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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

  Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιμο δζαηνζαήξ εεςνχ οπμπνέςζδ ιμο κα εοπανζζηήζς ηδκ 

επζαθέπμοζα Καεδβήηνζα Κα Οζημκυιμο Γανοθαθθζά βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα ηδξ ηαηά ηδκ δζελα-

βςβή ημο πεζνάιαημξ αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζοββναθήξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ. Αηυιδ, εα ή-

εεθα κα εοπανζζηήζς ημκ Καεδβδηή η. Σανακηίθδ Πέηνμ ηαζ ημκ Καεδβδηή η. Μπζθάθδ Γδιήηνζμ 

βζα ημκ πνυκμ πμο δζέεεζακ ζηδκ δζυνεςζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιμο ενβαζίαξ ηαζ βζα ηζξ πνήζζιεξ οπμ-

δείλεζξ ημοξ βζα ηδκ μθμηθήνςζή ηδξ. 

  Δπίζδξ, έκα εενιυ εοπανζζηχ εα ήεεθα κα εηθνάζς ζηδκ οπμρήθζα δζδάηημνα Γαανζήθ Δθίγα, ηα-

εχξ δ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ πενάηςζδ ημο πεζνάιαημξ ηαζ ζηδκ ζοββναθή ημο βναπημφ ηεζιέκμο ήηακ 

ηαίνζα ηαζ μοζζχδδξ. Σέθμξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ δζδάηημνα Φακμονίμο Δθπίδα, ημκ οπμ-

ρήθζμ δζδάηημνα Αθέλακδνμ Αζζανζςηάηδ ηαζ ημκ ιεηαδζδαηημνζηυ ενεοκδηή η. Βαπαιίδδ Πέηνμ 

βζα ηδκ άνζζηδ ζοκενβάζία ιαξ ζημ πθαίζζμ ημο πεζνάιαημξ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Σα Ανςιαηζηά ηαζ Φανιαηεοηζηά Φοηά οπάνπμοκ ζε ιεβάθμ ανζειυ ζηδκ ηαζ επμοκ ηαηαβναθεί πε-

νζζζυηενα ηςκ 2.000 είδχκ πμο πανάβμοκ αζεένζα έθαζα, πμθθά εη ηςκ μπμίςκ έπμοκ ζδζαίηενα πμζμ-

ηζηά παναηηδνζζηζηά βζα αοηυ ημ θυβμ έπμοκ απμηεθέζεζ απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ πμθθχκ ενεοκχκ. 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ δ εηηίιδζδ ηαζ δ αλζμθυβδζδ δζαθμνχκ ςξ πνμξ ιμνθμθμβζηά 

ηαζ πδιεζμηοπζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηςκ Thymus vul-

garis, Salvia officinalis L., Origanum vulgare var. hirsutum L., Mentha pulegium» απυ ηδκ κήζμ ηδξ 

Υίμο. 

Οζ ιεηνήζεζξ ηςκ θοηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο οπένβεζμο ιένμοξ εθήθεδζακ ζηδκ πθήνδ άκεζζδ 

αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακάπηολήξ ημοξ. Σα αζεένζα έθαζα πανεθήθεδζακ ιε οδνμαπυζηαλδ, 

ιέζς ζοζηεοήξ ηφπμο Clevenger. ζμκ αθμνά ημ πμζμζηυ απυδμζδξ αζεένζμο εθαίμο, ημ οπμείδμξ 

Origanum vulgare ssp. hirtum ηοιάκεδηε 1,03%  (v/w),  δ Mentha pulegiun  1,30% (v/w) , ημ Salvia 

officinalis  0.72% (v/w)  ηαζ ημ Thymus vulgaris  1.66% (v/w).  Ζ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακάθοζδ 

ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ έθααε πχνα ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ ηαζ 

θαζιαημιεηνίαξ ιαγχκ (GC-MS).  

Απυ ημ ζφκμθμ ηςκ δεδμιέκςκ  ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ,  πνμηφπηεζ υηζ δ ζηαεενυηδηα ηςκ θοηζηχκ ηαζ 

πδιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ζημ αάεμξ ημο πνυκμο εκζζπφεζ ηδκ ακάβηδ βζα δζαηήνδζδ ηαζ αλζμπμίδζδ 

ημο πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ αθθά ηαζ ηδκ αλία εηιεηάθθεοζδξ ηςκ θοηζηχκ εζδχκ ζε ζοκεήηεξ 

εηηαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ. 

 

Υίμξ 

 Λέλεζξ ηθεζδζά: παναθθαηηζηυηδηα • αζυηοπμζ νίβακδξ • αζεένζμ έθαζμ • ηανααηνυθδ   
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ASTRACT 

Evaluation of the production and chemotypic characteristic of aromatic and medicinal 

plants Thymus vulgaris, Salvia officinalis L., Origanum vulgare var. hirsutum L., Men-

tha pulegium» in Kampos of Chios 

 
Aromatic and medicinal plants exist in large numbers and have been documented more than 2,000 

species producing essential oils, many of which have particular qualitative characteristics for this rea-

son have been the subject of much research. 

Their anticancer, antibacterial, anti-microbial activities are known by the data being collected and 

analyzed. The cultivation of herbs can solve a number of difficulties the agricultural sector faces, 

since this cultivation is presented as an alternative form of cultivation.  

The purpose of this study is is to estimate and evaluate the phenological and chemotypical char-

acteristics  of herbs and medicinal plants like Thymus vulgaris, Salvia officinalis L., Origanum vul-

gare ssp. hirtum L., Mentha pulegium»  from the island Chios. 

Measurements of the plant characteristics of the overbased part were obtained in full bloom and dur-

ing their development. The essential oils were obtained by hydro-stripping, via a Clevenger type de-

vice. For the percentage of essential oil yield, the subspecies Origanum vulgare ssp. hirtum ranged 

1.03% (v / w), Mentha pulegium 1.30% (v / w), Salvia officinalis 0.72% (w / w), and Thymus vulgaris 

1.66% (v / w). The qualitative and quantitative analysis of the essential oil components took place by 

the technique of gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS). 

From the data of this study, it is concluded that the stability of plant and chemical characteristics over 

time reinforces the need for the preservation and utilization of propagating material and the value of 

exploiting plant species under extensive cultivation conditions. 

Chios 

 

Key words: variability • oregano biotypes • essential oil • carvacrol 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

1. Γεληθά 

 

Ωξ ανςιαηζηά θοηά κμμφκηαζ ηα θοηζηά είδδ, ιε έκα ημζκυ παναηηδνζζηζηυ, πενζέπμοκ υθα ζηα δζά-

θμνα ιένδ ημοξ, αζεένζα έθαζα, μοζίεξ πμο υηακ εθεοεενςεμφκ εηθφμοκ  παναηηδνζζηζηή  μζιή. 

Φανιαηεοηζηά θοηά, ηαθείηαζ ηάεε θοηυ πμο πενζέπεζ έκα ή πενζζζυηενα δναζηζηά ζοζηαηζηά, ηα 

μπμία έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ πνυθδρδξ, ηδξ ακαημφθζζδξ ή ηδξ εεναπείαξ απυ αζεέκεζεξ (ανθήξ, 

1994). ηδ δζεεκή μνμθμβία ηα θοηά αοηά ακαθένμκηαζ ςξ «Φανιαηεοηζηά ηαζ Ανςιαηζηά θοηά» 

(Medicinal and Aromatic Plants, MAPs) εκχ ζηδκ Δθθάδα ακαθένμκηαζ ςξ «Ανςιαηζηά ηαζ Φανια-

ηεοηζηά Φοηά» (ΑΦΦ). Σα είδδ θοηχκ πμο είκαζ ανςιαηζηά είκαζ ηαζ θανιαηεοηζηά, εκχ ακηίεεηα 

μνζζιέκα θανιαηεοηζηά είδδ, πμθφ θίβα ζε ανζειυ, δεκ είκαζ ηαζ ανςιαηζηά. (Κμοηζυξ, 2006). 

ηδκ Δθθάδα θφεηαζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ανςιαηζηχκ θοηχκ, ηα μπμία είηε θφμκηαζ ζε υθδ ηδκ 

πχνα, είηε ζε έκα αζυημπμ, είηε ελαπθχκμκηαζ ζε ιία ιζηνή πενζμπή. Έπμοκ ηαηαβναθεί πενίπμο 

2.000 είδδ θοηχκ πμο πανάβμοκ αζεένζα έθαζα.  

Σα ανςιαηζηά θοηά ακήημοκ ζε πμθθέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ μζημβέκεζεξ. Ο άκενςπμξ απυ ανπαζμηάηςκ 

πνυκςκ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ θοζζηυ ηυζιμ. Άνπζζε κα ακαηαθφπηεζ ηα ιοζηζηά ηςκ θοηχκ ηαζ κα 

ηα πνδζζιμπμίεζ βζα ηδκ οβεία ημο. Ο Ανζζημηέθδξ, εηηυξ ηςκ άθθςκ ιε ηα μπμία αζπμθήεδηε, έηακε 

ηαζ ζδιακηζηέξ ιεθέηεξ πάκς ζηα θοηά. Αθθά, αοηυξ πμο δζηαίςξ εεςνήεδηε παηέναξ ηδξ Βμηακζηήξ, 

ήηακ μ Θευθναζημξ. Ο Θευθναζημξ ζοβηέκηνςζε υθεξ ηζξ πενί θοηχκ βκχζεζξ ηδξ επμπήξ ημο ζε δφμ 

πενζζπμφδαζηα ένβα ιε ημοξ ηίηθμοξ ‗‘Πενί Φοηχκ Ηζημνία‘‘ ηαζ ‗‘Πενί Φοηχκ Αζηίαζ‘‘. ηα ζοβ-

βνάιιαηα αοηά πενζθαιαάκμκηαζ υπζ ιυκμ μζ παναηδνήζεζξ ηςκ νζγμημιχκ, ζαηνχκ ηαζ έιπεζνςκ α-

βνμηχκ, αθθά ηαζ υθεξ μζ βκχζεζξ ηςκ εζδζηχκ ηςκ παναηδνήζεςκ. Δηηυξ απυ ηδκ βεκζηή αμηακζηή 

ιεθέηδ, μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ αζπμθήεδηακ ηαζ ιε ηδκ ιεθέηδ ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ. Δίπακ ακαηα-

θφρεζ πμθθέξ απυ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ ηαζ ηα πνδζζιμπμζμφζακ ςξ θάνιαηα. Ζ αμηακζηή άνπζζε, κα 

ακαπηφζζεηαζ αθιαηςδχξ, πάνδ ζημκ ιεβάθμ μοδδυ θοζζμδίθδ Κάνμθμ Λζκκαίμ, πμο εεςνείηε πα-

ηέναξ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ. Απυ ημ Λζκκαίμ ηαζ έπεζηα, άνπζζε ιζα ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηδξ πθςνίδαξ 

πμο ζοκεπίγεηαζ ςξ ζήιενα. Φοζζηά, ηα ανςιαηζηά θοηά επακήθεακ ζημ πνμζηήκζμ ηαζ ζήιενα πθέ-

μκ δ ιεθέηδ ημοξ απμηεθεί μθυηθδνμ ηθάδμ ηδξ αμηακζηήξ. 
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1.1 Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε 

 

Ζ εεναπεοηζηή δφκαιδ ηςκ αμηάκςκ ηαζ δ ζηακυηδηα ημοξ κα ηαηαπναΰκμοκ ημκ πυκμ είκαζ βκςζηή 

πνζκ απυ ηδκ ακαηάθορδ ηδξ βναθήξ. Οζ πνχημζ άκενςπμζ ήηακ ηαζ μζ πνχημζ βζαηνμί ζημκ ηυζιμ 

αθμφ, εηηυξ απυ ηδκ εφνεζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ ηνμθήξ βζα κα ζοκηδνδεμφκ, ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα 

θνμκηίγμοκ ηαζ βζα ηδκ ηαηαζημθή ηςκ δζαθυνςκ αζεεκεζχκ ηαζ μ ιυκμξ πχνμξ ζημκ μπμίμ ακαγδ-

ημφζακ ηα ιέζα βζα κα βζαηνεοημφκ ήηακ δ θφζδ. ηα ηέθδ ημο Νμέιανδ ημο 1975 έβζκε βκςζηή απυ 

ηα ιέζα επζημζκςκίαξ δ φπανλδ ιζαξ ζπδθζάξ, δ μπμία ακαηαθφθεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ανπαζμθμβζ-

ηχκ ενβαζζχκ ζε ιζα απμιαηνοζιέκδ πενζμπή ηδξ Νυηζαξ Αζίαξ. Ζ ζπδθζά αοηή, ηαημζηήεδηε πνζκ 

απυ ελήκηα πζθζάδεξ πνυκζα απυ ημκ άκενςπμ ημο Νεάκηενκηαθ. ημοξ ημίπμοξ ηδξ, παναβιέκα ζηδκ 

πέηνα, ιπμνμφζε κα δζαηνίκεζ ηακείξ ηαεανά, θοηά, θφθθα ηαζ ηανπμφξ πμθθά απυ ηα μπμία πνδζζ-

ιμπμζμφκηαζ ηαζ ζήιενα ζηδκ ζαηνζηή. 

Οζ άκενςπμζ ηδξ επμπήξ εηείκδξ πίζηεοακ υηζ, μζ αζεέκεζεξ μθείθμκηακ ζηδκ πανμοζία ηαηχκ πκεο-

ιάηςκ. Πίζηεοακ πςξ βζα κα απαθθαβμφκ απυ αοηά έηακακ πνήζδ δδθδηδνζςδχκ ή δοζάκεηηςκ μο-

ζζχκ, χζηε κα ηαηαζηήζμοκ ημ ζχια δοζάνεζημ ηυπμ δζαιμκήξ ημοξ (Βμθζχηδξ, 1998) 

Ο άκενςπμξ ακαηάθορε µε ηδ δζαδζηαζία  ηδξ « δμηζιήξ ηαζ ημο θάεμοξ» πμζα απυ ηα θοηά ήηακ α-

πμηεθεζιαηζηά ζηδ εεναπεία ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ δ βκχζδ αοηή ιεηαδυεδηε απυ βεκζά ζε βεκζά ηυζμ 

πνμθμνζηά υζμ ηαζ µε πναηηζηή δζδαπή. Γζάθμνεξ ακαηαθφρεζξ απυ παθαζμφξ πμθζηζζιμφξ ιαξ οπμ-

δεζηκφμοκ ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο είπακ ηα ανςιαηζηά θοηά βζα ημοξ ανπαίμοξ θαμφξ. Δπίζδξ ήηακ 

πθδνμθμνδιέκμξ, απυ ηδκ ανπή ημο πμθζηζζιμφ, βζα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ανςιάηςκ ζημ ζχια ζημ 

ιοαθυ ηαζ ζηα ζοκαζζεήιαηα. Σα θμοθμφδζα πνδζζιμπμζμφκηακ βζα κα πνμζεθηφζμοκ αβάπδ, θαβδηυ 

ηαζ πνμζηαζία αθθά ηαζ βζα θαηνεία. 

Απυ ηδκ ηζκέγζηδ ζζημνία ιαεαίκμοιε υηζ, ηα αυηακα πνδζζιμπμζμφκηαζ εδχ ηαζ 4700 πνυκζα, ζακ 

θάνιαηα. Σμ πνχημ αζαθίμ αμηακμθμβίαξ ηδξ Κίκαξ, πμο βνάθηδηε βφνς ζημ 2700 π.Υ. ακαθένεζ 365 

θοηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα θανιαηεοηζημφξ θυβμοξ. Ο Αοημηνάημναξ ηδξ Κίκαξ, μ Shen Nung, 

είκαζ μ πνχημξ πμο δμηίιαζε θοηά, βζα  κα  ακαηαθφρεζ πμζα ήηακ δδθδηδνζχδδ ηαζ πμζα είπακ εοεν-

βεηζηέξ ζδζυηδηεξ. οκέηαλε 252 εεναπεοηζηέξ πενζβναθέξ αμηάκςκ , ηζξ επζδνάζεζξ  ζημ ακενχπζκμ 

ζχια,  ημ πμφ ιπμνμφζακ κα ιαγεοημφκ ηαζ ημ πχξ κα δζαηδνδεμφκ ηαζ κα δζαπεζνζζημφκ. 

Οζ πνχημζ θαμί πμο έηακακ πνήζδ ηςκ αμηάκςκ ήηακ: 

 Οζ  μοιένζμζ ήηακ μζ πνχημζ πμο αζπμθήεδηακ ζοζηδιαηζηά ιε ηα Βυηακα απυ ημ 6000 π.Υ 

 Οζ Αζζφνζμζ βκχνζγακ ηζ αοημί πχξ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ βζα ηδ εεναπεία δζαθυνςκ παεήζε-

ςκ. 

 Ζ πνχηδ βναπηή ακαθμνά βζα ηα θανιαηεοηζηά θοηά, έβζκε ζηδκ ζδιενζκή Κίκα. Σμ 4.000 

π.Υ., βνάθηδηε ημ πνχημ αζαθίμ, βζα ηα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά. Πενζβνάθεζ θοηά 

ηαζ πνμηείκεζ πνήζεζξ. 

 Οζ Αζβφπηζμζ αζπμθήεδηακ ηαζ αοημί ιε ηα αυηακα, ηα πνδζζιμπμίδζακ ηαζ δζαηυζιδζακ ιε 

αοηά ημοξ ηάθμοξ ημοξ. Αζβοπηζαημί πάπονμζ πμο πνμκμθμβμφκηαζ βφνς ζημ 1700 π.Υ. ιανηο-

νμφκ υηζ πμθθά ημζκά αυηακα, υπςξ ημ ζηυνδμ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ζαηνζηή εδχ ηαζ 4000 

πενίπμο πνυκζα.  Ο  ανπαίμξ  πάπονμξ  πμο  ακαηάθορε  μ  αζβοπηζμθυβμξ Ebers ζηδ κεηνυπμ-

θδ ηςκ Θδαχκ, πενζέβναθε 700 θοηά, υπςξ ηδκ αθυδ, ημκ ηνυημ, ηδκ αθζζθαηζά ηα ηνειιφδζα 

η.α. Οζ πνχηεξ ακαθμνέξ βζα ηδ πνήζδ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαηαβνάθμκηαζ ζε Αζβοπηζα-
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ημφξ πάπονμοξ, μζ μπμίμζ πνμκμθμβμφκηαζ απυ ημ 2000 π.Υ. Σμ οθζηυ αοηυ θαίκεηαζ κα είπε 

πνδζζιμπμζδεεί απυ άθθεξ πδβέξ βναιιέκεξ ανηεημφξ αζχκεξ κςνίηενα (Castiglioni, 1958). 

 Οζ Έθθδκεξ, μζ μπμίμζ πενζέβναρακ ηα αυηακα πζμ ζοζηδιαηζηά. ηδκ ανπαία Δθθάδα μ ααεφ-

ηενμξ βκχζηδξ ηςκ αμηάκςκ εεςνμφκηακ μ Κέληαπξνο Υείξσλ. Βυηακα, υπςξ ημ Κεκηαφνζμκ 

ηαζ ημ Υεζνχκζμκ θένμοκ αηυια ημ υκμια ημο. Ο ιαεδηήξ ημο Αζθιεπηόο  ζοκέπζζε  ηδκ  ε-

πζζηήιδ. Ανβυηενα  ήνεε  μ Ηππνθξάηεο (460-370 π.Υ.) πμο µε ηζξ εεναπείεξ ημο ακαβκςνί-

ζηδηε ζακ μ «παηέναξ ηδξ Ηαηνζηήξ». Ο Ηππμηνάηδξ επζηεκηνχεδηε ζηζξ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδ-

ηεξ ηςκ θοηχκ ηαζ ηαηέβναρε πενίπμο 400 είδδ αμηάκςκ πμο δ πνήζδ ημοξ ήηακ βκςζηή ηαηά 

ημκ 5μ αζχκα π.Υ.  Ακαθένεδηε  ζηζξ εεναπεοηζηέξ   ημοξ   ζδζυηδηεξ   ζε   ιζα   ζεζνά αζαθίςκ 

ημο υπμο ηαηαβνάθεζ 236 θοηζηά θάνιαηα, απαθθάζζμκηαξ ηδκ ζαηνζηή απυ ηδκ δεζζζδαζιμ-

κία ηαζ ηδκ ιαβεία, ηαεχξ ηαηά ημοξ ιοεζημφξ πνυκμοξ ηαζ ιεηέπεζηα δ εεναπεοηζηή εεμπμζή-

εδηε, επεζδή ήηακ αδφκαημ ζημοξ ακενχπμοξ     κα     πζζηεφμοκ     πςξ     ημζκμί ζοκάκενςπμί 

ημοξ είπακ ηδ δφκαιδ κα εεναπεφμοκ, πςνίξ ηδκ ιεζμθάαδζδ ηάπμζαξ οπενάκενςπδξ εεσηήξ 

δφκαιδξ. Ο Ηππμηνάηδξ ηαλζκυιδζε ζε ηαηδβμνίεξ υθεξ ηζξ ηνμθέξ ηαζ ηα αυηακα ακάθμβα µε 

ηδκ εειεθζχδδ ημοξ ζδζυηδηα (εενιυ, ροπνυ, λδνυ ηαζ οβνυ) ηαζ εεςνμφζε υηζ δ ηαθή οβεία 

δζαηδνείηαζ υηακ μζ ζδζυηδηεξ αοηέξ είκαζ ζε ζζμννμπία, ηαεχξ ηαζ µε ηδκ θοζζηή άζηδζδ ηαζ 

ημκ άθεμκμ ηαεανυ αένα, επίζδξ πίζηεοε πςξ ακ μζ άκενςπμζ  γμφζακ  ζςζηά   ηαζ  ηνέθμ-

κηακ  ζςζηά,  ηυηε  δεκ  εα οπήνπε δ ζαηνζηή, επεζδή δεκ εα οπήνπακ αννχζηζεξ. Ο Θεόθξα-

ζηνο ν Δξέζηνο (372 – 287 π.X.) είκαζ μ πνχημξ ηαζ μ πζμ μθμηθδνςιέκμξ βκχζηδξ ηδξ αμηα-

κζηήξ. Αημθμφεδζε ηαεανά αζμθμβζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ πενζβναθή ημο ηυζιμο ηςκ θοηχκ 

αθθά ηαζ ηζξ θανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηέξ ημοξ. οβηέκηνςζε υθεξ ηζξ βκχζεζξ πενί θοηχκ ηδξ 

επμπήξ ημο ζε δφμ πενζζπμφδαζηα ένβα µε ημοξ ηίηθμοξ "Πενί Φοηχκ Ηζημνίαζ", υπμο εειε-

θζχκμκηαζ μζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ ζφβπνμκδξ αμηακζηήξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ 9 αζαθία, υπμο ακα-

θένμκηαζ  μκμιαζηζηά  ηα  θοηά,  δ  βέκεζή ημοξ,   δ   ακάπηολδ,   μ   πμθθαπθαζζαζιυξ,   δ 

ιμνθμθμβία, δ βεςβναθζηή πνμέθεοζή ημοξ ηαζ ηέθμξ δ ζαιαηζηή ημοξ δφκαιδ. Ο Θεόθξα-

ζηνο εεςνείηαζ μ παηέναξ ηδξ Βμηακζηήξ ηαζ πνυδνμιμξ ηδξ θανιαημβκςζίαξ. Ζ ελέηαζδ ηςκ 

θοηχκ είκαζ θεπημιενήξ ηαζ πςνίξ πνμηαηαθήρεζξ ηδξ επμπήξ ημο ηαζ πμθθέξ πενζβναθέξ ανί-

ζημκηαζ ζημ φθμξ ηςκ ηαθοηένςκ κευηενςκ πενζβναθχκ. Μεηά ημκ εάκαημ ημο Θευθναζημο δ 

αμηακμθμβία βζα πμθθά πνυκζα πανέιεζκε ζηάζζιδ. Δζδζηά ηαηά ηδκ Ρςιασηή ηαζ Αθελακδνζ-

κή   επμπή   δεκ   ζοκακηάιε   ηάηζ   αλζυθμβμ,   ηα   θοηά ιεθεηζμφκηαζ µυκμ βζα ηδκ πνδζζιυ-

ηδηά ημοξ. Ο Γηνζθνπξίδεο ν Αλαδαξβεύο (40-90 µ.Υ.), εειεθζςηήξ ηδξ θανιαημθμβίαξ επα-

κάθενε ηδ Βμηακζηή ζημ πνμζηήκζμ ηαηά ημ πνχημ ι.Υ. αζχκα.  

ια  ημο  ―Πενί  Όθδξ  Ηαηνζηήξ‖  πμο πενζβνάθεζ 950 πενίπμο θάνιαηα εη ηςκ μπμίςκ ηα 600 

είκαζ θοηζηά, είκαζ ιζα ακεηηίιδηδ πδβή πθδνμθμνζχκ δζυηζ ααζίγεηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ ιένμξ 

ζε δζηέξ ημο εεςνίεξ ηαζ ειπεζνίεξ ηαζ ήδδ δζαηνίκεζ ηακείξ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ θοηχκ   ζφι-

θςκα   µε   ηζξ   εκενβέξ   φθεξ   ηαζ   ηζξ   εεναπεοηζηέξ 

ημφ.  Μπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ημ πνχημ (δζαζςγυιεκμ) ζφββναιια θανιαημθμβίαξ ηαζ επδνέ-

αζε ζδιακηζηά ημοξ επυιεκμοξ ζοββναθείξ, ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ ηαζ ημ Γαθδκυ. 

           ημοξ πνςημπυνμοξ ζαηνμφξ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ ηδξ ανπαζυηδηαξ ακήηεζ ηαζ μ Κθαφδζμξ 

Γαθδκυξ.  ηυπμξ ημο Γαθδκμφ ήηακ κα ζοιπθδνχζεζ ηζξ βκχζεζξ ημο Ηππμηνάηδ µε ζημζπεία ακαημ-

ιίαξ ηαζ θοζζμθμβίαξ. ηα ζοββνάιιαηα ημο ακαθένεζ 304 απθά  θάνιαηα απυ ημκ ηυζιμ ηςκ θοηχκ 

ηαζ 155 άθθεξ φθεξ απυ ηδκ θφζδ. Ζ θανιαηεοηζηή  ηεπκμθμβία πμο επζκυδζε εεςνείημ πνςημπμνζα-

ηή ιέπνζ ημκ 18μ αζχκα. Ο Γαθδκυξ έιεθθε κα επδνεάζεζ, πενζζζυηενμ απυ μπμζμκδήπμηε άθθμκ βζα-

ηνυ ηδξ ανπαζυηδηαξ, ηδκ ελέθζλδ ηδξ ζαηνζηήξ ζηδ Γφζδ, ημοθάπζζημκ ιέπνζ ηδκ Ακαβέκκδζδ. Σα 

αζαθία ημο ιεηαθνάζηδηακ ζηα Λαηζκζηά ηαζ επζηνάηδζακ ςξ ηθαζζζηά ζοββνάιιαηα   ζηζξ   ζαηνζ-

ηέξ   ζπμθέξ   ηδξ   Δονχπδξ. 
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Μεηά ηδκ πηχζδ ηδξ Ρχιδξ , δ εονςπασηή αμηακμθμβζηή πανάδμζδ δεκ ηαηαπκίβδηε ηεθείςξ απυ ημκ 

Μεζαίςκα πμο αημθμφεδζε. Οζ «αάναανμζ» έθενακ ιαγί ημοξ ηα δζηά ημοξ αμηακζηά  εεναπεοηζ-

ηά  έεζια  πμο  πνμζηέεδηακ  ζηζξ  Ρςιασηέξ ιεευδμοξ ηαζ επζαίςζακ.  Με ηδκ ελάπθςζδ ημο Υνζ-

ζηζακζζιμφ μζ δομ παναδυζεζξ ακηάθθαλακ  θάνιαηα  ηαζ  δμηζιαζιέκεξ  εεναπείεξ.  ε  υθμ  ημ Με-

ζαίςκα δ Δηηθδζία έπαζλε ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ ζηδκ ηαθθζένβεζα θοζζηχκ ηήπςκ ηαζ ζηδκ εζζαβςβή 

κέςκ αμηάκςκ.    Μυκμ πμο δ βκχζδ βζα ηζξ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αμηάκςκ ηαζ δ ανπαία εε-

ναπεοηζηή πανάδμζδ πμο ηαηαβνάθμοκ ανπαία αμηακμθμβία ηαζ ζαηνζηέξ πναβιαηείεξ ήηακ πνμκυιζμ 

ηςκ µάβςκ ηαζ ηςκ ζενέςκ. Με ηδκ έθεοζδ ηδξ ηοπμβναθίαξ, δ βκχζδ λέθοβε απυ ηα ςξ ηυηε ιμκμ-

πχθζα ηςκ ζενέςκ ηαζ ιάβςκ ηαζ ελαπθχεδηε βνήβμνα ζοιπθδνχκμκηαξ  ηδκ  θασηή  ζαηνζηή, ηαεχξ 

δ ιάεδζδ αβήηε ζηδκ επζθάκεζα άνπζζε πάθζ κα 

πκδ  ηαζ  ζηζξ  επζζηδιμκζηέξ ανπέξ πμο δζδάζημκηακ  ηάπμηε. 

Καηά ημκ 16
μ
 ηαζ ημ 17

μ
 αζχκα δδιμζζεφηδηακ πμθθά βζα ηδ αμηακμθμβία πμο ζηυπεοακ κα αμδεή-

ζμοκ υζμοξ αζπμθμφκηακ µε ηδ αμηακμεεναπεία ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ θοηχκ. 

ηδκ  Γενιακία  ήηακ  δδιμθζθείξ  ηνεζξ  αμηακζηέξ  δζαηνζαέξ ζηδκ ιεηαααηζηή πενίμδμ ιεηαλφ ημο 

16
μο

 ηαζ ημο 17
μο

 αζχκα, απυ ηζξ  μπμίεξ  δ  πζμ  βκςζηή  ήηακ  δ  «De  Historia  Stirpium»  ημο 

Leonhart Fuch ημ 1542. 

ηδκ Αββθία ημ 1551 δδιμζζεφεηαζ ημ ένβμ «Έκα Νέμ Βμηακμθυβζμ» απυ ημκ θοζζμδίθδ ηαζ ζενέα 

Γμοίθζαι Σένκεν, βκςζηυξ ςξ «μ παηέναξ ηδξ αββθζηήξ αμηακζηήξ». 

Σμ 1597   μ John Gerard, ηαθθζενβχκηαξ πάκς απυ 1.000 είδδ ζημκ ηήπμ ημο έβναρε ημ Gerard‘s 

Herbal. Σμ 1629, μ John Parkinson έβναρε ηδ αμηακζηή Theatrum Botanicum, ηαηαπςνχκηαξ πάκς 

απυ 3.000 είδδ θοηχκ. 

Ζ   πνδζζιμπμίδζδ   ηςκ  ανςιαηζηχκ   ηαζ   θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ζοκεπίζηδηε απυ ηυηε βζα κα 

θεάζμοιε ζηδκ επμπή µαξ, υπμο ηα αυηακα ελαημθμοεμφκ κα παίγμοκ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδ γςή µαξ 

ηαζ δ επζζηήιδ πνμζπαεεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηζ άθθα θοηά ηυζμ ζηδκ παναζηεοή θανιάηςκ υζμ ηαζ 

ζηδκ παναζηεοή ηαθθοκηζηχκ. Γζα αοηυ παναηδνμφιε υηζ, απυ ημ 19
μ
 αζχκα ανπίγεζ δ ηαθθζένβεζα 

ημοξ, µε ζημπυ κα ηαθφρμοκ ςξ πνχηδ φθδ ηζξ ακάβηεξ απυ ηζξ αζμιδπακίεξ ανςιάηςκ ηαζ ηαθθοκηζ-

ηχκ, ηαεχξ ηαζ  ζηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ. 

1.2 Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά σο Δπέλδπζε 

 

ε ιία επμπή υπμο μ αβνμηζηυξ ημιέαξ  έπεζ ζοκδεεεί απμηθεζζηζηά ιε ημκ αζμπμνζζιυ ηαζ ηδκ επζαί-

ςζδ, δ εκαζπυθδζδ ιε ηδ ηαθθζένβεζα ανςιαηζηχκ θοηχκ ηαζ ηδκ παναβςβή αζεένζςκ εθαίςκ απυ 

αοηά, δίκεζ ιία άθθδ δζάζηαζδ ζημκ «θζθυδμλμ» ηαθθζενβδηή: υκηαξ θοηά ηονίςξ πνμενπυιεκα απυ 

ηδκ εθθδκζηή Φφζδ , ζοκδέμοκ ημκ εκαζπμθμφιεκμ ιε βκχζδ ηαζ ειπεζνία πμο ένπεηαζ αηυιδ ηαζ απυ 

ηδκ Ανπαία Δθθάδα, ημκ αάγμοκ ζημ αέκαμ ιμκμπάηζ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ ιέζς πεζναιαηζζιμφ ηαζ 

ζφκεεζδξ κέςκ ειπεζνζχκ ηαζ ημκ μδδβμφκ ζημ ιαβζηυ ηυζιμ ιζαξ ελεζδίηεοζδξ πμο επζπνίεηαζ ιε ηδκ 

ημοθημφνα ηδξ ααεζάξ επζζηδιμκζηήξ εκαζπυθδζδξ ιε πενζζζυηενα ακηζηείιεκα απυ ηδκ απθή ηαθ-

θζένβεζα. Σμ απμηέθεζια είκαζ ζδιακηζηά μζημκμιζηυ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ μοζζαζηζηυ βζα ηαθφηε-

νδ πμζυηδηα γςήξ βζα υθδ ηδκ μζημβέκεζα. 
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Ζ εθθδκζηή αβμνά έπεζ ηαηαηθοζηεί απυ ιίβιαηα δζαθυνςκ εεναπεοηζηχκ αμηάκςκ εβπχνζςκ αθθά 

ηονίςξ εζζαβυιεκςκ. ηδ πχνα ιαξ, δ ζοζηδιαηζηή ηαζ εηηεηαιέκδ ηαθθζένβεζα θανιαηεοηζηχκ ηαζ 

ανςιαηζηχκ θοηχκ είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαζ αοηυ μθείθεηαζ αθεκυξ ιεκ ζηδ δοζημθία πμο ακηζιεηςπί-

γμοκ μζ παναβςβμί βζα ηδ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ζηζξ αβμνέξ ημο εζςηενζημφ ηαζ ηονίςξ ημο 

ελςηενζημφ ηζξ μπμίεξ δεκ βκςνίγμοκ, αθεηένμο δε ζηδκ έθθεζρδ βκχζεςκ πάκς ζηδκ ηεπκζηή ηαθ-

θζένβεζάξ ημοξ. (Βμβζαηγή-Καιαμφημο,2013) 

Πανυθα αοηά, μζ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζήιενα ζηδκ αβμνά ηςκ ηφνζςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ 

αθθά ηαζ μζ ηάζεζξ ηδξ δζεεκμφξ αβμνάξ, δ ζηνμθή δδθαδή ημο ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ ζηα θοηζηά 

πνμσυκηα ηαεχξ ηαζ μζ εθανιμγυιεκεξ πμθζηζηέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ιε επζδμηήζεζξ ηαζ εκζζπφ-

ζεζξ δνάζεςκ ηυζμ ζε εεκζηυ υζμ ηαζ ζε εονςπασηυ επίπεδμ ζοκδβμνμφκ πενζζζυηενμ απυ πμηέ βζα 

ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ. Σα ανςιαηζηά θοηά εεςνμφκηαζ ιζα εκαθ-

θαηηζηή ιμνθή ηαθθζένβεζαξ πμο ιπμνεί κα δχζεζ έκα ηαθυ εζζυδδια ζημοξ αβνυηεξ, ζφιθςκα ιε 

ημκ Πμθοζίμο, 2002, έπμοκ ιεβάθδ γήηδζδ ζηδ δζεεκή αβμνά θυβς ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο δζαεέ-

ημοκ ζηα πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ, εκχ πανάθθδθα πανμοζζάγμοκ εοημθία ηαεε-

ημπμζδιέκδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ (πνςημβεκήξ, δεοηενμβεκήξ ηαζ ηνζημβεκήξ ημιέαξ παναβς-

βήξ), πςνίξ ιεβάθεξ επεκδφζεζξ απυ ιζηνά εηαζνζηά ζπήιαηα, ζοκεηαζνζζιμφξ ηαζ μζημβεκεζαηέξ εη-

ιεηαθθεφζεζξ. Δπζπνυζεεηα, οπάνπεζ παβηυζιζμ εκδζαθένμκ βζα ηα ανςιαηζηά θοηά ηαζ ηα αζεένζα 

έθαζα ημοξ ηαεχξ μζ ένεοκεξ έπμοκ αολδεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Ζ πχνα ιαξ εεςνείηαζ πχνα ιε ηα 

πενζζζυηενα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα ιζα πμο μ θοηζηυξ πθμφημξ ηδξ είκαζ ακελενεφκδημξ πάκς ζηα 

ανςιαηζηά θοηά ηαζ εζδζηυηενα ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae. Σα δζάθμνα πνμβνάιιαηα βζα ηδκ πνμ-

ζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ηδξ μνεζκήξ γχκδξ απμηεθμφκ ιμκαδζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ μνεμθμβζηή απυ πθεο-

νάξ ημζκςκζηήξ, μζημκμιζηήξ ηαζ μζημθμβζηήξ εεχνδζδξ εθανιμβή δνάζεςκ ζηδκ μνεζκή γχκδ ιέζα 

ζηζξ μπμίεξ πνςηεφμκηα νυθμ έπεζ δ ηαθθζένβεζα επζθεβιέκςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ εκηαβιέκςκ ζε 

πθαίζζμ παναβςβήξ πμζμηζηχκ ημπζηχκ πνμσυκηςκ ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ςξ απμηέθεζια μζ 

ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ κα πεηοπαίκμοκ ηδκ ζοβηνάηδζδ ημο πθδεοζιμφ ζηδκ φπαζενμ (Σζυβηαξ, 

2005). Οζ ενεοκδηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ηα πζθμηζηά ένβα πμο έπμοκ βίκεζ ζημ Δνβαζηήνζμ Τδνμπμκίαξ - 

Ανςιαηζηχκ θοηχκ ημο Ηκζηζημφημο Τπμηνμπζηχκ & Δθζάξ Υακίςκ ημο ΔΘΗΑΓΔ)  δίδμοκ εκδζαθέ-

νμκηα ζημζπεία υπζ ιυκμ απυ πθεονάξ μζημθοζζμθμβίαξ ηαζ ηαθθζενβδηζηήξ ηεπκζηήξ μνζζιέκςκ εζδχκ 

ανςιαηζηχκ θοηχκ ηδξ Κνήηδξ, αθθά ηαζ απυ πθεονάξ μζημκμιζηυηδηαξ ηδξ ηαθθζένβεζάξ ηςκ. Δκ-

δεζηηζηά ακαθένμοιε υηζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ ιαθμηίναξ (πάκηα ζε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ ηςκ 900ι) 

απμδίδεζ ηαεανυ εηήζζμ εζζυδδια απυ 1500-2000 €/ζηνέιια, απμηεθχκηαξ έηζζ ηδκ απμδμηζηυηενδ ( 

ιε αάζδ ημ επεκδουιεκμ ηεθάθαζμ) μζημκμιζηή βεκζηά  δναζηδνζυηδηα ζε μνεζκέξ πενζμπέξ, εκχ δ 

ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ (ακελανηήηςξ ορμιέηνμο) απυ 500-800€ .  Καζ μζ δφμ ηαθθζένβεζεξ δεκ α-

παζημφκ άνδεοζδ, πνμζθένμκηαζ βζα «αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα», δ μπμία ζδζαίηενα πνμζθένεηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ υθςκ ηςκ ανςιαηζηχκ-θανιαηεοηζηχκ θοηχκ, ηαζ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ζε μνζαηά, 

απυ πθεονάξ βμκζιυηδηαξ, εδάθδ, εκχ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζεμφκ ιε ηδ ιεθζζζμημιία ηαεχξ ηαζ κα 

εκηαπεμφκ ζε έκα μθμηθδνςιέκμ ζπέδζμ αβνμημονζζιμφ-μζημθμβζημφ ημονζζιμφ πμο εα πενζθαιαά-

κεζ εηηυξ απυ ηα ηαηάθθδθα ηαηαθφιαηα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ, ηαζ ιζηνέξ ιμκάδαξ παναβςβήξ-

επελενβαζίαξ ηαζ ειπμνίαξ θοζζηχκ ηαζ παναδμζζαηχκ πνμσυκηςκ πμζυηδηαξ εκζςιαηχκμκηαξ πνμ-

ζηζεέιεκδ αλία ζηα πνμσυκηα ηαζ πνμζθένμκηαξ κέεξ εέζεζξ απαζπυθδζδξ ζηδκ πενζμπή εθανιμβήξ, 

άνα ιπμνεί κα δχζεζ ιζα χεδζδ ζημκ αβνμημονζζιυ, ζηα πθαίζζα ημο μπμίμο μνβακχκμκηαζ επζζηέ-

ρεζξ ζε πενζμπέξ ιε ιεβάθδ παναβςβή ανςιαηζηχκ θοηχκ ηαζ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ ημοξ (Πμθοζί-

μο, 2002). 

Δηηζιμφιε υηζ δ αβμνά ζήιενα ιπμνεί εφημθα κα απμννμθήζεζ ηδκ παναβςβή απυ 50.000 ζηνέιιαηα 

νίβακδξ ηδξ Κνήηδξ ιε εηθεηηά πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά. Ζ ηαθθζένβεζα ιζαξ εθάπζζηδξ έηηαζδξ 
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2000 ζηνειιάηςκ ιε νίβακδ ηαεζζηά μζημκμιζηά αζχζζιδ ηαζ επζηενδή ηδ θεζημονβία ιμκάδαξ οδνα-

πυζηαλδξ βζα ηδκ παναθααή ημο αζεένζμο εθαίμο υπζ ιυκμ ηδξ νίβακδξ αθθά ηαζ άθθςκ ανςιαηζηχκ 

θοηχκ βζα ηα μπμία οπάνπεζ ζδιακηζηή γήηδζδ ζηδ δζεεκή αβμνά (δίηηαιμ, δαθκυθοθθα, θαζημιδ-

θζά). Ζ θεζημονβία ιζαξ ιμκάδαξ παναβςβήξ αζεένζμο εθαίμο εα πνμζέθενε ημ πνμσυκ αοηυ ζηδκ αβμ-

νά, πμο ζήιενα  δζαηίεεηαζ ζε πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ, πανά ημ υηζ οπάνπεζ αβμναζηζηυ εκδζαθένμκ, 

αθθά ηαζ εα θεζημονβμφζε νοειζζηζηά ζηδκ αβμνά βζα ηδκ ελζζμννυπδζδ πνμζθμνάξ-γήηδζδξ ημο 

απμλδναιέκμο δίηηαιμο αθθά ηαζ ηςκ άθθςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ (νίβακδ, δαθκυθοθθα, θαζημιδ-

θζά, η.α.). Ζ ειπμνζηή εηιεηάθθεοζδ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ζηδκ Δθθάδα βίκε-

ηαζ ιε δομ ηνυπμοξ, ιε ηδκ ηαθθζένβεζα δζάθμνςκ ανςιαηζηχκ εζδχκ αθθά ηαζ ηδ ζοθθμβή ηςκ αο-

ημθοχκ εζδχκ. Ωξ πνμξ ηδ ζοθθμβή ηςκ αοημθοχκ θοηχκ δεκ οθίζηαηαζ ηαιία μνεμθμβζζηζηή δζαπεί-

νζζδ εκχ ςξ πνμξ ηαθθζένβεζα ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ μζ ηαθθζένβεζεξ είκαζ δζάζπανηεξ βεςβναθζηά. 

