα εκυξ θαζιαηυιεηνμο ιάγαξ είκαζ ηα ελήξ: 

 ζφζηδια εζζαβςβήξ δείβιαημξ 

 εάθαιμξ παναβςβήξ ζυκηςκ-επζηαποκηήξ 
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 ακαθοηήξ ιαγχκ 

 ακζπκεοηήξ-ζοθθέηηδξ ζυκηςκ 

 εκζζποηήξ ηαζ 

 ηαηαβναθέαξ ή δθεηηνμκζηυξ οπμθμβζζηήξ-εηηοπςηήξ 

 

Μία μοζία, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε αένζα θάζδ, αμιαανδίγεηαζ ιε ιία δέζιδ 

δθεηηνμκίςκ πμο έπεζ ηέημζα εκένβεζα ζηακή κα δζαζπάζεζ ημ ιυνζμ ζε εναφζιαηα. Σα 

εεηζηά εναφζιαηα πμο πανάβμκηαζ (ηαηζυκηα) επζηαπφκμκηαζ οπυ ηεκυ ιέζα ζε 

ζςθήκα ηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ιαβκδηζημφ πεδίμο απμηθίκμοκ απυ ηδκ ανπζηή ημοξ 

πμνεία, αάζεζ ημο θυβμο ιάγαξ πνμξ θμνηίμ (m/e). Σα ζυκηα πμο έπμοκ ιζηνή ιάγα 

(παιδθή μνιή) εηηνέπμκηαζ ηαζ ζοβηνμφμκηαζ ιε ηα ημζπχιαηα ηδξ ζοζηεοήξ 

ακάθοζδξ, εκχ πανάθθδθα αοηά ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ακαθμβία (m/e) αημθμοεμφκ ηδκ 

πμνεία ηδξ ζοζηεοήξ ηαζ ελενπυιεκα ζοβηνμφμκηαζ ιε ημκ ζοθθέηηδ (Δζη. 6). ηδκ 

ζοκέπεζα πανάβεηαζ δθεηηνζηυ νεφια ημ μπμίμ εκζζπφεηαζ, ακζπκεφεηαζ ηαζ ηεθζηά 

ιεηνάηαζ. Σμ δζάβναιια πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ιέηνδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο νεφιαημξ 

ζοκανηήζεζ ημο θυβμο m/e απμηεθεί ημ θάζια ιαγχκ, πμο είκαζ παναηηδνζζηζηυ βζα 

ηάεε μοζία. Αοηυ ζοβηνζκυιεκμ ιε άθθα βκςζηά θάζιαηα πμο ειπενζέπμκηαζ ζε 

δθεηηνμκζηέξ αζαθζμεήηεξ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηαηάθθδθμο θμβζζιζημφ, δίκεζ ηδκ 

δοκαηυηδηα ηαοημπμίδζδξ ιζαξ έκςζδξ. 
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  Δηθόλα 6. Πμνεία ζυκηςκ ζημ θαζιαηυιεηνμ ιαγχκ (Πδβή: ηνμπμπμζδιέκδ απυ Σνάηα 

Υνοζμααθάκηδ απυ science.howstuffworks.com) 

 

 

 

Οζ ηονζυηενεξ ιέεμδμζ παναβςβήξ ζυκηςκ είκαζ: α) ζμκζζιυξ ιε δθεηηνυκζα,  

α) πδιζηυξ ζμκζζιυξ, β) ζμκζζιυξ πεδίμο ηαζ δ) ζμκζζιυξ ιε ζπζκεήνα. Οζ 

ζοκδεέζηενμζ ηφπμζ ακαθοηχκ ιαγχκ είκαζ: α) ακαθοηέξ απθήξ εζηίαζδξ ιε 

ιαβκδηζηή εηηνμπή, α) ακαθοηέξ δζπθήξ εζηίαζδξ, β) ηεηναπμθζημί ακαθοηέξ ιαγχκ, 

δ) ακαθοηέξ „πνυκμο πηήζδξ‟ ηαζ ε) ακαθοηέξ „παβίδαξ ζυκηςκ‟.  

ηζξ ακαθφζεζξ ηςκ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ ημο θοηζημφ οθζημφ πμο 

ιεθεηήεδηε ζηα πεζνάιαηα, δ αένζα πνςιαημβναθία ζοκδοάζηδηε ιε ηδκ 

θαζιαημιεηνία ιαγχκ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηυκα 7 πμο αημθμοεεί ηαζ 

απεζημκίγεζ ημ ζφζηδια GC-MS πμο πνδζζιμπμζήεδηε. 
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     Δηθόλα 7. Αένζμξ πνςιαημβνάθμξ ζογεοβιέκμξ ιε ακζπκεοηή θαζιαημιεηνίαξ ιαγχκ 

(GC-MS) (Πδβή: Πεηνάηδξ Δθεοεένζμξ) 

 

 

 

 

Φάζκαηα Μαδώλ 

ε έκα θάζια ιάγαξ δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ημνοθχκ, δ ιδηνζηή 

(ιμνζαηυ ζυκ), δ ααζζηή ηαζ μζ ημνοθέξ εναοζιάηςκ. Μμνζαηυ ζυκ είκαζ ημ ηφνζμ ζυκ 

πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ απχθεζα εκυξ δθεηηνμκίμο ηαζ δίκεζ έκα απθυ θάζια ιάγαξ ημ 

μπμίμ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ηδκ ιδηνζηή ημνοθή. Ζ ημνοθή αοηή δίκεζ ημ αηνζαέξ 

ιμνζαηυ αάνμξ ημο δείβιαημξ. Βαζζηή ημνοθή ηαθείηαζ δ ιεβαθφηενδ ημνοθή πμο 

παναηδνείηαζ ζε έκα δζάβναιια εναφζδξ ιε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ επζιένμοξ ζυκηςκ 

κα δίκμκηαζ ζε επί ημζξ εηαηυ πμζμζηά ηδξ ημνοθήξ αοηήξ. οκήεςξ ημ ιμνζαηυ ζυκ 

πμο πανάβεηαζ ανπζηά, έπεζ ζδιακηζηή πενίζζεζα εκένβεζαξ ηαζ ηυζμ δ εκένβεζα υζμ 

ηαζ ημ θμνηίμ δζαζπείνμκηαζ βνήβμνα πνμηαθχκηαξ δζαζπάζεζξ. Σμ πνμδβμφιεκμ 

μδδβεί ζηδκ δδιζμονβία εκυξ ή πενζζζμηένςκ εναοζιάηςκ ηα μπμία απεζημκίγμκηαζ 

ζε έκα θάζια ιάγαξ ιε ακηίζημζπεξ ημνοθέξ (ημνοθέξ εναοζιάηςκ).  
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4. Δπηβιαβή έληνκα θαη αθάξεα θεπεπηηθώλ θαιιηεξγεηώλ 

 

Ακάιεζα ζημοξ ζδιακηζηυηενμοξ επενμφξ ηςκ εενιμηδπζαηχκ ηαθθζενβεζχκ 

οπάβμκηαζ μζ αθίδεξ ηαζ ηα αηάνεα. Οζ επενμί αοημί δφκαηαζ κα πνμηαθέζμοκ 

ζμαανέξ γδιζέξ ζε πθδεχνα ηδπεοηζηχκ θοηχκ, γδιζχκμκηαξ ηδκ παναβςβή. Σα είδδ 

Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae), Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae), ηαζ 

Tetranychus urticae (Prostigmata: Tetranychidae) ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

πμθοθάβςκ ηαζ πμθφ ζδιακηζηχκ επενχκ, ιενζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μπμίςκ 

ακαθφμκηαζ παναηάης. 

 

 

4.1 Ζ αθίδα Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) 

 

Σμ A. gossypii, ημζκχξ αθίδα ημο ααιααηζμφ, απμηεθεί έκα ημζιμπμθίηζημ, 

πμθοθάβμ είδμξ, εονέςξ δζαδεδμιέκμ ζε ηνμπζηέξ, οπμηνμπζηέξ ηαζ εφηναηεξ 

πενζμπέξ. Ωξ ηφνζμ θοηυ-λεκζζηή έπεζ ημ ααιαάηζ, υιςξ πνμζαάθθεζ ηαζ έκακ 

ζδιακηζηυ ανζειυ θοηζηχκ εζδχκ πμο ακήημοκ ζηζξ μζημβέκεζεξ Curcubitaceae, 

Malvaceae ηαζ Rutaceae (Blackman & Eastop, 1984). ε εενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ 

ιπμνεί κα ανεεεί ζε αββμονζά, ημθμηοεζά, πεπμκζά, ιεθζηγάκα η.ά.  

 

 

4.1.1 Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Σα άπηενα άημια πμζηίθμοκ ζε πνςιαηζζιυ απυ ζημφνμ πνάζζκμ έςξ ακμζπηυ 

ηίηνζκμ ηαζ ημ ιήημξ ηςκ εκήθζηςκ εδθοηχκ ηοιαίκεηαζ απυ 1.6-1.8mm (Συθδξ, 

1986) (Δζη. 8). Σα ζζθχκζα είκαζ ιαφνα, ηοθζκδνζηά ιε ιήημξ ίζμ πενίπμο ιε ημ 1/5 

ημο ιήημοξ ημο ζχιαημξ, εκχ δ μονά είκαζ ακμζπημφ ή ζημφνμο πνςιαηζζιμφ ηαζ 

θένεζ θίβα γεφβδ ηνζπχκ (Δζη. 9). Σα πυδζα ηαζ μζ ηεναίεξ είκαζ ηίηνζκα ιε ημκηά 

ηνζπίδζα (Margaritopoulos et al., 2006). Σμ ζχια ηςκ πηενςηχκ εδθοηχκ είκαζ 

αηναηημεζδέξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηςκ άπηενςκ πμο είκαζ ςμεζδέξ, δ ηεθαθή ηαζ μ 

εχναηαξ είκαζ ιαφνα, εκχ δ ημζθία είκαζ ακμζπημφ πνάζζκμο πνχιαημξ ιε πθεονζηά 

ζηίβιαηα (Blackman & Eastop, 1984). 
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Δηθόλα 8. Δκήθζημ άπηενμ εδθοηυ A. gossypii     Δηθόλα 9. ζθχκζα ηαζ μονά εκήθζημο 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ)                             (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

4.1.2 Βηνινγία-Οηθνινγία 

 

ηζξ εφηναηεξ πενζμπέξ δζαπεζιάγεζ ςξ πεζιενζκυ ςυ. Ζ ακαπαναβςβή ζηα 

ηνμπζηά ηαζ οπμηνμπζηά ηθίιαηα βίκεηαζ πανεεκμβεκκεηζηά ιε ηαπφηαημ νοειυ 

(Συθδξ, 1986). ηδκ Δθθάδα πνμζαάθθεζ ηα κεανά ααιααηυθοηα ςξ πηενςηυ εδθοηυ 

ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα βεκκά άπηενεξ κφιθεξ. ηζξ Ζ.Π.Α. ειθακίγεηαζ ςξ μθμηοηθζηυ ιε 

πνςηεφμκηεξ λεκζζηέξ ηδκ ηαηάθπδ ηαζ ημ ζαίζημ ημκ ζονζαηυ (Blackman & Eastop, 

1984). Ζ δζάνηεζα ημο αζμθμβζημφ ηφηθμο ημο A. gossypii ελανηάηαζ απυ ηζξ 

ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηαηά ιέζμ υνμ είκαζ 8-10 διένεξ ζε εενιμηναζίεξ 22-25
μ
C.  

 

 

4.1.3 Εεκηνγόλνο δξάζε 

 

Δκήθζηα ηαζ κφιθεξ κφζζμοκ ηαζ ιογμφκ ιεβάθδ πμζυηδηα ποιμφ απυ ηα 

θοηά-λεκζζηέξ. Με ηα κφβιαηά ημοξ πνμηαθμφκ πθχνςζδ, ζοζηνμθή ηαζ λήνακζδ 

ηςκ θφθθςκ. Σα άθεμκα ιεθζηχδδ εηηνίιαηα πμο πανάβμοκ νοπαίκμοκ ημ θοηυ, 

οπμααειίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαζ εοκμμφκ ηδκ ακάπηολδ 

ιοηήηςκ ηαπκζάξ (Σγακαηάηδξ & Καηζυβζακκμξ, 2003).  

Ζ αθίδα αοηή είκαζ θμνέαξ πενζζζυηενςκ απυ 50 ζχζεςκ, υπςξ ημο ζμφ ημο 

ιςζασημφ ηδξ αββμονζάξ, ημο ζμφ ημο ηίηνζκμο ιαναζιμφ ηδξ πεπμκζάξ η.ά. Οζ ζμί 

αοημί ιεηαδίδμκηαζ ιε ιδ έιιμκμ ηνυπμ, ιε απμηέθεζια ημ έκημιμ κα παναιέκεζ 

θμνέαξ ημο ζμφ βζα θίβεξ ιυκμ χνεξ (Blackman & Eastop, 1984).  
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4.2 Ζ αθίδα Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) 

 

Σμ M. persicae, ημζκχξ αθίδα ηδξ νμδαηζκζάξ, είκαζ πμθοθάβμ είδμξ ηαζ 

εονέςξ δζαδεδμιέκμ. Ωξ ηφνζμ θοηυ-λεκζζηή έπεζ ηδκ νμδαηζκζά,, υιςξ πνμζαάθθεζ 

ηαζ έκακ ζδιακηζηυ ανζειυ θοηζηχκ εζδχκ πμο ακήημοκ ζηζξ μζημβέκεζεξ Solanaceae, 

Malvaceae, Asteraceae ηαζ Rutaceae (Σγακαηάηδξ & Καηζυβζακκμξ, 2003). ε 

εενιμηδπζαηέξ ηαθθζένβεζεξ ιπμνεί κα ανεεεί ζε ημιάηα, ιεθζηγάκα, πζπενζά, θαζυθζ 

η.ά.  

 

 

4.2.1 Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Σα άπηενα εδθοηά έπμοκ πνάζζκμ, νυδζκμ ή ηίηνζκμ πνςιαηζζιυ ηαζ ιήημξ 

πμο ηοιαίκεηαζ απυ 1.5-2.5mm (Δζη. 10). Σα ζζθχκζα είκαζ θεπηά, ιαηνζά, 

ακμζπηυπνςια ιήημοξ 0.4mm ηαζ δ μονά ζηεκυιαηνδ, ακμζπηυπνςιδ ηαζ θένεζ 3 

γεφβδ ηνζπχκ (Δζη. 11) (Σγακαηάηδξ & Καηζυβζακκμξ, 2003). Σμ ζχια ηςκ πηενςηχκ 

εκήθζηςκ εδθοηχκ είκαζ ιαηνυζηεκμ ηαζ έπεζ ημ ίδζμ ιέβεεμξ ιε ημ άπηενμ. Ζ ηεθαθή 

ηαζ μ εχναηαξ έπμοκ ζπεδυκ ιαφνμ πνχια, εκχ κςηζαίςξ ηαζ ημκηά ζημ ηέκηνμ ηδξ 

ημζθίαξ οπάνπεζ ιζα εοιεβέεδξ πενζμπή ζημφνμο πνχιαημξ.  

 

 

 

                          

Δηθόλα 10. Δκήθζημ άπηενμ εδθοηυ M. persicae       Δηθόλα 11. ζθχκζα ηαζ μονά εκήθζημο 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ)                              (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 
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4.2.2 Βηνινγία-Οηθνινγία 

 

ηδκ Δονχπδ ηαζ ζε πενζμπέξ ιε ροπνυ πεζιχκα δζαπεζιάγεζ ςξ πεζιενζκυ ςυ 

ζημκ θθμζυ ημο ηφνζμο λεκζζηή ηαζ έπεζ πενζζζυηενεξ απυ 5 βεκεέξ ημ έημξ 

(Σγακαηάηδξ & Καηζυβζακκμξ, 2003). Ακηέπεζ ζημ ηνφμ ηαζ ζε πενζμπέξ ιε ήπζμ 

πεζιχκα ακαπανάβεηαζ πανεεκμβεκκεηζηά υθεξ ηζξ επμπέξ ημο έημοξ, πςνίξ κα είκαζ 

απαναίηδημ κα βεκκδεμφκ πεζιενζκά ςά (Blackman & Eastop, 1984). Σα εδθοηά γμοκ 

ηαηά ιέζμκ υνμ 25 διένεξ ζημοξ 25
μ
C. 

 

 

4.2.3 Εεκηνγόλνο δξάζε 

 

Ζ γδιζμβυκμξ δνάζδ είκαζ πανυιμζα ιε ηδξ αθίδαξ A. gossypii, ιυκμ πμο 

πνμηζιά πενζζζυηενμ ηδκ κεανή αθάζηδζδ. Σμ είδμξ M. persicae είκαζ πμθφ ζηακυξ 

θμνέαξ πενζζζυηενςκ απυ 100 ζχζεςκ, υπςξ ημο ζμφ ημο ημζκμφ ιςζασημφ ημο 

θαζμθζμφ, η.ά. (Σγακαηάηδξ & Καηζυβζακκμξ, 2003). 

 

 

4.3 Σν άθαξη Tetranychus urticae Koch (Prostigmata: Tetranychidae) 

 

Σμ Tetranychus urticae, ημζκχξ δίζηζηημξ ηεηνάκοπμξ, ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα 

Tetranychidae ηαζ απμηεθεί ελαζνεηζηά πμθοθάβμ είδμξ, ιε εονεία ελάπθςζδ. 

Πνμζαάθθεζ πενζζζυηενα απυ 150 είδδ θοηχκ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ εενιμηδπζαηέξ 

ηαθθζένβεζεξ αββμονζμφ, ημιάηαξ, ιεθζηγάκαξ, πζπενζάξ η.ά., θοηά ιεβάθδξ 

ηαθθζένβεζαξ, ηαθθςπζζηζηά ηαζ δεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ (Κςααίμξ, 2010). 
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4.3.1 Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Σμ ζχια ημο εκήθζημο εδθοημφ είκαζ εκζαίμ, ςμεζδέξ ηαζ έπεζ ιήημξ 540ιm 

(Δζη. 12, 13 α), εκχ ημο ανζεκζημφ είκαζ μλφθδηημ (Δζη. 13 α), ιήημοξ 460ιm Σμ 

πνχια ηςκ ιδ δζαπαουκηςκ εδθοηχκ είκαζ πνάζζκμ ηαζ θένεζ δφμ ζημονυπνςιεξ 

ηδθίδεξ ζηδκ κςηζαία πθεονά ημο ζδζμζχιαημξ. Σα δζαπεζιάγμκηα-δζαπαφμκηα 

εδθοηά έπμοκ ημηηζκςπυ πνςιαηζζιυ. ημ πνυζεζμ ιένμξ (βκαευζςια) οπάνπμοκ μζ 

πμδμπνμζαηηνίδεξ ηαζ ηα πδθδηέναηα πμο πνδζζιεφμοκ ζηδκ κφλδ ηδξ ηνμθήξ 

(Διιακμοήθ, 2004).  

 

 

 

Δηθόλα 12. Δκήθζημ εδθοηυ άημιμ T. urticae 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

                            

                         α)                                                                              β) 

Δηθόλα 13. α) Δκήθζημ εδθοηυ άημιμ T. urticae β) Δκήθζημ ανζεκζηυ άημιμ T. urticae 

(Πδβή: ηαεάηδξ Θευδςνμξ) 
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4.3.2 Βηνινγία-Οηθνινγία 

 

Σμ είδμξ T. urticae δζαπεζιάγεζ ςξ βμκζιμπμζδιέκμ εδθοηυ ζε πνμζηαηεοιέκεξ 

εέζεζξ ζημ έδαθμξ ηαζ ζπακζυηενα ζε νςβιέξ ημο θθμζμφ ηςκ δέκδνςκ. Σα 

δζαπεζιάγμκηα αηάνεα δεκ ηνέθμκηαζ ηαζ είκαζ ανκδηζηχξ θςημηνμπζηά, ζε ακηίεεζδ 

ιε ηα ιδ δζαπεζιάγμκηα. Ο αζμθμβζηυξ ηφηθμξ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ ζηάδζα ςυ, 

θάναα, πνςημκφιθδ, δεοηενμκφιθδ, εκήθζημ ηαζ δζανηεί 8-12 διένεξ ζημοξ 30
μ
C. 

