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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο απηήο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ όινπο όζνπο κε βνήζεζαλ θαη κε ζηήξημαλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα Οηθνλόκνπ Γαξπθαιηά, 

γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηεο ζηελ αλάζεζε ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, 

θαζώο επίζεο γηα ηελ θαζνδήγεζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ θαη ηελ 

επίβιεςή ηεο ζηελ ηειηθή κνξθή ηεο δηαηξηβήο. 

Δπηπιένλ, έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνλ θαζεγεηή Γεληθήο Υεκείαο Σαξαληίιε 

Πέηξν γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζηελ αλάιπζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ, ην ρεκεηνηππηθό 

πξνθίι θαζώο θαη γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο 

αλαιύζεηο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Γαθεξέξα Γήκεηξα, κέινο 

ΔΓΗΠ ηνπ εξγαζηεξίνπ Γεληθήο Υεκείαο γηα ηελ θαζνδήγεζή ηεο ζηε κεζνδνινγία 

αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ. 

Ηδηαίηεξα επραξηζηώ ηνλ θαζεγεηή Καιύβα Γηνλύζην από ην εξγαζηήξην 

Δδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Υεκείαο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηά 

ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο. Οη 

ζπκβνπιέο ηνπ ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύηηκεο. Θεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Τπνςήθην Γηδάθηνξα Καηζίθε Ησάλλε γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ζηηο ρσξηθέο αλαιύζεηο. 

εκαληηθό ξόιν γηα ηελ πνξεία ησλ πεηξακάησλ θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο έπαημαλ ν Μεηαδηδάθηνξαο Βαρακίδεο Πέηξνο, ε 

Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Γαβξηήι Διηζάβεη θαη ν Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο 

Αζζαξησηάθεο Αιέμαλδξνο πνπ κε ζηήξηδαλ θαη κε ζπκβνύιεπαλ από ηελ αξρή 

κέρξη ην ηέινο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ κνπ. 

Υσξίο όκσο ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ήηαλ δηαξθώο δίπια κνπ δελ ζα ηα είρα 

θαηαθέξεη. Ζ ςπρνινγηθή ηνπο ππνζηήξημε θαη ε ακέξηζηε ππνκνλή ηνπο ήηαλ 

απαξαίηεηε. Γηα απηό, ηνπο επραξηζηώ πνιύ πνπ κε εκςπρώλνπλ ζε όηη απνθαζίζσ 

θαη είλαη πάληα δίπια κνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ πνπ κε βνεζνύλ θαη κε 

ζηεξίδνπλ. Ηδηαίηεξα, έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηε Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Λόληνπ 

Κσλζηαληίλα, γηα όιε ηε ζηήξημή ηεο ζε επαγγεικαηηθό θαη πξνζσπηθό επίπεδν. 

 

αο επραξηζηώ! 

Αλδξηάλα Καξαράιηνπ  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Οη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Διιάδα επλννύλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ Φαξκαθεπηηθώλ θαη Αξσκαηηθώλ Φπηώλ (ΦΑΦ). Μία από ηηο 

θπξηόηεξεο νηθνγέλεηεο ησλ ΦΑΦ είλαη ε νηθνγέλεηα Lamiaceae, ε νπνία 

αληηπξνζσπεύεηαη από πεξίπνπ 3000 θπηηθά είδε κε ζεκαληηθόηεξα απηά ηνπ γέλνπο 

Origanum από ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα πην γλσζηά θπηά ξίγαλεο.  

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ξίγαλεο 

Origanum x intercedens σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμήο ηεο, ηα απνδνηηθά θαη 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο θπηείαο κε ρξήζε 

κεζόδσλ ηειεπηζθόπεζεο.  

Υξεζηκνπνηήζεθε πηζηνπνηεκέλν θπηηθό πιηθό από ηελ Ηθαξία, ην νπνίν 

πνιιαπιαζηάζηεθε κε αγελή πνιιαπιαζηαζκό. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο έγηλε ζην 

αγξόθηεκα ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηα πάηα. Δθαξκόζηεθαλ 

ηέζζεξεηο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζύκθσλα κε ην ζρέδην ησλ Σπραηνπνηεκέλσλ 

Πιήξσλ Οκάδσλ κε ηξεηο επαλαιήςεηο. Μεηξήζεθε ην ύςνο ησλ θπηώλ θαη ε 

επηθάλεηα θάιπςήο ηνπο από ηελ εγθαηάζηαζε έσο ηε ζπγθνκηδή. Ζ ζπγθνκηδή ησλ 

θπηώλ έγηλε ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο. Αθνινύζεζαλ κνξθνινγηθέο κεηξήζεηο 

πνπ αθνξνύζαλ ζην βιαζηό, ηα θύιια θαη ηελ ηαμηαλζία. Σν θπηηθό πιηθό κεηά ηε 

ζπγθνκηδή απνμεξάλζεθε κε θπζηθό ηξόπν. Με ηε κέζνδν ηεο πδξναπόζηαμεο θαη κε 

ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο Clevenger έγηλε ε παξαιαβή ησλ αηζέξησλ ειαίσλ. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ αηζέξησλ ειαίσλ πνπ παξειήθζεζαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κέζνδνο ηεο αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο κάδαο (GC–MS). Πξαγκαηνπνηήζεθε 

παξαθνινύζεζε ηεο θπηείαο κε UAV (Unmanned Aerial Vehicle) εμνπιηζκέλν κε 

πνιπθαζκαηηθό αηζζεηήξα Parrot Sequoia κε ηέζζεξα θαλάιηα (Green, Red, Red-

edge, Near Infra-Red) θαη δεκηνπξγία νξζνκσζατθώλ ζην πξόγξακκα Pix4d mapper. 

Με βάζε απηά ηα θαλάιηα έγηλε εμαγσγή ηνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). Σα δεδνκέλα εηζήρζεζαλ ζε πεξηβάιινλ GIS γηα 

δεκηνπξγία ραξηώλ θαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

ύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο, δελ παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζην ύςνο ηνπ θπηνύ θαη ζηελ επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ ζε θακία από 

ηηο ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε ηαμηαλζία παξαηεξήζεθε ζηνλ 
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κάξηπξα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Καηά ην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο, 

πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην εκθάληζαλ ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 

κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο κε 6,38% θαη αθνινύζεζαλ εθείλα πνπ δέρζεθαλ 4 

κνλάδεο ιηπάζκαηνο κε 6,17%. Μηθξόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην 

παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηηο ππόινηπεο επεκβάζεηο. Όζνλ αθνξά ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαξβαθξόιε εκθάληζαλ ηα 

αηζέξηα έιαηα ησλ θπηώλ πνπ δέρζεθαλ 0, 4 θαη 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο. 

Ηζρπξά ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηνπ λσπνύ θαη μεξνύ βάξνπο θπηώλ 

θαη ηεο επηθάλεηαο θάιπςεο κε ηνλ δείθηε NDVI. Αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηνπ NDVI θαη ηνπ αξηζκνύ θύιισλ αλά βιαζηό. O δείθηεο 

βιάζηεζεο NDVI απνδείρζεθε αμηόπηζηνο δείθηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

θπηείαο ΦΑΦ αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ επξσζηία ησλ θπηώλ θαη παξάιιεια 

απεηθόληζε ηελ αξλεηηθή ζρέζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλάπηπμεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, δηαπηζηώλεηαη όηη ην πβξίδην Origanum x 

intercedens απνηειεί έλα πνιιά ππνζρόκελν είδνο γηα ηελ βηνκεραλία ησλ 

Φαξκαθεπηηθώλ θαη Αξσκαηηθώλ θπηώλ κε πςειέο απνδόζεηο ζε βηνκάδα, αηζέξην 

έιαην θαη πςειή ζπγθέληξσζε θαξβαθξόιεο, ζεκαληηθήο νπζίαο γηα ηε 

θαξκαθνβηνκεραλία. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Origanum x intercedens, ιίπαλζε, αηζέξην έιαην, θαξβαθξόιε, GIS, 

NDVI  
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ABSTRACT 
 

Soil and climatic conditions in Greece favor the cultivation of Medicinal and 

Aromatic Plants (MAPs). Lamiaceae is one of the main MAP families, which is 

represented by approximately 3,000 plant species. The most prominent of these are 

the genus Origanum, from which the most famous oregano plants are derived. 

The purpose of this study is to evaluate the effect of four different levels of 

nitrogen fertilization on the cultivation of Origanum x intercedens in terms of its 

growth characteristics, quantitative and qualitative characteristics, as well as 

monitoring of plantation using remote sensing methods. 

Certified plant material from Ikaria was used, which was multiplied by 

vegetative propagation. The plantation was installed on the farm of the Agricultural 

University of Athens in Spata. Four fertilization treatments were applied according to 

the Randomized Complete Block design with three replications. The height of the 

plants and their canopy from installation to harvest were measured. The plants were 

harvested at full blooming stage. Moreover, morphological characteristics for shoot, 

leaf and inflorescence were measured. The post-harvest plant material was naturally 

dried. Hydro-distillation and the Clevenger device were used for taking the essential 

oils. The method was used to check the quality of the essential oils that were obtained 

was Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC – MS). In addition, the 

plantation was monitored using UAV (Unmanned Aerial Vehicle) equipped with a 

multi-spectral sensor Parrot Sequoia with four channels (Green, Red, Red-edge, Near 

Infra-Red) and orthomosaic in Pix4d mapper were created. From these channels, the 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) was extracted. Data was imported 

into a GIS environment for mapping and further editing.  

According to the measurements, there were no statistically significant 

differences in plant height and canopy in any of the four different fertilization 

treatments. It is worth noting that the largest number of simple inflorescences per 

complex inflorescence was observed in the control group with statistically significant 

differences. During the full blooming stage, plants with 8 nitrogen fertilization units 

had the highest essential oil content (6.38%), followed by those that received 4 units 

(6.17%). The lowest essential oil content was observed in plants receiving 12 units of 

nitrogen fertilizer, with statistically significant difference from the other treatments. In 

terms of quality characteristics, higher carvacrol content was found in the essential 
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oils of plants receiving 0, 4 and 8 units of nitrogen fertilization. Strong positive 

correlation was observed between NDVI and fresh and dry plant weight, as well as 

between NDVI and canopy. Negative correlation was observed between NDVI and 

the number of leaves per shoot. NDVI proved to be a reliable indicator for monitoring 

the MAPs’ plantation reflecting robustness of plants and reflected the negative 

relationship of different growth characteristics of the crop. 

In conclusion, it is found that the Origanum x intercedens is a promising 

species for the pharmaceutical and aromatic plants industry with high yield in 

biomass, essential oil and high concentration of carvacrol, an important substance for 

the pharmaceutical industry. 

 

Keywords: Origanum x intercedens, fertilization, essential oil, carvacrol, GIS, NDVI 
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 Σα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 

Ζ νκάδα ησλ αγγεησδώλ θπηηθώλ εηδώλ πεξηιακβάλεη ζρεδόλ 350.000 

δηαθνξεηηθά είδε, κε ηα αξσκαηηθά θπηά λα απνηεινύλ κηα ζρεηηθά κηθξή νκάδα 

18.000 εηδώλ πεξίπνπ (θξνπκπήο, 1985). ηελ Διιάδα 500 – 600 είδε από ην 

ζύλνιν ησλ αλώηεξσλ θπηώλ ραξαθηεξίδνληαη σο αξσκαηηθά (Γόξδαο, 2012).  

Χο αξσκαηηθά θπηά (aromatics) νξίδνληαη ηα είδε ηνπ θπηηθνύ βαζηιείνπ κε 

θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζηα δηάθνξα κέξε ηνπο ζε αηζέξηα έιαηα, 

δειαδή νπζίεο νη νπνίεο όηαλ ειεπζεξώλνληαη εθιύνπλ ραξαθηεξηζηηθή νζκή. 

Χο θαξκαθεπηηθά θπηά (medicinal, therapeutical) νξίδνληαη ηα θπηά πνπ 

πεξηέρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα δξαζηηθά ζπζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

πξνιακβάλνπλ, αλαθνπθίζνπλ ή ζεξαπεύζνπλ αζζέλεηεο (αξιήο, 1994).  