Με ηδκ αολδιέκδ ηαθθζένβεζα ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ εα ζηαιαηήζεζ δ αθυβζζηδ ηαζ 

άκανπδ ζοθθμβή ηαζ εηιεηάθθεοζδ αοημθοχκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ. Πμθθά απυ 

ηα πμθοεηή ανςιαηζηά θοηά είκαζ αεζεαθή ηαζ ακεεηηζηά ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ λδναζία. 

(http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=2686&cid=8) 

Σα αζεένζα έθαζα ημοξ ηα πνμζηαηεφμοκ απυ ημοξ επενμφξ ηαζ πνμζεθηφμοκ ημοξ επζημκζαζηέξ, είκαζ 

πμθφηζιδ δ ζοκδνμιή ημοξ ζηδκ εθθδκζηή ιεθζζζμημιία (ηνμοιπήξ, 1985). 

Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ πνέπεζ κα εεςνείηαζ δοκαιζηή ηαθθζέν-

βεζα βζα ηδ πχνα µαξ. Έπμοκ αολακυιεκδ γήηδζδ ζηδ δζεεκή αβμνά, ςξ εθθδκζηά πνμσυκηα έπμοκ 

πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζηα πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ, πανμοζζάγμοκ εοημθία ηαεε-

ημπμζδιέκδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζία πςνίξ ιεβάθεξ επεκδφζεζξ, απμηεθμφκ πνυζμδμ ζε μνεζκέξ κδ-

ζζςηζηέξ ηαζ ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ (Goliaris, 1997), έπμοκ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ πνδιαημδυηδζδξ ηςκ 

επεκδφζεςκ, Δπζπθέμκ, μζ Πεηνυπμοθμξ η.ά. (1994) ακαθένμοκ υηζ είκαζ εκαθθαηηζηή θφζδ βζα ακα-

δζάνενςζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ πνυαθδια. 

1.3 Πιενλεθηήκαηα θαιιηέξγεηαο Αξσκαηηθώλ & Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ 

θαη νη σθέιηκεο ηδηόηεηεο ηνπο 

 

Σα μθέθδ πμο ζοθθέβμκηαζ είκαζ πάνα πμθθά, πμθθέξ ακαθμνέξ παβημζιίςξ ιαξ ιανηονμφκ βζα ηδκ 

ακηζηανηζκζηή ημοξ δνάζδ, βζα ηζξ ακηζααηηδνζδζαηέξ ζδζυηδηεξ, ακηζιδηοηζαηέξ ζδζυηδηεξ, ηδκ ακηζμ-

λεζδςηζηή ηαζ ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ ηαεχξ ηαζ ηα δζμνεςηζηά ηδξ βεφζδξ ηαζ εκίζποζδξ ηδξ υνελδξ. 

Αοηυ ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ δ ηαθθζένβεζα ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ, πςνίξ ηαιζά οπεναμθή, 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα επζθφζμοκ πμθθά απυ ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ μ 

αβνμηζηυξ ημιέαξ, εθυζμκ πανμοζζάγμκηαζ ςξ ιία εκαθθαηηζηή ιμνθή ηαθθζένβεζαξ. Πένακ ηςκ μζ-

ημκμιζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ δ ηαθθζένβεζα ηςκ Ανςιαηζηχκ Φοηχκ ιαξ οπμδεζηκφεζ ηδκ απμθοβή 

ηδξ ακάιεζλδξ ηςκ αοημθοή θοηχκ ιε άθθα ακεπζεφιδηα ηαζ επζηίκδοκα είδδ, ηα ηαθθζενβμφιεκα 

ελαζθαθίγμοκ ζηαεενή ηνμθμδμζία ηδξ αβμνάξ. ηζξ ηαθθζένβεζεξ μζ ζοκεήηεξ ακάπηολδξ- εενιμ-

ηναζία, θςηζζιυξ, επενμί, αζεέκεζεξ- εθέβπμκηαζ εοημθυηενα ηαζ δ ζοβημιζδή βίκεηαζ ζημ ίδζμ ζηάδζμ 

ακάπηολδξ ηαζ μ ιεηαζοθθεηηζηυξ πεζνζζιυξ π.π. λήνακζδ βίκεηαζ ηαοηυπνμκα, Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ 

ιε ηα αζεένζα έθαζα. Δπζπνυζεεηα βίκμκηαζ ζοιθςκίεξ βζα ηζξ ηζιέξ ηαζ ηζξ πμζυηδηεξ ζε αάεμξ πνυ-

κμο. 

http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=2686&cid=8
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1.4 Κύξηεο Οηθνγέλεηεο Αξσκαηηθώλ θαη Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ 

 

Μέπνζ ζήιενα έπμοκ ηαηαβναθεί βφνς ζηα 2.000 θοηζηά είδδ ηα μπμία πανάβμοκ αζεένζα έθαζα. Αο-

ηά ακήημοκ ζε 60 μζημβέκεζεξ, μζ ηονζυηενεξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ μζ: 

 Lamiaceae (Labiatae, Υεζθακεή) 

 Apiaceae (Umbelliferae, ηζακεή) 

 Asteraceae (Compositae, φκεεηα) 

 Lauraceae , Myrtaceae , Pinaceae , Rutaceae η.α. 

1.5 Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά θαη ηα πινύζηα ζπζηαηηθά ηνπο 

 

Σα ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ πμο παίνκμοιε απυ ηα Ανςιαηζηά ηαζ Φανιαηεοηζηά θοηά πςνί-

γμκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ ζηα μλοβμκμφπα ηαζ ιδ μλοβμκμφπα. ηα μλοβμκμφπα ζοζηαηζηά 

ακήημοκ μζ αθημυθεξ, μζ αθδεΰδεξ, μζ ηεηυκεξ, μζ θαζκυθεξ, ηα μλέα ηαζ μζ εζηένεξ. Ακηίεεηα ζηα ιδ 

μλοβμκμφπα ακήημοκ μζ οδνμβμκάκεναηεξ πμο έπμοκ ιζηνή ζοιαμθή ζημ άνςια ηαζ εεςνμφκηαζ ςξ 

ηα «άπνδζηα» ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαζχκ.  Σα ηονζυηενα απυ ηα μλοβμκμφπα ζοζηαηζηά είκαζ: 

 Αθημυθεξ (θζκαθμυθδ, βενακζυθδ, ηζηνμκεθθυθδ, κενυθδ, ηενπζκευθδ, πμοθεβυθδ, ιεκευθδ, 

πζπενζηυθδ, ηαναευθδ, αμνκευθδ ηθπ.) 

 Αθδεφδεξ (ηζηνάθδ, ηζηνμκεθθάθδ, θεηηακδνάθδ, ιονηεκάθδ, ζαθνακάθδ) 

 Κεηυκεξ (ιεκευκδ, πμοθεβυκδ, ηαναυκδ, πζπενυκδ, ηαιθμνά) 

 Φαζκυθεξ (εοιυθδ, ηανααηνυθδ, ακδευθδ, εοβεκυθδ) 

 Ολέα (δζάθμνα μνβακζηά μλέα εκςιέκα ζοκήεςξ ιε αθημυθεξ ζε εζηένεξ) 

 Δζηένεξ (μλζηυξ βενακοθεζηέναξ, μλζηυξ θζκαθοθεζηέναξ, μλζηυξ ηζηνζκεθθοθεζηέναξ, μλζηυξ 

ιεκεοθεζηέναξ) 

 Λαηηυκεξ: Πενζέπμοκ ιζα εζηενζηή μιάδα πμο εκζςιαηχκεηαζ ζε ακεναηζηυ δαηηφθζμ, π.π. 

πεθεκαθίκδ. 

 Αζεένεξ: trans-ακζζυθδ, ιεεοθμζααζηυθδ, η.α. 

 Ολείδζα: μλείδζμ ημο ηανομθοθθεκίμο, μλείδζμ ημο θειμκέκζμο. 

Απυ ηα μλοβμκμφπα ζοζηαηζηά μζ εζηένεξ ζοιαάθθμοκ πζμ πμθφ ζημ άνςια ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. 

Απυ ηα ιδ μλοβμκμφπα ζοζηαηζηά ηα ηονζυηενα είκαζ ηα ιμκμηοηθζηά ηαζ δζηοηθζηά ηενπέκζα (θειμ-

κέκζμ, πζκέκζμ, ηαιθέκζμ ηθπ.) 

Παναηάης παναηίεεκηαζ, δζάθμνεξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναπάκς ηενπεκζηχκ μλοβμκςιέκςκ μοζζχκ. 

 

1.Aθημυθεξ 

Οζ ηονζυηενεξ αθημυθεξ είκαζ ηενπεκζηήξ ιμνθήξ. Οζ ηενπεκζηέξ αθημυθεξ είκαζ ακηζααηηδνζαηέξ, 

ακηζιοηδηζαηέξ, ακηζπαναζζηζηέξ ηαζ κεονμημκζηέξ. Οζ πμθοηενπζκζηέξ αθημυθεξ έπμοκ ακηζαθθενβζηή 

ηαζ ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ. Οζ ηενπζκζηέξ αθημυθεξ είκαζ ιδ ημλζηέξ ζε θοζζμθμβζηέξ δυζεζξ. Οζ ιμ-

κμηενπεκζηέξ αθημυθεξ έπμοκ πμθφ θίβα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα δενιαηίηζδαξ ηαζ ημλζηυηδηαξ. 

 

2.Aθδεΰδεξ 

Οζ ανςιαηζηέξ αθδεΰδεξ έπμοκ ακηζιοηδηζαηή ηαζ ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ. Βμδεμφκ ζηδ δζέβενζδ 

ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Οζ ανςιαηζηέξ αθδεΰδεξ δεκ είκαζ ημλζηέξ ζε δυζεζξ πμο πνδζζ-

ιμπμζμφκηαζ βζα εεναπεία. ε ορδθέξ υιςξ ζοβηεκηνχζεζξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ δενιαημπάεεζ-

εξ. 
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3.Κεηυκεξ 

Οζ ηεηυκεξ απμηεθμφκ ηα πενζζζυηενμ ημλζηά ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. Μενζηέξ απυ αοηέξ 

είκαζ δ εμοβζυκδ (θαζηυιδθμ) ηαζ δ πμοθεβυκδ (θθζζημφκζ). Οζ ημλζηέξ πδιζηέξ μοζίεξ ζε ιεβάθδ 

πμζυηδηα, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ επζθδπηζηά θαζκυιεκα, ζπαζιμφξ ηαζ δζακμδηζηή ζφβποζδ. Ζ 

ηεηυκδ ζηαθζδυκδ είκαζ πνήζζιδ ζηδκ ακαβέκκδζδ ημο δένιαημξ ηαζ ζηδκ επμφθςζδ ηςκ πθδβχκ. Ζ 

θεκηζυκδ (ιάναεμ) ηαζ δ ηαναυκδ (δουζιμ, ιέκηα) έπμοκ εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Μδ ημλζηέξ ηεηυ-

κεξ είκαζ επίζδξ δ ηγαζιυκδ (βζαζειί) ηαζ δ ιζκευκδ (ιέκηα, δουζιμ, βενάκζ). Έθαζα ιε ορδθά πμζμ-

ζηά ζε ηεηυκεξ, υπςξ ημο ααζζθζημφ, ημο εοηαθφπημο ηαζ ημο ηνζακηάθοθθμο υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδκ ανςιαημεεναπεία έπμοκ ςθέθδια απμηεθέζιαηα βζα ημ ζχια. 

 

4.Φαζκυθεξ 

Δίκαζ δζεβενηζηέξ, ημκςηζηέξ, ακηζααηηδνζαηέξ, ακηζζδπηζηέξ, ακηζπαναζζηζηέξ, ζοκηεθμφκ ηαζ ζηδ 

δζέβενζδ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. Οζ θαζκυθεξ εεςνμφκηαζ ηαζ ςξ δζεβένηεξ ηςκ αθεκκςδχκ 

ηαζ δενιαηζηχκ ιειανακχκ. Μπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ δενιαημπάεεζεξ, ζδίςξ δ εοµυθδ (νίβακδ). Ζ 

εοµυθδ δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα 

απυ άημια ιε πνυαθδια ζημ ήπαν. Δπίζδξ ημ αζεένζμ έθαζμ ημο ζηυνδμο, θυβς ηςκ θαζκμθχκ πμο 

πενζέπεζ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δενιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ. 

5.Eζηένεξ 

Οζ εζηένεξ, ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηζξ αθημυθεξ ηαζ ηα μλέα, ηαζ ανίζημκηαζ ζηα αζεένζα έθαζα ιε θνμο-

ηέκζα μζιή ηαζ ηαηαπνατκηζηέξ ζδζυηδηεξ. Μενζημί απυ αοημφξ έπμοκ ακηζααηηδνζαηέξ ηαζ ακηζιοηδ-

ηζαηέξ ζδζυηδηεξ, υπςξ ημ έθαζμ ζημ πεθανβυκζ. Ο βκςζηυηενμξ εζηέναξ είκαζ μ μλζηυξ εζηέναξ ηδξ 

θζκαθμυθδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδ θεαάκηα. Αοηέξ μζ εκχζεζξ είκαζ ήπζεξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδ-

εμφκ πςνίξ πανεκένβεζεξ. 

 

6.Λαηηυκεξ 

Οζ θαηηυκεξ πανμοζζάγμοκ μιμζυηδηεξ ιε ηζξ ηεηυκεξ, αθμφ πνμηαθμφκ δενιαηίηζδεξ ηαζ έπμοκ κεο-

νμημλζηά απμηεθέζιαηα. Ζ πμθοηενπεκζηή θαηηυκδ, πεθεκαθίκδ, πμο ανίζηεηαζ ζε έκα είδμξ άβνζαξ 

ιανβανίηαξ, είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ ακηζθθεβιμκχδδ δνάζδ αοημφ ημο θοημφ. Οζ θαηηυκεξ έπμοκ α-

κηζθθεβιμκχδδ δνάζδ, πζεακχξ θυβς ηδξ ιείςζδξ πμο πνμηαθμφκ ζηδ ζφκεεζδ ηδξ πνμζηαβθαδίκδξ. 

 

7.Αζεένεξ 

Οζ πζμ βκςζημί είκαζ δ cis ηαζ trans ακζζυθδ, πμο ανίζημκηαζ ζημ βθοηάκζζμ ηαζ δ ιεεοθμζααζηυθδ 

πμο ανίζηεηαζ ζημ ααζζθζηυ. 

 

8.Ολείδζα 

Ζ ηφνζα εεναπεοηζηή ζδζυηδηα ηςκ μλεζδίςκ είκαζ ζηδκ απυπνειρδ θθεβιάηςκ.  (Porter  NG et al., 

1999),  (Simon, J.E., J. Quinn and R.G. Murray, 1990). 

1.6 Οηθνγέλεηα LAMIACEAE 
 

Σάλδ Lamiales 

Οζημβέκεζα LAMIACEAE (ή LABIATAE): Υεζθακεή 

Ανζειυξ βεκχκ: πενίπμο 251 (ζηδκ Δονχπδ 41, ζηδκ Μεζμβεζαηή πενζμπή 45, ζηδκ Δθθάδα 34) Α-

νζειυξ εζδχκ: πενίπμο 6700 ( ζηδκ Δονχπδ 452, ζηδκ Δθθάδα.197). Ζ Κανμφζμο ημ 1995, ιαξ ακα-

θένεζ υηζ δ μζημβέκεζα αοηή ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ 3000 πενίπμο θοηζηά είδδ, πμο ελαπθχκμκηαζ ζε 

υθμ ημκ ηυζιμ, ηαζ πενζθαιαάκεζ πμχδδ ή εαικχδδ θοηά, ηα μπμία ζοκήεςξ πανάβμοκ αζεένζα έθαζα 

ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ απυ ημκ ηεηνάβςκμ αθαζηυ, ηα ζοκήεςξ ακηίεεηα θφθθα, ημκ αηηζκυµμνθμ ή δί-

πεζθμ ηάθοηα µε 4 ή 5 μδυκηεξ ηαζ ηδ ζοµπέηαθδ, ζοκήεςξ δίπεζθδ ζηεθάκδ. 
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Γεςβναθζηή ελάπθςζδ: Ζ μζημβέκεζα πενζθαιαάκεζ πμχδδ ή διί-εαικχδδ θοηά, (πμο ελαπθχκμκηαζ 

ζπεδυκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ, ηονίςξ ζε ακμζπηέξ πενζμπέξ. Μία απυ ηζξ πενζμπέξ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ζο-

βηέκηνςζδ εζδχκ είκαζ δ θεηάκδ ηδξ Μεζμβείμο. Δδχ ακηζπνυζςπμζ ηςκ βεκχκ Micromeria, Phlomis, 

Rosmarinus, Sideritis Satureja ηαζ Thymus, είκαζ παναηηδνζζηζηά ζημζπεία ηςκ θνφβακςκ αθθά ζοι-

ιεηέπμοκ ηαζ ζακ ζοιπθδνςιαηζηά ζημζπεία ζηδ ιαηηία αθάζηδζδ. Ο Turrill (1929), υπςξ ακαθένε-

ηαζ απυ ηδκ Κανμφζμο (1995), οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ απυ ηζξ πθμοζζυηενεξ ζε είδδ εθθδκζηέξ μζημβέ-

κεζεξ, ηα µέθδ ηδξ μπμίαξ απακηχκηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζε υθεξ ηζξ 

δζαπθάζεζξ αθάζηδζδξ. 

Γεκζηά ιμνθμθμβζηά βκςνίζιαηα: Σα θοηά είκαζ πμχδδ ή διί-εαικχδδ, εκχ μζ δεκδνχδεζξ ιμνθέξ 

είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζεξ ζηδκ μζημβέκεζα (ειθακίγμκηαζ ιυκμκ ζημ Ν. Αιενζηακζηυ βέκμξ Hyptis α-

κηζπνυζςπμζ ημο μπμίμο ιπμνμφκ κα θεάζμοκ ιέπνζ ηα 12 m φρμξ). Ο αθαζηυξ ζοκήεςξ έπεζ πανα-

ηηδνζζηζηή ηεηνάβςκδ δζαημιή. Σα θφθθα είκαζ ηονίςξ απθά, ακηίεεηα ηαζ ζηαονμεζδχξ δζαηεηαβιέ-

κα ζημκ αθαζηυ ηαζ πςνίξ πανάθοθθα. Σα θοηά ηαθφπημκηαζ απυ αδέκεξ ή αδεκχδεζξ ηνίπεξ ηαζ έ-

πμοκ έκημκδ ανςιαηζηή μζιή πμο μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ αζεένζςκ εθαίςκ, ηαζ θυβς ηδξ πανμοζίαξ 

αοηχκ ηςκ μοζζχκ, ηα θοηά ηδξ μζημβέκεζαξ έπμοκ πμθφ ιεβάθδ ειπμνζηή αλία, αθμφ πνδζζιμπμζμφ-

κηαζ ςξ ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά Σα άκεδ είκαζ ζζπονά γοβυιμνθα, ιε δίπεζθδ ζηεθάκδ, 

πμο θφμκηαζ πμθθά ιαγί ζηζξ ιαζπάθεξ ηςκ θφθθςκ ηαηά ιμκμπάζζα ή δζπάζζα, πμο ζπδιαηίγμοκ 

ζπμκδφθμοξ ή ζε αηναίμοξ αυηνεζξ. Σα άκεδ ηςκ θοηχκ ηδξ μζημβέκεζαξ είκαζ μοζζαζηζηά ενιαθνυδζ-

ηα, αθθά ζε ανηεηά είδδ ππ., ηςκ βεκχκ Mentha, Nepeta, Zizyphora, Thymus ιέπνζ ηαζ 50 % ηςκ θο-

ηχκ ιπμνεί κα έπμοκ άκεδ υπμο ηα ανζεκζηά ιένδ (ζηήιμκεξ) είκαζ οπμπθαζιέκα ηαζ άβμκα ηαζ ηα 

άκεδ θεζημονβμφκ ςξ εδθοηά. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ ζηεθάκδ ζοκήεςξ είκαζ ιζηνυηενδ ηαζ ηα 

πνχιαηά ηδξ είκαζ πζμ άημκα. Ο ηάθοηαξ είκαζ ζοζζέπαθμξ, 5ιενήξ, δίπεζθμξ ηαζ πενζαάθθεζ ημκ επζ-

ιήηδ ζςθήκα ηδξ δίπεζθδξ, 5ιενμφξ ζηεθάκδξ. Απυ ηα 5 πέηαθα ηδξ ζηεθάκδξ, ζοκήεςξ ηα 3 ζπδια-

ηίγμοκ ημ ηάης πείθμξ ηαζ ηα 2 ημ πάκς. πακζυηενα ηα 4 ζπδιαηίγμοκ ημ ηάης ηαζ ημ 1 ημ πάκς ή 

υθα ιαγί ημ ηάης, εκχ ημ επάκς θείπεζ ηεθείςξ (Teucrium) ηαζ ηυηε μζ ζηήιμκεξ είκαζ εκηεθχξ αηά-

θοπημζ. Οζ ηήιμκεξ είκαζ 4 (μ δζάιεζμξ θείπεζ), είκαζ ακά γεφβδ ακζζμιήηεζξ (δζδφκαιμζ) ηαζ ζοιθφ-

μκηαζ ιε ηδ ζηεθάκδ(ζοιπέηαθμζ). ε ιενζηά βέκδ (Salvia, Rosmarinus) οπάνπεζ ιυκμ ημ ηαηχηενμ 

γεφβμξ ηςκ ημκηχκ ζηδιυκςκ ή ημοθάπζζημκ αοηυ ιυκμ είκαζ βυκζιμ. Ζ ςμεήηδ είκαζ επζθοήξ, ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ 2 ηανπυθοθθα, είκαζ υιςξ 4-πςνδ. Υςνίγεηαζ, απυ ηδκ άκεδζδ αηυια, ζε ηέζζενζξ, 

ααεείξ θμαμφξ ιε ηδκ αμήεεζα ρεφδμ-δζαθνάβιαημξ. Σα ηέζζενα αοηά ηιήιαηα ηδξ ςμεήηδξ, πμο 

πενζέπμοκ απυ ιία ζπενιμαθάζηδ, δζμβηχκμκηαζ ζθαζνζηά ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε ζπζγμηάνπζμ, πμο 

δζαζπάηαζ ζε ηέζζενα ηανπίδζα (ιμκυζπενια ηάνοα), ζπακζυηαηα ζπδιαηίγμοκ ιζηνέξ δνφπεξ 

(Prassium). Ο ζηφθμξ ανίζηεηαζ ζηδ αάζδ ηςκ ηανπυθοθθςκ ηαζ ιεηαλφ αοηχκ (ζηφθμξ βοκμααζζ-

ηυξ). Ζ επζημκίαζδ ηςκ θοηχκ βίκεηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ υπμο ιπμνεί κα ζοιιεηέπμοκ δζάθμνα 

έκημια ή δζάθμνεξ ιμνθέξ θεπζδμπηένςκ (πεηαθμφδεξ), ή αηυιδ ηαζ πμοθζά. Έκαξ ζδζαίηενμξ ιδπακζ-

ζιυξ ζοκακηάηαζ ζημ βέκμξ Salvia. 

Σα έκημια πμο επζζηέπημκηαζ ημοξ ακηζπνμζχπμοξ ημο βέκμοξ πνμζβεζχκμκηαζ ζημ ηάης πείθμξ ηδξ 

ζηεθάκδξ ηαζ ιε ημ ηεθάθζ ημοξ πνμζηνμφμοκ ζε έκα ανενςηυ ζοκμπέα ημο κήιαημξ ημο ζηήιμκα, μ 

μπμίμξ ηθείκεζ ηδκ είζμδμ βζα ηδκ ημζθυηδηα ιε ημ κέηηαν. Με αοηή ηδκ ηίκδζδ ημ άθθμ άηνμ ημο 

αναπίμκα ημο ζηήιμκα ηαηεααίκμκηαξ θένκεζ ζε επαθή ιε ηδκ νάπδ ημο εκηυιμο ημκ ακεήνα (ηαζ ημ 

πενζεπυιεκυ ημο ηδκ βφνδ). Ακηζπνυζςπμζ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε πμθφ ιαηνφ ζςθήκα ηδξ ζηεθάκδξ επζ-

ημκζάγμκηαζ ιε ηδκ αμήεεζα πμοθζχκ ιε ακηίζημζπα ιεβάθμ νάιθμξ. 
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ε ηάπμζμοξ ακηζπνυζςπμοξ ηςκ βεκχκ Hyptis και Aeollanthus ζηδκ ηνμπζηή Αθνζηή ηα ηθεζζηά πέ-

ηαθα ηναηάκε ηδκ βφνδ δ μπμία απεθεοεενχκεηαζ αζαίςξ, ιε ηδκ επαθή εκυξ εκηυιμο επζημκζαζημφ 

ηαζ δ μπμία ηυηε ημ πενζαάθθεζ. 

Δκδεζηηζηυξ ακεζηυξ ηφπμξ : Κ(5) [(5)[(4)] Α4,2+2] Γ(2). 

Υαναηηδνζζηζημί ακηζπνυζςπμζ: (Salvia spp.) άθαζα, Φαζηυιδθμ , (Thymus spp.) Θοιάνζα , 

(Origanum spp.)  Ρίβακεξ,  (Sideritis spp.) Σζάζ ημο αμοκμφ , (Mentha spp.) Μέκηεξ , (Lavandula 

spp.) Λεαάκηεξ , (Stachys spp.) ηάπεζξ , (Ocimum spp.) Βαζζθζηυξ,  (Rosmarinus spp.) Γεκηνμθίαα-

κμ, (Micromeria spp.) Μζηνμιένζεξ, (Nepeta spp.) Νεπέηεξ, ( Teucrium spp.) Σεμφηνζα,  (Scutellaria 

spp.)  ημοηεθάνζεξ,  (Satureja spp.) Θνμφιπδ, νίβακδ 

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/BIO348/%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B

7%20Lamiales%20LAMIACEAE.pdf 

Ζ μζημβέκεζα Lamiaceae είκαζ ιία μζημβέκεζα δ μπμία έπεζ εονεία ηαθθζένβεζα απυ πμθθά ιέθδ ηδξ, 

βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημοξ παναβςβμφξ ςξ αυηακα ηαζ ςξ πδβή αζεένζςκ εθαίςκ. Σα πενζζζυ-

ηενα αζεένζα έθαζα αοηήξ ηδξ μζημβέκεζαξ απμηεθμφκηαζ απυ ιμκμηενπέκζα  ηαζ ζεζηζηενπέκζα 

(Lewinsohn et al., 2000). Πανμοζζάγμοκ ακηζµζηνμαζαηή   ηαζ   ακηζιοηδηζαηή   δνάζδ θυβμ ηάπμζςκ 

μοζζχκ ημοξ, δ μπμία εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζηδκ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε ηανααηνυθδ ηαζ 

εοµυθδ (Bouchra et al.,2003, Baydar et al.,2004, Bozin et al.,2006). 

Έπμοκ ιεβάθδ δναζηζηυηδηα εκακηίμκ ηςκ εκηυιςκ πμο πνμζαάθμοκ δζάθμνα πνμσυκηα. Ζ ακεεηηζ-

ηυηδηα πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ημοξ παεμβυκμοξ μνβακζζιμφξ απέκακηζ ζηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ δ επζ-

ηζκδοκυηδηα ηςκ ημλζηχκ (ππ θςζθίκδ ηαζ ανςµζμφπμ ιεεφθζμ),  μδδβεί ζημ ζοιπέναζιά υηζ ηα έ-

θαζα απυ ηα θοηά ηδξ μζημβεκείαξ Lamiaceae εα ιπμνμφζε κα έπεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηή-

νδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ κα ιεζχζεζ ηδ πνήζδ ημλζηχκ μοζζχκ πμο ηνφαμοκ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ 

(Shaaya et al.,1997, Lamiri et al.,2001). 

φιθςκα µε ιεθέηεξ ηςκ Werker et al. (1985), δ πμζυηδηα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ δ ποηκυηδηα ηςκ 

αδεκςδχκ ηνζπχκ απυ ηζξ μπμίεξ πανάβμκηαζ αοηά ζηα ανςιαηζηά θοηά ηδξ μζημβεκείαξ Lamiaceae, 

είκαζ πμθφ πζμ αολδιέκμξ ζηζξ ηαλζακείεξ απυ υηζ ζηα θφθθα. Αοημί μζ εηηνζηζημί ιδπακζζιμί είκαζ 

δοκαηυκ κα πανάβμοκ δζαθμνεηζηήξ ζφζηαζδξ αζεένζμ έθαζμ ζηα δζάθμνα θοηζηά ηιήιαηα. 

Σμ αζεένζμ έθαζμ πμο πανάβεηαζ ζηα θφθθα, πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημ θοηυ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο απυ 

ηα θοημθάβα γχα ηαζ ηα παεμβυκα, εκχ αοηυ πμο πανάβεηαζ ζηα άκεδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμ-

ζηαζία αθθά ηαζ βζα ηδκ πνμζέθηοζδ ηςκ επζημκζαζηχκ. Δπζπνυζεεηα, δ ποηκυηδηα ηςκ αδεκςδχκ 

θεπίςκ (peltate) ή ιαηνάξ δζάνηεζαξ αδεκςδχκ ηνζπχκ ζοκδέεηαζ µε υθδ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο θο-

ημφ ζε αζεένζμ έθαζμ, ημ μπμίμ πανάβεηαζ ςξ πνμζηαζία απυ ημοξ θοημθάβμοξ μνβακζζιμφξ ηαζ ηα 

παεμβυκα (Werker,1993). 

ηα ανςιαηζηά θοηά ηδξ μζημβεκείαξ Lamiaceae δεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζηδ δμιή, ζημκ ηνυπμ ηαζ ημ 

πνυκμ έηηνζζδξ ιεηαλφ ημο ζδίμο είδμοξ ηνζπχκ, εκχ ακάιεζα ζε δομ είδδ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ςξ 

πνμξ ηδ δμιή, ηδ θεζημονβία ηαζ ημ ηνυπμ ακάπηολδξ (Bosabadis & Tsekos,1984, Werker,1993). 

  

https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/BIO348/%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7%20Lamiales%20LAMIACEAE.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/BIO348/%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7%20Lamiales%20LAMIACEAE.pdf
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2. Ρίγαλε 

2.1 Δίδε ξίγαλεο 

 

Ζ νίβακδ είκαζ πυα πμθοεηήξ πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πεζθακεχκ (Lamiaceae) ηαζ ημ βέκμξ 

Origanum, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης 5 είδδ, πμο είκαζ βκςζηά ηδξ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ: 

1. Origanum heracleoticum L., O. hirtum Link., O. parviflorum Urv., ημζκ . νίβακδ ηαζ ζηδκ Κφπνμ 

νίακμ, νμφακμ ηαζ νμφαακμ. Πμζηζθυιμνθμ είδμξ πμο απακηάηαζ ζ' μθυηθδνδ ζπεδυκ ηδκ Δθθάδα. 

Έπεζ αθαζηυ πμθφηθαδμ υνεζμ, ηνζπςηυ, φρμοξ 30-80 εηαημζηχκ (εζη. ). οθθέβεηαζ απ' υθα ηα ιένδ 

ηδξ πχναξ ιαξ ηαζ απμηεθεί ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ νίβακδξ πμο ελάβεηαζ. 

2. Origanum vulgare L., O. viride Hal., O. vulgrare var. Viride Boiss., ημζκ. νίβακδ, αβνζμνίβακδ, α-

βνζμνίβακμ. Καζ ημ είδμξ αοηυ είκαζ πμζηζθυιμνθμ ηαζ ανίζηεηαζ ζε πενζυημπμοξ ή δαζζηέξ εηηάζεζξ 

ζε πμθθά ιένδ ηδξ Ζπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ, ηαεχξ ηαζ ζηα κδζζά Δφαμζα, Κεθαθθδκία, Κένηονα, Νά-

λμ η.α. Έπεζ αθαζηυ θεπηυ, ζηθδνυ, εφεναοζημ, ημηηζκςπυ ηαζ ηνζπςηυ, φρμοξ 20-50 εηαημζηά. 

οθθέβμκηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ ηονίςξ απυ ηα κδζζά, πμο ακαιζβκφμκηαζ ιε ημ πνμδβμφιεκμ είδμξ. 

3. Origanum maru L., Majorana mam Hay, η. αβνζμνίβακδ ηαζ ζηδκ Κφπνμ ζαιροπζά. Έπεζ αθαζηυ 

υνεζμ, πμθφηθαδμ, ζπεδυκ θείμ ιε πνχια βθαοηυ. Βνίζηεηαζ ζε λδνμφξ ή αναπχδεζξ ηυπμοξ ηδξ Κνή-

ηδξ υπμο ζοθθέβμκηαζ ιζηνμπμζυηδηεξ. 

4. Origanum onites L., Majorana onites Benth, η. νίβακδ. Έπεζ αθαζηυ ζπεδυκ απθυ, υνεζμ, ηνζπςηυ 

φρμοξ 20-40 εηαημζηά. Βνίζηεηαζ ζε λδνά ιένδ ζηδκ Αηηζηή, Ανβμθζδμημνζκεία, Κνήηδ ηαζ κδζζά 

ημο Αζβαίμο, υπμο ζοθθέβμκηαζ ανηεηέξ πμζυηδηεξ ζακ «κδζζχηζηδ νίβακδ». 

5. Origanum dubium Boiss., majorana dubia Briqu, η. νίβακδ. Έπεζ αθαζηυ παιδθυ. Βνίζηεηαζ ζε 

αναπχδδ ιένδ ηδξ Νάλμο, υπμο ζοθθέβμκηαζ ιζηνμπμζυηδηεξ ηονίςξ βζα ηζξ ημπζηέξ ακάβηεξ. 

2.2 Origanum vulgare – Υαξαθηεξηζηηθά & Μνξθνινγία 

 

Σαμηλόκεζε – Πεξηγξαθή 

Σμ βέκμξ Origanum L πενζθαιαάκεζ ιζηνμφξ εάικμοξ ιμκμεηείξ, δζεηείξ ή πμθοεηείξ, μζ μπμίμζ ζοκα-

κηχκηαζ ηονίςξ ζε εενιέξ ηαζ μνεζκέξ πενζμπέξ. 

Ζ ιεβάθδ πμζηζθυηδηα ζημ βέκμξ αοηυ ηάκεζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ έκα δφζημθμ 

ένβμ. ημοξ άβνζμοξ πθδεοζιμφξ ηδξ, αθθά ηαζ ζε ηαθθζενβμφιεκμοξ αβνμφξ, οπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζ-

θία ζηδ ιμνθμθμβία ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. Έπεζ πμθφ ιεβάθμ εφνμξ δζαζπμνάξ. O. 

Vulgare ζηδκ Δθθάδα είκαζ ημ πθέμκ δζαδεδμιέκμ είδμξ ηαζ ημ µυκμ πμο απακηάηαζ ζηα κδζζά ημο 

Ημκίμο, ημο Αζβαίμο ηαζ ζηα κυηζα ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ. Δηηείκεηαζ ηονίςξ ζηζξ δπεζνςηζηέξ ιεζμ-

βεζαηέξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ. Απακηάηαζ ζε ορυιεηνα 0-1000m. Ζ Origanum vulgare είκαζ πυα πμθοε-

ηείξ, έπμοκ αθαζηυ θεπηυ, ζηθδνυ, εφεναοζημ, ημηηζκςπυ ηαζ ηνζπςηυ, φρμοξ 20-50 εηαημζηά. Σα 

θφθθα 15-22Υ6-15mm, είκαζ επζιήηδ, έιιζζπα ηαζ θένμοκ ζπμναδζηά ηνίπεξ. Ζ ζηεθάκδ είκαζ 4-

5mm ηαζ ηα πέηαθα ημο άκεμοξ έπμοκ πνχια θεοηυ ηαζ ζπάκζα νμγ. Δίκαζ βκςζηή ςξ «εθθδκζηή νί-

βακδ» ηαζ δ πενζεηηζηυηδηά ηδξ ζε θάδζ ηοιαίκεηαζ απυ 1,1- 8,2% v/w. Σα ορδθυηενα πμζμζηά αζεέ-
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νζμο εθαίμο έπμοκ δμεεί απυ ηδ Origanum vulgare ζοβηνζηζηά απυ υθα ηα είδδ νίβακδξ πμο ζοκακηχ-

κηαζ ζηα κδζζά ημο Αζβαίμο ηαζ ηζξ πενζμπέξ βφνς απυ αοηυ. 

Ζ νίβακδ βζα ηδκ Δθθάδα έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ μζημκμιζηή ζδιαζία βζαηί υηακ ηαθθζενβδεεί δίκεζ ιε-

βάθδ παναβςβή ηαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ πνμσυκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ νίβακδ ηαηαθαιαάκεζ ηαζ ηζξ πενζζ-

ζυηενεξ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ. Δπζπνυζεεηα έπεζ ιεβάθδ γήηδζδ, ζηζξ αβμνέξ ηδξ Δονχπδξ θυβς 

ηδξ άνζζηδξ πμζυηδηαξ ημο μνζβακέθαζμο πμο θαιαάκεηαζ απυ αοηήκ. 

Κιίκα θαη Έδαθνο 

θα ηα αοημθοή είδδ ηδξ νίβακδξ πμο ακαθέναιε παναπάκς ακαπηφζζμκηαζ ζε πμζηίθεξ ηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ, βζα αοηυ ημ θυβμ ηαζ δ νίβακδ ανίζηεηαζ ηυζμ ζηδκ δπεζνςηζηή, υζμ ηαζ ηδ κδζζχηζηδ Δθ-

θάδα απυ ηζξ παναεαθάζζζεξ ιέπνζ ηαζ ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ. Αοηυ ιαξ δδθχκεζ πςξ έπεζ ιεβάθδ ακημ-

πή ζημ ηνφμ. Σμκ πεζιχκα ηαηαζηνέθεηαζ ημ οπένβεζμ ηιήια ηδξ, εκχ ημ οπυβεζμ δζαηδνείηαζ ηαζ λα-

κααθαζηάκεζ ηδκ άκμζλδ. πςξ επίζδξ, ακηέπεζ ηαζ ζηδκ λδναζία αθμφ ακαπηφζζεηαζ ζε λδνμφξ ηυ-

πμοξ. Γζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ πνέπεζ κα πνμηζιδεμφκ αζαεζημθζεζηέξ διζμνεζκέξ ηονίςξ πενζμπέξ ιε 

δνμζενυ ηαθμηαίνζ, ηα δε πςνάθζα κα ιδκ έπμοκ πμθοεηή γζγάκζα (αβνζάδα, ηθ.π.). 

Πνιιαπιαζηαζκόο 

θα ηα είδδ ηδξ νίβακδξ πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηυζμ εββεκχξ (ιε ζπυνμ), υζμ ηαζ αβεκχξ (ιε ιμζπεφ-

ιαηα ή παναθοάδεξ), ςξ ελήξ: 

Με ζπόξν 

πένκεηαζ ζε ζπμνεία υπςξ πάνα πμθθά ηαθθζενβμφιεκα είδδ υπςξ μ ηαπκυξ. Ζ ηαθφηενδ πενίμδμξ 

βζα ηδ δδιζμονβία ηςκ ζπμνείςκ είκαζ ηέθμξ ηαθμηαζνζμφ δδθαδή ανπέξ Αοβμφζημο. Καηά αοηυ ημκ 

ηνυπμ, ιπμνμφιε κα έπμοιε θοηά βζα ιεηαθφηεοζδ ημκ Οηηχανζμ ηαζ ημ Νμέιανζμ. πμνεία επίζδξ 

ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ ημ Φεζκυπςνμ (Οηηχανζμ) ή ηδκ άκμζλδ (Φεανμοάνζμ - Μάζμ). Απυ 

ηδ ζπμνεία εα πάνμοιε θοηά πμο εα ιεηαθοηεοημφκ ηδκ άκμζλδ. Ο ηνυπμξ ζπμνάξ ηδξ νίβακδξ είκαζ 

ζοβηεηνζιέκμξ, θυβς ημο υηζ μ ζπυνμξ ηδξ είκαζ ιζηνυξ ηαζ βζα κα ζπανεεί πνέπεζ κα ακαηαηχκεηαζ 

ιε άιιμ. Δπίζδξ μ νοειυξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ  είκαζ ιζηνυξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ πμθθαπθαζζα-

ζιυξ ηδξ νίβακδξ µε ζπυνμ ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηαεοζηένδζδ ηδξ εηήζζαξ παναβςβήξ. 

Με κνζρεύκαηα 

Δίκαζ ηιήιαηα αθαζηχκ ιήημοξ 8-10 εηαημζηχκ πμο θαιαάκμκηαζ απυ ηα θοηά ζ' υθδ ηδ δζάνηεζα 

ηδξ αθαζηήζεςξ, ζδίςξ ημκ Απνίθζμ ηαζ ημ Μάζμ. Σα ιμζπεφιαηα ηα αάγμοιε βζα κα νζγμαμθήζμοκ ζε 

ιίβια απυ πχια ηαζ άιιμ. Ο πνυκμξ νζγμαμθίαξ ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ δζ-

ανηεί 30- 40 διένεξ. Ο ηνυπμξ αοηυξ εθανιυγεηαζ ηονίςξ ζε αεθηζςηζηέξ ενβαζίεξ. Σα ένζγα ιμζπεφ-

ιαηα ιεηαθοηεφμκηαζ ζημ πςνάθζ υπςξ ηα θοηά ηςκ ζπμνείςκ 

Με παξαθπάδεο 

θα ηα είδδ ηδξ νίβακδξ ακαπηφζζμοκ πμθθμφξ αθαζημφξ ηαζ πθμφζζμ νζγζηυ ζφζηδια. Έηζζ έκα θο-

ηυ πμο λενζγχκεηαζ ιεηά ημ δεφηενμ πνυκμ δίκεζ ανηεηέξ παναθοάδεξ. Σμ λενίγςια βίκεηαζ ημ θεζκυ-

πςνμ ή ηδκ άκμζλδ ηαζ μζ παναθοάδεξ θοηεφμκηαζ ζημ πςνάθζ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ ηα θοηά ηςκ ζπμ-

νείςκ. 
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Με ηζηνθαιιηέξγεηα 

Ζ ιέεμδμξ αοηή δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημ µζηνμπμθθαπθαζζαζµυ ηθχκςκ νίβακδξ µε αεθηζςιέκα πα-

ναηηδνζζηζηά. Δπί πθέμκ ζοκεζζθένεζ ζηδ δζαηήνδζδ ημο βεκεηζημφ οθζημφ νίβακδξ, βεβμκυξ πμθφ 

ζδιακηζηυ ακ θάαμοιε οπ‘ υρδ µαξ ηδ βνήβμνδ βεκεηζηή δζάανςζδ ηςκ εζδχκ. Μεζμκεηηήιαηα ηδξ 

ιεευδμο είκαζ δ πνμκζηή δζάνηεζα, απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ζζηχκ ζημ οπυζηνςια ιέπνζ ηδκ εβηαηά-

ζηαζδ ηςκ κέςκ θοηχκ ζημκ αβνυ, δ ελεζδίηεοζδ πμο απαζηείηαζ απυ ημκ παναβςβυ αθθά ηαζ ημ ηυ-

ζημξ. 