Κάεε εκήθζημ έπεζ δζάνηεζα γςήξ πενίπμο 30 διένεξ ηαζ εκαπμεέηεζ 3 έςξ 4 ςά ηδκ 

διένα (Κςααίμξ, 2010). 

Πνμηζιά ηδκ ηάης επζθάκεζα ηςκ θφθθςκ, αθθά ζε έκημκδ πνμζαμθή 

ζοκακηάηαζ ηαζ ζηδκ άκς επζθάκεζα. ε εενιμηδπζαηέξ ηαζ άθθεξ ηαθθζένβεζεξ ηαεχξ 

μ πθδεοζιυξ ηςκ αηάνεςκ αολάκεηαζ, μ ακηαβςκζζιυξ βζα ηνμθή είκαζ ιεβάθμξ ηαζ 

ηα κεανά εδθοηά άημια ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ άκς άηνμ ημο θοημφ ηαζ απυ εηεί ιε 

ηδκ αμήεεζα ημο ζζημφ δζαζπείνμκηαζ (Διιακμοήθ, 2004). 

 

 

4.3.3 Εεκηνγόλνο δξάζε 

 

Με ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο αηάνεςξ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηα ηφνζα ζοιπηχιαηα 

είκαζ μ ιεηαπνςιαηζζιυξ ηςκ θφθθςκ ηαζ δ παναβςβή ζζημφ ζε έκημκεξ πνμζαμθέξ. 

Δκήθζηα ηαζ αηεθή ζηάδζα κφζζμοκ ηαζ ιογμφκ θοηζηυ ποιυ, πνμηαθχκηαξ 

πθςνςηζηέξ πενζμπέξ ζηα θφθθα ηαζ κεηνςηζηέξ ηδθίδεξ ζε πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ 

πνμζαμθήξ πμο μδδβμφκ ζε λήνακζδ ηαζ θοθθυπηςζδ (Attia et al., 2013). ηα 

ηδπεοηζηά ηαζ εενιμηδπζαηά θοηά δ γδιζά ιπμνεί κα είκαζ ηαεμθζηή επζθένμκηαξ ηδκ 

λήνακζδ μθυηθδνμο ημο θοημφ.  

ηα άκεδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιεηαπνςιαηζζιμφξ, ιαναζιυ ηςκ πεηάθςκ 

ηαζ πθςνςηζηέξ ηδθίδεξ ζηζξ εέζεζξ δζαηνμθήξ. Αηυιδ, ιπμνεί κα πνμζαάθθεζ ημοξ 

ηανπμφξ πνμηαθχκηαξ ηδθζδχζεζξ (Κςααίμξ, 2010). 
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4.4 θνπόο ηεο κειέηεο 

 

Ζ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ είπε ςξ ζημπυ: α) ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ 

πμζμηζηχκ ηαζ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

οδνμθοιάηςκ ημοξ, πμο παναθήθεδηακ ιε οδνμαπυζηαλδ απυ ηα ανςιαηζηά ηαζ 

θανιαηεοηζηά θοηά Ocimum basilicum, Lamiaceae (ααζζθζηυξ) ηαζ Ruta chalepensis, 

Rutaceae (απήβακμξ), α) ημκ έθεβπμ ηδξ ημλζηήξ δνάζδξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ 

οδνμθοιάηςκ ημοξ, επί ηςκ επενχκ ηδπεοηζηχκ ηαθθζενβεζχκ Aphis gossypii ηαζ 

Myzus persicae, (Hemiptera: Aphididae) ηαζ Tetranychus urticae, (Acari: 

Tetranychidae) ηαζ ηδκ επίδναζδ ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ αοηχκ, β) ηδκ 

εηηίιδζδ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ηςκ 

απμβυκςκ ηςκ ρεηαζιέκςκ αθίδςκ ηαζ δ) ηδκ επίδναζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ζηδκ 

εηημθαρζιυηδηα ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο 
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ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

5. Τιηθά θαη Μέζνδνη 

 

5.1 Φπηηθά πιηθά θαη κέζνδνη απνκόλσζεο, δηαρσξηζκνύ θαη 

ηαπηνπνίεζεο ησλ ζπζηαηηθώλ 

 

Ζ παναθααή ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ οδνμθοιάηςκ ημοξ, πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ οδνμαπυζηαλδξ, έβζκε μφηςξ χζηε κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ οπυ ιμνθή δζαθοιάηςκ (ή βαθαηηςιάηςκ) δζαθυνςκ 

ζοβηεκηνχζεςκ ζηα αζμθμβζηά πεζνάιαηα ηαεχξ ηαζ βζα κα ιεθεηδεεί δ πδιζηή 

ζφζηαζδ ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ πμο πενζέπμοκ. Ο δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ηαοημπμίδζδ 

ηςκ εκχζεςκ αοηχκ έθααε πχνα αημθμοεχκηαξ ηδκ ηεπκζηή ηδξ αένζαξ 

πνςιαημβναθίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ακζπκεοηή θαζιαημιεηνίαξ ιαγχκ (GC-MS).  

ηδκ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ ηα ανςιαηζηά θοηζηά δείβιαηα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ πνχηδ φθδ ηαζ βίκεηαζ θεπημιενήξ πανάεεζδ ηςκ 

ιεεμδμθμβζχκ οδνμαπυζηαλδξ ηαζ πνςιαημβναθζηήξ ακάθοζδξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ. 

 

 

5.1.1 Φπηηθά πιηθά 

 

Σα ανςιαηζηά θοηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ημ Ocimum basilicum L. 

„Genovese‟, ημζκχξ Βαζζθζηυξ πθαηφθοθθμξ ηαζ ημ Ruta chalepensis L., ημζκχξ 

Απήβακμξ. 

Ο ααζζθζηυξ ζοθθέπεδηε ημκ Ημφκζμ ημο 2012, θίβμ πνζκ ηδκ πενίμδμ 

ακεμθμνίαξ ημο απυ ηδκ πενζμπή ηςκ Βαΐςκ Θήααξ ημο κμιμφ Βμζςηίαξ (Πενζθένεζα 

ηενεάξ Δθθάδαξ). 

Ο απήβακμξ ζοθθέπεδηε ημκ ιήκα Απνίθζμ ημο 2014, ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ακεμθμνίαξ ημο, απυ ηδκ πενζμπή Λεοημπχνα ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ (Πενζθένεζα 

Πεθμπμκκήζμο).  
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ηδκ πενίπηςζδ ημο ααζζθζημφ επζθέπεδηακ ηα θφθθα, εκχ ζηδκ πενίπηςζδ 

ημο απήβακμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηα θφθθα ηαζ ηα άκεδ. Σα θοηζηά δείβιαηα 

λδνάκεδηακ οπυ ζηζά ιε έηεεζδ ζημκ αένα (θοζζηή λήνακζδ) πνμηεζιέκμο κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα απυζηαλδ (Δζη. 14 α, α). 

 

 

          

                                (α)                                                                           (β) 

Δηθόλα 14.α) Φοηζηυ δείβια πθαηφθοθθμο ααζζθζημφ, β) Φοηζηυ δείβια απήβακμο 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

5.1.2 Μεζνδνινγία Τδξναπόζηαμεο 

 

Γζα ηδκ παναθααή ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηςκ θοηζηχκ δεζβιάηςκ ημο 

ααζζθζημφ ηαζ ημο απήβακμο επζθέπεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ οδνμαπυζηαλδξ ιε πνήζδ ηδξ 

ζοζηεοήξ Clevenger.  

ηδκ ηθαζζηή αοηή ηεπκζηή οδνμαπυζηαλδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα ελήξ οθζηά: 

 εενιμιακδφαξ, ςξ πδβή εένιακζδξ ημο θοηζημφ οθζημφ 

 ζθαζνζηή θζάθδ, ηςκ 5 L 

 πςκί απυ tephlon, βζα ηα δείβιαηα 

 μιμβεκμπμζδηήξ (blender), βζα θεζμηνίαδζδ ηςκ δεζβιάηςκ 

 ααειμκμιδιέκδ ζοζηεοή Clevenger, βζα παναθααή αζεένζμο εθαίμο ηαζ 

οδνμθφιαημξ 

 ροηηήναξ δζπθχκ ημζπςιάηςκ ηφπμο Davies 

 2 πνμζανιμγυιεκα ζημκ ροηηήνα θάζηζπα, βζα δζέθεοζδ ημο κενμφ 

 1 αάζδ, βζα ηδκ ζθαζνζηή θζάθδ 
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 1 ζηαηυ, βζα ζηενέςζδ ηδξ ζοζηεοήξ Clevenger ηαζ ημο ροηηήνα 

 1 ιεηαθθζηυ ζηήνζβια εθανιμγυιεκμ ζηδκ ζθαζνζηή θζάθδ, βζα αζθάθεζα 

 θοηζηά δείβιαηα 

 απζμκζζιέκμ κενυ 

 

Σα απμλδναιέκα θοηζηά δείβιαηα θεζμηνζαήεδηακ ιε ηδκ πνήζδ 

μιμβεκμπμζδηή (blender). Εοβίζηδηε πμζυηδηα ημκζμνημπμζδιέκμο ααζζθζημφ ίζδ ιε 

250 g ηαζ ημπμεεηήεδηε εκηυξ εζιονζζιέκδξ θζάθδξ 5 L. Πνμζηέεδηε πμζυηδηα 

απζμκζζιέκμο ιέπνζ ηαθφρεςξ ημο δείβιαημξ ηαζ αημθμφεδζε επζζηαιέκδ ακάδεοζδ 

(Δζη. 15 α). Ζ ζθαζνζηή θζάθδ ιεηαθένεδηε ζε εενιμιακδφα ζοβηεηνζιέκδξ 

δζαιέηνμο χζηε αοηή κα εθανιυγεζ απμθφηςξ (Δζη. 15 α). Καηυπζκ πνμζανιυζηδηε 

έκα ηαηάθθδθμ ιεηαθθζηυ ζηήνζβια ιεηαλφ ηδξ θζάθδξ ηαζ ηδξ ζοζηεοήξ Clevenger, 

πάκς ζηδκ μπμία είπε πνμζανιμζηεί μ ροηηήναξ Davies. Σμ απμζηαηηζηυ 

ζοβηνυηδια θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 16. 

Σμ δείβια εενιάκεδηε ηαζ δ έκανλδ ηδξ απυζηαλδξ ζδιεζχεδηε ηδκ πνμκζηή 

ζηζβιή πμο άνπζζακ κα ζοιποηκχκμκηαζ μζ οδναηιμί ζημκ ροηηήνα. Ζ απυζηαλδ 

δζήνηδζε 4 χνεξ ηαζ ςξ πνυκμξ ηενιαηζζιμφ εεςνήεδηε μ πνυκμξ ζημκ μπμίμ δεκ 

παναηδνήεδηε πεναζηένς αφλδζδ ημο ζοθθεβυιεκμο αζεένζμο εθαίμο. Ζ δζαδζηαζία 

επακαθήθεδηε ζοκμθζηά δφμ θμνέξ ηαζ βζα ηα δφμ θοηζηά είδδ.  

 

               

                    (α)                                                              (β) 

Δηθόλα 15.α) θαζνζηή θζάθδ ιε ημκζμνημπμζδιέκμ δείβια ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ 

               β) Θενιμιακδφαξ βζα ζθαζνζηή θζάθδ 5 L (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 
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                                           Δηθόλα 16. Απμζηαηηζηυ ζοβηνυηδια 

                                           (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

Πνχηα λεηίκδζε δ παναθααή ημο οδνμθφιαημξ ημο ααζζθζημφ ηαζ ημο 

απήβακμο, ημ μπμίμ αθμφ μβημιεηνήεδηε ημπμεεηήεδηε ζε εζδζηυ πενζέηηδ, 

ζθναβίζηδηε ηαζ ζοκηδνήεδηε ζημοξ 4
μ
C ζημ ροβείμ. Δκ ζοκεπεία, ιεηνήεδηε μ 

υβημξ ημο αζεένζμο εθαίμο ζηδκ ααειμκμιδιέκδ ηθίιαηα ηδξ ζοζηεοήξ Clevenger, 

ηαζ αημθμφεδζε δ παναθααή ηαζ δ λήνακζή ημο ιε άκοδνμ εεζζηυ ιαβκήζζμ 

(MgSO4). Σμ αζεένζμ έθαζμ ημπμεεηήεδηε ζηδκ ηαηάρολδ ζημοξ -20
μ
C, ιέπνζ ηδκ 

ακάθοζδ ημο ηαζ ηδκ πεναζηένς πνήζδ ημο βζα ηα αζμθμβζηά πεζνάιαηα. Ζ απυδμζδ 

ημο ααζζθζημφ ζε αζεένζμ έθαζμ ήηακ 0,6%, εκχ ημο απήβακμο 0,7% (ηαη‟ υβημ πνμξ 

αάνμξ, v/w) (Δζη. 17.α,α). 
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                                          (α)                                  (β) 

Δηθόλα 17.α) Αζεένζμ έθαζμ ααζζθζημφ, β) Αζεένζμ έθαζμ απήβακμο 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

5.1.3 Γηαρσξηζκόο θαη ηαπηνπνίεζε ζπζηαηηθώλ κε GC-MS 

 

Σα οδνμθφιαηα οπέζηδζακ επελενβαζία, χζηε κα πνμζδζμνζζημφκ πμζμηζηά ιε 

GC-MS μζ πηδηζηέξ εκχζεζξ πμο πενζήθεακ ζηδκ οδαηζηή θάζδ ηαηά ηδκ απυζηαλδ. 

Πμζυηδηα ίζδ ιε 15mL ηάεε επζιένμοξ οδνμθφιαημξ εηποθίζηδηε ιε δζαζεοθαζεένα 

(Et2O) βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηαζ ηδκ απμιυκςζδ ηςκ πηδηζηχκ μοζζχκ ημοξ. οκμθζηά 

πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ εηποθίζεζξ βζα ηάεε δείβια, πνδζζιμπμζχκηαξ 7mL 

εηποθζζηή δζαθφηδ ηάεε θμνά. Πνμηεζιέκμο κα επζηαποκεεί μ δζαπςνζζιυξ ηςκ δφμ 

θάζεςκ ηαζ κα πανειπμδζζηεί μ ζπδιαηζζιυξ βαθαηηχιαημξ ηαηά ηδ πνχηδ 

εηπφθζζδ, πνμζηέεδηε ημνεζιέκμ οδαηζηυ δζάθοια άθαημξ 7mL. Αημθμφεδζε 

λήνακζδ ηδξ μνβακζηήξ θάζδξ, δ μπμία επζηεφπεδηε ιε άκοδνμ MgSO4 ηαζ έπεζηα 

απυ δζήεδζδ ιε εζδζηυ θίθηνμ, έβζκε ζοιπφηκςζδ ημο δζδεήιαημξ ιέπνζξ υημο κα 

απμιαηνοκεεί πθήνςξ μ δζαθφηδξ ιε νεφια αγχημο (Ν2) (Petrakis et.al 2014).  

Όζμκ αθμνά ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ ηςκ αζεενίςκ 

εθαίςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ οδνμθοιάηςκ ημοξ δζεκενβήεδηακ ηα ελήξ αήιαηα 

(Petrakis et.al 2014; Petrakis et al. 2015). Ανπζηά, ηάεε αζεένζμ έθαζμ ηαζ ηα πηδηζηά 

ζοζηαηζηά ημο οδνμθφιαημξ ζε πμζυηδηα 10 ιL αναζχεδηακ επζιένμοξ ιε 

δζαζεοθαζεένα, ζε ακαθμβία 1:100 (v/v). ηδκ ζοκέπεζα ιε ηδκ αμήεεζα ιζηνμζφνζββαξ 

εζζήπεδ πμζυηδηα 1 ιL απυ ηάεε αναζςιέκμ δείβια ιε ηδκ ηεπκζηή “splitless” ζημ 

ζφζηδια έβποζδξ ημο αένζμο πνςιαημβνάθμο 5890ΗΗ ηδξ Hewlett-Packard, μ μπμίμξ 

ήηακ εθμδζαζιέκμξ ιε ηνζπμεζδή ζηήθδ HP-5ms (30m x 0,25mm, i.d.: 0,25ιm) ηαζ 
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θαζιαηυιεηνμ ιαγχκ HP 5972. Οζ εενιμηναζίεξ ημο ζοζηήιαημξ εζζαβςβήξ ημο 

δείβιαημξ ηαζ ημο ακζπκεοηή νοειίζηδηακ ζημοξ 220
μ
C ηαζ 290

μ
C ακηίζημζπα. Σμ 

εενιμηναζζαηυ πνυβναιια λεηίκδζε απυ ημοξ 60
μ
C, θεάκμκηαξ ζηαδζαηά ζημοξ 

240
μ
C ιε νοειυ ιεηααμθήξ 3

μ
C ακά θεπηυ (3

μ
C/min), υπμο ηαζ πανέιεζκε βζα 10 

θεπηά. Ωξ θένμκ αένζμ πνδζζιμπμζήεδηε ήθζμ (He) ιε νμή 1 mL/min. Ζ ηαοημπμίδζδ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ έβζκε ζοβηνίκμκηαξ ηα θάζιαηα ιαγχκ ημοξ ιε ηα ακηίζημζπα 

θάζιαηα πμο ειπενζηθείμκηαζ ζηζξ δθεηηνμκζηέξ αζαθζμεήηεξ NIST 98, Wiley 275 

ηαζ ζηδκ δζεεκή αζαθζμβναθία (Adams, 2007), ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ 

θαζιάηςκ ιαγχκ ιε ημοξ πνυκμοξ έηθμοζδξ πνυηοπςκ δζαθοιάηςκ  

 

 

5.2 Πξνεηνηκαζία πιηθώλ γηα ηηο βηνινγηθέο δνθηκέο 

 

ηα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ιεθεηήεδηε δ αζμθμβζηή δνάζδ 

δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ ηςκ θοηχκ O. basilicum ηαζ R. chalepensis επί ηςκ A. 

gossypii, M. persicae ηαζ T. urticae. οβηεηνζιέκα, ελεηάζηδηε δ ημλζηή δνάζδ ηςκ 

αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ οδνμθοιάηςκ ηςκ παναπάκς θοηχκ ηαεχξ ηαζ δ επίδναζδ ημοξ 

ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ηςκ επενχκ. Αηυιδ, ενεοκήεδηε ηοπυκ επίδναζδ ηςκ 

αζεενίςκ εθαίςκ ζημοξ απμβυκμοξ ηαζ ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ηςκ A. gossypii 

ηαζ M. persicae ηαζ ζηδκ εηημθαρζιυηδηα ηςκ ςχκ ημο T. urticae.  

 

 

5.2.1 Αλάπηπμε ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ  

 

Γζα ηα αζμθμβζηά πεζνάιαηα πνδζζιμπμζήεδηακ θοηά αββμονζμφ (Cucumis 

sativus L. , Curcubitaceae) πμζηζθίαξ Vertigo F1 ηαζ ιεθζηγάκαξ (Solanum melongena 

L. , Solanaceae) πμζηζθίαξ Bonica F1 ηα μπμία πμνδβήεδηακ απυ ηδκ εηαζνεία 

πφνμο.  

