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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο νδηζκίηδξ μίκμξ, μ πζμ βκςζηυξ παναδμζζαηυξ εθθδκζηυξ μίκμξ, πανάβεηαζ εδχ ηαζ πζθζάδεξ 

πνυκζα, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ανπαζμθμβζηά εονήιαηα, αθθά ηαζ απυ αιέηνδηεξ βναπηέξ 

ακαθμνέξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηηδνίζηδηε ςξ μίκμξ μκμιαζίαξ ηαηά πανάδμζδ, ςξ 

απμηθεζζηζηυ εθθδκζηυ πνμσυκ. φιθςκα ιε ηδ κμιμεεζία «Ρεηζίκα» είκαζ μ μίκμξ πμο 

πανάβεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ βεςβναθζηή επζηνάηεζα ηδξ Δθθάδαξ απυ βθεφημξ ζηαθοθζχκ 

επελενβαζιέκμ ιε νδηίκδ Πεφηδξ Υαθεπίμο.  

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ ιεθέηδξ είκαζ δ ένεοκα βζα ημ πχξ επζδνμφκ 

δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ νδηίκεξ ζηα πμζμηζηά, πμζμηζηά ηαζ μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά 

ημο νδηζκίηδ μίκμο απυ ηδκ πμζηζθία ααααηζακυ. Σεθζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ημο νδηζκίηδ μίκμο. οβηεηνζιέκα, ημ ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ ήηακ δέηα, εη ηςκ μπμίςκ ηα δφμ 

είκαζ μζ ιάνηονεξ απυ ηδκ πμζηζθία ααααηζακυ υπμο δεκ πνμζηέεδηε νδηίκδ. Τπήνπακ ηέζζενα 

δείβιαηα νδηίκδξ υπμο δ παναθααή ηαζ δ πνμέθεοζδ ημοξ ήηακ απυ ηδκ Βυνεζα Δφαμζα, 

Κεκηνζηή Δφαμζα, Μέβανα ηαζ Υαθηζδζηή. Κάεε δείβια είπε δζπθή επακάθδρδ.  

ημοξ μίκμοξ πναβιαημπμζήεδηακ υθεξ μζ ηθαζζηέξ ακαθφζεζξ (pH, μθζηή ηαζ πηδηζηή 

μλφηδηα, αθημμθζηυξ ηίηθμξ ηαζ ζοβηέκηνςζδ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ). Πναβιαημπμζήεδηακ 

επίζδξ ιεηνήζεζξ βζα ημκ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ηαζ ηςκ πηδηζηχκ 

εκχζεςκ. οβηεηνζιέκα, μζ ακαθφζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ήηακ: έκηαζδ πνχιαημξ, δείηηδξ 

μθζηχκ θαζκμθζηχκ, Μέεμδμξ Folin – Ciocalteu, ηεζη μλεζδςζζιυηδηαξ, Ακηζμλεζδςηζηή 

ζηακυηδηα ηαζ FT-IR . Σέθμξ, ζημοξ μίκμοξ πναβιαημπμζήεδηε μνβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ απυ 11 

εηπαζδεοιέκμοξ βεοζζβκχζηεξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ μίκςκ επελενβάζηδηακ ζηαηζζηζηά ιε ηα 

πνμβνάιιαηα ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ GraphPad Prism8 ηαζ Statgraphics. 

Σα απμηεθέζιαηα ημο πεζνάιαημξ έδεζλακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 

μίκςκ πμο πανάπεδηακ απυ δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ νδηίκδ ςξ πνμξ ηζξ πδιζηέξ ημοξ 

ακαθφζεζξ. Φάκδηε ιάθζζηα, απυ  ηδκ μνβακμθδπηζηή ημοξ αλζμθυβδζδ υηζ δ  πνμζεήηδ νδηίκδξ 

είπε εεηζηή επίδναζδ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ παναπεέκηςκ μίκςκ. 

 

Λέλεζξ ηθεζδζά 

 

 Ρδηζκίηδξ μίκμξ, πμζηζθία ααααηζακυ, νδηίκδ, ηεζη μλεζδςζζιυηδηαξ, μνβακζηά μλέα, πηδηζηέξ 

εκχζεζξ. 
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ΑBSTRACT 

Resinated wine, the most famous Greek traditional wine, has been produced for thousands of 

years according to ancient findings and countless written references. Over the last few years it has 

been classified as appellation traditionelle, an exclusive Greek product. According to legislation, 

Retsina is the wine produced exclusively in the Greek geographical territory, from grape musk 

processed with raisin from Pinus halepensis. 

The aim of the present master’s thesis is to investigate how resins of various origins affect 

the qualitative, quantitative and organoleptic characteristics of the resinated wine of the 

Savvatiano variety. The ultimate goal is to improve the resinated wine’s quality. Specifically, the 

study used ten samples, two of which were from the Savvatiano variety without resin addition 

and were used as controls. There were four resin samples collected from the regions of North 

Evvia, Central Evvia, Megara and Chalkidiki, and all samples had duplicates.  

All samples were subjected to standard analysis (pH, total and volatile acidity, alcoholic 

strength, reducing sugars concentration). They were also subjected to quantitative assessment of 

organic acids and volatile compounds. Specifically, analysis included: intensity, total phenol 

index, Folin-Ciocalteu method, oxidisability test, antioxidative capacity and FT-IR. Finally, 

sensory analysis was performed by eleven trained tasters. All results were processed using 

statistical analysis programs GraphPad Prism8 and StatGraphics. 

Experiment results showed statistically significant differences between wines produced from 

resins of different origin, as far as chemical analysis is concerned. From tasting evaluation results, 

it also appears that resin addition had a positive effect on the produced wines. 
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Resinated wine, Savvatiano variety, resin, oxidisability test, organic acids, volatile compounds 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

1.1 Ηζηνξηθά ζηνηρεία ξεηηλίηε νίλνπ 

Ο ηφπμξ ημο νδηζκςιέκμο μίκμο πνςημειθακίζηδηε πνζκ απυ πμθθέξ πζθζεηίεξ, υπςξ 

ιανηονμφκ δζάθμνεξ πδβέξ. Σα παθαζυηενα εονήιαηα (5400-5000 π.Υ), ηα μπμία απμδεζηκφμοκ 

ηδκ φπανλδ μίκμο, αθθά ηαζ ηεπκμθμβίαξ μζκμπμίδζδξ ηαηά ημοξ κεμθζεζημφξ πνυκμοξ, είκαζ 

μζκμδμπεία πμο ήνεακ ζημ θςξ απυ ανπαζμθμβζηή ζηαπάκδ (University of Pennsylvania 

Museum) ζημ Βμνεζμδοηζηυ Ηνάκ. ηα ζοβηεηνζιέκα δμπεία ανέεδηακ οπμθείιιαηα νδηίκδξ 

ημημνεαζεζάξ ιε ηδκ μπμία είπακ επζηαθοθεεί εζςηενζηχξ. Με ηδ νδηίκδ αοηή επζηοβπάκμκηακ 

αδζαανμπμπμίδζδ ημο δμπείμο ηαζ επζανάδοκζδ ηδξ ακάπηολδξ ημο ααηηδνίμο Acetobacter aceti 

πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ ιεηαηνμπή ηδξ αζεακυθδξ ζε μλζηυ μλφ (Estreiher, 2006, Mc Govern et 

al, 1996). Ακάθμβα εονήιαηα πζζημπμζμφκ ηδκ πνμζεήηδ θοηχκ ζε πμηά πμο πνμένπμκηαζ απυ 

αθημμθζηή γφιςζδ ηαηά ηδκ κεμθζεζηή επμπή ζηδκ Κίκα (Mc Govern et al , 2004) ηαζ θίβμ 

ανβυηενα ζηδκ Αίβοπημ (Mc Govern et al , 2009). 

Ένεοκεξ ζε μνβακζηά οπμθείιιαηα ζηεοχκ πμο ανέεδηακ ζηδκ Κνήηδ ηαζ ηδκ δπεζνςηζηή 

Δθθάδα έδεζλακ υηζ μζ Μζκςίηεξ ηαθθζενβμφζακ ζηαθφθζα ηαζ πανήβαβακ μίκμ ιε νδηίκδ ήδδ απυ 

ημ 1700 π.Υ . Οζ δζάθμνεξ ζζημνίεξ πμο ηαηά πανάδμζδ αθδβμφκηαζ μζ Έθθδκεξ βζα κα 

ελδβήζμοκ ηδκ ηαηαβςβή ηδξ νδηίκςζδξ, οπμδδθχκμοκ ηάπμζα ηοπαία ακαηάθορδ, πμο δεκ εα 

ήηακ πζεακυ κα ζοιαεί πανά ιυκμ εηεί πμο ημ πεφημ ήηακ ανηεηά δζαδεδμιέκμ χζηε κα βίκεηαζ 

ζοζηδιαηζηή πνήζδ ηςκ δζάθμνςκ πνμσυκηςκ ημο. Ζ ανπζηή δδιμηζηυηδηα ηδξ νδηίκςζδξ ήηακ 

άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ακάβηδ ζοκηήνδζδξ ηςκ μίκςκ. Αθεκυξ, δ πνήζδ νδηζκχδμοξ οθζημφ 

βζα ημ ζθνάβζζια ιπμνμφζε κα ηάκεζ ηα μζκμδμπεία ζπεδυκ αενμζηεβή ιέπνζ ημ άκμζβια ημοξ, 

αθεηένμο δ απμζφκεεζδ ημο νδηζκχδμοξ οθζημφ εα δδιζμονβμφζε ιζακ αδζυναηδ ιειανάκδ 

ηενεαζκείκδξ πμο επέπθεε ζηδκ επζθάκεζα πνμζηαηεφμκηαξ ημ ηναζί απυ ηδκ επαθή ιε ημ 

μλοβυκμ ιεηά ηδκ απμζθνάβζζδ, έζης ηαζ ιυκμ ιέπνζ ημκ επυιεκμ ηνφβμ ή θίβμ πενζζζυηενμ. 

Αθμφ παναηδνήεδηε υηζ ημ νεηζίκζ είπε ζοκηδνδηζηυ απμηέθεζια ζημ ηναζί, δ νδηίκςζδ 

ζοκδέεδηε ιε ηδ αεθηίςζδ ημο ηναζζμφ (Miles Lambert- Gocs, 1993). Ζ δζυνεςζδ εθαηηςιάηςκ 

ημο ηναζζμφ απαζπμθμφζε ημοξ ανπαίμοξ ελίζμο ιε ηδ ζοκηήνδζδ, βζ’ αοηυ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφζακ ηανοηεφιαηα, ιέθζ, άκεδ, αυηακα ή ανςιαηζηά έθαζα ηαζ άθθα οθζηά ςξ 

αεθηζςηζημφξ πανάβμκηεξ χζηε κα ηάθοπηακ ηδκ πηδηζηή μλφηδηα . Ο θυβμξ πμο επζηνάηδζε δ 

πνήζδ ηδξ νδηίκδξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ ήηακ πνμθακχξ δ αθεμκία πεφηςκ ζηδκ πενζμπή 

(Λαγανάηδξ, 2005). 
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Υάνδ ζημκ δζπθυ ηδξ νυθμ (ζοκηδνδηζηυ - αεθηζςηζηυ) ζηδκ μζκμπμζία, δ νδηίκςζδ ιπυνεζε 

κα επζγήζεζ πενζζζυηενμ απυ πμζηίθεξ άθθεξ ηεπκζηέξ πμο είπακ ιυκμκ ημκ έκα ή ημκ άθθμ ζηυπμ, 

ηαζ κα δζαηδνήζεζ ηδ ζπεδυκ απμηθεζζηζηή ηδξ ηονζανπία ιέπνζ ημοξ πνυζθαημοξ αζχκεξ ζηα 

πμθφ εενιά ηαζ παιδθά ηιήιαηα ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ, υπμο μζ ζοκεήηεξ απμεήηεοζδξ ημο 

μίκμο πανέιεκακ βεκζηά πμθφ πεκζπνέξ (Miles Lambert- Gocs, 1993). Ο μζκμθυβμξ ζοββναθέαξ 

Cyrus Redding έβναθε ημ 1836 υηζ ημ νεηζίκζ είπε εζζαπεεί ιε ηδκ ζδέα ηδξ ηανφηεοζδξ 

(flavouring) ηαζ ηδξ ζοκηήνδζδξ ημο μίκμο. Ο Πθίκζμξ ζοκζζημφζε επίζδξ ηδ πνήζδ νδηίκδξ ηαζ 

ςξ θάνιαημ βζα δζάθμνεξ αζεέκεζεξ, εεςνχκηαξ υηζ, αθμφ δ νδηίκδ ήηακ ζηακή κα πνμθαιαάκεζ 

ιε θοζζηυ ηνυπμ πζεακή πνμζαμθή ημο ηναφιαημξ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ ζηα δέκηνα, εα πνέπεζ 

κα ήηακ απμηεθεζιαηζηή ηαζ ζημκ άκενςπμ, ηαζ εα πνέπεζ μπςζδήπμηε κα ήηακ ζε εέζδ κα 

ζοκηδνήζεζ ημκ μίκμ (Hornsey, 2007)  

Ανβυηενα, μζ Ρςιαίμζ πνδζζιμπμίδζακ ιφνμ ηαζ νδηίκεξ απυ ελςηζηά δέκηνα (π.π. θίαακμ) 

βζα κα ζοκηδνήζμοκ ηαζ κα ανςιαηίζμοκ ημοξ μίκμοξ. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ αζχκςκ μζ ιδ ηεπκζηέξ 

δζηαζμθμβίεξ βζα ημ νεηζίκςια ημο ηναζζμφ βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ πμθοάνζειεξ ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ. 

Γζα πανάδεζβια, ημ νεηζίκςια, πένα απυ ηδκ ζοκηήνδζδ, δίκεζ ζδζυηδηεξ ζημ ηναζί υπςξ, 

‘δφκαιδ’ (Henderson, 1824), αμδεάεζ ηζξ πεπηζηέξ δοκάιεζξ (Pouqueville, 1826), εκενβεί ζακ 

ημκςηζηυ ηαζ ιε γεζηυ ηαζνυ είκαζ πμθφ δνμζζζηζηυ (Bent, 1888). Θα ήηακ υιςξ δφζημθμ κα 

απμιμκςεμφκ ηαζ κα δζαηνζαςεμφκ ηα βεοζηζηά ηαζ ηα θοζζμθμβζηά απμηεθέζιαηα ηδξ 

νδηίκςζδξ, υζμ δζάθμνεξ επελενβαζίεξ εθανιυγμκηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ δ πναηηζηή ηδξ νδηίκςζδξ 

δεκ έπεζ μιμζμιμνθία. 

πεδυκ ιέπνζ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηυπμοξ ιέεμδμζ πμο δζαθένμοκ 

ζδιακηζηά ιεηαλφ ημοξ. ε μνζζιέκεξ πενζμπέξ πνδζζιμπμζμφζακ πίζζα ακηί βζα νεηζίκζ 

(πζζζυηναζμ). Σμ νεηζίκςια ιπμνμφζε επίζδξ κα βίκεζ ιε ενοιιαηζζιέκα ημοημοκάνζα πεφηςκ. 

οκήεςξ, πνυζεεηακ ημ νδηζκχδεξ οθζηυ ζημ οβνυ, ιμφζημ ή μίκμ, αθθά ιενζηέξ θμνέξ ημ 

άθεζθακ ζημ εζςηενζηυ ημο μζκμδμπείμο. 

Απμηεθεζιαηζηή ηοπμπμίδζδ ηδξ νεηζίκαξ ςξ δζαηεηνζιέκμο ηφπμο ηναζί έβζκε ζημ ηέθμξ 

ημο 19μο αζχκα, υηακ έβζκε δ ααειζαία ακάπηολδ ηδξ Αεήκαξ ηαζ ηδξ Πάηναξ ηαζ άθθςκ αζηζηχκ 

ηέκηνςκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ εοκυδζε ηδκ ελεζδζηεοιέκδ ειπμνζηή παναβςβή ηδξ νεηζίκαξ. Ανπζηά, 

δζαιμνθχεδηε δ άπμρδ υηζ δ πμζηζθία ααααηζακυ ήηακ δ ηαηάθθδθδ πμζηζθία βζα ηδκ νεηζίκα 

θυβς ηδξ ζηαεενυηδηαξ ηδξ πμζηζθίαξ, ηδκ μλφηδηα ηδξ ηαζ ηδκ αίζεδζδ δνμζενυηδηαξ. Σμ 

ζααααηζακυ έπεζ ιζα ζπάκζα ανεηή ανςιαηζηήξ ζοιααηυηδηαξ ιε ηδκ εοςδζά ημο πεφημο, ιαγί ιε 

ιζα ζηακυηδηα επζαμθήξ ημο δζημφ ημο πμζηζθζαημφ ανχιαημξ (Miles Lambert- Gocs, 1993). Σμ 

είδμξ ημο πεφημο πμο ηονζανπεί είκαζ δ Υαθέπζμξ πεφηδ. Ζ δδιμηζηυηδηά ηδξ νεηζίκαξ αολήεδηε  
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ιεηά ημκ Γεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ υηακ παναβςβμί υπςξ μ Κμονηάηδξ ηαζ μ Καιπάξ 

αφλδζακ ηζξ πςθήζεζξ ιε ηδκ ειθζάθςζδ ηδξ. ηδκ πενίμδμ ιεηά ηδ δεηαεηία ημο ’60 μζ 

πςθήζεζξ ηδξ νεηζίκαξ ιεζχεδηακ, βεβμκυξ πμο απμδυεδηε ηυζμ ζηδκ αθθαβή ηςκ πνμηζιήζεςκ 

ηςκ ηαηακαθςηχκ υζμ ηαζ ζηδκ ηαηή πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο μίκμο (Λαγανάηδξ, 2005). Σμ 

νεηζίκζ επεζδή ιπμνμφζε κα ελμοδεηενχζεζ μνζζιέκα εθαηηχιαηα ημο ηναζζμφ δδιζμφνβδζε ηαζ 

ηδκ εζθαθιέκδ ακηίθδρδ υηζ ημ νεηζζκςιέκμ ηναζί πνέπεζ ηαη’ ακάβηδ κα είκαζ ηναζί παιδθήξ 

πμζυηδηαξ, πμο έπεζ νεηζζκςεεί βζα κα ηαθοθεμφκ ηα εθαηηχιαηα ημο.  

ημκ 21μ αζχκα, δ Δθθάδα είκαζ δ ιυκδ πχνα υπμο μ νδηζκίηδξ μίκμξ ελαημθμοεεί κα 

πανάβεηαζ ηακμκζηά ιε ηδ πνήζδ νδηίκδξ δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδ Υαθέπζμ Πεφηδ (Pinus 

halepensis). 

 

1.1.1 Ρεηηλίηεο νίλνο 

Ο νδηζκίηδξ μίκμξ ή νεηζίκα ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ επζηναπέγζςκ μίκςκ ηαζ 

πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία ςξ απμηθεζζηζηά εθθδκζηυ παναδμζζαηυ πνμσυκ 

βζ’ αοηυ ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ μίκμξ μκμιαζίαξ ηαηά πανάδμζδ (μοθθενυξ, 2012). Ζ νεηζίκα 

ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ λδνχκ ηναζζχκ ηαζ είκαζ ζοκήεςξ θεοηή ή νμγέ. Πανάβεηαζ ιε ηδκ 

ίδζα αηνζαχξ ηεπκμθμβία υπςξ υθα ηα θεοηά ή νμγέ ηναζζά ιε ιυκδ δζαθμνά ηδκ πνμζεήηδ ηδξ 

νδηίκδξ ζημ βθεφημξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ γφιςζδξ ή ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ, εθυζμκ δεκ 

έπεζ γοιςεεί πάκς απυ ημ 1/3 ηδξ πμζυηδηαξ ημο πενζεπυιεκμο ζαηπάνμο (Π.Γ. 

514/ΦΔΚ157/12.07.1979). Απμηέθεζια ηδξ πνμζεήηδξ ηδξ νδηίκδξ είκαζ κα εηποθζζημφκ 

μνζζιέκα ζοζηαηζηά ηδξ ηαζ κα δχζμοκ ζηδκ νεηζίκα ζδζαίηενα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά. 

Ο νδηζκίηδξ μίκμξ ζηδ πχνα ιαξ πανάβεηαζ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα, ηονίςξ υιςξ ζηδκ 

Αηηζηή, ηδ Βμζςηία ηαζ ηδκ Δφαμζα. Οζ ηαηαθθδθυηενεξ πμζηζθίεξ βζα ηδκ παναζηεοή νεηζίκαξ ιε 

παναδμζζαηυ παναηηήνα είκαζ ημ ααααηζακυ ηαζ μ Ρμδίηδξ. Καηά ηδ δζάεεζδ ημο νδηζκίηδ μίκμο 

ζηδκ ηαηακάθςζδ ιπμνεί κα ακαβνάθεηαζ ηαζ ημ υκμια ημο ηυπμο παναβςβήξ, υπςξ Γζάθηνα, 

Θήαα, Κάνοζημξ, Κνςπία,  Μανηυπμοθμξ, Μέβανα, Μεζυβεζα, Παζακία, Παθθήκδ, Πζηένιζ, 

Υαθηίδα. (μοθθενυξ, 2012)  

Ακ ηαζ κμιμεεηζηχξ είκαζ επζηνεπηή δ πνμζεήηδ νδηίκδξ ζε ακαθμβία ιέπνζ 1% ιε ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο ιεζχεδηε δ πνμζηζεέιεκδ πμζυηδηα ςξ απμηέθεζια ηςκ αεθηζχζεςκ πμο 

έπμοκ βίκεζ ζηδκ μζκμπμίδζδ (Λαγανάηδξ, 2005). Ζ νδηίκδ, πνζκ ηδκ πνμζεήηδ ηδξ, 

πμθημπμζείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ιζηνήξ πμζυηδηαξ βθεφημοξ. Σμ ιένμξ ηδξ νδηίκδξ πμο δεκ 

δζαθφεηαζ, ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ γφιςζδξ αοείγεηαζ ιαγί ιε ηζξ μζκμθάζπεξ (Σζαηίνδξ, 2014). Ζ 

νδηίκδ εηηυξ απυ ηδκ ζδζάγμοζα βεφζδ πνμζδίδεζ ζημκ μίκμ, ηαζ πνμζηαζία έκακηζ ηδξ μλείδςζδξ 
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ιε ημ ζπδιαηζζιυ ζηνχιαημξ απυ ηενεαζκεέθαζμ ζηδκ εθεφεενδ επζθάκεζα ημο. Ζ πμζηζθία ηςκ 

ζηαθοθζχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή νεηζίκαξ είκαζ δ πμζηζθία ααααηζακυ ηαζ δ 

πμζηζθία Ρμδίηδξ ζε ακαθμβία 10:1. Ζ πμζυηδηα ηδξ νδηίκδξ πεφημο δζαθένεζ απυ πενζμπή ζε 

πενζμπή ηαζ δ πζμ ηαηάθθδθδ βζα μζκμθμβζημφξ ζημπμφξ εεςνείηαζ δ νδηίκδ απυ πεφηα ηδξ 

Αηηζηήξ. 

Σα παναηηδνζζηζηά ημο πνμξ ηαηακάθςζδ νδηζκίηδ μίκμο εα πνέπεζ κα είκαζ ηα ελήξ: μ 

αθημμθμιεηνζηυξ ηίηθμξ κα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 10% vol ηαζ 13% vol, δ μθζηή μλφηδηα κα είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ 4,5 g/L εηθναζιέκδ ζε ηνοβζηυ μλφ ηαζ δ επζηνεπυιεκδ αφλδζδ ηδξ μλφηδηαξ 

δεκ ιπμνεί κα είκαζ ορδθυηενδ απυ 1,5 g/L ζε ηνοβζηυ μλφ. Καζ ηέθμξ, μ ηεπκδηυξ ανςιαηζζιυξ 

μίκςκ χζηε κα απμηηήζμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο νδηζκίηδ μίκμο ηαζ δ ακάιζλδ νδηζκίηδ μίκμο 

ιε μίκμοξ άθθμο ηφπμο, δεκ επζηνέπμκηαζ (μοθθενυξ, 2012). 

 

1.1.2 Ννκνζεζία γηα ην ξεηηλίηε νίλν 

φιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα εονςπασηή κμιμεεζία, «Ρεηζίκα» είκαζ μ μίκμξ πμο πανάβεηαζ 

απμηθεζζηζηά ζηδ βεςβναθζηή επζηνάηεζα ηδξ Δθθάδμξ απυ βθεφημξ ζηαθοθζχκ επελενβαζιέκμ 

ιε νδηίκδ Πεφηδξ Υαθεπίμο. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ νδηίκδξ ηδξ Πεφηδξ Υαθεπίμο επζηνέπεηαζ 

ιυκμ βζα ηδκ παναβςβή μίκμο «Ρεηζίκα» οπυ ημοξ υνμοξ ηδξ ζζπφμοζαξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ 

(Δπίζδιδ Δθδιενίδα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, L148/1, 6.6.2008, Κακμκζζιυξ (ΔΚ) ανζειυξ 

479/2008 ημο οιαμοθίμο ηδξ 29δξ Απνζθίμο 2008 βζα ηδκ ημζκή μνβάκςζδ ηδξ αιπεθμμζκζηήξ 

αβμνάξ (ΚΟΑ), ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ ηακμκζζιχκ (ΔΚ) ανζειυξ 1493/1999, (ΔΚ) ανζειυξ 

1782/2003, (ΔΚ) ανζειυξ 1290/2005 ηαζ (ΔΚ) ανζειυξ 3/2008 ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ 

ηακμκζζιχκ (ΔΟΚ) ανζειυξ 2392/86 ηαζ (ΔΚ) ανζειυξ 1493/1999, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV- 

Καηδβμνίεξ Αιπεθμμζκζηχκ Πνμσυκηςκ). 

Ζ ζε ζζπφ εθθδκζηή κμιμεεζία ακαθένεζ υηζ «Ζ μκμιαζία «Ρεηζίλα» ή «Ρεηηλίηεο Οίλνο» 

είκαζ μκμιαζία ηαηά πανάδμζδ», πνδζζιμπμζμφιεκδ βζα θεοημφξ ηαζ νμγέ λδνμφξ μίκμοξ πμο 

πανάβμκηαζ παηνμπανάδμηα ιυκμ ζηδκ Δθθάδα, ιε πνμζεήηδ ζημ βθεφημξ ηδξ ζηαθοθήξ νδηίκδ 

πεφηδξ ηδξ Υαθεπίμο  (Pinus halepensis) (ΠΓ 514, Πενί παναβςβήξ, εθέβπμο ηαζ πνμζηαζίαξ ηςκ 

νδηζκζηχκ μίκςκ, ΦΔΚ 157/12.07.1979). 

Σμ έημξ 2002, μζ παναδμζζαηέξ εκδείλεζξ μίκςκ ειπθμοηίγμκηαζ (ΦΔΚ 179/19.02.2002, 

Απυθαζδ 235309, Έβηνζζδ Παναδμζζαηχκ Δκδείλεςκ Οίκςκ) ηαζ υζμκ αθμνά ζηδ νεηζίκα, 

εηηυξ απυ ηδκ ηθαζζζηή, 
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 14. ΡΔΣΙΝΑ/ RETSINA: Τπμπνεςηζηή έκδεζλδ πμο επζθοθάζζεηαζ απμηθεζζηζηά βζα 

ημοξ εθθδκζημφξ μίκμοξ, μζ μπμίμζ παναζηεοάγμκηαζ ζφιθςκα µε ημ Π.∆. 514/1979 (ΦΔΚ 

157/12.7.79) 

εβηνίκμκηαζ ηαζ μζ ελήξ εκδείλεζξ: 

 15. ΡΔΣΙΝΑ ΝΔΑΡΗ Ή ΡΔΣΙΝΑ ΦΡΔΚΙΑ/ RETSINA NEUVE: Δπζθοθάζζεηαζ 

βζα μίκμ «νεηζίκα» µε βεςβναθζηή επςκοιία ηαηαβςβήξ, εθυζμκ πενζέπεζ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα πενί ημ 1g/L. ηδκ ηφνζα εηζηέηα ηαζ ζε ειθακέξ ζδιείμ ακαβνάθεηαζ δ θνάζδ 

«εκδείηκοηαζ κα ηαηακαθςεεί ιέπνζ ηέθμξ Απνζθίμο 20…» ημο έημοξ πμο αημθμοεεί ηδκ 

ηνοβδηζηή πενίμδμ παναβςβήξ ημο μίκμο. 