Δπνρή θαη ηξόπνο θπηεύζεσο 

Ζ νίβακδ θοηεφεηαζ ηυζμ ημ θεζκυπςνμ (Οηηχανζμ - Νμέιανζμ), υζμ ηαζ ηδκ άκμζλδ (Φεανμοάνζμ - 

Μάνηζμ). Ζ ηαθφηενδ επμπή είκαζ δ πνχηδ, ιεηά ηζξ πνχηεξ ανμπέξ. Ζ θφηεοζδ είκαζ απθή ηαζ βίκεηαζ 

ιε ημ πένζ ζε βναιιέξ ή ιε ιδπακέξ θφηεοζδξ ηαπκμφ. Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ είκαζ 50 - 

60 εηαημζηά, εκχ ηα θοηά επάκς ζηδκ ίδζα βναιιή απέπμοκ 30-40 εηαημζηά. 

Γηάξθεηα θαιιηέξγεηαο 

ηακ δ νίβακδ ανεεεί ζε ηαηάθθδθεξ εδαθζηέξ ηαζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ βίκμοκ υθεξ μζ παναηάης 

ηαθθζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ, δζαηδνείηαζ ζημ ίδζμ πςνάθζ 8-10 ή ηαζ πενζζζυηενα πνυκζα. 

Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

Ζ νίβακδ ςξ ηαθθζένβεζα λδνζηή δεκ έπεζ πμθθέξ απαζηήζεζξ. Οζ πζμ ζδιακηζηέξ ηαζ απαναίηδηεξ ηαθ-

θζενβδηζηέξ θνμκηίδεξ είκαζ μζ ελήξ: 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ αγξνύ ημ ηαθμηαίνζ πνέπεζ κα βίκεηαζ έκα ααεφ υνβςια ηαζ θίβμ πνζκ απυ ηδ 

θφηεοζδ έκα αηυιδ πζμ εθαθνφ, πμο εα ημ αημθμοεμφκ υθεξ μζ απαναίηδηεξ δζαδζηαζίεξ, βζα κα ζηε-

πάζεζ ημ θίπαζια, κα ηαηαζηνέρεζ ηα γζγάκζα αθθά ηαζ κα δζεοημθφκεζ ημ θφηεια. 

Ζ ιίπαλζε παν' υθμ πμο δ νίβακδ εα παναηδνδεεί ηαζ ζε άβμκεξ ζπεηζηά πενζμπέξ ακαπηφζζεηαζ υ-

ιςξ ηαθφηενα υηακ είκαζ ζε πθμφζζα ιε ενεπηζηά ζοζηαηζηά πςνάθζα. Μέπνζ ηχνα δεκ οπάνπμοκ 

πεζναιαηζηά δεδμιέκα βζα κα πμφιε ιε αεααζυηδηα πμζμ ηαζ πυζμ θίπαζια πνεζάγεηαζ. Απυ ηζξ δμηζ-

ιαζηζηέξ υιςξ ηαθθζένβεζεξ πμο έβζκακ ζηδκ Δθθάδα, απμηεθέζιαηα έδςζε δ θςζθμνζηή αιιςκία 

(16 - 20- 0) ζε πμζυηδηα 30 – 40 ηζθχκ ζημ ζηνέιια. Σμ θίπαζια ημκ πνχημ πνυκμ ζημνπίγεηαζ θίβμ 

πνζκ απυ ημ ηεθζηυ υνβςια ηδ δεφηενδ πνμκζά υιςξ αθθά ηαζ υζμ δζαηδνείηαζ δ ηαθθζένβεζα, ημ θί-

παζια νίπκεηαζ ζημ πςνάθζ απυ ημ Νμέιανζμ ιέπνζ ηαζ ημ Γεηέιανζμ. 

Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ είκαζ ααζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ επζηοπία ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ζδίςξ 

ηαηά ημκ πνχημ πνυκμ πμο ηα θοηά είκαζ ιζηνά ζε ιέβεεμξ. Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ είκαζ ημ ζηάθζζια, 

αθθά υιςξ δ πνδζζιμπμίδζδ γζγακζμηηυκςκ είκαζ δ πζμ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηήξ απυρεςξ. 

Ζ  νίβακδξ υηακ ηαθθζενβείηαζ ζε λδνζηέξ ζοκεήηεξ δίκεζ ιζηνή πμζυηδηα παναβςβήξ αθθά ημ πνμσυκ 

πμο πανάβεηαζ είκαζ πμθφ ηαθήξ πμζυηδηαξ. ηακ δ ηαθθζένβεζα είκαζ ανδεουιεκδ  δ πμζυηδηα ημο 

πνμσυκημξ αολάκεζ αθθά δ πμζυηδηα οπμααειίγεηαζ. Γζα κα δζαηδνδεεί δ ηαθή πμζυηδηα ηαζ δ θήιδ 

ηδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ ζημ ελςηενζηυ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ ηαθθζένβεζα ζε ανδεουιεκα πςνάθζα. 

ε πενζπηχζεζξ πμο οπάνπεζ κενυ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιυκμ 1-2 ανδεφζεζξ ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ 
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πγθνκηδή - Απόδνζε 

Ζ ζοθθμβή ηδξ αοημθομφξ νίβακδξ βίκεηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ακεμθμνίαξ, βίκεηαζ ζημ ζηάδζμ πμο ηα 

θοηά ηδξ νίβακδξ είκαζ ακεζζµέκα ηαηά 80% ηαζ ηυαμκηαζ ζε φρμξ πενίπμο 8-10 cm απυ ημ έδαθμξ.,  

δ επμπή ηδξ υιςξ πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ημ ηθίια ηαζ ημ ορυιεηνμ ηδξ πενζμπήξ. ηζξ κδζζχηζηεξ ηαζ 

πανάηηζεξ πενζμπέξ δ ζοθθμβή ηδξ βίκεηαζ απυ ημκ Ημφθζμ ιέπνζ ηαζ ημκ Αφβμοζημ. Ζ πμζυηδηα ηδξ 

νίβακδξ πμο ζοθθέβεηαζ απμλδναίκεηαζ ζημκ ήθζμ, εκχ μζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ απμλδναίκμκηαζ ζηδ ζηζά. 

Μεηά ηδκ απμλήνακζδ βίκεηαζ  δ ημκζμνημπμίδζδ ηαζ ημ ημζηίκζζια ιε ημ μπμίμ απμιαηνφκμκηαζ 

υθεξ μζ λέκεξ φθεξ. ' αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ πςθείηαζ απυ ημοξ ζοθθέηηεξ ζημοξ ιεηαπμζδηέξ. Ζ ηεθζηή 

επελενβαζία βίκεηαζ ζηα ιεηαπμζδηίνζα ηα μπμία ιε εζδζηά ηυζηζκα ηδκ ηαεανίγμοκ ηαζ ηδκ ηαηαηάζ-

ζμοκ ζε ηφπμοξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ νίβακδξ δ ζοθθμβή βίκεηαζ πάθζ υηακ ηα θοηά 

ανίζημκηαζ ζηδκ ακεμθμνία. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ ενβαηζηά πένζα ή βζα μζημκμιία 

πμνημημπηζηέξ ιδπακέξ. Σμκ πνχημ πνυκμ απυ ηδ θφηεοζδ ηδξ νίβακδξ δ παναβςβή είκαζ ιζηνή, ζδίςξ 

υηακ δ νίβακδ θοηεφεηαζ ηδκ άκμζλδ (5-20 ηζθά/ζηνέιια). Σμκ δεφηενμ πνυκμ δ παναβςβή αολάκεηαζ 

ζε 40-70 ηζθά/ζηνέιια, εκχ απυ ημκ ηνίημ ηαζ ιεηά θεάκεζ ηα 70-100 ηζθά/ζηνέιια. 

 

Ξήξαλζε –Κνληνξηνπνίεζε 

 Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δ αοημθοήξ νίβακδ απμλδναίκεηαζ ζηα αθχκζα έπεζ ζακ απμηέθεζια ημκ απμ-

πνςιαηζζιυ ηςκ θοηχκ πμο ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημκ ήθζμ. Έηζζ ιεζχκεηαζ δ πμζυηδηα ηαζ 

θοζζηά δ ηζιή ηδξ. Γζα κα έπμοιε εηθεηηή πμζυηδηα δ απμλήνακζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζηδ ζηζά ζε εζ-

δζηά οπυζηεβα ή αηυιδ ζε ζφβπνμκα λδνακηήνζα πμο θεζημονβμφκ ηεθεοηαία ηαζ ζηδ πχνα ιαξ. Έηζζ 

αιέζςξ ιεηά ηδκ ζοθθμβή δ νίβακδ ιεηαθένεηαζ ζηζξ παναπάκς εβηαηαζηάζεζξ. ηα οπυζηεβα ζηα 

μπμία δ νίβακδ ημπμεεηείηαζ ζε πάπμξ 15-20 εηαημζηά ηαζ ζπεδυκ ακαηαηεφεηαζ ηάεε διένα ιε δζ-

ηνάκζα, δ λήνακζδ δζανηεί 4-5 διένεξ, εκχ ζηα ζφβπνμκα λδνακηήνζα ιενζηέξ χνεξ. 

Μεηά ηδκ λήνακζδ πμο βίκεηαζ ζηα οπυζηεβα αημθμοεεί δ ημκζμνημπμίδζδ ηαεχξ ηαζ ημζηίκζζια βζα 

ηδκ αθαίνεζδ ηςκ λέκςκ οθχκ (πέηνεξ, ηθπ.) ηαζ ηςκ ηιδιάηςκ ηςκ αθαζηχκ. ηα ζφβπνμκα λδνα-

κηήνζα ηυζμ ημ ηνίρζιμ υζμ ηαζ ημ ημζηίκζζια βίκμκηαζ ζοβπνυκςξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ λδνάκζε-

ςξ. Σμ ηνζιιέκμ επελενβάγεηαζ πνζκ ελαπεεί ζε εζδζηά ενβαζηήνζα - ενβμζηάζζα. Ο πζμ βνήβμνμξ ηαζ 

θεδκυξ ηνυπμξ είκαζ δ πνδζζιμπμίδζδ εενζγμαθςκζζηζηχκ ιδπακχκ πμο αθςκίγμοκ ηδ νίβακδ ζημ 

πςνάθζ υπμο ζοβηεκηνχκεηαζ ζε ζςνμφξ ιεηά ημ ηυρζιμ ηαζ ηδ λήνακζδ πμο βίκεηαζ ζ' αοηυ. 

πζθεπαζία – Απνζήθεπζε – Ξέλεο Ύιεο - Ννζεία 

Ζ ηνζιιέκδ νίβακδ πνζκ δζαηεεεί ημπμεεηείηαζ ζε ζάημοξ ηαζ απμεδηεφεηαζ ζε πχνμοξ (απμεήηεξ, 

οπυζηεβα) ηθπ. πμο αενίγμκηαζ ηαθά. Μεηά ημ ηεθζηυ ημζηίκζζια ηαζ ηδ δζαθμβή ζε ηφπμοξ ακάθμβα 

ιε ημ ιέβεεμξ ηδκ ημπμεεημφκ ζε ζάημοξ. Πμθθέξ θμνέξ δ νίβακδ, ζδίςξ εηείκδ πμο λδναίκεηαζ ζηα 

αθχκζα πενζέπεζ δζάθμνεξ λέκεξ φθεξ (πέηνεξ, απμννίιιαηα γχςκ ηαζ πηδκχκ ηθπ.) πμο ιεζχκμοκ πμ-

θφ ηδκ πμζυηδηά ηδξ. Αοηέξ πνέπεζ κα απμιαηνφκμκηαζ βζα κα ιδκ οπμααειίγμοκ ημ πνμσυκ. Ζ νίβακδ 

κμεεφεηαζ ιε ηδκ ακάιζλδ δζαθυνςκ άθθςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ πμο ιμζάγμοκ ι' αοηήκ. Μζα ηέημζα 

κμεεία παναηδνήεδηε ζηδ Θνάηδ ιε έκα θοηυ πμο θέβεηαζ Satúrela pilosa Velen, ή S. parnassica var. 

macrophylla Hal. ηαζ ημ μπμίμ ακ ηαζ δζαθένεζ ηεθείςξ ζηδκ υρδ, έπεζ ηδκ ίδζα ζπεδυκ μζιή ιε ηδ 

νίβακδ. Ζ κμεεία ηδξ νίβακδξ ηαηαζηνέθεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ δοζθδιεί ημ πνμσυκ ζημ ελςηενζηυ, βζ' 

αοηυ ηαζ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ ιε ηάεε ηνυπμ. 

Αζζέλεηεο – Έληνκα – Πνηνηηθόο Έιεγρνο 
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Δπεζδή δ ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ είκαζ πμθφ κέα ζηδ πχνα ιαξ, δεκ πανμοζζάζεδηακ αηυιδ αζεέκεζ-

εξ, πανυθα αοηά ζε ηαηχξ ζηναβββζγυµεκα πςνάθζα δ ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ ιπμνεί κα πανμοζζά-

ζεζ ζδρζννζγίεξ, πμο μθείθμκηαζ ζε ιφηδηεξ εδάθμοξ. πάκζα πανμοζζάγεζ ιοηδημθμβζηέξ αζεέκεζεξ 

ημο οπένβεζμο ιένμοξ. Πνμζαμθέξ απυ έκημια ζπάκζα παναηδνμφκηαζ ηαζ αοηέξ πενζμνίγμκηαζ ζε 

θίβα θοηά. Σμ πζμ ζοκδεζζιέκμ έκημιμ πμο πνμζαάθθεζ ημ θοηυ είκαζ μ αθαζημννήηηδξ, μ μπμίμξ ηά-

κεζ ζημέξ ζημ άκς άηνμ ημο αθαζημφ. 

ηδ νίβακδ πμο ελάβεηαζ υιςξ βίκεηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ζφιθςκα ιε ημ δζάηαβια 729/1-11-1968, 

πμο ηδκ ηαηαηάζζεζ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ. (No 30, 40, 50 ηαζ 60). 

Αηζέξην Έιαην 

Σμ νζβακέθαζμ πμο θαιαάκεηαζ ιε απυζηαλδ ημο οπένβεζμο ηιήιαημξ ηδξ νίβακδξ πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδ θανιαηεοηζηή, αζμιδπακία ηνμθίιςκ, αηυιδ δε ηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία. Έπεζ πνχια ηίηνζκμ - 

πμνημηαθί ηαζ μζιή έκημκδ παναηηδνζζηζηή νίβακδξ. Ζ λδνή νίβακδ (αθαζηυξ, θφθθα, άκεδ) πενζέπεζ 

3 - 5% αζεένζμ έθαζμ. Αοηυ είκαζ ιίβια δζαθυνςκ μνβακζηχκ μοζζχκ πμο ημ ζπμοδαζυηενμ είκαζ δ 

ηανααηνυθδ. Ζ πμζυηδηα ηαζ δ πδιζηή ζφκεεζδ ημο νζβακεθαίμο πμζηίθεζ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ εζ-

δχκ ή παναθθαβχκ ηδξ νίβακδξ. Ζ πενζμπή (ηθίια, ορυιεηνμ ηθπ.) επδνεάγεζ επίζδξ ηδκ πμζυηδηα 

ηαζ πμζυηδηά ημο. Ζ φδνμ απυζηαλδ είκαζ δ πθέμκ ζοκήεδξ ιέεμδμξ παναθααήξ. Ζ πμζυηδηα ημο θα-

δζμφ ελανηάηαζ απυ ηδκ επζδελζυηδηα ημο πεζνζζημφ, υπζ ιυκμ ζηδ δζαπείνζζδ ημο απμζηαηηήνα αθθά 

ηαζ ζηδκ επζθμβή ηαζ πνμεημζιαζία ημο θοηζημφ οθζημφ. Σμ αηαηένβαζημ αζεένζμ έθαζμ ιπμνεί κα 

πνεζάγεηαζ πεναζηένς δζενβαζίεξ πνζκ ηδκ απμεήηεοζδ ή/ηαζ ηδκ ιεηαθμνά, υπςξ δζήεδζδ βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ημο κενμφ ή ηαζ ναθζκάνζζια βζα ηδ ιείςζδ ακεπζεφιδηςκ ζοζηαηζηχκ. 

 

 

3. ΜΔΝΣΑ (Mentha pulegium L.) 

 

Έκα απυ ηα πζμ ημζκά ανςιαηζηά θοηά είκαζ δ ιέκηα πμο ήηακ βκςζηή απυ ηδκ ανπαζυηδηα. ηδκ Δθ-

θδκζηή ιοεμθμβία ακαθένεηαζ υηζ πήνε ημ υκμια απυ ηδ κφθδ ημο Άδδ Μίκεδ πμο αοηυξ ηδ ιεηα-

ιυνθςζε ζε θοηυ βζα κα απμθφβεζ ηδ γδθμηοπία ηδξ Πενζεθυκδξ. Ζ ιέκηα ηαθθζενβμφηακ ζηδκ Μζ-

κςζηή επμπή μζ Ηππμηνάηδξ, Γαθδκυξ ηαζ άθθμζ βζαηνμί ηδξ ανπαζυηδηαξ απέδζδακ ζ αοηήκ εεναπεο-

ηζηέξ ζδζυηδηεξ. ήιενα δ ιέκηα ηαθθζενβείηαζ ζε πμθθά ιένδ ημο ηυζιμο βζα ημ αζεένζμ έθαζμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαναιεθμπμζία, ηδκ πμημπμζία, ηδ γαπανμπθαζηζηή, ηδ θανιαηεοηζηή, αηυια 

δε ηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία. Δπίζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα απμλδναιέκα θφθθα ηδξ ζακ ηζάζ, πμο εες-

νείηαζ υηζ ηαηαπμθειά ηζξ αζεέκεζεξ ημο ζημιάπμο, εκηένςκ ηαζ πμθήξ. Οζ ηονζυηενεξ πχνεξ παναβς-

βήξ είκαζ μζ Ζ.Π.Α., Βναγζθία, Ανβεκηζκή, Ρςζία, Βμοθβανία, Ηηαθία, Μανυημ, Πμθςκία, Οθθακδία, 

Ηζπακία, Γζμοβημζθααία, Οοββανία, Γενιακία, Ρμοιακία, Αββθία, Ηκδία ηαζ Αοζηναθία. Ζ παβηυζιζα 

εηήζζα ηαηακάθςζδ αζεένζμο εθαίμο ιέκηαξ ακένπεηαζ 6.000 ηυκμοξ. ηδ πχνα ιαξ δ ιέκηα ημ 1984 

ηαθθζενβήεδηε ζε 1700 ζηνέιιαηα ηονίςξ ζημκ κμιυ Ρμδυπδξ εκχ ηαηααάθθεηαζ πνμζπάεεζα κα 

ηαθθζενβδεεί ζηδκ Ήπεζνμ, Θεζζαθία ηαζ Μαηεδμκία. 

Σαμηλόκεζε - Πεξηγξαθή ηεο Mentha pulegium L. 

Σμ αυηακμ αοηυ είκαζ ζεαβεκέξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ αυνεζαξ Αθνζηήξ βκςζηυ ςξ ιέκηα δ πμοθέβζμξ, 

θθζζημφκζ, αθδπχκζ, αθδπμφκζ, βθδθχκζ, βθδπμφκζ, θθεζημφκζ. ήιενα είκαζ δζαδεδμιέκμ ζε πανυ-
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ιμζα ηθίιαηα. Σμ υκμια ημο είδμοξ pulegium πνμένπεηαζ απυ ημ θαηζκζηυ pulex (ρφθθμξ). Υνδζζιμ-

πμζμφζακ ημ κςπυ θοηυ ηαζ ημκ ηαπκυ απυ ηδκ ηαφζδ ηςκ θφθθςκ βζα ηδκ ελμθυενεοζδ ημο εκηυιμο. 

Παθαζυηενα μζ ιαίεξ ζηα πςνζά πνδζζιμπμζμφζακ ημ θθζζημφκζ βζα κα πνμηαθέζμοκ άιαθςζδ. Ανβυ-

ηενα πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ δζέβενζδ ηδξ ειιδκμννοζζαηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηςκ ζο-

ζπάζεςκ ηδξ ιήηναξ. Ο Δθζζααεηζακυξ αμηακμθυβμξ John Genard ζζπονζγυηακ υηζ ημ θοηυ ιπμνμφζε 

κα ηαεανίγεζ ημ αθθμζςιέκμ κενυ ζηα εαθάζζζα ηαλίδζα ηαζ κα εεναπεφζεζ ζθίββμοξ, πμκμηεθάθμοξ 

ηαζ γαθάδεξ. Σμ γεζηυ έβποιά ημο, απμηεθμφζε ακέηαεεκ αβαπδιέκδ ζοκηαβή βζα ηα ηνομθμβήιαηα, 

επεζδή πνμηαθεί εθίδνςζδ. Ακ ηνίρεηε θθζζημφκζ ζηδ δζαδνμιή ιζαξ ζηναηζάξ ιονιδβηζχκ, εα αθθά-

λμοκ δνυιμ. Ακ ηνίρεηε θφθθα ζε βοικυ δένια, δνα ςξ πμθφ ηαθυ εκημιμαπςεδηζηυ. 

Φφθα απυ δζάθμνεξ πμζηζθίεξ ιέκηαξ υπςξ δ Mentha pulegium παθαζυηενα ημ εεςνμφζακ ακηζανενζ-

ηζηυ ηαζ ημ μκυιαγακ «ιέκηα πμδαβηνάνζα». Δίκαζ πμθοεηήξ πυα. Έπεζ αθαζηυ υνεζμ ή πθαβζαζηυ, 

θίβμ ηνζπςηυ ή ζπεδυκ θείμ, πναζζκςπυ, φρμοξ 15-20 εη., θφθθα ιζηνά αοβμεζδή ή πνμιήηδ, ιε ιζ-

ηνυ ιίζπμ ηαζ άκεδ νυδζκα ή ζχδδ ζε ιαζπαθζαίμοξ ζπμκδφθμοξ. 

Αοημθφεηαζ ζε οβνά ιένδ ηαζ ζε υπεεξ πμηαιχκ ηαζ νοαηζχκ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα. Δοδμηζιεί ζε δνμ-

ζενέξ πεδζκέξ ή διζμνεζκέξ πενζμπέξ ηαζ ζε πςνάθζα θηςπά- πθμφζζα, πμηζζηζηά. Πμθθαπθαζζάγεηαζ 

ιε ζπυνμ πμο ζπένκεηαζ ζε ζπμνείμ ηαζ ιε παναθοάδεξ. Ζ ιεηαθφηεοζδ βίκεηαζ ημ θεζκυπςνμ ή ηδκ 

άκμζλδ ζε απμζηάζεζξ 40-50 επί 60-70 εη. ακείγεζ Ημφκζμ- Οηηχανζμ. οθθέβμοιε ημ οπένβεζμ ηιήια 

ζε πθήνδ άκεζζδ. Δίκαζ θοηυ ανςιαηζηυ, θανιαηεοηζηυ ηαζ ιεθζζζμηνμθζηυ. Σμ οπένβεζμ ηιήια πε-

νζέπεζ αζεένζμ έθαζμ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ανςιαημπμζία ηαζ ηδ ζαπςκμπμζία. Θεςνείηαζ απμπνειπηζηυ, 

ακηζαζειαηζηυ, ακηζανμβπζηυ, ειιδκαβςβυ, ακηζανενζηζηυ, δζμονδηζηυ, ακηζννεοιαηζηυ, εο ζηυιαπμ, 

ακηζζπαζιςδζηυ ηαζ ακαζζεδηζηυ. Γκςζηυ ηαζ ςξ ένπμκ θθζζημφκζ, έπεζ έηηαζδ απενζυνζζηδ. Σμ φ-

ρμξ ημο είκαζ ζηα 15 εη. έπεζ ιμα άκεδ ζηα ηέθδ ηδξ άκμζλδξ. Φφθθα θςηεζκμφ πνάζζκμο πνχιαημξ ιε 

πμθφ έκημκμ άνςια ιέκηαξ. Mentha pulegium ―Upright‖ νεζμ θθδζημφκζ. Έπεζ φρμξ 30 εη. έηηαζδ 

απενζυνζζηδ. Σα άκεδ είκαζ ιμα πνχια. Φφθθα θςηεζκμφ πνάζζκμο πνχιαημξ ιε πμθφ έκημκμ άνςια 

ιέκηαξ. Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πεζθακεχκ (Lamiaceae) έπεζ ηεηναβςκζηυ αθαζηυ ηαζ ακηίεεηα 

θφθθα. Δίκαζ θοηυ πμθοεηέξ. Δίκαζ επίζδξ θοηυ ιαηνμήιενμ, δδθ. πνεζάγεηαζ ημοθάπζζημ 14 χνεξ 

θςηζζιμφ βζα κα ακεήζεζ. Δηηυξ απυ αοηυ ημ είδμξ ηαθθζενβμφκηαζ ζδίςξ ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ηα ελήξ δο-

μ: Mentha spicata L. (spearmint, δουζιμξ) ηαζ Mentha cardiaca G. (scotch spearmint). 

 

Κιίκα θαη Έδαθνο 

Ζ ιέκηα είκαζ θοηυ πμο ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηυζμ ζε εενιέξ, υζμ ηαζ ροπνέξ πενζμπέξ. Οζ πζμ ηα-

ηάθθδθεξ πενζμπέξ είκαζ αοηέξ πμο έπμοκ εφηναημ ηθίια, ιζηνυ ηζ υπζ αανφ πεζιχκα ηαζ δνμζενυ ηα-

θμηαίνζ. Ωξ πνμξ ηα εδάθδ ηα ηαθφηενα είκαζ ηα ιέζδξ ζοζηάζεςξ, πθμφζζα, ααεζά πμο απμζηναββί-

γμκηαζ ηαθά. Καθυ είκαζ κα απμθεφβμκηαζ ηα πμθφ υλζκα (νΖ= 6- 7,5). Ζ ιέκηα ηαθθζενβείηαζ ζε πμ-

ηζζηζηά πςνάθζα, βζαηί ζε λδνζηά ηαηαζηνέθεηαζ ημ ηαθμηαίνζ, εκχ πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ πςνάθζα 

πμο ημκ πνμδβμφιεκμ πνυκμ είπακ ηαθθζενβδεεί ιε θοηά ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ πεζθακεχκ (ιεθζζζυ-

πμνημ ηθ.π.). Μεηά απυ ιέκηα ζημ πςνάθζ πνέπεζ κα ζπένκμκηαζ ζζηδνά. 

Πνιιαπιαζηαζκόο - Δπνρή θαη Σξόπνο Φπηεύζεσο 

Ζ ιέκηα πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε νζγχιαηα πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε αθεμκία θίβμ ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα 

ημο εδάθμοξ. Σα νζγχιαηα ηα παίνκμοιε απυ άθθεξ θοηείεξ ηαζ ηα ιεηαθοηεφμοιε ζημ πςνάθζ. Γζα 

ηδκ ελαβςβή οπάνπμοκ εζδζηέξ εηνζγςηζηέξ ιδπακέξ πμο ιμζάγμοκ ιε ημοξ παηαημελαβςβείξ. Σα νζ-

γχιαηα πνέπεζ κα θοηεφμκηαζ υζμ ημ δοκαηυ βνδβμνυηενα απυ ηδκ διένα ελαβςβήξ ημοξ. Απυ έκα 



25 
 

ζηνέιια θοηείαξ παίνκμοιε νζγχιαηα βζα 5-8 ζηνέιιαηα. Άθθμξ ηνυπμξ είκαζ ιε ιμζπεφιαηα πμο 

παίνκμοιε ζηζξ ανπέξ Μαΐμο ηαζ ηα θοηεφμοιε βζα κα νζγμαμθήζμοκ. Ζ νζγμαμθία δζανηεί 4 εαδμιά-

δεξ μπυηε ηα θοηά ιεηαθοηεφμκηαζ ημκ Ημφκζμ. Σμκ ίδζμ πνυκμ παίνκμοιε ηδκ πνχηδ ζοθθμβή ημκ ε-

πηέιανζμ - Οηηχανζμ εκχ ηα θοηά αοηά είκαζ έκα πμθφ ηαθυ οθζηυ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιυ. 

Ζ ηαθφηενδ επμπή βζα ηδκ θφηεοζδ είκαζ ηα ιέζα Νμειανίμο. ηακ δ θφηεοζδ βίκεζ ιεηά ημκ Νμέι-

ανζμ ηαζ ζδίςξ ημκ Φεανμοάνζμ ή Μάνηζμ, δ παναβςβή ηδξ ιέκηαξ ιεζχκεηαζ πμθφ. Έκαξ μζημκμιζηυξ 

ηνυπμξ θοηεφζεςξ βίκεηαζ ιε ημ ηεθεοηαίμ υνβςια. Έηζζ εκχ ακμίβεζ ιζα αοθαηζά ημπμεεημφκηαζ ζ' 

υθμ ημ ιήημξ ηδξ ηα νζγχιαηα πμο ζηεπάγμκηαζ ιε ηδ δεφηενδ αοθαηζά ζηδκ μπμία δεκ ημπμεεημφ-

κηαζ νζγχιαηα. Αοηυ επακαθαιαάκεηαζ ζηδκ άθθδ αοθαηζά ηζ έηζζ δ θφηεοζδ βίκεηαζ ηάεε δεφηενδ 

αοθαηζά. Σμ αάεμξ ηδξ αοθαηζάξ δεκ λεπενκά ηα 10 εηαημζηά βζαηί αθθζχξ δφζημθα θοηνχκμοκ ηα 

νζγχιαηα. Ζ θφηεοζδ βίκεηαζ ιε εζδζηέξ θοηεοηζηέξ ιδπακέξ, αοηυξ είκαζ μ ηαπφηενμξ ηαζ μζημκμιζηυ-

ηενμξ ηνυπμξ. Ζ πμζυηδηα νζγςιάηςκ ελανηάηαζ απυ ηδ θοζζημπδιζηή ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ, ηδξ 

ηαηενβαζίαξ ημο, ηαεχξ ηαζ ημο αάεμοξ θοηεφζεςξ. Γεκζηά πνεζάγμκηαζ βζα ηάεε ζηνέιια 150 — 

200 ηζθά. 

Γηάξθεηα Καιιηέξγεηαο θαη Καιιηεξγεηηθέο Φξνληίδεο 

Ζ ιέκηα παν' υθα πμο υπςξ ακαθέναιε είκαζ θοηυ πμθοεηέξ ιε ηζξ εθθδκζηέξ ζοκεήηεξ υηακ παναιέ-

κεζ ζημ ίδζμ πςνάθζ πενζζζυηενμ απυ έκα πνυκμ, ποηκχκεζ πμθφ ηαζ πέθημοκ ηα θφθθα ηδξ. Γζ‘ αοηυ 

ηαθφηενα είκαζ κα ιεηαθοηεφεηαζ ηάεε πνυκμ ζ' άθθμ πςνάθζ. ηακ αοηυ δεκ είκαζ δοκαηυ, πνέπεζ 

μπςζδήπμηε κα αβάγμοιε ιε εηνζγςηήνα ιζα ιεβάθδ πμζυηδηα νζγςιάηςκ, χζηε αοηά πμο εα ιεί-

κμοκ κα είκαζ αναζά. Έηζζ ιπμνεί κα δζαηδνδεεί ζημ ίδζμ πςνάθζ 3-4 πνυκζα. 

Οζ ηονζυηενεξ ηαθθζενβδηζηέξ Φνμκηίδεξ είκαζ μζ ελήξ: 

Α) Λίπαλζε 

Γεκ οπάνπμοκ βζα ηδκ θίπακζδ πεζναιαηζηά δεδμιέκα ζηδ πχνα ιαξ. απυ ηδ αζαθζμβναθία ζοκζζηάηαζ 

βεκζηχξ κα πνμζεέημοιε ιε ημ ηεθεοηαίμ υνβςια 5 - 6 ιμκάδεξ αγχημο, 7 - 9 θςζθυνμο ηαζ 10-15 

ηαθίμο. Μεηά απυ ηάεε ηυρζιμ πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε 10-15 ηζθά ζημ ζηνέιια κζηνζηή αιιςκία ηαζ 

ζηδκ ζοκέπεζα κα πμηίγμοιε. Δπίζδξ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ιέκηαξ εοκμεί δ πνμζεήηδ ζπκμζημζπείςκ 

ηαζ ζδίςξ ημ ιαββάκζμ ζε πμζυηδηα 250-500 βναιιάνζα ημ ζηνέιια. 

Β) Καηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ 

Σα γζγάκζα ηάκμοκ ιεβάθδ γδιζά ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ιέκηαξ, βζαηί εηηυξ απυ ημκ ακηαβςκζζιυ, 

πμθθά απυ αοηά υηακ ζοθθέβμοκ ηαζ απμηαπεμφκ ιαγί ιε ηδκ ιέκηα, ηαηαζηνέθμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο 

αζεένζμο εθαίμο. Γζ' αοηυ ηα γζγάκζα πνέπεζ κα ηαηαπμθειμφκηαζ. Ζ ηαηαπμθέιδζδ βίκεηαζ ιε ζηάθζ-

ζια - αμηάκζζια ηαζ ιε γζγακζμηηυκα. Ο ρεηαζιυξ βίκεηαζ αιέζςξ ιεηά ημ θφηεια ηςκ νζγςιάηςκ ή 

ηαζ υηακ θοηνχζεζ δ ιέκηα. ηζξ Ζ.ΓΊ.Α. βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ πθαηφθοθθςκ γζγακίςκ πνδζζ-

ιμπμζμφκ, ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ, πήκεξ πμο αυζημοκ ζηζξ θοηείεξ ηδξ ιέκηαξ ηαζ ηζξ απαθθάζζμοκ 

απ' αοηά. 

Γ) Άξδεπζε  

Ζ ιέκηα υπςξ ακαθέναιε είκαζ ανδεουιεκμ θοηυ. Υνεζάγεηαζ επμιέκςξ ζοπκά ανδεοζεζξ πμο ακάθμ-

βα ιε ηδ ζφζηαζδ ημο πςναθζμφ βίκμκηαζ ηάεε 10 - 15 διένεξ. ηακ δ ιέκηα δεκ ανδεοηεί ηακμκζηά 

νίπκεζ ηα ηάης θφθθα ηαζ ιεζχκεηαζ έηζζ δ παναβςβή ηδξ. Οζ ανδεφζεζξ  ζηαιαημφκ θίβεξ διένεξ πνζκ 

απυ ηάεε ημπή. 
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πιινγή — Απόδνζε 

Ζ επμπή ηδξ ιέκηαξ ελανηάηαζ απυ ημ πνμσυκ πμο εα πάνμοιε. Έηζζ υηακ ηδκ ιέκηα ηδ πνδζζιμπμζή-

ζμοιε βζα αζεένζμ έθαζμ ηυηε ηδκ ηυαμοιε υηακ ανίζηεηαζ ζε πθήνδ άκεδζδ (Ημφθζμ). Σμκ επηέιανζμ 

ηάκμοιε ηζ άθθδ ιζα ζοθθμβή υπζ βζα αζεένζμ έθαζμ, αθθά βζα λδνή δνυβδ. Ακηίεεηα ακ ηδ πνδζζιμ-

πμζήζμοιε ζακ λδνή δνυβδ ηδ ζοθθέβμοιε πνζκ απυ ηδκ άκεδζδ, υηακ ηα θοηά έπμοκ φρμξ 40 πενί-

πμο εηαημζηά (Ημφκζμ). ηδκ πενίπηςζδ αοηή ηάκμοιε ηνεζξ (3) ζοθθμβέξ ημ πνυκμ (Ημφκζμ, Ημφθζμ, 

Αφβμοζημ). Ζ απυδμζδ βζα αζεένζμ θεάκεζ ηα 150 - 200 ηζθά κςπή δνυβδ, εκχ βζα λδνή δνυβδ ζε 250 

- 300 ηζθά ζημ ζηνέιια. Ζ απυζηαλδ βίκεηαζ ζε εζδζημφξ απμζηαηηήνεξ, δ δε πμζυηδηα ημο αζεένζμο 

εθαίμο είκαζ 6-7 ηζθά ζημ ζηνέιια. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ εθθδκζηυ αζεένζμ έθαζμ ηδξ ιέκηαξ είκαζ 

εηθεηηήξ πμζυηδηαξ. 

Αζζέλεηεο - Δρζξνί 

Πανυθμ πμο ζηδκ Δθθάδα δεκ πανμοζζάζεδηε αηυια ηαιζά ζμαανή πνμζαμθή ηδξ ιέκηαξ απυ αν-

νχζηζεξ, μζ ηονζυηενεξ απ' αοηέξ αζεέκεζεξ πμο πνμζαάθθμοκ ηδ ιέκηα είκαζ: Ζ Ακενάηςζδ, δ ης-

νίαζδ, δ Βενηζζζθθίςζδ, δ ήρδ νζγςιάηςκ απυ νζγμηημκία ή θμονάγζμ. Ζ Ακενάηςζδ Πνμζαάθθεζ 

ημοξ κεανμφξ αθαζημφξ ηαζ ηα νζγχιαηα ηαζ ηάκεζ ιεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ. Ζ Βενηζζζθθίςζδ  πνμ-

ζαάθθεζ ηα θοηά κςνίξ ημκ Μάζμ - Ημφκζμ πμο βίκμκηαζ ηαπεηηζηά ηαζ ηα θφθθα έπμοκ πνχια ιπνμφ-

ηγζκμ. Ζ αζεέκεζα αοηή πμο πνμλεκεί ιεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ ακηζιεηςπίγεηαζ ηχνα ιε έκα κέμ ηθχκμ 

(πμζηζθία) πμο δδιζμονβήεδηε ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ είκαζ ακεεηηζηυξ ζημ ιφηδηα. Πνυηεζηαζ βζα ημκ ηθχ-

κμ Todds Mitcham πμο ακηζηαηάζηδζε υθεξ ζπεδυκ ηζξ θοηείεξ ζηζξ Ζ.Π.Α., δ ηςνίαζδ ηάκεζ ιεβά-

θεξ γδιζέξ ηδκ άκμζλδ ηαζ κςνίξ ημ ηαθμηαίνζ. 

Νεκαηώδεο - Έληνκα 

Σνεζξ είκαζ ηονίςξ μζ κδιαηχδεζξ πμο πνμζαάθθμοκ ηδ ιέκηα ηαζ πνμηαθμφκ γδιζέξ. Ζ ηαηαπμθέιδ-

ζδ βίκεηαζ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ οβζχκ νζγςιάηςκ ηαζ ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ ιε ζφβπνμκα κδιαημ-

ηηυκα θάνιαηα. Γζάθμνα έκημια πνμζαάθθμοκ ηδ ιέκηα πςνίξ υιςξ κα πνμηαθμφκ ιεβάθεξ γδιζέξ. 

Καηαπμθειμφκηαζ ηζ αοηά ιε ζφβπνμκα εκημιμηηυκα θάνιαηα. 

 

4. ΘΤΜΑΡΗ (Thymus vulgaris) 

 

Τπάνπμοκ ανηεηά είδδ εοιανζμφ πμο αοημθουκηαζ ηυζμ ζηδκ Δθθάδα, υζμ ηαζ ζ άθθα ιένδ ημο ηυ-

ζιμο. Απυ ηα πζμ βκςζηά είκαζ ημ Thymus capitatus Hoff. Et Link, (εοιάνζ ημ ηεθαθςηυ), πμο αοημ-

θφεηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιαξ υπμο απμηεθεί ιεβάθεξ, ποηκέξ ηαζ αιζβείξ ζπεδυκ ζοζηά-

δεξ. Άθθμ επίζδξ βκςζηυ είδμξ είκαζ ημ Thymus serpyllum L. (εοιάνζ ημ ένποθθμ) πμο μζ αθαζημί ημο 

ένπμοκ ηαζ ανίζηεηαζ ζε μνεζκέξ ηονίςξ πενζμπέξ. Δηηυξ απυ ηα αοημθοή εοιάνζα οπάνπεζ έκα είδμξ 

πμο ηαθθζενβείηαζ. Πνυηεζηαζ βζα ημ Thymus vulgaris L. (εοιάνζ ημ ημζκυ) πμο ζηδκ Δθθάδα ηαθθζεν-

βείηαζ ζε πμθφ ιζηνή έηηαζδ. ηζ θμζπυκ εα ακαθενεμφκ ζηδκ ζοκέπεζα βζα ηδκ ηαθθζένβεζα εα αθμ-

νμφκ ζ αοηυ ημ είδμξ, εκχ εα ιπμνμφκ ιε ηάπμζα ιζηνή παναθθαβή κα εθανιμζεμφκ ηαζ ζηα αοημ-

θοή εοιάνζα πμο δ ηαθθζένβεζά ημοξ είκαζ εφημθδ. Σμ εοιάνζ ήηακ βκςζηυ ζηδκ ανπαζυηδηα. Σμ α-

καθένεζ μ Γζμζημονίδδξ εκχ ηαεζενχεδηε ζακ θάνιαημ ημκ 16° αζχκα. ήιενα ημ εοιάνζ ηαθθζεν-

βείηαζ ζε δζάθμνεξ εονςπασηέξ ηαζ άθθεξ πχνεξ ηυζμ βζα ηζξ ανςιαηζηέξ υζμ ηαζ θανιαηεοηζηέξ ζδζυ-

ηδηέξ ημο. Δζδζηυηενα πνδζζιμπμζείηαζ δ λδνή δνυβδ, ή ημ αζεένζμ έθαζυ ημο ζηδ αζμιδπακία ηνμθί-
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ιςκ, ζηα μπμία πνμζδίδεζ ηαθφηενμ άνςια, βεφζδ ηαζ ειθάκζζδ. ηδ θανιαηεοηζηή πνδζζιμπμζείηαζ 

ζακ ακηζζδπηζηυ, βζαηί πενζέπεζ εοιυθδ πμο έπεζ ζζπονέξ ακηζζδπηζηέξ ζδζυηδηεξ. Ακαθένεηαζ επίζδξ 

υηζ είκαζ απμζιδηζηυ, ακεεθιζκεζηυ, ημκςηζηυ, ακηζζπαζιςηζηυ, πςκεοηζηυ ηαζ ειιδκαβςβυ. Ζ δνυβδ 

ημο πνδζζιμπμζείηαζ ζακ νυθδια ηονίςξ υηακ ακαιζπεεί ιε ιέκηα ηαζ θαζηυιδθμ ή άθθα ανςιαηζηά 

θοηά. Σέθμξ υθα ηα είδδ εοιανζμφ είκαζ πμθφ ηαθά ιεθζζζμηνμθζηά θοηά. Σμ αζεένζμ έθαζμ έπεζ ς-

ναίμ άνςια ηαζ βζ' αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ανςιαημπμζία. 