ηε δηεζλή νξνινγία ηα θπηά απηά αλαθέξνληαη σο ―Medicinal and Aromatic 

Plants‖ (MAPs), ελώ ζηελ Διιάδα αλαθέξνληαη σο «Φαρμακεστικά και Αρωματικά 

Φστά» (ΦΑΦ). Όια ηα αξσκαηηθά θπηά είλαη θαη θαξκαθεπηηθά, ελώ κεξηθά 

θαξκαθεπηηθά θπηά δελ είλαη αξσκαηηθά, όπσο ε μπλίζα, ην ιηζόζπαζην, ε κνιόρα, 

ην βαιζακόρνξην, ε κπειαληόλα θ.α. (Κνπηζόο, 2006) 

1.1.1 Ιςτορικά ςτοιχεία 

Σα αξσκαηηθά θπηά θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ αξραηόηεηα θαζώο 

απνηεινύζαλ ην «αξραηόηεξν θάξκαθν» ηνπ θόζκνπ. Σα πξώηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα 

ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ βξίζθνληαη ζηνλ πξσηόγνλν άλζξσπν, ν νπνίνο ηα 

ρξεζηκνπνηνύζε ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, ζηε δηαηξνθή σο θαξπθεύκαηα ηξνθίκσλ 

θαη πνηώλ θαζώο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηξνθίκσλ. ηελ αξραηόηεηα ηα 

θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ παξαζθεπή θαξκάθσλ, 

δειεηεξίσλ, αξσκάησλ θαη θπηηθώλ βαθώλ. Καηαγξαθέο γηα ρξήζε ησλ αξσκαηηθώλ 

θπηώλ ιόγσ ησλ πνιύηηκσλ ηδηνηήησλ ηνπο γίλεηαη ην 6000 π.Υ. από ηνπο 

νπκέξηνπο θαη ηνπο Αζζύξηνπο. Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά 

ρξεζηκνπνηνύληαλ επξέσο θαη ζηνπο πξώηνπο πνιηηηζκνύο Κηλέδσλ, Αζζύξησλ, 

Βαβπιώλησλ θαη Αηγύπηησλ. Ο άλεζνο, ν κάξαζνο, ν θνξίαλδξνο, ην θύκηλν, ην 

ζπκάξη, ε κέληα, ν θξόθνο, ε ξίγαλε θαη ην ζνπζάκη ήηαλ ηα θύξηα θαξκαθεπηηθά θαη 

αξσκαηηθά θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνύο. ηελ αξραία 

Αίγππην ε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ρξνλνινγείηαη από ην 2000 
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π.Υ. (Castioglioni, 1958). Ζ ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε ιόγσ ησλ επεξγεηηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ ζηελ πεξηπνίεζε καιιηώλ, ζηε 

ιεύθαλζε δνληηώλ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ νύισλ, ελώ ηδηαίηεξε ήηαλ ε ρξήζε 

ηνπο ζηελ ηαξίρεπζε λεθξώλ. Αγγεία θαη ακθνξείο από ηελ αξραία Αίγππην θαη ηε 

Μεζνπνηακία καξηπξνύλ ηε ρξήζε θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, ζηελ παξαζθεπή αξσκάησλ θαη θαξκάθσλ.  

ηελ Διιάδα θαη ηε Ρώκε, θάπνηα βαζηθά θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά 

(άλεζνο, κάξαζνο, θνξίαλδξνο, θύκηλν, ζπκάξη, κέληα, θξόθνο, ξίγαλε, πηπέξη, ζηλάπη, 

δάθλε, βαζηιηθόο, καληδνπξάλα, ζθόξδν, θξεκκύδη) ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηε δηαηξνθή, 

ζηελ ηαηξηθή, ζηε θαξκαθεπηηθή, ζηηο γηνξηέο, ζηα ζπκπόζηα, θαζώο θαη σο κέζν 

θαιισπηζκνύ. Σν 460 π.Υ. ν Ηππνθξάηεο αλαθέξεη ζε ζύγγξακκά ηνπ πεξίπνπ 400 

θπηά εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία είλαη θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά, ελώ ν 

Θεόθξαζηνο (Παηέξαο ηεο Βνηαληθήο, 347 π.Υ.) θαη ν Γηνζθνπξίδεο (1νο αηώλαο 

π.Υ.) αλαθέξνπλ κεγάιν αξηζκό θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. Πνιπάξηζκεο είλαη νη 

αλαθνξέο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο ζηηο νπνίεο ηνλίδεηαη ε αμία ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ 

(ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζε πξντόληα κεγάιεο αμίαο όπσο ν ρξπζόο θαη νη 

πνιύηηκνη ιίζνη). Αλάινγεο πεξηγξαθέο αξσκαηηθώλ θπηώλ ππάξρνπλ θαη ζηε Βίβιν. 

Οη Ρσκαίνη εκπνξεύνληαλ ηα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά ζηελ Ηλδία θαη ζηελ 

Αίγππην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα έσο θαη πξηλ ηελ αλαγέλλεζε ην εκπόξην 

κεηώζεθε. Χζηόζν, θαζώο ν επξσπατθόο πνιηηηζκόο άξρηζε λα αλαπηύζζεηαη, ε 

δήηεζε γηα κπαραξηθά ήηαλ ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. Καηά 

ηνλ 18
ν
 αηώλα ηα αηζέξηα έιαηα κπήθαλ δπλακηθά ζηελ επηζηήκε ηεο ηαηξηθήο. Οη 

ζπληαγέο γηα αξσκαηηθά ζθεπάζκαηα ζην βηβιίν κε ηίηιν «πληαγνιόγην» ηνπ 

Salmon, είλαη έλα κείγκα αγλώλ θπηηθώλ θαξκάθσλ θαη θνκπνγηαλλίηηθσλ κέζσλ 

πνπ απεηθνλίδνπλ μεθάζαξα ηελ θαηάζηαζε εθείλεο ηεο επνρήο. Σελ πεξίνδν εθείλε 

ηα θαξκαθεπηηθά θπηά έραζαλ ηε κεγάιε ηνπο ππόιεςε (Καηζηώηεο & 

Υαηδνπνύινπ, 2013). ε κειέηε ησλ Fleisher & Fleisher (1988) δηαπηζηώζεθε όηη ην 

θπηό ύζζσπνο είλαη ν ρεκεηόηππνο θαξβαθξόιεο ηνπ θπηνύ Origanum syriacum L. 

θαη ε ρξήζε ηνπ ήηαλ ηόζν θαξκαθεπηηθή όζν θαη εληζρπηηθή γεύζεο (θαξύθεπκα). 

Παξόκνηα ζύζηαζε ειαίνπ κε απηή ηνπ ύζζσπνπ έρεη θαη ε Origanum vulgare L. 

(Baricevic & Bartol, 2002). 

Ζ θαιιηέξγεηα θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ σο πξώηε ύιε γηα ηηο 

βηνκεραλίεο αξσκάησλ, θαιιπληηθώλ θαζώο θαη ηξνθίκσλ θαη πνηώλ μεθίλεζε ηνλ 

19
ν
 αηώλα Χζηόζν, αξγόηεξα ε ρξήζε ηνπο πεξηνξίζηεθε ιόγσ ηεο παξαζθεπήο 
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ζπλζεηηθώλ ρεκηθώλ πιηθώλ ηα νπνία κπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα αηζέξηα 

έιαηα πνπ παξάγνληαλ από απηά ηα θπηά θαη ζηα νπνία νθείινληαη νη ηδηόηεηέο ηνπο.   

1.1.2 Υαρμακευτικά και αρωματικά φυτά τησ Ελλάδασ : 

Τφιςτάμενη κατάςταςη 

Παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνύληαη πεξίπνπ 50000 – 70000 θαξκαθεπηηθά θαη 

αξσκαηηθά θπηά, πεξίπνπ 3000 είδε θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ 

εκπνξεύνληαη δηεζλώο, ελώ πεξίπνπ 15000 είδε απηώλ ελδέρεηαη λα θηλδπλεύνπλ κε 

εμαθάληζε. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξίπνπ 6000 είδε αλώηεξσλ θπηώλ. Από απηά 

ηα 500 – 600 είλαη θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά. Οη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Διιάδα επλννύλ ηελ αλάπηπμε αξσκαηηθώλ θπηώλ ηα νπνία 

δίλνπλ πξντόληα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο (Παπαλαγηώηνπ θ.α., 2001). Ζ ειιεληθή 

ρισξίδα είλαη πινπζηόηαηε ζε είδε θαη πεξηιακβάλεη έλαλ πνιύ ζεκαληηθό αξηζκό 

ζπάλησλ εηδώλ πνπ απαληώληαη κόλν ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (Πνιπζίνπ, 2002). 

Σα θπξηόηεξα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα 

είλαη ν βαζηιηθόο (Ocimum basilicum L.), ην γηαζεκί (Jasminum Grandiflorum L.), ν 

γιπθάληζνο (Pimpinella anisum L.), ε δάθλε (Laurus nobilis L.), ην δελδξνιίβαλν 

(Rosmarinus officinalis L.), ν δίθηακνο (Origanum dictamus L.), ηα εζπεξηδνεηδή 

(Citrus sp.), ν επθάιππηνο (Eucalyptus spp.), ην ζπκάξη (Thymus sp.), ε θάππαξε 

(Capparis spinosa L.), ν θνξίαλδξνο (Coriandrum sativum L.), ν θξίλνο (Lilium 

candidum L.), ν θξόθνο (Crocus sativus L.), ην θύκηλν (Cuminum cyminum L.), ε 

ιεβάληα (Lavandula sp.), νη ιεηρήλεο (Evernia prunastri), ν κάξαζνο (Foeniculum 

vulgare Mill.), ε καληδνπξαλα (Origanum majorana L.), ην κειηζζόρνξην (Mellissa 

officinalis L.), ε κέληα (Mentha piperita L.), ε ξίγαλε (Origanum sp.), ε ζάιβηα 

ζθιάξεα (Salvia sclarea L.), ην ζπάξην (Spartium junceum L.), ε ηξηαληαθπιιηά 

(Rosa damascene Mill.), ην ηζάη ηνπ βνπλνύ (Sideritis sp.), ν ύζζσπνο (Hyssopus 

officinalis L.), ην θαζθόκειν (Salvia officinalis L.), ε θιακνπξηά (Tilia cordata Mill.) 

θαη ην ρακνκήιη (Matricaria chamomilla L.) (θξνπκπήο, 1998). 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνύ Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ 

Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), βάζεη ησλ δειώζεσλ 

ΟΓΔ, νη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο ησλ ΦΑΦ ζηελ Διιάδα ην 2014 αλέξρνληαλ ζε 

29.000 ζηξέκκαηα ηα νπνία έσο ζήκεξα έρνπλ απμεζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 30%. Από 

απηά ηελ κεγαιύηεξε έθηαζε θαηαιακβάλεη ε θαιιηέξγεηα ηεο ξίγαλεο (11.000 

ζηξέκκαηα) (Πίλαθαο 1) (Τπ.Α.Α.Σ., 2014).  
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ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. (2007) νη θπξηόηεξεο ρώξεο 

πξννξηζκνύ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ είλαη ε Κύπξνο (γιπθάληζνο, κάξαζνο, 

θνξίαλδξνο), ε Αιβαλία (θνξίαλδξνο, ζπκάξη), ε Βνπιγαξία (θύκηλν), ε Ηζπαλία, ε 

Ηηαιία (θξόθνο), νη Φηιηππίλεο (δάθλε), νη Ζ.Π.Α. (ξίγαλε) θαη ε Γεξκαλία (ξίγαλε, 

θαζθόκειν). Αληίζηνηρα, νη θπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ειιεληθώλ εηζαγσγώλ 

είλαη ε Σνπξθία (γιπθάληζν, κάξαζν, ζπκάξη, δάθλε, ξίγαλε), ε Βνπιγαξία 

(θνξίαλδξνο, ξίγαλε), ε πξία, ε Ηλδία (θύκηλν), ε Αιβαλία (ξίγαλε, ζπκάξη), ε 

Απζηξία θαη ε Ηζπαλία (θξόθνο). Σν θύξην εμαγώγηκν πξντόλ είλαη ν θξόθνο κε 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο 51% επί ηνπ ζπλόινπ ηεο αμίαο ησλ εμαγώγηκσλ πξντόλησλ θαη 

αθνινπζεί ε ξίγαλε κε πνζνζηό 19%. ε όξνπο πνζόηεηαο εμαγσγώλ ε ξίγαλε 

θαηέρεη πξσηεύνπζα ζέζε κε πνζνζηό 63% θαη αθνινπζεί ν θξόθνο κε πνζνζηό 2% 

θαη ν θνξίαλδξνο, ην θύκηλν θαη ην ζπκάξη κε πνζνζηά 1%. 