 16. ΡΔΣΙΝΑ ΒΑΡΔΛΙΙΑ/ RETSINA EN FUTS: Δπζθοθάζζεηαζ βζα μίκμ «Ρεηζίκα» 

ιε βεςβναθζηή επςκοιία ηαηαβςβήξ, πμο μζκμπμζήεδηε ζε αανέθζ. 

ηδ ζήιακζδ ηςκ μίκςκ ηςκ πενζπηχζεςκ 15 ηαζ 16 ζοκμδεφμκηαζ απυ ηδ βεςβναθζηά 

επςκοιία ηαηαβςβήξ, ημ δε ζφκμθμ είκαζ βναιιέκμ µε βνάιιαηα ημο ίδζμο ηφπμο, δζαζηάζεςκ 

ηαζ πνχιαημξ πνμηεζιέκμο κα απμηεθμφκ εκζαίμ ζφκμθμ. Αιέζςξ δε πάκς ή ηάης απυ ηζξ 

εκδείλεζξ αοηέξ ακαβνάθεηαζ µε πεγά βνάιιαηα δ οπμπνεςηζηή έκδεζλδ «Οκμιαζία ηαηά 

Πανάδμζδ Ρεηζίκα». 

Γεκ επζηνέπεηαζ ζηδ ζήιακζδ ηςκ ειθζαθςιέκςκ μίκςκ, δ πνήζδ ηδξ έκδεζλδξ «Γζμιαηάνζ» 

ςξ ειπμνζηυ ζήια. 

Σμ 2008, επακαπνμζδζμνίγμκηαζ ςξ ημπςκφιζα πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ έκδεζλδ Ρεηζίκα, 

μκυιαηα κμιχκ παναβςβήξ. 

 

                            

    κμια                              Γζαηάλεζξ ημο ηνάημοξ ιέθμοξ           Δπίζδιδ Δθδιενίδα ημο                                             
ηνάημοξ ιέθμοξ 

 

B. Οίλνη Ρεηζίλα ζπλνδεπόκελνη από 

ηελ νλνκαζία ελόο λνκνύ θαη από ηελ 

έλδεημε «Ολνκαζία θαηά παξάδνζε» 

(traditional designation) 

 
       Ρεηζίκα Αηηζηήξ (Retsina of Attiki)         PD 514/5.7.19              157/A/12.7.1979 

 

 

       Ρεηζίκα Βμζςηίαξ(Retsina of Viotia)       PD 514/5.7.1979           157/A/12.7.1979 
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      Ρεηζίκα Δοαμίαξ (Retsina of Evvia)          PD514/5.7.1979           157/A/12.7.1979 

 
         Καεχξ ηαζ μκυιαηα πενζμπχκ παναβςβήξ 

 
Γ. Οίλνη πνπ θέξνπλ ην όλνκα κηαο 

πεξηνρήο παξαγσγήο θαη ηελ έλδεημε 

«Ολνκαζία θαηά παξάδνζε» 

(traditional designation) 

 

Ρεηζίκα Μεζμβείςκ(Retsina of Mesogia)
(1)

  PD 514/5.7.1979     157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα Κνςπίαξ(Retsina of Kropia)
(1)

  ή 

Ρεηζίκα Κμνςπίμο(Retsina of Koropi) 
(1)

    PD 514/5.7.1979     157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα Μανημπμφθμο                             
(1) 

PD 514/5.7.1979       157/A/12.7.1979 

(Retsina of Markopoulo) 

 

Ρεηζίκα Μεβάνςκ(Retsina of Megara)
(1)

     PD  514/5.7.1979 

Ρεηζίκα Παζακίαξ(Retsina of Peania)(
1) 

ή 

Ρεηζίκα Λζμπεζίμο(Retsina of Liopesi)
(1)

  PD 514/5.7.1979     157/A/12.7.1979 

 

 

Ρεηζίκα Παθθήκδξ(Retsina of Pallini)
)(1)    

 PD 514/5.7.1979       157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα Πζηενιίμο(Retsina of Pikermi)
(1)  

PD 514/5.7.1979     157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα πάηςκ(Retsina of Spata) 
(1)

    PD 514/5.7.1979           157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα Θδαχκ(Retsina of Thebes)
(2)   

PD 514/5.7.1979           157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα Γζάθηνςκ(Retsina of Gialtra)
(3)

 PD 514/5.7.1979          157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα Κανφζημο(Retsina of Karystos) 
(3)

 PD 514/5.7.1979    157/A/12.7.1979 

 

Ρεηζίκα Υαθηίδαξ(Retsina of Halkida) 
(3)

 PD 514/5.7.1979       157/A/12.7.1979 
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(1) Αημθμοεμφιεκδ ή υπζ απυ ημ υκμια ημο κμιμφ Αηηζηήξ. 

(2) Αημθμοεμφιεκδ ή υπζ απυ ημ υκμια ημο κμιμφ Βμζςηίαξ. 

(3) Αημθμοεμφιεκδ ή υπζ απυ ημ υκμια ημο κμιμφ  Δοαμίαξ. 

Απυ: Καηάθμβμξ μκμιάηςκ βεςβναθζηχκ εκμηήηςκ ιζηνυηενςκ απυ ηνάημξ ιέθμξ, υπςξ 

ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 51 πανάβναθμξ 1 ημο ηακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 1493/1999 (επζηναπέγζμζ 

μίκμζ ιε βεςβναθζηή έκδεζλδ) 2008/C 67/05. 

 

1.2  Ζ πνηθηιία αββαηηαλό 

Ζ πμζηζθία ααααηζακυ είκαζ δ πθέμκ δζαδεδμιέκδ θεφηδ, εθθδκζηή πμζηζθία μζκμπμζίαξ, 

ηαηαθαιαάκεζ πενίπμο 160.000 ζην. Καθθζενβείηαζ ζοζηδιαηζηά ζηδκ Αηηζηή ηαζ ιέπνζ 

πνυζθαηα ηαηαθάιαακε ημ 90% ηςκ αιπεθμονβζηχκ εηηάζεςκ. Αηυια, ηαθθζενβείηαζ ζηδ 

Βμζςηία, ζηδκ Δφαμζα, ζηζξ Κοηθάδεξ, ζηδ Γοηζηή Κνήηδ, ζηδ Γοηζηή Πεθμπυκκδζμ, ζηδ 

Θεζζαθία ηαζ ζηδ Μαηεδμκία. Ακαθένεηαζ ηαζ ςξ Κμοκημφνα άζπνδ, Σζμοιπνέκα άζπνδ, 

Πεναπςνίηζημ, ηαιαηζακυ, αηέζηημ, Γμοιπναίκα άζπνδ, ηαζ υπςξ επζαεααζχεδηε ιε ηδ πνήζδ 

αζμπδιζηχκ ιεευδςκ (ηαοναηάηδξ 1991) πνάβιαηζ μζ παναπάκς μκμιαζίεξ είκαζ ζοκχκοια ημο 

ααααηζακμφ. Ζ πνχηδ πενζβναθεί ηδξ πμζηζθίαξ έβζκε απυ ημκ Guillon (1895). 

Ζ πμζηζθία είκαζ πμθφ παναβςβζηή ηαζ ιεηνίςξ γςδνή. Ζ έκανλδ ηδξ αθάζηδζδξ βίκεηαζ ημ 

3μ
 δεηαήιενμ ημο Μανηίμο, δ πθήνδξ αθάζηδζδ ημ 2μ

 δεηαήιενμ ημο Απνζθίμο, δ πθήνδξ 

άκεδζδ 20-24 Μαΐμο, δ έκανλδ ηδξ ςνίιακζδξ 3μ δεηαήιενμ ημο Ημοθίμο ηαζ δ πθήνδξ 

ςνίιακζδ απυ ημ ηέθμξ επηειανίμο ιέπνζ ιέζα Οηηςανίμο. Ζ πμζηζθία πανμοζζάγεζ δοκαιζζιυ 

πνμζανιμβήξ ζε δζάθμνα εδαθμηθζιαηζηά πενζαάθθμκηα. Πανάβεζ μζκζηά πνμσυκηα πμζυηδηαξ ζε 

λδνά, θηςπά, παθζηχδδ ηαζ αζαεζημφπα εδάθδ. Δπίζδξ, είκαζ ακεεηηζηή ζηδκ λδναζία, αλζμπμζεί 

ηαθφηενα απυ ηάεε άθθδ πμζηζθία ημ λδνμεενιζηυ πενζαάθθμκ ηδξ Αηηζηήξ. Πανμοζζάγεζ ακημπή 

ζημκ πενμκυζπμνμ, αθθά είκαζ εοαίζεδηδ ζημ ςίδζμ ηαζ ζοιαζχκεζ ανιμκζηά ιε ηα οπμηείιεκα 

110R, 140 Ru, 1103 P, 99 R η.ά. 

Σμ ααααηζακυ είκαζ ιζα πμθοδοκαιζηή πμζηζθία μζκμπμζίαξ. Απυ ημ βθεφημξ ηδξ είκαζ 

δοκαηυκ κα παναζηεοαζημφκ μίκμζ λδνμί, βθοηείξ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ μ ηνοβδηυξ κα βίκεζ ζημκ 

ηαηάθθδθμ ααειυ ηεπκμθμβζηήξ ςνζιυηδηαξ ηςκ ζηαθοθζχκ, πμο ζοκήεςξ ζηδκ Αηηζηή 

επζηοβπάκεηαζ ζηα ιέζα ημο επηειανίμο. Ο υρζιμξ ηνφβμξ (ηέθδ επηέιανδ- ανπέξ Οηηςανίμο) 

δίκεζ βθεφηδ ιε ζηακμπμζδηζηή πενζεηηζηυηδηα ζε ζάηπανα (190-200 g/L), πμθφ ιζηνή μλφηδηα 

(4-5 g/L) ηαζ ph 3,6, δ μζκμπμίδζδ ηςκ μπμίςκ μδδβεί ζοπκά ζηδκ Παναζηεοή εομλείδςηςκ 

μίκςκ (ηαοναηάηδξ 2010). 

 

  



 

- 8 - 
 

1.3  Υαιέπηνο Πεύθε (Pinus halepensis Mill) 

Ζ Υαθέπζμξ πεφηδ (Pinus halepensis) είκαζ έκα αεζεαθέξ ηςκμθυνμ δέκηνμ, πμο ακήηεζ ζηδκ 

μζημβέκεζα Pinaceae ηαζ ζημ βέκμξ Pinus. Σμ είδμξ Pinus halepensis πενζβνάθηδηε ημ 1755 

(Duhamel) ηαζ μκμιάζηδηε P. Hierosolimitana. Ο Miller πενζβνάθμκηαξ ημ ίδζμ είδμξ (1788) ημ 

μκυιαζε Pinus halepensis υπμο επζηνάηδζε δ μκμιαζία. Σμ βέκμξ Pinus πενζθαιαάκεζ 250 είδδ 

ηαζ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκμ ζε υθμ ημ αυνεζμ διζζθαίνζμ, ζδίςξ ζηδκ Αζία, ηδκ αυνεζα ηαζ 

ηεκηνζηή Αιενζηή ηαζ ζηδκ Δονχπδ (ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο). Σα πεφηα απακημφκ 

ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ ηαζ μζημζοζηήιαηα. Ονζζιέκα είδδ ελαπθχκμκηαζ εονφηαηα 

(Pinus silvestris), εκχ άθθα έπμοκ πμθφ πενζμνζζιέκδ θοζζηή ηαηακμιή (υπςξ ημ Pinus 

torrevana). (Gausses et al., 1993).  

ηδκ Δθθάδα δ Υαθέπζμξ πεφηδ απακηάηαζ ζηδκ Ήπεζνμ, ηενεά Δθθάδα, Πεθμπυκκδζμ, 

Υαθηζδζηή, Πήθζμ, Δφαμζα, ηφνμ ηαζ ιενζηά άθθα κδζζά ημο Αζβαίμο ηαζ Ημκίμο Πεθάβμοξ, εκχ 

δ ηναπεία πεφηδ ζηδ Θνάηδ, ηα κδζζά ημο Ακαημθζημφ Αζβαίμο ηαζ ζηδκ Κνήηδ (ημνδίθαξ, 

1992). Ζ Υαθέπζμξ πεφηδ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ δαζμπμκζηυ είδμξ βζα ηδ πχνα ιαξ ιε ιεβάθδ 

πνμζανιμζηζηή ζηακυηδηα αθμφ ακαπηφζζεηαζ ζε πμθφ δζαθμνεηζηά εδάθδ, αηυια ηαζ ζε άβμκα, 

λδνά ηαζ αααεή. Δίκαζ έκα είδμξ πνμζανιμζιέκμ ζηζξ αηναίεξ ηθζιαηζηέξ ηαζ εδαθζηέξ ζοκεήηεξ 

ημο Μεζμβεζαημφ ηθίιαημξ. Δίκαζ ακεεηηζηυ ζηδκ λδναζία, ακηέπμοκ ζε λδνέξ πενζυδμοξ ιέπνζ 

ηαζ 6 ιήκεξ, εκχ πανμοζζάγεζ δοζημθία πνμζανιμβήξ ζε ροπνά ηθίιαηα ηαζ παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ. Φφεηαζ ηονίςξ ζηζξ παιδθέξ παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιαξ, ζηδκ 

παναθζαηή ηαζ θμθχδδ γχκδ αθάζηδζδξ ηαζ δίκεζ ζδιακηζηά δαζζηά πνμσυκηα (Αεακαζζάδδξ, 

1986). 

Δίκαζ έκα ιεβάθμ δέκηνμ ιε φρμξ 5-20 ιέηνα. Ο ημνιυξ ημο είκαζ ζοκήεςξ ζηνεαθυξ ηαζ δ 

δζαηθάδςζδ ημο δε βίκεηαζ ζε ζπμκδφθμοξ. Ζ ηυιδ ημο ζε κεανή δθζηία είκαζ ηςκζηή ηαζ ζε 

ιεβαθφηενδ πθαηζά ηαζ αηακυκζζηδ. Ο θθμζυξ ημο ζηδκ ανπή θείμξ, βοαθζζηενυξ εκχ ανβυηενα 

ζπδιαηίγεζ λδνυ θθμζυ ημηηζκμηάζηακμ ιε επζιήηεζξ ζπζζιέξ. Οζ αεθυκεξ ηδξ ανίζημκηαζ ακά 

δομ ζε αναποηθάδα, ιε ζπεζνμεζδή δζάηαλδ, έπμοκ πνχια ακμζπημπνάζζκμ ηαζ είκαζ θεπηέξ, 

ζηζθπκέξ, εοεείεξ ιε ιήημξ 8-13 εηαημζηά ηαζ πθάημξ 1 πζθζμζηυ. Οζ πανοθέξ ημοξ είκαζ εθαθνά 

μδμκηςηέξ, ιε μδυκηςζδ πμο δεκ είκαζ αζζεδηή ζηδκ αθή. Ζ δζάνηεζα γςήξ ηςκ αεθμκχκ είκαζ 2 

πνυκζα. Σα άκεδ ηδξ είκαζ ιμκμβεκή ηαζ δ άκεδζδ ημοξ βίκεηαζ απυ ημκ Μάνηζμ έςξ ημκ Απνίθζμ. 

Ο ηχκμζ ηδξ είκαζ ςμεζδείξ, μλοηυνοθμζ ιε ιήημξ 5-10 εηαημζηά ηαζ πθάημξ 6 εηαημζηά, εοεείξ 

ή θίβμ ηονημί. Σμ πνχια ηςκ χνζιςκ ηχκςκ είκαζ ημηηζκμηάζηακμ, υηακ υιςξ ιέκμοκ πμθθά 

πνυκζα πάκς ζηα δέκηνα παίνκμοκ πνχια ζημφνμ ζηαπηί. Ζ ςνίιακζδ ημοξ βίκεηαζ ημκ Απνίθζμ- 

Μάζμ ημο ηνίημο πνυκμο απυ ηδκ άκεδζδ, δδθαδή ιεηά απυ ιζα δζεηία. Οζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ   
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ηχκμοξ ακμίβμοκ ςξ ημ θεζκυπςνμ, άθθμζ ημκ επυιεκμ ή ημκ ιεεεπυιεκμ πνυκμ ηαζ ιενζημί 

ιέκμοκ ηθεζζημί πμθθά πνυκζα. 

 

 

Δηθόλα 1: Pinus halepensis 

 

 

Ζ Υαθέπζμξ πεφηδ (Pinus halepensis) είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ είδμξ, ηυζμ απυ μζημθμβζηή 

υζμ μζημκμιζηή ηαζ αζζεδηζηή ζημπζά. Απμηεθεί ημ ηονζυηενμ νδηζκμπαναβςβυ είδμξ ζηδ πχνα 

ιαξ αθμφ πανάβεζ νδηίκδ ζε ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ (Φζθίππμο, 1986). Σμ λφθμ είκαζ ηαηάθθδθμ 

βζα δζάθμνα πνμσυκηα (υπςξ λοθεία) ηαζ ιζα πθμοημπαναβςβζηή πδβή πμο είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε 

ηα δάζδ ηδξ παθέπζαξ πεφηδξ είκαζ δ άζηδζδ ηδξ ιεθζζζμημιίαξ ηαζ ημ πνμσυκ αοηήξ ημ ιέθζ.  

 

1.4  Ρεηίλε ηεο Υαιέπηαο πεύθεο 

1.4.1 Γεληθά 

Ζ νδηίκδ είκαζ έκα παπφνεοζημ, άπνςιμ οβνυ πμο εηηνίκεηαζ απυ μνζζιέκα είδδ 

ηςκμθυνςκ δέκηνςκ (ηονίςξ πεφηςκ) υηακ πθδβςεμφκ απυ δζάθμνεξ αζηίεξ (άκειμ, θςηζά, 

ηεναοκυ η.ά.), εέημκηαξ ζημ ζδιείμ ηναοιαηζζιμφ έκα ειπυδζμ, απέκακηζ ζηζξ πνμζαμθέξ 

οβναζίαξ, ζήρδξ, απμλήνακζδ ημο ζζημφ ηαζ ζηδκ επίεεζδ ηςκ εκηυιςκ ηαζ ηςκ παεμβυκςκ. 

Απυ πδιζηή άπμρδ, δ νδηίκδ είκαζ ιίβια νδηζκζηχκ μλέςκ (ημθμθςκίμο) ηαζ πηδηζημφ εθαίμο 

(ηενεαζκεεθαίμο). Ζ νμή ηδξ νδηίκδξ βίκεηαζ απυ νδηζκμθυνμοξ αβςβμφξ. ε ιζα ημιή λφθμο, μζ 

αβςβμί αοημί θαίκμκηαζ ιε βοικυ ιάηζ ή ιε θαηυ, αθθά δ δμιή ημοξ δζαηνίκεηαζ ιυκμ ιε 

ιζηνμζηυπζμ. Έηζζ δζαπζζηχκεηαζ, υηζ είκαζ ζςθδκυιμνθεξ ηαηαζηεοέξ, πμο είκαζ ημπμεεηδιέκεξ  
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αλμκζηά ηαζ αηηζκζηά ηαζ εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζπδιαηίγμκηαξ έκα «δίηηομ ζοβημζκςκμφκηςκ 

αββείςκ». Οζ νδηζκμθυνμζ αβςβμί δεκ είκαζ ηφηηανα, αθθά ηεκμί πχνμζ ακάιεζα ζηα ηφηηανα ημο 

λφθμο ηαζ έπμοκ εζςηενζηή επέκδοζδ απυ εζδζηεοιέκα ηφηηανα. Σα ηφηηανα αοηά είκαζ πδβή ηδξ 

νδηίκδξ. Δίκαζ αλζμζδιείςημ, υηζ νδηίκδ εηηνίκεηαζ ιυκμ απυ νδηζκμθυνμοξ αβςβμφξ πμο 

ανίζημκηαζ ζημ ζμιθυ λφθμ. 

 

 

Δηθόλα 2: Ρεηζίνι Πεύκος 

 

1.4.2 πιινγή ηεο ξεηίλεο 

Ζ ζοθθμβή ηδξ νδηίκδξ βίκεηαζ ηαηά ηδ πνμκζηή πενίμδμ ιεηαλφ Απνζθίμο (ή ηέθμξ Μανηίμο) 

ηαζ Νμειανίμο. Ζ νδηίκεοζδ βίκεηαζ ηονίςξ ιε δφμ ηνυπμοξ: ιε πεθέηδζδ ηαζ ιε απμθθμίςζδ 

ηαζ επίπαζδ ιε δζάθοια ή πάζηα εεζζημφ μλέμξ. ηδκ πνχηδ ιέεμδμ βίκεηαζ πεθέηδζδ ηαζ ημιή 

ηςκ νδηζκμθυνςκ αβςβχκ ιέζα ζημ λφθμ. ηδ δεφηενδ δδιζμονβείηαζ ζημκ ημνιυ ημο δέκηνμο 

ιζα εκημιή πθάημοξ πενίπμο 16cm ηαζ φρμοξ 8cm πμο ηαθείηαζ ‘ιέηςπμ’. ηδ αάζδ ημο 

ιεηχπμο ημπμεεηείηαζ πθαζηζηή ζαημφθα υπμο ζοθθέβεηαζ δ νδηίκδ πμο νέεζ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ 

απμθθμίςζδξ βίκεηαζ ηαηά ηδκ δζεφεοκζδ ημο ημνιμφ ηαζ πνμξ ηα πάκς. Δπακαθαιαάκεηαζ 

ζοκήεςξ ηάεε 21 ιένεξ. θεξ μζ ζαημφθεξ είηε επεζδή βέιζζακ ή επεζδή έθηαζε ημ ηέθμξ ηδξ 

νδηίκεοζδξ αθήκμκηαζ ζηδ αάζδ ημο ημνιμφ ηαζ ζοθθέβμκηαζ υθεξ ιαγί. Ζ παναβςβή ηδξ 

νδηίκδξ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ αθμνά ιυκμ ηδ Υαθέπζα Πεφηδ ηαζ ηοιαίκεηαζ ηαηά ιέζμ υνμ ζηα 

1,7-3,3 Kg / έημξ ακά δέκηνμ ιε αάζδ ημκ Σζμοιή, εκχ μ Παπασςάκκμο (1971) ακαθένεζ ιέζμ 
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υνμ 3-5 Kg/ έημξ ακά δέκηνμ. ηδκ πενζμπή ηδξ Υαθηζδζηήξ έπμοκ εκημπζζηεί πεφηα ιε παναβςβή 

άκς ηςκ 10 Kg / έημξ ακά δέκηνμ (Μμοθαθήξ 1981). 

Ακαιεκυιεκδ είκαζ δ δζαθμνεηζηή δζαηφιακζδ ηδξ νδηζκμπαναβςβήξ απυ δέκηνμ ζε δέκηνμ 

ηαεχξ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ ηαζ δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ. φιθςκα, ιε ημοξ Σζμοιή ηαζ 

Βμοθβανίδδ (1980), δ νδηζκμπαναβςβή επδνεάγεηαζ απυ ηδ δζαιυνθςζδ ημο εδάθμοξ (π.π. 

ηθίζδ) ηαζ απυ ημ φρμξ ηδξ νδηίκεοζδξ. Αηυια, επδνεάγεηαζ εεηζηά απυ ηδ εενιμηναζία ημο 

πενζαάθθμκημξ εκχ δεκ ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ ποηκυηδηα ημο δάζμοξ. Ο Μμοθαθήξ (1981) ηαηέθδλε 

ζημ ζοιπέναζια υηζ δ δζάιεηνμξ ημο ημνιμφ είκαζ εεηζηά ζοζπεηζζιέκδ ιε ηδκ νδηζκμπαναβςβή 

εκχ δεκ επδνεάγεηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ νδηζκμθυνςκ αβςβχκ ζηζξ αεθυκεξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ 

ζεζνχκ ηςκ ζημιάηςκ ζηζξ αεθυκεξ. Καζ ηέθμξ, δ παναβςβή ηδξ νδηίκδξ δζαθυνςκ πεφηςκ είκαζ 

έκα βκχνζζια ηθδνμκμιήζζιμ ζε ιεβάθμ ααειυ (Wright 1976). 

 

 
 

Δηθόλα 3: ςλλογή πηηίνηρ 

 

1.4.3 Αηζέξηα έιαηα ξεηίλεο ηεο Υαιέπηαο πεύθεο 

Σα αζεένζα έθαζα είκαζ πηδηζηά ανςιαηζηά ζοζηαηζηά πμο θαιαάκμκηαζ απυ ηα θοηά 

ζοκήεςξ ιε απυζηαλδ ιε οδναηιμφξ. Σα αζεένζα έθαζα είκαζ οβνά ζε εενιμηναζία 

πενζαάθθμκημξ ηαζ δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε ηα «θίπδ ηαζ έθαζα». Ζ πνμέθεοζδ ημο μκυιαημξ 

ημοξ αζηζμθμβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ ηδξ ηαπείαξ ελάηιζζήξ ημοξ ζημκ αένα. Γεδμιέκμο υηζ είκαζ 

πηδηζηέξ, ηα ιυνζά ημοξ ελαηιίγμκηαζ εφημθα ηαζ δζαζημνπζγυιεκα ζημκ αηιμζθαζνζηυ αένα, 

ένπμκηαζ ζ’ επαθή ιε ηα υνβακα υζθνδζδξ, ηα μπμία ηαζ δζεβείνμοκ. Πνμηαθμφκ, έηζζ, ιία 
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ζοκήεςξ εοπάνζζηδ αίζεδζδ, παναηηδνζζηζηή βζα ηάεε είδμοξ θοημφ, πμο ακηζζημζπεί ζημ 

παναηηδνζζηζηυ βζα ημ ηάεε είδμξ άνςια (ανθήξ, 1994).  

οκίζηακηαζ απυ πμθθέξ πδιζηέξ μοζίεξ πμο ιπμνμφκ κα θηάζμοκ ηζξ 150, εκχ ηα 

οπενζζπφμκηα ζοζηαηζηά ημοξ ηαεμνίγμοκ ημ παναηηήνα ημοξ. Σμ παναηηδνζζηζηυ άνςια ηάεε 

αζεένζμο εθαίμο είκαζ ζοκζζηαιέκδ υθςκ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο, αθθά πμθθέξ θμνέξ δ πανμοζία 

εκυξ ιυκμ ζοζηαηζημφ ζε ακαθμβία 1% ή ηαζ ιζηνυηενδ, έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ αθθαβή ημο 

ανχιαημξ. Πανυθα αοηά, δ παναηηδνζζηζηή μζιή ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ μθείθεηαζ ζηα ηφνζα 

ζοζηαηζηά ημοξ. 

Σα αζεένζα έθαζα ηαηά ηακυκα ανίζημκηαζ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ απμηεθμφκ ιυκμ 

έκα ιζηνυ ηθάζια ημο ζοκμθζημφ αάνμοξ ημο θοηζημφ οθζημφ (0,01-20%). Απυ πδιζηή άπμρδ, ηα 

θοηζηά αζεένζα έθαζα απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ ιίβιαηα ηενπεκίςκ. Σα ηενπέκζα είκαζ μνβακζηέξ 

εκχζεζξ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ, ηα μπμία πανμοζζάγμοκ έκα εονφ θάζια δμιζηχκ δζαθμνχκ. 

Μενζηά είκαζ οδνμβμκάκεναηεξ, άθθα πενζέπμοκ άημια μλοβυκμο, άθθα είκαζ ιυνζα ακμζηηήξ 

αθοζίδαξ ηαζ άθθα πενζθαιαάκμοκ δαηηοθίμοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα ηονζυηενα ζοζηαηζηά πμο 

απακημφκ ζηα αζεένζα έθαζα ηςκ θοηχκ είκαζ ηα ιμκμηενπέκζα ηαζ ηα ζεζηζηενπέκζα, εκχ επίζδξ 

ιπμνμφκ κα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ άθθεξ μοζίεξ, υπςξ θαζκοθμπνμπακμεζδή, εεζμφπεξ ή 

αγςημφπεξ εκχζεζξ, αθεζηοηθζημί οδνμβμκάκεναηεξ η.ά. Σα ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ 

ηαλζκμιμφκηαζ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ζε μλοβμκμφπα ηαζ ιδ μλοβμκμφπα. ηα μλοβμκμφπα 

ηαηαηάζζμκηαζ μζ αθημυθεξ, μζ αθδεΰδεξ, μζ ηεηυκεξ, μζ θαζκυθεξ, ηα μλέα ηαζ μζ εζηένεξ. Απυ 

αοηά, μζ εζηένεξ έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ επίδναζδ ζημ άνςια ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ. Ακηίεεηα, ζηα 

ιδ μλοβμκμφπα ακήημοκ μζ οδνμβμκάκεναηεξ, πμο έπμοκ ιζηνή ζοιαμθή ζημ άνςια ηςκ 

αζεένζςκ εθαίςκ. Σα ηονζυηενα ιδ μλοβμκμφπα ζοζηαηζηά είκαζ ηα ιμκμηοηθζηά ηαζ δζηοηθζηά 

ηενπέκζα, υπςξ είκαζ ημ θειμκέκζμ, ημ πζκέκζμ ηαζ ημ ηαιθέκζμ (Brooker and  Kleinig, 2006). 