Ζ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε πνμαθάζηδζδ ζπυνςκ ζε 

πθαζηζηέξ παθέηεξ. Οζ παθέηεξ (Δζη. 18, 19) εκαπμεέημκηακ ζε πθαζηζημφξ δίζημοξ 

ηαζ ημπμεεημφκηακ εκηυξ εζδζηχκ εκημιμζηεβχκ ηθςαχκ, δζαζηάζεςκ 81cm x70cm x 

80cm, ζημ εενιμηήπζμ ιε εενιμηναζία 25±1
μ
C (Δζη. 20). Ο ζηεθεηυξ ηςκ ηθςαχκ 

ήηακ λφθζκμξ ηαζ έθενε ηαηάθθδθα πνμζανιμζιέκδ θεπηή ιμοζεθίκα.  
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Δηθόλα 18. Πθαζηζηυξ δίζημξ (παθέηα)              Δηθόλα 19. πμνυθοηα 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ)                          (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

                           Δηθόλα 20. Ξφθζκμξ ηθςαυξ (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

5.2.2 Γηαηήξεζε ησλ θπηώλ  

 

Όηακ ηα θοηάνζα εκηυξ ηςκ δίζηςκ είπακ δφμ πναβιαηζηά θφθθα, 

ιεηαθοηεφμκηακ ζε πθαζηζηέξ βθάζηνεξ δζαιέηνμο 7.5cm ηαζ φρμοξ 9cm, 

ημπμεεημφκηακ ζε πθαζηζημφξ δίζημοξ ηαζ ιεηαθένμκηακ ζε εκημιμζηεβείξ ηθςαμφξ 

ζημ εενιμηήπζμ. Σα θοηά εθέβπμκηακ ηαζ πμηίγμκηακ ηαεδιενζκά ιέπνζ κα θεάζμοκ 

ζημ ζηάδζμ πέιπημο ή έηημο πναβιαηζημφ θφθθμο χζηε κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηζξ 

εηηνμθέξ ή ηα πεζνάιαηα (Δζη. 21 α, α). Καε‟ υθδ ηδκ δζάνηεζα ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ 

δεκ εθανιυζηδηε θίπακζδ μφηε έβζκε πνήζδ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ. Ζ ίδζα 

δζαδζηαζία επακαθαιαακυηακ ηαζ βζα ηα δφμ είδδ ηδπεοηζηχκ. 
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                            α)                                                                     β) 

Δηθόλα 21. α) Φοηάνζα ιεθζηγάκαξ, β) Φοηάνζα αββμονζμφ (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

5.2.3 Δθηξνθή ησλ A. gossypii, M. persicae θαηT. urticae 

 

Όηακ ηα θοηά έθηακακ ζημ ηαηάθθδθμ ζηάδζμ ακάπηολδξ ιεηαθένμκηακ εκηυξ 

δίζηςκ ζε λφθζκμοξ ηθςαμφξ υπμο δζαηδνμφκηακ μζ εηηνμθέξ. Σμ A. gossypii 

εηηνεθυηακ ζε θοηά αββμονζμφ (Δζη. 22, 23) ηαζ ημ M. persicae ζε θοηά ιεθζηγάκαξ 

(Δζη. 24, 25). Πνμζαεαθδιέκα ιε αθίδεξ θφθθα απμηυπημκηακ ηαζ ημπμεεημφκηακ 

ζηα „ηαεανά‟ θοηά χζηε κα επζηαπφκεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ημοξ ζηα κέα θοηά. Ζ ίδζα 

δζαδζηαζία θάιαακε πχνα ηαζ βζα ημ άηανζ T. urticae (Δζη. 26) πμο εηηνεθυηακ ζε 

θοηά αββμονζμφ. 

 

 

 

               Δηθόλα 22. Δηηνμθή A. gossypii (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 
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                        Δηθόλα 23. Δκήθζημ ηαζ κφιθεξ A. gossypii ζε θφθθμ αββμονζμφ 

                       (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

            Δηθόλα 24. Δηηνμθή M. persicae (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 
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                     Δηθόλα 25. Δκήθζημ ηαζ κφιθεξ M. persicae ζε θφθθμ ιεθζηγάκαξ 

                     (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

 

 

                       Δηθόλα 26. Γζάθμνα ζηάδζα T. urticae ζε θφθθμ αββμονζμφ 

                       (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

Σα θοηά εθέβπμκηακ ηαεδιενζκά βζα ηοπυκ πνμζαμθέξ απυ παναζζημεζδή ή 

ανπαηηζηά, εκχ πμηίγμκηακ ηάεε δφμ ή ηαζ ηνεζξ διένεξ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο 

θοημφ. Οζ εηηνμθέξ δζαηδνμφκηακ ζε πχνμ εθεβπυιεκςκ ζοκεδηχκ (εκημιμηνμθείμ) 
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ιε εενιμηναζία 25±1
μ
C, ζπεηζηή οβναζία 65±5% ηαζ θςημπενίμδμ 16 χνεξ θςξ: 8 

χνεξ ζηυημξ.  

 

 

5.2.4 Αηνκηθνί θισβνί 

 

Αημιζημί ηθςαμί πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ αθίδςκ πάκς ζε 

θφθθα θοηχκ αββμονζμφ ή ιεθζηγάκαξ (Δζη. 27). Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημο αημιζημφ 

ηθςαμφ ήηακ μνβακηίκα ηαζ μζ δζαζηάζεζξ αοημφ 22.5cm x 13.5cm. ημ άκς ιένμξ 

οπήνπε εκζςιαηςιέκδ ημνδέθα ιήημοξ 21cm δ μπμία αμδεμφζε ζημ ηθείζζιμ ημο 

ηθςαμφ, χζηε κα απμηνέπεηαζ δ έλμδμξ ηςκ εκηυιςκ. 

Κάεε θφθθμ αββμονζμφ ή ιεθζηγάκαξ ηαθοπηυηακ απυ έκακ αημιζηυ ηθςαυ, 

αθμφ πνμδβμοιέκςξ είπακ ημπμεεηδεεί ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο θφθθμο ηα έκημια 

ηαζ είπε βίκεζ δ ηαηάθθδθδ επέιααζδ.  

 

 

 

                                               Δηθόλα 27. Αημιζημί ηθςαμί 

                                              (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

 

5.2.5 Σξπβιία θαη εηδηθέο θαηαζθεπέο 

 

Έβζκε πνήζδ εζδζηά δζαιμνθςιέκςκ ηνοαθίςκ Petri δζαιέηνμο 14cm ηαζ 

φρμοξ 1.5cm ζηδκ άκς επζθάκεζα ηςκ μπμίςκ είπακ δζακμζπεεί δφμ μπέξ δζαιέηνμο 
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4cm (Δζη. 28). Οζ μπέξ ηαθφπημκηακ ιε θεπηή ιμοζεθίκα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ 

ζηακμπμζδηζημφ αενζζιμφ ζημ εζςηενζηυ ημο ηνοαθίμο. Σα ηνοαθία 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηα παναηάης: 

1. ιεηαθμνά θφθθςκ, πμο πενζείπακ ιεβάθμ ανζειυ αηυιςκ, απυ ηζξ εηηνμθέξ 

ζημκ ενβαζηδνζαηυ πχνμ, 

2. ημπμεέηδζδ εκδθίηςκ απυ υθα ηα είδδ επενχκ ιε ζημπυ ημκ ζοβπνμκζζιυ 

ημοξ ηαζ 

3. ημπμεέηδζδ κοιθχκ 1δξ δθζηίαξ απυ ηζξ επειαάζεζξ βζα δζενεφκδζδ ηδξ 

επίδναζδξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ζε αοηέξ ηαζ ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ 

ημοξ.  

 

 

 

Δηθόλα 28. Δζδζηά δζαιμνθςιέκμ ηνοαθίμ Petri (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

Δπίζδξ, πνδζζιμπμζήεδηε εζδζηή ηαηαζηεοή βζα ηδκ δζελαβςβή ηςκ 

πεζναιάηςκ πμο αθμνμφζακ ημ άηανζ T. urticae. ηδκ εζηυκα 29 ακαπανζζηάηαζ δ 

ηαηαζηεοή αοηή, δ μπμία απανηίγεηαζ απυ πθαζηζηυ ηνοαθίμ Petri δζαιέηνμο 8cm ηαζ 

φρμοξ 1.5cm, βειζζιέκμ ιε θφθθα δζδεδηζημφ πανηζμφ επάκς ζηα μπμία ημπμεεηείημ 

δίζημξ ζπμββμπεηζέηαξ (vetex) ίζδξ δζαιέηνμο ιε εθεφεενμ άηνμ. Δκ ζοκεπεία, 

ημπμεεηείημ ακεζηναιιέκμ ημ θφθθμ αββμονζμφ, δίζημξ ζπμββμπεηζέηαξ (vetex) ιε 

μπή δζαιέηνμο 2.5cm, πθαζηζηυ ηάθοιια ιε μπή ίζδξ δζαιέηνμο βζα ηδκ ζηήνζλδ ηδξ 
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ηαηαζηεοήξ ηαζ ηέθμξ πθαζηζηυ ηαπάηζ δζαιέηνμο 5cm ηαζ φρμοξ 1.5cm ιε 

ιμοζεθίκα βζα ημκ αενζζιυ ημο εζςηενζημφ.  

Οζ ηαηαζηεοέξ ιεηαθένμκηακ εκηυξ θεοημφ πθαζηζημφ δίζημο δζαζηάζεςκ 

43cm x 32cm x 3cm μ μπμίμξ πθδνςκυηακ ιε κενυ. Με ηδκ απμννυθδζδ κενμφ απυ 

ημ εθεφεενμ άηνμ ηδξ ζπμββμπεηζέηαξ επζηοβπάκμκηακ δ δζαηήνδζδ ηδξ ζπανβήξ ημο 

θφθθμο. 

 

 

Δηθόλα 29. Δζδζηή ηαηαζηεοή βζα ηδκ δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ ημο T. urticae  

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

5.3 Γηεμαγσγή πεηξακάησλ 

 

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ημλζηυηδηαξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ οδνμθοιάηςκ 

ημοξ επί ηςκ A. gossypii, M. persicae ηαζ T. urticae, δ ζεζνά ηςκ εκενβεζχκ 

πενζεθάιαακε ημκ ζοβπνμκζζιυ ηςκ εκηυιςκ ηαζ αηάνεςκ ιε ζημπυ ηδκ ακάπηολδ 

ζηακμπμζδηζημφ ανζειμφ αηυιςκ ίδζαξ δθζηίαξ, ηδκ παναζηεοή ηςκ βαθαηηςιάηςκ 

ηαζ ηέθμξ ηζξ επειαάζεζξ. 
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5.3.1 πγρξνληζκόο ελήιηθσλ εληόκσλ θαη αθάξεσλ 

 

Ζ ζοθθμβή ηςκ αθίδςκ ηαζ ημο ηεηνάκοπμο πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα 

πεζνάιαηα έβζκακ απυ θφθθα θοηχκ αββμονζμφ ηαζ ιεθζηγάκαξ ηςκ εηηνμθχκ, ζηα 

μπμία είπακ ακαπηοπεεί ιεβάθμζ πθδεοζιμί. Με ηδκ πνήζδ θεπημφ πζκέθμο ηαζ ηδκ 

αμήεεζα ζηενεμζημπίμο ιεηαθένμκηακ 10-15 εκήθζηα άπηενα εδθοηά άημια αθίδςκ 

ηαζ 20-25 εκήθζηα εδθοηά άημια ηεηνάκοπμο, ζε ηάεε έκα απυ ηα εζδζηά 

δζαιμνθςιέκα ηνοαθία.  

Ζ αάζδ ηςκ ηνοαθίςκ είπε επζηαθοθεεί ιε θεπηή ζηνχζδ ηαηάθθδθα 

δζαανεβιέκμο ιε κενυ αάιααημξ, επί ηδξ μπμίαξ είπε ημπμεεηδεεί ηειάπζμ θφθθμο 

αββμονζμφ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ A. gossypii ηαζ T. urticae (Δζη. 30), εκχ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο M. persicae θφθθμ ιεθζηγάκαξ. ημ ζδιείμ ημπήξ ημο ιίζπμο ημο 

θφθθμο ημπμεεηείημ ημιιάηζ δζαανεβιέκμο αάιααημξ, χζηε ημ θφθθμ κα δζαηδνείηαζ 

ζηδκ ηαθφηενδ δοκαηή ηαηάζηαζδ. 

Μεηά ηδκ εζζαβςβή ηςκ εκηυιςκ ηαζ αηάνεςκ αημθμοεμφζε ηθείζζιμ ηςκ 

ηνοαθίςκ ιε θζθι παναθίκδξ (παναθίθι) ηαζ ιεηαθμνά ημοξ ζε εάθαιμ εθεβπυιεκςκ 

ζοκεδηχκ ιε εενιμηναζία 25±1
μ
C, ζπεηζηή οβναζία 65±5% ηαζ θςημπενίμδμ 16 

χνεξ θςξ: 8 χνεξ ζηυημξ. Μεηά ηδκ πανέθεοζδ εκυξ 24χνμο ηα εκήθζηα 

αθαζνμφκηακ ηαζ ηα ηνοαθία ιε ηζξ κφιθεξ 1δξ δθζηίαξ ηςκ αθίδςκ ή ιε ηα ςά ημο 

ηεηνάκοπμο επακαημπμεεημφκηακ ζημκ εάθαιμ υπμο ηαζ δζαηδνμφκηακ ιέπνζ ηδκ 

ειθάκζζδ ηςκ εκδθίηςκ ημοξ. Καηά ημκ ηνυπμ αοηυ θαιαάκμκηακ εκήθζηα άημια 1δξ 

διέναξ ηαζ απυ ηα ηνία είδδ επενχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα αζμθμβζηά 

πεζνάιαηα. 
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Δηθόλα 30. Σνοαθία Petri εκηυξ ηςκ μπμίςκ ημπμεεηείημ ημ θφθθμ ιε εκήθζηα εδθοηά ιε 

ζημπυ ηδκ απυηηδζδ εκδθίηςκ ίδζαξ δθζηίαξ (ζοβπνμκζζιυξ) (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

5.3.2 Παξαζθεπή γαιαθησκάησλ 

 

Γζα κα ιεθεηδεεί δ επίδναζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηςκ O. basilicum ηαζ R. 

chalepensis ζημοξ επενμφξ A. gossypii, M. persicae ηαζ T. urticae, παναζηεοάγμκηακ 

βαθαηηχιαηα πμο πενζείπακ λεπςνζζηά ημ ηάεε έθαζμ ημ μπμίμ είπε παναθδθεεί υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημ 5.1.2. 

Μεηά απυ πνμηαηανηζηά πεζνάιαηα ηαζ ιε αάζδ πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ 

(Petrakis et al., 2014; Petrakis et al., 2015) δμηζιάζηδηακ πέκηε δζαθμνεηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ απυ ηάεε έθαζμ ηαζ ζημοξ ηνεζξ επενμφξ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ήηακ: 

0.05% (v/v), 0.1% (v/v), 0.25% (v/v), 0.5% (v/v) ηαζ 1% (v/v). οκμθζηά 

παναζηεοάζηδηακ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ 1200mL βαθαηηχιαημξ. Ζ αναίςζδ ηςκ 

αζεενίςκ εθαίςκ πναβιαημπμζμφκηακ ζε απζμκζζιέκμ κενυ ιε ηδκ πνμζεήηδ δφμ 

βαθαηηςιαημπμζδηχκ ημο Tween 80 ηαζ ημο Triton X-100.  

Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ: 

 εενιαζκυιεκμξ ιαβκδηζηυξ ακαδεοηήναξ 

 ηνοζηαθθςηήνζμ 

 ζηαηυ 
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 μβημιεηνζηυξ ηφθζκδνμξ 

 ηςκζηή θζάθδ 

 πχια απυ Tephlon 

 οδαηυθμοηνμ οπενήπςκ 

 βοάθζκδ πμάκδ 

 ρεηαζηήναξ ηςκ 50mL 

 πζπέηεξ δζαθυνςκ υβηςκ 

 βαθαηηςιαημπμζδηέξ, αζεένζα έθαζα, απζμκζζιέκμ κενυ 

 

Ανπζηά, ημ ηνοζηαθθςηήνζμ, αθμφ πθδνςκυηακ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ιέπνζ ημ 

ιέζμκ ημο, ημπμεεηείημ ζημκ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα μ μπμίμξ είπε νοειζζηεί ζε 

εενιμηναζία 90
μ
C πενίπμο. Έπεζηα, εζζάβμκηακ δζαδμπζηά ζημ εζςηενζηυ ημο ηα 

θζαθίδζα ιε ημοξ βαθαηηςιαημπμζδηέξ ηαζ αθήκμκηακ εηεί ιέπνζ κα εενιακεμφκ 

ηυζμ, χζηε ημ πενζεπυιεκμ κα είκαζ πζμ νεοζηυ ηαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ. 

Γεοηενεουκηςξ, πμζυηδηα απζμκζζιέκμο κενμφ ίζδ ιε 40mL ημπμεεηείημ ζηδκ 

ηςκζηή θζάθδ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα πνμζηίεεκημ ακάθμβμξ υβημξ απυ ημοξ 

βαθαηηςιαημπμζδηέξ ζε ζοβηέκηνςζδ 0.2 % (v/v) ηαζ ημ ηάεε αζεένζμ έθαζμ (ιε ηδκ 

αμήεεζα πζπέηαξ), πνμηεζιέκμο κα θδθεεί ηάεε ιία απυ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ. Γζα κα 

πναβιαημπμζδεεί δ βαθαηηςιαημπμίδζδ, δ ηςκζηή θζάθδ ζθναβίγμκηακ ιε πχια απυ 

Tephlon ηαζ ειααπηζγυηακ ζημ οδαηυθμοηνμ οπενήπςκ, ζοπκυηδηαξ 35 kHz, ζε 

εενιμηναζία 25
μ
C βζα 30 θεπηά. ε πενίπηςζδ δδιζμονβίαξ θοζαθίδςκ αημθμφεδζε 

ιδπακζηή ακάδεοζδ ιέπνζ ηαηάννεοζδξ αοηχκ. 

Σέθμξ, ημ βαθάηηςια πμο πνμέηοπηε εκζςιαηςκυηακ ιε ηδκ αμήεεζα πμάκδξ 

ζημκ ρεηαζηήνα ηαζ πνδζζιμπμζμφκηακ αιέζςξ ιεηά ζηα αζμθμβζηά πεζνάιαηα. Ζ 

ίδζα δζαδζηαζία επακαθαιαακυηακ ηαζ βζα ηα δφμ έθαζα υθςκ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ. 

 

 

5.3.3 Πξνεηνηκαζία πδξνιπκάησλ  

 

Όζμκ αθμνά ηα οδνμθφιαηα αοηά πνδζζιμπμζήεδηακ ζηα πεζνάιαηα 

αοημφζζα, υπςξ παναθήθεδηακ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ηδξ οδνμαπυζηαλδξ ηαζ πςνίξ κα 

οπμζημφκ πεναζηένς επελενβαζία. οθθέβμκηακ πενίπμο 40mL οδνμθφιαημξ έπεζηα 

απυ ηάεε ιία εη ηςκ δφμ απμζηάλεςκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηάεε θοηυ. 

οκμθζηά, πνμέηορακ φζηενα απυ ζοκέκςζδ δφμ οδνμθφιαηα, ααζζθζημφ ηαζ 
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απήβακμο, υβημο 80mL. Μέπνζ ηδκ εθανιμβή ημοξ αοηά ζοκηδνήεδηακ ζημ ροβείμ 

ζημοξ 4
μ
C.  

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ επίδναζδ ηςκ οδνμθοιάηςκ εθέβπεδηε ζημ έκα εη ηςκ 

δφμ εζδχκ αθίδςκ, ζοβηεηνζιέκα ζημ A. gossypii, θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ εοαζζεδζίαξ 

πμο πανμοζίαζε ζηα πεζνάιαηα ηςκ βαθαηηςιάηςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ M. persicae 

ηαζ ζημ άηανζ T. urticae. 