Σαμηλόκεζε - Πεξηγξαθή ηνπ θπηνύ 

ακ εοιάνζ ακαθένεηαζ απυ ημ θαυ ηονίςξ ημ Thymus capitatus Hoff. Et Link, εκχ υπςξ ήδδ ακαθέ-

ναιε αοηυ πμο ηαθθζενβείηαζ είκαζ ηο Thymus vulgaris L. (εοιάνζ ημ ημζκυ) πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέ-

κεζα ηςκ πεζθακεχκ (Lamiaceae). Σμ εοιάνζ αοηυ είκαζ ιζηνυξ εάικμξ ιε ηεηναβςκζημφξ αθαζημφξ 

ηαζ φρμξ 20 - 40 εηαημζηά. Σα άκεδ ημο είκαζ ιζηνά νυδζκα ή ενοενμίχδδ, ιενζηέξ θμνέξ άζπνα ηαζ 

ανίζημκηαζ ζε ηαλζακείεξ πμο ζπδιαηίγμοκ ηυνοιαμ. 

Κιίκα θαη Έδαθνο 

Σμ εοιάνζ εοδμηζιεί ηυζμ ζε εενιέξ υζμ ηαζ ροπνέξ πενζμπέξ, ιε πνμηίιδζδ ηζξ διζμνεζκέξ. Ακα-

πηφζζεηαζ ηαθά ζε λδνζηέξ εηηάζεζξ, εκχ ζε πμηζζηζηέξ δίκεζ ιεβαθφηενδ παναβςβή, αθθά πνμσυκ 

ηαηχηενδξ πμζυηδηαξ. Ωξ πνμξ ηα εδάθδ δεκ έπεζ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ, εκχ ηα πζμ ηαθά είκαζ ηα ιέ-

ζδξ ζοζηάζεςξ, αζαεζημφπα ηαζ παθζηχδδ. Αηαηάθθδθα εεςνμφκηαζ ηα εδάθδ πμο έπμοκ πμθφ ο-

βναζία. 

Πνιιαπιαζηαζκόο 

Σμ εοιάνζ πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 

Α) Με ζπυνμ 

Ο ζπυνμξ πμο είκαζ πμθφ ιζηνυξ (ζ' έκα βναιιάνζμ πενζέπμκηαζ 3000 πενίπμο ζπυνμζ) ζπένκεηαζ ζε 

ζπμνεία υπςξ μ ηαπκυξ. Ζ ηαθφηενδ επμπή βζα ηδ δδιζμονβία ημο ζπμνείμο είκαζ μζ ανπέξ Αοβμφ-

ζημο. Έηζζ ιπμνμφιε κα έπμοιε θοηά βζα ιεηαθφηεοζδ ημκ Οηηχανζμ - Νμέιανζμ. πμνεία επίζδξ 

ιπμνμφκ κα βίκμοκ ηαζ ημ θεζκυπςνμ (Οηηχανζμ) ή ηδκ άκμζλδ (Φεανμοάνζμ - Μάνηζμ). Απυ ηα πνχ-

ηα εα πάνμοιε θοηά πμο εα ιεηαθοηεοεμφκ ηδκ άκμζλδ, εκχ δ ιεηαθφηεοζδ ηςκ θοηχκ απυ ηα δεφ-

ηενα εα βίκεζ ανβά ηδκ άκμζλδ ή ημ θεζκυπςνμ. Σμ ζπμνείμ ημο Αοβμφζημο πνέπεζ κα ζηεπάγεηαζ ιε 

θνφβακα ή άπονμ ιέπνζ κα θοηνχζεζ μ ζπυνμξ ηαζ κα ιεβαθχζμοκ θίβμ ηα θοηάνζα. Γεκζηά ζηα ζπμ-

νεία πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζοπκά πμηίζιαηα ηαζ αμηακίζιαηα. Ο ηνυπμξ αοηυξ είκαζ πμθφ ηαθυξ αθθά 

δαπακδνυξ. 

Β) Με παναθοάδεξ 

Δίκαζ ηζ αοηυξ πμθφ ηαθυξ ηνυπμξ. Σζξ παναθοάδεξ ηζξ παίνκμοιε απυ θοηά πμο επζθέβμοιε απυ πα-

θζέξ θοηείεξ. Σμ λενίγςια ηςκ θοηχκ βίκεηαζ ημ θεζκυπςνμ ή ηδκ άκμζλδ ηαζ βνήβμνα μζ παναθοάδεξ 

θοηεφμκηαζ ζημ πςνάθζ, υπςξ ηαζ ηα θοηά ηςκ ζπμνείςκ. Απυ ηάεε θοηυ ιπμνμφιε κα πάνμοιε 10-

20 παναθοάδεξ. 

Γ) Με ιμζπεφιαηα 

Οζ αθαζημί ημο εοιανζμφ νζγμαμθμφκ υηακ ημοξ αάγμοιε ζε ιίβια απυ πχια ηαζ άιιμ. Ο ηνυπμξ αο-

ηυξ είκαζ δφζημθμξ ηαζ δαπακδνυξ, βζ' αοηυ εθανιυγεηαζ ζε πεζναιαηζηέξ ενβαζίεξ. 
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Δπνρή θαη Σξόπνο Φπηεύζεσο 

Ζ ηαθφηενδ επμπή βζα ηδ θφηεοζδ ημο εοιανζμφ είκαζ ημ θεζκυπςνμ. Μπμνεί υιςξ κα θοηεοηεί ηαζ 

ηδκ άκμζλδ. Ζ θφηεοζδ ηυζμ ηςκ θοηχκ ημο ζπμνείμο υζμ ηαζ ηςκ παναθοάδςκ βίκεηαζ ιε ημ πένζ ζε 

βναιιέξ υηακ δ έηηαζδ είκαζ ιζηνή. Γζα ιεβάθεξ εηηάζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαπκμθοηεοηζηέξ ιδπα-

κέξ. Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ είκαζ 50 - 60 εηαη., εκχ ηα θοηά πάκς ζηδκ ίδζα βναιιή απέ-

πμοκ 30-40 εηαημζηά. 

Γηάξθεηα Καιιηέξγεηαο θαη Καιιηεξγεηηθέο Φξνληίδεο 

Σμ εοιάνζ ζακ πμθοεηέξ θοηυ πμο είκαζ, υηακ ανεεεί ζηζξ ηαηάθθδθεξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ 

βίκμοκ υθεξ μζ ηαθθζενβδηζηέξ ενβαζίεξ, δζαηδνείηαζ ζημ ίδζμ πςνάθζ 7 - 8 ή ηαζ πενζζζυηενα πνυκζα. 

ηζξ θοηείεξ ημο εοιανζμφ είκαζ απαναίηδημ κα βίκμκηαζ ηάεε πνυκμ θίπακζδ ηαζ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ 

γζγακίςκ. Έηζζ ημκ Νμέιανζμ ηαθυ είκαζ κα νίπκμοιε 25-30 ηζθά ζημ ζηνέιια θςζθμνζηή αιιςκία. 

Δλάθθμο βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ γζγακίςκ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ θοηυ-θανιαηεοηζηά πνμσυκηα. 

πιινγή – Απόδνζε 

Ζ ηαθφηενδ επμπή βζα ηδκ ζοθθμβή ημο εοιανζμφ είκαζ υηακ ανίζηεηαζ ζε πθήνδ άκεδζδ (Ημφκζμ). Ζ 

ημπή βίκεηαζ ιε πμνημημπηζηή ιδπακή, ηα δε θοηά εθυζμκ πνυηεζηαζ κα απμζηαπεμφκ ιεηαθένμκηαζ 

φζηενα απυ θίβεξ χνεξ ζημ απμζηαηηήνζμ. Ακ υιςξ πνυηεζηαζ κα λδνακεμφκ, ηυηε αιέζςξ ιεηά ηδκ 

ημπή, ζοβηεκηνχκμκηαζ ιε πμνημζοθθέηηδ ζε ιζηνμφξ ζςνμφξ υπμο παναιέκμοκ 2-3 ιένεξ. Απυ εηεί 

ιεηαθένμκηαζ λδνά ζηδκ απμεήηδ. οκήεςξ βίκεηαζ ιζα ζοθθμβή ημ πνυκμ, δ δε απυδμζδ ζημ ζηνέι-

ια ζε πθςνυ πυνημ ακένπεηαζ ζε 700 - 800 ηζθά ηαζ ζε λδνυ ζε 200 πενίπμο ηζθά. ε πενζπηχζεζξ πμο 

βίκεηαζ ηαζ δεφηενδ ημπή (Αφβμοζημξ) δ απυδμζδ αολάκεζ ηαηά 30-40% πενίπμο. 

 

5. ΦΑΚΟΜΖΛΟ (Salvia officinalis) 

 

Γκςζηυ ηαζ ςξ αθζθαζηζά ή θαζημιδθζά, έπεζ ηδκ ανπαία μκμιαζία εθεθίθαζημξ. Ζ θαζημιδθζά εί-

καζ βκςζηή ηαζ ζημ ελςηενζηυ ιε ημ υκμια «ηζάζ εθθδκζηυ». ακ θαζηυιδθμ ακαθένεηαζ ηαζ είκαζ 

βκςζηυ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, ηα πνδζζιμπμζμφζακ μζ Ηππμηνάηδξ ηαζ Γαθδκυξ βζα εεναπεοηζημφξ 

ζημπμφξ, εκχ μζ Παηίκμζ μκυιαγακ ημ θαζηυιδθμ ζενυ θοηυ ηαζ ημ εεςνμφζακ ζακ ημ ηαθφηενμ 

θάνιαημ εκακηίμκ ημο εακάημο. Δπίζδξ ζηδκ ανπαία επμπή εεςνμφζακ ημ θαζηυιδθμ ζακ ημκςηζηυ, 

δζεβενηζηυ ημο κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ εοζηυιαπμ. ηδκ θασηή θανιαηεοηζηή ακαθένμκηαζ μζ ελήξ 

ζδζυηδηεξ: Γζεοημθφκεζ ηδκ πέρδ, επζηαπφκεζ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ, ιεηνζάγεζ ημκ ενεεζζιυ ημο 

κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Δπίζδξ είκαζ δζμονδηζηυ, ακηζζπαζιςδζηυ, ηαηεοκαζηζηυ, ακηζαζιμνναβζηυ, 

ζηοπηζηυ, ακηζαδπζηυ, ακηζανενζηζηυ η.θ.π. ημ πανεθευκ ημ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδκ ηυκςζδ ηςκ 

θοιαηζηχκ ηαζ εκακηίμκ ηςκ δζαννμζχκ ηαζ θεοημννμζχκ ηςκ αζεεκχκ αοηχκ. Σέθμξ, απυ ημ θαυ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε επζεέιαηα βζα ηδκ εεναπεία ηςκ πμζνάδςκ, εθηχκ η.θπ. ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ παεή-

ζεζξ ημο θαζιμφ ηαζ ημο θάνοββα, υπςξ ηαζ ζηζξ ακςιαθίεξ πενζυδμο, ηδκ ηνάιπα ηαζ ημο πονεημφ. 

Δλαζνεηζηά ανςιαηζηυ, πίκεηε ςξ αθέρδια, εεςνμφιεκμ εενιακηζηυ ηαζ ημκςηζηυ. Σμ αθέρδιά ημο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζακ πνςζκυ νυθδια ακηί βζα ηζάζ. Δκηνζαέξ ιε αθέρδια θαζημιδθζάξ ηαηαπναΰ-

κμοκ ημοξ πυκμοξ ηςκ ανενζηζηχκ ηαζ πενζμνίγμοκ ημ κοπηενζκυ ζδνχηα. Βναζιέκμ θαζηυιδθμ ιαγί 

ιε θθαζημφκζ ηαζ άθθα ανςιαηζηά αυηακα πνμζεέημοκ ζημ κενυ πμο εημζιάγμοκ βζα ημ «πανεεκζηυ» 

θμοηνυ ημο κεμβέκκδημο. θα ηα οπένβεζα ιένδ ημο θαζηυιδθμο ηαζ ζδίςξ ηα άκεδ ηαζ θφθθα πενζέ-
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πμοκ αζεένζα έθαζα δ πανμοζία ημο μπμίμο πνμζδίδεηαζ απυ ημ έκημκμ άνςια. Αοηυ έπεζ πνχια ηί-

ηνζκμ - ηζηνζκμπνάζζκμ, δ δε πενζεηηζηυηδηά ημο ζηδκ λδνή δνυβδ ακένπεηαζ ζε 1,5 - 2,5%. Υνδζζιμ-

πμζείηαζ βζα ημκ ανςιαηζζιυ δζαθυνςκ ηνμθίιςκ (ημκζεναχκ, ζαθηζχκ η.θπ.), ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδ 

θανιαηεοηζηή ηαζ θζβυηενμ ζηδκ ανςιαημπμζία (ζδζαίηενα ζακ απμζιδηζηυ) ηαζ ζαπςκμπμζία. 

Σαμηλόκεζε - Πεξηγξαθή 

Σμ θαζηυιδθμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πεζθακεχκ (Lamiacea) ηαζ ημ βέκμξ Salvia. Σμ υκμια ημο 

βέκμοξ πνμένπεηαζ απυ ημ θαηζκζηυ νήια salvare (ζχγς γςέξ). Σέζζενα είδδ ημο βέκμοξ Salvia πμο 

αοημθφμκηαζ ζηδκ Δθθάδα έπμοκ ειπμνζηυ εκδζαθένμκ ζηδκ δζεεκή αβμνά. θα ηα είδδ είκαζ πμθοε-

ηείξ ιζηνμί εάικμζ ιε αθαζημφξ ηεηναβςκζημφξ, άκεδ ςναία ζχδδ - βαθαγμίςδδ ηαζ θφθθα ακηίεεηα, 

έιιζζπα. Σα ηονζυηενα απ' αοηά ιε ειπμνζηυ εκδζαθένμκ είκαζ: 

1. Salvia pomífera L. 

2. Salvia grandiflora L. 

3. Salvia (tribola L.) fruíticosa 

4. Salvia offlcinalis L. Δθεθίθαζημξ o ιδθμθυνμξ Δθεθίθαζημξ o ιεβακεήξ Δθεθίθαζημξ o ηνίθμαμξ 

Δθεθίθαζημξ μ θανιαηεοηζηυξ Σμ είδμξ S. Pomífera είκαζ εκδδιζηυ ηδξ Ν. Δθθάδαξ ηαζ ηςκ παναθί-

ςκ ηδξ Μ. Αζίαξ ηαζ ακαθένεηαζ ζακ Κνδηζηυ Φαζηυιδθμ (Creton sage). Σα θφθθα ημο έπμοκ έκημκδ 

ανςιαηζηή μζιή πμο μθείθεηαζ ζημ πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ εμοβζυκδξ (α+α- εμοβζυκδ) ηςκ αζεένζςκ 

εθαίςκ ημο. Ζ εμοβζυκδ έπεζ ζζπονή αζμθμβζηή δνάζδ ηαζ θήρδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ, δδιζμονβεί πα-

ναζζεήζεζξ. Δηπφθζζια ημο θοημφ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ θασηή εεναπεοηζηή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

ζαηπανχδμοξ δζααήηδ. 

Κιίκα - Έδαθνο 

Σμ θαζηυιδθμ ακαπηφζζεηαζ ηυζμ ζε ροπνέξ, υζμ ηαζ ζε εενιέξ πενζμπέξ. Ακηέπεζ πμθφ ζημ ηνφμ 

ιέπνζ - 25°C. Ωξ πνμξ ηα εδάθδ ακαπηφζζεηαζ ζε δζάθμνμοξ ηφπμοξ, πνμηζιά υιςξ ηα ιέζδξ ζφζηα-

ζδξ, αζαεζημφπα ιε ηαθή απμζηνάββζζδ ηαζ pH 6,2 - 6,4. Σα πμθφ εθαθνά αιιχδδ εδάθδ δεκ είκαζ 

ηαηάθθδθα βζαηί εηηυξ πμο δ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ είκαζ ηαεοζηενδιέκδ, υηακ ανέπεζ μζ θεπημί ηυη-

ημζ ηδξ άιιμο πνμζημθθχκηαζ ζηα ηαθφηενα θφθα ηςκ θοηχκ, υπμο παναιέκμοκ βζα πμθφ πνυκμ, ιε 

απμηέθεζια κα οπμααειίγεηαζ δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ. Δπίζδξ αηαηάθθδθα είκαζ ηα αμνζκά ηαζ 

ακεηηζηά εδάθδ πμο ζοβηναημφκ πμθθή οβναζία. 

Πνιιαπιαζηαζκόο 

θα ηα είδδ πμθθαπθαζζάγμκηαζ ιε ημοξ ελήξ ηνυπμο: 

Α) Με ζπυνμ 

Ο ζπυνμξ ζπένκεηαζ ζε οπαίενζμ ζπμνείμ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα είκαζ 1 -3 πνμκχκ, βζαηί ιεηά πάκεζ ηδ 

αθαζηζηυηδηά ημο. Ζ ηαθφηενδ επμπή βζα ηδ δδιζμονβία ημο ζπμνείμο είκαζ μζ ανπέξ Αοβμφζημο αν-

ηεί κα πμηίγεηαζ ζοπκά ηαζ κα πνμθοθάζζεηαζ απυ ηδκ οπεναμθζηή εενιμηναζία, ζηεπάγμκηάξ ημ ιε 

λδνά πυνηα ή άθθα οθζηά. Ο ζπυνμξ ζπένκεηαζ επίζδξ ηαζ ημ θεζκυπςνμ ή ηδκ άκμζλδ. Σέθμξ, δ ζπμ-

νά ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ απ' εοεείαξ ζημ πςνάθζ, είηε ζε υνπμοξ, είηε ζε βναιιέξ ιε ημ πένζ ή ιε ιδπα-

κέξ. 
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Β) Με παναθοάδεξ 

Ξεθαηηχκμκηαξ θοηά ιεβάθδξ δθζηίαξ απμζπμφιε υθμοξ ημοξ αθαζημφξ πμο έπμοκ νίγεξ, ημοξ μπμί-

μοξ ζηδ ζοκέπεζα ιεηαθοηεφμοιε ζημ πςνάθζ. 

Γ) Με ιμζπεφιαηα 

Αοημί είκαζ ηειάπζα εηήζζςκ ζοκήεςξ αθαζηχκ ιήημοξ 10 - 12 εη. πμο θοηεφμκηαζ βζα κα νζγμαμθή-

ζμοκ ζε ιίβια πχιαημξ ή ημπνζάξ ηαζ άιιμο. Οζ απμζηάζεζξ θφηεοζδξ είκαζ 5 - 10 εη. πενίπμο. Ζ 

νζγμαμθία μθμηθδνχκεηαζ ιέζα ζε 70 - 75 διένεξ, μπυηε ηα ιμζπεφιαηα είκαζ έημζια βζα ιεηαθφηεο-

ζδ. Ο ηνυπμξ αοηυξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα, αθθά ζοκήεςξ βζα αεθηζςηζημφξ ζημ-

πμφξ. 

πιινγή – Απόδνζε 

Σμ αοημθοέξ θαζηυιδθμ ζοθθέβεηαζ απυ ηδκ επμπή πμο ακείγεζ (Μάζμ - Ημφκζμ) ιέπνζ ηαζ ημ επηέι-

ανζμ. Ζ ηαθφηενδ επμπή είκαζ Ημφθζμξ - Αφβμοζημξ. ηζξ εενιέξ κδζζχηζηεξ ηαζ παναεαθάζζζεξ πενζ-

μπέξ δ ζοθθμβή ανπίγεζ απυ ημκ Μάζμ, εκχ ζηζξ μνεζκέξ Ημφκζμ - Ημφθζμ. Γζα ημκ ηαθθζενβμφιεκμ θα-

ζηυιδθμ δ ζοθθμβή βίκεηαζ ιία θμνά ημκ πνχημ πνυκμ, εκχ ηα επυιεκα πνυκζα βίκμκηαζ 2-3 ζοθθμ-

βέξ. Ζ πνχηδ ζοθθμβή βίκεηαζ ημκ Μάζμ ηαζ μζ επυιεκεξ Ημφθζμ ηαζ επηέιανζμ. Καηά ηδ ζοθθμβή 

απμηυπηεηαζ μθυηθδνμ ημ θοηυ θίβμ πζμ πάκς απυ ηδ δζαζηαφνςζδ ηςκ πνχηςκ αθαζηχκ. Ζ δζάν-

ηεζα γςήξ ημο θαζηυιδθμο ακένπεηαζ ζε 12-15 ή ηαζ πενζζζυηενα πνυκζα. 

 

6. ΑΗΘΔΡΗΑ ΔΛΑΗΑ 

6.1 Γεληθά πεξί Αηζέξησλ Διαίσλ 

 

Με ημκ υνμ αζεένζα έθαζα εκκμμφιε ημ ζφκμθμ ιενζηχκ ιζβιάηςκ, ανςιαηζηχκ μοζζχκ, μζ μπμίεξ 

πνμένπμκηαζ απυ μνζζιέκα θοηά, απυ ηα μπμία ελάβμκηαζ ιε ηδκ αμήεεζα δζαθυνςκ ιεευδςκ. Δίκαζ 

ζοιποηκςιέκα οδνυθμαα οβνά πμο πενζέπμοκ πηδηζηέξ εκχζεζξ ανςιάηςκ απυ θοηά.  

Σα αζεένζα έθαζα είκαζ βκςζηά ηαζ  ςξ πηδηζηά έθαζα ή απθά ημ έθαζμ ημο θοημφ απυ ημ μπμίμ ελάβμ-

κηαζ, υπςξ π.π. «έθαζμ θεαάκηαξ». Με θίβα θυβζα είκαζ ηα ανςιαημθυνα ζοζηαηζηά πμο πενζέπμκηαζ 

ζηα θοηά, ηα μπμία είκαζ δοκαηυ κα παναθδθεμφκ α) δζα απμζηάλεςξ α) δζα εη πζέζεςξ ή αηυιδ ηαζ 

ιε άθθεξ ιεευδμοξ υπςξ δ ηθαζζζηή εηπφθζζδ ιε πηδηζημφξ δζαθφηεξ. Ζ φδνμ απυζηαλδ είκαζ δ πθέ-

μκ ζφκδεεξ ιέεμδμξ παναθααήξ. Σα ιίβιαηα αοηά θένμοκ έκημκδ, παναηηδνζζηζηή ηαζ πμθφ εοπάνζ-

ζηδ μζιή, ζοκήεςξ  υιμζα ιε αοηή ημο θοημφ απυ ημ μπμίμ πνμήθεακ. ηα θοηά ημ πενζζζυηενμ ιέ-

νμξ ηςκ ανςιαηζηχκ μοζζχκ ανίζηεηαζ ζηα α) άκεδ α) ζηα θφθθα β) ζηζξ νίγεξ αθθά ηαζ ζε μθυηθδνμ 

ημ θοηυ. Μενζηά αζεένζα έθαζα πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηά ιένδ ημο θοημφ, έπμοκ ηαζ δζαθμ-

νεηζηή ιονςδζά. Ωξ επί ημ πθείζηςκ ηα αζεένζα έθαζα ανίζημκηαζ ζηα θοηά αοημφζζα, εηηυξ απυ εθά-

πζζηεξ ελαζνέζεζξ υπμο ηα αζεένζα έθαζα πανάβμκηαζ ηαηυπζκ ηαηενβαζίαξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ μ-

πμίαξ δζαζπχκηαζ μζ πενζεπυιεκεξ, ιέζα ζηα έθαζα, πμθφπθμηεξ πδιζηέξ εκχζεζξ.  

Σμ αζεένζμ έθαζμ ιπμνεί κα πνεζάγεηαζ πεναζηένς δζενβαζίεξ υπςξ ακαθέναιε,  πνζκ ηδκ απμεήηεοζδ 

ή/ηαζ ηδκ ιεηαθμνά, υπςξ δζήεδζδ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο κενμφ ή ηαζ ναθζκάνζζια βζα ηδ ιείςζδ 

ακεπζεφιδηςκ ζοζηαηζηχκ. Ζ εκακηζμιενήξ αένζα πνςιαημβναθία είκαζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζα 
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ηδκ απμηίιδζδ ηδξ πμζυηδηαξ, ζε αοηήκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πδιζημί αζζεδηήνεξ ζοκδεδειέκμζ ιε έκα 

ζφζηδια δζηηφμο, υπμο ηα μζιδηζηά ιυνζα πνμζθαιαάκμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα δζαθυνςκ δθεηηνζηά 

ζοκδεδειέκςκ ιεηαλφ ημοξ μνβακζηχκ πμθοιενχκ. 

6.2 Φπζηθέο Ηδηόηεηεο θαη Υαξαθηεξηζηηθά Αηζέξησλ Διαίσλ 

 

Σα αζεένζα έθαζα ζε θοζζμθμβζηή εενιμηναζία είκαζ οβνά ηαζ έπμοκ πνςζηζηή ηοιαζκυιεκδ δζααάε-

ιζζδ απυ άπνςιμ έςξ ηαεανυ ηίηνζκμ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ αζεένζα έθαζα ηςκ μπμίςκ ημ θοζζηυ πνχ-

ια είκαζ βηνίγμ, ηαζηακυ, ηυηηζκμ (αεκγυδξ-ααθζαιζηή νδηίκδ, θοηυ Styrax benzoin), πναζζκςπυ 

(ηνζακηάθοθθςκ), ηίηνζκμ (θειυκζ), ιπθε (παιμιήθζ). Δηηυξ απυ αοηά, οπάνπμοκ ηαζ αζεένζα έθαζα 

πμο οπυ θοζζμθμβζηή εενιμηναζία είκαζ ζηαεενά, υπςξ ημ αζεένζμ έθαζμ βθοηάκζζμο, ημ μπμίμ ζε 

εενιμηναζία 15°-19°C είκαζ ζηαεενυ. Σα αζεένζα έθαζα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα θίπδ πανμοζζάγμοκ δζα-

θμνέξ α) ςξ πνμξ ηδ πδιζηή ημοξ ζφκεεζδ, α) ςξ πνμξ ημ άνςια ηαζ β) ςξ πνμξ ημκ ααειυ εενιμ-

ηναζίαξ αναζιμφ, μ μπμίμξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 150° ηαζ 250°C. Σα αζεένζα έθαζα δζαθφμκηαζ ζε μζκυ-

πκεοια 95%, υηακ υιςξ αολάκεηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ημο μζκμπκεφιαημξ ζε κενυ, ιεζχκεηαζ ακαθυ-

βςξ ηαζ δ δζαθοηζηή ημο (Πνμέθεοζδ: www.educateyoursenses.blogspot.gr) δφκαιδ. πςξ ακαθέν-

εδηε δζαθφμκηαζ ζηδκ αθημυθδ, αθθά ηαζ ζημκ αζεένα ηαζ ζε άθθα έθαζα. Σα πενζζζυηενα αζεένζα 

έθαζα είκαζ οβνά θαιπενά ηαζ δζαθακή. 

Ζ ζδζυηδηα αοηή ημο μζκμπκεφιαημξ, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ έθεβπμ ημο ααειμφ ηδξ ηαεανυηδηαξ 

εκυξ αζεένζμο εθαίμο. οκήεςξ ημ εζδζηυ αάνμξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ εζδζηυ 

αάνμξ ημο κενμφ, ηοιαίκμκηαζ δδθαδή απυ 0.840 έςξ 0.099, ιε απμηέθεζια κα επζπθέμοκ ζημ κενυ. 

Μεηαλφ υιςξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ οπάνπμοκ ηαζ ιενζηά, ηςκ μπμίςκ ημ εζδζηυ αάνμξ είκαζ ιεβαθφ-

ηενμ ημο κενμφ, ηοιαζκυιεκμ απυ 1.050 έςξ 1.065 ιε απμηέθεζια κα αοείγμκηαζ ιέζα ζε αοηυ. Σέ-

ημζα αζεένζα έθαζα είκαζ ημο βανοθάθθμο ηαζ ηδξ ηακέθαξ. Δπίζδξ ιζα ζπμοδαία ζδζυηδηα ηςκ αζεένζ-

ςκ εθαίςκ είκαζ δ ζηακυηδηά ημοξ κα ζπδιαηίγμοκ ιεβάθδ δζαεθαζηζηή βςκία θςηυξ. Ζ ζδζυηδηά ημοξ 

αοηή πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ αζθαθήξ ακαβκχνζζδ ηδξ ηαεανυηδηάξ ημοξ, μπυηε ηαζ έπεζ ιεβάθδ 

δζαβκςζηζηή ζδιαζία. Γεκζηά ημ ζφκμθμ ηςκ θοζζημπδιζηχκ ζδζμηήηςκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ, πνδζζ-

ιεφεζ ςξ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πμζυηδηάξ ημοξ. (μονήξ, 1938). 

Σα αζεένζα έθαζα πενζέπμκηαζ ζηα θοηά οπυ ιμνθή ιζηνμζημπζηχκ ζηαβμκζδίςκ. Μπμνεί κα ανεεμφκ 

ζηζξ νίγεξ (Calamus), ζηα θφθθα (Rosmarinus), ζηα άκεδ (Lavandula), ζημ θθμζυ ηςκ θνμφηςκ 

(Citrus). Σμ άνςια ηςκ ακεχκ μθείθεηαζ ζημ αζεένζμ έθαζμ υπςξ ηαζ ημ άνςια ηςκ ιπαπανζηχκ. Ζ 

πενζεηηζηυηδηα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ δεκ είκαζ ίδζα ηαζ ηοιαίκεηαζ απυ 0,01%- 10 %.Πμθθά είδδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Lamiaceae είκαζ πθμφζζα ζε αζεένζμ έθαζμ εκχ ηα νμδμπέηαθα πενζέπμοκ πμθφ θίβμ 

(πνεζάγμκηαζ πάκς απυ 1 ηυκμ θοηζημφ οθζημφ βζα 0,5 ηg αζεένζμο εθαίμο. Ονζζιέκα είκαζ ζδζαίηενα 

αανζά ηαζ ποηκά, υπςξ ημο βζαζειζμφ, νυδςκ ή ημο οαηίκεμο ηαζ δεκ παναθαιαάκμκηαζ ιε απυζηαλδ. 

Ακαθένμκηαζ ζακ absolute έθαζα. Άθθα είκαζ ζηενεά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο (υπςξ ημ αμοθβανζηυ 

νμδέθαζμ) ηαζ πνεζάγμκηαζ εθαθνά εένιακζδ βζα ηδκ επελενβαζία ημοξ. 

 

6.3 Υξήζε Αηζέξησλ Διαίσλ 

 

τον τομζα τθσ Γεωργίασ χρθςιμοποιοφμε τα αικζρια ζλαια για τουσ εξισ λόγουσ: 
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 Γζα κα ιεζχζμοκ ηδ δζαπκμή (ηδκ απχθεζα κενμφ απυ ηα θφθθα). 

 Γζα ηδκ πνμζέθηοζδ ηςκ εκηυιςκ (επζημκίαζδ). 

 Γζα ηδκ πνμζηαζία απυ θοημθάβα γχα (ηα αζεένζα έθαζα είκαζ ζοκήεςξ πζηνά). 

 Γζα κα πνμζηαηεοεμφκ απυ δζάθμνεξ αζεέκεζεξ. 

 

6.4 ύλζεζε Αηζέξησλ Διαίσλ 

 

Σα αζεένζα έθαζα είκαζ πμθοζφκεεηα ιίβιαηα μνβακζηχκ μοζζχκ, δ ζφκεεζδ ηςκ μπμίςκ δζαθένεζ ζηα 

δζάθμνα είδδ ή ηαζ ζηζξ πμζηζθίεξ ηςκ θοηχκ. Σμ παναηηδνζζηζηυ άνςια ηάεε αζεένζμο εθαίμο είκαζ δ 

ζοκζζηαιέκδ υθςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο, απυ ηα μπμία ιενζηά παίγμοκ νυθμ ζημκ ηεθζηυ ηυκμ αοημφ. 

Έηζζ ζε ιενζηά αζεένζα έθαζα δ πανμοζία εκυξ ζοζηαηζημφ ζε ακαθμβία 1% ή ηαζ ιζηνυηενδ, έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ αθθαβή ημο ανχιαημξ. Ωξ πανάδεζβια ακαθένμοιε ημ αζεένζμ έθαζμ πμο πενζέπμοκ 

μζ θθμφδεξ ημο θειμκζμφ ζημ μπμίμ ακ ηαζ οπάνπμοκ πμθθά ηφνζα ζοζηαηζηά (θειμκέκζμ 90% πενί-

πμο) ή πανμοζία ζε ιζηνή πμζυηδηα άθθςκ ζοζηαηζηχκ ((θζκαθμυθδ ηθπ.) αθθάγμοκ ημ άνςια ηδξ 

ηζηνάθδξ, πμο εα είπε αοηυ ακ δεκ οπήνπακ ηα πνμακαθενεέκηα ζοζηαηζηά. Γεκζηά ηα ζοζηαηζηά ηςκ 

αζεένζςκ εθαίςκ πςνίγμκηαζ ζε δομ ιεβάθεξ μιάδεξ. ηα μλοβμκμφπα ηαζ ζηα ιδ μλοβμκμφπα. ηα 

πνχηα πενζθαιαάκμκηαζ μζ αθημυθεξ, μζ αθδεΰδεξ, μζ ηεηυκεξ, μζ θαζκυθεξ, ηα μλέα, μζ εζηένεξ ηθπ. 

υπμο είκαζ ζοζηαηζηά ζηα μπμία μθείθεηαζ ημ παναηηδνζζηζηυ άνςια ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. ηα δεφ-

ηενα πενζθαιαάκμκηαζ μζ οδνμβμκάκεναηεξ πμο είκαζ ηα «άπνδζηα» ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ, 

αθμφ δ ζοιαμθή ημοξ ζημ άνςια ημοξ είκαζ ιζηνή ή ιδδαιζκή.  

Σα ηονζυηενα απυ ηα μλοβμκμφπα ζοζηαηζηά είκαζ:  

Αθημυθεξ: Λζκαθμυθδ, βενακζυθδ, ηζηνμκεθθυθδ, κενυθδ, ηενπζκευθδ, πμοθεβυθδ, ιεκευθδ, πζπενζ-

ηυθδ, ηαναευθδ, αμνκευθδ ηθπ.  

Αθδεΰδεξ: Κζηνάθδ, ηζηνμκεθθάθδ, θεθθακδνάθδ, ιονηεκάθδ, ζαθνακάθδ ηθπ.  

Κεηυκεξ: Μεκευκδ, πμοθεβυκδ, ηαναυκδ, πζπενζηυκδ, ηαιθμνά ηθπ.  

Φαζκυθεξ: Θοµυθδ, ηανααηνυθδ, ακδευθδ, εοβεκυθδ ηθπ.  

Ολέα: Γζάθμνα μνβακζηά μλέα εκςιέκα ζοκήεςξ ιε αθημυθεξ ζε εζηένεξ. 

Δζηένεξ: Ολζηυξ βενακοθεζηέναξ, μλζηυξ θζκαθοθεζηέναξ, μλζηυξ ηζηνμκεθθοθεζηέναξ, μλζηυξ ιεκεο-

θεζηέναξ ηθπ. (Bakkali, Averbeck, Averbeck & Idaomar, 2007). 

Απυ υθα ηα παναπάκς ζοζηαηζηά, εηείκα πμο ζοιαάθθμοκ πζμ πμθφ ζημ άνςια ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ 

είκαζ μζ εζηένεξ. Δλάθθμο απυ ηα ιδ μλοβμκμφπα ζοζηαηζηά ηα ηονζυηενα είκαζ ηα ιμκμηοηθζηά ηαζ 

δζηοηθζηά ηενπέκζα (θειμκέκζμ, πζκέκζμ, ηαιθέκζμ ηθπ.) 
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6.5 Βηνζύλζεζε Αηζέξησλ Διαίσλ 

 

Με ημκ υνμ Βζμζφκεεζδ εκκμμφιε ηδ ζφκεεζδ πδιζηχκ μοζζχκ πμο βίκεηαζ απυ ημοξ γςκηακμφξ μν-

βακζζιμφξ ηαζ ιέζα ζε αοημφξ. Δζδζηυηενα δ αζμζφκεεζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ είκαζ ιζα ζεζνά δζαθυ-

νςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο βίκμκηαζ ιέζα ζημοξ θοηζημφξ ζζημφξ, ιέπνζ ημκ ηεθζηυ ζπδιαηζζιυ 

ημοξ. Πανυθα αοηά, ιέπνζ ηχνα δεκ έπεζ δμεεί απάκηδζδ βζα ημκ ηνυπμ ζπδιαηζζιμφ (αζμζφκεεζδ) 

ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ζηα θοηά. Τπάνπμοκ υιςξ δζάθμνεξ εεςνίεξ ή οπμεέζεζξ πμο πνμζπαεμφκ κα 

ελδβήζμοκ ημ θαζκυιεκμ αοηυ. Γεκζηά δζαπζζηχεδηε υηζ ηα δζάθμνα ζοζηαηζηά ζπδιαηίγμκηαζ απυ 

απθμφζηενεξ μοζίεξ πμο εεςνμφκηαζ ςξ πνυδνμιμζ αοηχκ. (ηνμοιπήξ, 1985). 

Δηηυξ υιςξ απυ ημκ ηνυπμ ζπδιαηζζιμφ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ, άθοημ εέια είκαζ επίζδξ ηαζ ημ αηνζ-

αέξ ηιήια ζημ μπμίμ βίκεηαζ δ ζφκεεζή ημοξ. Παναηδνήεδηε υηζ δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα αζεένζμο 

εθαίμο ανίζηεηαζ ζηα αολδηζηά υνβακα ημο θοημφ, ηαεχξ ηαζ ζηα κεανήξ δθζηίαξ. Σα αζεένζα έθαζα 

ανίζημκηαζ ιέζα ζε εζδζημφξ αδέκεξ εηηνίζεςξ πμο είηε είκαζ εζςηενζημί, είηε ελςηενζημί. Ζ ηαηακμ-

ιή ηςκ αδέκςκ είκαζ αηακυκζζηδ ζηα θοηζηά υνβακα. Οζ δζαζηάζεζξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ αδέκςκ αολά-

κεζ υζμ αοημί ανίζημκηαζ πθδζζέζηενα πνμξ ηζξ ιεβάθεξ κεονχζεζξ ηςκ θφθθςκ. Ζ έηθοζδ ημο ηάεε 

αζεένζμο εθαίμο απυ ηα θοηά απμδίδεηαζ ηυζμ ζηδκ ελάηιζζδ, υζμ ηαζ ζηδ νήλδ ηςκ ημζπςιάηςκ ηςκ 

αδέκςκ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ακαπηοζζυιεκδ ςζιςηζηή πίεζδ ηςκ ηοηηάνςκ πμο πενζαάθθμοκ 

ημοξ αδέκεξ, ηα μπμία πενζέπμοκ δζάθοια απυ γάπανα, άθαηα ηαζ ημθθμεζδή (Sivropoulou et al., 1995, 

Kulisic et al., 2004) 

Σα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο ηςκ θοηχκ ακήημοκ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ, ηα ηενπέκζα 

ηαζ ηα θαζκοθ-πνμπάκζα. Σα ηενπέκζα είκαζ αοηά, ηα μπμία ηαηέπμοκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζηδ ζφ-

ζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο ειθακζγυιεκα ζε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ηαζ αθεμκία. Σα θαζκοθ-

πνμπάκζα, υηακ οπάνπμοκ, πνμζδίδμοκ ζημ έθαζμ ζδζαίηενδ μζιή ηαζ βεφζδ. Βζμβεκεηζηά ηα ηενπέκζα 

ηαζ ηα θαζκοθ-πνμπάκζα πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ πνυδνμιεξ μοζίεξ ηαζ πανάβμκηαζ ιέζα απυ 

δζαθμνεηζηά αζμζοκεεηζηά ιμκμπάηζα (Sangwan et al., 2001). Σα πζμ παναηηδνζζηζηά, πμζηίθα ηαζ 

ίζςξ αοηά ιε ηδ ιεβαθφηενδ μζημκμιζηή ζδιαζία ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ είκαζ ηα ιμκμηεν-

πέκζα ηαζ ηα ζεζηζηενπέκζα (Schery, 1972, Erickson, 1976). 

Φαηλπι-πξνπάληα 

Σα θαζκοθ-πνμπάκζα δεκ είκαζ ζοκδεζζιέκα ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηςκ θοηχκ. Πανυθα αο-

ηά, μνζζιέκα θοηά έπμοκ ζε αθεμκία ζημ έθαζυ ημοξ αοηά ηα ζοζηαηζηά. Σα ηφνζα θαζκοθ-πνμπάκζα, 

ηα μπμία έπμοκ ακαβκςνζζηεί ζημ έθαζμ μνζζιέκςκ θοηχκ, είκαζ δ eugenol, elemycin, chavicol, 

dillapiole, anethole, estragole, apiole η.α. (Sangwan et al., 2001). Οζ εκχζεζξ αοηέξ έπμοκ ςξ πνυδνμ-

ιμ ιυνζμ ηδ θαζκοθαθακίκδ, δ μπμία ζοκηίεεηαζ ιέζς ηδξ αζμζοκεεηζηήξ μδμφ ημο ζζηζιζημφ μλέμξ. 

Σεξπέληα 

Ο υνμξ ηενπέκζα πνμένπεηαζ απυ ημ ―terpen‖ ηαζ απμδίδεηαζ ζημκ Kekule, μ μπμίμξ πνδζζιμπμίδζε 

ημκ υνμ αοηυ βζα κα πενζβνάρεζ ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ ιε ιμνζαηυ ηφπμ C10H16 πμο ανίζημκηαζ ζημ 

ηενεαζκεέθαζμ (πηδηζηυ ηθάζια  ηδξ  νδηίκδξ πεφημο, turpentine oil) (Pollard & Heron, 1996). 