Ζ νδηίκδ απμηεθείηαζ απυ ημ ηενεαζκεέθαζμ (turpentine) ηαζ ημ ημθμθχκζμ (rosin). Σμ 

ηενεαζκεέθαζμ (turpentine, spirit of turpentine, oil of turpentine, wood turpentine), είκαζ έκα 

παπφνεοζημ οβνυ πμο παναθαιαάκεηαζ ιε απυζηαλδ απυ ηδ νδηίκδ ημο πεφημο (Βάναμβθδξ & 

Αθελάκδνμο, 1970). Αοηυ έπεζ παναηηδνζζηζηή μζιή ηαζ βεφζδ, είκαζ αδζάθοημ ζημ κενυ ηαζ 

δζαθοηυ ζηδκ αζεακυθδ ηαζ άθθμοξ μνβακζημφξ δζαθφηεξ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα εφθθεηημ ιε 

απμηέθεζια κα απαζηείηαζ ζδζαίηενα ιεβάθδ πνμζμπή ηαηά ηδκ ηαηενβαζία ημο. Σμ ηενεαζκεέθαζμ 

απμηεθείηαζ απυ δφμ ηθάζεζξ ηάλεζξ ηενπεκίςκ, ηα ιμκμηενπέκζα ηαζ ηα ζεζηζηενπέκζα. 

Ζ νδηίκδ πμο είπε παναθδθεεί ηαηά ηα έηδ 1966 ηαζ 1967 απυ ηδ Υαθέπζμ πεφηδ ζηδ πχνα 

ιαξ απμηεθμφκηαζ, ζφιθςκα ιε ιζα ιεθέηδ ημο Τπμονβείμο Διπμνίμο, απυ νδηζκζηά μλέα (60-

65%), ηενεαζκεέθαζμ (20-25%), κενυ (8-12%), ιδ ζαπςκμπμζήζζια ζοζηαηζηά (4-8%) ηαζ λέκεξ  



 

- 13 - 
 

φθεξ (0,5-2%). ε κευηενδ ιεθέηδ ακαθένεηαζ υηζ δ εβπχνζμξ παναβυιεκδ νδηίκδ απμηεθείηαζ 

ηαηά 78,6% απυ ημθμθχκζμ ηαζ ηαηά 17% απυ ηενεαζκεέθαζμ (ηεθακυπμοθμξ, 1976). Σα 

οπυθμζπα παναηηδνζζηζηά ηδξ είκαζ: απχθεζεξ ζημοξ 1000C 14(%),  πενζεηηζηυηδηα ζε ηέθνα 

0,14(%), ανζειυξ μλφηδηαξ 149, ανζειυξ εζηένςκ 6, ανζειυξ ζαπςκμπμίδζδξ 155 

(ηεθακυπμοθμξ, 1976). 

Σμ ηενεαζκεέθαζμ έπεζ ανεεεί υηζ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ α-πζκέκζμ (90-96%), εκχ πενζέπεζ 

ηαζ ανηεημφξ άθθμοξ ηενπεκζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ, ηονίςξ Γ3-ηανέκζμ, ηαιθέκζμ, θειμκέκζμ, 

ιονηέκζμ, α-πζκέκζμ, π-ηοιέκζμ, ηενπζκμθέκζμ ηαζ θεθθακδνέκζμ  (Ikonomou et al., 1964; Mirov & 

Iloff, 1965; Μπέηγζμξ 1978). 

Σμ ημθμθχκζμ απμηεθείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ νδηζκζηά μλέα ηαζ αηυιδ απυ µδ υλζκα 

ιμκμηενπέκζα, ζεζηζηενπέκζα ηαζ ηενπζκυθεξ. Σα νδηζκζηά μλέα είκαζ µμκμηαναμλοθζηά μλέα (µε 

ημ βεκζηυ ειπεζνζηυ ηφπμ C19H29COOH. Οζ Οζημκυιμο ηαζ Βαθηάκαξ (1966) ακαθένμοκ υηζ αοηυ 

απμηεθείηαζ απυ ααζεηζηυ (34%), παθμοζηνζηυ ηαζ θαζαμπζµανζηυ (38%), ζζμπζµανζηυ (11,5%), 

κεμααζεηζηυ (9%), δζοδνμααζεηζηυ (5,7%) ηαζ ζακδανμπζµανζηυ μλφ (1,8%), εκχ μ Karanikas et 

al  (2010), μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηδξ νδηίκδξ µε ζημπυ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ςξ 

έκα δζαβκςζηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ δζάηνζζδ ηδξ παθεπίμο πεφηδξ ακάθμβα µε ηδκ πενζμπή ή ηδκ 

απυδμζδ ηδξ ζε νδηίκδ, δζαπίζηςζακ υηζ ημ 97,4% ηδξ νδηίκδξ απμηεθείηαζ απυ 40 ζοκμθζηά 

εκχζεζξ, 11 µμκμηενπεκζηέξ, 12 ζεζηζηενπεκζηέξ ηαζ 17 δζηενπεκζηέξ. Οζ ηονζυηενεξ απυ αοηέξ 

είκαζ ημ α-πζκέκζμ, μ ιεεοθεζηέναξ ημο ααζεηζημφ μλέμξ ηαζ ηα μλέα παθμοζζηνζηυ, ααζεηζηυ, 

ζζμπζιανζηυ ηαζ κεμαζεηζηυ. 

Οζ Schiller ηαζ Grunewald (1987), μζ μπμίμζ ιεθέηδζακ ηδ ζφζηαζδ ημο ηθάζιαημξ ηςκ 

ιμκμηενπεκζηχκ εκχζεςκ πμο απακηχκηαζ ζηδ νδηίκδ, ηαοημπμίδζακ 12 ζοκμθζηά απυ αοηέξ ιε 

ηονζυηενεξ ημ α-πζκέκζμ, ημ Γ3-ηανέκζμ ηαζ ιονηέκζμ. Ο Macchioni et al (2003) ιεθέηδζακ ηδ 

ζφζηαζδ ημο αζεένζμο εθαίμο πμο παναθαιαάκεηαζ απυ αεθυκεξ, ηθαδζά ηαζ εδθοημφξ ηχκμοξ. 

φιθςκα µε ηζξ παναπάκς ένεοκεξ, ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ είκαζ ημ α-πζκέκζμ, 

ημ ιονηέκζμ, ημ α-ηανομθοθθέκζμ, ημ∆3-ηανέκζμ. 

 

1.5  Σν άξσκα ησλ νίλσλ 

Σμ άνςια ηαζ δ βεφζδ είκαζ δφμ απυ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο μίκμο. Αοηά ηαεμνίγμοκ 

ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πνμηίιδζή ημο απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ (Swiegers & Pretorius, 2005). ημ 

άνςια ζοκεζζθένεζ έκαξ ζδιακηζηυξ ανζειυξ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο μίκμο (Varnam et al., 

2006). Μέπνζ ζήιενα έπμοκ ηαοημπμζδεεί ζε δζάθμνμοξ μίκμοξ πενζζζυηενα απυ 700 πηδηζηά 

ζοζηαηζηά (Fischer, 2007). Ζ ακηίθδρδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ανχιαημξ είκαζ απμηέθεζια 
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ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ανηεηχκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ ημο μίκμο µε ηα αζζεδηήνζα υνβακα ηδξ 

υζθνδζδξ ηαζ ηδξ βεφζδξ (Rapp & Mandery, 1986; Styger et al., 2011). Ζ εθάπζζηδ δοκαηή 

ζοβηέκηνςζδ ιζαξ πηδηζηήξ μοζίαξ, πμο βίκεηαζ αζζεδηή ιέζς ηδξ υζθνδζδξ πςνίξ υιςξ κα 

ακαβκςνίγεηαζ ημ πμζά είκαζ, μκμιάγεηαζ ηαηχθθζ ακηίθδρδξ. ηακ ιπμνμφιε υιςξ κα 

λεπςνίζμοιε ηδ θφζδ ηδξ ηαζ κα ηδκ ηαοημπμζήζμοιε ακαθενυιαζηε ζημ ηαηχθθζ 

πνμζδζμνζζιμφ (Γ.Bέηζμξ, Γ.Κμοηήξ, Α.Σζαηίνδξ, Σμ αζαθίμ ημο ηναζζμφ, 1994). 

Σμ άνςια ηςκ μίκςκ ελανηάηαζ απυ εκχζεζξ μζ μπμίεξ είηε οπάνπμοκ ζηα ζηαθφθζα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ μίκςκ, είηε δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ αθημμθζηή 

γφιςζδ θυβς πδιζηχκ, εκγοιαηζηχκ ηαζ εενιζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο θαιαάκμοκ πχνα ηυηε, είηε 

πανάβμκηαζ ιεηά ημ ηέθμξ αοηήξ, ηυζμ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ παθαίςζδ ημο μίκμο 

θυβς άθθςκ πδιζηχκ ή εκγοιζηχκ ακηζδνάζεςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ άνςια ηςκ μίκςκ 

ελανηάηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηάεε πμζηζθίαξ  πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδκ μζκμπμίδζδ 

(πνςημβεκέξ άνςια) ηαζ ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί ηυζμ ηαηά ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ 

(δεοηενμβεκέξ άνςια), υζμ ηαζ ηαηά ηδκ ςνίιακζδ ή ηδκ παθαίςζδ ημο μίκμο (ηνζημβεκέξ 

άνςια). 

Ζ ιεθέηδ ηςκ εκχζεςκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηζξ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ανςιάηςκ ηςκ 

μίκςκ, είκαζ ανηεηά δφζημθδ. Αοηυ ελδβείηαζ θυβς ηςκ πμθφ ιζηνχκ πμζμηήηςκ ημοξ ζημοξ 

μίκμοξ, ιε ζοβηεκηνχζεζξ πμο πμζηίθμοκ απυ ιενζηά mg/l έςξ εθάπζζηα ng/l. Πανάθθδθα δ 

δοζημθία ηδξ ιεθέηδξ ημοξ εκζζπφεηαζ ηυζμ θυβς ηδξ αζηάεεζαξ ηςκ εκχζεςκ αοηχκ, υζμ ηαζ 

ηδξ δζαθμνεηζηήξ θφζδξ ημοξ, πμο επζθένεζ δζαθμνέξ ζηδκ πμθζηυηδηα, ηδ δζαθοηυηδηα, ηδκ 

πηδηζηυηδηα αθθά ηαζ ημ ph ημοξ. Οζ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ μζ 

εκχζεζξ πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ημ άνςια είκαζ μζ ελήξ: Ακχηενεξ αηθυμθεξ, Δζηένεξ, 

Καναμκοθζηέξ εκχζεζξ, θαηηυκεξ, αηεηάθεξ, εεζμφπεξ εκχζεζξ, πηδηζηέξ θαζκυθεξ, ηενπέκζα, 

κμνζζμπνεκμεζδή, ιεεμλοποναγίκεξ ηαζ πανάβςβα οδνμβμκακενάηςκ. 

Σμ ηφνζμ ηθάζια ηςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο ζοκεζζθένεζ ζημ άνςια ημο μίκμο 

πανάβεηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. ηα ζοζηαηζηά αοηά πενζθαιαάκμκηαζ 

ακχηενεξ αθημυθεξ, μλζημί εζηένεξ ηαζ αζεοθεζηένεξ ηαναμκζηχκ μλέςκ, ηαναμκζηά μλέα, 

ηεηυκεξ ηαζ αθδεΰδεξ (Nykanen & Suomalainen, 1983 Rapp & Mandery, 1986 Stashenko, 1992 

Lambrechts & Pretorius, 2000; Delfini, 2001). ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ έβζκε πνμζδζμνζζιυξ 

ζε δφμ απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ μιάδεξ πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ, ηζξ ακχηενεξ αθημυθεξ ηαζ 

ημοξ εζηένεξ. 
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1.5.1 Δζηέξεο 

Πάκς απυ 160 Δζηένεξ έπμοκ απμιμκςεεί απυ ημοξ μίκμοξ εάκ ηαζ εκημπίγμκηαζ ζε ιζηνέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ (έςξ 100 mg/L).Απμηεθμφκ εκχζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακηίδναζδ ιεηαλφ 

αθημμθχκ ηαζ μλέςκ. Πνμένπμκηαζ ζε έκα πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ απυ ηα ζηαθφθζα ηονίςξ υιςξ 

πανάβμκηαζ: α) απυ ηδκ εκγοιαηζηή δζαδζηαζία ζφκεεζδξ ιεηαλφ ηδξ αζεοθζηήξ αθημυθδξ ηαζ ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ (ηεημνεζιέκα ιμκυηαναμλοθζηά μλέα) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθημμθζηήξ 

γφιςζδξ, πηδηζημί εζηένεξ (ή μοδέηενμζ εζηένεξ) ηαζ α) απυ ηδκ πδιζηή δζαδζηαζία 

εζηενμπμίδζδξ ιεηαλφ αζεοθζηήξ αθημυθδξ, ακχηενςκ αθημμθχκ ηαζ ημο μλζημφ μλέμξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα παθαίςζδξ ημο μίκμο, ιδ πηδηζημί εζηένεξ (ή υλζκμζ εζηένεξ) (Russel Mos, 2015). 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πηδηζηχκ εζηένςκ ζημ ηναζί είκαζ παιδθή ηαζ ημ άνςια ημ μπμίμ 

πνμζδίδμοκ είκαζ θνμοηχδεξ, εηηυξ απυ ημκ μλζηυ αζεοθεζηένα μ μπμίμξ έπεζ ηδκ ορδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ ηαζ δ ζοιαμθή ημο ζηδκ πμζυηδηα ημο ηναζζμφ εεςνείηαζ ανκδηζηή. Οζ 

πενζζζυηενμζ απυ ημοξ πηδηζημφξ εζηένεξ ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ γφιςζδξ. Ζ 

ζφκεεζδ ηαζ δ οδνυθοζδ ηςκ εζηένςκ ζοκεπίγεηαζ ιδ εκγοιζηά ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ πδιζηή 

ζφζηαζδ ημο μίκμο ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ δζαηήνδζδξ ημο. Δηηυξ απυ ημοξ εζηένεξ πμο πανάβμκηαζ 

ηαηά ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ απυ ηζξ γφιεξ, οπάνπμοκ μζ εζηένεξ μζ μπμίμζ δδιζμονβμφκηαζ ηαηά 

ηδ δζαδζηαζία ηδξ παθαίςζδξ. Αοημί δδιζμονβμφκηαζ υηακ ηα μλέα (ηνοβζηυ, ιδθζηυ, βαθαηηζηυ) 

ηαζ δ αζεακυθδ πμο οπάνπμοκ ζημκ μίκμ εκςεμφκ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοιπφηκςζδξ. Οζ εζηένεξ 

πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ παθαίςζδ ημο μίκμο επδνεάγμοκ εθάπζζηα ηζξ μνβακμθδπηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ μίκςκ, βζα αοηυ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ζοκεζζθένμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ μίκςκ 

ηαηά ηδκ παθαίςζδ.  

Ο ζπδιαηζζιυξ ηςκ πηδηζηχκ εζηένςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ εενιμηναζία γφιςζδξ ηαζ ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ζε αθημυθδ. Υαιδθέξ εενιμηναζίεξ γφιςζδξ εοκμμφκ ηδκ ζφκεεζδ εζηένςκ, 

υπςξ μ μλζηυξ ζζμαιοθεζηέναξ, μλζηυξ ζζμαμοηοθεζηέναξ ηαζ μλζηυξ ελοθεζηέναξ. Τρδθυηενεξ 

εενιμηναζίεξ γφιςζδξ εοκμμφκ ηδκ παναβςβή εζηένςκ ιεβαθφηενμο ιμνζαημφ αάνμοξ. Αηυια, 

δ ορδθή ζοβηέκηνςζδ αιζκμλέςκ ζηζξ γφιεξ ηαζ δ απμοζία μλοβυκμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

γφιςζδξ εκζζπφμοκ ηδκ ζφκεεζδ πενζζζυηενςκ πηδηζηχκ εζηένςκ (Νημονηυβθμο. Θ,2007). 

οβηεηνζιέκα, μζ εζηένεξ πμο πνμζδζμνίζαιε ζηδ πανμφζα ιεθέηδ είκαζ μ μλζηυξ 

αζεοθεζηέναξ ηαζ μ ζζμαιοθζηυξ αζεοθεζηέναξ. Ο μλζηυξ αζεοθεζηέναξ ζοκμδεφεηαζ πάκηα απυ 

ηδκ φπανλδ μλζημφ μλέςξ, ζοιαάθεζ ζε ιζα δζαηνζηή οπυλζκδ βεφζδ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ημο ανχιαημξ ημο μίκμ ζε ιζα ηοπζηή ζοβηέκηνςζδ 50-80 mg/L (Γ. Κμηζενίδδξ, 

. Καθθίεναηα Οζκμθμβία ΗΗ Δνβαζηδνζαηέξ Αζηήζεζξ, 2012). Ζ ζοκήεδξ ζοβηέκηνςζδ ημο ζημκ 

μίκμ είκαζ 50-150 mg/L, εκχ ημ ηαηχθθζ ακηίθδρδξ είκαζ 80-150 mg/L. ε παιδθέξ 



 

- 16 - 
 

ζοβηεκηνχζεζξ <50 mg/L ιπμνεί κα είκαζ εοπάνζζημξ ηαζ δ ζοιαμθή ημο εεηζηή ζημ ανςιαηζηυ 

πνμθίθ ημο μίκμο, εκχ ζε ζοβηεκηνχζεζξ  >150 mg/L δίκεζ ιζα εθαηηςιαηζηή μζιή ηυθθαξ. Ο 

μλζηυξ αζεοθεζηέναξ θμζπυκ ιπμνεί κα ηαηαζηνέρεζ ημ άνςια εκυξ μίκμο πμθφ πνζκ ηα επίπεδα 

ημο μλζημφ μλέμξ θεάζμοκ ζε ζοβηέκηνςζδ ηέημζα χζηε κα έκαξ μίκμξ κα ηνζεεί εθαηηςιαηζηυξ. 

Οζ εζηένεξ ζοκεζζθένμοκ ζημ ανςιαηζηυ πνμθίθ ημο μίκμο πνμζδίδμκηαξ θνμοηχδεξ κυηεξ. 

Μζηνήξ αθοζίδαξ εζηένεξ (C2-C7) δίκμοκ ανχιαηα θνμφηςκ (ιπακάκα, ακακάξ, ιήθμ, νμδάηζκμ) 

ηαζ θμοθμφδζα ηαζ ιαηνζάξ αθοζίδαξ εζηένεξ πνμζδίδμοκ ανχιαηα ημθυκζαξ ηαζ ζαπμοκζμφ. Ο 

ζζμαιοθζηυξ αζεοθεζηέναξ πνμζδίδεζ άνςια ιπακάκαξ. 

 

1.5.2 Αλώηεξεο αιθνόιεο  

Οζ ακχηενεξ αθημυθεξ πνμζδίδμοκ µδ επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά ζημ άνςια, πθδκ ηδξ 2-

θαζκοθμαζεακυθδξ, µε ηδ παναηηδνζζηζηή μζιή ηνζακηάθοθθμο, επεζδή έπμοκ δοζάνεζηδ ηαζ 

δνζιεία μζιή (Simpson, 1979b). Ζ πανμοζία ημοξ ζε ζοβηέκηνςζδ 300 έςξ 400 mg/L (ή 

παιδθυηενδ) είκαζ ακαβηαία βζαηί ηαεζζηά πζμ πμθφπθμημ ημ άνςια ημο μίκμο, εκχ δ πανμοζία 

ημοξ ζε ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ εηηζιάηαζ υηζ επζδνά ανκδηζηά (Etievant, 1991 Clarke and 

Bakker, 2004). Ζ ζοβηέκηνςζή ημοξ εεςνείηαζ υηζ πνέπεζ κα είκαζ ιεζςιέκδ βζα κα δζεοημθοκεεί 

δ ακάδεζλδ ηδξ επζεοιδηήξ μζιήξ άθθςκ πηδηζηχκ ζοζηαηζηχκ (Σζαηίνδξ, 2005). Ο 

ζπδιαηζζιυξ ημοξ έπεζ ζπέζδ µε ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ αιζκμλέςκ ηαζ επδνεάγεηαζ ηονίςξ απυ ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ημο βθεφημοξ ζε αγςημφπα ζοζηαηζηά (Jiranec et al., 1990). Ο ζπδιαηζζιυξ ημοξ 

ζε ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ επζηοβπάκεηαζ µε αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ αζμιάγαξ ηςκ ηοηηάνςκ ημο γοιμιφηδηα, ηονίςξ µε αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, 

ζοκεήηεξ πμο δεκ εοκμμφκ ημ ζπδιαηζζιυ εζηένςκ ζε ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ (Monk & 

Costello, 1984). Ακχηενεξ αθημυθεξ ζπδιαηίγμκηαζ, επίζδξ, ηαζ ηαηά ηδ αζμζφκεεζδ μλέςκ απυ 

ζάηπανα (Nykanen, 1986). Ζ πμζυηδηα ζηδκ μπμία πανάβμκηαζ αοηέξ είκαζ ςζηυζμ πζμ 

πενζμνζζιέκδ θυβς ιεηαηνμπήξ ηςκ ζαηπάνςκ ηονίςξ ζε αζεακυθδ. Σέθμξ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

πςξ δ επαθή ημο μίκμο ιε ηζξ μζκμθάζπεξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ εοκμεί ηδκ 

αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ηυζμ ζε εζηένεξ υζμ ηαζ ζε ακχηενεξ αθημυθεξ (Σζαηίνδξ, 2006). 

Οζ ακχηενεξ αθημυθεξ πμο πνμζδζμνίζηδηακ ζηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ 1-πνμπακυθδ, 2-

ιεεοθ-1-πνμπακυθδ (ζζμαμοηοθζηή αθημυθδ), 3-ιεεοθ-1-αμοηακυθδ (ζζμαιοθζηή αθημυθδ) ηαζ 

2-ιεεοθ-αμοηακυθδ. οκήεεζξ ζοβηεκηνχζεζξ ημοξ ζημοξ μίκμοξ είκαζ 150-500 mg/L, εκχ 

ιεβαθφηενεξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε μζθνδηζηά εθαηηχιαηα (Α.Σζαηίνδξ, Οζκμθμβία : Ένεοκα 

ηαζ εθανιμβέξ, 2006). ηακ θμζπυκ δ ζοβηέκηνςζδ ημοξ είκαζ παιδθή (< 300-400 mg/L) αζημφκ  
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εοκμσηή επίδναζδ ζημ άνςια ημο μίκμο, πνμζδίδμκηαξ ιζα εοπάνζζηδ πμθοπθμηυηδηα 

πνμζδίδμκηαξ μζιέξ θνμοηχδεζξ, αμηακζημφ ηαζ ακεζημφ  παναηηήνα. ε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

(> 300-400 mg/L) δίκμοκ ακεπζεφιδηεξ ‘αανζέξ’ ηαζ ‘ηαοζηζηέξ’ μζιέξ. Γδθαδή, μζ ακχηενεξ 

αθημυθεξ πμο εκημπίζαιε  (3-6 άημια C) ζε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ δίκμοκ αανζά μζιή 

δζαθοηζημφ ηαζ αενκζηζμφ κοπζχκ. 

 

1.6  Οξγαληθά Ομέα 

Σα μνβακζηά μλέα απμηεθμφκ ιζα ζπμοδαία μιάδα ζοζηαηζηχκ ηςκ μίκςκ ηαζ είκαζ 

οπεφεοκα υπζ ιυκμ βζα ηδκ υλζκδ βεφζδ ηςκ μίκςκ αθθά ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία αοηχκ απυ ηζξ 

ιζηνμαζμθμβζηέξ ή πδιζηέξ πνμζαμθέξ. Καεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο πνχιαημξ.  

Σμ βθεφημξ ηαζ μ μίκμξ πενζέπμοκ ακυνβακα ηαζ μνβακζηά μλέα, ηαεχξ ηαζ ζηακή πμζυηδηα 

αάζεςκ μζ μπμίεξ ελμοδεηενχκμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ ακυνβακςκ μλέςκ, ςξ πζμ ζζπονά ηαζ ιένμξ 

ηςκ μνβακζηχκ. Δθυζμκ ιένμξ απυ ηα μνβακζηά μλέα ιέκεζ εθεφεενμ, είκαζ θοζζηυ δ υλζκδ βεφζδ 

ημο βθεφημοξ ηαζ ημο μίκμο κα μθείθμκηαζ ζε αοηά. 

Δπμιέκςξ, ηα μνβακζηά μλέα βίκμκηαζ νοειζζηέξ ηυζμ ηδξ μθζηήξ ή μβημιεηνμφιεκδξ 

μλφηδηαξ βθεφημοξ ηαζ μίκμο, υζμ ηαζ ημο pH ή εκενβμφ μλφηδηαξ. πςξ είκαζ ήδδ βκςζηυ, δ 

μθζηή μλφηδηα είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ εθεφεενςκ ηαναμλοθμιάδςκ ηςκ μλέςκ, είηε ανίζημκηαζ ζε 

δζάζηαζδ, είηε υπζ, εκχ ημ pH μνίγεηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ηαναμλοθμιάδςκ πμο ανίζημκηαζ ζε 

δζάζηαζδ ηαζ μζ μπμίεξ νοειίγμοκ ηδκ υλζκδ βεφζδ ημο μίκμο. Οπςζδήπμηε υιςξ δ θαζκμιεκζηή 

υλζκδ βεφζδ πμο ακηζθαιαακυιαζηε επδνεάγεηαζ αζζεδηά ηαζ απυ άθθα ζοζηαηζηά, υπςξ είκαζ δ 

αθημυθδ, ηα ζάηπανα, μζ ηακίκεξ ηηθ. Ζ ορδθή μλφηδηα ή ημ παιδθυ pH ημο μίκμο είκαζ 

πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ δζαθυνςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηαζ ιάθζζηα ηςκ 

ααηηδνίςκ πμο εοεφκμκηαζ βζα αθθμζχζεζξ ηαζ ηδκ οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο μίκμο. Απυ ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα, επμιέκςξ, ηςκ μίκςκ ζε μνβακζηά μλέα, εα ελανηδεεί ηαζ δ πνμζηαζία ημο απυ 

ηζξ ααηηδνζαηέξ πνμζαμθέξ. Δπίζδξ ημ pH αζηεί εοκμσηή επίδναζδ ζηδκ γςδνυηδηα ημο 

πνχιαημξ ηςκ μίκςκ. 

Σα μνβακζηά μλέα πμο πενζέπμκηαζ ζημκ μίκμ ιπμνμφκ κα πνμένπμκηαζ είηε απυ ημ ζηαθφθζ, 

είηε ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ γοιχζεςκ ημο βθεφημοξ ηαζ ηοπχκ ιζηνμαζμθμβζηχκ 

πνμζαμθχκ ημο βθεφημξ ή ημο μίκμο. Σα ηονζυηενα απυ αοηά θαίκμκηαζ παναηάης. (μοθθενυξ 

Δ., 1997) 
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Ομέα ηαθπιηνύ 

 

 Σνοβζηυ μλφ 

 Μδθζηυ μλφ 

 Κζηνζηυ μλφ 

 Οονμκζηά μλέα 

 Γθοημκζηυ μλφ 

 Ολαθζηυ μλφ 

 Αζημναζηυ μλφ 

 

Ομέα Επκώζεσλ θαη Πξνζβνιώλ 

 

 Ζθεηηνζηυ μλφ 

 Γαθαηηζηυ μλφ 

 Κζηνμιδθζηυ μλφ 

 Γζιεεοθμβθοηενζηυ μλφ 

 Πονμζηαθοθζηυ μλφ 

 α-Κεημβθμοηανζηυ μλφ 

 Ολζηυ μλφ 

 Μονιδηζηυ μλφ 

 Πνμπζμκζηυ μλφ 

 Ηζμαμοηονζηυ μλφ 

 Βμοηονζηυ μλφ 

 

 

Παναηάης εα ακαθενεμφιε ακαθοηζηυηενα ζηα ηονζυηενα μλέα ημο μίκμο ηα μπμία 

πνμζδζμνίζηδηακ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πηοπζαηή ενβαζία. 
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1.6.1 Σξπγηθό νμύ 

Σμ ηνοβζηυ μλφ πμο ζοκακηάιε ζημοξ μίκμοξ είκαζ ηδξ ιμνθήξ D-ηνοβζηυ. Σμ μλφ αοηυ 

εεςνείηαζ ςξ ημ παναηηδνζζηζυ μλφ ημο ζηαθοθζμφ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ αοημφ, επεζδή εηηυξ απυ 

ημ ζηαθφθζ είκαζ ζπεηζηά εθάπζζηα δζαδεδμιέκμ ζηδ θφζδ. 