 

 

5.3.4 Γηαδηθαζία επεκβάζεσλ 

 

Βηνδνθηκέο γηα έιεγρν ηεο ηνμηθήο δξάζεο (πξόθιεζεο ζλεζηκόηεηαο) θαη 

επίδξαζεο ζην αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό ηνπ A. gossypii, M. persicae θαη T. 

urticae, ησλ αηζεξίσλ ειαίσλ θαη ησλ πδξνιπκάησλ ηνπο  

 

ηα πεζνάιαηα έβζκε έθεβπμξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ δνάζδξ ηςκ 

αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ οδνμθοιάηςκ ημοξ, ζηζξ αθίδεξ ηαζ ζημκ ηεηνάκοπμ. 

 

 

Α) Δπεκβάζεηο ζην A. gossypii θαη ζην M. persicae 

 

Πναβιαημπμζήεδηακ ρεηαζιμί θφθθςκ ζε θοηά αββμονζμφ ηαζ ιεθζηγάκαξ ιε 

βαθαηηχιαηα αζεενίςκ εθαίςκ μνζζιέκςκ ζοβηεκηνχζεςκ. Ωξ ιάνηονεξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ απζμκζζιέκμ κενυ, βαθάηηςια πμο ζηενμφηακ αζεένζμο εθαίμο ηαζ 

εκημιμηηυκα ζηεοάζιαηα. Σα θοηά πμο επζθέπεδηακ βζα ηάεε ιεηαπείνζζδ 

ανίζημκηακ ζημ ίδζμ ζηάδζμ ακάπηολδξ ηςκ 5-6 πναβιαηζηχκ θφθθςκ. Ζ δζαδζηαζία 

πμο αημθμοεήεδηε ηαζ βζα ηα δφμ είδδ αθίδςκ ήηακ δ παναηάης. 

Ανπζηά 5 εκήθζηα εδθοηά άπηενα άημια αθίδςκ δθζηίαξ ιζηνυηενδξ ηςκ 24h, 

ημπμεεημφκηακ ζηδκ ηάης επζθάκεζα εκυξ θφθθμο ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ρεηάγμκηακ ιε 

βαθάηηςια αζεένζμο εθαίμο απυ απυζηαζδ 20cm ιέπνζ απμννμήξ (15-17 ρεηαζιμί) 

ιε ρεηαζηήνα πςνδηζηυηδηαξ 50mL. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιάνηονα θάιαακακ πχνα 

ρεηαζιμί ιε απζμκζζιέκμ κενυ, εκχ ηςκ εκημιμηηυκςκ ρεηαζιμί ιε ζηεοάζιαηα 

πμο είπακ έβηνζζδ βζα ημ ηάεε είδμξ ηαζ ηαθθζένβεζα, ζοβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα ηδξ 

δναζηζηήξ μοζίαξ pymetrozine (Plenum 50WG) βζα ημ A. gossypii ηαζ ηδξ δναζηζηήξ 

μοζίαξ deltamethrin (Decis 2.5EC) βζα ημ M. persicae, ζηζξ ζοκζζηχιεκεξ δυζεζξ 20g 
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ζηεοάζιαημξ ακά 100L ρεηαζηζημφ οβνμφ ηαζ 50mL ζηεοάζιαημξ ακά 100L 

ρεηαζηζημφ οβνμφ ακηίζημζπα. Αημθμφεςξ, ημ ρεηαζιέκμ θφθθμ ηαθοπηυηακ απυ 

αημιζηυ ηθςαυ (αθ. πανάβναθμ 5.2.4) ιεηά απυ δζάζηδια 1 θεπημφ απυ ημκ 

ρεηαζιυ. ε ηάεε θοηυ ρεηάγμκηακ 2 θφθθα. Πναβιαημπμζμφκηακ 10 επακαθήρεζξ, 

μπυηε ζοκμθζηά πνδζζιμπμζμφκηακ 50 άημια αθίδςκ ηαζ ηαη΄ επέηηαζδ 5 θοηά βζα 

ηάεε ζοβηέκηνςζδ, ιάνηονα  ηαζ εκημιμηηυκμ ζηεφαζια (Δζη. 31). 

Μεηά ημ ηέθμξ ηςκ ρεηαζιχκ ηα θοηά ιε ημοξ αημιζημφξ ηθςαμφξ 

ημπμεεημφκηακ ζε πθαζηζηυ δίζημ ηαζ ιεηαθένμκηακ ζημκ εάθαιμ. Οζ ζοκεήηεξ πμο 

δζαηδνμφκηακ ιέπνζ ημ πέναξ ηςκ πεζναιάηςκ ήηακ: εενιμηναζία 25±1
μ
C, ζπεηζηή 

οβναζία 65±5% ηαζ θςημπενίμδμ 16 χνεξ θςξ: 8 χνεξ ζηυημξ. Ζ επζαίςζδ ηαζ μζ 

απυβμκμζ ηςκ αθίδςκ ηαηαβνάθμκηακ ηάεε 24 χνεξ βζα 7 διένεξ. ε ηάεε πενίπηςζδ 

ηα κεανά άημια απμιαηνφκμκηακ. Οζ ίδζεξ εκένβεζεξ αημθμοεήεδηακ ηαζ βζα ηα 

οδνμθφιαηα πμο εθανιυζηδηακ επί ημο A. gossypii. 

 

 

                                    

Δηθόλα 31. Φοηυ αββμονζμφ (ανζζηενά) ηαζ ιεθζηγάκαξ (δελζά), θφθθα ιε αθίδεξ ηα μπμία 

είπακ ρεηαζηεί ηαζ ηαθοθεεί ιε αημιζηυ ηθςαυ (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

Β) T. urticae 

 

Έθααακ πχνα ρεηαζιμί θοθθζηχκ δίζηςκ αββμονζμφ ιε βαθαηηχιαηα 

αζεενίςκ εθαίςκ μνζζιέκςκ ζοβηεκηνχζεςκ. Ωξ ιάνηονεξ πνδζζιμπμζήεδηακ 

απζμκζζιέκμ κενυ, βαθάηηςια πμο ζηενμφκηακ αζεένζμο εθαίμο ηαζ εκημιμηηυκμ-

αηανεμηηυκμ ζηεφαζια. 
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Ανπζηά 5 εκήθζηα εδθοηά άημια ηεηνάκοπμο ημπμεεημφκηακ ζηδκ 

ακεζηναιιέκδ επζθάκεζα ημο θφθθμο αββμονζμφ εκηυξ ηδξ εζδζηήξ ηαηαζηεοήξ πμο 

πενζβνάθδηε παναπάκς (αθ. πανάβναθμ 5.2.5) ηαζ αημθμοεμφζε ρεηαζιυξ ημο 

θοθθζημφ δίζημο (3 ρεηαζιμί) ιε ρεηαζηήνα πςνδηζηυηδηαξ 50mL. ηδκ πενίπηςζδ 

ημο ιάνηονα πναβιαημπμζμφκηακ ρεηαζιμί ιε απζμκζζιέκμ κενυ, εκχ ημο 

εκημιμηηυκμο-αηανεμηηυκμο ρεηαζιμί ιε ζηεφαζια ηδξ δναζηζηήξ μοζίαξ 

abamectin (Abamectin 1.8EC), ζηδκ ζοκζζηχιεκδ δυζδ 80mL ζηεοάζιαημξ ακά 

100L ρεηαζηζημφ οβνμφ. 

Δκ ζοκεπεία, ηθείκμκηακ μζ ηαηαζηεοέξ ιε ημ ηαπάηζ ηαζ θάζηζπμ 

εθανιμγυηακ πενζιεηνζηά βζα πεναζηένς ζηήνζλδ (Δζη. 32). Οζ ηαηαζηεοέξ 

ημπμεεημφκηακ εκηυξ πθαζηζημφ δίζημο πθδνςιέκμο ιε κενυ ηαζ ιεηαθένμκηακ ζημκ 

εάθαιμ, ζε ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ 25±1
μ
C, ζπεηζηήξ οβναζίαξ 65±5% ηαζ 

θςημπενζυδμο 16 χνεξ θςξ: 8 χνεξ ζηυημξ. οκμθζηά 10 επακαθήρεζξ θάιαακακ 

πχνα ηαζ 50 άημια ηεηνάκοπμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ, ιάνηονα 

ηαζ ζηεφαζια. Ζ επζαίςζδ ηαζ ημ ςμπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ημο ηεηνάκοπμο 

ηαηαβνάθμκηακ ηάεε 24 χνεξ βζα 7 διένεξ. ε ηάεε παναηήνδζδ απμιαηνφκμκηακ ηα 

ςά ημο ηεηνάκοπμο. Ζ ίδζα ζεζνά εκενβεζχκ πναβιαημπμζμφκηακ ηαζ βζα ηα 

οδνμθφιαηα επί ημο T. urticae. 

 

 

 

Δηθόλα 32. Δζδζηά ηνμπμπμζδιέκα ηνοαθία Petri πμο πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ 

επίδναζδξ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ οδνμθοιάηςκ ζε άημια (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 
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Επίδξαζε αηζεξίσλ ειαίσλ ζηνπο απνγόλνπο ησλ ςεθαζκέλσλ αθίδσλ θαη ζην 

αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό απηώλ 

 

Γζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ πζεακήξ ζοκέπζζδξ φπανλδξ επίδναζδξ ημο αζεενίμο 

εθαίμο ζηδκ ακαπαναβςβή ηςκ απμβυκςκ ηςκ ρεηαζιέκςκ αθίδςκ ηαζ ημο 

ηεηνακφπμο δζελήπεδ ημ παναηάης πείναια. Καηά ηδκ παναηήνδζδ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 

5δξ διέναξ, κφιθεξ 1δξ δθζηίαξ ζοθθέβμκηακ απυ ηζξ επακαθήρεζξ ηάεε 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ημπμεεημφκηακ εκηυξ εζδζηά δζαιμνθςιέκςκ ηνοαθίςκ (αθ. 

πανάβναθμ 5.2.5). Αθήκμκηακ ιέπνζ κα εκδθζηζςεμφκ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

θαιαάκμκηακ ιεηνήζεζξ επί ηςκ απμβυκςκ ημοξ. Ζ δζελαβςβή ηδξ δεφηενδξ αοηήξ 

θάζδξ ηςκ πεζναιάηςκ βζκυηακ ςξ ελήξ. 

Νφιθεξ (απυβμκμζ) πμο ανίζημκηακ ζηα ρεηαζιέκα θφθθα ηδκ 1δ, 3δ ή 5δ 

διένα απυ ηδκ επέιααζδ ιεηαθένμκηακ ηαζ ημπμεεημφκηακ λεπςνζζηά ζε ηνοαθία ιε 

ρεηαζιέκμ (είπε ρεηαζηεί ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ανπζηή 

επέιααζδ) ηαζ αρέηαζημ θφθθμ. Ωξ ιάνηονεξ πνδζζιμπμζήεδηακ ρεηαζιέκα ιε 

απζμκζζιέκμ κενυ θφθθα ηαζ αρέηαζηα θφθθα αββμονζμφ ή ιεθζηγάκαξ, ακάθμβα ιε 

ημ είδμξ ηδξ αθίδαξ. ε ηάεε πενίπηςζδ μ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ πενίπμο 15. Σα ηνοαθία ιεηαθένμκηακ ζημκ εάθαιμ ηαζ 

πανέιεκακ εηεί εκηυξ πθαζηζημφ δίζημο ζε ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ 25±1
μ
C, 

ζπεηζηήξ οβναζίαξ 65±5% ηαζ θςημπενζυδμο 16 χνεξ θςξ: 8 χνεξ ζηυημξ. Μέπνζ ηδκ 

εκδθζηίςζδ ηςκ αθίδςκ βζκυηακ ηαεδιενζκυξ έθεβπμξ ηδξ επζαίςζδξ ημοξ ηαζ εκ 

ζοκεπεία, ηαηαβναθυηακ μ ανζειυξ ηςκ απμβυκςκ ημοξ ηάεε 24 χνεξ βζα 7 διένεξ.  

 

 

Επίδξαζε ησλ αηζεξίσλ ειαίσλ ζηελ εθθνιαςηκόηεηα ησλ σώλ ηνπ ηεηξάλπρνπ 

 

Καηά ακηζζημζπία ιε ηδκ ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ επειαάζεςκ ζημοξ 

απμβυκμοξ ηςκ αθίδςκ, ηαηά ηζξ παναηδνήζεζξ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ, ςά ηεηνακφπμο 

ζοθθέβμκηακ απυ ηζξ επακαθήρεζξ ηάεε ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ημπμεεημφκηακ εκηυξ 

εζδζηήξ ηαηαζηεοήξ (αθ. πανάβναθμ 5.2.5). ηδκ ζοκέπεζα, θαιαάκμκηακ ιεηνήζεζξ 

επί ηδξ εηηυθαρδξ ηςκ ςχκ. Ζ πεζναιαηζηή δζαδζηαζία πναβιαημπμζμφκηακ ςξ 

παναηάης. 

Ανπζηά 20 ςά 1δξ διέναξ (ηαζ ακηίζημζπα 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ) απυ ηζξ 

επειαάζεζξ ημπμεεημφκηακ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ρεηαζιέκμο θφθθμο αββμονζμφ πμο 



 

53 
 

είπε δεπεεί ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ιε ηζξ επειαάζεζξ, ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή. Καηυπζκ 

ημ θφθθμ ημπμεεηείημ ακεζηναιιέκμ εκηυξ ηςκ εζδζηά ηνμπμπμζδιέκςκ ηνοαθίςκ. Ωξ 

ιάνηονεξ πνδζζιμπμζήεδηακ θφθθα ρεηαζιέκα ιε απζμκζζιέκμ κενυ. Οζ εζδζηέξ 

ηαηαζηεοέξ ιεηαθένμκηακ εκηυξ πθδνςιέκμο ιε κενυ πθαζηζημφ δίζημο ζημκ 

εάθαιμ ζε ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ 25±1
μ
C, ζπεηζηήξ οβναζίαξ 65±5% ηαζ 

θςημπενζυδμο 16 χνεξ θςξ: 8 χνεξ ζηυημξ ηαζ αημθμοεμφζε ηαηαβναθή ηδξ 

εηηυθαρδξ ηςκ ςχκ ηάεε 24 χνεξ βζα 7 διένεξ απυ ηδκ πνχηδ εηηυθαρδ. 

 

 

5.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

 

Σα δεδμιέκα πμο αθμνμφζακ ηδκ εκδζζιυηδηα ηαζ ημκ ανζειυ απμβυκςκ ηςκ 

A. gossypii, M. persicae ηαζ T. urticae βζα ηάεε ιεηαπείνζζδ ακαθφεδηακ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ακάθοζδ δζαζπμνάξ ιε έκακ, δφμ ή ηνεζξ πανάβμκηεξ (Two-

way&Three-way ANOVA). Οζ ζοβηνίζεζξ ηςκ ιέζςκ πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηδκ 

δμηζιαζία Tukey-KramerHSD (α=0.05). Οζ ακαθφζεζξ έθααακ πχνα ιε ηδκ αμήεεζα 

ημο ζηαηζζηζημφ θμβζζιζημφ JMP 8 (S.A.S. Institute). Σα δεδμιέκα εκδζζιυηδηαξ 

οπέζηδζακ ηδκ βςκζαηή ιεηαηνμπή ηαζ ηςκ απμβυκςκ ηδ θμβανζειζηή. 

Δπζπνυζεεηα, δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο πμζμζημφ ηδξ 

εηημθαρζιυηδηαξ ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο έβζκε ιε ηδκ πνήζδ ηδξ δμηζιαζίαξ x
2 

(α=0.05).  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

6.1 Απόδνζε ζε αηζέξην έιαην 

 

Σα αζεένζα έθαζα ηςκ θοηχκ O. basilicum ηαζ R. chalepensis απμιμκχεδηακ 

ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ οδνμαπυζηαλδξ ηαζ δ πμζυηδηά ημοξ εηθνάζηδηε ζε mL/100g 

λδνμφ θοηζημφ οθζημφ. Οζ ηζιέξ ηςκ απμδυζεςκ ημο ααζζθζημφ ηαζ ημο απήβακμο 

ήηακ 0.6% (v/w) ηαζ 0.7% (v/w) ακηίζημζπα.  

 

 

6.2 πγθέληξσζε πδξνιπκάησλ ζε πηεηηθά ζπζηαηηθά 

 

Σα οδνμθφιαηα ημο ααζζθζημφ ηαζ ημο απήβακμο εθήθεδζακ ιεηά ημ πέναξ 

ηδξ οδνμαπυζηαλδξ. Με ηδκ ηεπκζηή πμο ακαθένεδηε ζημ πεζναιαηζηυ ιένμξ (αθ. 

5.1.3) οπμθμβίζηδηε δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ οδνμθοιάηςκ ζε πηδηζηά ζοζηαηζηά ηαζ 

εηθνάζηδηε ζε g/100mL. Οζ ηζιέξ ηςκ απμδυζεςκ βζα ημκ ααζζθζηυ ηαζ ημκ απήβακμ 

ήηακ 0.24 g/100mL ηαζ 0.22 g/100mL ακηίζημζπα.  

 

 

6.3 Απνηειέζκαηα GC-MS 

 

Ζ ακάθοζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ οδνμθοιάηςκ ημοξ, πμο 

ιεθεηήεδηακ ζηδκ πανμφζα ενβαζία, πναβιαημπμζήεδηε ιε αένζα πνςιαημβναθία ζε 

ζοκδοαζιυ ιε θαζιαηυιεηνμ ιαγχκ (GC-MS). Με ηδκ ηεπκζηή αοηή έθααε πχνα μ 

δζαπςνζζιυξ ηαζ δ ηαοημπμίδζδ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο πενζέπμκηακ ζηα 

αζεένζα έθαζα ηαζ οδνμθφιαηα πμο απμιμκχεδηακ ιε οδνμαπυζηαλδ. 
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6.3.1 Υεκηθή ζύζηαζε αηζεξίνπ ειαίνπ θαη πδξνιύκαηνο βαζηιηθνύ 

 

Καηά ηδκ πνςιαημβναθζηή ακάθοζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ηαζ ημο 

οδνμθφιαημξ ημο ααζζθζημφ εθήθεδζακ ηα παναηάης πνςιαημβναθήιαηα (πήια 1, 

2). ημ αζεένζμ έθαζμ ημο ααζζθζημφ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ανέεδηε υηζ είκαζ δ 

θζκαθμυθδ ζε πμζμζηυ 80%, εκχ ζε ιζηνυηενα πμζμζηά απακημφκ δ εοηαθοπηυθδ 

(6.4%), ημ a-trans-ιπενβαιμηέκζμ (5.4%) ηαζ δ εοβεκυθδ (3%).  

Όζμκ αθμνά ημ οδνυθοια ημο ααζζθζημφ, ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ανέεδηε επίζδξ, 

υηζ είκαζ δ θζκαθμυθδ ζε πμζμζηυ 66.5% ηαζ αημθμφεδζακ δ εοβεκυθδ ηαζ δ 

εοηαθοπηυθδ ζε πμζμζηά 18.9% ηαζ 7.1% ακηίζημζπα. Οζ δμιέξ ηςκ ηνζχκ ημζκχκ 

ζοζηαηζηχκ απεζημκίγμκηαζ ζημ ζπήια 3. 

οκμθζηά ηαοημπμζήεδηε ημ 99.4% ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο αζεενίμο εθαίμο ηαζ 

ημ 99.9% ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο οδνμθφιαημξ ημο ααζζθζημφ, ηα μπμία οπάνπμοκ ιαγί 

ιε ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ημοξ ζημκ πίκαηα 2. 