Σα ηενπέκζα ή ηενπεκμεζδή απμηεθμφκ ηδκ πζμ πμθοάνζειδ μιάδα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ πνμένπμ-

κηαζ απυ ηδ ζοκέκςζδ πενζζζμηένςκ ηδξ ιζαξ δμιζηχκ ιμκάδςκ ιε πέκηε άημια άκεναηα (C5) πμο 

έπμοκ ημ δζαηθαδζζιέκμ ακεναηζηυ ζηεθεηυ ημο ζζμπνεκίμο ή ζζμπεκηακίμο. φιθςκα ιε ημοξ 

Wallach (1887) ηαζ Ruzicka et al. (1953), βζα ημ  ζπδιαηζζιυ ημοξ ζζπφεζ μ ηακυκαξ ημο ζζμπνεκίμο, 
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υπμο ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ηα ηενπέκζα πνμένπμκηαζ απυ ηδ ζοκέκςζδ ηεθαθήξ-μονάξ ιμκάδςκ 

ζζμπνεκίμο (2- ιεεοθμ-1,3-αμοηαδζέκζμ), ιε ημκ άκεναηα 1 ηεθαθή ηαζ ημκ άκεναηα 4 μονά. Υανα-

ηηδνζζηζηή πενίπηςζδ απμηεθμφκ ημ ιονηέκζμ ηαζ ημ α-πζκέκζμ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Οζ πνυδνμιεξ εκχζεζξ ηςκ ηενπεκίςκ είκαζ μοζζαζηζηά θςζθμνζημί εζηένεξ αθημμθχκ πμο έπμοκ ζημ 

ιυνζυ ημοξ ανζειυ αηυιςκ C πμθθαπθάζζμ ημο 5. Γζα ηδ αζμζφκεεζή ημοξ ζοπκά αημθμοεείηαζ δ ιε-

ηααμθζηή μδυξ ημο ιεααθμκζημφ μλέμξ. Σμ πονμθςζθμνζηυ ζζμπεκηεκφθζμ (IPP) ηαζ ημ πονμθςζθμ-

νζηυ δζιεεοθαθθφθζμ (DMAPP), πνμσυκηα ηδξ αζμζοκεεηζηήξ μδμφ ημο ιεααθμκζημφ, απμηεθμφκ ηζξ 

πνυδνμιεξ εκχζεζξ ζφκεεζδξ υθςκ ηςκ ηενπεκίςκ (Taiz & Zeiger, 1991, Καναιπμονκζχηδξ, 2003). 

Ζ μδυξ αοηή λεηζκά απυ ημ αηεηοθμ-ζοκέκγοιμ ηαζ απυ ημ μλζηυ μλφ. ηα ηφηηανα, ηα δφμ αοηά ζο-

ζηαηζηά ανίζημκηαζ ζε ζζμννμπία ηαζ ζοκδοάγμκηαζ βζα κα ζπδιαηίζμοκ ηζξ δζάθμνεξ μιάδεξ ηςκ 

ηενπεκμεζδχκ ιε άημια άκεναηα πμθθαπθάζζα ημο πέκηε. Σμ πονμθςζθμνζηυ βενακφθζμ απμηεθεί 

πνυδνμιδ αζμζοκεεηζηά έκςζδ υθςκ ηςκ ιμκμηενπεκίςκ. Πεναζηένς ακηίδναζδ ημο πονμθςζθμνζ-

ημφ βενακοθίμο ιε πονμθςζθμνζηυ ζζμπεκηεκφθζμ μδδβεί ζημ ζπδιαηζζιυ πονμθςζθμνζημφ θανκε-

ζοθίμο, πνυδνμιδ αζμζοκεεηζηά έκςζδ  υθςκ ηςκ ζεζηζηενπεκίςκ η.μ.η. 

Σενπέκζα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ θοηχκ «νίβακδξ» ηαζ δ ιμνζαηή δμιή ημοξ Σμ αζεένζμ έθαζμ ηςκ θο-

ηχκ «νίβακδξ» απμηεθείηαζ απυ ηανααηνυθδ ή εοιυθδ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηαζ αημθμοεμφκ ημ β-

ηενπζκέκζμ, ημ π-ηοιέκζμ, δ θζκαθμυθδ, δ ηενπζκεκ-4-υθδ ηαζ ημ οδνμζααζκέκζμ (Kokkini et al., 1997,  

D‘Αntuono et al., 2000, Skoula & Harborne, 2002). 

Παναηίεεκηαζ παναδείβιαηα ηςκ ηονζυηενςκ ζοζηαηζηχκ (ιμκμηενπεκίςκ ηαζ ζεζηζηενπεκζχκ) ηςκ 

αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ δ ιμνζαηή ημοξ δμιή: 

 

Μμκμηενπέκζα 

Τδνμβμκακεναηζηά 
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π-Κπκέλην        γ-Σεξπηλέλην Β. 

Τδνμβμκακεναηζηέξ αθημυθεξ 

 

 

Λζκαθμυθδ Βμνκευθδ           Σενπζκεκ-4-μθδ Τδνμβμκακεναηζηέξ θαζκυθεξ 

Κανααηνυθδ                   Θοιυθδ 

 

εζηζηενπέκζα 

Τδνμβμκακεναηζηά 

 

α-Γενιαηνέκζμ      δ-Γενιαηνέκζμ          α-Μπζζαιπμθέκζμ 
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Κανομθοθθέκζμ            α-Κανομθοθθέκζμ       Ολείδζμ ημο Κανομθοθθεκίμο 

 

6.6 Παξαιιαθηηθόηεηα ησλ Αηζέξησλ Διαίσλ 

 

Ζ παναθθαηηζηυηδηα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ έπεζ πενζβνα-

θή απυ ανηεημφξ ενεοκδηέξ. Σα θοηά ιε ημ ειπμνζηυ υκμια «Ρίβακδ» πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ παναθ-

θαηηζηυηδηα υζμκ αθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε αζεένζμ έθαζμ ηαζ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα αοημφ 

ζε ηανααηνυθδ, πζεακυηαηα δζυηζ ακαπηφζζμκηαζ ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ βεςβναθζηχκ ηαζ ηθζιαηζηχκ 

πενζμπχκ (Bernath, 1997). Ζ απυδμζδ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ, 

ηαεχξ ηαζ δ πδιζηή ζφζηαζδ αοημφ πμζηίθεζ απυ είδμξ ζε είδμξ ηαζ απυ πενζμπή ζε πενζμπή, ακάθμβα 

ιε ηζξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ πενζμπχκ πνμέθεοζήξ ημοξ (Burkart & Buhler, 1997, Vokou et 

al., 1993, Karousou et al., 2005, Horwath et al., 2008). 

ε ιεθέηεξ ζε θοηά ηφπμο ηανααηνυθδξ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ Μεζμβείμο ακαθένεηαζ παναθθα-

ηηζηυηδηα ηυζμ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηχκ ζε έθαζμ υζμ  ηαζ ζηδκ πδιζηή ζφζηαζδ αοημφ 

(Kokkini & Vokou, 1989, Kokkini & Vokou, 1993, Kirimer et al., 1995). Ζ επζννμή ημο θοζζημφ πε-

νζαάθθμκημξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θοηχκ ζε έθαζμ ηαζ ζηδκ πδιζηή ζφζηαζδ αοημφ έπεζ ακαθενεεί 

ζε ιεθέηεξ ζε ανςιαηζηά θοηά ηδξ Κνήηδξ (Karousou et al., 2005) ηαζ ηδξ Νζζφνμο (Kokkini & 

Vokou, 1993). Οζ Vokou et al. (1993) ακαθένμοκ υηζ, δ παναθθαηηζηυηδηα ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ 

θοηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ ηαζ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ αοημφ εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζε πενζααθθμκηζ-

ημφξ πανάβμκηεξ υπςξ ημ ορυιεηνμ ηαζ ημ ηθίια. Ζ παναθθαηηζηυηδηα ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ημο αζ-

εένζμο εθαίμο ακαθένεηαζ απυ ημοξ Burkart & Buhler (1997) ςξ απμηέθεζια ηδξ αθθδθεπίδναζδξ 

ημο ηφπμο ηδξ ανςιαηζηήξ αθάζηδζδξ ηαζ ανηεηχκ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ. Υαναηηδνζζηζηυ 

είκαζ ημ πανάδεζβια ημο Thymus vulgaris, ημ μπμίμ ζφιθςκα ιε ημοξ Gouyon et al. (1986), υηακ ανζ-

ζηυηακ ζε λδνζηά μζημζοζηήιαηα (Home environment), ελέθναγε ημοξ πζμ ζφκεεημοξ πδιεζυηοπμοξ 

(εοιυθδξ – ηανααηνυθδξ) ηαζ πανμοζίαγε ιζηνή βεκεηζηή παναθθαηηζηυηδηα. Ακηίεεηα, υηακ ακα-

πηοζζυηακ ζε θζβυηενμ εοκμσηά πενζαάθθμκηα (π.π ιεβαθφηενδ οβναζία), οπήνπε ιεβαθφηενδ βεκεηζ-

ηή παναθθαηηζηυηδηα ηαζ ειθακίγμκηακ ηαζ άθθμζ πδιεζυηοπμζ. ε αοηή ηδ αάζδ, δ επίδναζδ ηδξ 

θοζζμβεςβναθίαξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ιζα ζοβηεηνζιέκδ πδιζηή ζφζηαζδ ηαζ ηαηακμιή ηςκ ανςια-

ηζηχκ θοηχκ βκςζηχκ ηαζ ςξ πδιεζυηοπςκ (Karousou et al., 2005, Horwath et al., 2008). Οζ δζαηο-

ιάκζεζξ ηςκ ηονίςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ εα ιπμνμφζακ κα απμδμεμφκ ζηζξ δζαηοιάκ-

ζεζξ  ηςκ ηθζιαηζηχκ παναιέηνςκ (Arrebola, 1992, Piccaglia & Marotti, 1993, Omer et al., 1994, 

Omer et al., 1998, Said-Al Ahl et al., 2009a). 

Οζ Aminzadeh et al. (2010) ακαθένμοκ υηζ πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ, υπςξ ημ ορυιεηνμ, ημ ακ-

εναηζηυ αζαέζηζμ, ημ ηάθζμ ηαζ ημ pH, παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηχκ ζε 

αζεένζμ έθαζμ ηαζ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ αοημφ. Ωξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ ζφζηαζδ ημο αζεένζ-
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μο εθαίμο ακαθένμκηαζ ηαζ ηα ζπκμζημζπεία, ηαεχξ είκαζ βκςζηυ υηζ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ ιε-

ηααμθζζιυ ηςκ θοηχκ (Bonner & Varner, 1975). 

 

6.7 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Παξαγσγή θαη ηελ ύζηαζε ησλ Αη-

ζέξησλ Διαίσλ 

 

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν παραγωγι και τθν ςφςταςθ των Αικζριων Ελαίων είναι α) θ 

οντογζνεςθ των φυτϊν β) θ φωτοςφνκεςθ γ) θ φωτοπερίοδοσ δ) θ ποιότθτα φωτόσ ε) θ εποχι και 

το κλίμα η) οι εδαφικοί παράγοντεσ και θ) οι επιπτϊςεισ αβιοτικισ καταπόνθςθσ. Ακολουκεί αναλυ-

τικι περιγραφι αυτϊν. 

Οληνγέλεζε ησλ θπηώλ 

Έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοζζχνεοζδξ ημο αζεένζμο εθαίμο ζηα θοηά είκαζ υηζ 

ελανηάηαζ απυ ημ ζηάδζμ/θάζδ ημο θοημφ, ηαεχξ ηαζ απυ ηα ιένδ/υνβακα, ημκ ζζηυ ηαζ ηα ηφηηανα, 

απυ ηα μπμία πανάβεηαζ. Ζ ιέβζζηδ πμζυηδηα εθαίμο ημο θοημφ Cymbopogon martinii (Palmarosa) 

παναηδνήεδηε ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ άκεζζδξ, ιε ηα άκεδ ηαζ ηζξ ηαλζακείεξ κα έπμοκ ηζξ ιεβαθφηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ εθαίμο (Sangwan et al., 1982, Akhila et al., 1987). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα έπμοκ 

ακαθενεεί ηαζ βζα ηδκ Origamum vulgare (Putievsky et al., 1988) ηαζ ηην Origanum onites (Kizil et 

al., 2008), θοηά ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ηδ ιέβζζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε έθαζμ ηαηά ηδκ άκεζζδ. 

Ζ μκημβέκεζδ θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ηαζ ηδ δζαηφιακζδ ζηα ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο. φιθς-

κα ιε ιεθέηεξ ζηδ Mentha piperita ηαζ Mentha arvensis δ ιεκευθδ ηαζ δ ιεκευκδ είπακ ορδθυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηα κεανά ηαζ ζηα χνζια θφθθα ακηίζημζπα (Sergeeva & Solzneva, 1979, Sakata & 

Mitsui, 1980). Σμ πμζμζηυ ηδξ εοιυθδξ ηαζ ηδξ ηανααηνυθδξ ζε θοηά ιελζηάκζηδξ νίβακδξ (Lippia 

berlandieri) ήηακ ιεβαθφηενμ ζε κεανά θοηά ζε ζπέζδ ιε ηα χνζια (Vazquez & Dunford, 2005). Οζ 

Lemberkovics et al. (1995) ακαθένμοκ υηζ ζημ Ocimum basilicum δ ζοβηέκηνςζδ ημο αζεένζμο εθαί-

μο αολήεδηε ηαηά ηδκ πθήνδ άκεζζδ, αθθά δ ζφζηαζή ημο πανμοζίαζε αζήιακηεξ δζαηοιάκζεζξ. 

Φσηνζύλζεζε 

Ζ ζοιιεημπή ημο θςημζοκεεηζηά δεζιεοιέκμο άκεναηα απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ημο θο-

ζζμθμβζημφ ιδπακζζιμφ ηδξ παναβςβήξ αζεένζμο εθαίμο. Δπμιέκςξ ηα θςημζοκεεηζηά παναηηδνζζηζ-

ηά ηάεε ζζημφ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δδιζμονβία άκεναηα δζαεέζζιμο βζα ημκ ακααμθζζιυ ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ημο εθαίμο (Sangwan et al., 2001). 

Φσηνπεξίνδνο 

Ζ θςημπενίμδμξ πζεακυκ κα αζηεί ηδκ επζννμή ηδξ ιέζς ηδξ δζαιυνθςζδξ ημο ιεηααμθζημφ ιδπακζ-

ζιμφ ηςκ θοηχκ, απυ ηδκ παναβςβή θςημζοκεεηζημφ άκεναηα έςξ ημκ ηαεμνζζιυ ημο ιμκμπαηζμφ 

πμο μδδβεί είηε ζηδκ επζθμβή ηθάζεςξ (ηενπεκμεζδχκ ή θεκοθμπνμπακμεζδχκ) είηε ζηδκ επζθμβή μ-

ιάδαξ (ιμκμηενπέκζα, ζεζηζηενπέκζα ηηθ.) (Sangwan et al., 2001). Πάκηςξ, ζε θοηά ιέκηαξ (Mentha 

piperita L.) παναηδνήεδηε υηζ δ θςημπενίμδμξ θαίκεηαζ κα ιδκ επδνεάγεζ άιεζα ηδ ζφζηαζδ ηςκ 

ιμκμηενπεκίςκ (Burbott & Loomis, 1967). 

Πνηόηεηα θσηόο 
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Ζ πμζυηδηα ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ επδνεάγεζ ηδ αζμζφκεεζδ ημο αζεένζμο εθαίμο. Ζ 

οπένοενδ αηηζκμαμθία πνμηάθεζε ηδ αζμβέκεζδ αζεένζμο εθαίμο απυ ελςβεκείξ πνυδνμιεξ μοζίεξ ζε 

θοηά Pelargonium graveolens (Sangwan et al., 2001). 

Ζ επίδναζδ ηδξ ηαακηζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδ αζμβέκεζδ αζεένζμο εθαίμο ιεθεηήεδηε ζε θοηά Salvia 

officinalis ηαζ Thymus vulgaris (Yanhe et al., 1995). Παναηδνήεδηε υηζ ηα θοηά Salvia officinalis πμο 

ακαπηφπεδηακ ζε 45 % ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ είπακ ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε έθαζμ ηαζ ο-

ρδθυηενα πμζμζηά εμοβζκυκδξ ζημ έθαζμ ζε ζπέζδ ιε θοηά πμο ακαπηφπηδηακ ζε άθθα επίπεδα δθζ-

αηήξ αηηζκμαμθίαξ. ημ Thymus vulgaris ηα θοηά πμο ακαπηφπηδηακ ζε πθήνδ δθζαηή αηηζκμαμθία 

είπακ ηυζμ ηδ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ ζε αζεένζμ έθαζμ, υζμ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εοιυθδξ 

ηαζ ιονηεκίμο ζημ έθαζμ. 

Δπνρή θαη θιίκα 

Ζ δζαηφιακζδ ηυζμ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ημο αζεένζμο εθαίμο, υζμ ηαζ ζηδ ζφζηαζδ αοημφ έπεζ ακα-

θενεεί ζε ανηεηά ανςιαηζηά θοηά. Οζ Kokkini et al. (1997) ζε ιεθέηδ ζε θοηά Origanum hirtum πα-

ναηήνδζακ επμπζηή δζαηφιακζδ ηυζμ ζηδκ % ζοβηέκηνςζδ ημο αζεένζμο εθαίμο, υζμ ηαζ ζηδκ % 

ζφζηαζδ αοημφ. Πνέπεζ κα ακαθενεεί υιςξ υηζ ημ άενμζζια ηςκ ηεζζάνςκ ηφνζςκ παναηηδνζζηζηχκ 

(ηανααηνυθδ, εοιυθδ, π-ηοιέκζμ, β-ηενπζκέκζμ) ήηακ ζπεδυκ πάκηα ζηαεενυ. Ζ ιέβζζηδ ζοβηέκηνς-

ζδ ηυζμ ημο εθαίμο, υζμ ηαζ ηςκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο (ηανααηνυθδ-εοιυθδ) πανμοζζάγεηαζ 

ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, εκχ ημ πμζμζηυ ημο π-ηοιεκίμο αολάκεζ ημ θεζκυπςνμ (Kokkini et 

al., 1997). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα παναηδνήεδηακ ηαζ ζε θοηά Origanum syriacum, υπμο ηυζμ δ 

ζοβηέκηνςζδ ζε έθαζμ, υζμ ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ ηανααηνυθδξ, πήνακ ηζξ ιέβζζηεξ ηζιέξ ημοξ ηαηά 

ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ  (Soliman et al., 2007, Toncer et al., 2010). 

Δδαθηθνί παξάγνληεο 

Πμθθμί ζοββναθείξ εεςνμφκ ημκ ηφπμ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ ςξ έκα απυ ημοξ πανάβμκηεξ, μζ 

μπμίμζ ηαεμνίγμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο (Figueiredo et al., 2008), ιε 

ηα απμηεθέζιαηα υιςξ ηςκ ενεοκχκ κα δζίζηακηαζ. Δίκαζ επίζδξ βκςζηυ υηζ ηα εκενβά ζοζηαηζηά ηςκ 

ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ είκαζ ιεηααμθζηά πνμσυκηα ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ. Μενζηά 

πδιζηά ζημζπεία υπςξ ημ αζαέζηζμ, ημ πνχιζμ, μ παθηυξ, μ ζίδδνμξ, ημ ιαβκήζζμ, μ ιυθοαδμξ, μ θς-

ζθυνμξ, ημ ηάθζμ, ημ ζεθήκζμ, ημ κάηνζμ ηαζ μ ρεοδάνβονμξ εεςνμφκηαζ απαναίηδηα βζα ηα θοηά 

(Gibbs, 1974). ε ιεθέηδ ζε θοηά Thymus kotschyanus ημ πμζμζηυ ηδξ εοιυθδξ θαίκεηαζ κα ελανηά-

ηαζ απυ ημ ορυιεηνμ ηδξ πενζμπήξ, ημ πμζμζηυ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ, ηδκ απμννυθδζδ Na, ημ μθζηυ 

άγςημ ηαζ ημ πμζμζηυ ημο ακεναηζημφ αζαεζηίμο. οβηεηνζιέκα, οπάνπεζ βναιιζηή εεηζηή ζοζπέηζ-

ζδ ιε ημ ορυιεηνμ ηδξ πενζμπήξ, ημ πμζμζηυ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ, ηδκ απμννυθδζδ Na ηαζ ανκδηζ-

ηή ζπέζδ ιε ημ άγςημ ηαζ ημ ακεναηζηυ αζαέζηζμ (Aminzadeh et al., 2010). Δπίζδξ, είκαζ βκςζηυ υηζ 

ηα εκενβά ζοζηαηζηά ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ είκαζ ιεηααμθζηά πνμσυκηα ηςκ 

θοηζηχκ ηοηηάνςκ. Σέθμξ, ημ άγςημ, μ θχζθμνμξ ηαζ ημ ηάθζμ επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

ζφκεεζδ ημο αζεένζμο εθαίμο ζηα θανιαηεοηζηά θοηά. Αοηά ηα ζημζπεία επδνεάγμοκ ηα επίπεδα εκ-

γφιςκ, ηα μπμία είκαζ ζδιακηζηά ζηδκ αζμζφκεεζδ ηενπεκμεζδχκ υπςξ δ ηανααηνυθδ (Sell, 2003). Ζ 

εηαημζηζαία (%) πενζεηηζηυηδηα ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ Thymus vulgaris ζε αζεένζμ έθαζμ υιςξ δεκ 

επδνεάζηδηε απυ ηδ θίπακζδ ιε πθήνεξ θίπαζια (Shalaby & Razin, 1992). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα 

πανμοζζάγμκηαζ απυ ημοξ Baranauskiene et al. (2002) ηαζ ημοξ Sotiropoulou ηαζ Karamanos (2010), 

μζ μπμίμζ ακαθένμοκ υηζ δ πνήζδ αγςημφπςκ θζπαζιάηςκ ζε θοηά Thymus vulgaris ηαζ O. hirtum 

ακηίζημζπα δεκ επδνέαζε ηδκ εηαημζηζαία (%) πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηχκ ζε  αζεένζμ έθαζμ ηαζ ηδκ 

εηαημζηζαία  (%) ζφζηαζδ αοημφ. Δπζπθέμκ, δ θίπακζδ θοηχκ Origanum hirtum ιε αζαέζηζμ ηαζ ια-
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βκήζζμ δεκ επδνέαζε ηδκ εηαημζηζαία (%) πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ (Dordas, 

2009). Ακηίεεηα, μζ Omidbaigi & Arjmandi (2002) ακαθένμοκ υηζ θίπακζδ ιε άγςημ ηαζ θχζθμνμ ζε 

θοηά Thymus vulgaris επδνέαζε ζδιακηζηά ηδκ εηαημζηζαία (%) πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηχκ ζε αζεέ-

νζμ έθαζμ, αθθά δεκ είπε ηαιία επίδναζδ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα αοημφ ζε εοιυθδ. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ  

υηζ  δ αγςημφπμξ θίπακζδ επδνέαζε ηδ ζφζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο ζε θοηά Origanum syriacum 

αολάκμκηαξ ημ πμζμζηυ ηδξ εοιυθδξ ηαζ ηδξ ηανααηνυθδξ ιε ιζα ζηζβιζαία ιείςζδ ημο πμζμζημφ 

ημο β-ηενπζκεκζμφ ηαζ ημο π-ηοιεκίμο (Omer, 1999). 

Δπηπηώζεηο αβηνηηθήο θαηαπόλεζεο 

Τβναζία 

Ζ έθθεζρδ οβναζίαξ πενζμνίγεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ηαζ ηδκ επζαίςζδ ημοξ, εκχ πανάθθδθα 

πνμηαθεί δζάθμνεξ θοζζμθμβζηέξ ηαζ ιεηααμθζηέξ ακηζδνάζεζξ υπςξ ηθείζζιμ ηςκ ζημιαηίςκ, ιείςζδ 

ημο νοειμφ ακάπηολδξ ηαζ έηθναζδ ζοβηεηνζιέκςκ βμκζδίςκ (Hughes et al., 1989). Ζ παναβςβή 

δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ πζζηεφεηαζ υηζ εοκμείηαζ απυ πενζαάθθμκηα πμο δδιζμονβμφκ ηαηαπυκδ-

ζεζξ. 

Ζ πμζυηδηα κενμφ πμο δέπηδηε ημ θοηυ Lippia berlandieri δεκ είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζημ πμζμζηυ 

ηδξ εοιυθδξ ηαζ ηδξ ηανααηνυθδξ (Dunford & Vasquez, 2005). 

Ακηίεεηα, ζφιθςκα ιε ημοξ Tucker & Maciarello (1994) δ οδαηζηή ηαηαπυκδζδ επδνέαζε ηδκ ακά-

πηολδ θοηχκ Origanum onites, ηαεχξ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο ημοξ. Οζ Gouyon et al. 

(1986) οπμζηήνζλακ υηζ, υηακ ημ T. vulgaris ανζζηυηακ ζε λδνζηά μζημζοζηήιαηα (Home 

environment), ελέθναγε ημοξ πζμ ζφκεεημοξ πδιεζυηοπμοξ (εοιυθδξ – ηανααηνυθδξ) ηαζ πανμοζίαγε 

ιζηνή βεκεηζηή παναθθαηηζηυηδηα. Ακηίεεηα, υηακ ακαπηοζζυηακ ζε θζβυηενμ εοκμσηά πενζαάθθμκηα 

(π.π ιεβαθφηενδ οβναζία), οπήνπε ιεβαθφηενδ βεκεηζηή παναθθαηηζηυηδηα ηαζ ειθακίγμκηακ ηαζ 

άθθμζ πδιεζυηοπμζ. Σέθμξ, ιέηνζα οδαηζηή ηαηαπυκδζδ ζε θοηά Origanum vulgare L. (60% ηδξ δζα-

εέζζιδξ εδαθζηήξ οβναζίαξ) πνμχεδζε ηδκ παναβςβή αζεένζςκ εθαίςκ ζε θοηά, εκχ έκημκδ οδαηζηή 

ηαηαπυκδζδ (40 % ηδξ δζαεέζζιδξ εδαθζηήξ οβναζίαξ) ιείςζε ηδ αζμζφκεεζδ ημοξ (Said-Al Ahl et 

al., 2009a). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ακαθένμκηαζ απυ ημοξ Singh et al. (1997) ηαζ Fatima et al. 

(2000). 

Αθαηυηδηα 

Ζ αθαηυηδηα είκαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα αβνμμζημθμβζηά, πνμαθήιαηα ηαεχξ πενζμνίγεζ ηζξ απμδυ-

ζεζξ δζαθυνςκ ηαθθζενβεζχκ ζε δζάθμνα ιένδ ημο  ηυζιμο. ζμκ αθμνά υιςξ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα 

ηςκ θοηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ  θαίκεηαζ κα επζδνά εεηζηά, υπςξ άθθςζηε μζ πενζζζυηενμζ πανάβμκηεξ 

ηαηαπυκδζδξ. 

Δθανιμβή NaCl ζε ζοβηέκηνςζδ 1500 ppm επδνέαζε ζδιακηζηά ηδκ εηαημζηζαία (%) πενζεηηζηυηδ-

ηα θοηχκ Thymus vulgaris ζε αζεένζμ έθαζμ ηαζ  ζηζξ δομ πεζναιαηζηέξ πνμκζέξ (Ezz El-Din et al., 

2009). Αοηυ ζφιθςκα ιε ημοξ  παναπάκς ενεοκδηέξ ιπμνεί κα απμδμεεί ζημ υηζ δ ηαηαπυκδζδ απυ 

ηδκ αθαηυηδηα επζηάποκε ηδκ παναβςβή αζεένζμο εθαίμο. 

Θενιμηναζία 

Ζ εενιμηναζία θαίκεηαζ κα απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ πανάβμκηα πμο ηαεμνίγεζ ηυζμ ηδ ζφζηαζδ ημο 

αζεένζμο εθαίμο υζμ ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ θοηχκ ζε αζεένζμ έθαζμ, ςζηυζμ ηα απμηεθέζιαηα 

ηςκ ςξ ηχνα ιεθεηχκ δεκ ζοιθςκμφκ απυθοηα. 
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φιθςκα ιε ημοξ Duriyaprapan et al. (1986), δ εενιμηναζία δεκ είπε ηαιία επίδναζδ  ζημ  πμζμζηυ  

ηδξ  ιεκευθδξ  ζημ  έθαζμ  ηδξ  Ηαπςκζηήξ  ιέκηαξ   (Mentha arvensis). Ακηίεεηα, ζηδκ Mentha 

piperita παναηδνήεδηε υηζ ιεβάθεξ διενήζζεξ εενιμηναζίεξ επδνέαζακ ημ πμζμζηυ ηςκ ιμκμηενπε-

κίςκ ζημ έθαζμ (Clark &  Menary, 1980). Οζ Burbott & Loomis (1967) υιςξ οπμζηήνζλακ υηζ μζ ιζ-

ηνέξ ηαζ ροπνέξ κφπηεξ ιε πθήνδ έκηαζδ θςηυξ ηαηά ηδκ διένα είκαζ αοηέξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ εηα-

ημζηζαία (%) ζφζηαζδ ηςκ ιμκμηενπεκίςκ ζηδκ Mentha piperita L. Σέθμξ, μζ Said-Al Ahl et al. 

(2009a) ακαθένμοκ υηζ ηα θαζκμθζηά ζοζηαηζηά (ηανααηνυθδ- εοιυθδ) αολάκμοκ ζηζξ εενιέξ πενζυ-

δμοξ ζε αάνμξ ηςκ πνυδνμιςκ μοζζχκ ημοξ. οβηεηνζιέκα, ημ πμζμζηυ ηδξ ηανααηνυθδξ ζε ιεθέηδ 

ζε θοηά Origanum vulgare L. ήηακ ορδθυηενμ ηδ δεφηενδ πνυκζα, δ μπμία ήηακ ηαζ δ πζμ εενιή. 

(Sarlis, 1994). 

6.8 Αλάιπζε ησλ Αηζέξησλ Διαίσλ – Πνηνηηθόο Έιεγρνο 

 

Ζ πμζυηδηα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ελανηάηαζ απυ δζάθμνεξ θοζζηέξ ζηαεενέξ ηαζ ηονίςξ απυ ηδ πδιζ-

ηή ζφζηαζή ημοξ. ημ πανεθευκ, μ έθεβπμξ επζηοβπάκμκηακ ιε δζάθμνεξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ηςκ ζο-

ζηαηζηχκ δζαδζηαζία πμο απαζημφζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ πμθφ πνυκμ. Γζα κα βίκεζ 

πθήνδξ ακάθοζδ εκυξ αζεένζμο εθαίμο πνέπεζ κα πνμζδζμνζζημφκ ηα ελήξ: 

1. Φοζζηέξ ζηαεενέξ. Απυ αοηέξ μζ ζπμοδαζυηενεξ είκαζ: 

 Δζδζηυ αάνμξ 

 Γείηηδξ δζαεθάζεςξ 

 ηνμθζηή ζηακυηδηα 

 Γζαθοηυηδηα 

 διείμ γέζεςξ 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ αοηχκ οπάνπεζ εζδζηυξ επίζδιμξ ηνυπμξ πμο πενζβνάθεηαζ ζηα εβπεζνίδζα θο-

ζζημπδιείαξ. 

2. Υδιζηή ζφκεεζδ. 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ζοζηαηζηχκ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζαηί απυ ηδκ πανμοζία ηαζ ηδκ πμζυηδηά 

ημοξ ελανηάηαζ ηονίςξ δ πμζυηδηα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ πνεζάγμκηαζ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ πμθφξ πνυκμξ. ήιενα πνδζζιμπμζμφκηαζ κέεξ ζφβπνμκεξ ιέεμδμζ. 

Μζα απυ αοηέξ, πμο είκαζ ηαζ δ ηονζυηενδ, είκαζ δ αένζμ-οβνμπνςιαημβναθία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 

θαζιαημιεηνία ιαγχκ βίκεηαζ ηαπφηαηδ, ηαζ πνεζάγεηαζ πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ αζεένζςκ εθαίςκ, ιά-

θζζηα πνμζδζμνίγεζ ιε ιεβάθδ αηνίαεζα ηα ζοζηαηζηά ημοξ. (Buchbauer, 2010, D‘Antonio et al., 2000)  

 

6.9 Δπεμεξγαζία Αηζέξησλ Διαίσλ 
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Σα αζεένζα έθαζα ιπμνμφκ κα επελενβαζεμφκ πενεηαίνς ηαζ κα ναθζκανζζημφκ βζα κα ημοξ πνμζηεεεί 

αλία. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ αζεένζςκ ζπεδυκ πάκηα είκαζ ακαβηαίμξ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ ηεθζηά πνήζδ. 

Σμ ναθζκάνζζια είκαζ ζοκήεςξ ιζα δζαδζηαζία ηθαζιαημπμίδζδξ πμο ιπμνεί κα πενζθάαεζ έκα ή πε-

νζζζυηενα απυ ηα αηυθμοεα: 

 Αθαίνεζδ οβναζίαξ, πνχιαημξ, ζγήιαημξ. 

 Αθαίνεζδ μνζζιέκςκ ζοζηαηζηχκ χζηε κα αεθηζςεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ μζιήξ ηαζ δ ζηαεε-

νυηδηα. 

 Απμιυκςζδ μνζζιέκςκ ζοζηαηζηχκ ορδθήξ ή πμθφ ορδθήξ αλίαξ. 

 Διπθμοηζζιυξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ αθαζνχκηαξ ιενζηά ακεπζεφιδηα ηθάζιαηα. Γζα αοημφ ημο εί-

δμοξ ημ ναθζκάνζζια είκαζ απαναίηδημξ επζπνυζεεημξ ιδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ, αθθά ηαζ επζπθέμκ 

εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ. Θεςνείηαζ υηζ απμηεθεί πμθοηέθεζα δ φπανλδ άκς ηςκ ηνζχκ ηέημζςκ 

ιμκάδςκ ζε ιζα πχνα υπςξ δ δζηή ιαξ, δζυηζ πανυιμζεξ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ αζεένζςκ εθαίςκ απαζ-

ημφκ ζδιακηζηά ηεθάθαζα ηαζ ελεζδζηεοιέκμ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ. Έκα άθθμ ζηάδζμ ακάπηολδξ 

αοηήξ ηδξ αζμιδπακίαξ αθμνά ηδκ εζζαβςβή ηεπκμθμβίαξ επελενβαζίαξ αζεένζςκ εθαίςκ βζα ηδκ απμ-

ιυκςζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ηονίςξ ηδκ παναβςβή πδιζηά ηνμπμπμζδιέκςκ ανςιαηζηχκ 

πδιζηχκ εκχζεςκ. Σέημζμο είδμοξ εβηαηαζηάζεζξ ζοκήεςξ βίκμκηαζ ζε πχνεξ πμο πανάβμοκ ιεβάθεξ 

πμζυηδηεξ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ υπμο θηςπά ηαζ θηδκά αζεένζα έθαζα εφημθα ηαζ απμδμηζηά ιπμνμφκ 

κα ιεηαηναπμφκ ζε ορδθήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ πνμσυκηα. Αοηά ηα πνμσυκηα ιπμνμφκ κα πνδζζιμ-

πμζδεμφκ π.π. ζηδ αζμιδπακία ηαθθοκηζηχκ, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ακάπηολδξ πμζηίθςκ εθανιμβχκ 

ζε ηαθθοκηζηά πνμσυκηα ηαζ είδδ οβζεζκήξ θνμκηίδαξ. Σα απμιμκςκυιεκα ζοζηαηζηά ιπμνμφκ επζ-

πνυζεεηα κα επελενβαζεμφκ, πνδζζιμπμζχκηαξ πδιζηέξ ιεευδμοξ ηαζ κα πανάβμοκ πμθφ ορδθήξ αλί-

αξ ανςιαηζηά πδιζηά, πμο απυ ιυκα ημοξ δζαεέημοκ δζεεκείξ αβμνέξ. Αοηά ηα ανςιαηζηά πδιζηά εφ-

ημθα ανίζημοκ εέζδ ζηδκ εβπχνζα αζμιδπακζηή αβμνά, ακαιεζβκουιεκα ζε ανχιαηα, ηαθθοκηζηά, 

ηνυθζια ηθπ. (Bakkali, Averbeck, Averbeck & Idaomar, 2007). 

7. Μεηαβνιέο ζηελ Φπζηνινγία ηνπ Φπηνύ 

 

Οζ ιεηααμθέξ ζηδ θοζζμθμβία ημο θοημφ αθμνμφκ: 

 Σμ ζηάδζμ ακάπηολδξ ηςκ μνβάκςκ (θφθθα, άκεδ, ηανπμί) 

 Σμ ιένμξ ημο θοημφ (θφθθα, άκεδ η.θπ.) πμο ακαθφεηαζ 

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δ ζφζηαζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ελανηάηαζ απυ ημ ιένμξ ημο θοημφ 

πμο ακαθφεηαζ: άκεδ, πνάζζκα ιένδ (θφθθα, αθαζημί), θθμζμί, oθυηθδνμζ ηανπμί, πενζηάνπζμ ή ιυκμ 

ζπυνμζ, νίγεξ η.α. 

 Σμ εηηνζηζηυ υνβακμ πμο πανάβεζ ηα αζεένζα έθαζα 

Οζ δζαθμνέξ ζηδ ζφζηαζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ζηα δζάθμνα ιένδ ημο θοημφ ιπμνεί κα ελδβδεεί εκ 

ιένεζ ηαζ απυ ηδκ εηενμβεκή ηαηακμιή ηςκ εηηνζηζηχκ μνβάκςκ (ηνζπίδζα, πυνμζ) ζημ θοηυ. 

 Σδκ επμπζηή δζαηφιακζδ 
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ε πμθθά είδδ δ ζφζηαζδ ημο αζεενίμο εθαίμο ημοξ ιεηααάθθεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, βεβμ-

κυξ πμο ηαεμνίγεζ ηαζ ηδκ επμπή ζοθθμβήξ ημο θοημφ. 

 Σζξ ιδπακζηέξ ηαζ πδιζηέξ αθάαεξ 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ δεοηενμβεκχκ ιεηααμθζηχκ ζημ θοηυ επδνεάγεηαζ απυ πθδβέξ ή πνμζαμθέξ πμο 

ιπμνεί κα πνμηθδεμφκ απυ ανπαηηζηά πηδκά ή αηυιδ ηαζ απυ ηδκ εθανιμβή γζγακζμηηυκςκ. 

7.1 Πνηνηηθή Γηαζθάιηζε 

 

Ζ πμζυηδηα ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ απμηεθεί πνςηεφςκ πανάβμκηαξ ηαζ  εα πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ ζε 

μθυηθδνδ ηδκ αθοζίδα ηςκ δζενβαζζχκ παναβςβήξ, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ επζθμβή ημο θοηζημφ οθζημφ 

ιέπνζ ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ πμο θεάκεζ ζημκ ηαηακαθςηή. Καηά ζοκέπεζα εα πνέπεζ κα αημθμοεεί-

ηαζ έκα ζφζηδια δζαπείνζζδξ, υπμο υθα ηα ειπθεηυιεκα ζηάδζα ζηδ δζαδζηαζία αζμιδπακζηήξ πνήζδξ 

εα εθέβπμκηαζ αοζηδνά ηαζ απανέβηθζηα χζηε κα παναθαιαάκμκηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ επζεοιδηήξ 

πμζυηδηαξ. Ο δζανηήξ έθεβπμξ πμζυηδηαξ ηςκ πνχηςκ οθχκ, ηςκ ηεθζηχκ πνμσυκηςκ αθθά ηαζ υθςκ 

ηςκ δζενβαζζχκ είκαζ απυθοηα ακαβηαίμξ βζα υθα ηα πνμσυκηα πμο δζαηνίκμκηαζ ζηδκ εβπχνζα ηαζ 

παβηυζιζα αβμνά ηαζ ζδζαίηενα υηακ πνμμνίγμκηαζ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ. Τπάνπμοκ ακηίζημζ-

πεξ Μμκμβναθίεξ ζηζξ μπμίεξ πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ ηοπμπμζήζεζξ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί βζα ηάεε 

πνμσυκ.  

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηαοηυηδηαξ, ηδξ ηαεανυηδηαξ ηαζ ηςκ πμζμηζηχκ παναιέηνςκ πνδζζιμπμζ-

μφκηαζ εηηεηαιέκεξ ζφβπνμκεξ ηαζ ελεθζβιέκεξ ακαθοηζηέξ ηεπκμθμβίεξ. Οζ ιδπακμθμβζηέξ εβηαηα-

ζηάζεζξ ηαζ μζ δζενβαζίεξ πμο αημθμοεμφκηαζ απυ ηδ αζμιδπακία εα πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ 

ηδκ αλζμπζζηία ημοξ ηαζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηα Γζεεκή πνυηοπα. Γζα υθα ζπεδυκ ηα αζεένζα έθαζα 

οπάνπμοκ πνμδζαβναθέξ. Δπζπθέμκ μζ δζάθμνεξ πχνεξ, αθθά ηαζ μζ επζιένμοξ αβμναζηέξ ιπμνμφκ κα 

έπμοκ ηζξ δζηέξ ημο απαζηήζεζξ, έηζζ χζηε ηα πνμσυκηα κα παναδίδμκηαζ «ζηα ιέηνα» ηςκ απαζηήζεςκ 

ηςκ αβμναζηχκ. (Worwood, 1991). 

7.2 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Αηζέξησλ Διαίσλ 
 

Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ δζαηνίκμκηαζ ςξ ελήξ: 

 Γεκ είκαζ θάδζα, δζυηζ ακ ελαηιζζημφκ δεκ αθήκμοκ ζδιάδζ – θεηέ. 

 Δίκαζ ακαγςμβμκδηζηά, βζαηί εκζζπφμοκ ηαζ δοκαιχκμοκ ηδ γςηζηή εκένβεζα. 

 Δίκαζ ελζζμννμπδηζηά, δζυηζ νοειίγμοκ ημ κεονζηυ ζφζηδια ηαζ ηζξ μνιυκεξ. 

 Δίκαζ ακηζζδπηζηά ηαζ ακηζιμθοζιαηζηά. 

 Δίκαζ απμημλζκςηζηά βζα ημκ μνβακζζιυ. 

 Πανέπμοκ δζάθμνεξ άθθεξ ζδζυηδηεξ ζε δζάθμνα υνβακα ημο ζχιαημξ, δζυηζ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή 

ημοξ ζημ ζχια, έπμοκ ηδκ ηάζδ κα έθημκηαζ απυ ημ υνβακμ πμο είκαζ πζμ ελαζεεκδιέκμ. 
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7.3 Πηεηηθόηεηα Αηζέξησλ Διαίσλ 

 

Σα αζεένζα έθαζα ακάθμβα ιε ημκ δείηηδ πηδηζηυηδηάξ ημοξ πςνίγμκηαζ ζε ηνείξ ηαηδβμνίεξ. Αοηέξ 

είκαζ:  

Τρδθέξ κυηεξ: Αζεένζα έθαζα πμο εκενβμφκ άιεζα ηαζ ελαηιίγμκηαζ πζμ βνήβμνα. Ακαγςμβμκμφκ ζχ-

ια ηαζ κμο.  