 

 

Δηθόλα 4: Σπιζδιάζηαηη απεικόνιζη ηος Σπςγικού οξέορ 

 

Σμ ηνοβζηυ μλφ είκαζ ημ ζπμοδαζυηενμ απυ ηα μλέα ημο μίκμο, είκαζ ημ πζμ ζζπονυ ηαζ 

πανμοζζάγεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ζηαεενά δζάζηαζδξ (pK=3.01) ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα μλέα, βεβμκυξ 

πμο επδνεάγεζ μοζζαζηζηά ηδκ εκενβυ μλφηδηα ημο μίκμο. Απυ ηα ηνία ηονζυηενα μλέα ημο 

ζηαθοθζμφ (ηνοβζηυ, ιδθζηυ, ηζηνζηυ), ημ ηνοβζηυ μλφ είκαζ ημ ακεεηηζηυηενμ ζε ααηηδνζαηέξ 

πνμζαμθέξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζηζξ δζμνεχζεζξ μλφηδηαξ ημο 

βθεφημοξ ζηα μζκμπμζεία. 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ηνοβζημφ μλέμξ ζημ πνάζζκμ ζηαθφθζ ακένπεηαζ πενίπμο ζε 15g/L. Με 

ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο υιςξ ηαζ ηδκ ςνίιακζδ, έκα ιένμξ ημο ηνοβζημφ μλέμξ πάκεηαζ, εκχ ημ 

οπυθμζπμ δζαθφεηαζ ζηζξ κέεξ πμζυηδηεξ κενμφ πμο δζμβηχκμοκ ηζξ νάβεξ, έηζζ χζηε δ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ζημ χνζιμ ζηαθφθζ κα ηαηένπεηαζ ζηα 7.5 g/L πενίπμο. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ Αθημμθζηήξ Εφιςζδξ, δ παναβςβή αθημυθδξ ιεζχκεζ ηδκ 

δζαθοηυηδηα ημο υλζκμο ηνοβζημφ ηαθίμο ιε απμηέθεζια ηδκ ηαείγδζδ ημο ηαζ ηδκ ιείςζδ ηδξ 

μλφηδηαξ ζημκ μίκμ (2,5-4g/L). 

 

1.6.2 Μειηθό νμύ 

Σμ ιδθζηυ μλφ ακηίεεηα απυ ημ ηνοβζηυ μλφ, είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκμ ζημ θοηζηυ ααζίθεζμ 

ηαζ ζοκακηάηαζ ζηα θφθθα ηαζ ζημοξ ηανπμφξ ηςκ θοηχκ. Σμ θοζζηυ ιδθζηυ μλφ είκαζ ημ L-

ζζμιενέξ. ηα πνάζζκα ζηαθφθζα, δ πενζεηηζηυηδηα ημο ηοιαίκεηαζ απυ 15-25 g/L, εκχ ζηα   
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χνζια ζηαθφθζα ηαηένπεηαζ ζηα 2-4g/L. Σμ ιδθζηυ μλφ είκαζ πζμ εοπαεέξ απυ ημ ηνοβζηυ ηαζ 

πνμζαάθθεηαζ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ (γφιεξ ηαζ ααηηήνζα). 

 

Δηθόλα 5: Σπιζδιάζηαηη απεικόνιζη ηος Μηλικού οξέορ 

ηδκ ςνίιακζδ ηςκ ζηαθοθζχκ, δ πενζεηηζηυηδηα ημο ιδθζημφ μλέμξ ιεηααάθθεηαζ πάνα 

πμθφ ζφιθςκα ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζηδκ μζκμθμβία, ημ 

ιδθζηυ μλφ απμηεθεί ημ ηθεζδί, ηυζμ βζα ηδκ ςνίιακζδ ηςκ ζηαθοθζχκ υζμ ηαζ ηδκ επελενβαζία 

ηςκ μίκςκ. 

Σμ ιδθζηυ μλφ αζηεί ζδιακηζηή επίδναζδ ζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μίκςκ, 

δίκμκηαξ ζε αοημφξ Υμνηχδδ μζιή ηαζ βεφζδ ηαζ ημοξ ηάκμοκ πζμ ζηοθμφξ. 

Ζ αζηάεεζα ημο ιδθζημφ μλέμξ απέκακηζ ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ δ επίδναζδ, πμο αζηεί 

ζηα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο μίκμο, ηάκεζ πμθθμφξ επζζηήιμκεξ κα ζζπονίγμκηαζ υηζ 

δεκ είκαζ δοκαηυ κα οπάνλεζ μίκμξ ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ, υζμ πενζέπεηαζ ζε αοηυκ ιδθζηυ 

(μοθθενυξ 2012). 

Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ιδθζημφ μλέμξ ζημκ μίκμ ζοκήεςξ δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ 

πενζζζυηενεξ γφιεξ πμο πνμηαθμφκ ηδκ Αθημμθζηή Εφιςζδ. Πανυθα αοηά οπάνπμοκ ιενζηέξ 

γφιεξ υπςξ είκαζ δ Schizosaccharomyces pombe, μζ μπμίεξ ιεηαηνέπμοκ ημ ιδθζηυ μλφ ζε 

αθημυθδ.  

COOH-CH2-CHOH-COOH → CH3CH2OH + CO2 

 

H ιεηαηνμπή αοηή απμηεθεί ίζςξ ηδκ πζμ ζδακζηή ιείςζδ ηδξ μλφηδηαξ ηςκ μίκςκ ηαζ 

ηαθείηαζ Μδθμαθημμθζηή Εφιςζδ. 

ε άθθεξ πενζπηχζεζξ δ ιείςζδ ημο ιδθζημφ μλέμξ πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδκ δνάζδ 

ααηηδνίςκ, ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ, ηα μπμία ιεηαηνέπμοκ ημ ιδθζηυ μλφ ζε 

βαθαηηζηυ μλφ ηαζ CO2. Ζ δζαδζηαζία αοηή ηαθείηαζ Μδθμβαθαηηζηή Εφιςζδ. 

 

COOH-CH2-CHOH-COOH → CH3-CHOH-COOH +CO2  
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1.6.3 Κηηξηθό νμύ 

Σμ ηζηνζηυ μλφ είκαζ ημ παναηηδνζζηζηυ μλφ ημο θειμκζμφ ηαζ ηςκ εζπενζδμεζδχκ. ημ 

ζηαθφθζ ανίζηεηαζ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ πμο δεκ λεπενκμφκ ηα 0.5 g/L. Ονζζιέκμζ υιςξ μίκμζ 

(liquoreux de Sauternes), πμο πανάβμκηαζ απυ ζηαθφθζα πμο έπμοκ πνμζαθδεεί απυ ηδκ εοβεκή 

ζήρδ (Botrytis cinerea) πενζέπμοκ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ηζηνζημφ μλέμξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

θηάζμοκ ηαζ ηα 0,8-1 g/L. 

 

Δηθόλα 6: Σπιζδιάζηαηη απεικόνιζη ηος Κιηπικού οξέορ 

 

Σμ ηζηνζηυ μλφ πνμένπεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηα ζηαθφθζα ηαζ δεκ πανάβεηαζ απυ ηδκ 

Αθημμθζηή Εφιςζδ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ Κζηνμιδθζηυ μλφ. Αηυια, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα 

ηδκ άκμδμ ηδξ μθζηήξ μλφηδηαξ ηαζ ηδκ βεοζηζηή αεθηίςζδ ηςκ μίκςκ. 

 

1.6.4 Ζιεθηξηθό νμύ 

Σμ δθεηηνζηυ μλφ πανάβεηαζ απυ ηδκ Αθημμθζηή Εφιςζδ ηςκ ζαηπάνςκ ςξ έκα απυ ηα 

δεοηενμβεκή πνμσυκηα ηδξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ημο ζημοξ μίκμοξ ακένπεηαζ ζε 0,5-1,5 g/L. Καζ 

ανίζηεηαζ ζε ακαθμβία 1:100 (ηαηά αάνμξ) ιε ηδκ αθημυθδ. 

 

 

Δηθόλα 7: Απεικόνιζη σημικού ηύπος ηος Ηλεκηπικού οξέορ 

 

Σμ δθεηηνζηυ μλφ είκαζ απυ ηα πζμ ακεεηηζηά ζε ααηηδνζαηέξ πνμζαμθέξ μλέα ηαζ 

δζαιμνθχκεζ ημκ μνβακμθδπηζηυ παναηηήνα ημο μίκμο αθμφ δίκεζ λζκή, αθιονή ηαζ πζηνή βεφζδ. 

  



 

- 22 - 
 

1.6.5 Ομηθό νμύ 

Σμ μλζηυ μλφ είκαζ έκα απυ ηα πηδηζηά μλέα πμο ειθακίγμκηαζ ζημκ μίκμ ηαζ δ πνμέθεοζδ 

ημο είκαζ ηαηά αάζδ μζ ααηηδνζαηέξ πνμζαμθέξ, ακ ηαζ ίπκδ μλζημφ μλέμξ έπεζ ανεεεί υηζ 

πανάβμκηαζ απυ ηδκ Αθημμθζηή Εφιςζδ. 

 

Δηθόλα 8: Σπιζδιάζηαηη απεικόνιζη ηος Οξικού οξέορ 

 

Σμ βεβμκυξ υηζ ημ μλζηυ μλφ πανάβεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ιυκμ απυ ααηηδνζαηέξ 

πνμζαμθέξ ηςκ μίκςκ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο απμηεθεί ηνζηήνζμ βζα ηδκ οβζεζκή 

ηαηάζηαζδ αοηχκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ζοκεήηεξ μζκμπμίδζδξ ηαζ δζαηήνδζδξ, ζοκδβμνεί ζημ υηζ 

ημ μλζηυ μλφ απμηεθεί ίπκμξ ιζα ηαηήξ μζκμπμίδζδξ ή ιζαξ αζεέκεζαξ. Ζ πανμοζία ημο ζημοξ 

μίκμοξ μνβακμθδπηζηά έπεζ ζακ απμηέθεζια ιζα δοζάνεζηδ μζιή ηαζ βεφζδ λοδζμφ. 
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1.7  Οξγαλνιεπηηθόο Έιεγρνο 

Απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1900 δζάθμνεξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ άνπζζακ 

κα πνδζζιμπμζμφκ ηαηανηζζιέκα ζηδκ βεοζζβκςζία άημια (Meilgaard et al., 1999), εκχ ηαηά ηδ 

δεηαεηία ημο 1940 ακαπηφπεδηε δ ηνζβςκζηή δμηζιή ζηδ ηακδζκααία (Bengtsson & Helm, 1946, 

Helm & Trolle, 1946). Δίπε βίκεζ ακηζθδπηυ υηζ δ βεοζηζηή δμηζιή ιπμνμφζε κα πνμζθένεζ 

πμθφηζιεξ ηαζ άιεζα αλζμπμζήζζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα πνμσυκηα. Ζ ακηίζημζπδ ένεοκα ζε 

πακεπζζηδιζαηυ επίπεδμ πνςημειθακίζηδηε ζηα ηέθδ ημο 1940 ιε ανπέξ 1950 (Stone and 

Sidel,2004). Αοηυ ημ ακαδουιεκμ πεδίμ ηδξ επζζηήιδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ αζζεήζεζξ, αφλδζε 

ζηαδζαηά ημ πμζμζηυ απμδμπήξ ηδξ ςξ ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

ακάπηολδξ. 

Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δ ελέθζλδ ζηζξ μνβακζηέξ ηεπκζηέξ ήηακ ηενάζηζα, ιε υθμ ηαζ 

πενζζζυηενδ εοαζζεδζία ηαζ επζθεηηζηυηδηα ηδξ ακίπκεοζδξ ακαθοηχκ, βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

πδιζηήξ ζφκεεζδξ (Munoz, 2002). Οζ ακαθφζεζξ αοηέξ ιπμνμφκ κα πνμζδζμνίζμοκ ηα ζοζηαηζηά 

ηςκ μίκςκ, ςζηυζμ δίκμοκ ιυκμ ηδκ ‘ακαημιία’ ημο ηαζ αθήκμοκ κα δζαθφβμοκ ηα ζημζπεία 

εηείκα ηα μπμία, ακ ηαζ πενζέπμκηαζ ζε πμθφ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ, θαίκεηαζ κα είκαζ οπεφεοκα 

βζα ημ ‘παναηηήνα’ ημο (μοθθενυξ,1997). Αοηή ηδκ αδοκαιία πνμζπαεεί κα δζμνεχζεζ δ 

μνβακμθδπηζηή δμηζιή. Αηυια δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ υνβακμ ή ιέζμ πμο κα ακαπανάβεζ πθήνςξ 

ηδκ ακενχπζκδ ακηίθδρδ ηδξ βεφζδξ ηαζ ηδξ υζθνδζδξ. Δπμιέκςξ, δ μνβακμθδπηζηή ελέηαζδ 

παναιέκεζ μ αηνμβςκζαίμξ θίεμξ ζε έκα ζφζηδια πμζμηζημφ εθέβπμο ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ μίκςκ  

(ηαηά πυζμ ανέζεζ ηαζ πμζα παναηηδνζζηζηά ανέζμοκ ζημοξ ηαηακαθςηέξ). 

Ζ ένεοκα ζημ πεδίμ ηδξ πδιείαξ πηδηζηχκ ηαζ ιδ πηδηζηχκ εκχζεςκ πμο ζοκεζζθένμοκ ζημ 

άνςια ηαζ ηδ βεφζδ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα, ιε ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ πδβχκ επζεοιδηχκ 

ηαζ ιδ βεφζεςκ ηαζ μζιχκ κα παναιέκεζ ιζα πενζμπή ζδζαίηενμο εκδζαθένμκημξ. Σμ άνςια ηαζ δ 

βεφζδ είκαζ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ζδζυηδηεξ βζα ημοξ μίκμοξ, πμθοάνζειεξ ιεθέηεξ έπμοκ 

δζελαπεεί ζε πνμζπάεεζεξ κα ανεεμφκ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ μνβακμθδπηζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ 

ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ ιεηνήζεςκ (Cozzolino et al, 2005). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

2.1 ρεδηαζκόο θαη ζηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο 

Ζ νεηζίκα είκαζ μ πθέμκ βκςζηυξ παναδμζζαηυξ εθθδκζηυξ μίκμξ. Πανάβεηαζ εδχ ηαζ 

πζθζάδεξ πνυκζα, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ανπαζμθμβζηά εονήιαηα, αθθά ηαζ απυ αιέηνδηεξ 

βναπηέξ ακαθμνέξ, ζπεηζηά ιε ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ημο νδηζκίηδ μίκμο. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα δ νεηζίκα απμηθεζζηζηά εθθδκζηυ πνμσυκ παναηηδνίζηδηε ςξ μίκμξ μκμιαζίαξ 

ηαηά πανάδμζδ. Χζηυζμ, εκχ έπμοκ βίκεζ ένεοκεξ βζα ηζξ πενζζζυηενεξ πμζηζθίεξ μίκςκ δεκ 

οπάνπμοκ ανηεηέξ επζζηδιμκζηέξ ενβαζίεξ βφνς απυ ημ νδηζκίηδ μίκμ. 

ηδκ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή ιεθέηδ ζηυπμξ είκαζ δ ένεοκα βζα ημ πχξ επζδνμφκ 

δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ νδηίκεξ ζηα πμζμηζηά, πμζμηζηά ηαζ μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά 

ημο νδηζκίηδ μίκμο απυ ηδκ πμζηζθία ααααηζακυ. Σεθζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ 

ημο νδηζκίηδ μίκμο.  

Ζ ένεοκα ζοζηαηζηχκ ηδξ νδηίκδξ ηςκ πεφηςκ απμηέθεζε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ πμθθχκ 

ενεοκδηχκ θυβς ηδξ εονείαξ πνήζδξ ηδξ ζε ζδιακηζηυ ανζειυ αζμιδπακζχκ (ανςιαημπμζίαξ, 

θανιαημπμζίαξ, αζμιδπακίαξ πνςιάηςκ η.η.θ.). Ζ ζφζηαζδ ηδξ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο 

πεφημο, ηδκ δθζηία, ηδκ επμπή ζοθθμβήξ ηδξ νδηίκδξ, ηζξ ηθζιαηζηέξ ηαζ εδαθμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, 

ηδκ ηεπκζηή νδηίκεοζδξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ηεπκζηή απυζηαλδξ. Κάπμζα ζοζηαηζηά (υπςξ π.π. ημ α-

πζκέκζμ) απακηχκηαζ ζπεδυκ ζε υθα ηα είδδ πεφημο. Δπίζδξ, δ νδηίκδ μνζζιέκςκ πεφηςκ είκαζ ελ 

μθμηθήνμο δζαθμνεηζηήξ ζφζηαζδξ απυ ηςκ οπμθμίπςκ.  

Αηυιδ, ιέζα ζημ ίδζμ είδμξ πεφημο παναηδνμφκηαζ πμζμηζηέξ ηαζ πμζμηζηέξ δζαθμνέξ ζηδ 

ζφζηαζδ ηδξ νδηίκδξ. Ζ βκχζδ ηδξ ζφκεεζδξ ηδξ νδηίκδξ ημο ηάεε δέκηνμο απμηηά ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ζηδκ πενίπηςζδ πμο εκδζαθενυιαζηε ημ ηεθζηυ πνμσυκ, νδηζκίηδξ μίκμξ, κα έπεζ 

ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά. τθν μελζτθ αυτι, διερευνάται θ επίδραςθ τθσ προζλευςθσ τθσ 

ρθτίνθσ ςτθν χθμικι ςφςταςθ των οίνων  

Γζα ηδκ δζελαβςβή ημο πεζνάιαημξ πνδζζιμπμζήεδηακ ζηαθφθζα ηδξ εθθδκζηήξ θεοηήξ 

πμζηζθίαξ Vitis vinifera L. cv. ααααηζακυ, πμο πνμήθεακ ηαηά ημ ηνφβμ ημο 2018, απυ 

αιπεθχκα ζηα πάηα ηαζ νδηίκδ πμο πνμήθεε απυ πεφηα ημο είδμοξ Pinus halepensis. 

οβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζήεδηακ δφμ ιάνηονεξ απυ ηδκ πμζηζθία ααααηζακυ υπμο δεκ 

πνμζηέεδηε νδηίκδ. Τπήνπακ ηέζζενα δείβιαηα νδηίκδξ υπμο δ παναθααή ηαζ δ πνμέθεοζδ ημοξ 

ήηακ απυ δζάθμνα ιένδ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ Βυνεζα Δφαμζα, Κεκηνζηή 

Δφαμζα, Μέβανα ηαζ Υαθηζδζηή.  Σμ ζφκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ ήηακ δέηα, εη ηςκ μπμίςκ ηα δφμ 



 

- 25 - 
 

είκαζ μζ ιάνηονεξ. Ζ ηςδζημπμίδζδ ηςκ δεζβιάηςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ πανμοζζάγεηαζ ζημκ 

Πίκαηα 1. 

 

Πίλαθαο 1 : Κωδικοποίηζη ηων δειγμάηων 

Γείγκαηα Κσδηθνπνίεζε 

Μάνηοναξ 1 MART1 

Μάνηοναξ 2 MART2 

Βυνεζα Δφαμζα 1 BE1 

Βυνεζα Δφαμζα 2 BE2 

Κεκηνζηή Δφαμζα 1 KE1 

Κεκηνζηή Δφαμζα 2 KE2 

Υαθηζδζηή 1 XALK1 

Υαθηζδζηή 2 XALK2 

Μέβανα 1 MEG1 

Μέβανα 2 MEG2 

 

Οηλνπνίεζε ησλ ζηαθπιηώλ 

Ζ μζκμπμίδζδ έβζκε ζημ μζκμπμζείμ ημο ενβαζηδνίμο Οζκμθμβίαξ ημο Γεςπμκζημφ 

Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ , ζημ οπυβεζμ ημο ηηζνίμο Υαζζχηδ. Ζ παναβςβή ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ 

μίκςκ έβζκε ιε πεζναιαηζηή ιζηνμμζκμπμίδζδ. Ανπζηά, ηα ζηαθφθζα ιεηαθένεδηακ ζε εθζπηήνζμ. 

Μεηά ημ ζπάζζιμ ηςκ ζηαθοθζχκ έβζκε πνμζεήηδ εεζχδμοξ ακοδνίηδ (metabisulfite) ηαζ 

πνμζηέεδηακ έκγοια απμθάζπςζδξ. Σδκ επυιεκδ ιένα έβζκε ενέρδ ιε άγςημ ηαζ δζυνεςζδ ηςκ 

ζαηπάνςκ. Ζ παναημθμφεδζδ ηδξ πμνείαξ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ έβζκε ιε ηαεδιενζκέξ 

ιεηνήζεζξ ηςκ ααειχκ Brixμ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ (Σ oC) εκχ πανάθθδθα έβζκε δ απαναίηδηδ 

πνμζεήηδ ακυνβακμο αγχημο. Μεηά απυ ηνείξ ιένεξ έβζκε δζαπςνζζιυξ ηςκ δεζβιάηςκ, 

πνμζηέεδηακ μζ δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ νδηίκδξ ηαζ ιεηαββίζηδηακ ζε ιζηνυηενα πθαζηζηά 

ιπμοηάθζα βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ. Ζ αθημμθζηή γφιςζδ μθμηθδνχεδηε 

ζε δζάζηδια 12 διενχκ. Μεηά ημ πέναξ ηδξ αθημμθζηήξ γφιςζδξ ηα πθαζηζηά δμπεία, 

πςνδηζηυηδηαξ 8 L ημ ηαεέκα, ιεηαθένεδηακ ζε ρφλδ ζημοξ 4 oC χζηε κα πναβιαημπμζδεεί δ 

ζηαεενμπμίδζδ ηςκ μίκςκ. Σέθμξ, έβζκε δ ειθζάθςζδ ηςκ δεζβιάηςκ. 
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2.2 Τιηθά θαη κέζνδνη 

2.2.1 Κιαζηθέο αλαιύζεηο 

ε υθμοξ ημοξ παναπεέκηεξ μίκμοξ πναβιαημπμζήεδηακ υθεξ μζ ηθαζζηέξ ακαθφζεζξ 

πνμζδζμνζζιμφ εκενβμφ ηαζ μθζηήξ μλφηδηαξ, πηδηζηήξ μλφηδηαξ, ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ, 

αθημυθδξ ηαζ μθζημφ ηαζ εθεφεενμο SO2. 

 

2.2.1.1 Πξνζδηνξηζκόο ελεξγνύ νμύηεηαο 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εκενβμφ μλφηδηαξ ηςκ μίκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ρδθζαηυ ph- 

ιεηνυ HANNA HI 112. 

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 νοειζζηζηά δζαθφιαηα ααειμκυιδζδξ-buffer solutions: νοειζζηζηυ δζάθοια pΖ=4,01 

ζημοξ 25μ C ηαζ νοειζζηζηυ δζάθοια pΖ=6,85 ζημοξ 25μ C  

 δθεηηνυδζμ (θοθάζζεηαζ ιέζα ζε απεζηαβιέκμ κενυ)  

Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

Πνζκ απυ ηδκ ηάεε ιέηνδζδ νοειίγεηαζ ημ ιδδέκ ηδξ ηθίιαηαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο 

ηαηαζηεοαζηή ηδξ ζοζηεοήξ. ηδ ζοκέπεζα, αοείγεηαζ ημ δθεηηνυδζμ ζημ πνμξ ακάθοζδ δείβια 

ηαζ δ ηζιή ημο ph πνμηφπηεζ ιε απεοεείαξ ακάβκςζδ απυ ηδκ ηθίιαηα ημο μνβάκμο.  

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων  

Σμ ph ημο μίκμο εηθνάγεηαζ ιε δφμ δεηαδζηά ρδθία (EL C 43/40 Δπίζδιδ Δθδιενίδα ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ 19.2.201) 

 

2.2.1.2 Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο ή νγθνκεηξνύκελεο νμύηεηαο  

Πμηεκζζμιεηνζηή μβημιέηνδζδ ή μβημιέηνδζδ πανμοζία ηοακμφ ηδξ ανςιμεοιυθδξ ςξ 

δείηηδ ημο ηέθμοξ ηδξ ακηίδναζδξ. 

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 Γζάθοια οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο  (NaOH)  0,1 Ν 

 Γζάθοια ηοακμφ ηδξ ανςιμεοιυθδξ (4 g/l) 

 Πνμπμΐδα, ηςκζηή θζάθδ, ζζθχκζμ, πμηήνζ γέζεςξ 

 Ονεμζηάηδξ ιε θααίδα  

 Δθαζηζηυ poire 

 Τδνμαμθέαξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ 
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Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

Πνμεημζιαζία δείβιαημξ: Σμ δείβια πνέπεζ κα είκαζ δζαοβέξ ηαζ εα πνέπεζ κα έπεζ 

απμιαηνοκεεί μ αέναξ βζαηί ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πανειαάθθεηαζ ζηδ ιέηνδζδ (ιε ακηθία 

ηεκμφ). 

Γειίγμοιε ηδκ πνμπμΐδα ιε πνυηοπμ δζάθοια NaOH 0,1 Ν ηαζ παίνκμοιε ηδκ ανπζηή ηζιή. 

ε ηςκζηή θζάθδ θένμκηαζ 10 ml δείβιαημξ μίκμο, πενίπμο 30 ml απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ ιενζηέξ 

ζηαβυκεξ δείηηδ ηοακμφ ηδξ ανςιμεοιυθδξ. Πνμζηίεεηαζ ζηαδζαηά δζάθοια NaOH 0,1 Ν ιέπνζ 

ηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ (ηοακμπνάζζκδ πνμζά). διεζχκμοιε ηδκ ηεθζηή ηζιή ηδξ πνμπμΐδαξ. 

Έζης n μ ανζειυξ ηςκ ηαηακαθςεέκηςκ ml δζαθφιαημξ οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο 0,1 Ν. 

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων 

Ζ μθζηή μλφηδηα εηθνάγεηαζ ζε βναιιάνζα ηνοβζημφ μλέμξ ακά θίηνμ. 

 

2.2.1.3 Πξνζδηνξηζκόο πηεηηθήο νμύηεηαο 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πηδηζηήξ μλφηδηαξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηζηθμδυηδζδ ηςκ πηδηζηχκ 

μλέςκ πμο δζαπςνίγμκηαζ απυ ημκ μίκμ ιε απυζηαλδ ιε οδναηιμφξ ηαζ ακαηαεανζζιυ ηςκ αηιχκ. 

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 οζηεοή απυζηαλδξ ιε οδναηιμφξ 

 Πνμπμΐδα, ηςκζηή θζάθδ, μβημιεηνζημί ηφθζκδνμζ 

 Φζάθδ ηεκμφ 

 Κνοζηαθθζηυ ηνοβζηυ μλφ (C4H6O6) 

 Γζάθοια οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο (NaOH) 0,1Ν   

 Γζάθοια θαζκμθμθεαθεΐκδξ 1% ζε μοδέηενδ αθημυθδ 96% vol 

 Τδνμπθςνζηυ μλφ αναζςιέκμ ¼ (v/v) 

 Γζάθοια ζςδίμο 0,005 M 

 Γζάθοια αιφθμο 5 g/l 

 Κνοζηαθθζηυ ζςδζμφπμ ηάθζμ (KI) 

Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

ε πνχημ ζηάδζμ απμιαηνφκεηαζ ημ CO2 ιε ακηθία ηεκμφ. ηδ ζοκέπεζα, βίκεηαζ απυζηαλδ 

ιε οδναηιμφξ υπμο ζηδ ζθαζνζηή θζάθδ απυζηαλδξ θένμκηαζ 20 ml δείβιαημξ μίκμο ηαζ 0,5 g 

ηνοβζημφ μλέμξ. οθθέβεηαζ ημοθάπζζημκ 250 ml απμζηάβιαημξ. Αημθμφεςξ, ημ απυζηαβια 

μβημιεηνείηαζ ιε δζάθοια NaOH 0,1 Ν, ιε δείηηδ θαζκμθμθεαθεΐκδξ ηαζ έζης n ml μ υβημξ πμο 

ηαηακαθχκεηαζ. Έπεζηα, πνμζηίεεκηαζ ηέζζενζξ ζηαβυκεξ οδνμπθςνζημφ μλέμξ αναζςιέκμο ζε 
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ακαθμβία ¼ , 2 ml δζαθφιαημξ αιφθμο ηαζ ιενζημί ηνφζηαθθμζ ζςδζμφπμο ηαθίμο. Σμ εθεφεενμ 

δζμλείδζμ ημο εείμο μβημιεηνείηαζ ιε δζάθοια ζςδίμο 0,005 M. Έζης n′ ml μ υβημξ πμο 

ηαηακαθχκεηαζ. 