οβηνζηζηά ιε ημ αζεένζμ έθαζμ ακαθένεηαζ υηζ ημ οδνυθοια δεκ πενζείπε 

ηενπεκμεζδείξ οδνμβμκάκεναηεξ, αθθά ιυκμ μλοβμκμφπεξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ ηαζ 

πζμ πμθζηέξ. Ωξ πανάδεζβια ζδιεζχκεηαζ δ πενίπηςζδ ημο a-trans-ιπενβαιμηέκζμο, 

ημ μπμίμ είκαζ έκαξ ζεζηζηενπεκζηυξ οδνμβμκάκεναηαξ πμο πενζθαιαακυηακ ζημ 

αζεένζμ έθαζμ, εκχ απμοζίαγε απυ ημ οδνυθοια.  
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ρήκα 1. Υνςιαημβνάθδια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ 

 

 

ρήκα 2. Υνςιαημβνάθδια ημο ηθάζιαημξ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο οδνμθφιαημξ ημο 

ααζζθζημφ 
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Πίλαθαο 2: Υδιζηή ζφζηαζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ηαζ ημο ακηίζημζπμο οδνμθφιαημξ πμο 

παναθήθεδηακ ιε οδνμαπυζηαλδ απυ ημκ ααζζθζηυ (O. basilicum) 

RT 
α 

πζηαηηθά 
β Υεκηθή ζύζηαζε (%) 

γ

 
  Αηζέξην έιαην Τδξόιπκα 

11.7 Δοηαθοπηυθδ (1,8-ηζκέμθδ) 6.4 7.1 

13.4 cis-Ολείδζμ θζκαθμυθδξ (θμονακζηυ) - 1.6 

14.1 trans-Ολείδζμ θζκαθμυθδξ (θμονακζηυ) - 1.1 

15.1 Λζκαθμυθδ 80.0 66.5 

15.5 2-Φαζκοθμαζεακυθδ - 0.5 

16.7 Καιθμνά 0.2 0.3 

17.8 cis-Ολείδζμ θζκαθμυθδξ (πονακζηυ) - 1.2 

18.1 trans-Ολείδζμ θζκαθμυθδξ (πονακζηυ) - 0.2 

18.2 Σενπζκεκ-4-υθδ 0.1 0.3 

18.9 α-Σενπζκευθδ 0.8 2.2 

23.1 Ολζηυ αμνκφθζμ 0.4 - 

26.7 Δοβεκυθδ 3.0 18.9 

28.1 β-Δθειέκζμ 0.2 - 

30.1 a-trans-Μπενβαιμηέκζμ 5.4 - 

30.2 α-Γμοασέκζμ 0.1 - 

32.0 Γενιαηνέκζμ D 0.3 - 

33.0 α-Μπμοθκεζέκζμ 0.2 - 

33.4 γ-Καδζκέκζμ 0.7 - 

37.5 1,10-δζ-επζ-Κμοαεκυθδ 0.1 - 

38.6 επζ-α-Καδζκυθδ 1.5 - 

 Καηεγνξίεο πζηαηηθώλ   

 Ολοβμκμφπεξ εκχζεζξ 92.5 99.9 

 Μδ μλοβμκμφπεξ εκχζεζξ 6.9 - 

 πλνιηθά ηαπηνπνηήζεθαλ (%) 99.4 99.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α RT: Υνυκμξ ζοβηνάηδζδξ (retention time). 

β Σα ζοζηαηζηά πμο εηθμφμκηαζ απυ ηδ ζηήθδ HP-5ms παναηίεεκηαζ ιε αάζδ ημ πνυκμ ζοβηνάηδζήξ ημοξ. Ζ ηαοημπμίδζή 

ημοξ πναβιαημπμζήεδηε ζοβηνίκμκηαξ ηα θάζιαηα ιάγαξ ημοξ ιε ηα ακηίζημζπα θάζιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ 

δθεηηνμκζηέξ αζαθζμεήηεξ NIST 98, Wiley 275 ηαζ ζηδ αζαθζμβναθία (Adams, 2007), υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ ζφβηνζζδ ιε ηα 

θάζιαηα ιαγχκ ηαζ ημοξ πνυκμοξ ζοβηνάηδζδξ πνμηφπςκ μοζζχκ. 

γ  Δηαημζηζαία πενζεηηζηυηδηα ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο GC-MS. 



 

58 
 

                                                            

        α)                                                  β)                                                     γ) 

ρήκα 3. Γμιέξ α) θζκαθμυθδξ, α) εοηαθοπηυθδξ (1,8-ηζκευθδξ) ηαζ β) εοβεκυθδξ 

 

 

 

6.3.2 Υεκηθή ζύζηαζε αηζεξίνπ ειαίνπ θαη πδξνιύκαηνο απήγαλνπ 

 

Καηά ηδκ πνςιαημβναθζηή ακάθοζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ηαζ ημο 

οδνμθφιαημξ ημο απήβακμο εθήθεδζακ ηα παναηάης πνςιαημβναθήιαηα (πήια 4, 

5). ημ αζεένζμ έθαζμ ημο απήβακμο ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ανέεδηε υηζ είκαζ δ 2-

εκδεηακυκδ ζε πμζμζηυ 72%, εκχ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ απακηά δ 2-εκκεακυκδ 

(17.1%). 

Όζμκ αθμνά ημ οδνυθοια ημο απήβακμο ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ανέεδηε υηζ 

είκαζ δ 2-εκκεακυκδ ζε πμζμζηυ 77% ηαζ αημθμφεδζε δ 2-εκδεηακυκδ ζε πμζμζηυ 

8.9%. Οζ δμιέξ ηςκ δφμ ημζκχκ ζοζηαηζηχκ απεζημκίγμκηαζ ζημ ζπήια 6. 

οκμθζηά ηαοημπμζήεδηε ημ 94.7% ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο αζεενίμο εθαίμο ηαζ 

ημ 98.4% ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο οδνμθφιαημξ ημο απήβακμο, ηα μπμία οπάνπμοκ ιαγί 

ιε ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ημοξ ζημκ πίκαηα 3. 

οβηνζηζηά ιε ημ αζεένζμ έθαζμ ακαθένεηαζ υηζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

απήβακμο ημ οδνυθοια δεκ πενζείπε ηενπεκμεζδείξ οδνμβμκάκεναηεξ, αθθά ιυκμ 

μλοβμκμφπεξ εκχζεζξ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ 2-εκκεακυκδ ανέεδηε ζε ορδθυηενμ πμζμζηυ 

ζημ οδνυθοια μθείθεηαζ ζημ υηζ είκαζ πζμ πμθζηή έκςζδ απυ ηδκ 2-εκδεηακυκδ ηαζ 

βζα ημκ θυβμ αοηυ ηαείζηαηαζ πζμ οδνυθζθδ, ιε αολδιέκδ ηδκ ζοβηέκηνςζή ηδξ ζηδκ 

οδαηζηή θάζδ ηαηά ηδκ απυζηαλδ. 
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ρήκα 4. Υνςιαημβνάθδια αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο 

 

 

 

ρήκα 5. Υνςιαημβνάθδια ημο ηθάζιαημξ ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο οδνμθφιαημξ ημο 

απήβακμο 
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Πίλαθαο 3: Υδιζηή ζφζηαζδ ηςκ οδνμθοιάηςκ πμο παναθήθεδηακ ιε οδνμαπυζηαλδ απυ 

ημκ ααζζθζηυ (O. basilicum) ηαζ απήβακμ (R. chalepensis). 

RT 
α
 πζηαηηθά 

β Υεκηθή ζύζηαζε (%) 
γ

 
  Τδξόιπκα Βαζηιηθνύ Τδξόιπκα Απήγαλνπ 

11.6 Λζιμκέκζμ 1.1 - 

12.0 2-Φαζκοθμαηεηαθδεΰδδ - 4.2 

14.5 2-Δκκεακυκδ 17.1 77.0 

14.6 2-Δκκεακυθδ 0.1 1.8 

14.8 n-Δκκεακάθδ 0.1 - 

16.7 Γεσπενέκζμ 2.2 - 

18.1 Σενπζκεκ-4-υθδ - 1.3 

18.7 α-Σενπζκευθδ - 2.9 

18.8 2-Γεηακυκδ 0.5 - 

19.7 Ολζηυ μηηφθζμ 0.1 - 

23.8 2-Δκδεηακυκδ 72.0 8.9 

24.5 2-Δκδεηακυθδ 0.4 - 

28.2 2-Γςδεηακυκδ 0.4 - 

29.6 Γζηηαικυθδ - 1.1 

32.6 2-Γεηαηνζακυκδ 0.7 - 

36.5 3,4-Μεεοθεκμδζμλοαεκγοθζηή αηεηυκδ - 1.2 

 Καηεγνξίεο πζηαηηθώλ   

 Ολοβμκμφπεξ εκχζεζξ 91.4 98.4 

 Μδ μλοβμκμφπεξ εκχζεζξ 3.3 - 

 πλνιηθά ηαπηνπνηήζεθαλ (%) 94.7 98.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α RT: Υνυκμξ ζοβηνάηδζδξ (retention time). 

β Σα ζοζηαηζηά πμο εηθμφμκηαζ απυ ηδ ζηήθδ HP-5ms παναηίεεκηαζ ιε αάζδ ημ πνυκμ ζοβηνάηδζήξ ημοξ. Ζ ηαοημπμίδζή 

ημοξ πναβιαημπμζήεδηε ζοβηνίκμκηαξ ηα θάζιαηα ιάγαξ ημοξ ιε ηα ακηίζημζπα θάζιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ 

δθεηηνμκζηέξ αζαθζμεήηεξ NIST 98, Wiley 275 ηαζ ζηδ αζαθζμβναθία (Adams, 2007), υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ ζφβηνζζδ ιε ηα 

θάζιαηα ιαγχκ ηαζ ημοξ πνυκμοξ ζοβηνάηδζδξ πνμηφπςκ μοζζχκ. 

γ  Δηαημζηζαία πενζεηηζηυηδηα ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο GC-MS. 
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                        α) 

 

 

                         β) 

 

ρήκα 6. Γμιέξ α) 2-εκδεηακυκδξ ηαζ α) 2-εκκεακυκδξ 
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6.4 Απνηειέζκαηα Βηνδνθηκώλ 

 

ηα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ χζηε κα βίκεζ έθεβπμξ ηδξ 

ημλζηυηδηαξ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ οδνμθοιάηςκ ηςκ θοηχκ O. basilicum ηαζ R. 

chalepensis, ενεοκήεδηε δ επίδναζδ ηςκ ςξ άκς ζηδκ εκδζζιυηδηα ηςκ εκηυιςκ ηαζ 

αηάνεςκ ηαεχξ ηαζ δ επίδναζδ αοηχκ ζημ ακαπαναβςβζηυ δοκαιζηυ ημοξ  

 

 

6.4.1 Βηνδνθηκέο κε αηζέξηα έιαηα 

 

α) Επίδξαζε ζηελ ζλεζηκόηεηα 

 

Πναβιαημπμζήεδηακ ρεηαζιμί ιε βαθαηηχιαηα ηαζ ηςκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ 

ζηζξ ελήξ ζοβηεκηνχζεζξ: 0.05% , 0.1%, 0.25%, 0.5% ηαζ 1%. Με ημ βαθάηηςια ημο 

αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ (Ηζηυβναιια 1.1) ανέεδηακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ςξ 

πνμξ ηδκ εκδζζιυηδηα ιεηαλφ ηςκ δζάθμνςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ ηςκ επενχκ ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ ηαζ ηα εκημιμηηυκα. Ζ επίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο 

αζεενίμο εθαίμο ήηακ ζδιακηζηή (F5,162=32.05, P<0.0001). Ζ επίδναζδ ημο είδμοξ ημο 

επενμφ ήηακ ζδιακηζηή (F2,162=23.50, P<0.0001). Δπίζδξ, οπήνπε ζδιακηζηή 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ημο είδμοξ ημο επενμφ (F10,162=5.24, 

P<0.0001). 
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Ηζηόγξακκα 1.1 οκμθζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ εκδθίηςκ ημο A. gossypii, M. persicae ηαζ 

T. urticae ιεηά απυ 7 διένεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ ιε δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

βαθαηηχιαημξ αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ηαεχξ ηαζ ιε εκημιμηηυκμ ή αηανεμηηυκμ. Σα 

ηεθαθαία βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ δζαθμνέξ ημο ίδζμο επενμφ ζε 

δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ εζδχκ ζηδκ ίδζα 

ζοβηέκηνςζδ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιάνηονα (απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ ιε 

βαθαηηςιαημπμζδηέξ) ανέεδηε ιδδεκζηή εκδζζιυηδηα ηαζ βζα αοηυ ηα απμηεθέζιαηα δεκ 

ειθακίγμκηαζ ζημ ζζηυβναιια.  

 

 

 

 

φιθςκα ιε ημ ζζηυβναιια 1.1 ηα ορδθυηενα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ 

ειθακίζηδηακ ζημ A. gossypii, παιδθυηενα πμζμζηά ανέεδηακ ζημ T. urticae ζπεδυκ 

ζε υθεξ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ, εκχ ημ M. persicae έθενε εκδζάιεζεξ ηζιέξ. Σα πμζμζηά 

εκδζζιυηδηαξ ήηακ ορδθυηενα ζημ Α. gossypii ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 0.1%, 0.25% ηαζ 

0.5% (≥90%) ηαζ αημθμφεδζε δ ζοβηέκηνςζδ 1%, ζε υθεξ αοηέξ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ δ 

επίδναζδ δεκ δζέθενε ζδιακηζηά απυ αοηή ημο εκημιμηηυκμο. ηδκ πενίπηςζδ ημο 

M. persicae δεκ οπήνλακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιε ημ εκημιμηηυκμ ζηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ 0.25%, 0.5% ηαζ 1%, εκχ βζα ημ T. urticae ιυκμ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 

0.5%. Μεηαλφ ηςκ εζδχκ ζηδκ ίδζα ζοβηέκηνςζδ οπήνλακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ζηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ 0.1% ηαζ 0.25% υπμο ημ A. gossypii ειθάκζζε ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ 

εκδζζιυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα δφμ είδδ, ηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ Τ. urticae, ζε ηάεε 
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ζοβηέκηνςζδ, ακηίζημζπα. Οζ δφμ ιάνηονεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ πενζείπακ 

απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ ιε βαθαηηςιαημπμζδηέξ ηαζ είπακ ιδδεκζηή 

εκδζζιυηδηα. ηζξ εζηυκεξ 33, α, α ηαζ β θαίκμκηαζ ηα κεηνά εκήθζηα ηςκ ηνζχκ 

επενχκ. 

 

 

 

                         

                          α)                                                                              β) 

 

γ) 

Δηθόλα 33. Νεηνυ εκήθζημ εδθοηυ άημιμ α) A. gossypii, β) M. persicae, γ) T. urticae 

(Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

Ζ επίδναζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο (Ηζηυβναιια 1.2) επδνεάζηδηε 

ζδιακηζηά απυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο (F5,162=31.66, P<0.0001), ημ είδμξ ημο επενμφ 

(F2,162=16.45, P<0.0001), εκχ ηαζ δ αθθδθεπίδναζή ημοξ ήηακ ζδιακηζηή 

(F10,162=2.30,P<0.0147). 
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Ηζηόγξακκα 1.2 οκμθζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ εκδθίηςκ ημο A. gossypii, M. persicae ηαζ 

T. urticae ιεηά απυ 7 διένεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ ιε δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ 

βαθαηηχιαημξ αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο ηαεχξ ηαζ ιε εκημιμηηυκμ ή αηανεμηηυκμ. Σα 

ηεθαθαία βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ δζαθμνέξ ημο ίδζμο επενμφ ζε 

δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ εζδχκ ζηδκ ίδζα 

ζοβηέκηνςζδ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιάνηονα (απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ ιε 

βαθαηηςιαημπμζδηέξ) ανέεδηε ιδδεκζηή εκδζζιυηδηα ηαζ βζα αοηυ ηα απμηεθέζιαηα δεκ 

ειθακίγμκηαζ ζημ ζζηυβναιια. 

 

 

φιθςκα ιε ημ ζζηυβναιια 1.2 ημ A. gossypii ειθάκζζε ηα ορδθυηενα πμζμζηά 

εκδζζιυηδηαξ πμο δεκ δζέθενακ απυ ημ εκημιμηηυκμ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 0,5% ηαζ 

1%. Ακηίεεηα, δ επίδναζδ ζημοξ άθθμοξ δφμ επενμφξ ήηακ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ απυ 

αοηή ημο εκημιμηηυκμο, ακ ηαζ μνζαηά ιδ ζδιακηζηή ζηδκ πενίπηςζδ ημο T. urticae 

ζηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο 1% ηαζ ιδ ζδιακηζηή ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 0.5%. Μεηαλφ ηςκ 

εζδχκ ζηδκ ίδζα ζοβηέκηνςζδ δζαθμνέξ οπήνλακ ζηδ ζοβηέκηνςζδ 0.25% υπμο δ 

επίδναζδ ζημ M. persicae ήηακ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 

0.5% ιε ημ M. persicae κα παίνκεζ ιζηνυηενδ ηζιή ακ ηαζ ιδ ζδιακηζηά δζαθμνεηζηή 

απυ ημ T. urticae. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ εκδζζιυηδηα δεκ αολακυηακ ζδιακηζηά 

ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδ ζηδκ πενίπηςζδ ημο M. persicae, αθθά ζδιακηζηά 

ιζηνυηενδ εκδζζιυηδηα ανέεδηε ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 0.25%. Οζ ιάνηονεξ πνμηάθεζακ 

ιδδεκζηή εκδζζιυηδηα.  

 

Ca
BCa BCa

ABa ABa

Aa

BCa BCa

Cb

Bb

Ba

Aa

BCa
Ca

BCa

ABab

ABa

Aa

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Θ

νη
ιμ

ό
τη

τα
 %

υγκζντρωςη αιθερίου ελαίου

Απήγανοσ

A. gossypii

M. persicae

T. urticae



 

66 
 

Γεκζηά μ πανάβμκηαξ „θοηυ‟, δδθαδή ημ θοηυ πνμέθεοζδξ ημο αζεενίμο εθαίμο 

(ααζζθζηυξ ή απήβακμξ) δεκ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ εκδζζιυηδηα (F1,270=0.63, 

P>0.428), εκχ δ ζοβηέκηνςζδ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ (F4,270=24.50, P<0.0001), 

υπςξ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο θοημφ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ (F4,270=6.00, P<0.0001). 

Ο πανάβμκηαξ είδμξ επενμφ πανμοζίαζε ζδιακηζηή επίδναζδ (F2,270=30.15, 

P<0.0001) ιε ημ A. gossypii κα είκαζ πενζζζυηενμ εοαίζεδημ ηαεχξ ηαζ δ 

αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο θοημφ ηαζ ημο είδμοξ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ 

(F2,270=10.24, P<0.0001). Αηυιδ, δ ζοβηέκηνςζδ ιε ημ είδμξ έθενακ ζδιακηζηή 

αθθδθεπίδναζδ (F8,270=3.50, P<0.0008) ηαζ ημ θοηυ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ημ είδμξ 

είπακ ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ (F8,270=2.91, P<0.004).  

Απυ ηα ζζημβνάιιαηα 1.1 ηαζ 1.2 ηα βαθαηηχιαηα ηςκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ 

θαίκεηαζ κα έπμοκ ζζπονυηενδ δνάζδ ζηδκ εκδζζιυηδηα ηδξ αθίδαξ A. gossypii, εκχ 

ηα είδδ M. persicae ηαζ T. urticae ειθακίγμοκ ακηίζηνμθδ εζηυκα, ιε ημ βαθάηηςια 

ημο ααζζθζημφ κα δνα πενζζζυηενμ ζημ M. persicae ηαζ ημο απήβακμο ζημ T. urticae.  