 

Πίλαθαο 1: Καιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο θαη παξαγόκελεο πνζόηεηεο θαξκαθεπηηθώλ θαη 

αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ Διιάδα θαηά ηα έηε 2006 θαη 2007 

 2006 2007 

Δίδνο θπηνύ Καιιηεξγνύκελε 

έθηαζε (ζηξ.) 

Παξαγσγή 

(ηόλνη) 

Απηνθπήο 

παξαγσγή 

(ηόλνη) 

Καιιηεξγνύκελε 

έθηαζε (ζηξ.) 

Παξαγσγή 

(ηόλνη) 

Απηνθπήο 

παξαγσγή 

(ηόλνη) 

Υακνκήιη 30 5 20 35 4 19,5 

Ρίγαλε 7.583 893 210 6.765 755 215 

Σζάη βνπλνύ 808 99 55 581 93 54,65 

Γίθηακν 40 16 1,5 40 16 1,5 

Κξόθνο 4.000 1,6 0 4.200 1 0 

ύλνιν 12.461 1.014,6 286,5 11.621 869 290,65 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο & 

Σεθκεξίσζεο), Σκήκα Αγξνηηθήο ηαηηζηηθήο 

1.1.3 Αξιοποίηςη φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 

Οη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Διιάδα επλννύλ ηελ 

θαιιηέξγεηα θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ. Γηα κεγάιν κέξνο ησλ 

δηαζέζηκσλ θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ δελ είλαη γλσζηέο ηόζν νη 

ρξήζεηο ηνπο όζν θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ θαιιηεξγεηηθώλ κεζόδσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα θάζε είδνο θπηνύ. Χζηόζν, παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή 

εθκεηάιιεπζε κε άκεζε αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθώλ επηδξάζεώλ ηνπο γηα ηα θπηά πνπ 

έρεη απνδεηρζεί ε ζεκαζία ηνπο θαη νη ρξήζεηο ηνπο. Τπνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ ην 
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50% ησλ θπηώλ πνπ εκπνξεύνληαη παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ, ην 25% ζηελ παξαγσγή θαιιπληηθώλ, ην 20% ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο 

θαη ην 5% ζε άιιεο εθαξκνγέο (π.ρ. παξαγσγή εληνκνθηόλσλ). Σα θαξκαθεπηηθά θαη 

αξσκαηηθά θπηά ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο, ζηηο βηνκεραλίεο 

θαιιπληηθώλ θαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ.  

ηνλ ηνκέα ηεο θαξκαθεπηηθήο ηα αξσκαηηθά θπηά αμηνπνηνύληαη ιόγσ ησλ 

αηζέξησλ ειαίσλ πνπ πεξηέρνπλ. Υξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή θαιιπληηθώλ, 

ζηε ζαπσλνπνηία θαη ζηελ παξαζθεπή θπηηθώλ πξντόλησλ θαη θαξκάθσλ κε 

μερσξηζηέο ηδηόηεηεο (θξνπκπήο 1988).  

ηηο βηνκεραλίεο θαιιπληηθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ηα αηζέξηα έιαηα 

ησλ θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ αξσκαηηθώλ 

θπηώλ ζηηο βηνκεραλίεο θαιιπληηθώλ επηηπγράλεηαη ε παξαγσγή θαιιπληηθώλ 

πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πνηόηεηαο. 

ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα μεξά θύιια (δξόγεο) ησλ 

αξσκαηηθώλ θπηώλ γηα ηελ παξαζθεπή ξνθεκάησλ θαη ηελ παξαγσγή θνλζεξβώλ. 

Σα αξσκαηηθά θπηά ρξεζηκνπνηνύληαη είηε θξεζθνθνκκέλα, είηε μεξά ή αιεζκέλα 

ζηε καγεηξηθή θαη ηελ δαραξνπιαζηηθή θαη πξνζδίδνπλ μερσξηζηό άξσκα ζηα 

θαγεηά. Σα θπξηόηεξα αξσκαηηθά θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ είλαη ν κατληαλόο, ν βαζηιηθόο, ε καληδνπξάλα, ην θξεκκύδη, ε ξίγαλε, ην 

ζθόξδν θαη ην θαζθόκειν (θξνπκπήο 1988, αξιήο 1994, Kokkini,1994). 

Σέινο, νξηζκέλεο θπηηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο νη νπνίεο παξαιακβάλνληαη από 

ηα αξσκαηηθά θπηά, όπσο ηα θιαβνλνεηδή θαη ηα θαξνηελνεηδή, ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηε βαθή δηαθόξσλ ηξνθίκσλ αληηθαζηζηώληαο ηηο ζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο. 

1.1.4 Οικογένεια Lamiaceae 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ Lamiaceae αληηπξνζσπεύεηαη από πεξίπνπ 3000 θπηηθά 

είδε. Πεξηιακβάλεη πνώδε ή ζακλώδε θπηά, ηα νπνία ζπλήζσο παξάγνπλ αηζέξηα 

έιαηα. Σα είδε ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae είλαη εηήζηα ή πνιπεηή πνώδε θπηά ή 

θξύγαλα, ζάκλνη θαη πην ζπάληα δέλδξα ή αλαξξηρώκελα. Σα θπηά ηεο νηθνγέλεηαο 

απηήο επδνθηκνύλ ζε ζεξκά θαη μεξά θιίκαηα θαη θέξνπλ αδελώδεηο ηξίρεο, νη νπνίεο 

εθθξίλνπλ αηζέξηα έιαηα. Οη βιαζηνί ησλ θπηώλ απηώλ είλαη ζπλήζσο ηεηξάγσλνη θαη 

θέξνπλ θύιια αληίζεηα, ζηαπξσηά ή θαηά ζπόλδπινπο, ζπλήζσο απιά, ρσξίο 

παξάθπιια. Σα άλζε είλαη εξκαθξόδηηα ή αξξελόζηεηξα (ιεηηνπξγηθά ζειπθά), κε ή 

ρσξίο βξάθηηα θαη θέξνληαη κεκνλσκέλα ή πνιιά καδί ζηηο καζράιεο ησλ θύιισλ 
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(θαηά δηράζηα) ή επάθξηα (θαηά βόηξεηο ή ζηάρεηο). Ο θάιπθαο είλαη ζσιελνεηδήο ή 

θσδσλνεηδήο απνηεινύκελνο ζπλήζσο από πέληε δόληηα ή δίρεηινο. Ζ ζηεθάλε είλαη 

ζσιελνεηδήο, ζπκπέηαιε θαη απνηειείηαη από 4 – 5 ινβνύο. Δίλαη, επίζεο, δίρεηιε θαη 

πην ζπάληα κνλόρεηιε ή αθηηλόκνξθε. Οη ζηήκνλεο είλαη ζπλήζσο ηέζζεξεηο (ζπάληα 

δύν) κε ην νπίζζην δεύγνο λα είλαη ζπλήζσο θνληύηεξν από ην πξόζζην. Ζ σνζήθε 

είλαη επηθπήο απνηεινύκελε από δύν ελσκέλα θαξπόθπιια, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ 

ηέζζεξηο μερσξηζηνύο ρώξνπο. ε θάζε ρώξν πεξηέρεηαη κηα αλάηξνπε 

ζπεξκνβιάζηε. Ο ζηύινο είλαη απιόο θαη θαηαιήγεη ζε έλα δηζρηδέο ζηίγκα. Ο 

θαξπόο είλαη ζρηδνθάξπην θαη απνηειείηαη από ηέζζεξα κνλόζπεξκα θάξπα 

(Βαξδαθάθεο, 1993). Ο γεληθόο αλζηθόο ηύπνο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη: Κ(5)(5)Α(2) ή 

2+2Γ(2). Ζ επηθνλίαζε ησλ θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae επηηπγράλεηαη κε ηα 

έληνκα (Καξνύζνπ, 1995). 

ύκθσλα κε ηνλ Turrill (1929) ε νηθνγέλεηα Lamiaceae είλαη από ηηο 

πινπζηόηεξεο ζε είδε νηθνγέλεηεο, απαληάηαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο δηαπιάζεηο βιάζηεζεο, ελώ ν Rechinger (1965) ζεώξεζε ηελ 

νηθνγέλεηα Lamiaceae σο ηε δεύηεξε πινπζηόηεξε ζε ελδεκηθά taxa ηεο ειιεληθήο 

ρισξίδαο κεηά ησλ αληίζηνηρσλ ηεο νηθνγέλεηαο Asteraceae (Compositae).  

Ζ νηθνγέλεηα Lamiaceae πεξηιακβάλεη αξσκαηηθά, θαξκαθεπηηθά θαη 

αξηπκαηηθά θπηά θαζώο θαη θαιισπηζηηθά θαη κειηζζνηξνθηθά θπηά (Εεξιέληεο, 

1981, Βαξδαθάθεο, 1993). Ζ νηθνγέλεηα απηή ζεσξείηαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηεο 

Μεζνγείνπ, δηόηη ηα πεξηζζόηεξα κέιε ηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξάγνπλ αηζέξηα 

έιαηα, είλαη ηθαλά λα εγθιηκαηίδνληαη θαη λα εμαπιώλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

θιηκαηηθά πεξηνρέο θαη απνηεινύλ ελδεκηθά είδε. Αληηπξνζσπεπηηθά γέλε γηα ηελ 

Διιάδα απνηεινύλ τα Teucrium, Mentha, Rosmarinus, Salvia, Sideritis, Satureja, 

Origanum, Thymus (ηεθαλάθε-Νηθεθνξάθε, 1999). 

Πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae θαιιηεξγνύληαη γηα ηε ρξήζε ηνπο σο 

βόηαλα θαη πεγή αηζέξησλ ειαίσλ. Σα πεξηζζόηεξα αηζέξηα έιαηα ηεο νηθνγέλεηαο 

απηήο απνηεινύληαη από κνλνηεξπέληα θαη ζεζθηηεξπέληα (Lewinsohn et al. 2000). 

Έρνπλ αληηκηθξνβηαθή θαη αληηκπθεηηαθή δξάζε, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ 

πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε θαξβαθξόιε θαη ζπκόιε (Baydar et al. 2004, Bozin et al. 

2006) θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε βηνδξαζηηθόηεηα έλαληη νξηζκέλσλ εληόκσλ ηα 

νπνία πξνζβάιινπλ απνζεθεπκέλα πξντόληα. Ζ αλζεθηηθόηεηα ησλ παζνγόλσλ 

κηθξννξγαληζκώλ έλαληη ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ θαζώο θαη ε επηθηλδπλόηεηα ησλ 

ηνμηθώλ (π.ρ. θσζθίλε θαη βξσκηνύρν κεζύιην) θαζηζηνύλ ην ιάδη ησλ θπηώλ ηεο 
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νηθνγέλεηαο Lamiaceae ζεκαληηθό ζηε ζπληήξεζε απνζεθεπκέλσλ πξντόλησλ θαη 

ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηνμηθώλ (Shaayaetal, 1997, 

Lamirietal, 2001). Ζ πνζόηεηα αηζέξησλ ειαίσλ θαη ε ππθλόηεηα ησλ αδελσδώλ 

ηξηρώλ από ηηο νπνίεο παξάγνληαη είλαη πνιύ κεγαιύηεξα ζηηο ηαμηαλζίεο από όηη ζηα 

θύιια (Werkeretal, 1985).  