Μεζαίεξ κυηεξ: Αζεένζα έθαζα ιε ιέηνζα πηδηζηυηδηα ηαζ επίδναζδ ζε θεζημονβίεξ ημο ζχιαημξ (π.π. 

πχκερδ) ηαζ βεκζηά ζημκ ιεηααμθζζιυ.  

Υαιδθέξ κυηεξ: Αζεένζα έθαζα πμο ανβμφκ κα ελαηιζζημφκ ηαζ είκαζ ζδακζηά βζα παθάνςζδ ηαζ δνε-

ιία. (Θακαζμφθζα & Αββεθάηδ, 2008) 

 

8. Παξαιαβή Αηζέξησλ Διαίσλ 

8.1 Μέζνδνη παξαιαβήο 

 

Σα αζεένζα έθαζα παναθαιαάκμκηαζ απυ ηα θοηζηά οθζηά ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Οζ ααζζηυηενμζ ηνυ-

πμζ παναθααήξ ημοξ είκαζ μζ ελήξ : 

Απόζηαμε : Δίκαζ απυ ηζξ πζμ δζαδζδυιεκεξ ηθαζζηέξ ιεευδμοξ βζα ηδκ παναθααή αζεένζςκ εθαίςκ 

απυ ανςιαηζηά θοηά. Δίκαζ απθή ηαζ μζημκμιζηή. Ζ ιέεμδμξ αοηή ααζίγεηαζ ζηδκ δζαθμνά ηάζεςκ 

ηςκ αηιχκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο δζαθφιαημξ ηαζ δζαηνίκεηαζ ζε α) απυζηαλδ ιε κενυ α) απυζηαλδ ιε 

κενυ ηαζ οδναηιμφξ ηαζ β) απυζηαλδ ιε οδναηιμφξ. (Καηζζχηδξ, Υαηγμπμφθμο, 2010, Gounaris et. 

al., 2002) 

Δθρύιηζε : Δίκαζ δ πζμ ημζκή ιέεμδμξ βζα  ηδκ παναθααή αζεένζςκ εθαίςκ. Ζ ιέεμδμξ αοηή έβηεζηαζ 

ζηδκ δζαανμπή ημο θοηζημφ οθζημφ ιε ηα ηαηάθθδθα εηποθζζηζηά ιέζα (δζαθφηεξ ή άθθα). Ζ ιέεμδμξ 

παναθααήξ ιέζς εηπφθζζδξ πνμηζιάηαζ υηακ δ απυζηαλδ πνμηαθεί αθθμζχζεζξ ζε μνζζιέκα ζοζηαηζ-

ηά ή ηδ δζάζπαζδ μνζζιέκςκ πδιζηχκ μιάδςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ, ιε απμηέθεζια ημ αζεένζμ έθαζμ πμο 

παναθαιαάκεηαζ κα έπεζ μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά οπμδεέζηενα απυ εηείκα ημο ανπζημφ θοηζ-

ημφ οθζημφ. Ζ εηπφθζζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πμθθμφξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ, υπςξ α) εηπφθζζδ ιε 

δζαθφηεξ α) εηπφθζζδ ιε ηνφμ ή γεζηυ θίπμξ ηαζ β) εηπφθζζδ ιε CO
2
. 

Μεραληθή εθπίεζε : Αοηή δ ιέεμδμξ αθμνά ηονίςξ ηα εζπενζδμεζδή θνμφηα ηαζ λδνμφξ ηανπμφξ. 

Με ηζ ιέεμδμ αοηή επζηοβπάκεηαζ  ιδπακζηή εηπίεζδ ημο θθμζμφ ημοξ. Σμ έθαζμ ιε αοηήκ ηδκ δζαδζ-

ηαζία ζοθθέβεηαζ ζε έκακ οπμδμπέα ιαγί ιε ιία ιζηνή πμζυηδηα ποιμφ ηαζ μ θθμζυξ απμιαηνφκεηαζ.  

(Καηζζχηδξ & Υαηγμπμφθμο , 2010) 

Απόζηαμε κε λεξό (κέζνδνο πδξναπόζηαμεο) : Ζ οδνμαπυζηαλδ είκαζ ιζα ιέεμδμξ πμο πναβιαημ-

πμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ζοζηεοήξ πμο δδιζμφνβδζε μ Clevenger ημ 1928 (Wilson, 2003). Καηά ηδκ 
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απυζηαλδ ιε κενυ ημ θοηζηυ οθζηυ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε βοάθζκδ θζάθδ εένιακζδξ  ανίζηεηαζ 

ζε άιεζδ επαθή ιε ημ κενυ πμο ανάγεζ (Καηζζχηδξ ηαζ Υαηγμπμφθμο, 2010). Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζ-

ιμπμζείηαζ ζε ενβαζηήνζα ηαζ ζε αζμιδπακίεξ. 

Ζ ζοζηεοή Clevenger (Δζηυκα 7) απμηεθείηαζ απυ ημ ηφνζμ ιένμξ πμο πενζέπεζ έκα βοάθζκμ ηαηαηυ-

νοθμ ζςθήκα ηαζ ροηηήνα πμο είκαζ ζοκδεδειέκμξ ιε έκα ααειμκμιδιέκμ ζςθήκα (4ml x 0,05 ml) 

ιε ζηνυθζββα. Έκαξ ζςθήκαξ επζζηνμθήξ ηδξ οδαηζηήξ θάζδξ ημο απμζηάβιαημξ ζοκδέεζ ημ ηάης 

ιένμξ ημο ααειμκμιδιέκμο ζςθήκα ιε ημκ ηαηαηυνοθμ ζςθήκα. Σμ δείβια ημπμεεηείηαζ ζε ζθαζνζ-

ηή θζάθδ δ μπμία εενιαίκεηαζ. 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ οδνμαπυζηαλδξ ανπίγεζ ιε ηδκ εένιακζδ ηδξ θζάθδξ υπμο ημ κενυ ηαζ μζ πηδηζηέξ 

μοζίεξ πμο απμηεθμφκ ημ αζεένζμ έθαζμ πενκμφκ ζηδκ αένζα θάζδ ηαζ οβνμπμζμφκηαζ ζημκ ροηηήνα, μ 

μπμίμξ ανίζηεηαζ ζημ πάκς άηνμ ηδξ ζοζηεοήξ. Οζ οβνμπμζδιέκμζ οδναηιμί ιε ημ αζεένζμ έθαζμ ζπδ-

ιαηίγμοκ δφμ ζημζαάδεξ ιέζα ζημκ ααειμκμιδιέκμ ζςθήκα. Ζ οπενηείιεκδ ζημζαάδα είκαζ ημ αζεέ-

νζμ έθαζμ, εκχ δ οπμηείιεκδ είκαζ ςξ επί ημ πθείζημκ οδαηζηή πενζέπμκηαξ ιζηνή πμζυηδηα μοζζχκ 

ημο αζεένζμο εθαίμο ιε ηάπμζα δζαθοηυηδηα ζημ κενυ. Ζ οδαηζηή ζημζαάδα επζζηνέθεζ ζηδκ θζάθδ, 

χζηε κα ζοκεπζζηεί  δ δζαδζηαζία ηδξ απυζηαλδξ ιέπνζ κα ζηαεενμπμζδεεί δ πμζυηδηα ημο εθαίμο 

ζηδκ ημνοθή ημο ααειμκμιδιέκμο ζςθήκα. ημ ζδιείμ αοηυ έπεζ επζηεοπεεί μ αλζυπζζημξ πμζμηζηυξ 

πνμζδζμνζζιυξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ημο  θοημφ. φιθςκα ιε ημοξ ακαθενεέκηεξ ιεθεηδηέξ (Πμθοζί-

μο, Σανακηίθδξ, 2007, Peres et al.,2003, Grosso et al,2007) δ  δζαδζηαζία ηδξ οδνμαπυζηαλδξ δζανηεί 

ημοθάπζζημκ ηνείξ χνεξ, απαζηεί ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δείβιαημξ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θαιαάκμοκ 

πχνα ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Γζα  αοηυ ημ θυβμ  οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ κα οπμζηεί  μλείδςζδ ημ δείβια 

ιαξ, ιε απμηέθεζια κα παναθάαμοιε απυζηαβια ιε ζφζηαζδ δζαθμνεηζηή απυ ηδκ πναβιαηζηή. 

Ζ ιέεμδμξ Clevenger πθεμκεηηεί θυβς ιζηνμφ ηυζημοξ, αθθά ηαζ εοημθίαξ ζηδκ πνήζδ αθμφ είκαζ 

ηαηάθθδθδ βζα πμζηζθία θοηζηχκ οθζηχκ. Ωζηυζμ, δ ιέεμδμξ αοηή πανμοζζάγεζ ηαζ ααζζηά ιεζμκε-

ηηήιαηα υπςξ ημ υηζ είκαζ πνμκμαυνα, είκαζ αηαηάθθδθδ βζα ιεβάθεξ πμζυηδηεξ θοηζημφ οθζημφ αθθά 

ηαζ θυβς ημο υηζ δίκεζ παιδθήξ πμζυηδηαξ αζεένζμ έθαζμ θυβς ηδξ εένιακζδξ ηαζ ηεθζηά ηδξ δζάζπα-

ζδξ μνζζιέκςκ εοαίζεδηςκ ζοζηαηζηχκ. 
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Δηθόλα 7: Απεζηυκζζδ ηδξ ζοζηεοήξ Clevenger ηδξ οδνμαπυζηαλδξ 

 

9. Πνηνηηθόο θαη Πνζνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο ησλ πζηαηηθώλ ησλ Αηζέξησλ 

Διαίσλ 

9.1 Υξσκαηνγξαθία 
Ο πνςιαημβναθζηυξ δζαπςνζζιυξ ιίβιαημξ δζαθυνςκ μοζζχκ είκαζ απμηέθεζια πμζηζθίαξ δζενβα-

ζζχκ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδκ δζαθμνεηζηή εηθεηηζηή ζοκάθεζα ηάεε ζοζηαηζημφ ημο ιίβιαημξ ςξ πνμξ 

δφμ ιδ ακαιζβκουιεκεξ θάζεζξ, μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ ζε ζπεηζηή ηίκδζδ δ ιία πνμξ ηδκ άθθδ. Ζ ιία 

θάζδ παναιέκεζ ζηαεενή ηαζ θέβεηαζ ζηαηζηή θάζδ (stationary phase), επίζδξ απμηαθείηαζ ηαζ ζηήθδ 

(column) ή πνςιαημβναθζηυ οπυζηνςια. Ζ άθθδ θάζδ δζένπεηαζ ιέζα ή πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ 

ζηαηζηήξ θάζδξ ηαζ θέβεηαζ ηζκδηή θάζδ (mobile phase). 

Ζ ηζκδηή θάζδ πνμηαθεί εηθεηηζηή ιεηαηυπζζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ιίβιαημξ ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ 

ιέζα ζηδκ ζηαεενή θάζδ ιε απμηέθεζια ημ δζαπςνζζιυ ημοξ. Ο δζαπςνζζιυξ βίκεηαζ ιε ιδπακζζιμφξ 

πμο ααζίγμκηαζ ζε θαζκυιεκα: Πνμζνυθδζδξ, Ακηαθθαβήξ ζυκηςκ, Καηακμιήξ, Μμνζαηήξ δζήεδζδξ, 

οββέκεζαξ 

οπκά ημ απμηέθεζια ημο δζαπςνζζιμφ είκαζ απμηέθεζια υπζ εκυξ ιυκμ ιδπακζζιμφ αθθά ζοκενβίαξ 

αοηχκ. Δίκαζ ειθακέξ υηζ μζ πνςιαημβναθζηέξ ηεπκζηέξ είκαζ δζαπςνζζηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ δ επζηοπία 

ημοξ ελανηάηαζ απυ ημκ ααειυ δζαπςνζζιμφ ηςκ δζαθυνςκ μοζζχκ πμο ακαθφμκηαζ. Ζ ακάπηολδ ιζαξ 

ζεζνάξ ακζπκεοηχκ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ δζαπςνζζεέκηςκ μοζζχκ ηαηά ηδκ έλμδυ ημοξ απυ ηδκ 

πνςιαημβναθζηή ζηήθδ έδςζε ζδζαίηενδ χεδζδ ζηδκ οβνή ηαζ ηδκ αένζα ηονίςξ πνςιαημβναθία. 

9.2 Αέξηα ρξσκαηνγξαθία (Gas Chromatography - GC) 

 

Με ηδκ ηεπκζηή ηδξ αένζαξ πνςιαημβναθίαξ, ιζηνή πμζυηδηα (1,0 – 5,0 ιL) απυ ημ ηαεανυ εηπφθζ-

ζια εβπφεηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ εενιαζκυιεκδξ εζδζηήξ ζηήθδξ πνςιαημβναθίαξ πμο ανίζηεηαζ ημπμ-

εεηδιέκδ ζε θμφνκμ. Σμ εηπφθζζια ιεηαπίπηεζ ζε αένζα θάζδ. Έκα αδνακέξ αένζμ (ζοκήεςξ άγςημ, 

ήθζμ ή ανβυ) ηζκείηαζ ιέζα ζηδ ζηήθδ ηαζ παναζφνεζ ημοξ αηιμφξ ημο δείβιαημξ. Ο πνυκμξ παναιμ-

κήξ ηάεε μοζίαξ ζηδ ζηήθδ (πνυκμξ ηαηαηνάηδζδξ – retention time) είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ ζδζμηήηςκ 
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ηδξ ηαζ είκαζ ημ ηνζηήνζμ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ. Σμ ιέβεεμξ ημο ζήιαημξ πμο ηαηαβνάθεηαζ 

απυ ηαηάθθδθα υνβακα ζηδκ έλμδμ ζηήθδξ είκαζ ημ ηνζηήνζμ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ. Σμ ζή-

ια ηαηαβνάθεηαζ οπυ ιμνθή ημνοθήξ. Σμ ιεηνμφιεκμ φρμξ ηδξ ημνοθήξ ηαζ δ επζθάκεζα ηδξ πνδζζ-

ιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαθοεέκηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ (ακαθφηεξ). 

Ζ GC πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα μοζίεξ πμο έπμοκ ζηακμπμζδηζηή πηδηζηυηδηα ηαζ εενιζηή ζηαεε-

νυηδηα. Μυνζα πμο εενιμδζαζπχκηαζ δε ιπμνμφκ κα πνμζδζμνζζημφκ ιε ηδ πνήζδ αένζαξ πνςιαημ-

βναθίαξ, πανά ιυκμ ιεηά απυ πδιζηή ηνμπμπμίδζή ημοξ ζε ιυνζα πηδηζηά ηαζ ζηαεενά (παναβςβμ-

πμίδζδ). 

 

Δηθόλα 8: Αένζμξ πνςιαημβνάθμξ - GC 

 

 

Δηθόλα 9: πδιαηζηή απεζηυκζζδ θεζημονβίαξ εκυξ πνςιαημβνάθμο GC-MS 
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9.3 Φαζκαηνγξαθία κάδαο (Mass Spectometry - MS) 

 

Ζ ηεπκζηή αοηή ανπζηά πνμηάεδηε ςξ ιέεμδμξ ηαοημπμίδζδξ – επζαεααίςζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

πμο θαιαάκμκηαζ απυ ηδκ αένζα ηαζ ηεθεοηαία απυ ηδκ οβνή πνςιαημβναθία. Ανπίγεζ υιςξ κα πνδζζ-

ιμπμζείηαζ ηαζ ςξ ακελάνηδημξ ακζπκεοηήξ βζα πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ. Σμ ζφζηδια GC-MS απμηεθεί 

ιία απυ ηζξ πζμ πεηοπδιέκεξ ζοκδοαζηζηέξ ηεπκζηέξ ακάθοζδξ. ηδκ ηεπκζηή αοηή, ηα μνβακζηά ιυνζα 

μδδβμφκηαζ ζε έκα πχνμ υπμο αμιαανδίγμκηαζ ιε δθεηηνυκζα ιε ζοκέπεζα ηδκ απμδυιδζή ημοξ ηαζ 

ημκ ζπδιαηζζιυ ιμνζαηχκ ζυκηςκ. Σα ιμνζαηά ζυκηα ιεηαηνέπμκηαζ πεναζηένς ζε ηαηζυκηα ηαζ μοδέ-

ηενα ιένδ. Σα εεηζηά θμνηζζιέκα ζυκηα δζαπςνίγμκηαζ ζε έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ ηαζ ηαηαβνάθμκηαζ 

πμζμηζηά. Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ ζυκηςκ ααζίγεηαζ ζηδ ζπέζδ ιάγαξ-δθεηηνζημφ θμνηίμο ηαζ άνα ζηδ 

ιάγα ηδξ μοζίαξ. Ζ υθδ δζαδζηαζία μδδβεί ζηδκ ηαηαβναθή ημο θάζιαημξ (mass spectrum). 
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II. ΚΟΠΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ ενβαζίαξ ήηακ δ ιεθέηδ ηδξ ζηακυηδηαξ εβηθζιαηζζιμφ 

ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηςκ εζδχκ Thymus vulgaris,  Salvia officinalis L., Origa-

num   vulgare  var.  hirtum   L .  και  Mentha pulegium» ζε ζοκεήηεξ εηηαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ζηδκ 

πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο, ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ 2015-2016. Σα ιεθεημφιεκα είδδ πνμήθ-

εακ απυ θοηχνζμ ζπμνυθοηςκ ηδξ Ανζδαίαξ εκχ δ θοηεία ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ ζημκ Κάιπμ ηδξ 

Υίμο  δζέκοε ημκ πνχημ  πνυκμ ηδξ  Σα πνμακαθενεέκηα είδδ ιεθεηήεδηακ ςξ πνμξ ηα ιμνθμθμβζηά, 

θαζκμηοπζηά ηαζ πδιεζμηοπζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. 
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III. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

10.  Πεξηνρή Μειέηεο: 

Ζ Υίμξ έπεζ άνζζημ ηθίια ηαζ ήπζεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ιε ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδ ιεβάθδ 

δθζμθάκεζα (εζηυκα 10).   Ζ εέζδ ηδξ Υίμο ζηδκ Ακαημθζηή Μεζυβεζμ είκαζ ηέημζα πμο δίκεζ ζημκ 

ηαζνυ ηδξ υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημο εφηναημο ιεζμβεζαημφ ήπζμο ηθίιαημξ, ιε πμθφ ζπάκζεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ αηναίςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ (παβεηυ, πζυκζ, παθάγζ, ηαφζςκα), ηυζμ ημ πεζιχκα, υζμ 

ηαζ ημ ηαθμηαίνζ.         

 Ζ οβναζία είκαζ ζπεηζηά ορδθή ζε μθυηθδνμ ημ κδζί, ιε ιέζδ ηζιή 62%. Οζ επζηναημφκηεξ άκειμζ 

ζηδκ πενζμπή είκαζ μζ Βυνεζμζ ηαζ Βμνεζμακαημθζημί ζε πμζμζηυ 75%, εκχ ηαηά ημ 20% είκαζ Νυηζμζ 

- Νμηζμακαημθζημί. 

Απυ ηθζιαημθμβζηήξ πθεονάξ ημ έημξ ιπμνεί κα πςνζζηεί ηονίςξ ζε δφμ επμπέξ: Σδ ροπνή ηαζ ανμ-

πενή πεζιενζκή πενίμδμ πμο δζανηεί απυ ηα ιέζα ημο Οηηςανίμο ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ Μανηίμο ηαζ ηδ 

εενιή ηαζ άκμιανδ επμπή πμο δζανηεί απυ ημκ Απνίθζμ έςξ ημκ Οηηχανζμ. 

 Καηά ηδκ πνχηδ πενίμδμ μζ ροπνυηενμζ ιήκεξ είκαζ μ Ηακμοάνζμξ ηαζ μ Φεανμοάνζμξ, υπμο ηαηά ιέ-

ζμκ υνμ δ ιέζδ εθάπζζηδ εενιμηναζία ηοιαίκεηαζ απυ 6-12
o
C. Οζ ανμπέξ ζηδ Υίμ, αηυιδ ηαζ ηδ πεζ-

ιενζκή πενίμδμ, δεκ δζανημφκ βζα πμθθέξ διένεξ ηαζ μ μονακυξ ηδξ δεκ ιέκεζ ζοκκεθζαζιέκμξ βζα 

ανηεηέξ ζοκεπυιεκεξ διένεξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ βδξ. Οζ πεζιενζκέξ ηαημηαζνίεξ 

δζαηυπημκηαζ ζοπκά ηαηά ημκ Ηακμοάνζμ ηαζ ημ πνχημ δεηαπεκεήιενμ ημο Φεανμοανίμο απυ δθζυ-

θμοζηεξ διένεξ, ηζξ βκςζηέξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα "Αθηομκίδεξ διένεξ". Καηά ηδ εενιή ηαζ άκμιανδ 

επμπή μ ηαζνυξ είκαζ ζηαεενυξ, μ μονακυξ ζπεδυκ αίενζμξ, μ ήθζμξ θαιπενυξ ηαζ δε ανέπεζ εηηυξ απυ 

ζπάκζα δζαθείιιαηα ιε ναβδαίεξ ανμπέξ ή ηαηαζβίδεξ ιζηνήξ υιςξ δζάνηεζαξ. Ζ εενιυηενδ πενίμδμξ 

είκαζ ημ ηεθεοηαίμ δεηαήιενμ ημο Ημοθίμο ηαζ ημ πνχημ ημο Αοβμφζημο, μπυηε δ ιέζδ ιέβζζηδ εεν-

ιμηναζία ηοιαίκεηαζ απυ 29
o
C ιέπνζ 35

o
C. Καηά ηδ εενιή επμπή μζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ιεηνζάγμ-

κηαζ απυ ηδ δνμζενή εαθάζζζα αφνα ηαζ απυ ημοξ αυνεζμοξ ακέιμοξ πμο θοζμφκ ηονίςξ ζημ Αζβαίμ. 

 Ζ Άκμζλδ έπεζ ιζηνή δζάνηεζα, δζυηζ μ ιεκ πεζιχκαξ είκαζ υρζιμξ, ημ δε ηαθμηαίνζ ανπίγεζ πνχζια. 

Σμ Φεζκυπςνμ είκαζ ιαηνφ ηαζ εενιυ ηαζ πμθθέξ θμνέξ παναηείκεηαζ ιέπνζ ηα ιζζά ημο Γεηειανίμο. 
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Δηθόλα 10: Υάνηδξ ηδξ Υίμο 

 

11. Φπηηθό Τιηθό: 

 

 
Σα είδδ ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ήηακ δ εθθδκζηή νίβα-

κδ (Origanum hirtum L.), ημ θθζζημφκζ  (Mentha Pulegium),  ημ θαζηυιδθμ (Salvia officinalis)  ηαζ 

ημ εοιάνζ (Thymus vulgaris)  , ηα μπμία ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα Lamiacea. Σα παναπάκς είδδ 

πνμήθεακ απυ θοηχνζμ Ανζδαίαξ.  οβηεηνζιέκα μ ζπυνμξ ημο θαζηυιδθμο (Salvia officinalis)  

πνμήθεε απυ ηδκ  Υαθηζδζηή , ημο θθζζημφκζ  (Mentha Pulegium) πνμήθεε απυ ηδκ Αββθία, ηδξ νίβα-

κδξ (Origanum hirtum L.)  απυ ηδ  Υαθηζδζηή ηαζ  ημο εοιανζμφ (Thymus vulgaris) απυ ηδ  Νυηζα 

Ηηαθία. 

12. Πειραματικόσ Αγρόσ: 

Η εγκατάςταςθ τθσ φυτείασ ζλαβε χϊρα για τα είδθ κυμάρι Thymus vulgaris,  για το φλιςκοφνι  

Mentha pulegium  και φαςκόμθλο Salvia officinalis  τον Οκτϊβριο του 2015 και  τθσ Ρίγανθσ  

Origanum hirtum L. Σον Απρίλιο του 2016, ςτθν περιοχι του Κάμπου τθσ Χίου . Η εγκατάςταςθ των 

φυτικϊν ειδϊν πραγματοποιικθκε με βάςθ το πειραματικό ςχζδιο το Συχαιοποιθμζνων Πλιρων 

Ομάδων (Σ.Π.Ο) με 4 επαναλιψεισ για κάκε φυτικό είδοσ . Κάκε επανάλθψθ αποτελείται από 4 πει-

ραματικά τεμάχια και κάκε τεμάχιο από 5 φυτά ανά είδοσ. Οι αποςτάςεισ των φυτϊν είναι 40 cm 

επί τθσ γραμμισ και 1 m μεταξφ των γραμμϊν (εικόνα 11) 
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Δηθόλα 11: Πεζναιαηζηυξ αβνυξ Κάιπμξ Υίμο. 

 

13. ηνηρεία Δδάθνπο ηνπ Πεηξακαηηθνύ Αγξνύ: 

 

Απυ ηδκ ακάθοζδ δεζβιάηςκ εδάθμοξ πνμέηορε υηζ ημ έδαθμξ ζηα Κάιπμ ηδξ Υίμο είκαζ πδ-

θχδεξ ιέζδξ ζφζηαζδξ έδαθμξ  ιε pH 7,82 ,  CaCO3  1,32%, μνβακζηή μοζία 1,57% . Παναηδνήεδηε 

ακεπανηήξ πμζυηδηα Φςζθυνμο , Υαιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε ηάθζμ ηαζ οπενεπανηέξ πμζυηδηα Μα-

βκδζίμο. 

 

14. Καιιηεξγεηηθέο Φξνληίδεο: 

Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ θοηείαξ νίβακδξ,  (Origanum vulgare ssp. hirtum )  , ημο θαζηυιδθμο ( 

Salvia officinalis) , ημο εοιάνζ (Thymus vulgaris ) ηαζ ημο θθζζημφκζ (Mentha Pulegium) πναβιαημ-

πμζήεδηε οπυ ζοκεήηεξ άνδεοζδξ. ηδ θοηεία εβηαηαζηάεδηε ζφζηδια αοηυιαημο πμηίζιαημξ Σμ 

αοηυιαημ πυηζζια εηέεδ ζε θεζημονβία ιυκμ ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. ηδκ θοηεία δεκ έβζκε 

πνήζδ θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ θζπαζιάηςκ, ζηδκ πνμζπάεεζα αλζμθυβδζδξ ηδξ παναβς-

βζηυηδηαξ ηαζ εονςζηίαξ ηδξ θοηείαξ πςνίξ ηδκ αμήεεζα ελςβεκχκ παναβυκηςκ . Ζ ηαηαπμθέιδζδ 

ηςκ γζγακίςκ έβζκε απμηθεζζηζηά ιε ηα πένζα (αμηάκζζια). Δπίζδξ, πνδζζιμπμζήεδηε ιζηνή θνέγα 

ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ. Σα γζγάκζα πμο ηαηαβνάθδηακ ζημκ πεζναιαηζηυ αβνυ ήηακ: δ ιζηνή αβνζμ-

ανχιδ (Avena barbata), δ ιμθυπα (Malva spp) ηαζ ημ θυθζμ (Lolium perenne), δ αβνζάδα (Cynodon 

dactylon), δ νυηα (Eruca sativa), δ παπανμφκα (Papaver rhoeas), ηαζ δ πενζημηθάδα   (Calystegia 

sepium) (εικόνα 12) 
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Εικόνα 12: Ζιηάνιο ςε φαςκόμθλο Salvia officinalis. 

15.  Μεηξήζεηο θαη πξνζδηνξηζκνί   

  

    15.1 Μνξθνινγηθέο παξαηεξήζεηο: 

Ακαθοηζηυηενα, μζ ιεηνήζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηα θοηά ήηακ μζ ελήξ: Ύςνο θπηνύ 

(cm), Γηάκεηξνο θόκεο θπηνύ (cm). Δπίζδξ, εθήθεδζακ ιεηνήζεζξ ημο Μήθνπο θάζε βιαζηνύ (cm) 

αθθά ηαζ ημο Αξηζκνύ ησλ βιαζηώλ. 

Οζ ιεηνήζεζξ αοηέξ έθααακ πχνα απυ ημκ Μάνηζμ 2016  υζμ αθμνά ημ εοιάνζ  (Thymus Vul-

garis) ηαζ ημ θθζζημφκζ (Mentha Pulegium) ηαζ απυ ημκ Ημφκζμ ημο 2016 βζα ηδκ νίβακδξ (Origanum 

vulgare ssp. hirtum)   ηαζ ημ  θαζηυιδθμ (Salvia officinalis)  ςξ ηδκ διένα ζοβημιζδήξ ηαζ πναβια-

ημπμζμφκηακ ζε ζοπκυηδηα 7-30 διενχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ ιεηνήζεζξ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ πανα-

ηηδνζζηζηχκ λεηίκδζακ ζηζξ: 3/3/2016 ηαζ μθμηθδνχεδηακ ζηζξ: 26/6/2016 βζα ημ  εοιάνζ  (Thymus 

Vulgaris)  ηαζ ημ θθζζημφκζ  (Mentha Pulegium ) .   Οζ ιεηνήζεζξ ηδξ νίβακδξ (Origanum vulgare ssp. 

hirtum)  λεηίκδζακ ζηζξ 13/6/2016  ηαζ μθμηθδνχεδηακ ζηζξ 9/9/2016 ηαεχξ ηαζ μζ ιεηνήζεζξ ημο 

θαζηυιδθμο (Salvia officinalis)  λεηίκδζακ ζηζξ 8/6/2016 ηαζ μθμηθδνχεδηακ ζηζξ 2/9/2016.   Ζ έ-

κανλδ ηδξ άκεζζδξ βζα ηα θοηζηά είδδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ ελήξ ζεζνά : 10 Ημοκίμο   2016  Men-

tha Pulegium,  24 Ασγούζηοσ 2016 Origanum hirtum ,  10 Ημοκίμο 2016 ημ Thymus vulgare , ζημ   

Salvia officinalis  δεκ παναηδνήεδηε ακεμθμνία 

     15.2 Φαηλνινγηθέο παξαηεξήζεηο  
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Σμ θοηζηυ οθζηυ ζοθθέπεδηε απυ γςδνά, εφνςζηα θοηά πμο ήηακ ακηζπνμζςπεοηζηά ημο ηά-

εε είδμοξ. Ζ ζοθθμβή πναβιαημπμζήεδηε ζημ ζηάδζμ ηδξ πθήνμοξ άκεζζδξ ηςκ θοηχκ, υπμο δ ζοβηέ-

κηνςζδ ζε αζεένζμ έθαζμ ιεβζζημπμζείηαζ. Σα θοηά ζοθθέπεδηακ ηαζ απυ ηαεέκα επζθέπεδηακ ηνεζξ 

αθαζημί υπμο έθααακ πχνα μζ παναηάης ιεηνήζεζξ : Μήθνο ηαμηαλζίαο (cm) ηαηά ηδκ έκανλδ  ακ-

εμθμνίαξ,  Αξηζκόο ηαμηαλζηώλ αλά βιαζηό ηαηά ηδκ έκανλδ ακεμθμνίαξ,  Αξηζκόο θύιισλ αλά 

βιαζηό ηαηά ηδκ πθήνδ άκεδζδ , Νσπό θαη μεξό βάξνο ησλ βιαζηώλ ηαηά ηδκ πθήνδ άκεδζδ  (g), 

Νσπό θαη μεξό βάξνο ηαμηαλζίαο (g) ηαηά ηδκ πθήνδ άκεδζδ, ηαζ ηέθμξ Νσπό θαη μεξό βάξνο 

θύιισλ (g)  ηαηά ηδκ πθήνδ άκεδζδ. 

Οζ ιεηνήζεζξ βζα ημ κςπυ αάνμξ πναβιαημπμζήεδηακ ηδκ διένα ηδξ ζοθθμβήξ εκχ μζ ιεηνή-

ζεζξ βζα ημ ακηίζημζπμ λδνυ βίκμκηαζ δεηαπέκηε ιένεξ ανβυηενα . θεξ μζ ιεηνήζεζξ έθααακ πχνα 

ζημκ Κάιπμ ηδξ Υίμο. Οζ ιεηνήζεζξ αοηέξ πναβιαημπμζήεδηακ αιέζςξ ιεηά ηδκ ζοβημιζδή απυ ημκ 

αβνυ βζα κα ιεζςεεί ζημ εθάπζζημ δ απχθεζα κενμφ ηαζ κα εθαπζζημπμζδεεί δ οδαηζηή ηαηαπυκδζδ 

ημο θοηζημφ οθζημφ. Οζ ιεηνήζεζξ βζα ημ λδνυ αάνμξ έβζκακ ιεηά απυ 2 αδμιάδεξ. Σμ θοηζηυ οθζηυ 

λδνάκεδηε οπυ ζηζά ζημοξ πχνμοξ ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο ημπμεέηδζδ ζε νάθζα θοζζηή λήνακζδξ 

(Δζηυκα12).  ηζξ ιεηνήζεζξ πνδζζιμπμζήεδηακ ιέηνμ ζε εηαημζηά (cm) ηαζ δθεηηνμκζηή γοβανζά  

αηνζαείαξ εηαημζηχκ ημο βναιιανίμο ηφπμο FEH (Δζηυκα 14). 

 

Δηθόλα 13. Ράθζα απμλήνακζδξ 
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Δηθόλα 14:  Εοβανζά αηνζαείαξ 

 

15.3 Πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

  

θα ηα οπυ ιεθέηδ είδδ οπέζηδζακ ήπζα λήνακζδ οπυ ζηζά ζε ηαθά αενζγυιεκμοξ πχνμοξ 

(Poludennij and Zhuravlev, 1989; ανθήξ, 1994) ηαζ απμεδηεφηδηακ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 

15 διένεξ ιέπνζ ηδκ οδνμαπυζηαλδ. Κμκζμνημπμζήεδηακ 50 ή 100 g απυ ηα θφθθα ηαζ ηα άκεδ ηςκ 

οπυ ιεθέηδ εζδχκ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ πθήνμοξ άκεζζδξ, ιε ζημπυ ηδκ παναθααή ημο αζεενίμο εθαίμο 

ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ οδνμαπυζηαλδξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζοζηεοή Clevenger.  Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ απυ-

ζηαλδξ ιε κενυ πνδζζιμπμζήεδηε λδνυ θοηζηυ οθζηυ, ημ μπμίμ απμηεθμφκηακ ηονίςξ απυ θφθθα ηαζ 

ηαλζακείεξ εκχ ελαζνέεδηακ μζ αθαζημί. Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο αοηήξ, ημπμεεηήεδηακ 10g 

λδνμφ ημκζμνημπμζδιέκμο θοηζημφ οθζημφ ζε ζθαζνζηή θζάθδ ζοκμθζημφ υβημο 1000ml, δ μπμία εί-

καζ ζοκδεδειέκδ ιε ημκ ροηηήνα ηδξ ζοζηεοήξ απυζηαλδξ ηφπμο Clevenger (Δζηυκα 15). ημ θοηζηυ 

οθζηυ πμο ανζζηυηακ ζημκ πάημ ηδξ θζάθδξ πνμζηέεδηε απεζηαβιέκμ κενυ (3/4 ημο υβημο ηδξ θζά-

θδξ) ηαζ αθέεδηε ζε δνειία βζα 20 θεπηά. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ απυζηαλδξ αοηήξ ήηακ υηζ ημ πνμξ 

απυζηαλδ θοηζηυ οθζηυ ηαζ ημ κενυ ανζζηυηακ ζε άιεζδ επαθή (Καθθασηγάηδξ, 1995). Ζ δζαδζηαζία 

αοηή ηδξ οδνμαπυζηαλδξ ή απυζηαλδξ ιε κενυ (water distillation) δζανηεί 4 χνεξ. Καηά ηδκ εθανιμ-

βή ηδξ απμθεφπεδηε δ οπενεένιακζδ ημο θοηζημφ οθζημφ πμο μδδβεί ζε αθθμίςζδ ηςκ δζαθυνςκ 

ζοζηαηζηχκ ημο εθαίμο. Ζ ηαπφηδηα ηδξ απυζηαλδξ πνέπεζ κα είκαζ ιζηνή έηζζ χζηε κα θαιαάκεηαζ ημ 

ιέβζζημ πμζμζηυ αζεένζμο εθαίμο.Σμ παναβυιεκμ έθαζμ πνμζδζμνζγυηακ πμζμηζηά ζημ ααειμκμιδιέ-

κμ ζςθήκα ιε ζηνυθζββα. . Σμ έθαζμ ζοθθέπεδηε ιε πζπέηηεξ ηφπμο Pasteur ζε εζδζηά βοάθζκα θζαθί-
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δζα ηα μπμία ζδιαημδμηήεδηακ ιε ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ, αθμφ πνχηα πνμζηέεδηε άκοδνμ 

MgSO4 ςξ απμννμθδηζηυ ηδξ οπμθεζπυιεκδξ οβναζίαξ. Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ζοθθμβήξ, ημ θζαθί-

δζμ ιε ημ αζεένζμ έθαζμ ημπμεεηήεδηε ζε ηαηαρφηηδ ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ, ζημοξ -18
μ
C ηαζ ημ 

θζαθίδζμ πθδνςιέκμ ιε οδνυθοια ζε ημζκυ ροβείμ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15: οζηεοήξ απυζηαλδξ ηφπμο Clevenger  
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15.4 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

  

Ζ πμζμηζηή ακάθοζδ ημο εθαίμο πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδ πνήζδ αένζμο πνςιαημβνάθμο 

(GC) (Hewlett Packard 5890 II) ελμπθζζιέκμο ιε ηνζπμεζδή ζηήθδ (HP-5MS, crosslinked 5% PH ME 

siloxane, 30 m, 0.25mm i.d., 0.25mm film thickness) ηαζ θαζιαημβνάθμ ιάγαξ (HP 5972) ςξ ακζ-

πκεοηή (Δζηυκα 16). Σμ θένμκ αένζμ ήηακ ημ ήθζμ ιε νοειυ 1mL/min. Ζ ανπζηή εενιμηναζία ηδξ 

ζηήθδξ ήηακ  60 
0
C  ηαζ αφλακε ζηαδζαηά έςξ ημοξ 250 

0
C ιε νοειυ 3 

0
C/min. Ζ ζοκμθζηή δζάνηεζα 

ηδξ ιεευδμο ήηακ 63,33 min. Γζα ηδκ ακίπκεοζδ ιε ημ GC-MS πνδζζιμπμζήεδηε ζφζηδια ζμκζζιμφ 

δθεηηνμκίςκ ιε εκένβεζα ζμκζζιμφ ηα 70 eV. Οζ εενιμηναζίεξ ημο εβποηήνα ηαζ ημο ακζπκεοηή 

(βναιιή ιεηαθμνάξ θαζιαημβνάθμο ιάγαξ) ήηακ 220 ηαζ 290 
0
C ακηίζημζπα. Πμζυηδηα 0,1 mL α-

ναζςιέκςκ δζαθοιάηςκ ηςκ εθαίςκ (1/100 v/v) εβπέμκηακ πεζνμηίκδηα ηαζ αδζαίνεηα. Ωξ δζαθοηζηυ 

πνδζζιμπμζήεδηε αηεηυκδ ηαεανυηδηαξ 99,8 %. Οζ πνςιαημβναθζηέξ ημνοθέξ ακαβκςνίγμκηακ απυ 

ημ πνυκμ έηθμοζδξ, απυ ηα θάζιαηα ιάγαξ πνυηοπςκ μοζζχκ, υηακ ήηακ δοκαηυ, απυ ηα θάζιαηα 

ιάγαξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ αζαθζμεδηχκ Nist  98 ηαζ Wiley 275 ηαζ ιε  ηδ πνήζδ δδιμζζεοιέκςκ δεδμ-

ιέκςκ (Adams 2007). ημ πανάνηδια πανμοζζάγεηαζ απυ έκα παναηηδνζζηζηυ πνςιαημβνάθδια βζα 

ηάεε είδμξ ηαεχξ ηαζ μζ πίκαηεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο αζεένζμο 

εθαίμο ηάεε είδμοξ . 

 
Δηθόλα 16: : φζηδια GC/MS ημο Δνβαζηδνίμο Γεκζηήξ Υδιείαξ ημο Γ.Π.Α. πμο πνδζζμιπμζήεδηε 

βζα ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. 
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16. ηαηηζηηθή αλάιπζε  

 Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πνδζζιμπμζήεδηε 

ημ ζηαηζζηζηυ πνυβναιια STATGRAPHICS plus 2,1 (έηδμζδ 2010). H ζοβηνζηζηή ιεθέηδ έβζκε ιε 

ηδ ιέεμδμ ηςκ εδημβναιιάηςκ (Box and whisker plot). Ο νοειυξ αφλδζδξ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ πανα-

ηηδνζζηζηχκ ηαζ δ ζφβηνζζδ ηςκ ζηαδίςκ ηδξ θαζκμθμβίαξ ζηδ πενζμπή ιεθέηδξ (Κάιπμξ Υίμο 2016) 

οπμθμβίζηδηε ιέζς ηδξ βναιιζηήξ ελίζςζδξ ηδξ παθζκδνυιδζδξ y=αx+α υπμο ημ α πνμζδζμνίγεζ ημκ 

νοειυ αφλδζδξ. Ζ επελενβαζία ηαζ δ πανμοζίαζδ ημο πδιεζμηοπζημφ πνμζδζμνζζιμφ έβζκε ιε ημ 

πνυβναιια STATGRAPHICS plus 2,1 (έηδμζδ 2010), ιε ηδ δμηζιαζία απθήξ ακάεεζδξ ηδξ ιεηα-

αθδηυηδηαξ (ANOVA). Ζ ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ηςκ ιέζςκ ηζιχκ έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ εθάπζζηδξ ζδ-

ιακηζηήξ δζαθμνάξ (Fishers least significance difference – LSD) ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5%. 
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V. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

17. Μεηεσξνινγηθά Γεδνκέλα 

 

ηα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ δίκμκηαζ ιε ακαθοηζηυ ηνυπμ μζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ πμο 

επζηνάηδζακ ζημκ πεζναιαηζηυ αβνυ ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ 2015-16. 

Απμηεθμφκ πνήζζιδ πδβή πθδνμθυνδζδξ βζα ηδκ ελαβςβή πενζζζυηενμ ακηζηεζιεκζηχκ ζοιπεναζιά-

ηςκ, ηυζμ βζα ηα δζάθμνα θοηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιεθεημφιεκςκ εζδχκ ηαζ αζεένζα έθαζά ημοξ 

αθθά ηαζ βζα ελαηνίαςζδ ηεθζηχξ ημο πδιεζμηοπζημφ ημοξ πνμθίθ. Παναηίεεκηαζ δ εενιμηναζία ημο 

ηάεε δεηαδιένμο ημο ηάεε  ιήκα ηαζ δ ανμπυπηςζδ ακηίζημζπα . 