Δκ ζοκεπεία, αημθμοεμφκ ηα ζζημβνάιιαηα (Ηζηυβναιια 1.3-1.12) ημο 

πμζμζημφ ηδξ ζςνεοηζηήξ (ή αενμζγυιεκδξ ηάεε θμνά ) εκδζζιυηδηαξ ηςκ επενχκ 

ηαζ βζα ηα δφμ αζεένζα έθαζα, βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ λεπςνζζηά (ακά διένα βζα 7 

διένεξ). Όζμκ αθμνά ημ βαθάηηςια ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ δ επίδναζδ 

ηδξ διέναξ ανέεδηε υηζ είκαζ ζδιακηζηή (F6,945=49.20, P<0.0001). Ζ ζοβηέκηνςζδ 

ημο αζεενίμο εθαίμο ειθακίγεηαζ ελίζμο ζδιακηζηή (F14,945=67.05, P<0.0001), εκχ 

ιεηαλφ ηδξ διέναξ ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ δεκ οπήνπε ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ 

(F84,945=0.68, P>0.9879). ημ ακηίζημζπμ βαθάηηςια ημο αζεενίμο εθαίμο ημο 

απήβακμο ανέεδηε επίζδξ υηζ δ επίδναζδ ηδξ διέναξ ήηακ ζδιακηζηή (F6,945=56.40, 

P<0.0001), δ επίδναζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ήηακ ζδιακηζηή (F14,945=42.40, P<0.0001), 

εκχ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ διέναξ ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ δεκ ήηακ ζδιακηζηή 

(F84,945=0.57, P>0.9994). 
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Ηζηόγξακκα 1.3 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζοβηέκηνςζδξ 

0.05%. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ 

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 1.4 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζοβηέκηνςζδξ 

0.1%. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  
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Ηζηόγξακκα 1.5 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζοβηέκηνςζδξ 

0.25%. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 1.6 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζοβηέκηνςζδξ 

0.5%. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  
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Ηζηόγξακκα 1.7 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζοβηέκηνςζδξ 1%. 

ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 1.8 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο ζοβηέκηνςζδξ 

0.05%. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  
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Ηζηόγξακκα 1.9 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο ζοβηέκηνςζδξ 0.1%. 

ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 1.10 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο ζοβηέκηνςζδξ 

0.25%. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  
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Ηζηόγξακκα 1.11 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο ζοβηέκηνςζδξ 0.5%. 

ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 1.12 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο ζοβηέκηνςζδξ 1%. 

ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ  
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β) Επίδξαζε ζην αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό 

 

Όζμκ αθμνά ηζξ επειαάζεζξ ιε ημ βαθάηηςια ημο αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ (Ηζηυβναιια 2.1) ανέεδηε υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο αζεενίμο εθαίμο είπε 

ζδιακηζηή επίδναζδ ζημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ απμβυκςκ (F7,216=76.18, P<0.0001). 

Δπίζδξ, ημ είδμξ ημο επενμφ θαίκεηαζ υηζ έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ ζημκ ζοκμθζηυ 

ανζειυ ηςκ απμβυκςκ (F2,216=17.09, P<0.0001). Αηυιδ, δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ημο είδμοξ ήηακ ζδιακηζηή (F14,216=17.61, P<0.0001). 

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 2.1 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ακά άημιμ A. gossypii, M. persicae ηαζ T. 

urticae βζα δζάζηδια 7 διενχκ απυ ημκ ρεηαζιυ ιε δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ βαθαηηχιαημξ 

αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ηαεχξ ηαζ ιε εκημιμηηυκμ ή αηανεμηηυκμ. Σα ηεθαθαία 

βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ δζαθμνέξ ημο ίδζμο επενμφ ζε δζαθμνεηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ εζδχκ ζηδκ ίδζα ζοβηέκηνςζδ. 

Μ1 είκαζ μζ ιάνηονεξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ Μ2 μζ ιάνηονεξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ 

βαθαηηςιαημπμζδηέξ. 
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φιθςκα ιε ημ ζζηυβναιια 2.1 δ επίδναζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ ιάνηονεξ (απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ ιε βαθαηηςιαημπμζδηέξ), 

ήηακ ζδιακηζηή ζε υθεξ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ εηηυξ ημο 0.05% βζα ημ A. gossypii, ηαζ 

ηςκ 0.05% ηαζ 0.1% βζα ημοξ άθθμοξ δφμ επενμφξ. ε ζφβηνζζδ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ 

εκημιμηηυκςκ, βζα ημ A. gossypii ηαζ ημ M. persicae δ επίδναζδ δεκ δζέθενε απυ 

αοηή ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ 0.05% έςξ ηαζ 1%. Γζα ημ T. urticae δ επίδναζδ ημο 

εκημιμηηυκμο-αηανεμηηυκμο ήηακ ζδιακηζηά εκημκυηενδ απυ υθεξ ηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ, ηαεχξ έδςζε ιδδεκζηυ ανζειυ απμβυκςκ. Μεηαλφ ηςκ εζδχκ ζηδκ 

ίδζα ζοβηέκηνςζδ πανμοζζάζηδηακ δζαθμνέξ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 0.1% ηαζ 0.25% ιε 

ημκ ηεηνάκοπμ κα έπεζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ ανζειυ απμβυκςκ εκχ ζηδκ 

ζοβηέκηνςζδ 0.5% ημ M. persicae είπε ζδιακηζηά πενζζζυηενμοξ απμβυκμοξ απυ ημ 

Α. gossypii ηαζ πανυιμζμ ανζειυ ιε ημ T. urticae. 

ηδκ ζοκέπεζα αημθμοεμφκ ηα ζζημβνάιιαηα 2.2 ηαζ 2.3 ζηα μπμία 

απεζημκίγεηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ γςκηακχκ απμβυκςκ, ηςκ κεηνχκ απμβυκςκ (δδθαδή 

αηυιςκ πμο βεκκήεδηακ αθθά κεηνχεδηακ θίβμ ανβυηενα) ηαεχξ ηαζ ηςκ κεηνχκ 

ειανφςκ (δδθαδή αηυιςκ πμο βεκκήεδηακ κεηνά) ηαζ βζα ηα δφμ είδδ αθίδςκ υηακ 

είπακ δεπεεί ιεηαπεζνίζεζξ ιε δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ βαθαηηχιαημξ αζεενίμο 

εθαίμο ημο ααζζθζημφ. 

 

 

Ηζηόγξακκα 2.2 Πμζμζηυ απμβυκςκ γςκηακχκ (Ε), κεηνχκ κοιθχκ (Ν) ηαζ κεηνχκ 

ειανφςκ (Ν.Δ) εκδθίηςκ ημο A. gossypii πμο είπακ δεπεεί επέιααζδ ιε δζάθμνεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ  
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Ηζηόγξακκα 2.3 Πμζμζηυ απμβυκςκ γςκηακχκ (Ε), κεηνχκ κοιθχκ (Ν) ηαζ κεηνχκ 

ειανφςκ (Ν.Δ) εκδθίηςκ ημο M. persicae πμο είπακ δεπεεί επέιααζδ ιε δζάθμνεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ. 

 

 

 

Απυ ηα ζζημβνάιιαηα 2.2 ηαζ 2.3 παναηδνείηαζ υηζ βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ηαζ 

ζηα δφμ είδδ αθίδςκ έκα πμζμζηυ ηςκ απμβυκςκ ήηακ ήδδ κεηνυ ή δεκ επζαίςζε. Γζα 

ημ Α. gossypii ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ κεηνχκ ειανφςκ ζδιεζχκεηαζ ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ 0.25% (20%) εκχ αοηυ ηςκ κεηνχκ απμβυκςκ ήηακ ιεβαθφηενμ ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ 0.1% ηαζ 0.5% (16.4% ηαζ 23.5% ζηδκ ηάεε ζοβηέκηνςζδ ακηίζημζπα). 

Γζα ημ M. persicae ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ κεηνχκ ειανφςκ παναηδνείηαζ ζηδ 

ζοβηεκηνχζεζξ 0.1% ηαζ 0.5% (21.5% ηαζ 16% ζηδκ ηάεε ζοβηέκηνςζδ ακηίζημζπα). 

ηζξ εζηυκεξ 34. α, α ηαζ β θαίκμκηαζ μζ κεηνμί απυβμκμζ ηαζ ηα κεηνά έιανοα 

ηςκ εζδχκ A. gossypii ηαζ M. persicae. 
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                            α)                                                                β) 

 

 

           γ) 

Δηθόλα 34. α) Νεηνή κφιθδ A.gossypii, β) Νεηνά έιανοα A.gossypii, γ) Νεηνυ έιανομ 

M.persicae (Πδβή: Σνάηα Υνοζμααθάκηδ) 

 

 

Όζμκ αθμνά ηζξ επειαάζεζξ ιε αζεένζμ έθαζμ ημο απήβακμο (Ηζηυβναιια 2.4) 

ανέεδηε υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο αζεενίμο εθαίμο είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζημκ 

ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ απμβυκςκ (F7,216=113,46, P<0.0001). Δπίζδξ, ημ είδμξ ημο 

επενμφ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ (F2,216=9.13, P<0.0002). Αηυιδ, δ αθθδθεπίδναζδ 

ιεηαλφ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηαζ ημο είδμοξ ήηακ ζδιακηζηή (F14,216=11.46, P<0.0001). 
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Ηζηόγξακκα 2.4 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ακά άημιμ A. gossypii, M. persicae ηαζ T. 

urticae βζα δζάζηδια 7 διενχκ απυ ημκ ρεηαζιυ ιε δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ βαθαηηχιαημξ 

αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο ηαεχξ ηαζ ιε εκημιμηηυκμ ή αηανεμηηυκμ. Σα ηεθαθαία 

βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ δζαθμνέξ ημο ίδζμο επενμφ ζε δζαθμνεηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ εζδχκ ζηδκ ίδζα ζοβηέκηνςζδ. 

Μ1 είκαζ μζ ιάνηονεξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ Μ2 μζ ιάνηονεξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ 

βαθαηηςιαημπμζδηέξ. 

 

 

Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ήηακ ζδιακηζηά ιζηνυηενμξ ζε ζπέζδ ιε 

αοηυκ πμο παναηδνήεδηε ζημκ ιάνηονα (απζμκζζιέκμ κενυ ιε ή πςνίξ 

βαθαηηςιαημπμζδηέξ) ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 0.5% ηαζ 1% βζα ημ A. gossypii, 1% βζα ημ 

M. persicae ηαζ 0.25%, 0.5% ηαζ 1% βζα ημ T. urticae. ε ζπέζδ ιε ηα εκημιμηηυκα δ 

επίδναζή ημοξ ήηακ πανυιμζα ιε ηδκ επίδναζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ 1% βζα ηα δφμ είδδ αθίδςκ, εκχ ήηακ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ βζα ημ T. 

urticae, υπμο μ πδιζηυξ ιάνηοναξ πνμηάθεζε ιδδεκζηή εκδζζιυηδηα. Γζαθμνέξ 

ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ εζδχκ παναηδνήεδηακ ιυκμ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 0.5% υπμο ημ A. 

gossypii πανμοζίαζε ιζηνυηενεξ ηζιέξ απυ ημοξ άθθμοξ δφμ επενμφξ.  

ηδκ ζοκέπεζα αημθμοεμφκ ηα ζζημβνάιιαηα 2.5 ηαζ 2.6 ζηα μπμία 

απεζημκίγμκηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ γςκηακχκ ηαζ κεηνχκ απμβυκςκ ηαεχξ ηαζ ημ 

πμζμζηυ ηςκ κεηνχκ ειανφςκ ηαζ βζα ηα δφμ είδδ αθίδςκ πμο είπακ δεπεεί 

ιεηαπεζνίζεζξ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο. 
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Ηζηόγξακκα 2.5 Πμζμζηυ απμβυκςκ γςκηακχκ (Ε), κεηνχκ κοιθχκ (Ν) ηαζ κεηνχκ 

ειανφςκ (Ν.Δ) εκδθίηςκ ημο A. gossypii πμο είπακ δεπεεί επέιααζδ ιε δζάθμνεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 2.6 Πμζμζηυ απμβυκςκ γςκηακχκ (Ε), κεηνχκ κοιθχκ (Ν) ηαζ κεηνχκ 

ειανφςκ (Ν.Δ) εκδθίηςκ ημο M. persicae πμο είπακ δεπεεί επέιααζδ ιε δζάθμνεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο. 
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Απυ ηα ζζημβνάιιαηα 2.5 ηαζ 2.6 παναηδνείηαζ υηζ ζε ηάεε ζοβηέκηνςζδ ηαζ 

ζηα δφμ είδδ αθίδςκ οπάνπεζ έκα πμζμζηυ κεηνχκ ειανφςκ πμο βζα ημ A. gossypii 

ηοιάκεδηε ζε παιδθά επίπεδα (ιζηνυηενα ημο 10%) υπςξ ηαζ βζα ημ Μ. persicae, 

υπμο υιςξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ 0.1% ημ πμζμζηυ ημοξ έθεαζε ζημ 18%. Νεηνμί 

απυβμκμζ ζδιεζχεδηακ βζα ημ A. gossypii ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 0.5% ηαζ 1% ιε ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 0.5% (22.9%). Σμ πμζμζηυ ηςκ κεηνχκ 

απμβυκςκ βζα ημ Μ. persicae ηοιάκεδηε ζε παιδθά επίπεδα. 

Σα δφμ αζεένζα έθαζα ζε ζοκδοαζιυ, ιεηά ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ημοξ έδεζλακ υηζ μ πανάβμκηαξ „θοηυ‟, δδθαδή ημ θοηυ πνμέθεοζδξ 

ημο αζεενίμο εθαίμο είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζημκ ζοκμθζηυ ανζειυ απμβυκςκ 

(F1,270=18.89, P>0.0001), δ ζοβηέκηνςζδ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ (F4,270=31.70, 

P<0.0001) ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο θοημφ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ είπε ζδιακηζηή 

επίδναζδ (F4,270=17.93, P<0.0001). Ο πανάβμκηαξ είδμξ πανμοζίαζε ζδιακηζηή 

επίδναζδ (F2,270=20.21, P<0.0001) ηαεχξ ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ημο θοημφ ηαζ 

ημο είδμοξ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ (F2,270=20.10, P<0.0001). Αηυιδ, δ 

ζοβηέκηνςζδ ιε ημ είδμξ έθενακ ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ (F8,270=4.53, P<0.0001) 

ηαζ ημ θοηυ ιε ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ημ είδμξ είπακ ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ 

(F8,270=5.29, P<0.0001).  

Απυ ηα ζζημβνάιιαηα 2.1 ηαζ 2.4 ηα βαθαηηχιαηα ηςκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ 

θαίκεηαζ υηζ ιείςζακ ημκ ανζειυ ηςκ απμβυκςκ ηαζ ηςκ ηνζχκ επενχκ, ιε ημ αζεένζμ 

έθαζμ ημο ααζζθζημφ κα έπεζ εκημκυηενδ επίδναζδ ζε ζπέζδ ιε αοηυ ημο απήβακμο. 

Μεηαλφ ηςκ ηνζχκ εζδχκ ιεβαθφηενδ επίδναζδ ανέεδηε ζημ A. gossypii ηαζ 

αημθμφεδζακ ημ M. persicae ηαζ ημ T .urticae. 
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γ)Επίδξαζε ζηνπο απνγόλνπο ησλ ςεθαζκέλσλ αθίδσλ θαη ζην αλαπαξαγσγηθό 

δπλακηθό απηώλ 

 

Σα ζζημβνάιιαηα 3.1-3.8 πανμοζζάγμοκ ημκ ανζειυ ηςκ απμβυκςκ πμο 

έδςζακ μζ απυβμκμζ ηςκ ρεηαζιέκςκ ζηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ αθίδςκ, μζ μπμίμζ 

βεκκήεδηακ ηδκ 1δ, 3δ ηαζ 5δ διένα απυ ημκ ρεηαζιυ ηςκ αθίδςκ ιε ηα 

βαθαηηχιαηα ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ. Οζ απυβμκμζ ιεηαθένμκηακ ζε θφθθμ ρεηαζιέκμ, 

ημ μπμίμ ρεηαγυηακ ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή ιε ηδκ επέιααζδ ή αρέηαζημ θφθθμ 

υπμο ηαζ δζαηδνμφκηακ ιέπνζ ηδκ εκδθζηίςζή ημοξ ηαζ ηαηυπζκ ηαηαβναθυηακ μ 

ανζειυξ ηςκ απμβυκςκ ημοξ βζα δζάζηδια 7 διενχκ. 

Γεκζηά, θαίκεηαζ υηζ μ ανζειυξ ηςκ απμβυκςκ ημοξ δεκ δζέθενε ηαηά πμθφ ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. Ωζηυζμ, δφμ ηζιέξ ειθακίγμκηαζ ιδδεκζηέξ ζηα 

ζζημβνάιιαηα 3.3 ηαζ 3.4 (ιεηαπείνζζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ 

ζε ζοβηέκηνςζδ 0.25% ζημ M. persicae, ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ ιε απμβυκμοξ 3δξ 

διέναξ ηαζ ζε αρέηαζημ ιε απμβυκμοξ 1δξ διέναξ ακηίζημζπα), υπμο μζ κφιθεξ 1δξ 

δθζηίαξ πμο ημπμεεηήεδηακ ζηα ηνοαθία δεκ ηαηυνεςζακ κα εκδθζηζςεμφκ ηαεχξ 

επζαίςζακ ιυκμ βζα ιία διένα αηυιδ. Ωξ ιάνηονεξ Μ1 ηαζ Μ2 πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ρεηαζιέκα ιε απζμκζζιέκμ κενυ θφθθα ηαζ αρέηαζηα θφθθα, ακηίζημζπα. 
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Ηζηόγξακκα 3.1 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο A. gossypii βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ, ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ ιε ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ηδκ ίδζα διένα ηδξ επέιααζδξ. 

Μ1:ιάνηοναξ ζε ρεηαζιέκμ ιε απζμκζζιέκμ κενυ θφθθμ. 

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 3.2 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο A. gossypii βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ, ζε αρέηαζημ θφθθμ. Μ2:ιάνηοναξ ζε αρέηαζημ θφθθμ. 
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Ηζηόγξακκα 3.3 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο M. persicae βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ, ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ ιε ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ηδκ ίδζα διένα ηδξ επέιααζδξ. 

Μ1:ιάνηοναξ ζε ρεηαζιέκμ ιε απζμκζζιέκμ κενυ θφθθμ. 

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 3.4 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο M. persicae βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ, ζε αρέηαζημ θφθθμ. Μ2:ιάνηοναξ ζε αρέηαζημ θφθθμ. 
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Ηζηόγξακκα 3.5 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο A. gossypii βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

απήβακμο, ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ ιε ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ηδκ ίδζα διένα ηδξ επέιααζδξ. 

Μ1:ιάνηοναξ ζε ρεηαζιέκμ ιε απζμκζζιέκμ κενυ θφθθμ. 

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 3.6 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο A. gossypii βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

απήβακμο, ζε αρέηαζημ θφθθμ. Μ2:ιάνηοναξ ζε αρέηαζημ θφθθμ. 
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Ηζηόγξακκα 3.7 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο M. persicae βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

απήβακμο, ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ ιε ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ηδκ ίδζα διένα ηδξ επέιααζδξ. 

Μ1:ιάνηοναξ ζε ρεηαζιέκμ ιε απζμκζζιέκμ κενυ θφθθμ. 