1.1.5 Υαρμακευτικά και αρωματικά φυτά πλούςια ςε 

καρβακρόλη 

Με ηνλ όξν «Ρίγαλε» αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ 61 είδε από 17 γέλε 6 

νηθνγελεηώλ. Ζ νηθνγέλεηα Lamiaceae είλαη ε πην ζεκαληηθή θαζώο πεξηέρεη ην γέλνο 

Origanum από ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα πην γλσζηά θπηά Ρίγαλεο (Διιεληθή θαη 

Σνύξθηθε) (Makri, 2002). Ο όξνο «Ρίγαλε» αλαθέξεηαη ζην ραξαθηεξηζηηθό άξσκα 

θαη γεύζε πνπ έρνπλ ηα θπηά ησλ νπνίσλ ην αηζέξην έιαην ραξαθηεξίδεηαη από πςειά 

πνζνζηά θαξβαθξόιεο (Kokkini et al., 2003). Με ηνλ όξν «Ρίγαλε» πεξηγξάθνληαη ε 

Διιεληθή ξίγαλε (Origanum vulgare ssp hirtum (Link) Ietswaart), ε Ηζπαληθή ξίγαλε 

(Coridothymus capitatus L.), ε Σνύξθηθε ξίγαλε (Origanum onites L.) θαη ε 

Μεμηθάληθε ξίγαλε (Lippia graveolens HBK) (Lawrence, 1984). ηελ Διιάδα έρνπλ 

αλαγλσξηζζεί ηέζζεξα είδε «Ρίγαλεο» πινύζηα ζε θαξβαθξόιε, ην C. capitatus (L.) 

Reichenb. Fil (Δηθόλα 4), ην S. thymbra L, (Δηθόλα 3), ε O. onites L. (Δηθόλα 2) θαη ε 

O. vulgare L. (Δηθόλα 1) (Kokkini & Vokou, 1989).  



 

18 

 

   

   Δηθόλα 1: Origanum vulgare ssp. hirtum 

 

         Δηθόλα 2: Origanum onites 

  

 

Δηθόλα 3: Satureja thymbra 

 

Εικόνα 4: Coridothymus capitatus L. 

  

1.1.5.1 Βοτανική περιγραφή – Γεωγραφική ταξινόμηςη 
 

Origanum x intercedens 

Σν πβξίδην Origanum x intercedens έρεη πξνθύςεη από ηελ ζηαπξεπηθνλίαζε 

ησλ εηδώλ Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart θαη Origanum onites 

(Kokkini θαη Vokou, 1993). Σν Origanum x intercedens έρεη βξεζεί ζηελ Δύβνηα, ηε 

Λέζβν, ηε Μύθνλν, ηε Νίζπξν (Kokkini & Vokou, 1993) θαζώο θαη ζηε Γπηηθή, 

Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Κξήηε (Gounaris et al., 2002, Καξνύζνπ, 1995). Φύεηαη ζε 
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αεηζαιείο κεζνγεηαθνύο ζακλώλεο, θξύγαλα, ειαηώλεο ή αζβεζηνιηζηθέο βξαρώδεηο 

ζέζεηο ζε πςόκεηξα 100-400 κέηξα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ιίγα, πβξηδηθήο 

πξνειεύζεσο, άηνκα εληνπίζηεθαλ ζε κηθηνύο πιεζπζκνύο ησλ γνληθώλ taxa. 

Δμαίξεζε απνηεινύλ ε Νίζπξνο, όπνπ ην O. intercedens βξέζεθε αλάκεζα ζε 

πιεζπζκό O. onites θαη ε Μύθνλνο, όπνπ ην πβξίδην εληνπίζηεθε αλάκεζα ζε άηνκα 

O. vulgare ssp. hirtum.  

ηα λεζηά απηά ην δεύηεξν από ηα γνληθά taxa δελ έρεη αλαθεξζεί. Σν γεγνλόο 

απηό κπνξεί λα απνδνζεί είηε ζηελ εμαθάληζε ηνπ ελόο γνλέα ή, πηζαλόηεξα, ζηελ 

έιιεηςε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ γνληθώλ εηδώλ. 

Σν Origanum x intercedens είλαη πνιπεηήο αξσκαηηθόο ζάκλνο, όξζηαο 

αλάπηπμεο θαη ην ύςνο ηνπ θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 30 – 80 εθαηνζηά (Δηθόλα 6). Σα 

θύιια είλαη ζρεηηθά κηθξά ζε ζύγθξηζε κε απηά ηεο O. vulgare ssp. hirtum κε 

έληνλεο λεπξώζεηο ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ. Δίλαη αληίζεηα, έκκηζρα, 

σνεηδνύο ζρήκαηνο θαη ηξηρσηά θπξίσο ζηελ άλσ επηθάλεηά ηνπο. Ζ ηαμηαλζία είλαη 

βνηξπνεηδήο, παξόκνηα κε εθείλε ηεο ειιεληθήο ξίγαλεο κε ηε δηαθνξά όηη νη ζηάρεηο 

ηεο ηαμηαλζίαο είλαη πην επηκήθεηο από ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο O. vulgare ssp. hirtum, 

ζπρλά θέξεη ηξίρσκα παξόκνην κε απηό ηνπ O. onites, νη θάιπθεο είλαη δίρεηινη, κε 

ηξεηο νδόληεο ζην αλώηεξν ρείινο θαη δύν ζην θαηώηεξν. Ζ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο 

ιακβάλεη ρώξα από ηέιε Μαΐνπ – αξρέο Ηνπλίνπ, ελώ κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη 

αξρέο Ηνπιίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα ην ππέξγεην ηκήκα ηνπ θπηνύ 

μεξαίλεηαη, ελώ ην ππόγεην δηαηεξείηαη θαη αλαβιαζηάλεη ηελ άλνημε. πλήζσο 

παξαηεξείηαη παξαιιαθηηθόηεηα κεηαμύ ή αθόκα θαη ζηνπο ίδηνπο αλζνθόξνπο 

βιαζηνύο, κε ηα άλζε λα κελ σξηκάδνπλ ηαπηόρξνλα. Έηζη, κπνξεί ην θάησ κέξνο 

ηνπ ζηάρπ λα θέξεη ζπόξνπο, ελώ ην πάλσ κέξνο λα βξίζθεηαη αθόκα ζην ζηάδην ηεο 

πιήξνπο άλζηζεο (Kokkini et al., 2003). Φύιια θαη θάιπθεο μερσξίδνπλ γηα ηα 

εκθαλή – αθόκα θαη κε γπκλό κάηη – αδεληθά ηξηρίδηα πνπ είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλα γηα ηε βηνζύλζεζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ (Γόξδαο, 2012). 

Ζ εθαηνζηηαία απόδνζε ηνπ πβξηδίνπ ζε αηζέξην έιαην βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα 

γνληθά ηνπ είδε πιεζηάδνληαο πεξηζζόηεξν ηελ ειιεληθή ξίγαλε (O. vulgare ssp. 

hirtum) κε πνζνζηά από 4,5 – 7,25 % (Gounaris Y. et al., 2002). Όζνλ αθνξά ζηηο 

πεξηερόκελεο νπζίεο ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ, ην Origanum x intercedens ζεσξείηαη ζαλ 

πςειήο πνηόηεηαο έιαην εμαηηίαο ηελ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε θαξβαθξόιε 

(Bosabalidis A. et al., 1997) πνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 97% ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο.  
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Δηθόλα 5: Γηαζηαύξσζε δηαθόξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Origanum. Με καύξν ζεκεηώλεηαη ε 

δηαζηαύξσζε ηεο O. hirtum κε ηελ O. onites από ηελ νπνία πξνθύπηεη ην κειεηνύκελν πβξίδην 

(Origanum x intercedens). 

(Πεγή: J.H. Ietswaart, A taxonomic revision of the Genus Origanum (Labiatae), 1980, Leiden 

University Press, The Hague / Boston / London). 
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Δηθόλα 6: Origanum x intercedens 

1.2 Φρήςεισ φαρμακευτικών και αρωματικών 

φυτών 

Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά θαζώο θαη ηα αηζέξηα έιαηά ηνπο έρνπλ 

ηηο αθόινπζεο ρξήζεηο (Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ, 2010) :  

 Μαγεηξηθή: Υξεζηκνπνηνύληαη σο θξέζθα ή απνμεξακέλα αξηύκαηα, σο βόηαλα, 

σο θαξπθεύκαηα θαη κπαραξηθά. 

 Εαραξνπιαζηηθή, πνηνπνηία, βηνκεραλία ηξνθίκσλ: Υξεζηκνπνηνύληαη σο 

αξσκαηηθά θαη βειηησηηθά.  

 Αξσκαηνπνηία: Υξεζηκνπνηνύληαη είηε απεπζείαο, είηε ζαλ πξώηεο ύιεο γηα ηελ 

εθρύιηζε θαη ηε ζύλζεζε εηδηθώλ αξσκαηηθώλ νπζηώλ ζε θαιιπληηθά θαη 

πξντόληα πξνζσπηθήο πγηεηλήο.  

 Ηαηξηθή, Κηεληαηξηθή: Υξεζηκνπνηνύληαη σο ζπζηαηηθά ζθεπαζκάησλ. 

 Γεσξγία: Υξεζηκνπνηνύληαη σο θπζηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα. 

1.2.1 Αντιμυκητιακή δράςη 

Ζ αληηκπθεηηαθή δξάζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηύπν ηνπ 

ειαίνπ, δειαδή κε ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρεη θαζώο θαη ηε ζπγθέληξσζή ηνπο 

(Deans & Svoboda, 1990; Biondi et al.,1993). Θεσξείηαη όηη νη θαηλόιεο έρνπλ 

κεγαιύηεξε αληηκηθξνβηαθή δξάζε ζε ζύγθξηζε κε ηηο αιθνόιεο, ηηο θεηόλεο, ηνπο 

αηζέξεο θαη ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο (Bullerman, 1977; Hitokoto et al., 1980; Hussein, 
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1990, Daw et al., 1994; Charai et al., 1996). Σν αηζέξην έιαην ηεο ξίγαλεο κεηώλεη ηελ 

αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Saccharomyces cerevisiae, θαζώο παξαηεξήζεθε 

κείσζε παξαγσγήο CΟ2 θαη αηζαλόιεο (Conner et al., 1984). 

1.2.2 Αντιβακτηριδιακή δράςη 

Ζ αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ησλ θπηώλ O.hirtum θαη 

Ο.dictamus απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ παξνπζία ησλ θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ 

πεξηέρνπλ, ηεο θαξβαθξόιεο θαη ηεο ζπκόιεο αληίζηνηρα (Pellequer et al., 1980; 

Gergis et al., 1990; Sivropoulou et al., 1996). Σα αηζέξηα έιαηα πινύζηα ζε 

θαξβαθξόιε ηεο O. vulgare παξνπζηάδνπλ αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε έλαληη ζηα 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus megaterium θαη Salmonella badar 

(Remmal et al., 1993). 

1.2.3 Αντιοξειδωτική δράςη 

Οη κειέηεο πνπ δηεξεπλνύλ ηελ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. Από ηηο δηαζέζηκεο ζηε βηβιηνγξαθία κειέηεο δηαπηζηώλεηαη όηη 

ηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά είλαη εθείλα πνπ νθείινληαη ζηελ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ 

ειαίσλ (Madsen et al., 1997; Moure et al. 2001). ύκθσλα κε ηνπο Moure et al. 

(2001) ηα πνιπθαηλνιηθά ζπζηαηηθά παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αληηνμεηδσηηθή 

δξάζε ζε ζύγθξηζε κε ηα θαηλνιηθά ζπζηαηηθά.  

1.2.4 Εντομοκτόνοσ, νηματοδοκτόνοσ και ζιζανιοκτόνοσ 

δράςη 

Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά απνηεινύλ δπλεηηθή πεγή λέσλ 

εληνκνθηόλσλ. Σα αηζέξηα έιαηα ησλ θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae 

παξνπζηάδνπλ θαιύηεξε εληνκνθηόλν δξάζε έλαληη ηνπ Acanthoscellides obtectus 

(ερζξνύ ησλ θαζνιηώλ) (Regnault – Roger & Hamraoui, 1993). Σα έιαηα ηεο O. 

hirtum ηα νπνία είλαη πινύζηα ζε θαξβαθξόιε παξνπζηάδνπλ εληνκνθηόλν δξάζε 

επαθήο, θαζώο θαη θαπληζηηθή δξάζε ζην Acanthoscellides obtectus (Baricevic et al., 

2001) θαη ζηε Drosophila melanogaster (Karpouhtsis et al., 1998) θαζώο θαη έλαληη 

ησλ σώλ εληόκσλ απνζεθεπκέλσλ πξντόλησλ Tribolium confusum θαη Ephestia 

cautella (Shaaya et al., 1993).  