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων 

Ζ πηδηζηή μλφηδηα εηθνάγεηαζ ζε g μλζημφ μλέμξ ακά L μίκμο. Οζ ηφπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ  ηδκ 

οπμθμβίγμοιε είκαζ : A =5 (n – 0,1n′) δίκεζ ηδκ πηδηζηή μλφηδηα ζε πζθζμζημσζμδφκαια ακά θίηνμ 

ιε έκα δεηαδζηυ ρδθίμ ηαζ Α=0,300 (n – 0,1n′) ζε βναιιάνζα μλζημφ μλέμξ ακά θίηνμ ιε δφμ 

δεηαδζηά ρδθία.  

 

2.2.1.4 Πξνζδηνξηζκόο αλαγόλησλ ζαθράξσλ 

Σα ακαβςβζηά ζάηπανα απμηεθμφκηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ζαηπάνςκ πμο δζαεέημοκ 

εθεφεενδ αθδετδζηή ή ηεημκζηή μιάδα ηαζ πνμζδζμνίγμκηαζ ηάκμκηαξ πνήζδ ηδξ εειεθζχδμοξ 

ζδζυηδηαξ ηςκ μιάδςκ αοηχκ κα ακάβμοκ ημ αθηαθζηυ δζάθοια ημο παθημφ. 

Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ έβζκε ιε ηδ ιέεμδμ Lyff. 

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων 

Σα ακάβμκηα ζάηπανα ηςκ μίκςκ εηθνάγμκηαζ ζε g βθοηυγδξ/L. 

2.2.1.5 Πξνζδηνξηζκόο αιθννιηθνύ ηίηινπ 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο αθημμθζημφ ηίηθμο πναβιαημπμζήεδηε ιε απυζηαλδ ηςκ μίκςκ ηαζ 

εηθνάγεηαζ ζε % αζεακυθδξ ηαη’ υβημ. 

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 Απθή απμζηαηηζηή απμηεθμφιεκδ απυ: ιζα ζθαζνζηή θζάθδ απυ pyrex ηςκ 500ml πμο 

πνδζζιεφεζ ςξ αναζηήναξ ηαζ έκακ επζιήηδ ροηηήνα απυ βοαθί πμο ηαηαθήβεζ ζε θεπηυ 

ζςθήκα πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ θζάθδ  

 Αναζυιεηνμ  

 μβημιεηνζηή θζάθδ 200 ml 

 εενιυιεηνμ 
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Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

Ανπζηά, ημ δείβια ημο μίκμο ακαδεφεηαζ χζηε κα απμιαηνοκεεί δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. ηδ ζοκέπεζα, 200 ml μίκμο ιεηαθένμκηαζ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ, 

ζδιεζχκεηαζ δ εενιμηναζία ηαζ ιεηαββίγεηαζ ζηδ ζθαζνζηή θζάθδ ηδξ απμζηαηηζηήξ. Ζ 

μβημιεηνζηή θζάθδ λεπθέκεηαζ ηέζζενζξ θμνέξ ιε 5 ml απεζηαβιέκμ κενυ ημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ 

ζηδ ζθαζνζηή θζάθδ ιαγί ιε ιενζηά ηειαπίδζα πμνχδμοξ ακεκενβμφ οθζημφ (εθαθνυπεηνα). Σμ 

απυζηαβια ζοθθέβεηαζ ζηδκ μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 200 ml πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ 

ιέηνδζδ ημο μίκμο. οθθέβεηαζ απυζηαβια υβημο ίζμο ιε ηα ¾ ημο ανπζημφ υβημο ηαζ 

ζοιπθδνχκεηαζ δ μβημιεηνζηή θζάθδ ιέπνζ ηα 200 ml ιε απεζηαβιέκμ κενυ. Ζ εενιμηναζία ημο 

απμζηάβιαημξ δεκ πνέπεζ κα απμηθίκεζ απυ ηδκ ανπζηή εενιμηναζία πενζζζυηενμ απυ  ± 2 0C. 

Αημθμφεςξ, ημ ηαηάθθδθμ αθημμθυιεηνμ ειααπηίγεηαζ ζημ απυζηαβια ιαγί ιε έκα εενιυιεηνμ. 

Λαιαάκεηαζ δ εενιμηναζία ηαζ αθμφ ζζμννμπήζεζ ημ αθημμθυιεηνμ ζδιεζχκμοιε ηδκ έκδεζλδ 

(θαζκμιεκζηυξ αθημμθζηυξ ηίηθμξ). Ζ εενιμηναζία ημο οβνμφ δεκ πνέπεζ κα δζαθένεζ απυ ηδκ 

εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ πάκς απυ ± 5 0C. Ο θαζκμιεκζηυξ ηίηθμξ πμο ιεηνάηαζ δζμνεχκεηαζ 

ςξ πνμξ ηδ εενιμηναζία. 

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων 

 Ο αθημμθζηυξ  ηίηθμξ εηθνάγεηαζ ζε % αζεακυθδξ ηαη’ υβημ ηαζ ζοιαμθίγεηαζ "% vol". 

 

2.2.1.6 Πξνζδηνξηζκόο νιηθνύ θαη ειεύζεξνπ SO2 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ημο εεζχδδ ακοδνίηδ ααζίγεηαζ ζηδκ μλεζδμακαβςβζηή ακηίδναζδ ημο 

δζμλεζδίμο ημο εείμο ιε ημ ζχδζμ  (I2) ςξ ελήξ: 

HSO3
-+ I3

- +H2O  SO4
2-  +3H+  +3I- 

 Ζ μλείδςζδ βίκεηαζ ζε ζζπονά υλζκμ πενζαάθθμκ, δζαθμνεηζηά ημ ζχδζμ ακηζδνά ιε 

πμθοθαζκυθεξ, ζάηπανα, αθδεΰδεξ ηαζ άθθμοξ ακαβςβζημφξ πανάβμκηεξ.  

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 Γζάθοια εεζζημφ μλέμξ Ζ2SO4 1/3 

 Γζάθοια οδνμλοθίμο ημο καηνίμο NaOH 5 N 

 Πμηήνζ γέζεςξ 

 ζθχκζμ  

 Δθαζηζηυ poire 
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Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

Πνμζδζμνζζιυξ εθεφεενμο SO2
- ανπζηά, αθαζνείηε ημ δζάθοια ζοκηήνδζδξ απυ ημ 

δθεηηνυδζμ μλεζδμακαβςβήξ. Με οδνμαμθέα ηαζ έκα πθαζηζηυ πμηδνάηζ λεπθέκεηε ημ 

δθεηηνυδζμ. Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ poire ηδξ ζοζηεοήξ βειίγμοιε ηδκ πνμπμΐδα ιέπνζ επάκς χζηε 

κα θηάζεζ μ ηίηθμξ ςξ ημ 0. Μεηαθένεηε 20 ml δείβιαημξ ζημ ηαηάθθδθμ πμηήνζ γέζεςξ ηδξ 

ζοζηεοήξ ηαζ 2 ml Ζ2SO4 1/3 (ποηκυ εεζζηυ μλφ αναζςιέκμ ηαηά 1/3). Σμπμεεηείηε ημ πμηήνζ 

πάκς ζημκ ηζκδηυ δίζημ ηδξ αάζδξ ηζηθμδυηδζδξ. ηδ ζοκέπεζα, παηάιε ημ ημοιπί start/stop ηαζ 

μ ακαδεοηήναξ έπε εκενβμπμζδεεί. Μεηά απυ 4-5 sec παηάιε ημ ημοιπί ηζηθμδυηδζδξ. Σμ 

δζάθοια ηζηθμδυηδζδξ (ζχδζμ) λεηζκάεζ κα πνμζηίεεηαζ ηαζ ακάθμβα ακάαμοκ πνμμδεοηζηά ηα 

πμνημηαθί LEDs. ημ ηέθμξ ηδξ ακηίδναζδξ αημφβεηαζ έκαξ ήπμξ ηαζ παηάιε ημ ημοιπί start/stop 

ηαζ ηα LEDs απεκενβμπμζμφκηαζ. διεζχκεηαζ δ έκδεζλδ ηδξ πνμπμΐδαξ πμο δείπκεζ ηα ml ημο 

ζςδίμο πμο ηαηακαθχεδηακ.  

Πνμζδζμνζζιυξ μθζημφ SO2: ανπζηά, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ poire ηδξ ζοζηεοήξ βειίγμοιε ηδκ 

πνμπμΐδα ιέπνζ επάκς χζηε κα θηάζεζ μ ηίηθμξ ςξ ημ 0. Μεηαθένεηε ζημ ηαηάθθδθμ πμηήνζ 

γέζεςξ ηδξ ζοζηεοήξ 20 ml δείβιαημξ ηαζ 2 ml NaOH 5 N, ακαδεφμκηαζ ήπζα ηαζ αθήκμκηαζ βζα 

10 θεπηά ζε δνειία. ηδ ζοκέπεζα, πνμζηίεεκηαζ 4 ml Ζ2SO4 1/3 (ποηκυ εεζζηυ μλφ αναζςιέκμ 

ηαηά 1/3). Σμπμεεηείηε ημ πμηήνζ πάκς ζημκ ηζκδηυ δίζημ ηδξ αάζδξ ηζηθμδυηδζδξ. ηδ 

ζοκέπεζα, παηάιε ημ ημοιπί start/stop ηαζ μ ακαδεοηήναξ έπε εκενβμπμζδεεί. Μεηά απυ 4-5 sec 

παηάιε ημ ημοιπί ηζηθμδυηδζδξ. Σμ δζάθοια ηζηθμδυηδζδξ (ζχδζμ) λεηζκάεζ κα πνμζηίεεηαζ ηαζ 

ακάθμβα ακάαμοκ πνμμδεοηζηά ηα πμνημηαθί LEDs. ημ ηέθμξ ηδξ ακηίδναζδξ αημφβεηαζ έκαξ 

ήπμξ ηαζ παηάιε ημ ημοιπί start/stop ηαζ ηα LEDs απεκενβμπμζμφκηαζ. διεζχκεηαζ δ έκδεζλδ ηδξ 

πνμπμΐδαξ πμο δείπκεζ ηα ml ημο ζςδίμο πμο ηαηακαθχεδηακ.  

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων 

Δθεφεενμξ SO2: δ ζοβηέκηνςζδ ημο εθεοεένμο SO2 δίκεηαζ απεοεείαξ απυ ηδκ έκδεζλδ ηδξ 

πνμπμΐδαξ ηαζ εηθνάγεηαζ ζε mg SO2 / L. 

Οθζηυξ SO2: δ ζοβηέκηνςζδ ημο μθζημφ SO2 δίκεηαζ απεοεείαξ απυ ηδκ έκδεζλδ ηδξ 

πνμπμΐδαξ ηαζ εηθνάγεηαζ ζε mg SO2 / L. 

 

2.2.2 Έληαζε-Απόρξσζε 

φιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ αοηή, μζ θαζιαημθςημιεηνζηέξ ιεηνήζεζξ βίκμκηαζ ζε ηορεθίδα 

πάπμοξ 10 mm ηαζ ιε απεζηαβιέκμ κενυ ςξ ηοθθυ. Ζ εηηίιδζδ ημο πνχιαημξ ηςκ θεοηχκ μίκςκ 

βίκεηαζ ιε ιέηνδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ζηα 420 nm (Α420), υπμο ιεηνζέηαζ ημ ηίηνζκμ πνχια. Ζ 
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έκδεζλδ ζηα 420 nm δείπκεζ ημ ααειυ μλείδςζδξ ηςκ θεοηχκ μίκςκ, υζμ πζμ μλεζδςιέκμξ είκαζ 

έκαξ μίκμξ ηυζμ ιεβαθφηενδ απμννυθδζδ έπεζ ζηα 420 nm. 

 

2.2.3 Γείθηεο νιηθώλ θαηλνιηθώλ (ΓΦΟ) 

Ο δέηηδξ Οθζηχκ Φαζκμθχκ απμηεθεί ιζα βνήβμνδ ηαζ εφημθδ έκδεζλδ ηςκ μθζηχκ 

θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ πμο ανίζημκηαζ ζημκ μίκμ. Γίκεηαζ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ΓΦΟ υπςξ 

πενζβνάθεηαζ απυ ημοξ Ribéreau-Gayon (1966). Ο πνμζδζμνζζιυξ ααζίγεηαζ ζηδκ ζζπονή 

απμννυθδζδ πμο πανμοζζάγμοκ μζ αεκγμθζημί δαηηφθζμζ ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ (ακεμηοάκεξ, 

ηακίκεξ, θαζκμθζηά μλέα ηαζ ηάπμζεξ ιδ θαζκμθζηέξ μοζίεξ) υπμο ειθακίγμοκ ιέβζζημ ζηα 280 

nm. Ονζζιέκα ιυνζα, υπςξ ηα ηζκκαιςιζηά μλέα ηαζ μζ παθηυκεξ δεκ πανμοζζάγμοκ ιέβζζημ 

απμννυθδζδξ ζημ ίδζμ ιήημξ ηφιαημξ. Πανυθα αοηά, αθμφ ηα ιυνα αοηά απαηχκηαζ ζημκ μίκμ 

ζε πμθφ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, ημ ζθάθια ηδξ ιέηνδζδξ εεςνείηαζ αιεθδηέμ. (Ribéreau-

Gayon, P., et al., 2000).  

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 θαζιαημθςηυιεηνμ 

 θοβυηεκηνμξ 

 ηορεθίδεξ παθαγία 

 μβημιεηνζηή θζάθδ 100 ml  

 ζζθχκζμ 1 ml 

Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

Σμ δείβια ημο μίκμο θοβμηεκηνείηαζ ζηζξ 4000 rpm βζα 5 min. ηδ ζοκέπεζα, θαιαάκεηαζ ιε 

ζζθχκζμ 1 ml απυ αοηυ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 100 ml υπμο αναζχκεηαζ ιε 

απζμκζζιέκμ κενυ ιέπνζ ηδκ παναβή (αναίςζδ 1:100). Μεηνζέηαζ δ απμννυθδζδ ζε ιήημξ 

ηφιαημξ 280 nm. 

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων 

Σμ απμηέθεζια εηθνάγεηαζ ςξ «δείηηδξ μθζηχκ θαζκμθζηχκ» πμθθαπθαζζάγμκηαξ ηδκ 

απμννυθδζδ επί 100. Ζ ηζιή ημο δείηηδ μθζηχκ θαζκμθχκ ηοιαίκεηαζ απυ 6 έςξ 120. 

 

2.2.4 Μέζνδνο Folin – Ciocalteu 

Με ηδ ιέεμδμ Folin – Ciocalteu, πμο ακαθένεηαζ απυ ημοξ Waterman ηαζ Mole (1994), 

πνμζδζμνίγεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μθζηχκ θαζκμθζηχκ εκυξ δείβιαημξ μίκμο. Βαζίγεηαζ ζηδκ 

μλείδςζδ ηςκ θαζκμθχκ ζε αθηαθζηυ πενζαάθθμκ, πανμοζία θςζθμνμαμθθναιζημφ ηαζ 
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θςζθμνμιμθοαδαζκζημφ μλέμξ. Σα θαζκμθζηά ζυκηα μλεζδχκμκηαζ ιε ηαοηυπνμκδ ακαβςβή ηςκ 

εηενμπμθοιενχκ μλέςκ. Καηά ηδκ μλείδςζδ ηςκ θαζκμθχκ, ημ ακηζδναζηήνζμ Folin – Ciocalteu 

ακάβεηαζ πνμξ ιείβια ηοακχκ μλεζδίςκ ημο αμθθναιίμο ηαζ ημο ιμθοαδαζκίμο. Σμ 

ζπδιαηζγυιεκμ ηοακυ πνχια πανμοζζάγεζ ιέβζζηδ απμννυθδζδ πενίπμο ζηα 750 nm ηαζ είκαζ 

ακάθμβμ ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ. 

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 πζπέηεξ ή ζζθχκζμ 

 μβημιεηνζηέξ θζάθεξ ηςκ 10 ml 

 ακηζδναζηήνζμ Folin – Ciocalteu 

 ακεναηζηυ κάηνζμ (Na2CO3) 20% (w/v) 

 θαζιαημθςηυιεηνμ, ηορεθίδεξ 

Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

φιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ αοηή, ζε μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 10 ml ημπμεεημφκηαζ 0,1 ml μίκμο, 

0,5 ml ακηζδναζηδνίμο Folin – Ciocalteu ηαζ 1,5 ml Na2CO3 20%. Αημθμοεεί ακάδεοζδ ηαζ δ 

θζάθδ ζοιπθδνχκεηαζ ιε κενυ ιέπνζ ηδκ παναβή. Πανάθθδθα δδιζμονβείηαζ έκα ηοθθυ δείβια 

υπμο ακηί βζα μίκμ πενζέπεζ κενυ. Μεηά απυ παναιμκή 30 θεπηχκ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο 

πνχιαημξ, ιεηνζμφκηαζ μζ απμννμθήζεζξ ηςκ δζαθοιάηςκ ζε θαζιαημθςηυιεηνμ ζηα 765 nm. Ο 

ιδδεκζζιυξ βίκεηαζ ιε ημ ηοθθυ δείβια. 

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων 

Σμ απμηέθεζια εηθνάγεηαζ mg/L βαθθζημφ μλέμξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαιπφθδ 

ακαθμνάξ, δ πάναλδ ηδξ μπμίαξ βίκεηαζ ιε δζαθφιαηα βαθθζημφ μλέμξ βκςζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. 

(Υανααθζά , Α. ηαζ Μπεκa-Σγμφνμο, Δ., 1982, Ribéreau-Gayon, P,. et al., 2000). 

Γίκμκηαζ ιε ηδ ιμνθή δείηηδ ιε ηζξ ελήξ ζπέζεζξ: Γείηηδξ FC = Α750 x 100, βζα ενοενμφξ 

αναζςιέκμξ μίκμοξ ηαζ Γείηηδξ FC = Α750 x 20, βζα θεοημφξ ιδ αναζςιέκμοξ μίκμοξ. 

 

2.2.5 Αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα – κέζνδνο DPPH 

Με ηδκ ιέεμδμ DPPH πναβιαημπμζείηαζ δ ιέηνδζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ. Ζ 

ιέεμδμξ, πμο απμηεθεί ιζα παναθθαβή ηδξ ιεευδμο πμο πενζβνάθδηε απυ ημκ Brand-Williams 

ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο (1995), ζηδνίγεηαζ ζηδκ απμννυθδζδ ηδξ νίγαξ 1,1-δζθαζκοθ-2-

πζηνοθοδναγφθζμ (DPPH). ηακ ζημ δζάθοια πνμζηεεεί ιία μοζία ιε ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ηυηε 

δ νίγα DPPH ακάβεηαζ ιε πνυζθδρδ εκυξ αηυιμο οδνμβυκμο (ή εκυξ e-) ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε 1,1-
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δζθαζκοθ-2-πζηνοθοδναγίκδ, δ μπμία έπεζ ηίηνζκμ πνχια, ιε απμηέθεζια κα εθαηηχκεηαζ δ 

μπηζηή απμννυθδζδ. Ζ ιέηνδζδ ηδξ απμννυθδζδξ πναβιαημπμζείηαζ ζηα 515 nm.  

Τλικά και εξοπλιζμόρ 

 πνυηοπα δζάθοια DPPH 

 πνυηοπμ δζάθοια Trolox 2 Mm 

 θαζιαημθςηυιεηνμ 

 eppendorf 

 vortex 

 δμηζιαζηζημί ζςθήκεξ 

 πζπέηεξ, tips, ηορεθίδεξ  

Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

ε eppendorf πνμζηίεεκηαζ 50 ιl δείβιαημξ μίκμο ηαζ 975 ιl ιδηνζημφ δζαθφιαημξ DPPH. 

Αημθμοεεί ακάδεοζδ ζε vortex, ιεηνζέηαζ δ απμννυθδζδ ζηα 515 nm ηαζ ημ θαζιαημθςηυιεηνμ 

ιδδεκίγεηαζ απζμκζζιέκμ κενυ. Υνδζζιμπμζείηαζ θάιπα αθμβυκμο ηαζ ηορεθίδεξ ιε ζηέκςζδ 

(Α515, t=0). Σμ δείβια επζζηνέθεζ ζηα eppendorf ηαζ ιεηνζέηαζ δ απμννυθδζδ λακά ιεηά απυ 30 

min (A515, t=30). Απυ ηζξ δφμ απμννμθήζεζξ οπμθμβίγεηαζ δ % δζαθμνά ζηδκ απμννυθδζδ 

ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ:  

% ΓΑ515 = [ Α(t=0)-Α(t=30)/Α(t=0)]× 100 

ηδ ζοκέπεζα, βζα ηδκ δδιζμονβία πνυηοπδξ ηαιπφθδξ, παναζηεοάγεηαζ πνυηοπμ δζάθοια 

Trolox ιε ζοβηέκηνςζδ 2 mM (δζάθοια Α) ζε αζεακυθδ. ε eppendorf δδιζμονβμφκηαζ μζ 

παναηάης πνυηοπεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζε ηεθζηυ υβημ 1 ml.  
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Πίλαθαο2: Ποζοηική πποζθήκη διαλύμαηορ Α για ηην καηαζκεςή ππόηςπηρ καμπύληρ αναθοπάρ ζε trolox. 

 
Σεθζηή ζοβηέκηνςζδ 

Trolox (mM) 

Πνυηοπμ δζάθοια Trolox 

(ιl) 
Αζεακυθδ (ιl) 

1 0 0 (ιάνηοναξ) 1000 

2 0,08 40 960 

3 0,16 80 920 

4 0,20 100 900 

5 0,40 200 800 

6 0,60 300 700 

7 0,80 400 600 

8 1,00 500 500 

 

Αημθμοεεί δ ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζφιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ. Ακηζζημζπίγμκηαξ ηζξ 

πνυηοπεξ ζοβηεκηνχζεζξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ %ΓΑ515 ηαηαζηεοάγεηαζ πνυηοπδ ηαιπφθδ 

ακαθμνάξ. 

Έκθπαζη ηων αποηελεζμάηων  

Απυ ηδκ εοεεία πμο πενζβνάθεζ ηδκ πνυηοπδ ηαιπφθδ ακαθμνάξ οπμθμβίγεηαζ δ 

ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ημο δείβιαημξ ζε ζζμδφκαια Trolox ή TEAC (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity) ηαζ εηθνάγεηαζ ζε mg/L Trolox. 

 

2.2.6 Σεζη ηαρείαο ακαύξσζεο  

Ζ ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ αιαφνςζδξ ηςκ μίκςκ 

(Sioumis, Kallithraka, Makris, Kefalas, 2006) είκαζ ιζα παναθθαβή αοηήξ πμο πενζβνάθδηε απυ 

ημοξ Singleton and Kramling (1976). ε ηάεε δζαθμνεηζηυ δείβια ακηζζημζπμφκ 3 θζαθίδζα 

αζδςηά ιε ηαπάηζ (vial), ιε ζημπυ ηδ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ 

επακαθδρζιυηδηαξ. 

ηα οπυ έθεβπμ δείβιαηα έβζκε θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 4000rpm βζα 20min. Γζα ηάεε δείβια 

μίκμο πνδζζιμπμζήεδηακ 3 θζαθίδζα πςνδηζηυηδηαξ 45ml ηα μπμία επζζδιάκεδηακ ιε ηςδζημφξ. 

ηα θζαθίδζα ημπμεεηήεδηακ πμζυηδηα μίκμο ίζδ ιε ηα 2/3 ημο ζοκμθζημφ υβημο ημο θζαθζδίμο 

(30 ml), έηθεζζακ αενμζηεβχξ ηαζ ιεηαθένεδηακ ζε οδαηυθμοηνμ 55,0 ± 0,2 ° C ζε ζοκεήηεξ 

ζηυημοξ. Καεδιενζκά (ηδκ ίδζα χνα), ηα θζαθίδζα απμζφνμκηακ απυ ημ οδαηυθμοηνμ ηαζ 

αθήκμκηακ βζα πνμκζηυ δζάζηδια πενίπμο 1 h ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα ελζζμννυπδζδ. 

ηδ ζοκέπεζα, βζκυηακ ιέηνδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ηςκ δεζβιάηςκ ζηα 420 nm (Α420). Γζα ημ 
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ιδδεκζζιυ ημο θαζιαημθςηυιεηνμο πνδζζιμπμζήεδηε απζμκζζιέκμ κενυ εκχ μζ ιεηνήζεζξ 

πναβιαημπμζήεδηακ ζε βοάθζκεξ ηορεθίδεξ ηαζ θάιπα αθμβυκμο. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ηορεθίδςκ 

επέζηνεθε ζηα θζαθίδζα απυ ηα μπμία ακηθήεδηακ χζηε κα δζαηδνείηαζ ζηαεενυξ μ ανπζηυξ υβημξ 

ημο δείβιαημξ ηαζ μ ηεκυξ πχνμξ. Σα vials ημπμεεημφκηακ λακά ζημ οδαηυθμοηνμ ηαζ δ 

δζαδζηαζία επακαθαιαακυηακ βζα 12 διένεξ. 

Γζα ηάεε δείβια πνμηφπηεζ ιζα ηαιπφθδ ιεηααμθήξ ηδξ απμννυθδζδξ ημο ιήημοξ ηφιαημξ 

ζηα 420 nm ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ. Ζ εηηίιδζδ ημο πνχιαημξ βζα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ 

δζάζηδια δίκεηαζ απυ ηδκ ελίζςζδ Α420 = Α420
0 + kt υπμο εεςνμφιε ςξ Α420 ηδ ιεηααμθή ημο 

πνχιαημξ πμο πνμηφπηεζ ζημκ μίκμ, Α420
0 ηδκ ανπζηή ιέηνδζδ ημο πνχιαημξ, ζοκηεθεζηή k ημ 

νοειυ ιεηααμθήξ ημο πνχιαημξ ηαζ t ημ πνμκζηυ δζάζηδια. Ο ζοκηεθεζηήξ k παναηηδνίγεζ ηδκ 

ηαπφηδηα ιεηααμθήξ ημο πνχιαημξ ηαζ βζα ηάεε δείβια είκαζ δζαθμνεηζηυξ. ζμ ιζηνυηενδ ηζιή 

έπεζ μ ζοκηεθεζηήξ k ηυζμ πζμ ανβά εα ειθακζζημφκ μζ ηαθέ απμπνχζεζξ μλείδςζδξ ημο μίκμο.  

 

2.2.7 Πξνζδηνξηζκόο νξγαληθώλ νμέσλ κε ηε ρξήζε πγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απόδνζεο 

(HPLC) 

Ζ οβνή πνςιαημβναθία ορδθήξ απυδμζδξ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ ηεπκζηέξ 

πνςιαημβναθίαξ. Υαναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθδ δζαπςνζζηζηή ζηακυηδηα δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ 

ακάθοζδ πμθφπθμηςκ δεζβιάηςκ. φιθςκα ιε ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιεεμδμθμβία, ημ δείβια 

εζζάβεηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ζηήθδξ ηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ ηα ζοζηαηζηά ημο 

ιεηαηζκμφκηαζ ιε ηδ ιμνθή γςκχκ, υπμο ηεθζηά εηθφμκηαζ ημ έκα ιεηά ημ άθθμ. Οζ ακαθουιεκεξ 

μοζίεξ ηαηακέιμκηαζ ιεηαλφ ηδξ ζηαηζηήξ ηαζ ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ, ιε ζοκεπαηυθμοεμ κα 

ιεηαηζκμφκηαζ ιε δζαθμνεηζηέξ ηαπφηδηεξ ηαηά ιήημξ ηδξ ζηήθδξ. Ζ νμή ηδξ ηζκδηήξ θάζδξ 

ελαζθαθίγεηαζ ιέζς ακηθίαξ, βεβμκυξ πμο επζηαπφκεζ ηδκ ακάθοζδ ηαζ επζηνέπεζ ηδ πνήζδ 

πνςιαημβναθζηχκ ζηδθχκ ιε ιζηνυ ιέβεεμξ ζςιαηζδίςκ οθζημφ πθήνςζδξ.  