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 3.8 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ηδξ F1 (απυβμκμζ εκήθζηςκ αηυιςκ απυ ηζξ 

επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ διέναξ 

ηςκ πεζναιάηςκ) ημο M. persicae βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

απήβακμο, ζε αρέηαζημ θφθθμ. Μ2:ιάνηοναξ ζε αρέηαζημ θφθθμ. 
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δ)Επίδξαζε ζηελ εθθνιαςηκόηεηα ησλ σώλ ηνπ ηεηξάλπρνπ 

 

Όζμκ αθμνά ηδκ επίδναζδ ζηδκ εηημθαρζιυηδηα ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο 

πμο εθήθεδζακ ηαηά ηδκ 1δ, 3δ ηαζ 5δ διένα απυ ημκ ρεηαζιυ ηςκ εδθοηχκ ηαζ 

ημπμεεηήεδηακ ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ, αοηή ελεηάζηδηε πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ 

δμηζιαζία π
2
(α=0.05). ηα ζζημβνάιιαηα 4.1 ηαζ 4.2 πμο αημθμοεμφκ ιε 

βαθαηηχιαηα αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ηαζ ημο απήβακμο ακηίζημζπα, 

ειθακίζηδηε ζδιακηζηή δζαθμνά ζημ πμζμζηυ εηημθαρζιυηδηαξ ηςκ ςχκ ηςκ 

επειαάζεςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα. Ζ δζαθμνά αοηή οπμδδθχκεηαζ ιε αζηενίζημ 

(*) ζηδκ εηάζημηε ιεηαπείνζζδ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ μζ ηζιέξ π
2
 ήηακ ιεβαθφηενεξ 

ημο 3.84 (d.f.=1, α=0.05). Ωξ ιάνηοναξ πνδζζιμπμζήεδηε θφθθμ ρεηαζιέκμ ιε 

απζμκζζιέκμ κενυ.  

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 4.1 Πμζμζηυ εηημθαρζιυηδηαξ ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο (ςά εκήθζηςκ αηυιςκ 

απυ ηζξ επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ 

διέναξ ηςκ πεζναιάηςκ ηαζ ημπμεεημφκηακ ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ ιε ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ηδκ 

ίδζα διένα ηδξ επέιααζδξ) βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ. Ο ιάνηοναξ έπεζ δεπεεί ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. 

 

 

ημ ζζηυβναιια 4.1, ζδιεζχκεηαζ υηζ οπήνλε ζδιακηζηή δζαθμνά ζημ 

πμζμζηυ εηηυθαρδξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ ιάνηονα ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 0.5% ημο 
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αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ, βζα ηα ςά πμο ζοθθέπεδηακ ηαζ ζηζξ ηνεζξ πνμκζηέξ 

ζηζβιέξ, εκχ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 0.25% ηαζ 1% δ δζαθμνά ήηακ ζδιακηζηή ιυκμ βζα 

ημοξ απμβυκμοξ πμο ζοθθέπεδηακ ηδκ πνχηδ διένα απυ ηδκ επέιααζδ. 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 4.2 Πμζμζηυ εηημθαρζιυηδηαξ ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο (ςά εκήθζηςκ αηυιςκ 

απυ ηζξ επειαάζεζξ, πμο θαιαάκμκηακ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ 1δξ, 3δξ ηαζ 5δξ 

διέναξ ηςκ πεζναιάηςκ ηαζ ημπμεεημφκηακ ζε ρεηαζιέκμ θφθθμ ιε ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ηδκ 

ίδζα διένα ηδξ επέιααζδξ) βζα ηάεε ζοβηέκηνςζδ ιε βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

απήβακμο. Ο ιάνηοναξ έπεζ δεπεεί ηδκ ίδζα ιεηαπείνζζδ ιε απζμκζζιέκμ κενυ. 

 

 

ημ ζζηυβναιια 4.2, θάκδηε υηζ οπήνπε ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ 

εηημθαρζιυηδηα ηςκ ςχκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ ιάνηονα ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 0.25%, 

0.5% ηα 1% ημο αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο βζα ηα ςά πμο ζοθθέπεδηακ ηαζ ηζξ 

ηνείξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ, εκχ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 0.1% δ δζαθμνά ήηακ ζδιακηζηή ιυκμ 

βζα ηα ςά πμο ζοθθέπεδηακ ηδκ πνχηδ διένα. Γεκζηά ιζηνυηενα πμζμζηά ανέεδηακ 

βζα ηα ςά πμο εκαπμηέεδηακ ηδκ 1δ διένα απυ ηδκ επέιααζδ. 

Απυ ηα ζζημβνάιιαηα 4.1 ηαζ 4.2 ημ βαθάηηςια ημο αζεενίμο εθαίμο ημο 

απήβακμο θαίκεηαζ υηζ είκαζ ζζπονυηενμ απυ αοηυ ημο ααζζθζημφ, ιεζχκμκηαξ 

ζδιακηζηυηαηα ημ πμζμζηυ ηδξ εηημθαρζιυηδηαξ ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο ζηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ 0.25%, 0.5% ηα 1%.  
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6.4.2 Βηνδνθηκέο κε πδξνιύκαηα 

 

α) Επίδξαζε ζηελ ζλεζηκόηεηα 

 

 

Πναβιαημπμζήεδηακ ρεηαζιμί ιε οδνμθφιαηα ααζζθζημφ ηαζ απήβακμο υπςξ 

παναθήθεδηακ απυ ηδκ οδνμαπυζηαλδ. Με ημ οδνυθοια ημο ααζζθζημφ (Ηζηυβναιια 

5.1) ανέεδηε ζδιακηζηά ιζηνυηενδ επίδναζδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ πδιζημφξ ιάνηονεξ, 

ςζηυζμ ημ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ έθεαζε ημ 46% ηαζ ημ 64% βζα ημ A. gossypii ηαζ 

Τ. urticae, ακηίζημζπα.. Ζ επίδναζδ ημο είδμοξ ημο επενμφ ήηακ ζδιακηζηή 

(F7,72=388.22, P<0.0001). Οζ δφμ αηυιδ ιάνηονεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ πενζείπακ 

απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ ιε βαθαηηςιαημπμζδηέξ ηαζ είπακ ιδδεκζηή 

εκδζζιυηδηα.  

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 5.1 οκμθζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ εκδθίηςκ ημο A. gossypii ηαζ ημο T. 

urticae ιεηά απυ 7 διένεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ ιε οδνυθοια ααζζθζημφ ηαεχξ ηαζ ιε 

εκημιμηηυκμ ή αηανεμηηυκμ. Σα ηεθαθαία βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ 

δζαθμνέξ ημο ίδζμο επενμφ ζε δζαθμνεηζηέξ επειαάζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ εζδχκ ζηδκ ίδζα επέιααζδ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιάνηονα (απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ 

απζμκζζιέκμ κενυ ιε βαθαηηςιαημπμζδηέξ) ανέεδηε ιδδεκζηή εκδζζιυηδηα ηαζ βζα αοηυ ηα 

απμηεθέζιαηα δεκ ειθακίγμκηαζ ζημ ζζηυβναιια. 
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Με ημ οδνυθοια ημο απήβακμο (Ηζηυβναιια 5.2) ανέεδηε επίζδξ ζδιακηζηά 

ιζηνυηενδ εκδζζιυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηα εκημιμηηυκα. Ζ επίδναζδ ημο είδμοξ ημο 

επενμφ ήηακ ζδιακηζηή (F7,72=263.03, P<0.0001). Με αάζδ ημ Ηζηυβναιια 5.2 ημ 

πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ημο T. urticae είκαζ εθάπζζηα ορδθυηενμ ηαζ θεάκεζ ζημ 56%, 

εκχ ημ πμζμζηυ ημο A. gossypii θεάκεζ ημ 50%. Οζ δφμ αηυιδ ιάνηονεξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ πενζείπακ απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ απζμκζζιέκμ κενυ ιε 

βαθαηηςιαημπμζδηέξ ηαζ είπακ ιδδεκζηή εκδζζιυηδηα. 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 5.2 οκμθζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ εκδθίηςκ ημο A. gossypii ηαζ ημο T. 

urticae ιεηά απυ 7 διένεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ ιε οδνυθοια απήβακμο ηαεχξ ηαζ ιε 

εκημιμηηυκμ ή αηανεμηηυκμ. Σα ηεθαθαία βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ 

δζαθμνέξ ημο ίδζμο επενμφ ζε δζαθμνεηζηέξ επειαάζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ εζδχκ ζηδκ ίδζα επέιααζδ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ιάνηονα (απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ 

απζμκζζιέκμ κενυ ιε βαθαηηςιαημπμζδηέξ) ανέεδηε ιδδεκζηή εκδζζιυηδηα ηαζ βζα αοηυ ηα 

απμηεθέζιαηα δεκ ειθακίγμκηαζ ζημ ζζηυβναιια. 

 

 

 

Σα δφμ βαθαηηχιαηα ιεηά ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ, 

έδεζλακ υηζ μ πανάβμκηαξ „θοηυ‟, δδθαδή ημ είδμξ ημο θοημφ απυ ημ μπμίμ πνμήθεε 

ημ βαθάηηςια δεκ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ εκδζζιυηδηα (F1,36=0.11, 
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P>0.7376). Δπίζδξ, ημ είδμξ ημο επενμφ δεκ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ (F1,36=2.97, 

P>0.0934) ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο θοημφ ιε ημ είδμξ ημο επενμφ δεκ ήηακ 

ζδιακηζηή (F1,36=0.91, P>0.3473). 

Απυ ηα ζζημβνάιιαηα 5.1 ηαζ 5.2 ηα οδνμθφιαηα ηαζ ηςκ δφμ θοηχκ θαίκεηαζ 

υηζ έπμοκ πανυιμζα δνάζδ ζηδκ εκδζζιυηδηα ηδξ αθίδαξ A. gossypii ηαζ ημο αηάνεςξ 

T. urticae. 

Δκ ζοκεπεία, αημθμοεμφκ ηα ζζημβνάιιαηα (Ηζηυβναιια 5.3-5.4) ημο 

πμζμζημφ ηδξ ζςνεοηζηήξ εκδζζιυηδηαξ ηςκ επενχκ ηαζ βζα ηα δφμ οδνμθφιαηα, βζα 

ηάεε θοηυ λεπςνζζηά (ακά διένα βζα 7 διένεξ). 

 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 5.3 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε οδνυθοια ααζζθζημφ. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ 
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Ηζηόγξακκα 5.4 ςνεοηζηυ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ακά επενυ ηαζ ακά διένα βζα επηά 

διένεξ απυ ηδκ επέιααζδ ιε οδνυθοια απήβακμο. ΑΞΟΝΑ Υ : Ζιένα απυ ηδκ επέιααζδ. 
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β) Επίδξαζε ζην αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό 

 

Όζμκ αθμνά ηζξ επειαάζεζξ ιε ημ οδνυθοια ημο ααζζθζημφ (Ηζηυβναιια 6.1) 

ανέεδηε υηζ δ επίδναζδ ημο είδμοξ ημο επενμφ ήηακ ζδιακηζηή (F7,72=590.47, 

P<0.0001). Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ημο T. urticae ήηακ θίβμ ορδθυηενμξ ζε 

ζπέζδ ιε ημο A. gossypii. ε ζπέζδ ιε ημοξ πδιζημφξ ιάνηονεξ ζδιακηζηά 

ιεβαθφηενμξ ανζειυξ απμβυκςκ ανέεδηε ιεηά απυ ημκ ρεηαζιυ ιε ημ οδνυθοια. Σμ 

εκημιμηηυκμ πμο εθανιυζηδηε ζημκ ηεηνάκοπμ έθενε ιδδεκζημφξ απμβυκμοξ. 

 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 6.1 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ακά άημιμ βζα 7 διένεξ ηςκ δφμ επενχκ ιε 

οδνυθοια ααζζθζημφ (ηα ηεθαθαία βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ δζαθμνέξ 

ημο ίδζμο επενμφ ζε δζαθμνεηζηέξ επειαάζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

εζδχκ ζηδκ ίδζα επέιααζδ). Μ1 είκαζ μζ ιάνηονεξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ Μ2 μζ ιάνηονεξ 

ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ βαθαηηςιαημπμζδηέξ. 

 

 

 

Γζα ηζξ επειαάζεζξ ιε ημ οδνυθοια ημο απήβακμο (Ηζηυβναιια 6.2) ανέεδηε 

υηζ δ επίδναζδ ημο είδμοξ ημο επενμφ ήηακ ζδιακηζηή (F7,72=539.32, P<0.0001). Ο 

ζοκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ημο A. gossypii δζέθενε ζδιακηζηά ηαζ δ ηζιή ημο ήηακ 

ιζηνυηενδ ζε ζπέζδ ιε αοηή ημοT. urticae. ε ζπέζδ ιε ημοξ πδιζημφξ ιάνηονεξ 
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ζδιακηζηά ιεβαθφηενμξ ανζειυξ απμβυκςκ ανέεδηε ιεηά απυ ημκ ρεηαζιυ ιε ημ 

οδνυθοια. Σμ εκημιμηηυκμ πμο εθανιυζηδηε ζημκ ηεηνάκοπμ έθενε ιδδεκζημφξ 

απμβυκμοξ. 

 

 

 

Ηζηόγξακκα 6.2 οκμθζηυξ ανζειυξ απμβυκςκ ακά άημιμ βζα 7 διένεξ ηςκ δφμ επενχκ ιε 

οδνυθοια απήβακμο (ηα ηεθαθαία βνάιιαηα ημο ίδζμο πνχιαημξ πανμοζζάγμοκ ηζξ δζαθμνέξ 

ημο ίδζμο επενμφ ζε δζαθμνεηζηέξ επειαάζεζξ, εκχ ηα ιζηνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

εζδχκ ζηδκ ίδζα επέιααζδ). Μ1 είκαζ μζ ιάνηονεξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ Μ2 μζ ιάνηονεξ 

ιε απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ βαθαηηςιαημπμζδηέξ. 

 

 

Σα δφμ βαθαηηχιαηα ιεηά ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημοξ, 

έδεζλακ υηζ μ πανάβμκηαξ „θοηυ‟, δδθαδή ημ είδμξ ημο θοημφ απυ ημ μπμίμ πνμήθεε 

ημ βαθάηηςια δεκ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ (F1,36=0.58, P>0.4523). Ακηίεεηα, ημ 

είδμξ ημο επενμφ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ (F1,36=11.77, P<0.0015), εκχ δ 

αθθδθεπίδναζδ ημο θοημφ ιε ημ είδμξ ημο επενμφ δεκ ήηακ ζδιακηζηή (F1,36=2.50, 

P>0.1228). 

Απυ ηα ζζημβνάιιαηα 6.1 ηαζ 6.2 ηα οδνμθφιαηα ηαζ ηςκ δφμ θοηχκ θαίκεηαζ 

υηζ έπμοκ πανυιμζα δνάζδ ζημκ ζοκμθζηυ ανζειυ απμβυκςκ ημο A. gossypii ηαζ ημο 

T. urticae. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ δφμ 

αζεενίςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ οδνμθοιάηςκ ημοξ απυ απμλδναιέκα θοηζηά δείβιαηα ηςκ 

Ocimum basilicum ηαζ Ruta chalepensis ιε ηδκ ιέεμδμ ηδξ οδνμαπυζηαλδξ, ζε 

εκήθζηα άημια ηςκ επενχκ Aphis gossypii, Myzus persicae ηαζ Tetranychus urticae 

ζηζξ ηδπεοηζηέξ ηαθθζένβεζεξ αββμονζμφ ηαζ ιεθζηγάκαξ.  

Ζ απυδμζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ηςκ λδνχκ θφθθςκ ημο ααζζθζημφ ήηακ 0.6%. 

φιθςκα ιε ημοξ Blank et al. (2012), πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ίδζα ιέεμδμ ηαζ ημ ίδζμ 

ηιήια ημο θοημφ απμλδναιέκμ (ζοθθμβή ζε πθήνδ άκεζζδ), δ απυδμζδ ηςκ οανζδίςκ 

ααζζθζημφ απυ εενιμηδπζαηή ηαθθζένβεζα ηδξ πμζηζθίαξ Genovese ήηακ 0.4%. 

Ακηίεεηα, απυζηαλδ κςπχκ θφθθςκ (ζοθθμβή μνζαηά πνζκ ηδκ άκεζζδ) απυ 

αεθηζςιέκεξ ηαζ ιδ αεθηζςιέκεξ πμζηζθίεξ ααζζθζημφ ζημκ αβνυ έδςζε απυδμζδ απυ 

0.1% έςξ 0.5% (Koutsos et al., 2009). Δπίζδξ, ηαηά ημοξ Marotti et al. (1996) δ 

απυζηαλδ κςπχκ θφθθςκ απυ ημκ αβνυ (ζοθθμβή ζηδκ ανπή ηδξ άκεζζδξ) πμζηζθζχκ 

Genovese είπε απυδμζδ απυ 0.5% έςξ 0.6%. Αηυιδ, απμλδναιέκα θοηζηά δείβιαηα 

θφθθςκ ιαγί ιε ηαλζακείεξ (ζοθθμβή ζηδκ ανπή ηδξ άκεζζδξ) ηαζ μθυηθδνμο ημο 

θοημφ (ζοθθμβή ζηδκ ανπή ηδξ άκεζζδξ) απυ αβνμηειάπζα απέδςζακ 2.1% ηαζ 0.5%-

1.5% ακηίζημζπα (ζηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ μζ απμδυζεζξ ήηακ απυ θοηά υπμο έβζκε 

δζαθοθθζηή θίπακζδ ιε άγςημ ηαζ θοηά πςνίξ θίπακζδ) (Wogiatzi et al., 2011; 

Nurzyńska-Wierdak, 2012). 

Όζμκ αθμνά ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ, αοηά 

ανέεδηακ υηζ ήηακ δ θζκαθμυθδ ζε πμζμζηυ 80%, δ εοηαθοπηυθδ 6.4%, ημ a-trans-

ιπενβαιμηέκζμ 5.4% ηαζ δ εοβεκυθδ 3%. φιθςκα ιε αζαθζμβναθζηέξ πδβέξ 

ακαθένμκηαζ ηα ακηίζημζπα ιέβζζηα ηαζ εθάπζζηα πμζμζηά ηςκ μοζζχκ αοηχκ. Σμ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ θζκαθμυθδξ ήηακ 75.9% ηαζ ημ ιζηνυηενμ 36.8% 

(Nurzyńska-Wierdak, 2012; Koutsos et al., 2009), ηδξ εοηαθοπηυθδξ 10.3% ηαζ 2.4% 

(Blank et al. 2012; Nurzyńska-Wierdak, 2012), ημο a-trans-ιπενβαιμηέκζμο 5.2% ηαζ 

0.3% (Blank et al. 2012; Koutsos et al., 2009) ηαζ ηδξ εοβεκυθδξ 20.9% ηαζ 8.6% 

ακηίζημζπα (Sifola & Barbieri, 2006; Koutsos et al., 2009). οβηνζηζηά ιε ηζξ ςξ άκς 

ακαθμνέξ δ θζκαθμυθδ ηαζ ημ a-trans-ιπενβαιμηέκζμ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, 
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ανέεδηακ ζε ορδθυηενα πμζμζηά απυ ηα ιέβζζηα, εκχ δ εοβεκυθδ ζε παιδθυηενα 

πμζμζηά ηαζ απυ ημ εθάπζζημ. 

Ζ απυδμζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ηςκ απμλδναιέκςκ θφθθςκ ηαζ ηαλζακεζχκ 

ημο απήβακμο ήηακ 0.7%. φιθςκα ιε ημοξ Saidani Tounsi et al. (2011) δ απυδμζδ 

ηαθθζενβμφιεκςκ ηαζ αοημθοχκ θοηχκ απήβακμο απυ ηδκ Σοκδζία, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ίδζα ιέεμδμ οδνμαπυζηαλδξ, απυ δζάθμνα απμλδναιέκα 

ηιήιαηα ημο θοημφ υπςξ θφθθα, αθαζημφξ, άκεδ ηαζ ηανπμφξ (ζοθθμβή ζε πθήνδ 

άκεζζδ) ηοιαζκυηακ απυ 0.4% έςξ 2.5%. Σα ορδθυηενα πμζμζηά εθήθεδζακ απυ 

ημοξ ηανπμφξ είηε ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ είηε ηςκ αοημθοχκ θοηχκ ηαζ αημθμφεδζακ 

ηα οπυθμζπα ηιήιαηα ημο θοημφ ιε παιδθυηενα πμζμζηά. Δπίζδξ απυ άθθεξ πενζμπέξ 

ηδξ Σοκδζίαξ, απυζηαλδ απμλδναιέκςκ οπένβεζςκ ηιδιάηςκ ηαζ κςπχκ θφθθςκ απυ 

αοημθοή θοηά (ζοθθμβή ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ άκεζζδ) έδςζε πμζμζηυ 5.5% ηαζ 

0.7% ακηίζημζπα (Mejri et al., 2010; Bouabidi et al., 2015). Απυ ηδκ πενζμπή ημο 

Λζαάκμο δ απυδμζδ κςπχκ θφθθςκ ηαζ ακαιειεζβιέκςκ κςπχκ θφθθςκ ιε αθαζημφξ 

απυ αοημθοή θοηά ήηακ 0.1% πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ηεπκζηή free solvent microwave 

extraction (εηπφθζζδ ιε ιζηνμηφιαηα πςνίξ δζαθφηδ) (Khoury et al., 2014). Αηυιδ, 

κςπά οπένβεζα ηιήιαηα ηαζ κςπά θφθθα αοημθοχκ απυ πενζμπέξ ηδξ Αθβενίαξ ηαζ 

ημο Μανυημ έδςζακ αζεένζμ έθαζμ ζε πμζμζηυ 0.8% ηαζ 0.6% ακηίζημζπα (Boudiar et 

al., 2011; Bouajaj et al., 2014).  