Ακαθοηζηυηενα, δ έκανλδ ηςκ ιεηνήζεςκ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ έθααακ πχνα 

απυ ημκ Μάνηζμ 2016  υζμ αθμνά ημ εοιάνζ  (Thymus Vulgaris) ηαζ ημ θθζζημφκζ (Mentha Pulegium 

) ηαζ απυ ημκ Ημφκζμ ημο 2016 βζα ηδκ νίβακδξ  ( Origanum vulgare ssp. hirtum )  ηαζ ημ  θαζηυιδθμ 

(Salvia officinalis). Ζ ιέζδ ιδκζαία εενιμηναζία  Μανηίμο ήηακ 14 °C ηαζ ημ φρμξ ηδξ ανμπυπηςζδξ 

ζηα 1,49 mm. , δ ιέζδ ιδκζαία εενιμηναζία  Ημοκίμο ήηακ  26.08°C ηαζ ημ φρμξ ηδξ ανμπυπηςζδξ 

ζηα  0.14mm.  Σα ιεθεημφιεκα θοηζηά είδδ ζδιείςζακ έκανλδ άκεζζδξ ζηζξ ελήξ διενμιδκίεξ : ημ 

Thymus Vulgaris ζηζξ 10 Ημοκίμο , ημ Mentha Pulegium ζηζξ 10 Ημοκίμο, ημ Origanum hirtum  ζηζξ 24 

Αοβμφζημο, ημ Salvia officinalis δεκ πανμοζίαζε άκεδζδ  ηαζ ακηίζημζπα δ ζοβημιζδή ημοξ πναβια-

ημπμζήεδηε ζηζξ αηυθμοεεξ διενμιδκίεξ : ημ Thymus Vulgaris ζηζξ 26 Ημοκίμο, ημ Mentha Pulegium 

ζηζξ 26 Ημοκίμο, ημ Origanum hirtum ζηζξ 9 επηειανίμο. Ζ ιέζδ ιδκζαία εενιμηναζία ηοιάκεδηε 

ζε θοζζμθμβζηά επίπεδα βζα ηδκ επμπή ηαζ ηδκ πενζμπή.  οβηεηνζιέκα, ημ ιήκα Ημφκζμ δ ιέζδ ιδ-

κζαία εενιμηναζία ήηακ  26,08°C ηαζ ημ φρμξ ηδξ ανμπυπηςζδξ 0,14mm , ακηίζημζπα ημ ιδκά Αφ-

βμοζημ  28,27 °C ηαζ 0 mm ηαζ  ημ ιήκα επηέιανζμ  23,88 °C ηαζ  0mm.  

 



 
 

Γηάγξακκα 1:  Μέζδ εενιμηναζία ακά δεηαήιενμ  ζημκ Κάιπμ ηδξ Υίμο, βζα ημ 2015-2016. 
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Γηάγξακκα 2: Όρμξ ανμπήξ  ακά δεηαήιενμ   ζημκ Κάιπμ ηδξ Υίμο, βζα ημ 2015-2016. 
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18. Φπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Γζα ηδκ ιεθέηδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ αζμηφπςκ ηςκ εζδχκ Mentha 

pulegium, Salvia officinalis, Origanum vulgare ssp hirtum και Thymus vulgaris ιεθεηήεδηακ ηα θοηζ-

ηά παναηηδνζζηζηά ημο οπένβεζμο ιένμοξ. Ακαθοηζηυηενα ηα απμηεθέζιαηα πανμοζζάγμκηαζ πανα-

ηάης. 

 

 

 

18.1 Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ ύςνπο θπηώλ 

 

Ο νοειυξ αφλδζδξ ημο φρμοξ ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ  νίβακδξ (Origanum vulgare 

ssp.hirtum)  έδεζλε ορδθή βναιιζηή ζοζπέηζζδ ιε ηζξ ηζιέξ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηακμπμζδηζηά ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ελίζςζδ ηαζ ημ ζοκηεθεζηή πνμζδζμνζζιμφ R² κα είκαζ  0,96, βζα ημ θθζζημφκζ  

(Mentha pulegium) είκαζ R²  0,90 , βζα ημ  Φαζηυιδθμ (Salvia officinalis)  R²   0,93 ηαζ βζα ημ εοιάνζ  

(Thymus vulgaris)  R²  0,95 .  οβηεηνζιέκα, μ νοειυξ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο 

ηδξ Υίμο υπμο ημ είδμξ ακαπηφζζεηαζ ζημ θοζζηυ ημο πενζαάθθμκ ήηακ α=2,07εη. βζα ηδκ νίβακδξ 

(Origanum vulgare ssp.hirtum)  , βζα ημ θθζζημφκζ  (Mentha pulegium) α=1,51 εη, βζα ημ  Φαζηυιδ-

θμο (Salvia officinalis)   α=1,65εη.  (εζηυκα 17) ηαζ βζα ημ εοιάνζ   (Thymus vulgaris) α=1,16 εη  .  

οβηεηνζιέκα, μζ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ πμο επζηνάηδζακ ημ 2016, ςξ πνμξ ηζξ ιέζεξ (13,5 έκα-

κηζ ηςκ 18,1°C), ηζξ εθάπζζηεξ (4,8°C έκακηζ ηςκ 9,9°C) ηαζ ηζξ ιέβζζηεξ (21,7°C έκακηζ ηςκ 27,6°C) 

(Γζαβνάιιαηα 3, 4, 5, 6) 

 

Δηθόλα 17:  Salvia officinalis 
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Γηάγξακκα 4: Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ ύςνπο ηνπ είδνπ,ο Mentha pulegi-

um  ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 
Γηάγξακκα 3: Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ ύςνπο ηνπ είδνπο Origanum 

vulgare ssp hirtum ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή 

Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 5: Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ ύςνπο ηνπ είδνπο Salvia officinalis ζε 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 
Γηάγξακκα 6:  Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ ύςνπο ηνπ είδνπο Thymus vulgaris 

ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 



 
 

 

 

18.2 Γηάκεηξνο θόκεο θπηνύ (cm) 

 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ δζαιέηνμο ηδξ ηυιδξ ημο θοημφ ιεηνήεδηακ μζ δζάιεηνμζ ηδξ επζθάκεζαξ 

ημο θοημφ.  

 Aπυ ηδκ παναβμκηζηή ακάθοζδ ηδξ δζαζπμνάξ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ δζαιέηνμο 

ηδξ ηυιδξ ηςκ θοηζηχκ εζδχκ, έδεζλε υηζ έπεζ ορδθή βναιιζηή ζοζπέηζζδ ηαζ μ νοειυξ αφλδζδξ ηδξ 

δζαιέηνμο ηδξ ηυιδξ ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ   (Origanum vulgare ssp, hirtum)  ιε 

ζοκηεθεζηή πνμζδζμνζζιμφ R² κα είκαζ 0,99 , βζα ημ θθζζημφκζ (Mentha pulegium) είκαζ R² 0,93, βζα 

ημ θαζηυιδθμ  (Salvia officinalis)   R²  0,99 ηαζ βζα ημ εοιάνζ (Thymus vulgaris) R²  0,99 Ο νοειυξ 

πμο παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο υπμο ημ είδμξ αοημθφεηαζ ήηακ α=1,04εη  βζα 

ηδ  νίβακδξ (Origanum vulgare ssp, hirtum)  , βζα ημ θθζζημφκζ (Mentha pulegium) α=2,31εη  ( εζηυκα 

18), βζα ημ θαζηυιδθμ (Salvia officinalis)  α=1,22εη  ηαζ βζα ημ εοιάνζ (Thymus vulgaris)  α=0,83εη ( 

Γζαβνάιιαηα 7,8,9,10) 

 

 

 

Δηθόλα 18: Mentha pulegium  



 
 

y = 1,0413x + 3,9423 
R² = 0,9947 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

70 77 85 93 100 108 116 124 132 139

Δ
ιά

μ
ετ

ρ
ο

σ 
κό

μ
η

σ 
(c

m
) 

Ημέρεσ από την εγκατάςταςη 

Διάμετροσ κόμησ φυτοφ 
 

y = 2,3196x + 0,5599 
R² = 0,9372 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

164 174 184 195 205 213 220 228 236

Δ
ιά

μ
ετ

ρ
ο

σ 
κό

μ
η

σ 
(c

m
) 

Ημέρεσ από την εγκατάςταςη 

Διάμετροσ κόμησ φυτοφ 

y = 1,2212x + 2,6864 
R² = 0,9969 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

243 252 260 268 275 283 291 299 307

Δ
ιά

μ
ετ

ρ
ο

σ 
κό

μ
η

σ 
(c

m
) 

Ημέρεσ από την εγκατάςταςη 

Διάμετροσ κόμησ φυτοφ 

y = 0,8372x + 2,4958 
R² = 0,9968 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

164 174 184 195 205 213 220 228 236

Δ
ιά

μ
ετ

ρ
ο

σ 
κό

μ
η

σ 
(c

m
) 

Ημέρεσ από την εγκατάςταςη 

Διάμετροσ κόμησ φυτοφ 

 

 

 

 

  

Γηάγξακκα 7: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο δηακέηξνπ ηεο θόκεο ηνπ είδνπο Origa-

num vulgare ssp. hirtum  ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο 

ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 8: Ρπζκόο αύμεζεο δηακέηξνπ ηεο θόκεο  ηνπ είδνπο Mentha pulegium  

ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 9: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο δηακέηξνπ ηεο θόκεο  ηνπ είδνπο Salvia 

officinalis ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 10: Ρπζκόο αύμεζεο ηεο δηακέηξνπ ηεο θόκεο ηνπ είδνπο Thymus 

vulgaris ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 



 
 

 

 

 

18.3 Αξηζκόο ηαμηαλζηώλ  

 

Απυ ηδκ παναβμκηζηή ακάθοζδ ηδξ δζαζπμνάξ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ θοηζηχκ εζ-

δχκ πνμέηορε υηζ, ορδθή βναιιζηή ζοζπέηζζδ έδεζλε ηαζ μ νοειυξ αφλδζδξ ημο ανζειμφ ηςκ ηαλζακ-

εζχκ  ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ  (Origanum vulgare ssp, hirtum)  ιε ζοκηεθεζηή πνμζ-

δζμνζζιμφ R² κα είκαζ 0,99, βζα ημ θθζζημφκζ (Mentha pulegium) R² 0,98 ηαζ βζα ημ εοιάνζ (Thymus 

vulgaris) R²  0,99.  Ο νοειυξ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο υπμο ημ είδμξ 

ακαπηφζζεηαζ ςξ αοημθοέξ ήηακ α=2,0  για τθ νίβακδξ (Origanum vulgare ssp, hirtum), βζα ημ  

 θθζημφκζ (Mentha pulegium)  ήηακ  α=1,95 ηαζ βζα ημ  εοιάνζ (Thymus vulgaris) ήηακ α=2,22 (εζηυκα 

19) (Γζάβναιια 11, 12, 13) 

 

 

 

Δηθόλα 19: Thymus vulgaris
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Γηάγξακκα 11: Ρπζκόο αξηζκνύ ηαμηαλζίαο  ηνπ είδνπο Origanum vulgare 

ssp. hirtum ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 12: Ρπζκόο αξηζκνύ ηαμηαλζίαο  ηνπ είδνπο   Mentha 

pulegium ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ. 

Γηάγξακκα 13: Ρπζκόο αξηζκνύ ηαμηαλζίαο  ηνπ είδνπο Thymus vulgaris ζε 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 



 
 

18.4  Μήθνο Σαμηαλζηώλ  

 

Απυ ηδκ παναβμκηζηή ακάθοζδ ηδξ δζαζπμνάξ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ θοηζηχκ εζ-

δχκ πνμέηορε υηζ, ορδθή βναιιζηή ζοζπέηζζδ έδεζλε ηαζ μ νοειυξ αφλδζδξ ημο ιήημοξ ηςκ ηαλζακ-

εζχκ  ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ  (Origanum vulgare ssp, hirtum)  ιε ζοκηεθεζηή πνμζ-

δζμνζζιμφ R² κα είκαζ 0,99, βζα ημ θθζζημφκζ (Mentha pulegium) R² 0,98   ηαζ βζα ημ εοιάνζ  (Thymus 

vulgaris) R²  0,98 Ο νοειυξ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο υπμο ημ είδμξ αο-

ημθφεηαζ ήηακ α=1,36 εη  βζα ηδ νίβακδ(Origanum vulgare ssp, hirtum)  , βζα ημ θθζζημφκζ (Mentha 

pulegium)  α=0,34εη  βζα ημ εοιάνζ  (Thymus vulgaris) α=0,45εη. (Γζάβναιια 14,15,16). 
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  Γηάγξακκα 14: Ρπζκόο κήθνπο ηαμηαλζίαο  ηνπ είδνπο  Origanum vulgare 

ssp. hirtum ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 15: Ρπζκόο κήθνπο ηαμηαλζίαο  ηνπ είδνπο  Mentha Pulegium ζε ζπλ-

ζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 16: Ρπζκόο κήθνπο ηαμηαλζίαο  ηνπ είδνπο  Thymus vulgaris ζε 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 



 
 

 

 

18.5 Αξηζκόο βιαζηώλ 

 

Απυ ηδκ παναβμκηζηή ακάθοζδ ηδξ δζαζπμνάξ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ θοηζηχκ εζ-

δχκ πνμέηορε υηζ, ορδθή βναιιζηή ζοζπέηζζδ έδεζλε ηαζ μ νοειυξ αφλδζδξ ημο ανζειμφ ηςκ αθα-

ζηχκ   ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ  (Origanum vulgare ssp, hirtum)  ιε ζοκηεθεζηή 

πνμζδζμνζζιμφ R² κα είκαζ 0,98  βζα ημ θθζζημοκζμφ (Mentha pulegium)  R²  0,60, βζα ημ θαζηυιδθμ 

(Salvia officinalis)    R²  0,93  ηαζ βζα ημ εοιάνζ (Thymus vulgaris)   R² 0,94. Ο νοειυξ πμο παναηδ-

νείηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο υπμο ημ είδμξ ακαπηφζζεηαζ ςξ αοημθοέξ ήηακ α=1,24 βζα 

ηδ  νίβακδ (Origanum vulgare ssp, hirtum),   βζα ημ θθζζημοκζμφ (Mentha pulegium)  ήηακ α=0,50  , 

βζα ημ θαζηυιδθμ (Salvia officinalis)   ήηακ α=1,13 ηαζ βζα ημ εοιάνζ (Thymus vulgaris)  ήηακ α=1,01 

(εζηυκα 20) (Γζάβναιια 17, 18 , 19 , 20). 

 

 

Δηθόλα 20:  Thymus vulgaris  
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Γηάγξακκα 17: Ρπζκόο αξηζκνύ βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Origanum vulgare ssp. 

hirtum ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 18: Ρπζκόο αξηζκνύ βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Mentha Pulegium ζε ζπλζήθεο 

θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 19: Ρπζκόο αξηζκνύ βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Salvia officinalis ζε 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 20: Ρπζκόο αξηζκνύ βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Thymus vulgaris ζε ζπλζή-

θεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 



 
 

18.6 Μήθνο βιαζηώλ 

 

Απυ ηδκ παναβμκηζηή ακάθοζδ ηδξ δζαζπμνάξ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ θοηζηχκ εζ-

δχκ πνμέηορε υηζ, ορδθή βναιιζηή ζοζπέηζζδ έδεζλε ηαζ μ νοειυξ αφλδζδξ ημο ιήημοξ ηςκ αθα-

ζηχκ   ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ  (Origanum vulgare ssp, hirtum)  ιε ζοκηεθεζηή 

πνμζδζμνζζιμφ R² κα είκαζ 0,96 , βζα ημ θθζζημφκζ (Mentha pulegium)  R² ήηακ 0,89,    βζα ημ θαζηυ-

ιδθμ   ( Salvia officinalis)   ήηακ R² 0,99  ηαζ βζα ημ εοιάνζ (Thymus vulgaris)  R² ήηακ 0,91 . Ο νοε-

ιυξ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο υπμο ημ είδμξ αοημθφεηαζ ήηακ α=2,33εη   

ηδξ νίβακδξ  (Origanum vulgare ssp, hirtum) ( εζηυκα 21), βζα ημ θθζζημφκζ (Mentha pulegium) ήηακ  

α=1,22εη , βζα  ημ θαζηυιδθμ  ( Salvia officinalis)  ήηακ α=0,86εη  ηαζ βζα ημ εοιάνζ  (Thymus 

vulgaris)  ήηακ α=1,09εη  (Γζάβναιια 21, 22, 23, 24). 

 

 

Δηθόλα 21: Origanum vulgare ssp, hirtum   
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Γηάγξακκα 21: Ρπζκόο κήθνπο βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Origanum vulgare 

ssp.hirtum ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 22: Ρπζκόο κήθνπο βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Mentha Pulegium ζε ζπλζήθεο 

θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 23: Ρπζκόο κήθνπο βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Salvia officinalis ζε ζπλ-

ζήθεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 

Γηάγξακκα 24: Ρπζκόο κήθνπο βιαζηνύ  ηνπ είδνπο  Thymus vulgaris ζε ζπλζήθεο 

θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Κάκπνο ηεο Υίνπ 
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18.7  Νσπό –μεξό βάξνο 

Origanum vulgare ssp. hrtum 

Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ   ηδξ  ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ  ( 

Origanum vulgare ssp. hirtum)   ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 11,83g. Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζ-

ημφ είδμοξ ειθακίγεζ  ιέζδ ηζιή 1,03g .    Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ ηαλζακεζχκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακί-

γεζ ιέζδ ηζιή 1,50g  (Γζάβναιια 25) 

 

Γηάγξακκα 25:   Νςπυ  αάνμξ αθαζημφ – ηαλζακείαξ – θφθθςκ   ημο είδμοξ  Origanum vulgare ssp. hirtum 

Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ,    ηδξ  ηαθθζενβμφιεκδξ εθθδκζηήξ νίβακδξ  ( 

Origanum vulgare ssp. hrtum)    ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 0,5g. Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζημφ 

είδμοξ ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή  0,10g .    Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ ηαλζακεζχκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ 

ιέζδ ηζιή 0,13g  (Γζάβναιια 26) 

 

Γηάγξακκα 26:   Ξδνυ  αάνμξ αθαζημφ – ηαλζακείαξ – θφθθςκ   ημο είδμοξ  Origanum vulgare ssp. hirtum 
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 Mentha pulegium 

Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ ημο ηαθθζενβμφιεκμο θθζζημοκζμφ  ( Mentha 

pulegium)   ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 5,3 g. Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ  

ιέζδ ηζιή 1,3g .    Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ ηαλζακεζχκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 4,0g (Γζά-

βναιια 27) 

 

Γηάγξακκα 27:  Νςπυ  αάνμξ  αθαζημφ – ηαλζακείαξ – θφθθςκ   ημο είδμοξ  Mentha Pulegium 

Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ   ημο ηαθθζενβμφιεκμο θθζζημοκζμφ  ( Mentha 

pulegium)   ειθακίγεζ  ιέζδ ηζιή 0,46 g. Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ  

ιέζδ ηζιή 0,1g .    Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ ηαλζακεζχκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 0,16g 

(Γζάβναιια 28) 

 

 

Γηάγξακκα 28:  Ξδνυ   αάνμξ  αθαζημφ – ηαλζακείαξ – θφθθςκ   ημο είδμοξ  Mentha Pulegium 
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Salvia officinalis 

 

Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ   ημο  ηαθθζενβμφιεκμο θαζηυιδθμο  (Salvia 

officinalis)  ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 8,83g. Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ  

ιέζδ ηζιή 4,0g  (Γζάβναιια 29)  

 

Γηάγξακκα 29:  Νςπυ αάνμξ αθαζημφ –  θφθθςκ   ημο είδμοξ  Salvia officinalis 

Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ    ημο ηαθθζενβμφιεκμο θαζηυιδθμο ( Salvia 

officinalis)   ειθακίγεζ  ιέζδ ηζιή 3,83g. Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ  

ιέζδ ηζιή 3,0g (Γζάβναιια 30).     

 

Γηάγξακκα 30:  Ξδνυ  αάνμξ αθαζημφ –  θφθθςκ   ημο είδμοξ  Salvia officinalis 
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Thymus vulgaris 

Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ    ημο ηαθθζενβμφιεκμο εοιανζμφ (Thymus vul-

garis)   ειθακίγεζ  ιέζδ ηζιή 5,33 g. Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ  ιέζδ 

ηζιή1,16 g .    Σμ κςπυ αάνμξ ηςκ ηαλζακεζχκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 1,5 g (Γζά-

βναιια 31) 

 

Γηάγξακκα 31:    Νςπυ αάνμξ  αθαζημφ- ηαλζακείαξ –  θφθθςκ   ημο είδμοξ  Thymus vulgaris 

Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ αθαζηχκ  (g) ηςκ θοηζηχκ εζδχκ  ημο ηαθθζενβμφιεκμο εοιανζμφ  ( Thymus 

vulgaris)   ειθακίγεζ  ιέζδ ηζιή  2,5g. Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ θφθθςκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ  ιέ-

ζδ ηζιή 0,7 g .    Σμ λδνυ αάνμξ ηςκ ηαλζακεζχκ ημο θοηζημφ είδμοξ ειθακίγεζ ιέζδ ηζιή 0,6 g 

.(Γζάβναιια 32). 

 

Γηάγξακκα 32:    Ξδνυ  αάνμξ  αθαζημφ- ηαλζακείαξ –  θφθθςκ   ημο είδμοξ  Thymus vulgaris 
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19. Πεξηεθηηθόηεηα ζε Αηζέξην Έιαην  

 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ πενί εηαημζηζαίαξ πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ θοηζηχκ εζδχκ ζε αζ-

εένζμ έθαζμ πναβιαημπμζήεδηακ 3 οδνμαπμζηάλεζξ ηςκ 10 gr λδνάξ δνυβδξ βζα ηάεε ιζα απυ ηζξ ελε-

ηαγυιεκεξ πενζπηχζεζξ ηςκ  ιεθεημφιεκςκ εζδχκ ζημ ζηάδζμ ηδξ πθήνμοξ άκεζζδξ ζημ Κάιπμ ηδξ 

Υίμο  δθζηίαξ 1 έημοξ. Ακαθοηζηυηενα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ιέζςκ υνςκ πμο πνμέηορακ παναηίεε-

κηαζ παναηάης.  

 

19.1  Μέζε πνζνζηηαία πεξηεθηηθόηεηα της Origanum vulgare ssp. hirtum L.,  Mentha pulegium , 

Salvia officinalis και Thymus vulgaris. 

ημ παναηάης δζάβναιια πανμοζζάγμκηαζ μζ εηαημζηζαίεξ πενζεηηζηυηδηεξ  ζε αζεένζμ έθαζμ  ηςκ 

ηεζζάνςκ ελεηαγυιεκςκ εζδχκ ζημ ζηάδζμ ηδξ πθήνμοξ άκεδζδξ. 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ηδξ Origanum vulgare ssp. hirtum πανμοζίαζε 1,03% (v/w) αζεένζμο εθαίμο . Ζ 

πενζεηηζηυηδηα αζεένζμο εθαίμο ηδξ Mentha pulegium πανμοζζάζηδηε ζημ 1,3%(v/w).  Ζ πενζεηηζηυ-

ηδηα ημο Salvia officinalis πανμοζίαζε  0.72% (v/w) αζεένζμο εθαίμο . Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο Thymus 

vulgaris πανμοζίαζε  1,66% (v/w)  αζεένζμο εθαίμο . 

 

19.2 Πνζνηηθόο θαη Πνηνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο ησλ Αηζέξησλ Διαίσλ 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πδιεζμηοπζηχκ πνμθίθ ηςκ θοηζηχκ εζδχκ ζημ ζφκμθυ ημοξ πναβιαημπμζήεδηε 

ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ αένζαξ πνςιαημβναθία ηαζ θαζιαημιεηνίαξ ιαγχκ (GC-MS). Σα ζοζηαηζηά ηαο-

ημπμζήεδηακ ιε ζφβηνζζδ ημο πνυκμο ζοβηνάηδζδξ (Retention Time, R.T.) ηαζ ημο θάζιαημξ ιάγαξ 

ημοξ, ιε ηζξ ακηίζημζπεξ αζαθζμεήηεξ ημο θμβζζιζημφ ημο ιδπακήιαημξ ηαζ ηδκ αζαθζμβναθίαηδ ζο-

κέπεζα παναηίεεκηαζ ζοβηεκηνςηζηά δζαβνάιιαηα βζα ηάεε ελεηαγυιεκμ είδμξ πςνίζηά ιε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο ελεηάζηδηακ βζα ηα ηονίανπα ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο ημοξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origanum vulgare ssp. hirtum L.  
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Κονίανπμ ζοζηαηζηυ ημο αζεενίμο εθαίμο είκαζ δ ηανααηνυθδ ιε εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ απυ 70,45% 

έςξ 82,76% .  ζμ ακαθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε π-ηοιέκζμ  ειθακίγεηαζ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ 

απυ 10,11% έςξ 25,97%.  Ζ  δζαηφιακζδ ηςκ πμζμζηχκ βζα ημ β-ηενπζκέκζμ ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 

1,48% έςξ ηαζ 4,34%. Σέθμξ, ημ ηανομθοθθέκζμ ήηακ ζε ζηαεενά επίπεδα πενζεηηζηυηδηαξ ζε υθεξ 

ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ ημ πμζμζηυ πενζεηηζηυηδηάξ ημο δεκ λεπενκμφζε ημ 1%.  Άθθεξ μοζίεξ πμο πα-

νμοζίαζακ παιδθυ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ  ήηακ Diacetone alcohol, α- thujene, α- pinene, myrcene ,  

α-terpinene,  borneol, terpinolene, terpinen-4-ol ηαζ  b-bisabolene ηςκ μπμίςκ ημ πμζμζηυ δεκ λεπεν-

κμφζε ημ 1% (Γζάβναιια 33). 

 

Γηάγξακκα 33: Μέζδ Δηαημζηζαία Πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ηφνζςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθάζςκ ηδξ Origanum vulgare 

ssp. hirtum L. 

 

 

Ενδεικηικό αέριο τρωμαηογράθημα από ηην ανάλσζη ηοσ αιθέριοσ ελαίοσ ηης Origanum vulgare ssp. hirtum L ζηο ζηάδιο ηης 

πλήροσς άνθιζης . 
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Mentha pulegium 

Κονίανπμ ζοζηαηζηυ ημο αζεενίμο εθαίμο είκαζ δ πμοθεβηζυκδ ιε εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ απυ 62,97% 

έςξ 67,46%.  ζμ ακαθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε ζζμιεκευκδ ειθακίγεηαζ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ 

απυ 12,65 % έςξ 15,97% . Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ πμζμζηχκ βζα ημ ιεκευκδ ιε εφνμξ 

ηζιχκ απυ 10,95% έςξ ηαζ 12,88%. ζμ ακαθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε κεμιεκευκδ ειθακίγεηαζ 

εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ απυ 2,22% έςξ 2,48% .  Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ πμζμζηχκ βζα  

ηδ ηανααηνυθδ ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 1,30% έςξ ηαζ 2,02%, βζα ηδ δζαηεημκζηή αθημυθδ ιε εφνμξ ηζ-

ιχκ απυ 1,23% έςξ 1,70% ηαζ ηδ 3- μηηακυθδ ιε εφνμξ ηζιχκ  1,23% έςξ 1,44%. Άθθεξ μοζίεξ πμο 

πανμοζίαζακ παιδθυ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ  ήηακ α - πζκέκζμ,  πζπενζηυκδ,  εοιυθδ,  δ- θζιμκέκζμ ηαζ  

δ –βενιαηνέκζα   ηςκ μπμίςκ ημ πμζμζηυ δεκ λεπενκμφζε ημ 1% ( Γζάβναιια 34). 

 

 

 

Γηάγξακκα 34: Μέζδ Δηαημζηζαία Πενζεηηζηυηδηα ηςκ ηφνζςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθάζςκ ημο Mentha pulegium 

 

Ενδεικηικό αέριο τρωμαηογράθημα από ηην ανάλσζη ηοσ αιθέριοσ ελαίοσ ηης Mentha Pulegium ζηο ζηάδιο ηης πλήροσς άνθι-

ζης 
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Salvia officinalis 

Κονίανπμ ζοζηαηζηυ ημο αζεενίμο εθαίμο είκαζ δ α - εμοβζυκδ ιε εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ απυ 33,92% 

έςξ 35,75%.  ζμ ακαθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε  π- ηοιέκζμ   ειθακίγεηαζ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ 

απυ 28,12 % έςξ 30,95% . Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ πμζμζηχκ βζα ημ β - ηενπζκέκζμ ιε 

εφνμξ ηζιχκ απυ 15,01% έςξ ηαζ 16,14%. ζμ ακαθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε δζαηεημκζηή αθημυ-

θδ ειθακίγεηαζ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ απυ 3,36% έςξ 4,07% .  Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ 

πμζμζηχκ βζα  ηδ ηανααηνυθδ  ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 2,51% έςξ ηαζ 3,07% ηαζ βζα ημ ιέεοθμ αζεένα 

εοιυθδξ ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 2,20% έςξ 2,79%.  Δπίζδξ ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ πμζμ-

ζηχκ βζα  ημ ιονδέκζμ ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 1,48% έςξ ηαζ 1,84%,  ηαζ βζα ημ α- ηενπζκέκζμ   ιε εφνμξ 

ηζιχκ  1,50% έςξ 1,91%.  Άθθεξ μοζίεξ πμο πανμοζίαζακ παιδθυ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ  ήηακ α- 

εμοκυκδ, α –πζκέκζμ, α- πζκέκζμ,ιεεοθμ αζεένα ηανααηνυθδξ, μλζηυξ αμνκοθεζηέναξ,  θζκαθμυθδ,  

ηενπζκμθέκζμ, αμνκευθδ,  ε-ηανομθοθθέκζμ, ηενπζκέκ -4-μθ , ηαζ  ηςκ μπμίςκ ημ πμζμζηυ δεκ λεπεν-

κμφζε ημ 1%  (Γζάβναιια 35). 

 

Γηάγξακκα 35: Μέζδ Δηαημζηζαία Πενζεηηζηυηδηα ηςκ ηφνζςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθάζςκ ημο Salvia officinalis 

. 

 

Ενδεικηικό αέριο τρωμαηογράθημα από ηην ανάλσζη ηοσ αιθέριοσ ελαίοσ ηοσ  Salvia officinalis ζηο ζηάδιο ηης πλήροσς άνθι-

ζης 
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Thymus vulgaris 

Κονίανπμ ζοζηαηζηυ ημο αζεενίμο εθαίμο είκαζ δ εοιυθδ ιε εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ απυ 32,46% έςξ 

42,17%.  ζμ ακαθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε  εοηαθοπηυθδ  ειθακίγεηαζ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ 

απυ 8,75 % έςξ 16,52% . Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ πμζμζηχκ βζα ηδ ηαιθμνά ιε εφνμξ 

ηζιχκ απυ 8,08% έςξ ηαζ 22,83%. ζμ ακαθμνά ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε δζαηεημκζηή αθημυθδ ει-

θακίγεηαζ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ απυ 3,30% έςξ 5,79% .  Ακάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ πμ-

ζμζηχκ βζα  ηδ α- πζκέκζμ  ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 2,00% έςξ ηαζ 6,25%, βζα ημ α – ηανομθοθθέκζμ ιε 

εφνμξ ηζιχκ απυ 1,87% έςξ 4,72% ηαζ ηδ camphene  ιε εφνμξ ηζιχκ  1,15% έςξ 3,91%.  Δπίζδξ α-

κάθμβδ είκαζ ηαζ δ δζαηφιακζδ ηςκ πμζμζηχκ βζα  ημ κζνζδζθθμονέκζμ ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 1,89% έςξ 

ηαζ 3,22%, βζα ημ manool ιε εφνμξ ηζιχκ απυ 0,48% έςξ 3,77% ηαζ ημ α- πζκέκζμ   ιε εφνμξ ηζιχκ  

1,21% έςξ 2,03%.  Άθθεξ μοζίεξ πμο πανμοζίαζακ παιδθυ εφνμξ πενζεηηζηυηδηαξ  ήηακ ιονδέκζμ,  

ηενπζκέκζα,  αμνκευθδ,  ε-ηανομθοθθέκζμ, πμοθεβηζυκδ , pogostol, ηενπζκέκ -4-μθ , α- panasinsene ηαζ  

ημ επμλίδζμ II   ηςκ μπμίςκ ημ πμζμζηυ δεκ λεπενκμφζε ημ 1%  (Γζάβναιια 36). 

 

 

Γηάγξακκα 36: Μέζδ Δηαημζηζαία Πενζεηηζηυηδηα ηςκ ηφνζςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθάζςκ ημο  Thymus vulgaris 

 

Ενδεικηικό αέριο τρωμαηογράθημα από ηην ανάλσζη ηοσ αιθέριοσ ελαίοσ ηοσ Thymus vulgaris ζηο ζηάδιο ηης πλήροσς άνθιζη 
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20.πληειεζηήο Παξαιιαθηηθόηεηαο 

Πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ μιμζμιμνθία ηδξ ηαθθζένβεζαξ οπμθμβίζηδηε μ ζοκηεθεζηήξ 

παναθθαηηζηυηδηαξ βζα ημ φρμξ, ημκ ανζειυ ηςκ αθαζηχκ, ημ ιήημξ ηςκ αθαζηχκ, ηδ δζάιε-

ηνμ ηςκ αθαζηχκ, ημ ιήημξ ηδξ ηαλζακείαξ, ημ ανζειυ ηςκ ηαλζακεζχκ ηαζ ηδκ απυδμζδ ζε 

αζεένζμ έθαζμ ηαεεκυξ απυ ηα ηέζζενα ελεηαγυιεκα είδδ πςνζζηά. Γζα ηδ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ 

ηςκ δεδμιέκςκ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ζηαηζζηζηυ πνυβναιια 

STATGRAPHICS plus 2,1 (έηδμζδ 2010). H ζοβηνζηζηή ιεθέηδ έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ εδημβναι-

ιάηςκ (Box and whisker plot). 

20.1 Ύςνο θπηώλ 

Ο ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ημ φρμξ ηςκ θοηχκ ήηακ 20, ηαζ δ ιέζδ ηζιή ημο φρμοξ Origanum 

ssp. hirtum είκαζ 28,92cm  βζα ηδκ Mentha pulegium 17.72cm βζα ηo Salvia officinalis  23.81cm  ηαζ 

βζα ηo Thymus vulgaris 16.82cm. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ παναηάης πίκαηα (πίκαηαξ 1) ηαθφηενδ 

μιμζμιμνθία έπμοιε ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ Origanum vulgare ssp. hirtum ηαεχξ έπεζ ημ ιζηνυηενμ 

ζοκηεθεζηή παναθθαηηζηυηδηαξ (8.90%) , αημθμοεμφιεκδ απυ ηo Salvia officinalis (10.88%) αημ-

θμοεεί δ Thymus vulgaris ιε (11,47%), υπμο ηαζ ζε αοηυ ημ είδμξ δεκ έπμοιε ιεβάθδ παναθθαηηζηυ-

ηδηα ηαεχξ μ ζοκηεθεζηήξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ 20%. Μεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα θαίκεηαζ κα  έ-

πμοιε ζηδ Mentha pulegium ηαεχξ μ ζοκηεθεζηδξ παναθθαηηζηυηδηαξ είκαζ 22,02% (Γζάβναιια 37). 

Δπζπθέμκ, μζ ζοκηεθεζηέξ θμλυηδηαξ ηαζ ηφνηςζδξ ηαζ βζα ηα ηέζζενα είδδ εθυζμκ είκαζ ιζηνυηενμζ 

ημο 2 ηαζ ιεβαθφηενμζ ημο -2 ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα δείβιαηά ιαξ αημθμοεμφκ ηακμκζηή ηαηακμιή, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιπεναίκεηαζ ηαζ απυ ηα αηυθμοεα εδημβνάιιαηα βζα ημ φρμξ ηςκ θοηχκ . 

 

Δίδμξ Φοημφ Ανζειυξ 

παναηδ-

νδζεςκ 

Μέζδ 

Σζιή 

Σοπζηή 

απυηθζζδ 

οκηεθεζηήξ Πα-

ναθθαηηζηυηδηαξ 

Δθάπζζηδ Σζιή Μέβζζηδ 

Σζιή 

Δφνμξ 

Σζιχκ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Λμλυηδ-

ηαξ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Κφνης-

ζδξ 

Mentha pulegium 20 17,72 3,90244 22,0228% 13,0 26,5 13,5 1,91 0,38 

Origanum hirtum 20 28,925 2,57659 8,90783% 24,0 35,0 11,0 0,95 1,20 

Salvia officinalis 20 23,815 2,59256 10,8862% 21,0 30,0 9,0 2,00 1,27 

Thymus vulgaris 20 16,82 1,92971 11,4727% 13,0 20,0 7,0 -0,3 -0,4 

Πίλαθαο 1: Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή βζα ημ φρμξ ηςκ θοηχκ. Μέζμζ υνμζ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ίδζμ θαηζκζηυ 

βνάιια δζαθένμοκ ζδιακηζηά. φβηνζζδ ιε ηδ ιέεμδμ LSD βζα α=0,05. 
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Γηάγξακκα 37: Θδημβνάιιαηα βζα ημ φρμξ ηςκ ηεζζάνςκ εζδχκ (Box & Whisker Plots 

 

 

 

20.2 Αξηζκόο βιαζηώλ 

Ο ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ηςκ ανζειυ αθαζηχκ ηςκ θοηχκ ήηακ 20, ηαζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ α-

νζειχκ ηςκ αθαζηχκ ηδξ Origanum ssp. hirtum είκαζ 16,75cm  βζα ηδκ Mentha pulegium 10,1 cm βζα 

ηo Salvia officinalis  14,25cm  ηαζ βζα ηo Thymus vulgaris 15,05cm. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ πα-

ναηάης πίκαηα (πίκαηαξ 2) ηαθφηενδ μιμζμιμνθία έπμοιε ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ Origanum vulgare 

ssp. hirtum ηαεχξ έπεζ ημ ιζηνυηενμ ζοκηεθεζηή παναθθαηηζηυηδηαξ (7,21506%) , αημθμοεμφιεκδ 

απυ ηo Thymus vulgaris  (8,75013%) αημθμοεεί ημ Salvia officinalis  ιε (14,012%), υπμο ηαζ ζε αοηυ 

ημ είδμξ δεκ έπμοιε ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα ηαεχξ μ ζοκηεθεζηήξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ 20%. 

Μεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα θαίκεηαζ κα  ζηδ Mentha pulegium ηαεχξ μ ζοκηεθεζηδξ παναθθαηηζηυ-

ηδηαξ ηοιαίκεηαζ ημ 30,6266% (Γζάβναιια 38) . Δπζπθέμκ, μζ ζοκηεθεζηέξ θμλυηδηαξ ηαζ ηφνηςζδξ 

ηαζ βζα ηα ηέζζενα είδδ εθυζμκ είκαζ ιζηνυηενμζ ημο 2 ηαζ ιεβαθφηενμζ ημο -2 ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα 

δείβιαηά ιαξ αημθμοεμφκ ηακμκζηή ηαηακμιή, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιπεναίκεηαζ ηαζ απυ ηα αηυθμοεα 

εδημβνάιιαηα βζα ημ ανζειυ ηςκ αθαζηχκ  ηςκ θοηχκ . 
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Πίλαθαο 2: Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή βζα ημ ανζειυ αθαζηχκ ηςκ θοηχκ. Μέζμζ υνμζ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ίδζμ θαηζκζηυ 

βνάιια δζαθένμοκ ζδιακηζηά. φβηνζζδ ιε ηδ ιέεμδμ LSD βζα α=0,05. 

Δίδμξ Φοημφ Ανζειυξ 

παναηδ-

νδζεςκ 

Μέζδ 

Σζιή 

Σοπζηή απυηθζζδ οκηεθεζηήξ Πα-

ναθθαηηζηυηδηαξ 

Δθάπζζηδ 

Σζιή 

Μέβζζηδ 

Σζιή 

Δφνμξ 

Σζιχκ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Λμλυηδ-

ηαξ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Κφνης-

ζδξ 

Mentha pulegium 20 10,1 3,09329 30,6266% 6,0 16,0 10,0 1,3904 -0,392274 

Origanum hirtum 20 16,75 1,20852 7,21506% 15,0 19,0 4,0 0,249519 -1,04701 

Salvia officinalis 20 14,25 1,99671 14,012% 10,0 17,0 7,0 -0,94053 -0,299116 

Thymus vulgaris 20 15,05 1,31689 8,75013% 13,0 17,0 4,0 0,376579 -0,974673 

 

 

Γηάγξακκα 38:  Θδημβνάιιαηα βζα ημκ ανζειυ αθαζηχκ  ηςκ ηεζζάνςκ εζδχκ (Box & Whisker Plots) 
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20.3 Μήθνο  βιαζηώλ 

Ο ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ημ ιήημξ αθαζηχκ  ηςκ θοηχκ ήηακ 20, ηαζ δ ιέζδ ηζιή ημο ιή-

ημοξ ηςκ αθαζηχκ Origanum ssp. hirtum  είκαζ  27,02 cm  βζα ηδκ Mentha pulegium 17,105 cm βζα ηo 

Salvia officinalis  13,705cm  ηαζ βζα ηo Thymus vulgaris 14,9cm. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ παναηά-

ης πίκαηα (πίκαηαξ 3 ) ηαθφηενδ μιμζμιμνθία έπμοιε ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ Origanum vulgare ssp. 

hirtum ηαεχξ έπεζ ημ ιζηνυηενμ ζοκηεθεζηή παναθθαηηζηυηδηαξ (4,57169%) , αημθμοεμφιεκδ απυ 

ηo Salvia officinalis (9,67852%) αημθμοεεί ημ Thymus vulgaris ιε (12,3676%), υπμο ηαζ ζε αοηυ ημ 

είδμξ δεκ έπμοιε ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα ηαεχξ μ ζοκηεθεζηήξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ 20%. Με-

βάθδ παναθθαηηζηυηδηα θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ζηδ Mentha pulegium ηαεχξ μ ζοκηεθεζηδξ παναθθα-

ηηζηυηδηαξ είκαζ 37,3035%  (Γζάβναιια 39) . Δπζπθέμκ, μζ ζοκηεθεζηέξ θμλυηδηαξ ηαζ ηφνηςζδξ ηαζ 

βζα ηα ηέζζενα είδδ εθυζμκ είκαζ ιζηνυηενμζ ημο 2 ηαζ ιεβαθφηενμζ ημο -2 ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα 

δείβιαηά ιαξ αημθμοεμφκ ηακμκζηή ηαηακμιή, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιπεναίκεηαζ ηαζ απυ ηα αηυθμοεα 

εδημβνάιιαηα βζα ημ ιήημξ ηςκ αθαζηχκ  ηςκ θοηχκ. 