Ζ αλζεθηηθόηεηα θαη ηνμηθόηεηα ησλ θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ 

έλαληη ησλ λεκαησδώλ είλαη κηα ηδηόηεηα, ε νπνία ζα πξνζθέξεη λέεο εθαξκνγέο ζηνλ 
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ηνκέα ηεο θπηνπξνζηαζίαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο αλζεθηηθέο πνηθηιίεο ή γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ λεκαηνδνθηόλα (Barisevic & Bartol, 

2002). ε πεηξάκαηα εξγαζηεξίσλ ηα αηζέξηα έιαηα ησλ Origanum vulgare, 

Origanum majorana θαη Origanum syriacum επεξέαζαλ ηελ εμάπισζε ηνπ γέλνο 

Meloidogyne είηε παξεκπνδίδνληαο ηελ εθθόιαςε σώλ (Ramraj et al. 1991, Oka et al. 

2000) είηε δξώληαο ζε λεαξά άηνκα ηνμηθά (Hashim et al, 1999, Oka et al, 2000). 

Σα ηεξπεληθά ζπζηαηηθά ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ζεσξνύληαη αλαζηαιηηθά ηεο 

βιάζηεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο (Fischer, 1986, Muller, 1986, Elakovich, 1988). 

ύκθσλα κε ηνπο Kotoulas et al. (2009), ηα αηζέξηα έιαηα ησλ θπηώλ O. hirtum θαη 

O. onites θαίλεηαη λα παξεκπνδίδνπλ ηε βιάζηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπόξσλ 

αγξηνβξώκεο. 

1.3 Η καλλιέργεια των φαρμακευτικών και 

αρωματικών φυτών 

1.3.1 Κλιματικέσ και εδαφικέσ απαιτήςεισ 

Κάζε είδνο θπηνύ έρεη δηαθνξεηηθέο εδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο, επνκέλσο ε 

γλώζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Σν πςόκεηξν θαη ην 

γεσγξαθηθό πιάηνο κηαο πεξηνρήο έρνπλ θαίξηα ζεκαζία ζηελ πνηόηεηα ηνπ 

παξαγόκελνπ πξντόληνο. ε γεληθέο γξακκέο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ξίγαλεο κπνξεί λα 

γίλεη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο εδάθνπο. Πξνζαξκόδεηαη αξθεηά θαιά αθόκα θαη ζε μεξά 

εδάθε, αιιά έρεη θαιύηεξε αλάπηπμε ζηα αζβεζηνύρα. Ζ O. hirtum θαη ε O. onites 

αλαπηύζζνληαη ζε δηάθνξα πςόκεηξα ηόζν ζε παξαζαιάζζηεο όζν θαη ζε νξεηλέο 

πεξηνρέο, θαζώο θαη ζε εδάθε επηθιηλώλ, άγνλσλ, κέηξηαο θαη κέζεο γνληκόηεηαο 

πεξηνρώλ. Πξόθεηηαη γηα ηδηαίηεξα αλζεθηηθά θπηά, αθνύ αληέρνπλ ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, επδνθηκνύλ ζε κέζεο κέρξη κέηξηαο ζύζηαζεο εκηνξεηλά εδάθε θαη 

είλαη ιηηνδίαηηα ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Γθόιηαξεο, 1992). Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο O. hirtum είλαη 18 – 22
ν
 C κε όξηα αλάπηπμεο 4 – 33

ν
 C, ελώ ην 

ξηδηθό ηεο ζύζηεκα ζε θαιά αλεπηπγκέλα θπηά κε ειηθία πιένλ ηνπ ελόο έηνπο 

αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο αέξα -25 έσο +42
ν
C. Άξηζην pH εδάθνπο είλαη ην 6,8 αιιά 

αλαπηύζζεηαη θαη ζε εδάθε κε πςειόηεξεο ηηκέο (Κνπηζόο, 2006). 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο γίλνληαη δηάθνξεο θαηεξγαζίεο ζην 

έδαθνο. Σν θαινθαίξη εθαξκόδεηαη ζην έδαθνο βαζηά άξνζε, ελώ ζηηο αξρέο ηνπ 

θζηλνπώξνπ γίλεηαη κηα ειαθξόηεξε θαηεξγαζία κε θξέδα ή δηζθνζβάξλα. Όζνλ 



 

24 

 

αθνξά ζηελ ιίπαλζε, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο πξνζηίζεηαη ρσλεκέλε 

θνπξηά. Καηά ηελ εηήζηα πξνζζήθε ιηπάζκαηνο, πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε 12 σο 15 

κνλάδσλ αδώηνπ (N), 8 σο 10 κνλάδσλ P2O5 θαη 10 σο 12 κνλάδσλ K2O. Ζ 

πξνζζήθε ηνπ αδώηνπ πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε 2 δόζεηο, ε πξώηε ζην μεθίλεκα ηεο 

βιάζηεζεο θαη ε δεύηεξε κεηά ηελ πξώηε θνπή. Όζνλ αθνξά ζηελ άξδεπζε, παξόιν 

πνπ ε ξίγαλε είλαη μεξηθή θαιιηέξγεηα, ην πόηηζκα ζπληειεί ζηελ αύμεζε ηεο 

ρνξηνκάδαο θαη είλαη αλαγθαία θαηά ηελ θύηεπζε θαη ηελ πξώηε θνπή. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ξίγαλεο ζηελ Διιάδα 

(Πίλαθαο 2). 

 

Πίλαθαο 2: Δμέιημε ηεο θαιιηέξγεηαο ξίγαλεο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 2004 - 2009 

ΈΣΟ ΈΚΣΑΖ 

(ΣΡ.) 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(ΣΟΝΟΗ) 

ΣΡΔΜΜΑΣΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 

(ΚΗΛΑ/ΣΡ.) 

ΣΗΜΖ 

(€/ΚΗΛΟ) 

ΑΚΑΘ. ΑΞΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(€) 

ΑΤΣΟΦΤΖ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(ΣΟΝΟΗ) 

2004 7.395 836 113 1,36 1.136 200 

2005 7.913 990 125 1,27 1.258 180 

2006 7.583 893 118 1,27 1.134 210 

2007 6.765 755 112 1,39 1.049 215 

2008 6.948 833 120 1,59 1.324  

2009 9.160 848 93    

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Σεθκεξίσζεο.  

Σν θπηηθό πιηθό ηεο ξίγαλεο κεηά ηελ ζπγθνκηδή, πξέπεη λα πιεξνί 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηελ AFNOR (Πίλαθαο 3). 

ύκθσλα κε απηέο, ε μεξή δξόγε πξέπεη λα κελ έρεη θαθέ θύιια αιιά νύηε θαη πνιύ 

λεαξά θύιια θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηξίκκα. Σν επηζπκεηό ρξώκα ησλ μεξώλ 

θύιισλ πξέπεη λα είλαη πξάζηλν θαζαξό ή πξάζηλν γθξη. Ζ νζκή πξέπεη λα είλαη 

αξσκαηηθή, δπλαηή, κε ην ηππηθό άξσκα πνπ είλαη δεζηό, επσδηαζηό, πηθάληηθν αιιά 

θαη ιίγν πηθξό ζηε γεύζε. Ζ έληαζε ηεο κπξσδηάο πνηθίιιεη θαη επεξεάδεηαη από 

δηάθνξνπο παξάγνληεο (π.ρ. πνιύ θαιήο πνηόηεηαο πιηθό πξνθαιεί κνύδηαζκα ζηε 

γιώζζα). Σα είδε πνπ αλαπηύζζνληαη ζε βνξεηόηεξα θιίκαηα ζπλήζσο δελ 

παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθό άξσκα (Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ, 2013).  
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Πίλαθαο 3: Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Πνηόηεηαο ηεο Ρίγαλεο 

 ΡΗΓΑΝΖ 

Δ ΦΤΛΛΑ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖ 

ΡΗΓΑΝΖ 

ΜΖ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΖ 

ΡΗΓΑΝΖ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΖ 

ΤΓΡΑΗΑ % (Β/Β) 

ΜΔΓΗΣΟ 

10 10 12 

ΟΛΗΚΖ ΣΔΦΡΑ % (Β/Β) 

ΔΠΗ ΞΖΡΟΤ 

ΜΔΓΗΣΟΤ 

10 12 12 

ΣΔΦΡΑ ΑΓΗΑΛΤΣΖ 

ΣΑ ΟΞΔΑ % (Β/Β) ΔΠΗ 

ΞΖΡΟΤ ΜΔΓΗΣΟ 

2 2 2 

ΑΗΘΔΡΗΟ ΔΛΑΗΟ 

ml/100g 

1.8 1.5 1 

Πεγή: Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ, 2010 

 

1.3.2 Αζωτούχοσ Λίπανςη 

1.3.2.1  Αζωτούχοσ λύπανςη και περιβϊλλον 

 

Ζ πξάζηλε επαλάζηαζε ε νπνία μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, έζσζε πνιιέο 

ρώξεο ηεο Αζίαο από ηε ιηκνθηνλία. Βαζίζηεθε ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο κε 

άξδεπζε θαη εληαηηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ (Pimentel, 2004). Οη εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη αλόξγαλα ιηπάζκαηα ζπρλά νδεγνύλ ζε κε ζηαζεξή 

παξαγσγή θαη απεηινύλ ηελ πγεία ηνπ εδάθνπο (Anwar et al., 2005). Δπίζεο, ε 

παξαγσγή απηή δελ κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή όηαλ νη εηζξνέο είλαη αλεπαξθείο θαη όρη 

ζηαζεξέο (Saroa & Lal, 2006). Οη Kawashima et al., (1997) είραλ επηζεκάλεη όηη, ν 

παγθόζκηνο πιεζπζκόο εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη θαη όηη ζα απαηηεζεί κεγαιύηεξε 

παξαγσγή ηξνθίκσλ. Δπεηδή είλαη δύζθνιν λα απμεζεί ε θαιιηεξγήζηκε γε ρσξίο ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ, ζα απμεζνύλ νη αλάγθεο γηα ιίπαζκα. Ζ νηθνλνκηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αεηθνξία ησλ γεσξγηθώλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη από ηελ πξνζεθηηθή 

επηινγή ησλ εηζξνώλ, όπσο νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ (Zheljazkov, 

2005). 

Σν πην ζεκαληηθό ζξεπηηθό ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία θάζε 

νξγαληζκνύ είλαη ην άδσην. Απνηειεί ζπζηαηηθό ησλ ακηλνμέσλ, πξσηετλώλ, 

λνπθιενηηδίσλ, λνπθιετθώλ νμέσλ, ρισξνθύιιεο θαη ζπλελδύκσλ. Σα θπηά 

πξνζιακβάλνπλ ην άδσην κε ηηο ξίδεο ππό κνξθή ληηξηθνύ θαη ακκσληαθνύ αδώηνπ. 

Ζ έιιεηςή ηνπ κεηώλεη ηελ αύμεζε ηεο θπηηθήο κάδαο θαη ην ρξώκα ηνπ θπηνύ 

κεηαβάιιεηαη ζε θηηξηλνπξάζηλν.  



 

26 

 

Ζ πεξίζζεηα αδώηνπ ζην έδαθνο νδεγεί κεηαμύ άιισλ, ζε έληνλε θπηηθή 

βιάζηεζε, επαηζζεζία ζε πξνζβνιή από αζζέλεηεο θαη παξάζηηα θαη κείσζε ηεο 

απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ πξντόλησλ. Δπίζεο, ληηξηθά ζε κεγάιεο 

ζπγθεληξώζεηο ζηα θύιια ησλ θπηώλ πξνθαινύλ ηνμηθά θαηλόκελα ζε δώα θαη 

αλζξώπνπο (ηδεξάο, 2002; Aulakh & Malhi, 2005; Hanley, 2007). Οη κεγάιεο δόζεηο 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζπλδένληαη κε κεγαιύηεξε έθπιπζε αδώηνπ, πνπ ζεκαίλεη 

ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ (ηδεξάο, 2002; Aulakh & Malhi, 2005) θαη 

επηξνθηζκό (Hanley, 2007). Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη νη πνζόηεηεο αδώηνπ πνπ 

ξίρλνπκε ζηελ θαιιηέξγεηα λα ηαπηίδνληαη κε απηέο ησλ αλαγθώλ ηεο. Ο ηξόπνο θαη ν 

ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ ιηπάζκαηνο είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηε κείσζε ησλ 

απσιεηώλ. 