Όζμκ αθμνά ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο αοηά 

ανέεδηακ υηζ ήηακ δ 2-εκδεηακυκδ ζε πμζμζηυ 72% ηαζ δ 2-εκκεακυκδ 17.1%. 

φιθςκα ιε αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ παναηίεεκηαζ ηα ακηίζημζπα ιέβζζηα ηαζ 

εθάπζζηα πμζμζηά ηςκ μοζζχκ αοηχκ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ 2-εκδεηακυκδξ 

ήηακ 83.4% ηαζ ημ ιζηνυηενμ ζε αθαζημφξ αοημθοχκ θοηχκ 26.7%  (Boudiar et al., 

2011; Saidani-Tounsi et al., 2011) ηαζ ηδξ 2-εκκεακυκδξ 41.4% ηαζ ζε θφθθα 

ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ 1% ακηίζημζπα (Khoury et al., 2014; Saidani-Tounsi et al., 

2011). ημ ζδιείμ αοηυ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαηά ημοξ Tzakou & Couladis (2001) 

δ 2-εκδεηακυκδ ανέεδηε ζε ίπκδ, εκχ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο αζεενίμο εθαίμο 

ειθακίγεηαζ ημ μλζηυ 2-ιεεοθμμηηφθζμ ζε πμζμζηυ 44% ζε θοηζηυ δείβια απυ ηδκ 

πενζμπή ηδξ Πάνκδεαξ. Γζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα, ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά ηα 

πμζμζηά ηςκ δφμ ηφνζςκ μοζζχκ ηαζ απυ άθθεξ πενζμπέξ ηςκ πςνχκ υπςξ δ Σμονηία 

2-εκδεηακυκδ 66.5% ηαζ 2-εκκεακυκδ 16.2%, Βυνεζα Ηκδία 41.3% έςξ 67.8% ηαζ 

5.2% έςξ 33.6% ηαζ ηέθμξ ημ Ηνάκ 52.5% ηαζ 24.1% ακηίζημζπα (Baser et al., 1996; 

Bagchi et al., 2003; Rustaiyan et al., 2002).. οβηνζηζηά ιε ηα παναπάκς μζ δφμ 
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ηφνζεξ μοζίεξ 2-εκδεηακυκδ ηαζ 2-εκκεακυκδ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ, ανέεδηακ ζε 

παιδθυηενα πμζμζηά. 

Οζ ηζιέξ ηςκ απμδυζεςκ βζα ηα οδνμθφιαηα ημο ααζζθζημφ ηαζ ημο απήβακμο 

ήηακ 0.24 g/100mL ηαζ 0.22 g/100mL ακηίζημζπα. φιθςκα ιε ηζξ αζαθζμβναθζηέξ 

ακαθμνέξ ημ ηθάζια ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο οδνμθφιαημξ εκδέπεηαζ κα είκαζ 

ηδξ ηάλδξ ημο 0.02% η. υ. πενίπμο (ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ απυζηαλδξ ιε οδναηιμφξ) ηαζ 

κα θεάκεζ ημ 7% ηδξ ζοκμθζηήξ απυδμζδξ ζε αζεένζμ έθαζμ (Schorr, 2004; Rajeswara-

Rao et al., 2002). ε ιζα πζμ πνυζθαηδ ιεθέηδ ζφιθςκα ιε ημοξ Petrakis et al. (2015) 

ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ οδνμαπυζηαλδξ, ημ ηθάζια ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ηνζχκ 

δζαθμνεηζηχκ οδνμθοιάηςκ έπαζνκε ηζιέξ απυ 0.25% έςξ 0.40%. 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ αζμδμηζιχκ θαίκεηαζ υηζ δ επίδναζδ ημο αζεενίμο 

εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζημ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ δεκ δζέθενε απυ αοηή ημο 

εκημιμηηυκμο ζηδκ πενίπηςζδ ημο A. gossypii ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ απυ 0.1% έςξ ηαζ 

1%. ηδκ πενίπηςζδ ημο Μ. persicae δεκ δζέθενακ μζ ζοβηεκηνχζεζξ 0.25% έςξ ηαζ 

1% εκχ ζημκ ηεηνάκοπμ ιυκμ δ ζοβηέκηνςζδ 0.5%. Όηακ πνδζζιμπμζήεδηε αζεένζμ 

έθαζμ απήβακμο δεκ δζέθενακ μζ ζοβηεκηνχζεζξ 0.5% ηαζ 1% βζα ημ A. gossypii ηαζ 

ημ T. urticae, εκχ βζα ημ Μ. persicae, δ επίδναζδ ήηακ πάκημηε ιεζςιέκδ ζε ζπέζδ ιε 

αοηή ημο εκημιμηηυκμο. Ζ επίδναζδ ημο εκημιμηηυκμο ζημκ ανζειυ ηςκ απμβυκςκ 

δεκ δζέθενε απυ αοηή ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ 0.1% έςξ ηαζ 1% ημο αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ ηαζ ζηδκ ζοβηέκηνςζδ 1% ημο απήβακμο, βζα ημ A. gossypii, ζηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ απυ 0.05% έςξ 1% ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ηαζ 0.05%, 

0.1% ηαζ 1% ημο αζεενίμο εθαίμο ημο απήβακμο βζα ημ M. persicae . Γζα ημ T. urticae 

δ επίδναζδ ημο εκημιμηηυκμο-αηανεμηηυκμο έδςζε ιδδεκζηυ ανζειυ απμβυκςκ ηαζ 

ήηακ ζδιακηζηά εκημκυηενδ απυ υθεξ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ημο αζεενίςκ εθαίςκ. 

Ωζηυζμ, υηακ πνδζζιμπμζήεδηε ημ αζεένζμ έθαζμ ημο απήβακμο ζηδ ζοβηέκηνςζδ 1% 

είπαιε επίζδξ  πμθφ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ απμβυκςκ, ακάθμβδ ιε αοηή 

πμο ανέεδηε ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ αθίδςκ. 

Δπμιέκςξ, δ επίδναζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ ήηακ ζδιακηζηή ηαζ ζοβηνίζζιδ 

ιε αοηή ηςκ εκημιμηηυκςκ ζε μνζζιέκεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Αοηυ ημ εφνδια 

οπμδεζηκφεζ υηζ εα πνέπεζ κα ελεηαζηεί πεναζηένς δ πζεακή απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ 

ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ A. gossypii, M. persicae ηαζ T. urticae. 

φιθςκα ιε ημοξ Sammour et al. (2011), μζ μπμίμζ πνδζζιμπμίδζακ 

βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζε δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ επί ημο 

ζοββεκμφξ είδμοξ ιε ηδκ A. gossypii, Aphis craccivora, ανήηακ ηα απμηεθέζιαηα πμο 
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ακαθένμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 4 ηαζ 5 ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ιε ηα ακηίζημζπα (βζα ημ A. 

gossypii) ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. Σμ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ εζδχκ 

δζαθένεζ ανηεηά ζηζξ ιζηνέξ παναπθήζζεξ ζοβηεκηνχζεζξ (0.06%/0.05%), εκχ 

δζαθμνά οπάνπεζ ηαζ ζηδκ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ 1%. Αλζμζδιείςημ δε είκαζ ηαζ 

ημ βεβμκυξ υηζ μ ιάνηοναξ ημο A. craccivora έθενε πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ 36%. 

Όζμκ αθμνά ημοξ απμβυκμοξ ιεβάθεξ δζαθμνέξ οπήνπακ ζε υθεξ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ, 

εηηυξ απυ ηζξ παναπθήζζεξ 0.125% ηαζ 0.1%.  

 

 

Πίλαθαο 4. οκμθζηά πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ηςκ δφμ εζδχκ αθίδςκ (δεδμιέκα A. 

craccivora απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ Sammour et al. (2011)) 

  ΠΟΟΣΟ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ % 

  ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ (%) 

Δρζξόο Ξεληζηήο 0.06/0.05 0.125/0.1 0.25 0.5 1 

Α. craccivora Φαζυθζ 100% 100% 100% 100% 100% 

Α. gossypii Αββμφνζ        28% 94% 90% 96% 70% 

 

Πίλαθαο 5. Ανζειυξ απμβυκςκ ηςκ δφμ εζδχκ αθίδςκ (δεδμιέκα A. craccivora απυ 

ηδ ιεθέηδ ηςκ Sammour et al. (2011)) 

  ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΓΟΝΧΝ 

  ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ (%) 

Δρζξόο Ξεληζηήο 0.06/0.05 0.125/0.1 0.25 0.5 1 

Α. craccivora Φαζυθζ 2.25 1.25 0.33 0 0 

Α. gossypii Αββμφνζ       29.06         3.68 5.7 4.52 13.52 

 

ε έκα άθθμ ζοββεκέξ είδμξ, ημ Aphis fabae, ιεηά απυ πεζνάιαηα βζα ηδ δνάζδ 

αηιχκ ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζε ζοβηεκηνχζεζξ απυ 0.1ιL/L έςξ 

2.8ιL/L ζε θοηά ημοηζχκ, ανέεδηε υηζ δ εακαηδθυνα ζοβηέκηνςζδ ημο 50% ηαζ ημο 

99% ημο πθδεοζιμφ ήηακ 0.65ιL/L ηαζ 2.79ιL/L ακηίζημζπα (Kimparis et al., 2010).  

Δπί ημο Μ. persicae, μζ Petrakis et al. (2014) ιεθέηδζακ ηδκ επίδναζδ ηνζχκ 

αζεενίςκ εθαίςκ ηςκ θοηχκ ιακηγμονάκα, θθζζημφκζ ηαζ ιεθζζζυπμνημ, ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ 0.05% ηαζ ημ πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ ήηακ 100% ηαζ βζα ηα ηνία 

βαθαηηχιαηα, ακελάνηδηα ημο ηνυπμο απυζηαλδξ. Ακηίεεηα, ζηδκ πανμφζα ενβαζία 
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ζηδκ ίδζα ζοβηέκηνςζδ ηα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ήηακ 26% βζα ημ βαθάηηςια ημο 

ααζζθζημφ ηαζ 36% βζα ημο απήβακμο. Δπίζδξ, μ ανζειυξ ηςκ απμβυκςκ ζηδκ ίδζα 

ζοβηέκηνςζδ ζφιθςκα ιε ημοξ Petrakis et al. (2014), ήηακ ανηεηά ιζηνυηενμξ ζε 

υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ (ηαζ ιε ημοξ δφμ ηνυπμοξ απυζηαλδξ) εκ ζοβηνίζεζ ιε ηζξ ηζιέξ 

25 ηαζ 21.82 ημο βαθαηηχιαημξ ημο ααζζθζημφ ηαζ ημο απήβακμο, ακηίζημζπα.  

Δπίζδξ ζημ Μ. persicae ζε πεζνάιαηα βζα ηδκ δνάζδ αηιχκ ημο αζεενίμο 

εθαίμο ημο ααζζθζημφ ζε ζοβηεκηνχζεζξ απυ 0.1ιL/L έςξ 2.8ιL/L ζε θοηά 

ιεθζηγάκαξ, ανέεδηε υηζ δ εακαηδθυνα ζοβηέκηνςζδ ημο 50% ηαζ ημο 99% ημο 

πθδεοζιμφ ήηακ 1.20ιL/L ηαζ 2.79ιL/L ακηίζημζπα (Kimparis et al., 2010). 

Δπζπνυζεεηα, ζε ίδζμο ηφπμο πεζνάιαηα ιε αζεένζμ έθαζμ ααζζθζημφ ηαζ δυζεζξ απυ 

3.37ιL έςξ ηαζ 27ιL ζε θοηά πζπενζάξ ηα πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ηοιάκεδηακ απυ 

10% έςξ 96.15% ζηδκ ιεβαθφηενδ δυζδ (Digilio et al., 2008). Ωξ ζοιπθδνςιαηζηή 

ακαθμνά, ζδιεζχκεηαζ υηζ ζοζηαηζηά απυ δζάθμνα θοηζηά είδδ ημο βέκμοξ Senecio 

επέθενακ ακηζηνμθζηή δνάζδ επί ημο Μ. persicae (Portero et al., 2012). 

Οζ Refaat et al. (2002) πνδζζιμπμίδζακ βαθάηηςια αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ επί ημο T. urticae ηαζ μζ Mansour et al. (1986) αηεημκζηυ δζάθοια αζεενίμο 

εθαίμο ημο ααζζθζημφ επί ημο ζοββεκμφξ είδμοξ Tetranychus cinnabarinus, ζε 

δζάθμνεξ ζοβηεκηνχζεζξ, ηαζ ανήηακ ηα απμηεθέζιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζημκ πίκαηα 

6 ηαζ 7, ηα μπμία ζοβηνίκμκηαζ ιε ηα ακηίζημζπα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. Σμ πμζμζηυ 

εκδζζιυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ δζαθένεζ ανηεηά ζε υθεξ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ, εκχ 

ιεβάθδ δζαθμνά οπάνπεζ ηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ ςχκ, υπμο ήηακ ιεβαθφηενμξ ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ, ζε υθεξ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ. 

 

 

Πίλαθαο 6. οκμθζηά % πμζμζηά εκδζζιυηδηαξ ηςκ δφμ εζδχκ αηάνεςκ (δεδμιέκα Τ. 

urticae ηαζ T. cinnabarinus (ζε θαζυθζ) απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ Refaat et al. (2002) ηαζ 

Mansour et al. (1986)) 

  ΠΟΟΣΟ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ% 

  ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ (%) 

Δρζξόο Ξεληζηήο 0.125/0.1 0.25 0.5 1 

Τ. urticae Φαζυθζ 8% 26% 52% 100% 

Τ.cinnabarinus Φαζυθζ            11% - 13% 17% 

Τ. urticae Αββμφνζ            20% 34% 70% 46% 
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Πίλαθαο 7. Ανζειυξ ςχκ ημο ίδζμο είδμοξ αηάνεςκ (δεδμιέκα Τ. urticae (ζε θαζυθζ) 

απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ Refaat et al. (2002)) 

  ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΓΟΝΧΝ (ΧΑ) 

  ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ (%) 

Δρζξόο Ξεληζηήο 0.125/0.1 0.25 0.5 1 

Τ. urticae Φαζυθζ 12.70 5.7 4.0 0.3 

Τ. urticae Αββμφνζ       41.48 17.4 14.42 18.44 

 

 

Δπίζδξ, ζημ είδμξ T. urticae ιεηά απυ πεζνάιαηα αηιχκ αζεενίμο εθαίμο ημο 

ααζζθζημφ ζε ζοβηεκηνχζεζξ απυ 0.39ιL/Lair έςξ 3.125ιL/Lair ηαζ 19*10
-3

ιL/mLair 

έςξ 7.1*10
-3

ιL/mLair ζε θοηά θαζμθζμφ, ανέεδηε υηζ ημ πμζμζηυ ηδξ εκδζζιυηδηαξ 

ήηακ απυ 20% έςξ 60% ηαζ απυ 0% έςξ ηαζ 88% ακηίζημζπα (Aslan et al., 2003; Choi 

et al., 2004). Σέθμξ ηαηά ημοξ Attia et al. (2012) ζε πεζνάιαηα πμο έβζκακ 

ρεηάγμκηαξ θφθθα θαζμθζμφ, ιε αζεένζμ έθαζμ απήβακμο αναζςιέκμ ζε αζεακυθδ 

(100 θμνέξ) ηαζ κενυ (άθθεξ 100 θμνέξ) ανέεδηε πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ 61% ζε 

εκήθζηα εδθοηά άημια ηεηνάκοπμο.  

Γεκζηά, δ ημλζηή δνάζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ δζέθενε ζε ζπέζδ ιε ημ είδμξ 

ημο επενμφ. Ηζπονυηενδ θαίκεηαζ κα είκαζ επί ηδξ αθίδαξ A. gossypii, εκχ ιυκμ ημ 

αζεένζμ έθαζμ ημο ααζζθζημφ ειθάκζζε ζδιακηζηή δνάζδ επί ημο M. persicae. ημ T. 

urticae είπαιε ζπεδυκ πανυιμζα επίδναζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ. Οζ 

δζαθμνέξ ζηδκ επίδναζδ ιεηαλφ ηςκ εζδχκ ηςκ εκηυιςκ ή αηάνεςκ ιπμνεί κα 

μθείθμκηαζ ζε πανάβμκηεξ υπςξ δ ζφζηαζδ ή δμιή ημο ελςζηεθεημφ, ή θοζζμθμβία 

ημο ηάεε είδμοξ ή ηαζ δ ηζκδηζηυηδηά ημο.  

ε ζπέζδ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ ζημκ ανζειυ ηςκ 

απμβυκςκ, δ επίδναζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ ήηακ πενζζζυηενμ έκημκδ 

ζε ζφβηνζζδ ιε αοηή ημο απήβακμο ηαζ βζα ηα δφμ είδδ αθίδςκ. Ζ επίδναζδ αοηή 

θαίκεηαζ επίζδξ ηαζ απυ ημ ζδιακηζηυ πμζμζηυ κεηνχκ απμβυκςκ ζηζξ αθίδεξ πμο 

είπακ ρεηαζηεί ιε ημ αζεένζμ έθαζμ ημο ααζζθζημφ. Ζ ζδιακηζηή αοηή δζαθμνά ζηδ 

δνάζδ ηςκ δφμ αζεενίςκ εθαίςκ πζεακχξ μθείθεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή ζφζηαζή ημοξ. 

Ωζηυζμ εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηαζ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο απήβακμο έδεζλε 

ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ ζοβηέκηνςζδ 1% ζημκ ανζειυ ηςκ απμβυκςκ ηαζ ηςκ ηνζχκ 

εζδχκ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ εηημθαρζιυηδηαξ ηςκ ςχκ ημο ηεηνάκοπμο, 
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ημ αζεένζμ έθαζμ ημο απήβακμο έδεζλε ζδιακηζηυηενδ ζπεηζηά επίδναζδ απυ αοηή ημο 

αζεενίμο εθαίμο ημο ααζζθζημφ. 

Σα οδνμθφιαηα ηαζ ηςκ δφμ θοηχκ είπακ ζδιακηζηά πζμ έκημκδ επίδναζδ απυ 

ημκ ιάνηονα υιςξ είπακ ιζηνυηενδ επίδναζδ ζε ζπέζδ ιε ηα εκημιμηηυκα. ε ζπέζδ 

ιε πνμδβμφιεκδ ιεθέηδ ηςκ Petrakis et al. (2014) ηα οδνμθφιαηα ηςκ Origanum 

majorana, Mentha pulegium ηαζ Melissa officinalis έδεζλακ ανηεηά ιζηνυηενδ ημλζηή 

δνάζδ (10% έςξ 15% εκδζζιυηδηα) ζε εκήθζηα ιίαξ διέναξ ημο M. persicae ζε 

ζπέζδ ιε αοηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ.  
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