οκεπχξ, έκα ιίβια μοζζχκ, δφκαηαζ κα δζαπςνζζημφκ ηαζ κα ακαθοεμφκ πμζμηζηά ηαζ 

πμζμηζηά ιε ηδκ HPLC, ανηεί κα επζθεβεί ημ ηαηάθθδθμ ζφζηδια ζηαηζηήξ ηαζ ηζκδηήξ θάζδξ. 

Γεκζηά, επζδζχηεηαζ δ εφνεζδ ζοκεδηχκ, ζηζξ μπμίεξ ηα ζοζηαηζηά εκυξ δείβιαημξ κα 

ζοβηναημφκηαζ ζε ηάπμζμ ααειυ ζηδ ζηαηζηή θάζδ, αθθά υπζ πμθφ ζζπονά. Απμδμηζηυξ 

δζαπςνζζιυξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιυκμ ακ ελαζθαθζζεεί δζαθμνεηζηή ηαπφηδηα ιεηαηίκδζδξ ηςκ 

γςκχκ ηςκ μοζζχκ, ελαζηίαξ ημο δζαθμνεηζημφ ααειμφ ζοβηναηήζεχξ ημοξ ζηδ ζηαηζηή θάζδ. 

ε πνχημ ζηάδζμ, ημ πνμξ ακάθοζδ δείβια εζζάβεηαζ ζηδ πνςιαημβναθζηή ζηήθδ υπμο 

ανίζηεηαζ δ ζηαηζηή θάζδ. Σα ζοζηαηζηά ημο δείβιαημξ ζοιπαναζφνμκηαζ απυ ηδκ ηζκδηή θάζδ, 

δ μπμία πνμςεείηαζ ζηδ ζηήθδ ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ ακηθίαξ ορδθήξ πίεζδξ ηαζ ηάης απυ ζςζηά  
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επζθεβιέκεξ πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ ιεηαηζκμφκηαζ δζαιέζμο ηδξ θάζδξ ιε δζαθμνεηζηέξ 

ηαπφηδηεξ ηαζ δζαπςνίγμκηαζ. 

Σα ζοζηαηζηά, ηα μπμία εηθμφμκηαζ απυ ημ άηνμ ηδξ πνςιαημβναθζηήξ ζηήθδξ, εζζένπμκηαζ 

ζημκ ηαηάθθδθμ ακζπκεοηή ηαζ ηα ζήιαηα ηαηαβνάθμκηαζ ςξ ζοκάνηδζδ ημο πνυκμο, δίκμκηαξ 

έκα δζάβναιια ιε ιζα ζεζνά ημνοθχκ, ημ πνςιαημβάθδια. Οζ εέζεζξ ηςκ ημνοθχκ ςξ πνμξ ημκ 

άλμκα ημο πνυκμο ελοπδνεημφκ ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο δείβιαημξ ηαζ ημ ειααδυκ 

ηάεε ημνοθήξ απμηεθεί ημ πμζμηζηυ ημοξ ιέηνμ (Skoog et al.. 2002). 

Οπγανολογία 

 Φζάθεξ απμεήηεοζδξ δζαθοηχκ 

 Ακηθία (ζηαεενήξ νμήξ, ζηαεενήξ πίεζδξ) 

 Μμκάδα εζζαβςβήξ δείβιαημξ (ααθαίδα εζζαβςβήξ δείβιαημξ) 

 Υνςιαημβναθζηή ζηήθδ 

 Ακζπκεοηήξ 

 Καηαβναθζηυ 

Σμ ιδπάκδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ημ ιμκηέθμ Waters Alliance 2695 ηαζ ημ 

ηαηαβναθζηυ ήηακ μ οπμθμβζζηήξ. Σα ζοζηαηζηά πμο ακζπκεφεδηακ ηαζ ιεηέπεζηα ακαθφεδηακ 

ιέζς ηδξ ιεευδμο είκαζ ημ ηζηνζηυ μλφ, ημ ηνοβζηυ μλφ, ημ ιδθζηυ μλφ, ημ μλζηυ ηαζ ημ δθεηηνζηυ 

μλφ. 

 

2.2.8 Πξνζδηνξηζκόο πηεηηθώλ ζπζηαηηθώλ κε θαζκαηνζθνπία FT –IR 

Ζ θαζιαημζημπία οπενφενμο ιε ιεηαζπδιαηζζιυ ηαηά Fourier, απμηεθεί ιζα απυ ηζξ 

ζδιακηζηυηενεξ ζφβπνμκεξ θαζιαημζημπζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ανίζηεζ πμθθέξ εθανιμβέξ θυβς ηδξ 

ορδθήξ ηαπφηδηαξ ηαζ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηδξ. Έπεζ επεηηείκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

ηδξ θαζιαημζημπίαξ IR ηαζ εθανιυγεηαζ ζε πενζμπέξ πμο είκαζ πμθφ δφζημθμ ή ζπεδυκ αδφκαημ 

κα ακαθοεμφκ ιε ηδκ ημζκή θαζιαημζημπία IR. ε έκα θαζιαημθςηυιεηνμ FT-IR, ακηί κα 

ειθακίγεηαζ δ ζοπκυηδηα ηάεε ζοζηαηζημφ δζαδμπζηά, υπςξ ζε έκα ημζκυ θαζιαηυιεηνμ IR, υθεξ 

μζ ζοπκυηδηεξ ελεηάγμκηαζ ζοβπνυκςξ. Έηζζ έκα πθήνεξ θάζια ιπμνεί κα θδθεεί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ιζαξ ζάνςζδξ, εκχ μ ακζπκεοηήξ ελεηάγεζ υθεξ ηζξ ζοπκυηδηεξ ηαοηυπνμκα.  

Ζ ηαηαβναθή θαζιάηςκ ιε ιεηαζπδιαηζζιυ ηαηά Fourier πανμοζζάγεζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ορδθήξ δζαπςνζζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ημο παιδθμφ «εμνφαμο». Χξ 

«ευνοαμξ» μνίγμκηαζ εηείκα ηα ζήιαηα, ηα μπμία δεκ ακηζζημζπμφκ ζε πναβιαηζηέξ 

απμννμθήζεζξ ημο δείβιαημξ ηαζ μ μπμίμξ ηαεμνίγεζ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδκ 
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αλζμθυβδζδ εκυξ θάζιαημξ. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ζδιάηςκ, πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ «θυβμξ  

ζήιαημξ πνμξ ευνοαμ, Signal to Noise Ratio, RSN» (Παππάξ, 2013).  

Έκα ηοπζηυ θαζιαημθςηυιεηνμ FT-IR, απμηεθείηαζ απυ ηα ελήξ ηφνζα ηιήιαηα: α) ηδκ πδβή 

οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ, α) ηδκ πδβή θέζγεν , β) ημ ζοιαμθυιεηνμ Michelson ηαζ δ)ημκ 

ακζπκεοηή. 

Γζα ηδκ ηαηαβναθή ηςκ θαζιάηςκ FT-IR ηςκ νεηζζκζχκ πνδζζιμπμζήεδηε 

θαζιαημθςηυιεηνμ ηδξ εηαζνείαξ Thermo Electron Corporation ηφπμο Nicolet 6700 ιε πδβή 

αηηζκμαμθίαξ IR θοπκία κζηεθίμο-πνςιίμο, πδβή θέζγεν αηυιςκ δθίμο ηαζ κέμο (HeNe) ηαζ 

δζαπςνζζηζηή δέζιδξ ανςιζμφπμ ηάθζμ (KBr). Ο ακζπκεοηήξ ήηακ εενιζηυξ, ηαηαζηεοαζιέκμξ 

απυ δεοηενζςιέκδ εεζζηή ηνζβθοηενίκδ (Deuterated TriGlycine Sulfate, DTGS). Σμ ζφζηδια ηδξ 

θαζιαημζημπίαξ οπενφενμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 4. 

Ζ θαζιαημζημπζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ηδκ ηεπκζηή ηδξ Δλαζεεκδιέκδξ Οθζηήξ Ακάηθαζδξ 

(Attenuated total Reflectance spectroscory, ATR), εκχ ημ ελάνηδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ςξ 

ζημζπείμ εζςηενζηήξ ακάηθαζδξ (internal reflection element, IRE) ήηακ ηνφζηαθθμξ ζεθδκζμφπμο 

ρεοδανβφνμο (ZnSe) πάκς ζημκ μπμίμ ημπμεεηήεδηε ημ δείβια. Σα δείβιαηα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ οβνήξ ιμνθήξ ηαζ πνμζηέεδηακ 200ιL δείβιαημξ ζε ηάεε ηνφζηαθθμ 

ATR. Ζ IR αηηζκμαμθία οπυηεζηαζ ζε πμθθαπθέξ δζαδμπζηέξ ακαηθάζεζξ. 

 

 

Δηθόλα 9: Σο ζύζηημα ηηρ θαζμαηοζκοπίαρ ςπεπύθπος πος σπηζιμοποιήθηκε. 

 

Δπεζδή ζημ πχνμ ηςκ μνβάκςκ οπάνπεζ αηιμζθαζνζηυξ αέναξ, ημ θάζια ηαηαβνάθεζ ηαζ 

εηείκα ηα αένζα ζοζηαηζηά πμο απμννμθμφκ ζημ οπένοενμ (ηονίςξ οδναηιμφξ ηαζ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα). Γζα αοηυ, πνζκ απυ ηδκ θήρδ ημο θάζιαημξ ημο δείβιαημξ, ηαηαβνάθεηαζ έκα θάζια 

ακαθμνάξ (background),ημ μπμίμ θαιαάκεηαζ ιε ημκ οπμδμπέα ημο δείβιαημξ πςνίξ δείβια. Σμ 

θάζια ακαθμνάξ ζηδ ζοκέπεζα, ιε ηδκ αμήεεζα ημο θμβζζιζημφ ημο θαζιαημθςηυιεηνμο, 
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αθαζνείηαζ αοηυιαηα απυ ημ ζοκμθζηυ θάζια. Σμπμεεημφκηαζ 200ιL δείβιαημξ ιε πζπέηα ηαζ 

θαιαάκμκηαζ ηα θάζιαηα. ε ηάεε θήρδ πναβιαημπμζμφκηαζ 100 ζανχζεζξ, δ δζαπςνζζηζηή 

ζηακυηδηα είκαζ νοειζζιέκδ ζηα 4cm-1 ηαζ ηάεε θήρδ δζανηεί πενίπμο 2,5 min. ηδ ζοκέπεζα ιε 

ημ θμβζζιζηυ OMNIC βίκεηαζ δ επελενβαζία ηςκ θαζιάηςκ. 

Καηά ηδκ επελενβαζία ιε ημ πνυβναιια OMNIC, μζ ζοκδεέζηενεξ επελενβαζίεξ πμο 

βίκμκηαζ ζε αοηυ είκαζ δ αοηυιαηδ ελμιάθοκζδ ημο ζήιαημξ (automatic smooth), ηαηά ηδκ μπμία 

ιεζχκεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ μ ευνοαμξ ιε ηδ αμήεεζα ιίαξ ιαεδιαηζηήξ επελενβαζίαξ, πςνίξ κα 

αθθμζχκεηαζ δ εζηυκα ημο θάζιαημξ ηαζ έηζζ αεθηζχκεηαζ μ θυβμξ RSN ηαζ δ αοηυιαηδ δζυνεςζδ 

ηδξ ααζζηήξ βναιιήξ (automatic baseline correct), ηαηά ηδκ μπμία δζμνεχκεηαζ δ ααζζηή βναιιή 

ηςκ θαζιάηςκ FT-IR, αθμφ ζοκήεςξ απμηεθείηαζ ηαζ απυ ζδιεία ηςκ μπμίςκ δ έκηαζδ δεκ είκαζ 

ιδδέκ. Οζ επελενβαζίεξ αοηέξ, πμο ζημπεφμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ εζηυκαξ ημο θάζιαημξ ηαζ 

αμδεμφκ ζημοξ πμζμηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ, πναβιαημπμζμφκηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ εκημθέξ 

ημο θμβζζιζημφ.  

 

2.2.9 Αέξηα Υξσκαηνγξαθία Αληρλεπηή Ηνληηζκνύ Φιόγαο (GC-FID) 

Ζ θεζημονβία ημο FID ααζίγεηαζ ζηδκ ακίπκεοζδ ηςκ ζυκηςκ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά ηδκ 

ηαφζδ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ ζε ιία θθυβα οδνμβυκμο. Ζ δδιζμονβία αοηχκ ηςκ ζυκηςκ είκαζ 

ακάθμβδ πνμξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ ζημ νεφια ημο αενίμο δείβιαημξ. Οζ 

οδνμβμκάκεναηεξ έπμοκ βεκζηά ζοκηεθεζηή ιμνζαηήξ απυηνζζδξ πμο είκαζ ίζμξ ιε ημκ ανζειυ 

ηςκ αηυιςκ άκεναηα ζημ ιυνζμ ημοξ, εκχ μζ μλοβμκμφπεξ εκχζεζξ ηαζ άθθα είδδ πμο πενζέπμοκ 

εηενμάημια ηείκμοκ κα έπμοκ παιδθυηενμ ζοκηεθεζηή απυηνζζδξ.  

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ μ πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ έβζκε ιε GC-FID. 

Χξ θένμκ αένζμ πνδζζιμπμζήεδηε ημ Ήθζμ (He) ιε νοειυ νμήξ 1 ml/ min. Ζ ζηήθδ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ πμθζηή CP-WAX57CB (length 50m  0,25mm ID) επζηαθοιιέκδ ιε film 

0,20nm, ζηαηζηήξ θάζδξ. 

Γιαδικαζία πποζδιοπιζμού 

ε βοάθζκμ vial ιε αζδςηυ πχια, πνμζηέεδηακ 0,9 ml ημο πνμξ ακάθοζδ δείβιαημξ ηαζ 0,1 

ml εζςηενζημφ πνμηφπμο 1-αμοηακυθδ. ηδ ζοκέπεζα ηα vial ιεηαθένεδηακ ζηδκ οπμδμπή 

έηποζδξ (injector). Ο υβημξ ηδξ ηάεε έκεζδξ είκαζ 1,0 nl (injection volume).  

Σμ εενιμηναζζαηυ πνυβναιια πμο πνδζζιμπμζήεδηε, οπυ ανπζηέξ ζοκεήηεξ δ εενιμηναζία 

εζζυδμο 180 oC, δ εενιμηναζία ακζπκεοηή 250 oC ηαζ δ εενιμηναζία θμφνκμο 40 oC. ε αοηή ηδ 

εενιμηναζία δζαηδνείηαζ μ θμφνκμξ βζα 6,70 min ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ιε νοειυ 6,90 oC/ min 

ακεααίκεζ ζημοξ 180 oC.  θμ ημ πνυβναιια δζανηεί 29,67 min.  



 

- 39 - 
 

Πίλαθαο3: Θεπμοκπαζιακό ππόγπαμμα. 

Initial Rate (oC/min) Hold Time (min) T (oC) 

0 - 6,70 40,0 

1 6,90 0,00 110,0 

2 43,80 11,00 190,0 

 

2.3 Οξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο νίλσλ 

Πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζημφκ μζ δζαθμνέξ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ μίκςκ πμο πανήπεδζακ απυ 

δζαθμνεηζηέξ νδηίκεξ πναβιαημπμζήεδηε μνβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ. Υνδζζιμπμζήεδηακ 11 

εηπαζδεοιέκμζ δμηζιαζηέξ, θμζηδηέξ ημο ιεηαπηοπζαημφ πνμβνάιιαημξ Οζκμθμβίαξ ημο 

Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ έβζκακ 3 βεοζζβιςζίεξ. Ο μνβακμθδπηζηυξ έθεβπμξ 

έθααε πχνα ζηδκ Αίεμοζα Ονβακμθδπηζημφ εθέβπμο ημο ενβαζηδνίμο μζκμθμβίαξ. 

Σα δείβιαηα ήηακ ειθζαθςιέκα ζε ιπμοηάθζα ηςκ 750 ml. Ζ ειθζάθςζδ πναβιαημπμζήεδηε 

ζημ μζκμπμζείμ ημο ενβαζηδνίμο Οζκμθμβίαξ. Σα δείβιαηα ημο μίκμο ημπμεεηήεδηακ ιε 

δμζμιεηνδηή ηςκ 30 ml ζε βοάθζκα πμηήνζα ζε ζπήια ημοθίπαξ, ηαηάθθδθα βζα μνβακμθδπηζηυ 

έθεβπμ ηαζ ηαηυπζκ ηαθφθεδηακ βζα κα ιδκ δζαθεφβμοκ μζ πηδηζηέξ εκχζεζξ. Σμ ηάεε δείβια 

ακηζζημζπμφζε ζε έκακ ηοπαίμ ηνζρήθζμ ανζειυ εκχ δζκυηακ ιε ηοπαία ζεζνά. 

 

 

 

Δηθόλα 10: Θάλαμορ γεςζιγνωζίαρ 

Ο ηάεε δμηζιαζηήξ έπνεπε κα αλζμθμβήζεζ ηα δείβιαηα ςξ πνμξ ηα μπηζηά, ηα ανςιαηζηά 

ηαζ ηα βεοζηζηά παναηηδνζζηζηά, ημ έκηοπμ αλζμθυβδζδξ απεζημκίγεηαζ ζηδκ εζηυκα 6. 
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ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 
          

 

ΟΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ           

Γζαφβεζα (εμθυ, δζαοβέξ) 
          

Απυπνςζδ 

(θεοηυ, πνοζυ, ηαθέ)           

Έκηαζδ πνχιαημξ (05)     

Υαιδθή → Τρδθή           

ΟΦΡΗΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
          

Έκηαζδ ανχιαημξ (0→5) 

Υαιδθή → Τρδθή           

Αίζεδζδ μλείδςζδξ (0→5) 

Υαιδθή → Τρδθή           

Ρεηζίκζ (0→5) 

Λίβμ → Πμθφ           

Άνςια λφθμο (0→5) 

Λίβμ → Πμθφ           

Λμοθμφδζα (0→5) 

Λίβμ → Πμθφ 

 
          

Υμνηχδδ ανχιαηα (0→5) Λίβμ 

→ Πμθφ           

 

ΓΔΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ           

Ολφηδηα (0→5)                                                                                                                                                     

Υαιδθή  → Τρδθή           

Πζηνάδα (0→5)                             

Υαιδθή → Τρδθή           

ηοπηζηυηδηα (0→5)                             

Υαιδθή → Τρδθή           

χια (0→5)                                              

Δθαθνφ → Γειάημ           

 

Δηθόλα 11: Φόπμα οπγανοληπηικήρ αξιολόγηζηρ ηων παπασθένηων οίνων 
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2.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Σα απμηεθέζιαηα επελενβάζηδηακ ζηαηζζηζηά ιε ηα πνυβναιια ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ 

Graphpad Prism8 ηαζ Statgraphics. Σμ Tukey’s HSD (honest significant difference) test 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ δεζβιάηςκ, υηακ πανμοζίαγακ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηά 

ηδ εθανιμβή ANOVA (p <0.05) ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ. ηα απμηεθέζιαηα πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακαβνάθεηαζ ημ ιέζμ ζθάθια ηςκ επακαθήρεςκ ςξ ± ημο ιέζμο 

υνμο αοηχκ ή ςξ ιπάνεξ υηακ ηα απμηεθέζιαηα απεζημκίγμκηαζ ζε βνάθδια. Με a, b, c η.μ.η 

παναηηδνίγεηαζ δ ζηαηζζηζηή δζαθμνά ηςκ δεζβιάηςκ (ζε επίπεδμ 0.05%), εκχ δείβιαηα ιε ίδζμ 

βνάιια δεκ πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1 Δλεξγόο νμύηεηα- ph 

Σα ακαθοηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ ιεευδςκ παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια 2. 

MART BE KE XALK MEG

0

1

2

3

4

Δείγματα

P
h

1

2

a a  a,b a,b a a,b a,b a,b ab

 
Γηάγξακκα1: Δνεπγόρ Οξύηηηα ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος όπος 

ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα διάθοπα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ 

(Tukey’s test, p < 0.05). 

ημ δζάβναιια 1 απεζημκίγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ημο ph πμο έπμοκ ηα δείβιαηα. Σζιέξ ιε 

δζαθμνεηζηά βνάιιαηα ακάιεζα ζηα δζάθμνα δείβιαηα δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ιεηαλφ ημοξ 

(Tukey’s test, p < 0.05). Ζ ορδθυηενδ ηζιή ph ζδιεζχκεηαζ ζηδκ νεηζίκα XALK1, εκχ δ 

παιδθυηενδ ηζιή ph ζδιεζχκεηαζ KE1 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ.   
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3.2 Οιηθή νμύηεηα 

MART BE KE XALK MEG

0

2

4

6

8

Ολική Οξύτητα

Δείγματα

g
τ
π
ς
γ
ικ
ο
ύ
ο
ξέ
ο
ρ
/L

1

2a a a,b a,b
a

a,b
a,b

a,b b a,b

 
Γηάγξακκα2: Ολική οξύηηηα ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος όπος 

ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα διάθοπα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ 

(Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια απεζημκίγεηαζ ημ ιέζμ υνμ ηδξ μθζηήξ μβημιεηνμφιεκδξ μλφηδηαξ βζα ηα 

δείβιαηα ηςκ μίκςκ. Σδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ηδκ πανμοζζάγεζ ημ δείβια KE1, εκχ ηδκ 

παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ημ δείβια MEG1 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ.  

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μλφηδηαξ είκαζ ζε ακαιεκυιεκα υνζα. Μέζμ υνμξ ηοιαίκεηαζ ζημ 6,15. 

 

3.3 Πηεηηθή νμύηεηα 

MART BE KE XALK MEG

0.0

0.2

0.4

0.6

Δείγματα
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Γηάγξακκα3: Πηηηική οξύηηηα ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος όπος 

ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα διάθοπα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ 

(Tukey’s test, p < 0.05)  
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ημ δζάβναιια απεζημκίγεηαζ ημ ιέζμ υνμ ηδξ πηδηζηήξ μλφηδηαξ βζα ηα δείβιαηα. Σδκ 

ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ πηδηζηήξ μλφηδηαξ ηδκ εκημπίγμοιε ζηδ νεηζίκα BE2 ηαζ ηδκ 

παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα MEG2. 

 

3.4 Αιθννιηθόο Σίηινο 

MART BE KE XALK MEG

10

11

12

13

Δείγματα

%
 v

o
l
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2
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a,b
a,b

a
a,b
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b
a,b a,b a,b

 

Γηάγξακκα4:  Αλκοολικόρ ηίηλορ ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος 

όπος ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα διάθοπα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ 

ηοςρ (Tukey’s test, p < 0.05) 

Ζ νεηζίκα πμο πανμοζζάγεζ ημκ ορδθυηενμ αθημμθζηυ ααειυ είκαζ XALK1, εκχ ημ δείβια 

ιε ημκ παιδθυηενμ αθημμθζηυ ααειυ είκαζ μ MART1 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά 

ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s test, p < 0.05). 

  



 

- 45 - 
 

3.5 Αλάγνληα άθραξα 

MART BE KE XALK MEG
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Γηάγξακκα5:  Ανάγονηα ζάκσαπα παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος όπος 

ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα διάθοπα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ 

(Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ βζα ηα δείβιαηα. Ζ 

νεηζίκα πμο πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ είκαζ XALK2, εκχ 

δ νεηζίκα ιε ημκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ είκαζ KE2 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά 

ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s test, p < 0.05).  

θα ηα δείβιαηα ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ λδνχκ μίκςκ (< 2 gβθοηυγδξ/ L). 
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3.6 Έληαζε 
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Γηάγξακκα6:  Ένηαζη σπώμαηορ ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος 

όπος ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ 

(Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ απμννμθήζεςκ ζηα 420 nm βζα ημ ηάεε έκα 

απυ ηα δζαθμνεηζηά δείβιαηα. Οζ ηζιέξ ηοιαίκμκηαζ ζηα ίδζα επίπεδα ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά ιε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5%. 

3.7 Γείθηεο Φαηλνιηθώλ Οπζηώλ (ΓΦΟ) 
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Γηάγξακκα7:  Γείκηηρ Φαινολικών Οςζιών ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος 

μέζος όπος ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ 

(Tukey’s test, p < 0.05) 
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ημ δζάβναιια απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο δείηηδ θαζκμθζηχκ μοζζχκ βζα ημ ηάεε έκα 

απυ ηα δζαθμνεηζηά δείβιαηα. Ζ νεηζίκα πμο πανμοζζάγεζ ημ ιζηνυηενμ δείηηδ ΓΦΟ είκαζ 

MART2, εκχ δ νεηζίκα πμο ειθακίγεζ ημ ιεβαθφηενμ δείηηδ ΓΦΟ είκαζ δ MEG1. 

θα ηα δείβιαηα ηοιαίκμκηαζ ζε παιδθέξ ηζιέξ ΓΦΟ (total average=6,8785) ηαζ ακήημοκ 

ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ αναζχκ θεοηχκ μίκςκ. 

 

3.8 Μέζνδνο Folin – Ciocalteu 
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Γηάγξακκα 8: Ολικά θαινολικά (μέθοδορ Folin-Ciocalteau) ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± 

ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος όπος ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα δείγμαηα  διαθέποςν 

ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ (Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ Γζάβναιια 8, πανμοζζάγμκηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μθζηχκ θαζκμθζηχκ ζηα δείβιαηα 

ηςκ νεηζζκχκ. Γζα ηδκ έηθναζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζε mg βαθθζημφ μλέμξ ακά θίηνμ μίκμο, 

πνδζζιμπμζήεδηε πνυηοπδ εοεεία βκςζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ βαθθζημφ μλέμξ, ιε ελίζςζδ y = 

0,0019*x + 0,001 (R² = 0,999). Οζ ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαηαβνάθμκηαζ ζημοξ μίκμοξ 

MART1 ηαζ MEG1, εκχ δ παιδθυηενδ ζηδκ νεηζίκα BE1 υπμο πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. Με ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο Folin-Ciocalteau παναηδνμφκηαζ 

ηάπμζεξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ μίκςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο ΓΦΟ 

(Γζάβναιια 7). Οζ δζαθμνέξ αοηέξ ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζε εκχζεζξ υπςξ ηα ηζκκαιςιζηά μλέα, 

πμο δεκ πανμοζζάγμοκ ιέβζζηδ απμννυθδζδ ζηα 280nm (ιέεμδμξ ΓΦΟ). 
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3.9 Αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα – κέζνδνο DPPH 
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Γηάγξακκα 9: Ανηιοξειδωηική ικανόηηηα ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό 

ζθάλμα ηος μέζος όπος ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα δείγμαηα διαθέποςν 

ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ (Tukey’stest, p < 0.05) 

ημ Γζάβναιια 9, πανμοζζάγεηαζ δ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα ζηα δείβιαηα ηςκ νεηζζκχκ ζε 

ζζμδφκαια Trolox ή TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). Γζα ηδκ έηθναζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ζε mg Trolox ακά θίηνμ μίκμο, ηαηαζηεοάζηδηε πνυηοπδ ηαιπφθδξ ακαθμνάξ 

ζε trolox., ιε ελίζςζδ y = 96,381*x + 6,9073 (R² = 0,98049). Παναηδνμφιε υηζ ορδθυηενδ ηζιή 

έπεζ μ μίκμξ MART1 εκχ δ παιδθυηενδ ηζιή ζδιεζχκεηαζ ζηδκ νεηζίκα XALK1 υπμο 

πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ. 

Ζ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ αολάκεζ ηαζ ηδκ δέζιεοζδ ηςκ 

νζγχκ ηαηά ηδ δμηζιαζία ημο DPPH, θυβς ημο παναηηδνζζηζημφ πονδκυθζθμο ημοξ παναηηήνα,  

ιέζα ζημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ 30 θεπηχκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ μδδβεί έηζζ ζε έκακ ηαπφηενμ 

απμπνςιαηζζιυ ημο DPPH, ιε απμηέθεζια ιεβαθφηενα %ΓΑ ηαζ ζοκεπχξ ορδθυηενεξ ηζιέξ 

ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ.  