Μεηώλνληαο ηηο απώιεηεο ζε άδσην όρη κόλν πξνζηαηεύνπκε ηα ππόγεηα λεξά 

από ηε ξύπαλζε, αιιά γίλεηαη θαη εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ (Davis, 1994; Rice et al., 

1995). 

Αλαθέξνληαη πεξηπηώζεηο ζε όιν ηνλ θόζκν όπνπ, ε ρξήζε αδσηνύρνπ 

ιίπαλζεο δεκηνύξγεζε πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία αιιά θαη απμεκέλε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ παξαγσγνύ. Γεδνκέλνπ όηη ηα αδσηνύρα ιηπάζκαηα είλαη 

παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ, ηνπ νπνίνπ ηα απνζέκαηα εμαληινύληαη, ε ιύζε γηα ηελ 

αύμεζε ηεο παξαγσγήο ήηαλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε γεσξγηθή πνιηηηθή 

πξνο ηε αεηθόξν γεσξγία θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε (Kumazawa, 2002). Γεληθόηεξα, ε 

ήπηα ρξήζε ιηπαζκάησλ βνεζά ζηε δηαηήξεζε ή ζηε ξύζκηζε ηεο γνληκόηεηαο ηνπ 

εδάθνπο θαη ζηε πξνκήζεηα ζε ιίπαζκα ησλ θπηώλ ζε άξηζην επίπεδν γηα αεηθόξν 

παξαγσγή θαη γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηώλ ησλ ιηπαζκάησλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

ήπηα ρξήζε ιηπαζκάησλ αθνξά ζηε ρξήζε νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ ιηπαζκάησλ 

(Choudhury & Kennedy, 2005; Singh et al., 2006). Ο Κώδηθαο Οξζήο Γεσξγηθήο 

Πξαθηηθήο ηεο ΔΔ αθνξά νδεγίεο ώζηε νη γεσξγνί εμαζθαιίδνπλ ηελ βέιηηζηε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ αδώηνπ θαη ηεο άξδεπζεο, κε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερληθέο. 

(Karyotis et al., 2006). 

1.3.2.2  Αζωτούχοσ λύπανςη φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 

 

Λόγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, ηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν πεηξακάησλ, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ αύμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηεο θπηηθήο ηνπο κάδαο θαη ηεο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε αηζέξην έιαην. Ζ 

επέκβαζε κε άδσην, ην νπνίν ζπλήζσο απμάλεη ηε θπηηθή κάδα ησλ θπηώλ, 
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εξεπλήζεθε πνιιέο θνξέο. Σα πεξηζζόηεξα πεηξάκαηα έγηλαλ κε θπηά ηεο 

νηθνγέλεηαο Lamiaceae θαη ζε πεξηνρέο πνπ απηά απηνθύνληαη. ε θάζε πεξίπησζε 

θάλεθε λα απμάλεηαη ε θπηηθή κάδα θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ. Ζ 

πνζόηεηα ησλ αηζέξησλ ειαίσλ απμήζεθε είηε σο απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηεο 

πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζην θπηό, είηε σο ζπλέπεηα ηεο αύμεζεο ηεο θπηηθήο κάδαο 

(Clark & Menary 1980; Kothari & Singh 1995; Ram et al., 1995; Ram et al., 

1995/1996; Mitchell & Farris 1996; Ram & Kumar 1997; Omer, 1999; Patra et al., 

2002; Markiewicz et al., 2002; Amr et al., 2003; Baranauskien et al., 2003; Kiran & 

Patra 2003a; Kiran & Patra 2003b; Karioti et al., 2003; Ozguven et al., 2006; Ram et 

al., 2006; Sifola & Barbieri 2006). εκαληηθό ξόιν έπαημε ην είδνο ηνπ θπηνύ, ην 

ζηάδην αλάπηπμεο, ν ρξόλνο ζπγθνκηδήο, νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θ.ά. ε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο εξεπλήζεθε ε θαηαιιειόηεξε πνζόηεηα ιηπάζκαηνο κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε απόδνζε ζε λσπό θαη μεξό βάξνο, όπσο επίζεο θαη ζε 

αηζέξην έιαην. ηα πεξηζζόηεξα, ηδίσο ζηα πην πξόζθαηα πεηξάκαηα δόζεθε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Ram & Kumar 1997; Omer, 1999; 

Patra et al., 2002; Kiran & Patra 2003a; Kiran & Patra 2003b; Amr et al., 2003; 

Baranauskien et al., 2003). Δθηηκήζεθε ε αλαγθαία πνζόηεηα ηνπ αδσηνύρνπ 

ιηπάζκαηνο γηα ηα θπηά, ώζηε λα απνξξνθάηαη όιν θαη λα κε ξππαίλεηαη ην έδαθνο 

θαη ηα ππόγεηα λεξά. Παξάιιεια, εμεηάζηεθε θαη ε πεξίπησζε ζπλδπαζκνύ 

αλόξγαλεο θαη νξγαληθήο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο πξώηεο από ηε 

δεύηεξε, ώζηε λα κεησζνύλ νη εηζξνέο από αλόξγαλα αδσηνύρα ιηπάζκαηα, ηα νπνία 

εθηόο ησλ όζσλ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη ππεύζπλα γηα πξνβιήκαηα πγείαο ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζηα δώα, όπσο επίζεο απμάλνπλ ην θόζηνο ηεο παξαγσγήο.  

Παξόκνηα πεηξάκαηα έρνπλ γίλεη κε αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά 

άιισλ νηθνγελεηώλ ηα νπνία έδσζαλ αλάινγα απνηειέζκαηα. (Singh, 2000; Singh, 

2001; Singh et al., 2002; Rao, 2001; Ram et al., 2003; Ram et al., 2006). 

 

1.3.3 Πολλαπλαςιαςμόσ 

Σα αξσκαηηθά θπηά αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, κπνξνύλ λα 

πνιιαπιαζηαζηνύλ εγγελώο, δειαδή κε ζπόξν ή αγελώο, δειαδή κε κνζρεύκαηα, 

παξαθπάδεο θαη ξηδώκαηα. Χζηόζν, κπνξνύλ λα πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη κε ηνπο δύν 

ηξόπνπο (θξνπκπήο, 1998, Κνπηζόο, 2006). 
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1.3.3.1  Εγγενόσ 

Ο εγγελήο πνιιαπιαζηαζκόο γίλεηαη κε ζπνξά ζην ζπνξείν ή απεπζείαο ζην 

ρσξάθη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα είδε πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη δύζθνια αγελώο. 

Ο εγγελήο πνιιαπιαζηαζκόο γίλεηαη ζπάληα, δηόηη ηα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά 

θπηά δελ έρνπλ κειεηεζεί θαη βειηησζεί όπσο ηα άιια θαιιηεξγνύκελα θπηά, κε 

απνηέιεζκα ε ρξήζε ζπόξνπ λα νδεγεί ζε θπηείεο κε αλνκνηόκνξθα θπηά. Δπηπιένλ, 

ην πξντόλ πνπ ζπγθνκίδεηαη δελ παξνπζηάδεη ζηαζεξέο ηδηόηεηεο ηόζν σο πξνο ηα 

εμσηεξηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ όζν θαη σο πξνο ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 

ζε αηζέξηα έιαηα.   

1.3.3.2  Αγενόσ 

Πξόθεηηαη γηα ηε κέζνδν εθείλε πνπ εθαξκόδεηαη πεξηζζόηεξν ζπρλά ζηα 

αξσκαηηθά θπηά, δηόηη είλαη πην εύθνιε θαη νηθνλνκηθή κέζνδνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό κε ζπόξν, θαζώο επίζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ιήςεο θπηώλ ηειείσο 

ίδησλ κε ην κεηξηθό. Οη ζπλεζέζηεξνη ηξόπνη αγελνύο πνιιαπιαζηαζκνύ πνπ 

εθαξκόδνληαη είλαη νη αθόινπζνη: 1) Υξήζε παξαθπάδσλ, 2) Γηαίξεζε θπηώλ, 3) 

Μνζρεύκαηα, 4) Μηθξνπνιιαπιαζηαζκόο. (Κνπηζόο, 2006, Καηζηώηεο & 

Υαηδνπνύινπ, 2010) 

Λόγσ ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ησλ ζπόξσλ ησλ θπηώλ «Ρίγαλεο» θαη ηεο κηθξήο 

βιαζηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απηνθπνύο γελεηηθνύ πιηθνύ, ν θαηαιιειόηεξνο ηξόπνο 

πνιιαπιαζηαζκνύ θπηώλ «Ρίγαλεο» είλαη ε δεκηνπξγία κνζρεπκάησλ (Kuris et al. 

(1980), Kuris et al. (1981), Putievsky (1983), Putievsky et al., (1997)). ύκθσλα κε 

ηνλ Baricevic (1997), ιόγσ ηεο κεγάιεο κνξθνινγηθήο θαη ρεκηθήο 

παξαιιαθηηθόηεηαο ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα γξήγνξν θαη νηθνλνκηθό 

πνιιαπιαζηαζκό ηεο O. vulgare είλαη ν κηθξνπνιιαπιαζηαζκόο.  

1.3.4 Σεχνικόσ ςχεδιαςμόσ για την εγκατάςταςη και την 

καλλιέργεια των φαρμακευτικών και αρωματικών 

φυτών 

1.3.4.1  Προετοιμαςύα αγρού 

Πξηλ γίλεη ε θύηεπζε, ν αγξόο πξέπεη λα έρεη ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. 

Αξρηθά, γίλεηαη έλα βαζύ όξγσκα ζηνλ αγξό. ηε ζπλέρεηα θαη ιίγν πξηλ από ηε 

θύηεπζε αθνινπζεί έλα πην ειαθξύ όξγσκα θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κε 

δηζθνζβάξληζκα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην ιίπαζκα, λα θαηαζηξαθνύλ ηα δηδάληα 
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θαη λα δηεπθνιπλζεί ε θύηεπζε, θπξίσο όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη κε θπηεπηηθέο 

κεραλέο (Γθόιηαξεο, 1992). 

1.3.4.2  Εγκατϊςταςη φυτεύασ 

Σν θζηλόπσξν (Οθηώβξηνο – Ννέκβξηνο) θαη ε άλνημε (Φεβξνπάξηνο – 

Μάξηηνο) ζεσξνύληαη νη ηδαληθόηεξεο επνρέο γηα ηε θύηεπζε ηεο ξίγαλεο. Γηα ηηο 

ειιεληθέο ζπλζήθεο ε θαηαιιειόηεξε επνρή είλαη ην θζηλόπσξν, κεηά ηηο πξώηεο 

βξνρέο. Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο είλαη 60 – 80cm κεηαμύ ησλ γξακκώλ θαη 30 – 

40cm επί ησλ γξακκώλ (Κνπηζόο, 2006, Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ, 2010). 

1.3.4.3  Έλεγχοσ ζιζανύων 

Ζ ζεκαληηθόηεξε θαιιηεξγεηηθή εξγαζία γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ θαηά ηνλ πξώην ρξόλν ηεο θύηεπζεο είλαη ε 

δηδαληνθηνλία, ε νπνία γίλεηαη κε ηα ζθαιίζκαηα. Σα ζθαιίζκαηα αλεβάδνπλ ην 

θόζηνο παξαγσγήο, επνκέλσο ρξεηάδνληαη επηπιένλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ εύξεζε 

θαηάιιεισλ δηδαληνθηόλσλ. Σν πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηε ρεκηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ παξαζίησλ ζηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά 

θπηά πξνέξρεηαη από ηνλ εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα ησλ θαιιηεξγεηώλ απηώλ. 

Δπνκέλσο, νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ πξέπεη λα επηιεγνύλ επηβάιιεηαη λα κελ αθήλνπλ 

ππνιείκκαηα ζηα αηζέξηα έιαηα νύηε λα επεξεάδνπλ ηε βηνζύλζεζή ηνπο ζην θπηό.  