Πίλαθαο 3: Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή βζα ημ ιήημξ ηςκ αθαζηχκ  ηςκ θοηχκ . Μέζμζ υνμζ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ίδζμ 

θαηζκζηυ βνάιια δζαθένμοκ ζδιακηζηά. φβηνζζδ ιε ηδ ιέεμδμ LSD βζα α=0,05. 

Δίδμξ Φοημφ Ανζειυξ 

παναηδ-

νδζεςκ 

Μέζδ 

Σζιή 

Σοπζηή απυηθζ-

ζδ 

οκηεθεζηήξ Πα-

ναθθαηηζηυηδηαξ 

Δθάπζζηδ 

Σζιή 

Μέβζζηδ 

Σζιή 

Δφνμξ 

Σζιχκ 

οκηεθε-

ζηήξ Λμλυ-

ηδηαξ 

οκηεθεζηήξ 

Κφνηςζδξ 

Mentha pulegium 20 17,105 6,38077 37,3035% 7,2 27,7 20,5 0,435881 -1,34647 

Origanum hirtum 20 27,02 1,23527 4,57169% 25,0 29,0 4,0 0,0899693 -1,00863 

Salvia officinalis 20 13,705 1,32644 9,67852% 11,8 16,5 4,7 0,658121 -0,388861 

Thymus vulgaris 20 14,9 1,84277 12,3676% 12,2 18,0 5,8 0,409797 -1,24052 
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Γηάγξακκα 39: Θδημβνάιιαηα βζα ημ ιήημξ αθαζηχκ  ηςκ ηεζζάνςκ εζδχκ (Box & Whisker Plots) 

 

 

20.4 Γηάκεηξνο θόκεο 

Ο ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ηδ δζάιεηνμ ηυιδξ ηςκ θοηχκ ήηακ 20, ηαζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ δζαιέ-

ηνμο ηδξ ηυιδξ  ηδξ  Origanum ssp. hirtum  είκαζ  13,995 cm  βζα ηδκ Mentha pulegium 24,045cm βζα 

ηo Salvia officinalis  13,52cm  ηαζ βζα ηo Thymus vulgaris 10,015cm  πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ πα-

ναηάης πίκαηα  (πίκαηαξ 4) ηαθφηενδ μιμζμιμνθία έπμοιε ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ Mentha pulegium 

ηαεχξ έπεζ ημ ιζηνυηενμ ζοκηεθεζηή παναθθαηηζηυηδηαξ (7,34785%) , αημθμοεμφιεκδ απυ ηo Salvia 

officinalis (7,88119%) αημθμοεεί ημ Thymus vulgaris ιε (8,49283%), ηαεχξ αημθμοεεί ηαζ δ Origa-

num vulgare ssp. hirtum ιε ζοκηεθεζηή παναθθαηηζηυηδηαξ (14,1595%) υπμο ηαζ ζε αοηυ ημ είδμξ 

δεκ έπμοιε ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα ηαεχξ μ ζοκηεθεζηήξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ 20% (Γζάβναιια 

40).  Δπζπθέμκ, μζ ζοκηεθεζηέξ θμλυηδηαξ ηαζ ηφνηςζδξ βζα ηα ηέζζενα είδδ εθυζμκ είκαζ ιζηνυηενμζ 

ημο 2 ηαζ ιεβαθφηενμζ ημο -2 ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα δείβιαηά ιαξ αημθμοεμφκ ηακμκζηή ηαηακμιή,  

εηηυξ απυ ηδ Origanum vulgare ssp. hirtum πμο έπεζ ιεβαθφηενμ ζοκηεθεζηή θμλυηδηαξ ηαζ ηφνης-

ζδξ ιεβαθφηενμ ημο 2 ηαζ ιζηνυηενμ ημο -2  βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιπεναίκεηαζ ηαζ απυ ηα αηυθμοεα 

εδημβνάιιαηα βζα ηδ ιέζδ θοθθζηή επζθάκεζα ηςκ θοηχκ. 
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Πίλαθαο 4 : Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή βζα ηδ δζάιεηνμ ηυιδξ ηςκ θοηχκ.. Μέζμζ υνμζ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ίδζμ 

θαηζκζηυ βνάιια δζαθένμοκ ζδιακηζηά. φβηνζζδ ιε ηδ ιέεμδμ LSD βζα α=0,05. 

Δίδμξ Φοημφ Ανζειυξ 

παναηδ-

νδζεςκ 

Μέζδ 

Σζιή 

Σοπζηή απυηθζζδ οκηεθεζηήξ Πα-

ναθθαηηζηυηδηαξ 

Δθάπζζηδ 

Σζιή 

Μέβζζηδ 

Σζιή 

Δφνμξ 

Σζιχκ 

οκηεθε-

ζηήξ Λμ-

λυηδηαξ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Κφνηςζδξ 

Mentha pulegium 20 24,045 1,76679 7,34785% 20,5 27,0 6,5 -0,805103 -0,195914 

Origanum hirtum 20 13,995 1,98162 14,1595% 7,0 16,0 9,0 -4,35836 7,30712 

Salvia officinalis 20 13,52 1,06554 7,88119% 11,9 15,6 3,7 0,13181 -0,75336 

Thymus vulgaris 20 10,015 0,850557 8,49283% 8,0 11,5 3,5 -0,539907 0,211169 

 

Γηάγξακκα 40: Θδημβνάιιαηα βζα ηδ δζάιεηνμ ηυιδξ  ηςκ ηεζζάνςκ εζδχκ (Box & Whisker Plots) 
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20.5 Μήθνο Σαμηαλζίαο 

Ο ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ημ ιήημξ ηαλζακεζχκ  ηςκ θοηχκ ήηακ 20, ηαζ δ ιέζδ ηζιή ημο ιή-

ημοξ ηςκ ηαλζακεζχκ Origanum ssp. hirtum  είκαζ  2,81 cm  βζα ηδκ Mentha pulegium 0,96 cm ηαζ βζα 

ηo Thymus vulgaris 1,52cm. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ παναηάης  πίκαηα (πίκαηαξ  5)  ηαθφηενδ 

μιμζμιμνθία έπμοιε ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ Mentha pulegium ηαεχξ έπεζ ημ ιζηνυηενμ ζοκηεθεζηή 

παναθθαηηζηυηδηαξ (11,4109%) , αημθμοεεί ημ Thymus vulgaris  ιε (16,1997%), ηαεχξ  ηαζ αημθμο-

εεί ηαζ δ Origanum vulgare ssp. hirtum ιε ζοκηεθεζηή παναθθαηηζηυηδηαξ (17,6582%) υπμο ηαζ ζε 

αοηυ ημ είδμξ δεκ έπμοιε ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα ηαεχξ μ ζοκηεθεζηήξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ 

20%  (Γζάβναιια 41). Δπζπθέμκ, μζ ζοκηεθεζηέξ θμλυηδηαξ ηαζ ηφνηςζδξ ηαζ βζα ηα ηέζζενα είδδ 

εθυζμκ είκαζ ιζηνυηενμζ ημο 2 ηαζ ιεβαθφηενμζ ημο -2 ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα δείβιαηά ιαξ αημθμο-

εμφκ ηακμκζηή ηαηακμιή, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιπεναίκεηαζ ηαζ απυ ηα αηυθμοεα εδημβνάιιαηα βζα 

ημ ιήημξ ηςκ ηαλζακεζχκ ηςκ θοηχκ. 

Πίλαθαο 5 : Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή βζα ημ ιήημξ ηδξ ηαλζακείαξ ηςκ θοηχκ. Μέζμζ υνμζ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ίδζμ 

θαηζκζηυ βνάιια δζαθένμοκ ζδιακηζηά. φβηνζζδ ιε ηδ ιέεμδμ LSD βζα α=0,05. 

Δίδμξ Φοημφ Ανζειυξ 

παναηδ-

νδζεςκ 

Μέζδ 

Σζιή 

Σοπζηή απυηθζζδ οκηεθεζηήξ Πα-

ναθθαηηζηυηδηαξ 

Δθάπζζηδ 

Σζιή 

Μέβζζηδ 

Σζιή 

Δφνμξ 

Σζιχκ 

οκηεθε-

ζηήξ Λμ-

λυηδηαξ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Κφνηςζδξ 

Mentha pulegium 20 0,96 0,109545 11,4109% 0,8 1,2 0,4 0,214425 -0,124825 

Origanum hirtum 20 2,81 0,496196 17,6582% 1,9 3,7 1,8 -0,356884 -0,660111 

Thymus vulgaris 20 1,52 0,246235 16,1997% 1,1 2,0 0,9 0,992051 -0,300875 

 

Γηάγξακκα 41: Θδημβνάιιαηα βζα ημ ιήημξ ηαλζακείαξ ηςκ ηεζζάνςκ  εζδχκ (Box & Whisker Plots) 
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20.6 Αξηζκόο Σαμηαλζίαο 

Ο ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ βζα ημκ ανζειυ ηαλζακεζχκ  ηςκ θοηχκ ήηακ 20, ηαζ δ ιέζδ ηζιή ημο 

ανζειμφ ηςκ ηαλζακεζχκ Origanum ssp. hirtum  είκαζ  9,7 cm  βζα ηδκ Mentha pulegium 7,4 cm ηαζ 

βζα ηo Thymus vulgaris 14,15cm. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημκ παναηάης πίκαηα (πίκαηαξ 6) ηαθφηενδ 

μιμζμιμνθία έπμοιε ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο Thymus vulgaris ηαεχξ έπεζ ημ ιζηνυηενμ ζοκηεθεζηή πα-

ναθθαηηζηυηδηαξ (10,0665%) , αημθμοεεί δ Origanum vulgare ssp. hirtum ιε (14,6178%), υπμο ηαζ 

ζε αοηυ ημ είδμξ δεκ έπμοιε ιεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα ηαεχξ μ ζοκηεθεζηήξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ 

20%. Μεβάθδ παναθθαηηζηυηδηα θαίκεηαζ κα  ζηδ Mentha pulegium ηαεχξ μ ζοκηεθεζηδξ παναθθα-

ηηζηυηδηαξ ηοιαίκεηαζ ημ 31,7375% (Γζάβναιια 42).Δπζπθέμκ, μζ ζοκηεθεζηέξ θμλυηδηαξ ηαζ ηφνης-

ζδξ ηαζ βζα ηα ηέζζενα είδδ εθυζμκ είκαζ ιζηνυηενμζ ημο 2 ηαζ ιεβαθφηενμζ ημο -2 ζοιπεναίκμοιε 

υηζ ηα δείβιαηά ιαξ αημθμοεμφκ ηακμκζηή ηαηακμιή, βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοιπεναίκεηαζ ηαζ απυ ηα 

αηυθμοεα εδημβνάιιαηα βζα ημκ ανζειυ ηςκ ηαλζακεζχκ ηςκ θοηχκ. 

Πίλαθαο 6 : Πενζβναθζηή ζηαηζζηζηή βζα ημ ανζειυ ηαλζακείαξ ηςκ θοηχκ. Μέζμζ υνμζ πμο δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ίδζμ θαηζ-

κζηυ βνάιια δζαθένμοκ ζδιακηζηά. φβηνζζδ ιε ηδ ιέεμδμ LSD βζα α=0,05. 

Δίδμξ Φοημφ Ανζειυξ 

πανα-

ηδνδ-

ζεςκ 

Μέζδ 

Σζιή 

Σοπζηή απυηθζζδ οκηεθεζηήξ 

Παναθθαηηζηυ-

ηδηαξ 

Δθάπζζηδ 

Σζιή 

Μέβζζηδ 

Σζιή 

Δφνμξ 

Σζιχκ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Λμλυηδ-

ηαξ 

οκηεθε-

ζηήξ 

Κφνης-

ζδξ 

Mentha 

pulegium 

20 7,4 2,34857 31,7375% 4,0 13,0 9,0 1,68928 0,755148 

Origanum 

hirtum 

20 9,7 1,41793 14,6178% 7,0 13,0 6,0 1,30783 0,70272 

Thymus vulgaris 20 14,15 1,42441 10,0665% 12,0 17,0 5,0 0,575763 -

0,724882 

 

Γηάγξακκα 42: Θδημβνάιιαηα βζα ημκ ανζειυ  ηαλζακείαξ ηςκ ηεζζάνςκ  εζδχκ (Box & Whisker Plots) 
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VI. ΤΕΖΣΖΖ 

Μνξθνινγηθή θαη Φαηλνινγηθή Γηαθνξνπνίεζε ησλ ΑΦΦ  

 

ηζξ ιμνθμθμβζηέξ ιεηνήζεζξ δεκ δζαπζζηχεδηακ δζαθμνέξ ζημ ηάεε είδος Origanum vulgare  ssp. 

hirtum,  Mentha pulegium , Thymus vulgaris  και Salvia officinalis . Γεδμιέκμο υηζ υθα ηα είδδ αοημ-

θφμκηαζ ζε υθμ ζπεδυκ ημκ εθθαδζηυ πχνμ ηαζ θυβς ηδξ αολδιέκδξ πνμζανιμζηδηυηδηαξ ημοξ είκαζ 

δζηαζμθμβδιέκεξ μζ ορδθυηενεξ ηζιέξ ζηα πενζζζυηενα παναηηδνζζηζηυ υπςξ είκαζ ημ φρμξ ηςκ θο-

ηχκ ηαζ ηδκ δζάιεηνμ ηυιδξ απυ ιεθέηεξ πμο έβζκακ πάκς ζε αοημθοή είδδ.  

Σα απμηεθέζιαηα  ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε αοηά πμο πνμέηορακ απυ ακηίζημζπδ ένεοκα ημο Α. Αζ-

ζανζςηάηδ πάκς ζημ είδμξ Origanum vulgare  ssp. hirtum ζημ πθαίζζμ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ ημο ιεθέ-

ηδξ πμο εηπμκήεδηε ζημκ αβνυ ημο ΓΠΑ ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 2016-2017. οβηεηνζιέκα ζφι-

θςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα θαίκεηαζ υηζ ημ φρμξ ζημ είδμξ Origanum vulgare  ssp. hirtum ήηακ ηαηά 

πμθφ ιεβαθφηενμ  απυ ημ φρμξ πμο πανμοζζάζηδηε ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ ημο 2016 ζηδκ πενζμπή 

Κάιπμξ ηδξ Υίμο. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ πνμζανιμζηδηυηδηα ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ΑΦΦ 

ζηζξ ζοκεήηεξ   ημο  Κάιπμο ηδξ Υίμο. φιθςκα ιε ηδκ ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ ημο Ν. Καδυβθμο ημ 

είδμξ T. Capitatα πανμοζίαζε παιδθυηενεξ ηζιέξ υζμ αθμνά ημ φρμξ ηςκ θοηχκ ηαζ ημ ιήημξ ημο 

αθαζημφ αθθά ορδθυηενεξ ηζιέξ ζε ιήημξ ηαλζακείαξ ηαζ ανζειυ ηαλζακείαξ . 

 Ζ αφλδζδ ημο φρμοξ ηςκ είδχκ ηςκ ΑΦΦ παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα πνχηδ θάζδ ζηένδζδξ υπμο δ 

αφλδζδ ζοκηεθείηαζ ιε ανβυ νοειυ (MacDowell 1973).  Απυ ημ ζδιείμ υιςξ αοηυ ηαζ ιεηά μ νοειυξ 

αφλδζδξ θαιαάκεζ υθμ ηαζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ( δ ηαιπφθδ αφλδζδξ βίκεηαζ εηεεηζηή) μζ μπμίεξ πνμ-

ζεββίγμοκ ιία ιέβζζηδ ηζιή ζημ ζδιείμ ακηζζηάειζζδξ (inflexion point). ηδκ ζοκέπεζα, μ νοειυξ αφ-

λδζδξ ημο φρμοξ ιεζχκεηαζ ηαζ δ ακάπηολδ δζαηυπηεηαζ υζμ πθδζζάγεζ δ διενμιδκία ημπήξ – ζοθθμ-

βήξ, ημο πνμξ απυζηαλδ θοηζημφ οθζημφ. ε ανηεηέξ ιεθέηεξ ηαηά ημ πανεθευκ πνδζζιμπμζήεδηε δ 

ελίζςζδ Richards βζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ νοειχκ ακάπηολδξ θοηζηχκ εζδχκ (Karamanos et al, 2009, 

Βαπαιίδδξ ,2013). ημ φρμξ ηςκ θοηχκ , ζηδ ιέζδ θοθθζηή επζθακεία ημο θοημφ , ζημ ιήημξ αθα-

ζηχκ , ζημκ ανζειυ ηςκ αθαζηχκ, ζημκ ανζειυ ηςκ ηαλζακεζχκ , ζημ ιήημξ ηαλζακεζχκ οπμθμβίζηδηε 

μ νοειυξ αφλδζδξ βζα ηα ηέζζενα ιεθεημφιεκα είδδ ηαζ ηα δεδμιέκα είπακ πμθφ ηαθή πνμζανιμβή 

ζηδκ ελίζςζδ ιε ημ R
2
 κα

 
ηοιαζκέηαζ απυ 0.81-0.99. Οζ  επζδνάζεζξ ηςκ ααζμηζηχκ παναβυκηςκ ζφι-

θςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ιπμνμφ κα δζαπςνζζημφκ ςξ ελήξ: 

 Ζ εηεεηζηή θάζδ ηδξ αφλδζδξ ημο φρμοξ ηςκ ΑΦΦ πενζμνίγεηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ κενμφ 

ηάηζ πμο θαίκεηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ ΑΦΦ δ μπμία ζοιπίπηεζ ιε ηδκ άκμδμ ηδξ εενιμ-

ηναζίαξ ηαζ ηδκ ιείςζδ ανμπυπηςζεςκ. 

 Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηςκ ΑΦΦ ήηακ ημ πνυαθδια 

θεζροκδνίαξ πμο οπήνπε ζηδ Υίμ ημ έημξ 2016 ηαζ μ Γήιμξ δεκ πανείπε κενυ πνμξ άν-

δεοζδ . Οπυηε δ έθθεζρδ κενμφ μδδβεί ζε ιείςζδ ημο νοειμφ ακαπηολήξ ημοξ. 

Δζδζηυηενα , ημ ηεθζηυ φρμξ ηςκ ΑΦΦ ιπμνεί κα επδνεάζηδηε απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ε-

δαθζηήξ οβναζίαξ ( Costerhuis and cartwright 1983, Duggan and Fowler,2006; 

Elhanietal, 2007; Mirbahar etal 2009; Chenetal 2012;)   

ζμ αθμνά ημοξ νοειμφξ αφλδζδξ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ  παιδθυηενεξ ηζιέξ  πνμέηορακ απυ ακηί-

ζημζπδ ένεοκα ζημ πθαίζζμ ιεηαπηοπζαηήξ ιεθέηδξ ημο Ν. Καδυβθμο ηδκ πενζυδμ 2013-2014 ζημκ 
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πεζναιαηζηυ αβνυ ημο ΓΠΑ ζηδκ πενζμπή Γοαθυξ ζηα πάηα . Αοηυ ίζςξ κα πνμέηορε βζαηί ηο T. 

Capitata ημ μπμίμ πνμήθεε απυ ηδκ Κεθαθμκζά δεκ ηαηέθενε κα εβηαηαζηαεεί επζηοπχξ ζημκ πεζνα-

ιαηζηυ αβνυ ημο  .  Αοηυ ίζςξ κα μθείθεηαζ ηαζ ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηνάηδζακ ηα-

ηά ημ ιήκα ιεηαθφηεοζδξ ηςκ ηεθαθμκίηζηςκ εζδχκ , μζ μπμίεξ δεκ ήηακ ζε ιεβάθμ ααειυ εοκμσηεξ 

(Cainada 1999; Κμκηυξ  2006). Ακηίεεηα ιε ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ (νοειυξ ακάπηολδ φ-

ρμοξ ηαζ ιήημξ αθαζηχκ ηδξ Origanum vulgare ssp.hitum  ) ένπεηαζ απυ ακηίζημζπδ ένεοκα ιεηαπηο-

πζαηήξ ιεθέηδξ ημο Α. Αζζανζςηάηδ , ειθακίγμοκ ορδθυηενεξ ηζιέξ ζημοξ νοειμφξ ακάπηολδξ απυ 

αοημφξ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο ηαζ ίζςξ αοηυ κα μθείθεηαζ ζε πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ 

ηαηά ημ ιήκα ιεηαθφηεοζδξ ή ηαηά ημοξ ιήκεξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ.  

ζμ αθμνά ημοξ νοειμφξ αφλδζδξ ημο φρμοξ ηςκ θοηχκ , ημο ανζειμφ ηαλζακείαξ ένπμκηαζ ζε ακηί-

εεζδ ιε αοηά πμο πνμέηορακ απυ ηδκ δζδαηημνζηή δζαηνζαή ηδξ Δ. Φακμονίμο  πάκς ζηδ Origanum 

vulgare  ssp. hirtum ζηδκ πενζμπή ηδξ Κς ηαηά ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 2015-2016 ιε  ηδκ ειθάκζζδ 

ιεβαθφηενμο νοειμφ αφλδζδξ απυ αοηά ηδξ πενζμπήξ ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο . ημ ιυκμ πμο παναηδ-

νμφιε ημ ακηίεεημ δδθαδδ ιεβαθφηενμ νοειυ αφλδζδξ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο είκαζ ζημ 

νοειυ αφλδζδξ ζημκ ανζειυ ηςκ αθαζηχκ ηαζ αοηυ ίζςξ κα μθείθεηαζ ζε πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ.   

ζμ αθμνά ημ Salvia officinalis ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ζπεηζηή ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζδεδηε ζηδκ Σμονηία ( Moustafa Ozkan and Erhan Soy 2007)  δ μ-

πμία πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ζημ φρμξ ημο θοημφ ηαζ  ηδ δζάιεηνμ ηδξ ηυιδξ αοηυ ίζςξ κα 

μθείθεηαζ ζηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηνάηδζακ ζηδκ πενζμπή ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο . 

ηδκ Mentha pulegium ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ένπμκαηζ ζε ακηίεεζδ ιε ιεθέηδ ιε 

ορδθυηενεξ ηζιέξ ζημ ιήημξ ηςκ αθαζηχκ αθθά παιδθυηενεξ ηζιέξ ζηδκ δζάιεηνμ ηυιδξ , ιεθέηδ δ 

μπμία πναβιαημπμζήεδηε ζημ Παηζζηάκ  ( Shazia Erum Muhamad, Nacemullah and Shahid Massod , 

Pakistan 2012) 

. ζμ αθμνά ημ κςπυ ηαζ ημ λδνυ αάνμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ πανμοζίαζε ιζηνυηενεξ ηζιέξ απυ ηδκ 

ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ ημο Α. Αζζανζςηάηδ  πάκς ζηδ Origanum vulgare  ssp. hirtum αοηυ ίζςξ κα 

μθείθεηαζ ζε πανάβμκηεξ υπςξ ημ πενζαάθθμκ , ημ έδαθμξ ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημο θοηζημφ είδμοξ 

ζημκ ηυπμ εβηαηάζηαζδξ . ε ακηίεεζδ υιςξ ένπεηαζ δ πανμφζα ιεθέηδ ιε ηδκ ειθάκζζδ ιεβαθφηε-

νςκ ηζιχκ ηυζμ ζε κςπυ υζμ ηαζ ζε λδνυ αάνμξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ ημο Ν. Καδυ-

βθμο, αοηυ ίζςξ μθείθεηαζ ζε πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. 

Απυ ημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκηεθεζηή παναθθαηηδηυηδηαξ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ εκηυξ ημο 

ίδζμο είδμοξ , ελήθεε ημ ζοιπέναζια υηζ οπάνπεζ μιμζμιμνθία εκηυξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ημο ίδζμο εί-

δμοξ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ Mentha pulegium   πμο πανμοζζάγεζ ακμιμζμιμνθία  ζε παναηηδνζζηηά 

υπςξ φρμξ θοηχκ , ανζειυξ αθαζηχκ , ιήημξ αθαζηχκ ηαζ ανζειυ ηαλζακείαξ, ηαεχξ ηαζ δ Origanum 

vulgare ssp.hitum   ζηδ δζάιεηνμ ηυιδξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ υηζ ηα θοηάνζα πνμήθεακ απυ 

εββεκή πμθθαπθαζζαζιυ (ζπμνυθοηα) , επζαεααζχκμκηαξ ηζξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ υηζ ιε ημκ α-

βεκή πμθθαπθαζζαζιυ επζηοβπάκεηαζ δ μιμζμιμνθία ιζαξ ηαθθζένβεζαξ. 

 

 

Πεξηεθηεθόηεηα ζε αηζέξην έιαην 
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πςξ  είκαζ βκςζηυ απυ ηδ αζαθζμβναθία ηαζ ζζπφεζ βζα υθα ηα πμθοεηή θανιαηεοηζηά ηαζ ανςιαηζ-

ηά θοηά δ εηαημζηζαία απυδμζδ ηάεε είδμοξ θηάκεζ ζημ ιέβζζημ υηακ δ ηαθθζένβεζα ανίζηεηαζ ζημ 

ηνίημ έημξ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ . ηδκ πενίπηςζδ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ελεηάζηδηε δ πενζεηηδηυ-

ηδηα ζημ πνχημ έημξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ ηεζζάνςκ εζδχκ ζημκ Κάιπμ ηδξ Υίμο ηαηά ημ ζηάδζμ 

ηδξ πθήνμοξ άκεζζδξ. Δπζπθέμκ ελεηάζηδηε δ πενζεηηδηυηδηα ζε αζεένζμ έθαζμ ηςκ άκεεςκ ηαζ ηςκ 

θφθθςκ ηςκ εζδχκ . ε δζάθμνεξ ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ (Giletal, 2002; Rajewara raoetal,1996; 

Pluharetal,2002; Καηζζχηδξ ηαζ Υαηγμπμφθμο 2010) έπεζ παναηδνδεεί πςξ δ πενζεηηδηυηδηα ζε αζ-

εένζμ έθαζμ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ ανμπυπηςζδξ.. Δπίζδξ ζφιθς-

κα ιε ημοξ Azizietal (2009) δ αέθηζζηδ πανμπή κενμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθαζηζηήξ ακάπηολδξ ηαζ 

ηδξ επζιήηοκζδξ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ ΑΦΦ ηαζ μ πενζμνζζιυξ ηδξ πανμπήξ κενμφ ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ 

ακεμθμνίαξ ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ πενζεηηδηυηδηα ημο αζεένζμο εθαίμο. Αοηυ θαίκεηαζ υηζ δεκ ζοι-

ααίκεζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ , βζα ημ θυβμ υηζ είπαιε ημ πνυαθδια ηδξ θεζροκδνίαξ. 

οβηεηνζιέκα ημ πμζμζηυ αζεένζμο εθαίμο πμο πανμοζίαζε ημ Thymus vulgaris ήηακ 1,66% (v/w) ,  δ 

Mentha pulegium  1,30% (v/w) , δ Origanum vulgare ssp.hitum   1,03% (v/w) ηαζ ημ Salvia officinalis 

0,72% (v/w). 

Κφνζμ ζοζηαηζηυ υζμ αθμνά ημο αζεένζμο εθαίμο , ηδξ Origanum vulgare ssp.hitum ιε ηδκ ιέεμδμ 

ηδξ παναθααήξ ήηακ δ ηανααηνυθδ αημθμοεμφιεκδ απυ ημ π- ηοιέκζμ , ημ β- ηενπέκζμ ηαζ ημ ηανομ-

θοθθέκζμ. φιθςκα ιε ημοξ Kokkini ηαζ Vokou (1989) ηαζ Krimeretal (1995), δ ηανααηνυθδ ακαθέ-

νεηαζ ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ Origanum vulgare ssp.hitum     ηαζ ημο C. capita-

tus.  ηδκ πανμφζα ιεθέηδ υζμ αθμνά ημ Thymus vulgaris ηφνζμ ζοζηαηζηυ ήηακ δ εοιυθδ αημθμο-

εμφιεκδ απυ ηδκ εοηαθοπηυθδ , ηαιθμνά ηαζ δζαηεημκζηή αθημυθδ.  ζμ αθμνά ηδκ Origanum vul-

gare ssp.hitum    ηα απμηεθέζιαηα ένπμκηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηα αοημθοή θοηά ηδξ Ηηανίαξ (Econo-

mou et al 2011) ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε αοηά ημο Vokou et al (1993)  ηαζ  Daferera et al (2003) πμο ακα-

θένμοκ υοζ δ εοιυθδ απμηεθμφζε ημ πζμ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ Origanum 

vulgare ssp.hitum    ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ . Οζ Kokkini ηαζ Vokou (1989)  ακαθένμοκ 

ηδκ ηανααηνυθδ ςξ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο εθαίμο ηδξ Origanum vulgare ssp.hitum   . Ζ ηανααηνυ-

θδ επίζδξ ακαθένεηαζ ςξ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο C.capitatus ηυζμ ζηδκ Δθθάδα 

( Kokkini & Vokou 1989)  υζμ ηαζ ζε άθθεξ ιεζμβεζαηέξ πχνεξ (Sendrea & Curat 1980, Falchi –

Delitalaetal 1983).  ε ακηίεεζδ ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ζηδκ μπμία ημ Thymus vulgaris  πανμοζζάγεζ 

ςξ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδκ εοιυθδ. Δπίζδξ απυ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε 

ζηδκ Σμονηία ( N. Kirimer, T. Ozek and K.H.C. Basel πάκς ζημ είδμξ Origanum vulgare ssp.hitum     

παναηδνήεδηε υηζ ηα απμηεθέζια βζα ηα ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο ζοιθςκμφκ   ιε ηδκ πανμφ-

ζα ιεθέηδ ιε ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδκ ηανααηνυθδ αημθμοεμφιεκα απυ ημ π-ηοιέκζμ, β-ηενπζκέκζμ ηαζ 

ηανομθοθθέκζμ, αθθά ιε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυδμζδξ αζεένζμο εθαίμο (2,38%) απυ ηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ πμο είπε (1,03%), αοηυ είκαζ πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζε πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ.  φιθςκδ 

ένπεηαζ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ εναία (Marija Boskovic, Nemaja, Zdravkovic, Jelena 

Ivanovic, Jelena Jnjic, Jasna Djordjevic, Marija Starcevic, Milan Z. Bltic)   υηζ   ηονίανπμ   ζοζηαηζηυ 

ημο   Thymus  vulgaris  είκαζ  δ εοιυθδ.   ε ακηίεεζδ ιε ηδκ πανμφζα ιεθέηδ   ηαζ ιε πμζμζηυ αζεέ-

νζμο εθαίμο  (1,66%) ζημ Thymus vulgaris είκαζ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ Ηνάκ (Azizollah 

Nezhadali, Majid Rajabian, Parastoo Pourali, Fatemeh Amini  ) ιε  παιδθυηενμ πμζμζηυ αζεένζμο 

εθαίμο (1,39%)  . ζμ αθμνά ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο αζεένζμο εθαίμο ημο Salvia officinalis ήηακ δ α-

εμοκυκδ  αημθμοεμφιεκδ απυ ημ π-ηοιέκζμ , β- ηενπέκζμ ηαζ δ δζαηεημκζηή αθημυθδ. φιθςκδ ιε 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ είκαζ ιε ηονίανπμ ζοζηαηζηυ ηδκ α-εμοκυκδ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε 

ζηδκ Νυηζα Βναγζθία (Ahmad Ghorbani, Mahdi Esmaeilizadeh)  αθθά ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα αημ-

θμοεμφιεκα ζοζηαηζηά πμο οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ δ εοηαθοπηυθδ, δ ηαιθμνά ηαζ δ αμνκευθδ. ε α-
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κηίεεζδ ιε ημ πμζμζηυ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ 0,72% (v/w) ένπεηαζ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε 

ζηδκ Δζεμκία (Ain Raal, Anne Orav & Elmar Arak) ηαζ πανμοζίαζε πμζμζηυ 2,2%,. Κφνζμ ζοζηαηζ-

ηυ ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ Mentha pulegium   ήηακ δ πμοθεβηζυκδ δ μπμία είκαζ ζφιθςκδ ιε δφμ 

ιεθέηεξ εη  ηςκ μπμίςκ δ ιία πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αθβενία  (Habiba Boukherbti, Adel Nadjib 

Chaker, Hami Belhadj Farida Sahli , Messaoud Ramdhani, Hacire Kaouer and Daoud Har zallah 

2011) ηαζ δ άθθδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Οονμοβμοάδ  (Daniel Lorenzo , Daniel Paz, Eduardo 

Dellacassa , Phillip Davies, Roser Vila and Salvar nigerol,2002), ιε ηδκ μπμία ηεθεοηαία ζοιθςκεί 

ηαζ ζηα αηυθμοεα ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο  υπςξ δ ζζμιεκευκδ , αημθμοεεί δ ιεκευκδ ηαζ  

ηέθμξ δ κεμιεκευκδ.  ακ πμζμζηυ αζεένζμο εθαίμο δ πανμφζα ιεθέηδ πανμοζζάγεζ 1,30% ορδθυηε-

νδ απυδμζδ απυ ηδκ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αθβενία (Habiba Boukhebti, Adel Nadjib 

Chaker, Hani Belhadj, Farida Sahli, Messaoud Ramdhani, Hocine Laouer and Daoud Harzallah) αθθά 

παιδθυηενδ απυδμζδ απυ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ Μανυηημ ( E. Derwich, Z. Benziane 

and R. Taouil 2010) ιε πμζμζηυ αζεένζμο εθαίμο 1,66%. 
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VII. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ επζηνέπμοκ ηδκ ελαβςβή ηςκ παναηάηςκ μοζζαζηζηχκ ζοιπεναζιά-

ηςκ: 

 Ζ πενζμνζζιέκδ ακάπηολδ ημο οπένβεζμο ιένμοξ ηςκ θοηχκ πμο παναηδνήεδηε μθείθεηαζ 

ζημ βεβμκυξ πςξ ηα θοηά ανίζημκηαζ ζημ πνχημ έημξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ ζπμ-

νυθοηα. 

 Ζ έθθεζρδ κενμφ θαίκεηαζ υηζ επδνέαζε ανηεηά ηα ιμνθμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ .   

 θα ηα είδδ θαίκεηαζ υηζ πνμζανιυζηδηακ ζηακμπμζδηζηά ζημ πενζαάθθμκ ημο Κάιπμο ηδξ 

Υίμο , θυβς ηδξ αφλδζδξ ή ηδξ ζηαεενυηδηαξ πμο πανμοζίαζακ ηα απμηεθέζιαηα ηυζμ ζηα 

θοηζηά υζμ ηαζ ζηα πδιζηά παναηηδνζζηζηά. 

 Μεβάθμ νοειυ αφλδζδξ ζημ φρμξ ζδιεζχεδηε ζηδκ Origanum vulgare ssp. hirtum, ζε ζπέζδ 

ιε ηα άθθα θοηζηά είδδ. 

 Ζ Mentha Pulegium είπε ημ ιεβαθφηενμ νοειυ αφλδζδξ ζηδ δζάιεηνμ ηδξ ηυιδξ ημο θοημφ, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ δείπκεζ ηδκ ένπμοζα ακάπηολδ ημο είδμοξ. 

 Σμ Salvia officinalis  δεκ ειθάκζζε ακεμθυνμοξ αθαζημφξ ηαηά ημ πνχημ έημξ ηδξ ηαθθζέν-

βεζαξ. 

 Σμ ηεθζηυ φρμξ ηςκ θοηχκ επδνεάζηδηε απυ ααζμηζημφξ πανάβμκηεξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ακά-

πηολδξ , υπςξ είκαζ δ εενιμηναζία ηαζ δ ανμπυπηςζδ. 

 Μζηνυηενδ παναθθαηηζηυηδηα εκηυξ ημο ίδζμο θοηζημφ είδμοξ είπε δ Origanum vulgare ssp. 

hirtum, αάζδ υθςκ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ιεηνήεδηακ .  

 Ακηίεεηα δ ιεβαθφηενδ παναθθαηηζηυηδηα ζδιεζχεδηε ζηδ Mentha pulegium . . Σμ βεβμκυξ 

αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα θοηάνζα πνμήθεακ απυ εββεκή πμθθαπθαζζαζιυ (ζπμνυθοηα). Δ-

πζαεααζχκμκηαξ ηζξ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ υηζ ιε ημκ αβεκή πμθθαπθαζζαζιυ επζηοβπάκε-

ηαζ δ μιμζμιμνθία ηδξ ηαθθζένβεζαξ. 

 Ζ αφλδζδ ζηα κςπά ηαζ λδνά αάνδ εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζηδκ δθζηία ηδξ ηαθθζένβεζαξ , 

εκχ δ ζηαεενυηδηα ζημοξ δζάθμνμοξ ααζμηζημφξ πανάβμκηεξ.  

 Γζα ηδκ ιέηνδζδ ηςκ νοειχκ ακάπηολδξ ηςκ θοηζηχκ εζδχκ πνδζζιμπμζήεδηε δ ελίζςζδ 

Richards ηαζ βζα ηα  ηέζζενα ιεθεημφιεκα είδδ ηαζ ηα δεδμιέκα είπακ πμθφ ηαθή πνμζανιμ-

βδ ζηδκ ελίζςζδ ιε ημ R
2    

κα ηοιαίκεηαζ απυ 0,81 – 0,99 . 

 ζμ αθμνά ηζξ εηαημζηζαίεξ πενζεηηζηυηδηεξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ζδιεζχεδηακ παιδθυηενα 

πμζμζηά ζε ζφβηνζζδ ιε αοηά πμο ακαθένμκηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία βεβυκμξ ημ μπμίμ 

μθείθεηαζ πζεακχξ ζε ααζμηζημφξ πανάβμκηεξ . 

 θα ηα οπυ ιεθέηδ είδδ δζαηδνμφκ ημ πδιεζυηοπμ ημοξ, ηαεχξ δ ηανααηνυθδ ήηακ ηονίανπμ 

ζοζηαηζηυ ηδξ Origanum vulgare ssp.hitum  , δ εοιυθδ ημο Thymus vulgaris   , δ α- εμοκυκδ 

ημο Salvia officinalis ηαζ δ πμοθεβηζυκδ ηδξ Mentha pulegium  , ζημζπεία πμο επζαεααζχκμ-

κηαζ απυ ακηίζημζπεξ ένεοκεξ ηαζ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ημο πανεθευκημξ . 

 Απμδείπεδηε υηζ ηα είδδ ηςκ ΑΦΦ  πνμζανιυζηδηακ ζηακμπμζδηζηά ζηζξ εδαθμηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ ημο Κάιπμο ηδξ Υίμο. 
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Παξάξηεκα 

Πίλαθεο κε ηνπο ρξόλνπο έθινπζεο θαη πνζνζηά ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ ζπζηαηηθώλ ησλ αη-

ζέξησλ ειαίσλ. 

 

 

 

Πίλαθαο 1: Υνυκμζ έηθμοζδξ ηαζ πμζμζηά πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ημο είδμοξ Origanum 

vulgare ssp.hitum 

Origanum vulgare ssp.hirtum 

κορυφή 
χρόνοσ έκλου-

ςησ 
% του ςυνό-

λου ένωςη 

1 7.75 0,48 Θουγιζνιο 

2 9,726 0,54 β- μυρκζνιο 

3 10,323 0,04 α-Σερπινζνιο 

4 11,042 2,34 π-κυμζνιο 

5 12.72 2,87 γ- τερπινζνιο 

6 17,529 0,08 βορνεόλθ 

7 18,008 0,16 Σερπινεν-4-όλθ 

8 25,26 92,13 καρβακρόλθ 

9 27,025 0,04 
unknown 

compound 

10 29,232 1,08 Καρυοφυλλζνιο 

11 30,662 0,09 α-Καρυοφυλλζνιο 

12 32,786 0,07 β-Μπιςαμπολζνιο 
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Πίλαθαο  2: Υνυκμζ έηθμοζδξ ηαζ πμζμζηά πενζεηηζηυηαξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ημο είδμοξ Mentha pulegi-

um 

Mentha pulegium 

κορυφή 
χρόνοσ έκλου-

ςησ 
% του ςυνό-

λου ένωςη 

1 5,42 1,23 Diacetone alcohol 

2 9,58 0,13 b- pinene 

3 10,12 1,44 3- octanol 

4 11,66 0,15 D- limonene 

5 17,19 10,95 Menthone 

6 17,71 12,68 <iso> Menthone 

7 18,13 2,43 Neo-menthone 

8 20,13 0,26 Benzyl acetate 

9 21,73 67,46 Pulegone 

10 23,43 0,33 thymol 

11 23,90 2,02 carvacrol 

12 25,71 0,61 piperitenone 

13 32,05 0,17 D- Germacrene 
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Πίλαθαο 3: Υνυκμζ έηθμοζδξ ηαζ πμζμζηά πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ αζεένζςκ εθαίςκ ημο 

είδμοξ  Salvia officinalis 

Salvia officinalis 

κορυφή 
χρόνοσ έκλου-

ςησ 
% του ςυνό-

λου ένωςη 

1 8,069 4,83 α-πινζνιο 

2 9,533 3,34 β-πινζνιο 

3 11,866 39,11 1,8 κινεόλθ 

4 12,651 0,58 γ- τερπινζνιο 

5 15,115 11,73 Θουγιόνθ (Thujone)- cis 

6 15,504 3,61 Θουγιόνθ (Thujone)- trans 

7 16,822 5,03 καμφορά/camphor 

8 17,753 2,14 βορνεόλθ 

9 18,738 0,49 Σερπινεν-4-όλθ 

10 23,021 0,60 Bornyl acetate 

11 29,296 3,48 Καρυοφυλλζνιο 

12 30,803 3,24 α-Humulene 

13 37,158 11,95 Viridiflorene 

14 53,523 9,40 Manool 
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Πίλαθαο 4: Υνυκμζ έηθμοζδξ ηαζ πμζμζηά πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ αζεένζςκ εθαίςκ ημο 

είδμοξ  Thymus vulgaris 

 

 

 

 

 

 

Thymus vulgaris 

κορυφή 
χρόνοσ έκλου-

ςησ 
% του ςυνό-

λου ένωςη 

1 7,75 0,67 Θουγιζνιο 

2 9,379 0,20 1-Οκτεν-3-όλθ 

3 9,719 0,75 β-Μυρκζνιο 

4 10,808 1,01 α-Σερπινζνιο 

5 11,419 13,78 π-κυμζνιο 

6 12,87 10,10 γ- τερπινζνιο 

7 13,092 0,54 Σερπινολζνιο 

8 14,481 1,48 Λιναλοόλθ 

9 17,549 0,22 βορνεόλθ 

10 18,042 0,20 Σερπινεν-4-όλθ 

11 20,582 0,66 κυμόλθ methyl ether 

12 21,02 0,53 καρβακρόλθ methyl ether 

13 24,47 64,20 κυμόλθ 

14 24,74 3,23 καρβακρόλθ 

15 29,336 1,67 Καρυοφυλλζνιο 

16 33,209 0,15 β-Μπιςαμπολζνιο 

17 33,549 0,25 unknown compound 

18 36,187 0,28 Οξείδιο καρυοφυλλενίου 