Απυ ιεθέηεξ μλεζδςζζιυηδηαξ θεοηχκ μίκςκ έπεζ ανεεεί ζοζπέηζζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηαζ ημο ζοκηεθεζηή k (R2 =0.85, P <0.0001), ηαεχξ θαίκεηαζ υηζ μζ ηζκυκεξ πμο 

πανάβμκηαζ απυ ηδκ μλείδςζδ απμηεθμφκ ζζπονά πνμ μλεζδςηζηά θυβς ημο ζπδιαηζζιμφ 

εκενβχκ ιμνθχκ ηαηά ημκ ηφηθμ μλεζδμακαβςβήξ (Salacha et al.,2007). Δίκαζ ακηζθδπηυ υηζ δ 

ζοζπέηζζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ημο ζοκηεθεζηή ιεηααμθήξ ημο 

πνχιαημξ είκαζ αλζμζδιείςηδ. Φαίκεηαζ υηζ δ αφλδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ δέζιεοζδξ ηςκ νζγχκ 
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μδδβεί ηαζ ζε ηαπφηενεξ ιεηααμθέξ ημο πνχιαημξ. Σμ βεβμκυξ εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζηδκ 

αολδιέκδ παναβςβή εκχζεςκ ηαθέ πςιαηζζιμφ ςξ απμηέθεζια ηδξ ηαπείαξ αοημμλείδςζδξ ηαζ 

άιεζδξ ακηίδναζδξ ιε ηζξ εθεφεενεξ νίγεξ ηςκ πνμζηζεέιεκςκ βαθθμηακίκςκ. Ζ αφλδζδ ημο 

θαζκμθζημφ πενζεπμιέκμο, δ μπμία ηαζ πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ, 

αολάκεζ ηαζ ημ δοκαιζηυ ηαθεηζάζιαημξ, ελαζηίαξ ηδξ αφλδζδξ ηαπφηδηαξ ζπδιαηζζιμφ ηαθέ 

πνςζηζηχκ.  

 

3.10 Σεζη ηαρείαο ακαύξσζεο 

3.10.1 Πμζμζηυ  Ολείδςζδξ 
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Γηάγξακκα 10: Πνζνζηό νμείδωζεο ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. Οη κπάξεο δείρλνπλ ην ± ηππηθό ζθάικα ηνπ 

κέζνπ όξνπ ηωλ ηηκώλ. Σηκέο κε δηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλάκεζα ζηα δείγκαηα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

κεηαμύ ηνπο (Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια 10 απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο πμζμζημφ μλείδςζδξ βζα ηάεε έκα απυ ηα 

δζαθμνεηζηά δείβιαηα μίκςκ. Τρδθυηενδ ηζιή πανμοζζάγεζ μ νδηζκίηδξ μίκμξ MEG1, εκχ 

παιδθυηενδ ηζιή πανμοζζάγεζ μ MART2 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ 

(Tukey’s test, p < 0.05). 
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3.10.2 Ροειυξ Ολείδςζδξ 
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Γηάγξακκα 11: Ρπζκόο  νμείδωζεο ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. Οη κπάξεο δείρλνπλ ην ± ηππηθό ζθάικα ηνπ 

κέζνπ όξνπ ηωλ ηηκώλ. Σηκέο κε δηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλάκεζα ζηα δείγκαηα  δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

κεηαμύ ηνπο (Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια 11 απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο νοειμφ μλείδςζδξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ 

μίκςκ. Ο ζοκηεθεζηήξ k παναηηδνίγεζ ηδκ ηαπφηδηα ιεηααμθήξ ημο πνχιαημξ βζα ηάεε δείβια 

ηαζ υζμ ιζηνυηενδ ηζιή έπεζ ηυζμ πζμ ανβά εα ειθακζζημφκ μζ ηαθέ απμπνχζεζξ μλείδςζδξ ημο 

μίκμο. Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ιζηνυηενμ νοειυ μλείδςζδξ πανμοζζάγεζ μ μίκμξ MART2, εκχ 

ορδθυηενδ ηζιή ειθακίγεζ μ νδηζκίηδξ μίκμξ MEG1. 

Φαίκεηαζ υηζ πζεακυκ αολακυιεκμο ημο θαζκμθζημφ πενζεπμιέκμο οπάνπεζ ιεβαθφηενδ ηάζδ 

πνμξ ζπδιαηζζιυ ηαθέ πνςζηζηχκ, ςξ απμηέθεζια ηςκ ιεηαηνμπχκ πμο οθίζηακηαζ μζ μοζίεξ 

αοηέξ, μζ μπμίεξ μλεζδχκμκηαζ ηαπέςξ δνχκηαξ πνμζηαηεοηζηά ζημκ μίκμ. Ζ ζηακυηδηα ηςκ 

θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ κα δεζιεφμοκ ηζξ εθεφεενεξ νίγεξ ηαζ ηζξ εκενβέξ ιμνθέξ μλοβυκμο, 

μδδβεί ζε αφλδζδ ημο ζοκηεθεζηή k ςξ απμηέθεζια ηδξ αολδιέκδξ παναβςβήξ ηαθέ πνςζηζηχκ 

ζε ιζηνυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ςξ απυννμζα αοηχκ ηςκ ακηζδνάζεςκ. Φαίκεηαζ υηζ ημ δοκαιζηυ 

ηαθεηζάζιαημξ αολάκεηαζ, αολακυιεκμο ημο θαζκμθζημφ πενζεπμιέκμο. Βέααζα, δεκ εα ιπμνμφκ 

κα ελαπεμφκ εφημθα ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ αηνζαή ζπέζδ ιεηαλφ ημο μθζημφ θαζκμθζημφ 

πενζεπμιέκμο ηαζ ημο ζοκηεθεζηή k.  
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3.11 Οξγαληθά νμέα 

Σα ζοζηαηζηά πμο ακζπκεφεδηακ ηαζ ιεηέπεζηα ακαθφεδηακ είκαζ ημ ηνοβζηυ μλφ, ημ ιδθζηυ 

μλφ, ημ μλζηυ μλφ ηαζ ημ δθεηηνζηυ μλφ. Σμ ηζηνζηυ μλφ ακζπκεφηδηε ιυκμ ζημκ νδηζκίηδ μίκμ 

MEG1. 

3.11.1 Σνοβζηυ μλφ  
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Γηάγξακκα 12: Σξπγηθό νμύ  ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. Οη κπάξεο δείρλνπλ ην ± ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ 

όξνπ ηωλ ηηκώλ. Σηκέο κε δηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλάκεζα ζηα δείγκαηα  δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμύ ηνπο 

(Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια 12 απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο ηνοβζημφ μλέμξ βζα ηα δείβιαηα. Ζ 

νεηζίκα πμο πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ηνοβζημφ μλέμξ είκαζ MEG2, εκχ ημ 

δείβια ιε ημκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ είκαζ MART2 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά 

ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s test, p < 0.05). 

Οζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα επδνεάζακ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο ηνοβζημφ μλέμξ είκαζ: μ 

αθημμθμιεηνζηυξ ηίηθμξ (υζμ πενζζζυηενδ αθηυμθδ οπάνπεζ ηυζμ πζμ δοζδζάθοηα είκαζ ηα 

ηνοβζηά άθαηα), δ ζοβηέκηνςζδ ζε ακυνβακα ακζυκηα ηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ζε ιδθζηυ ηαζ 

βαθαηηζηυ μλφ. (μοθθενυξ, 2012).  
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3.11.2 Μδθζηυ μλφ 
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Γηάγξακκα 13: Μειηθό νμύ ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. Οη κπάξεο δείρλνπλ ην ± ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ 

όξνπ ηωλ ηηκώλ. Σηκέο κε δηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλάκεζα ζηα δείγκαηα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμύ ηνπο 

(Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια 13 απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο ιδθζημφ μλέμξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ 

παναπεέκηςκ μίκςκ. Ο μίκμξ πμο πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ιδθζημφ μλέμξ είκαζ 

MART1, εκχ δ νεηζίκα ιε ημκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ είκαζ XALK2 έπμκηαξ ζδιακηζηή 

ζηαηζζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s test,  p < 0.05). Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ιδθζημφ μλέμξ πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζημοξ γοιμιφηδηεξ μζ μπμίμζ 

επδννεάζηδηακ έιιεζα ιε ηδκ πνμζεήηδ ηδξ νδηίκδξ. 

  



 

- 53 - 
 

3.11.3 Ζθεηηνζηυ μλφ 
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Γηάγξακκα 14: Ηιεθηξηθό νμύ ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. Οη κπάξεο δείρλνπλ ην ± ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ 

όξνπ ηωλ ηηκώλ. Σηκέο κε δηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλάκεζα ζηα δείγκαηα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμύ ηνπο 

(Tukey’s  test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια 14 απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο δθεηηνζημφ μλέμξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ 

παναπεέκηςκ μίκςκ. Ο μίκμξ πμο πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ δθεηηνζημφ μλέμξ 

είκαζ MEG2, εκχ ημ δείβια ιε ημκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ είκαζ MART1 έπμκηαξ ζδιακηζηή 

ζηαηζζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s test, p < 0.05).  

Οζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα επδνεάζακ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ημο δθεηηνζημφ μλέμξ είκαζ: μζ 

πενζεηηζηυηδηα ηςκ δεζβιάηςκ ζε ζάηπανα ηαζ μζ ζοκεήηεξ γφιςζδξ (ηονίςξ δ εενιμηναζία) 

(μοθθενυξ, 2012). Πζεακυκ, μζ γοιμιφηδηεξ κα επδννεάζηδηακ έιιεζα ιε ηδκ πνμζεήηδ ηδξ 

νδηίκδξ. 
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3.11.4 Ολζηυ μλφ 

MART BE KE XALK MEG

0.0

0.5

1.0

1.5

ΟΞΗΚΟ ΟΞΤ

Γείγκαηα

g
/L

1

2a a,b a,b
a

a,b
b b

a,ba

a,b

 

Γηάγξακκα 15: Ομηθό νμύ ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. Οη κπάξεο δείρλνπλ ην ± ηππηθό ζθάικα ηνπ κέζνπ όξνπ 

ηωλ ηηκώλ. Σηκέο κε δηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλάκεζα ζηα δείγκαηα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμύ ηνπο 

(Tukey’s test, p < 0.05) 

ημ δζάβναιια 15 απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ημο μλζημφ μλέμξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ 

παναπεέκηςκ μίκςκ. Ο μίκμξ πμο πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ μλζημφ μλέμξ είκαζ 

ΒΔ1, εκχ ημ δείβια ιε ημκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ είκαζ MEG1 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή 

δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ ( Tukey’s test, p < 0.05).  
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3.12 Πηεηηθέο ελώζεηο 

 

Έκα ιζηνυ ιένμξ ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ ακαθφεδηακ (ακχηενεξ αθηυμθεξ ηαζ μνζζιέκμζ 

εζηένεξ) ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημοξ πανμοζζάγμκηαζ παναηάης. 

 

 Πίλαθαο4: Ανώηεπερ αλκοόλερ ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος 

όπος ηων ηιμών. Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ 

(Tukey’s test, p < 0.05) 

 
1-Πξνπαλόιε 

(mg/L) 

2-κεζπι-1-

πξνπαλόιε(mg/L) 

3-κεζπι-1-

βνπηαλόιε(mg/L) 

2-κεζπι-1-

βνπηαλόιε(mg/L) 

MART1 68,04±0,58 a 39,02±0,64 a 185,02±0,67 a 37,2633±0,63 a 

MART2 71,00±0,58 a, b 40,32±0,58 a, b 189,455±0,87 b 39,20±0,58 a, b 

BE1 72,09±0,66 c 40,27±0,61 b 195,32±0,66 c, d 40,26±0,59 b 

BE2 73,07±0,58 c 39,07±0,64 a, b 191,12±0,60 b 39,20±0,65 a 

KE1 74,31±0,58 c 41,18±0,58 b 198,31±0,58  d 41,12±0,64 b 

KE2 72,06±0,58 c 39,28±0,66 b 191,16±0,59 b 40,29±0,69 b 

XALK1 68,14±1,42 b 40,22±0,66 a, b 190,06±0,66 b 39,26±0,64 a 

XALK2 70,03±0,58 b, c 38,11±0,58 b 196,09±0,60 c, d 40,29±0,61 b 

MEG1 70,70±0,59 b 39,69±0,62 b 193,39±0,61 c 45,04±0,58 c 

MEG2 73,07±0,58 b 39,07±0,59 a, b 186,02±0,59 a 39,07±0,61 a 

 

ημκ παναπάκς πίκαηα απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ακχηενςκ αθημμθχκ βζα ηα δείβιαηα 

ηςκ παναπεέκηςκ μίκςκ. Ζ 1-πνμπακυθδ ειθακίγεζ ηδκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ 

MART1 ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα KE1 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή 

δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s test, p < 0.05). Ζ 2-ιεεοθ-1-πνμπακυθδ, μιμίςξ ιε ηδκ 1-

πνμπακυθδ, πανμοζζάγεζ  ηδκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ MART1 ηαζ ηδκ ορδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα KE1. Πανμιμίςξ, δ 3-ιεεοθ-1-αμοηακυθδ ειθακίγεζ  ηδκ παιδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ MART1 ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα KE1. Ζ 2-ιεεοθ-

1-αμοηακυθδ ειθακίγεζ ηδκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ MART1 ηαζ ηδκ ορδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα MEG1 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s 

test, p < 0.05). Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ υηζ ηζξ παιδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ πανμοζζάγμοκ 

ζοκήεςξ μζ ιάνηονεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δείβιαηα ηςκ νεηζζκχκ. 
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Ο ζπδιαηζζιυξ ηςκ ακχηενςκ αθημμθχκ ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ. ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πείναια μζ ηονζυηενμζ πανάβμκηεξ πμο πζεακυκ επδννέαζακ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 

ημοξ είκαζ: μζ ζοκεήηεξ γφιςζδξ (εενιμηναζία ηαζ ph) ηαζ μ παναβυιεκμξ αθημμθμιεηνζηυξ 

ηίηθμξ. Αηυια,  δ έθθεζρδ θςζθμνζημφ αιιςκίμο ιπμνεί κα πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ παναβυιεκδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ ακχηενςκ αθημμθχκ. Ζ έθθεζρδ αοηή ακαπθδνχκεηαζ απυ ηδκ απαιίκςζδ ηςκ 

αιζκμλέςκ, δ μπμία έπεζ ςξ απμηέθεζια ανπζηά ημ ζπδιαηζζιυ ηεημκμλέςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ 

ακχηενςκ αθημμθχκ (μοθθενυξ, 2012). 

 

Πίλαθαο5: Δζηέπερ ηων παπασθένηων οίνων. Οι μπάπερ δείσνοςν ηο ± ηςπικό ζθάλμα ηος μέζος όπος ηων ηιμών. 

Σιμέρ με διαθοπεηικά γπάμμαηα ανάμεζα ζηα δείγμαηα διαθέποςν ζηαηιζηικά μεηαξύ ηοςρ (Tukey’s test, p < 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ημκ παναπάκς πίκαηα απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ εζηένςκ  βζα ηα δείβιαηα ηςκ 

παναπεέκηςκ μίκςκ. Ο μλζηυξ αζεοθεζηέναξ ειθακίγεζ ηδκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ 

MART1 ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα KE1 έπμκηαξ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή 

δζαθμνά ιεηαλφ ημοξ (Tukey’s test, p < 0.05). Ο ζζμαιοθζηυξ αζεοθεζηέναξ πανμοζζάγεζ ηδκ 

παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ δείβια MEG1 ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα 

XALK1. Οζ ηζιέξ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηοιαίκμκηαζ ζηα ίδζα επίπεδα ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά ιε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5%. 

 
Ομηθόο αηζπιεζηέξεο 

(mg/L) 

ηζνακπιηθόο 

αηζπιεζηέξεο(mg/L) 

MART1 64,08±0,58 a 2,34±0,58 a 

MART2 67,03±0,58 a, b 2,24±0,62 a 

BE1 72,09±0,59 c 2,25±0,63 a 

BE2 73,07±0,58 c 2,24±0,62 a 

KE1 74,31±0,66 c 2,27±0,64 a 

KE2 72,06±0,58 c 2,28±0,64 a 

XALK1 68,04±0,57 b 3,01±0,58 a 

XALK2 71,00±0,57 b, c 2,99±0,57 a 

MEG1 68,14±0,59 b 1,84±0,60 a 

MEG2 70,03±0,57 b 2,07±0,58 a 
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Ζ πενζεηηζηυηδηα ηςκ δεζβιάηςκ ζε εζηένςκ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία πζεακυκ κα  

επδννεάζηδηε απυ ηδκ εενιμηναζία γφιςζδξ (ζε πααιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ εοκμείηαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ιεβαθφηενςκ πμζμηήηςκ εζηένςκ) ηαζ ηδκ μλφηδηα (εοκμείηαζ δ ζφκεεζδ ημοξ απυ 

ορδθυηενξ ηζιέξ ph) (μοθθενυξ, 2012). 

 

3.13 FT-IR 

 

ηζξ εζηυκεξ 12 ηαζ 13 πμο αημθμοεμφκ πανμοζζάγμκηαζ δφμ ηοπζηά θάζιαηα FT-IR, ημο 

εκυξ ιάνηονα ηαζ ηδξ νεηζίκαξ υπμο δ πνμέθεοζδ ηδξ νδηίκδξ είκαζ απυ ηδκ Κεκηνζηή Δφαμζα. 

ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ, ζημ πανάνηδια 1 οπάνπμοκ ηα θάζιαηα FT-IR υθςκ ηςκ 

δεζβιάηςκ μίκμο. 

Παναηδνείηαζ υηζ υθα ηα δείβιαηα έπμοκ ημ ίδζμ πνμθίθ. Ζ ακαβκχνζζδ ηαζ απυδμζδ ηςκ 

ημνοθχκ ηςκ θαζιάηςκ πναβιαημπμζήεδηε ιέζς πζκάηςκ πμο πενζέπμοκ ηζξ παναηηδνζζηζηέξ 

απμννμθήζεζξ ηςκ δζαθυνςκ θεζημονβζηχκ μιάδςκ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηοιαηανζειμφξ. 

 

 

Δηθόλα 12: Φάζμα FT-IR MART2. 
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Δηθόλα 13: Φάζμα FT-IR KE1. 

ημ παναπάκς ηαηαβναθυιεκμ θάζια παναηδνμφκηαζ μζ ελήξ ηφνζεξ πενζμπέξ ημνοθχκ, δ 

πνχηδ ιεηαλφ 3356-2658 cm-1 ηαζ δ δεφηενδ ιεηαλφ 1754-668cm-1. ηδκ πνχηδ πενζμπή ημκηά 

ζηα 3300 cm-1 ειθακίγεηαζ ιζα ημνοθή δ μπμία οπάνπεζ ζε υθα ηα θάζιαηα IR ηςκ δεζβιάηςκ 

ηαζ ζηδ μπμία ηαηαβνάθμκηαζ μλείεξ ημνοθέξ πμο μθείθμκηαζ ζε δμκήζεζξ ηάζδξ =C-H. ηδκ ίδζα 

πενζμπή ημκηά ζηα 2900 cm-1 ειθακίγεηαζ άθθδ ιζα ημνοθή ζηα πενζζζυηενα θάζιαηα ηςκ 

μίκςκ πμο μθείθμκηαζ ζε ζοιιεηνζηέξ ηαζ αζφιιεηνεξ δμκήζεζξ ηάζδξ -CH. Ζ δεφηενδ πενζμπή 

(1736-651 cm-1) είκαζ δ ζδιακηζηυηενδ ημο θάζιαημξ ηαζ πενζθαιαάκεζ δζάθμνεξ 

παναηηδνζζηζηέξ απμννμθήζεζξ ηςκ ηενπεκίςκ. Σα δέηα θάζιαηα είκαζ πμζμηζηά ίδζα ηαζ υιμζα 

ιεηαλφ ημοξ. οβηεηνζιέκα, ζηδκ δεφηενδ πενζμπή ειθακίγμκηαζ ημνοθέξ ζηα 1700 cm-1, ζηα 

1600 cm-1, ζηα 1400 cm-1, ζηα 1200 cm-1 ηαζ ζηα 1000 cm-1. 

Οζ δμκήζεζξ ηςκ ηναδαζιχκ ημο αεκγμθζημφ δαηηοθίμο ειθακίγμκηαζ ζηα 1612-1610, 1519-

1517 cm-1 ηαζ 1410-1407 cm-1 (Wang, 2017). Οζ ημνοθέξ ζηα 1225-1221 cm-1 έπμοκ ζοζπεηζζηεί 

ιε ηδκ δυκδζδ C-O (Socrates, 2001). Ζ απμννυθδζδ ζημ 1111-1109 cm-1 έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ 

δυκδζδ C-C (Kyraleou,Pappas, 2015) πμο εηηείκεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε αζφιιεηνδ δυκδζδ 

ηάζδξ C-O-C (Socrates, 2001). Ζ ζοιιεηνζηή δυκδζδ ημο C-O-C ειθακίγεηαζ ζηα 1044 cm-1 ηαζ 

δ ημνοθή ζηα 992 cm-1ακηζζημζπεί ζε δμκήζεζξ εηηυξ επζπέδμο ηςκ ανςιαηζηχκ CH ηαζ (1 → 3) 

δεζιχκ βθοημγοθίςζδξ (Kyraleou, Pappas η.ά., 2015). Κμνοθή πμο παναηδνήεδηε ζηα 1714  

cm-1 ακηζζημζπεί ζε έηηαζδ C = O, απμννυθδζδξ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ πενζμπή 1320-1000 cm-1 

μθείθμκηαζ ζημκ δεζιυ εζηένα ηαζ μζ ημνοθέξ ζηα 1614 cm-1 ηαζ 1508 cm-1 μθείθμκηαζ ζε 

δμκήζεζξ ανςιαηζημφ δαηηοθίμο (Bulani et al., 2017).  
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Πίλαθαο 6: Κπξηόηεξεο ζπρλόηεηεο θαη Λεηηνπξγηθέο Οκάδεο (Schulz et al., 2005 ; Sculzet al., 2007) 

Κπκαηαξηζκνί (cm
-1

) Λεηηνπξγηθή Οκάδα Απνδόζεηο Σξόπνο Γόλεζεο Έληαζε 

o Πεξηνρή ηάζεο ηνπ πδξνγόλνπ 

3024 =C-H (trans-)  Σάζδ Πμθφ αδφκαιδ 

982 -C-H (CH3) Σάζδ ημο C-H (-CH3) Αζφιιεηνδ Μέηνζα 

2915 -C-H (CH2) Σάζδ ημο C-H (-CH2-) Αζφιιεηνδ Πμθφ ζζπονή 

2878, 2835 -C-H (CH2) Σάζδ ημο C-H (-CH2-) οιιεηνζηή Πμθφ ζζπονή 

o Πεξηνρή ηάζεο ηνπ δηπινύ δεζκνύ 

1655 -C=C- (cis-) Σάζδ δζπθμφ δεζιμφ ηςκ cis αθηεκίςκ Σάζδ Πμθφ αδφκαιδ 

o Πεξηνρή άιισλ παξακνξθώζεσλ θαη θάκςεσλ 

1441 -C-H (CH2, CH3) Σάζδ ημο αθεζθαηζημφ -CH2- ηαζ -CH3 Φαθζδμεζδήξ ηάιρδ Μέηνζα 

1364 -C-H (CH3) 
οιιεηνζηή παναιυνθςζδ  

ημο -CH (-CH3) 
Κάιρδ Μέηνζα 

1330 -O-H Κάιρδ –O-H Κάιρδ Μέηνζα 

o Πεξηνρή δαθηπιηθνύ απνηππώκαηνο 

1264-1088 -C-H δαηηφθζμξ Γυκδζδ C-H δαηηοθίμο Γυκδζδ Μέηνζα 

954 -HC=CH- (trans-) Σάζδ ημο CH ημο trans –HC=CH- Κάιρδ εηηυξ επζπέδμο Αδφκαιδ 

926 -HC=CH- (cis-) Παναιυνθςζδ ημο =CH2 ημο >C=CH- Κάιρδ εηηυξ επζπέδμο Πμθφ αδφκαιδ 

885-787 -C-H, -CH2 
Γυκδζδ ηάιρδξ εηηυξ Πεδίμο Κάιρδ εηηυξ πεδίμο Μέηνζα 

 

 



 

 
 

3.14 Οξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο 
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Γηάγξακκα 16: Οξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. Οη κπάξεο δείρλνπλ ην ± ηππηθό ζθάικα 

ηνπ κέζνπ όξνπ ηωλ ηηκώλ. Σηκέο κε δηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλάκεζα ζηα δείγκαηα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

κεηαμύ ηνπο (Tukey’s test, p < 0.05) 

ημκ δζάβναιια 16 απεζημκίγεηαζ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ πμο έααθακ μζ 11 

εηπαζδεοιέκμζ δμηζιαζηέξ βζα ηα δείβιαηα ηςκ παναπεέκηςκ μίκςκ. Ο μίκμξ ιε ηδκ παιδθυηενδ 

ααειμθμβία είκαζ μ ιάνηοναξ MART2 ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα μ ιάνηοναξ MART1. Σμ δείβια ιε ηδκ 

ορδθυηενδ ααειμθμβία είκαζ μ νδηζκίηδξ μίκμξ XALK2 ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα μ νδηζκίηδξ μίκμξ 

KE2. Οζ ηζιέξ ηςκ ααειμθμβζχκ ηοιαίκμκηαζ ζηα ίδζα επίπεδα ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ 

ζηαηζζηζηχξ ζδιακηζηή δζαθμνά ιε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5%. 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ πςξ μζ δμηζιαζηέξ πνμηζιάκε ηα δείβιαηα ηςκ νδηζκζηχκ μίκςκ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηα δείβιαηα ηςκ ιανηφνςκ, δδθαδή ηςκ παναπεέκηςκ μίκςκ πμο δεκ έπεζ πνμζηεεεί 

νδηίκδ. 
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Γηάγξακκα 17: Οξγαλνιεπηηθόο έιεγρνο ηωλ παξαρζέληωλ νίλωλ. 

φιθςκα ιε ημοξ δμηζιαζηέξ δ έκηαζδ πνχιαημξ ηςκ παναπεέκηςκ μίκςκ δεκ 

πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενεξ δζαθμνέξ. φιθςκα ιε ημ Γζάβναιια 6, ζημ μπμίμ πανμοζζάγεηαζ δ 

έκηαζδ ημο πνχιαημξ ηςκ μίκςκ ,ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιαζηχκ ζπεδυκ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ιέηνδζδξ. Σδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία ζηδκ έκηαζδ ανχιαημξ θαιαάκεζ μ 

νδηζκίηδξ μίκμξ XALK2, μ μπμίμξ έπεζ ζοκμθζηά ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία αενμζζηζηά 

(Γζάβναιια 16). Ζ παιδθυηενδ ααειμθμβία βζα ηδκ έκηαζδ ανχιαημξ, απακηά ζημοξ ιάνηονεξ 

MART1 ηαζ MART2. Οζ δμηζιαζηέξ ααειμθυβδζακ ημκ μίκμ KE2 ιε ηδκ ορδθυηενδ 

ααειμθμβία βζα ημ ηνζηήνζμ «άνςια νεηζζκζμφ». ηα ανχιαηα θμοθμοδζχκ, δ ορδθυηενδ 

ααειμθμβία δυεδηε ζημκ νδηζκίηδ μίκμ BE1, εκχ δ παιδθυηενδ ζημκ MART1. ηα Υμνηχδδ 

ανχιαηα, δ ορδθυηενδ ααειμθμβία δυεδηε ζημκ νδηζκίηδ μίκμ MEG2 ηαζ XALK1, εκχ δ 

παιδθυηενδ ζημκ MART2. 

Οζ δμηζιαζηέξ ανήηακ πζμ υλζκμ ημκ νδηζκίηδ μίκμ BE1, ζοιθςκμφκ ιε ηδκ ιέηνδζδ ηδξ 

μθζηήξ μλφηδηαξ (Γζάβναιια 2),εκχ ςξ θζβυηενμ υλζκμ ανήηακ ημκ μίκμ MART2. Γζα ηδκ πζηνή 

βεφζδ, ηδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία ζδιείςζε μ μίκμξ KE1, εκχ ηδκ παιδθυηενδ μ μίκμξ MEG2. 

Ζ αίζεδζδ ηδξ ζηοπηζηυηδηαξ παναηηδνίζηδηε απυ ημοξ δμηζιαζηέξ ςξ πενζζζυηενμ αολδιέκδ 

ζημκ μίκμ KE2 ηαζ ιζηνυηενδ δ αίζεδζδ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ παναηηδνζζηζηυ ζημκ μίκμ XALK2 

πςνίξ κα πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ δζαθμνέξ ζηδκ ααειμθμβία. Καζ ηέθμξ, βζα ημ ζχια ημο μίκμο   
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ηδκ ορδθυηενδ βακμολογία ςθμείωςαν οι οίνοι XALK1 και XALK2 , ενώ τθν χαμθλότερθ οι οίνοι 

KE1 και KE2.   