1.3.4.4  υγκομιδό αρωματικών φυτών 

Δηδηθή πεξίνδνο σξίκαλζεο 

Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά ζπγθνκίδνληαη θαηά ηελ εηδηθή 

πεξίνδν σξίκαλζεο ζηελ νπνία ην θπηό έρεη ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα, όζνλ αθνξά 

ζηελ απόδνζε ή ζηηο απαηηνύκελεο ζπγθεληξώζεηο (πνηνηηθέο/πνζνηηθέο) νξηζκέλσλ 

δεπηεξνγελώλ κεηαβνιηηώλ ηνπ (δξαζηηθά ζπζηαηηθά, αηζέξηα έιαηα θιπ). Ζ 

ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη κε κεραληθά κέζα πςειήο ηερλνινγίαο 

(ζεξηζηηθέο/θνπηηθέο κε καραίξηα, ζεξηδναισληζηηθέο, εθζθαθείο ξηδώλ θιπ), ελώ ε 

ρεηξσλαθηηθή ζπγθνκηδή πεξηνξίδεηαη κόλν ζε πνιύ κηθξνύο θιήξνπο (Καηζηώηεο & 

Υαηδνπνύινπ, 2010). Σν θπηηθό πιηθό ρσξίδεηαη ζε δεκάηηα θαη θαζαξίδεηαη από 

δηάθνξα θπηηθά ππνιείκκαηα θαη μέλα ζώκαηα (ζθόλεο, ρώκα, έληνκα θ.α.). Σν 

ζπγθνκηζκέλν πιηθό μεξαίλεηαη ζην ρσξάθη, ζε ππόζηεγα ή ζε εηδηθά μεξαληήξηα.  
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Παξαθνινύζεζε θαιιηεξγεηώλ 

Ο αθξηβήο ρξόλνο ηεο εηδηθήο πεξηόδνπ σξίκαλζεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε 

κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθά ή απαηηνύκελα ζπζηαηηθά ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ. 

Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζπζηεκαηηθά ζε 

όιεο ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλάιπζή ηνπο, κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαηάιιεινπ ρξόλνπ ζπγθνκηδήο 

(Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ, 2010).  

1.3.4.5  Ξόρανςη 

Ζ μήξαλζε απνηειεί κία από ηηο πην ζπλήζεηο κεζόδνπο ζπληήξεζεο ησλ 

θπηηθώλ πιηθώλ, καδί κε ηελ αθπδάησζε. Ζ γξήγνξε απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ από ηα 

θύηηαξα πξνιακβάλεη, ζε κεγάιν βαζκό, ηελ απνηθνδόκεζε ησλ θπηηαξηθώλ 

ζπζηαηηθώλ θαη παξάιιεια απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ 

πνπ δύλαληαη λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζηξνθή κέξνπο ηνπ αξσκαηηθνύ θπηνύ. Γηα 

ηελ αλαζηνιή θάζε είδνπο δηεξγαζίαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιινίσζε ηνπ 

θπηνύ απαηηείηαη κείσζε λεξνύ ζε πνζνζηό 10%. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ 

επηηπγράλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο μήξαλζεο. Οη θπξηόηεξεο κνξθέο μήξαλζεο πνπ 

δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη νη παξαθάησ (Demos et al., 1998) : 

1. Ξήξαλζε κε έθζεζε ζηνλ αέξα: Αλαθέξεηαη ζηελ πην απιή κνξθή, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία ην πιηθό απιώλεηαη ζε ιεπηέο ζηξώζεηο, κε θαιό αεξηζκό, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο μήξαλζεο. Ζ απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην ή ε 

παξακνλή ζηε ζθηά επηιέγεηαη κε θξηηήξην ηελ επαηζζεζία ησλ ζπζηαηηθώλ ζην 

θσο. Όηαλ επηιέγεηαη μήξαλζε ζε ζθηά, δειαδή ζε δσκάηηα, ε δηαδηθαζία 

επηηπγράλεηαη κε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη δεκηνπξγία ξεύκαηνο αέξα γηα 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδξαηκώλ. 

2. Ξήξαλζε κε ζέξκαλζε: Υξεζηκνπνηείηαη ζε βηνκεραληθό επίπεδν ζην νπνίν ε 

απνκάθξπλζε πγξαζίαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ζεξκνύ αέξα πνπ εθπέκπεηαη από 

γελλήηξηεο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη γύξσ ζηνπο 50
ν
C, ηόηε ε 

μήξαλζε δηαξθεί 24 – 36 ώξεο θαη ζην πξντόλ παξακέλεη 5 – 10% πγξαζία. Ζ 

δηάξθεηα δηαηήξεζεο είλαη 1 κε 2 ρξόληα. 

3. Λπνθηιίσζε: Απνηειεί κνξθή ηερλεηήο μήξαλζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη είλαη απνηειεζκαηηθή ζηα θαξκαθεπηηθά θαη 

αξσκαηηθά θπηά. ηε ιπνθηιίσζε, ην πξντόλ παγώλεη κέζσ ηνπ ςύρνπο θαη ζηε 
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ζπλέρεηα απνμεξαίλεηαη κε ηελ εμάρλσζε ηνπ πάγνπ ζε θελό. Σν βαζηθόηεξν 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη όηη δελ ηξνπνπνηνύληαη θαζόινπ νη 

θσηνρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ θαη ην θύξην κεηνλέθηεκα είλαη ην 

πςειό θόζηνο ηεο κεζόδνπ. ε απηή ηε κέζνδν ε πγξαζία ηνπ πξντόληνο είλαη 1 – 

2% θαη ε δηάξθεηα ζπληήξεζεο απεξηόξηζηε.  

Δθηόο από ηηο πξναλαθεξόκελεο ππάξρνπλ θη άιιεο κέζνδνη πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ μήξαλζε ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ, νη νπνίεο σζηόζν δελ 

είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο, όπσο ε μήξαλζε ζε θπιίλδξνπο, ε ρξήζε ρεκηθώλ 

νπζηώλ, ηα κηθξνθύκαηα θ.ιπ.  

1.3.4.6  Προβλόματα και προοπτικϋσ καλλιϋργειασ φαρμακευτικών και 

αρωματικών φυτών 

Πξνβιήκαηα:  

Οη πξνζπάζεηεο γηα θαιιηέξγεηα, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ δελ είρε θακία επηηπρία ζηελ Διιάδα έσο 

ζήκεξα. Οη θύξηνη ιόγνη απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη νη παξαθάησ (Τπ.Α.Α.Σ, 2007): 

 Έιιεηςε πηζηνπνηεκέλσλ ζπόξσλ, πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ θαη θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνύ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

 Αλεπαξθήο ελεκέξσζε αγξνηώλ γηα ηα ηερληθά δεηήκαηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο 

απηνύ ηνπ είδνπο θαιιηέξγεηαο. 

 Έιιεηςε ζύλδεζεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη βηνκεραληώλ 

ηππνπνίεζεο/ζπζθεπαζίαο ή παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ. 

 πγθέληξσζε ησλ θπξηόηεξσλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο θαη 

ηππνπνίεζεο θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο (Αζήλα, Μαθεδνλία, Κξήηε). 

 Αλεπαξθήο πξνώζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο κέζσ θαηλνηόκσλ ζπζθεπαζηώλ θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπο από ηε βηνκεραλία ή ηε βηνηερλία παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ.  

 Ζ θαιιηέξγεηα θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ απνηειεί κηθξό θιάδν γηα 

ην ζύλνιν ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη κηθξό κεξίδην ζην δηεζλέο εκπόξην. 

 Τπνηππώδεο ηππνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ. 

 Γηαζπνξά ησλ αγξνηηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ. 

 Έιιεηςε εκπεηξίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγθνκηδήο, μήξαλζεο, απνζήθεπζεο θαη 

κεηαθνξάο.  
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Πξννπηηθέο:  

Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά θαζώο θαη ηα πξντόληα ηνπο 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε δήηεζε ζηε δηεζλή αγνξά ιόγσ ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζηα θπηά απηά είλαη εύθνιε ε θαζεηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο 

παξαγσγήο), ρσξίο κεγάιεο επελδύζεηο από κηθξά εηαηξηθά ζρήκαηα, ζπλεηαηξηζκνύο 

θαη νηθνγελεηαθέο εθκεηαιιεύζεηο (Πνιπζίνπ, 2002). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

παξνπζία θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ ειιεληθή κειηζζνθνκία 

(θξνπκπήο, 1985). 

Ζ θαιιηέξγεηα θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ Διιάδα 

ζεσξείηαη δπλακηθή, θαζώο απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα ηελ αμηνπνίεζε κεηνλεθηηθώλ, 

νξεηλώλ ή εκηνξεηλώλ εθηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ηα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά 

επδνθηκνύλ πεξηζζόηεξν ζε ζύγθξηζε κε άιια είδε θπηώλ (Goliaris, 1997). ύκθσλα 

κε ηνλ Πεηξόπνπιν θαη ζπλ. (1994) ηα αξσκαηηθά θπηά ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα.  

Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά έρνπλ ηδηαίηεξν νηθνλνκηθό 

ελδηαθέξνλ ιόγσ ηεο κεγάιεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπο θαη ζα κπνξνύζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγώλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ ύπαηζξν (Σζόγθαο, 2005). Αθόκε, ε θαιιηέξγεηα 

απηή ζα κπνξνύζε λα δώζεη κηα ώζεζε ζηνλ αγξνηνπξηζκό πξνθεηκέλνπ λα 

νξγαλσζνύλ επηζθέςεηο ζε πεξηνρέο κε κεγάιε παξαγσγή αξσκαηηθώλ θπηώλ θαζώο 

θαη ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπο (Πνιπζίνπ, 2002). 

Παξάιιεια, ηα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά έρνπλ ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ζε λεξό, θπηνθάξκαθα θαη ιηπάζκαηα, ζπκβάιινληαο ζηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη κε ηελ θαιιηέξγεηα θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ κπνξεί λα ζηακαηήζεη 

ε αιόγηζηε ζπιινγή θαη εθκεηάιιεπζε ησλ απηνθπώλ θαξκαθεπηηθώλ θαη 

αξσκαηηθώλ θπηώλ.  
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1.4 Αιθέρια έλαια 

Χο αηζέξηα έιαηα νξίδνληαη ηα θύξηα αξσκαηνθόξα ζπζηαηηθά πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα θπηά θαη ηα νπνία είλαη δπλαηό λα παξαιεθζνύλ κέζσ απόζηαμεο, 

εθπίεζεο ή κε άιιεο κεζόδνπο, όπσο ε εθρύιηζε κε πηεηηθνύο δηαιύηεο. Χο αηζέξην 

έιαην νξίδεηαη ην πηεηηθό κείγκα νξγαληθώλ ελώζεσλ πνπ παξαιακβάλνληαη κε 

θπζηθνύο ηξόπνπο από έλα θπηηθό πιηθό (Καηζηώηεο θαη Υαηδνπνύινπ, 2010). 

Δθόζνλ ηα αηζέξηα έιαηα πεξηέρνπλ πηεηηθέο ελώζεηο, ηα κόξηά ηνπο εμαηκίδνληαη 

εύθνια θαη δηαζθνξπίδνληαη ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

όξγαλα όζθξεζεο, ηα δηεγείξνπλ θαη νδεγνύλ ζε κηα επράξηζηε αίζζεζε 

ραξαθηεξηζηηθή γηα ην θάζε είδνο. Ζ θύξηα κέζνδνο παξαιαβήο αηζέξησλ ειαίσλ 

είλαη ε πδξναπόζηαμε. Ζ πνηόηεηα ηνπ ειαίνπ εμαξηάηαη από ηελ επηδεμηόηεηα ηνπ 

ρεηξηζηή ηόζν ζηε δηαρείξηζε ηνπ απνζηαθηήξα όζν θαη ζηελ επηινγή θαη 

πξνεηνηκαζία ηνπ θπηηθνύ ειαίνπ. Σν αθαηέξγαζην αηζέξην έιαην πηζαλόλ λα 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξγαζία πξηλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπ, όπσο 

δηήζεζε (γηα ηελ απνκάθξπλζε λεξνύ) ή ξαθηλάξηζκα (γηα ηε κείσζε αλεπηζύκεησλ 

ζπζηαηηθώλ).  