Αλζμζδιείςημ, είκαζ πςξ υθμζ μζ παναπεέκηεξ μίκμζ ααειμθμβήεδηακ «ζπεδυκ ηαευθμο» 

έςξ« ηαευθμο» μλεζδςιέκμζ. Απμηέθεζια πμο ένπεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ημκ πμθφ ιζηνυ νοειυ 

μλείδςζδξ πμο ειθακίγμοκ ηυζμ μζ νδηζκίηεξ μίκμζ υζμ  ηαζ μζ ιάνηονεξ (Γζάβναιια 11). 

 

πδήηεζε απνηειεζκάηωλ 

Σα δείβιαηα ηςκ μίκςκ πανμοζζάγμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ ζηα 

δζάθμνα παναηηδνζζηζηά. Δπμιέκςξ, μζ δζαθμνεηζηέξ νδηίκεξ πμο πνμζεέημοιε ζημοξ μίκμοξ  

πζεακυκ κα ζοιαάθθμοκ ζημ κα δζαθμνμπμζδεμφκ ηα δείβιαηα ιεηαλφ ημοξ ακάθμβα ηδκ 

πνμέθεοζδ ημοξ. Σμ ιμκαδζηυ βκχνζζια ζημ μπμίμ δεκ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ηα δείβιαηα είκαζ δ 

έκηαζδ ημο πνχιαημξ ζφιθςκα ιε ηζξ ακαθφζεζξ αθθά ηαζ ιε ημοξ ελεζδζηεοιέκμοξ δμηζιαζηέξ 

μζ μπμίμζ δεκ παναηήνδζακ ζδζαίηενεξ δζαθμνέξ.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ ιάνηονεξ δδθαδή ηα δφμ δείβιαηα μίκςκ υπμο δεκ πνμζηέεδηε ηαιία 

νδηίκδ (MART1 ηαζ MART2) δεκ δζαθμνμπμζμφκηαζ ζηαηζζηζηά ιε ηα πενζζζυηενα δείβιαηα ηςκ 

νδηζκζηχκ μίκςκ βζα ηζξ ηθαζζηέξ ακαθφζεζξ (pH, μθζηή ηαζ πηδηζηή μλφηδηα, αθημμθζηυξ ηίηθμξ 

ηαζ ζοβηέκηνςζδ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ). Παναηδνμφιε ζημ ηεζη ηαπείαξ αιαφνςζδξ υηζ 

ιζηνυηενμ νοειυ μλείδςζδξ ηαζ πμζμζηυ μλείδςζδξ πανμοζζάγεζ μ μίκμξ MART2. Γδθαδή, εκχ 

ημ νεηζίκζ έπεζ ζοκδεεεί υηζ έπεζ ζοκηδνδηζηυ ηαζ αεθηζςηζηυ νυθμ ζηδκ μζκμπμζία απυ ηζξ 

ακαθφζεζξ πνμηφπηεζ υηζ μζ μίκμζ ζημοξ μπμίμοξ δεκ έβζκε πνμζεήηδ νδηίκδξ εα ειθακζζημφκ πζμ 

ανβά μζ ηαθέ απμπνχζεζξ μλείδςζδξ ημο. ζμκ ακαθμνά ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνβακζηχκ 

μλέςκ ζηα δείβιαηα ηςκ ιανηφνςκ, ειθακίγμοκ ηδκ ιζηνυηενδ ηζιή ζε ηνοβζηυ ηαζ δθεηηνζηυ 

μλφ ηαζ ηδκ ιεβαθφηενδ ηζιή ζημ ιδθζηυ μλφ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δείβιαηα ηςκ νδηζκζηχκ μίκςκ 

ηαεχξ ηαζ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιε αοηά. Δκχ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο μλζημφ μλέμξ δεκ 

δζαθμνμπμζείηαζ ζδζαίηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ νεηζίκεξ. Δπζπθέμκ, βζα ηζξ πηδηζηέξ εκχζεζξ 

ζδιεζχκεηαζ δ ιζηνυηενδ ζοβηέκηνςζδ ακχηενςκ αθημμθχκ (1-πνμπακυθδ, 2-ιεεοθ-1-

πνμπακυθδ, 3-ιεεοθ-1-αμοηακυθδ ηαζ 2-ιεεοθ-1-αμοηακυθδ) ηαζ ηδκ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ 

μλζημφ αζεοθεζηένα  ζημκ μίκμ MART1. Πανυιμζα, ηαζ ζημκ MART2 ειθακίγμκηαζ ιζηνυηενεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ πηδηζηχκ εκχζεςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πενζζζυηενα δείβιαηα ηςκ νεηζζκχκ. 

Δπμιέκςξ, ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε υηζ μζ νδηζκίηεξ μίκμζ πενζέπμοκ πενζζζυηενεξ πηδηζηέξ 

εκχζεζξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. Καζ ηέθμξ, ζημκ μνβακμθδπηζηυ έθεβπμ ηδκ παιδθυηενδ 

ααειμθμβία ζοβηέκηνςζε μ MART2 ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα μ MART1. Δπμιέκςξ, μζ δμηζιαζηέξ 
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πνμηζιάκε ηα δείβιαηα ηςκ νδηζκζηχκ μίκςκ πζεακυκ θυβς ηςκ ζδζαίηενςκ μνβακμθδπηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ πμο πνμζέθενακ μζ νδηίκεξ ζημοξ μίκμοξ. 

Γζα ηα δείβιαηα ηδξ νεηζίκαξ υπμο δ παναθααή ηαζ δ πνμέθεοζδ ηδξ νδηίκδξ έβζκε απυ ηδκ 

Βυνεζα Δφαμζα (BE1 ηαζ BE2) δεκ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηή δζαθμνά ζημ pH ηαζ ζηδκ 

μθζηή μλφηδηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα οπυθμζπα δείβιαηα νδηζκζηχκ μίκςκ. ζμκ αθμνά, ημκ 

αθημμθζηυ ηίηθμ ηαζ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ακαθφζεςκ δεκ δζαθένμοκ ιε ηα πενζζζυηενα απυ ηα οπυθμζπα δείβιαηα ηςκ νεηζίκςκ. Δκχ, δ 

ιεβαθφηενδ ηζιή βζα ηδκ πηδηζηή μλφηδηα ζδιεζχκεηαζ ζηδκ νεηζίκα BE2. Δπζπθέμκ, δ ιζηνυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ μθζηχκ θαζκμθζηχκ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιεευδμο Folin-Ciocalteau εκημπίζηδηε 

ζηδκ νεηζίκα BE1 εκχ παναηδνμφκηαζ ηάπμζεξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ μίκςκ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο ΓΦΟ. Οζ δζαθμνέξ αοηέξ ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζε εκχζεζξ 

υπςξ ηα ηζκκαιςιζηά μλέα. ζμκ ακαθμνά ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ (δθεηηνζηυ 

μλφ, ιδθζηυ μλφ ηαζ δθεηηνζηυ μλφ ) ηαζ ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ ζηα δείβιαηα ηδξ Βυνεζαξ 

Δφαμζαξ δεκ δζαθμνμπμζμφκηαζ ζδζαίηενα ιε ηζξ οπυθμζπεξ  νεηζίκεξ. Δκχ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο 

μλζημφ μλέμξ πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ ΒΔ1. Καζ ηέθμξ, απυ ημκ 

μνβακμθδπηζηυ έθεβπμ ζοβηέκηνςζακ απυ ηζξ  παιδθυηενεξ ααειμθμβίεξ.  

Γζα ηα δείβιαηα ηδξ νεηζίκαξ υπμο δ παναθααή ηαζ δ πνμέθεοζδ ηδξ νδηίκδξ έβζκε απυ ηδκ 

Κεκηνζηή Δφαμζα (ΚE1 ηαζ ΚE2) δζαθμνμπμζμφκηαζ ιε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηή δζαθμνά απυ ηζξ 

πενζζζυηενεξ νεηζίκεξ ζηζξ ηθαζζηέξ ακαθφζεζξ. οβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα δ 

παιδθυηενδ ηζιή pH ζδιεζχεδηε ζηδκ ΚE1, δ παιδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ 

ζδιεζχεδηε ζηδκ ΚE2 ηαζ δ ορδθυηενδ ηζιή μθζηήξ μλφηδηαξ ειθακίζηδηε ζηδκ ΚE1. Δκχ, μ 

αθημμθζηυξ ηίηθμξ ηαζ δ  πηδηζηή μλφηδηα δεκ δζαθένμοκ ιε ηα πενζζζυηενα απυ ηα οπυθμζπα 

δείβιαηα ηςκ νεηζίκςκ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ ηαζ δ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα 

ζηα δείβιαηα ηδξ Κεκηνζηήξ Δφαμζαξ δεκ δζαθμνμπμζμφκηαζ ζδζαίηενα ιε ηζξ οπυθμζπεξ νεηζίκεξ. 

Αηυια, βζα ηζξ πηδηζηέξ εκχζεζξ ζδιεζχκεηαζ δ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηζξ ακχηενεξ 

αθημυθεξ (1-πνμπακυθδ, 2-ιεεοθ-1-πνμπακυθδ ηαζ 3-ιεεοθ-1-αμοηακυθδ) ηαζ ζημκ μλζημφ 

αζεοθεζηένα ζηδκ νεηζίκα ΚE1. Μπμνμφιε κα εεςνήζμοιε υηζ δ νδηίκδ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ 

Κεκηνζηή Δφαμζα δίκεζ μίκμξ πζμ ‘πθμφζζμοξ’ ζε πηδηζηέξ εκχζεζξ. Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα 

ηςκ μνβακμθδπηζηχκ δμηζιχκ πμο έβζκακ απυ ημοξ εηπαζδεοιέκμοξ δμηζιαζηέξ πνμέηορε ιία 

πνμηίιδζδ ζηδκ νεηζίκα ΚE2 υπμο ζοβηέκηνςζε ζοκμθζηά απυ ηζξ ορδθυηενεξ ααειμθμβίεξ. Ζ 

νεηζίκα ΚE2 ααειμθμβήεδηε ιε ηδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία βζα ημ ηνζηήνζμ «άνςια νεηζζκζμφ»  

ηαζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ ζηοπηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ παιδθυηενδ βζα ημ ζχια. Γζα ηδκ πζηνή βεφζδ, ηδκ 
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ορδθυηενδ ααειμθμβία ζδιείςζε μ μίκμξ KE1. Άνα, ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ ημ «άνςια 

νεηζζκζμφ» αλζμθμβείηαζ εεηζηά απυ ημοξ ελεζδζηεοιέκμοξ βεοζζβκχζηεξ.  

Γζα ηα δείβιαηα ηδξ νεηζίκαξ υπμο δ παναθααή ηαζ δ πνμέθεοζδ ηδξ νδηίκδξ έβζκε απυ ηα 

Μέβανα (MEG1 ηαζ MEG2) ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ μ αθημμθζηυξ ηίηθμξ, 

ημ pH ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ακαβυκηςκ ζαηπάνςκ δεκ δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιε ηα 

πενζζζυηενα απυ ηα οπυθμζπα δείβιαηα ηςκ νεηζίκςκ. Δκχ, δ μθζηή ηαζ πηδηζηή μλφηδηα 

ειθακίγμοκ ιζηνυηενδ ηζιή ζηδκ νεηζίκα MEG1 ηαζ MEG2 ακηίζημζπα. Παναηδνμφιε ζημ ηεζη 

ηαπείαξ αιαφνςζδξ υηζ ιεβαθφηενμ νοειυ μλείδςζδξ ηαζ πμζμζηυ μλείδςζδξ πανμοζζάγεζ μ 

μίκμξ MEG1. Γδθαδή, δ νεηζίκα MEG1 εα ειθακίζεζ βνδβμνυηενα ηζξ ηαθέ απμπνχζεζξ 

μλείδςζδξ απυ υθα ηα οπυθμζπα δείβιαηα ηςκ μίκςκ. ζμκ ακαθμνά ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

μνβακζηχκ μλέςκ, μ μίκμξ MEG2 ειθακίγεζ  ηδκ ορδθυηενδ ηζιή ζε ηνοβζηυ ηαζ δθεηηνζηυ μλφ 

ηαζ μ μίκμξ MEG1 ηδκ παιδθυηενδ ηζιή ζε μλζηυ μλφ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δείβιαηα ηςκ νδηζκζηχκ 

μίκςκ. Δκχ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο ιδθζημφ μλέμξ δεκ δζαθμνμπμζείηαζ ζδζαίηενα. Απυ ηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ δζαθμνμπμζμφκηαζ ηα δείβιαηα απυ ηα Μέβανα ιυκμ ζηδκ 

2-ιεεοθ-1-αμοηακυθδ υπμο ειθακίγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα MEG1. Ζ 

νεηζίκα MEG2 ααειμθμβήεδηε ιε ηδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία βζα ημ ηνζηήνζμ Υμνηχδδ 

ανχιαηα. 

 Γζα ηα δείβιαηα ηδξ νεηζίκαξ υπμο δ παναθααή ηαζ δ πνμέθεοζδ ηδξ νδηίκδξ έβζκε απυ ηδκ 

Υαθηζδζηή (XALK1 ηαζ XALK2) ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζεςκ δεκ δζαθένμοκ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ιε ηα πενζζζυηενα απυ ηα οπυθμζπα δείβιαηα ηςκ νεηζίκςκ ζηδκ ηζιή ηδξ 

μθζηήξ ηαζ πηδηζηήξ μλφηδηαξ. Δκχ, δ ορδθυηενδ ηζιή αθημμθζημφ ηίηθμο ηαζ ακαβυκηςκ 

ζαηπάνςκ ζδιεζχεδηε ζηδκ νεηζίκα XALK2 ηαζ ορδθυηενδ ηζιή pH ζηδκ νεηζίκα XALK1 

ζμκ ακαθμνά ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ (δθεηηνζηυ μλφ, μλζηυ μλφ ηαζ δθεηηνζηυ 

μλφ ) ηαζ ηςκ πηδηζηχκ εκχζεςκ (1-πνμπακυθδ, 2-ιεεοθ-1-πνμπακυθδ, 3-ιεεοθ-1-αμοηακυθδ, 2-

ιεεοθ-1-αμοηακυθδ ηαζ μλζηυξ αζεοθεζηέναξ) ζηα δείβιαηα ηδξ Υαθηζδζηήξ δεκ 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ζδζαίηενα ιε ηζξ οπυθμζπεξ νεηζίκεξ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ιδθζημφ μλέμξ 

πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ μίκμ XALK2 ηαζ μ ζζμαιοθζηυξ αζεοθεζηέναξ 

πανμοζζάγεζ ηδκ ορδθυηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδ νεηζίκα XALK1. Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

μνβακμθδπηζηχκ δμηζιχκ πμο έβζκακ απυ ημοξ εηπαζδεοιέκμοξ δμηζιαζηέξ δ ιζηνυηενδ 

ααειμθμβία βζα ηδκ αίζεδζδ ζηοπηζηυηδηαξ ηαζ δ ορδθυηενδ ααειμθμβία βζα ηδκ έκηαζδ 

ανχιαημξ δυεδηε ζημκ μίκμ XALK2, μ μπμίμξ έπεζ ζοκμθζηά ηαζ ηδκ ορδθυηενδ ααειμθμβία 

αενμζζηζηά. Μπμνμφιε κα εεςνήζμοιε, επμιέκςξ, πςξ μζ εηπαζδεοιέκμζ δμηζιαζηέξ έπμοκ ιζα 

πνμηίιδζδ βζα πζμ ανςιαηζημφξ ηαζ θζβυηενμ ζηοθμφξ μίκμοξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ακαθφζςκ μδδβμφιαζηε ζηα ηάηςεζ ζοιπενάζιαηα. 

Σα δείβιαηα δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ηυζμ ζηδκ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα υζμ ηαζ ζηζξ 

ιεηααμθέξ ημο πνχιαημξ θυβς μλεζδχζδξ. Φαίκεηαζ υηζ δ αφλδζδ ηςκ πενζεπυιεκςκ θαζκμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ αολάκεζ ηα ιυνζα πμο είκαζ ζε εέζδ κα ζοιιεηέπμοκ ηαπέςξ ζε ακηζδνάζεζξ 

μλείδςζδξ ηαζ κα ζπδιαηίζμοκ πμθοιενή ιυνζα ηαθέ πνςιαηζζιμφ. Ζ πνμζηαηεοηζηή δνάζδ ηςκ 

θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ έβηεζηαζ ζημ υηζ μλεζδχκμκηαζ ακηαβςκζζηζηά έκακηζ ηςκ οπυθμζπςκ 

ζοζηαηζηχκ ηςκ μίκςκ πνμξ ζπδιαηζζιυ ςζηυζμ εκχζεςκ ηαθέ πνςιαηζζιμφ. Ζ ακηζμλεζδςηζηή 

ζηακυηδηα εκυξ δείβιαημξ ελανηάηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ημ μθζηυ θαζκμθζηυ πενζεπυιεκμ. 

Ζ νεηζίκα MEG1 ειθακίγεζ ορδθυηενμ πμζμζηυ μλείδςζδξ απυ ηα οπυθμζπα δείβιαηα ηαεχξ 

έπεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ μθζηχκ θαζκμθζηχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ιεβαθφηενμ δείηηδ ΓΦΟ. 

Πζεακυκ κα έπμοκ εηποθζζηεί θαζκμθζηά ηενπεκμεζδή απυ ηδκ νδηζκή. Χζηυζμ, οπανπμφκ 

ενςηήιαηα ζημ ακ δ ακηζμλεζδςηζηή ζηακυηδηα εκυξ δείβιαημξ ελανηάηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ 

απυ ημ μθζηυ θαζκμθζηυ πενζεπυιεκμ ή απυ ηδκ πανμοζία ζοβηεηνζιέκςκ θαζκμθζηχκ 

ζοζηαηζηχκ ηαζ ηαηά πυζμ επδννεάγμοκ ηα θαζκμθζηά ηενπεκμεζδή. Δίκαζ θοζζηά ακηζθδπηυ υηζ 

απαζηείηαζ  πενζζζυηενδ ένεοκα βζα ηδκ ελαβςβή ζζπονυηενςκ ζοιπεναζιάηςκ. 

Σα δείβιαηα δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζηζξ ζοβηέκηνχζεζξ ηςκ μνβακζηχκ μλέςκ, ακχηενςκ 

αθημμθχκ ηαζ εζηένςκ. Οζ δζαηοιάκζεζξ ημοξ πζεακυκ κα μθείθεηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ γφιςζδξ 

ηονίςξ ηδκ εενιμηναζία ηαζ ημ ph. Παναηδνείηαζ, υηζ ηα δείβιαηα ηςκ νεηζζκχκ έπμοκ 

ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ακχηενςκ αθημμθχκ ηαζ εζηένςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιάνηονεξ. 

Πζεακυκ, δ νδηίκδ κα επδννέαζε έιιεζα ημοξ γοιμιφηδηεξ ιε απμηέθεζια ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ αζμιάγαξ ηςκ ηοηηάνςκ ημοξ. 

Απυ ημκ μνβακμθδπηζηυ έθεβπμ δ ααειμθμβία ηςκ δεζβιάηςκ δεκ δζαθένεζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηά. Χζηυζμ, ιπμνμφιε κα ημκίζμοιε υηζ μζ εηπαζδεοιέκμζ δμηζιαζηέξ πνμηζιάκε ηα 

δείβιαηα ηςκ νδηζκζηχκ μίκςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δείβιαηα ηςκ ιανηφνςκ. 

οκμρίγμκηαξ, υζμκ αθμνά ηδκ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή ζφζηαζδ ηςκ μίκςκ πμο 

ελεηάζηδηακ, πανμοζζάγμκηαζ ιζηνέξ πμζμηζηέξ αθθά ζδιακηζηέξ πμζμηζηέξ δζαθμνέξ. 

οιπεναζιαηζηά θμζπυκ, επζθέβμκηαξ δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ νδηίκδ ιπμνμφιε κα 

δζαιμνθχζμοιε ηδκ πμζυηδηα ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ ηαζ κα πανάβμοιε ημοξ εηάζημηε μίκμοξ ιε 

ηα επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά. 

Γεδμιέκμο υηζ μζ μίκμζ υπμο δ νδηίκδ ημοξ πνμενπυηακ απυ ηδκ Υαθηζδζηή ηαζ ηδκ Κεκηνζηή 

Δοαμία είπακ ηαθφηενα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά, ιεθθμκηζηά, εα πανμοζίαγε εκδζαθένμκ 
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αθεκυξ κα επακαθδθεεί δ ενοκά ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ νδηίκεξ ηαζ αθεηένμο κα πνδζζιμπμζήεμοκ 

βζα ηδκ παναβςβή πμζμηζηυηενςκ μίκςκ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: Φάζιαηα FT-IR ηςκ δεζβιάηςκ μίκμο 

 

 

Δηθόλα 14. Φάζμα FT-IR MART1. 

 

 

Δηθόλα 15 Φάζμα FT-IR KE2. 
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Δηθόλα 16 Φάζμα FT-IR BE1. 

 

 

Δηθόλα 17 Φάζμα FT-IR BE2. 
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Δηθόλα 18:Φάζμα FT-IR MEG1. 

 

 

Δηθόλα 19:Φάζμα FT-IR MEG2. 
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Δηθόλα 20: Φάζμα FT-IR XALK1. 

 

 

Δηθόλα 21: Φάζμα FT-IR XALK2. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2:  Πίκαηεξ ακαθοηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ μίκςκ 

Πίλαθαο 7: ph, ολική και πηηηική οξύηηηα 

 
Ph ΟΞΤΣΖΣΑ 

ΠΣΖΣΗΚΖ 

ΟΞΤΣΖΣΑ 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
Average St. error Average St. error Average St. error 

BE1 3,17 0,01 6,16 0,16 0,357 0,016 

BE2 3,19 0,01 5,99 0,06 0,474 0,016 

KE1 3,13 0,01 6,45 0,01 0,390 0,019 

KE2 3,17 0,01 6,22 0,01 0,459 0,016 

MART1 3,15 0,01 6,35 0,01 0,348 0,018 

MART2 3,16 0,01 6,37 0,01 0,351 0,016 

MEG1 3,18 0,01 5,85 0,01 0,327 0,016 

MEG2 3,17 0,01 6,15 0,01 0,309 0,010 

XALK1 3,24 0,02 6,16 0,17 0,366 0,016 

XALK2 3,17 0,03 6,00 0,01 0,393 0,019 

 

Πίλαθαο 8: αλκοολικόρ βαθμόρ, ζςγκένηπωζη αναγόνηων ζακσάπων 

 Αθημμθζηυξ ααειυξ Ακάβμκηα ζάηπανα 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
Average St. error Average St. error 

BE1 11,60 0,06 0,97 0,03 

BE2 11,43 0,06 1,05 0,03 

KE1 11,60 0,06 0,72 0,00 

KE2 11,40 0,06 0,57 0,03 

MART1 11,33 0,06 1,29 0,10 

MART2 11,67 0,15 0,77 0,01 

MEG1 11,51 0,06 0,79 0,01 

MEG2 11,63 0,06 0,99 0,01 

XALK1 11,80 0,06 0,99 0,01 

XALK2 11,60 0,06 1,54 0,07 
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Πίλαθαο 9: Ένηαζη σπώμαηορ 

 Έκηαζδ 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
Average St. error 

BE1 0,076 0,001 

BE2 0,072 0,001 

KE1 0,076 0,001 

KE2 0,073 0,001 

MART1 0,073 0,001 

MART2 0,079 0,002 

MEG1 0,075 0,001 

MEG2 0,071 0,001 

XALK1 0,074 0,001 

XALK2 0,072 0,001 

 

Πίλαθαο 10: ΓΦΟ, Folin 

 ΓΦΟ Folin 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
Average St. error Average St. error 

BE1 6,13 0,14 123,2 0,5 

BE2 6,23 0,20 115,9 1,9 

KE1 6,69 0,14 113,5 3,6 

KE2 6,08 0,26 120,7 6,4 

MART1 7,89 0,15 87,2 11,0 

MART2 5,85 0,11 90,3 9,2 

MEG1 9,40 0,06 121,1 1,7 

MEG2 6,95 0,09 106,7 8,0 

XALK1 6,58 0,18 107,5 6,3 

XALK2 6,99 0,06 111,5 8,4 
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Πίλαθαο 11: DPPH, ποζοζηό οξείδωζηρ, πςθμόρ οξείδωζηρ 

 

 
DPPH 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΞΔΗΓΧΖ 

ΡΤΘΜΟ 

ΟΞΔΗΓΧΖ 

 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
Average St. error Average St. error Average St. error 

BE1 
0,295 0,001 11,52 1,00 0,0013 0,0003 

BE2 
0,313 0,015 18,96 2,94 0,0016 0,0000 

KE1 
0,294 0,001 11,61 2,50 0,0011 0,0001 

KE2 
0,304 0,002 28,77 3,99 0,0021 0,0001 

MART1 
0,348 0,007 25,53 1,73 0,0018 0,0002 

MART2 
0,318 0,000 8,44 0,10 0,0011 0,0002 

MEG1 
0,339 0,010 34,04 2,75 0,0023 0,0001 

MEG2 
0,295 0,008 29,21 2,64 0,0019 0,0002 

XALK1 
0,301 0,002 25,60 1,07 0,0013 0,0001 

XALK2 
0,279 0,002 33,15 0,28 0,0017 0,0001 
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Πίλαθαο 12: Οπγανικά οξέα 

 

 
ΣΡΤΓΗΚΟ ΟΞΤ ΜΖΛΗΚΟ ΟΞΤ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΟΞΤ 
ΟΞΗΚΟ ΟΞΤ 

 

ΓΔΗΓΜΑ

ΣΑ 

Average 
St. 

error 
Average 

St. 

error 
Average 

St. 

error 
Average 

St. 

error 

BE1 
3,04 0,02 1,34 0,03 1,34 0,04 1,06 0,01 

BE2 
3,01 0,01 1,24 0,03 1,34 0,02 0,99 0,01 

KE1 
3,03 0,01 1,24 0,01 1,38 0,01 1,03 0,01 

KE2 
3,04 0,01 1,25 0,01 1,38 0,01 1,06 0,03 

MART1 
2,95 0,05 1,35 0,02 1,30 0,01 1,06 0,01 

MART2 
2,91 0,02 1,31 0,01 1,35 0,01 1,03 0,01 

MEG1 
3,21 0,05 1,20 0,03 1,43 0,02 0,97 0,03 

MEG2 
3,36 0,05 1,31 0,03 1,47 0,02 1,01 0,01 

XALK1 
3,03 0,01 1,21 0,04 1,42 0,02 1,03 0,01 

XALK2 
2,93 0,04 1,18 0,04 1,43 0,01 0,97 0,01 
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Πίλαθαο 13: Μέζο όπο ηηρ ζςνολικήρ βαθμολογίαρ ηων οίνων από ηην οπγανοληπηική εξέηαζηρ 

 

  

 

MART

1 

MART

2 

BE

1 

BE

2 
KE1 

KE

2 

XALK

1 

XALK

2 

MEG

1 

MEG

2 

Έκηαζδ 

πνχιαημξ 
1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,3 2,6 2,7 2,5 2,5 

Έκηαζδ 

ανχιαημξ 
2,1 2,3 2,8 2,9 2,9 2,8 2,6 3,1 2,9 2,8 

Αίζεδζδ 

μλείδςζδξ 
5 4,8 4,9 4,9 5 4,9 5 5 5 4,9 

Άνςια 

νεηζζκζμφ 
0,4 0 2,5 2,3 2,7 3,3 2,3 3,1 2,8 2,7 

Άνςια 

θμοθμοδζχκ 
1 1,6 1,7 1,4 1,3 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 

Υμνηχδδ 

ανχιαηα 
1 0,9 1,3 1,5 1,3 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 

Ολφηδηα 2,7 2,3 3,6 3,2 3 3 2,7 2,9 3 2,6 

Πζηνάδα 1,9 1,9 2,1 2 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 1,8 

ηοπηζηυηδ

ηα 
1,4 1,5 1,2 1,5 1,5 1,7 1,4 1,3 1,4 1,5 

χια 2,4 2,2 2,6 2,5 2,3 2,2 2,5 2,5 2,6 2,3 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: Νμιμεεζία 
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