Ζ πνηόηεηα ησλ αηζέξησλ ειαίσλ θπηώλ ηύπνπ «Ρίγαλεο» θαζνξίδεηαη από ηελ 

πνζνζηηαία πεξηεθηηθόηεηα θαη ηε ρεκηθή ζύζηαζή ηνπο. Οη παξάγνληεο απηνί 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε παξαιιαθηηθόηεηα αλάινγα κε ηνπο γνλόηππνπο ησλ εηδώλ, ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηε ιίπαλζε κε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαηά ηελ θαιιηέξγεηα (D’ 

Antuono et al., 2000; Novak et al., 2003), κε ηε ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ θπηώλ 

ξίγαλεο λα εμαξηάηαη θπξίσο από ηνλ γνλόηππν (Novak et al., 2003). 

Σα αηζέξηα έιαηα εληνπίδνληαη ζηα θύιια ησλ θπηώλ (επθάιππηνο, δάθλε), 

ζηα ζπέξκαηα ησλ θπηώλ (κνζρνθάξπδν), ζηα άλζε (γαξδέληα, ηξηαληαθπιιηά), ζην 

θινηό (θαλέιια), ζηνπο θαξπνύο (θάξδακν) θαη ζηηο ξίδεο (θαξόηα, ηδίληδεξ). Σα 

αηζέξηα έιαηα ησλ θπηώλ ηύπνπ «Ρίγαλεο» εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα θύιια θαη ζηηο 

ηαμηαλζίεο. 

1.4.1 Ο ρόλοσ των αιθέριων ελαίων ςτα φυτά 

Σα κνλνηεξπέληα θαη ζεζθηηεξπέληα παιαηόηεξα ζεσξνύληαλ κε ιεηηνπξγηθά 

«άρξεζηα κεηαβνιηθά πξντόληα» (Paech, 1950; Sandermann, 1962). Χζηόζν ηα 

ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη όηη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν σο ελδηάκεζα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θπηώλ κε ην πεξηβάιινλ (Croteau, 1992).  ύκθσλα κε ηνπο 
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Καηζίσηεο θαη Υαηδνπνύινπ (2010), νη δεπηεξνγελείο κεηαβνιίηεο ρξεζηκεύνπλ ζηα 

θπηά σο κέζα πξνζαξκνγήο ζηηο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη θσηόο, ζε ζπλζήθεο 

θαηαπόλεζεο, κόιπλζεο ή θαηά ησλ θπηνθάγσλ δώσλ.  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη νη ξόινη ησλ αηζέξησλ ειαίσλ είλαη νη 

παξαθάησ:  

 Πξνζηαζία ησλ θπηώλ από ηα έληνκα θαη ηα παξάζηηα, δηόηη ιόγσ ηνπ αξώκαηόο 

ηνπο εκπνδίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα θπηηθά όξγαλα (θξνπκπήο, 1985, 

Werker, 1993, Mahmoud & Croteau, 2002). 

 Πξνζηαζία ησλ θπηώλ από πςειέο ζεξκνθξαζίαο, δηόηη ιόγσ εμάηκηζεο απηώλ ε 

ζεξκνθξαζία ειαηηώλεηαη (θξνπκπήο, 1985). 

 Απνθπγή ζήςεο θπηηθώλ ηζηώλ από ην ξεηηλώδεο πεξηερόκελν πνιιώλ αεηζαιώλ 

θπηώλ πνπ θαιύπηνπλ ηηο πιεγέο ηνπ θινηνύ (θξνπκπήο, 1985). 

 Δπίηεπμε θαιύηεξεο γνληκνπνίεζεο θαη δηαζηαύξσζεο ησλ κε 

απηνγνληκνπνηνύκελσλ θπηώλ, αθνύ ην άξσκα ησλ αλζέσλ πνπ δηαρέεηαη ζην 

πεξηβάιινλ πξνζειθύεη ηα έληνκα (θξνπκπήο, 1985, Mahmoud & Croteau, 

2002). 

 Δπίδξαζε ζηε βιάζηεζε θαη ζηελ εδξαίσζε άιισλ θπηώλ γύξσ ηνπο 

(θξνπκπήο, 1985, Mahmoud & Croteau, 2002). 

Χζηόζν, από όιεο ηηο δηαζέζηκεο ζεσξίεο δε δίδεηαη ζαθήο απάληεζε γηα ην 

ξόιν ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ζηα θπηά. Ο ξόινο ηνπο πηζαλόλ λα είλαη ν ζπλδπαζκόο 

όισλ ησλ παξαπάλσ (θξνπκπήο, 1985). 

1.4.2 Παραγωγή αιθέριου ελαίου 

Όια ηα ελαέξηα κέξε θαη θπξίσο ηα θύιια ησλ θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

Lamiaceae έρνπλ κεγάιν αξηζκό αδελσδώλ θαη κε αδελσδώλ ηξηρώλ. Οη κε 

αδελώδεηο ηξίρεο βξίζθνληαη ζηα βιαζηηθά θαη ηα αλαπαξαγσγηθά κέξε ηνπ θπηνύ 

(Werker et al., 1985b). Βξίζθνληαη θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο ησλ θύιισλ κε ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο λα είλαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ θύιινπ (Bosabalidis, 2002). 

Οη αδελώδεηο ηξίρεο είλαη επηδεξκηθά πξνζαξηήκαηα κε πνιύπινθε αλαηνκηθή 

θαη ιεηηνπξγηθή δνκή (Bosabalidis, 2002) θαη ππεύζπλεο γηα ηελ παξαγσγή αηζέξηνπ 

ειαίνπ (Gershenzon et al., 1989). Ο αξηζκόο ησλ αδελσδώλ ηξηρώλ ζηα θύιια 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ (Bosabalidis & Kokkini, 1997; 
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Gavalas et al., 1998). Οη αδελώδεηο ηξίρεο βξίζθνληαη θπξίσο ζηα θύιια, αιιά 

απαληώληαη ζε όια ηα ελαέξηα κέξε ησλ θπηώλ ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae, όπσο 

ζηνλ θάιπθα, ζηε ζηεθάλε, ζηνπο ζηήκνλεο θαη ζηα θαξπόθπιια (Modenesi et al., 

1984; Werker et al., 1985b; Servettaz et al., 1994). Πξσηεύνληα ξόιν ζηελ παξαγσγή 

αηζέξηνπ ειαίνπ έρεη ε ππθλόηεηα ησλ αδελσδώλ ηξηρώλ ζηα θύιια (Bosabalidis, 

2002). 

Τπάξρνπλ δύν είδε αδελσδώλ ηξηρώλ ζηα θπηά ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae, νη 

θεθαινεηδείο ή κηθξήο δηάξθεηαο (capitates hairs) θαη νη αζπηδνεηδείο ή καθξάο 

δηάξθεηαο (peltate hairs). ηηο αζπηδνεηδείο ηξίρεο ηα αηζέξηα έιαηα παξάγνληαη 

ζηαδηαθά θαη ζπζζσξεύνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμνπλ ηα ώξηκα όξγαλα ηνπ 

θπηνύ ελώ ζηηο θεθαινεηδείο ε παξαγσγή ησλ αηζέξησλ ειαίσλ μεθηλά θαη ζηακαηά 

ηαρύηαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ ηα λεαξά όξγαλα ησλ θπηώλ (Russo et al., 

1998). Οη ηξίρεο απηέο απνηεινύληαη από κία βάζε, έλα ζηέιερνο θαη κία θεθαιή. 

Μέξνο ησλ αδελσδώλ ηξηρώλ είλαη θαη ηα επηδεξκηθά θύηηαξα, ηα νπνία πεξηβάιινπλ 

ηε βάζε ησλ ηξηρώλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηε δέζκεπζε ησλ θσηνζπλζεηηθώλ 

πξντόλησλ από ην ρισξεγρπκαηηθό κεζόθπιιν θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε βάζε ησλ 

ηξηρώλ (Bosabalidis, 2002). 

1.4.3 Παραλαβή των αιθέριων ελαίων από τα φυτά 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ είλαη 

πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηάο ηνπ. θνπόο ηεο 

επηινγήο κεηαμύ ησλ κεζόδσλ είλαη ην ηειηθό πξντόλ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην 

θνληά ζε ζύζηαζε κε ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ. Γηα λα επηηεπρζεί απηό ρξεηάδνληαη 

ήπηεο ζπλζήθεο απνκόλσζεο δειαδή ρακειή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κεζόδνπ. Ζ ρξήζε δηαιπηώλ θαζώο θαη νη πςειέο πηέζεηο θαη 

ζεξκνθξαζίεο ελδερνκέλσο λα αιιάμνπλ ηε κνξηαθή δνκή ησλ ελώζεσλ, λα 

θαηαζηξέςνπλ ηηο θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο θαη ην άξσκα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ. Γηα 

ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνύλ ππόςε νη παξαθάησ 

παξάγνληεο:  

 Σν είδνο θαη ην ηκήκα ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ, 

 Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θπηνύ ζε αηζέξην έιαην,  

 Ζ αμία ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ,  

 Ζ ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ. 
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1.4.3.1  Απόςταξη 

Σα αηζέξηα έιαηα παξαιακβάλνληαη από ην αληίζηνηρν θπηηθό πιηθό (θύιια, 

θνξκόο, θιαδηά, ξίδεο, άλζε) κε ηηο παξαθάησ ηερληθέο απόζηαμεο (θνπκπξήο, 1985, 

Man, J.,2001,  Caverio,1989, Raman G, 2002):  

 Απόζηαμε κε πδξαηκνύο (Steam Distillation – SD),  

 Τδξναπόζηαμε (Hydrodistillation – HD),  

 Μηθξναπόζηαμε κε πδξαηκνύο εθρύιηζεο κε νξγαληθό δηαιύηε 

(Microsteam Distillation – MSDE),  

 Απόζηαμε κε θελό (Vacuum Head Space Distillation – VHSD) θαη  

 Μηθξνθύκαηα (Microwave Assisted Extraction – MAE). 

Ζ πδξναπόζηαμε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο εξγαζηεξηαθή κέζνδνο. Ζ 

πδξναπόζηαμε είλαη κέζνδνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο πνπ 

δεκηνύξγεζε ν Clevenger ην 1928. Καηά ηελ απόζηαμε κε λεξό ην θπηηθό πιηθό πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε γπάιηλε θηάιε ζέξκαλζεο βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην 

λεξό πνπ βξάδεη (Καηζηώηεο & Υαηδνπνύινπ, 2013). Ζ κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε εξγαζηήξηα θαη ζε βηνκεραλίεο. 

Ζ ζπζθεπή Clevenger (Δηθόλα 7) απνηειείηαη από ην θύξην κέξνο πνπ 

πεξηέρεη έλα γπάιηλν θαηαθόξπθν ζσιήλα θαη ςπθηήξα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε 

έλα βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα (4ml x 0,05ml) κε ζηξόθηγγα. Έλαο ζσιήλαο 

επηζηξνθήο ηεο πδαηηθήο θάζεο ηνπ απνζηάγκαηνο ζπλδέεη ην θάησ κέξνο ηνπ 

βαζκνλνκεκέλνπ ζσιήλα κε ηνλ θαηαθόξπθν ζσιήλα. Σν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε 

ζθαηξηθή θηάιε ε νπνία ζεξκαίλεηαη.  

 

Δηθόλα 7: πζθεπή Clevenger 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πδξναπόζηαμεο αξρίδεη κε ηελ ζέξκαλζε ηεο θηάιεο όπνπ 

ην λεξό θαη νη πηεηηθέο νπζίεο πνπ απνηεινύλ ην αηζέξην έιαην πεξλνύλ ζηελ αέξηα 
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θάζε θαη πγξνπνηνύληαη ζηνλ ςπθηήξα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πάλσ άθξν ηεο 

ζπζθεπήο. Οη πγξνπνηεκέλνη πδξαηκνί κε ην αηζέξην έιαην ζρεκαηίδνπλ δύν 

ζηνηβάδεο κέζα ζηνλ βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα. Ζ ππεξθείκελε ζηνηβάδα είλαη ην 

αηζέξην έιαην, ελώ ε ππνθείκελε είλαη σο επί ην πιείζηνλ πδαηηθή πεξηέρνληαο κηθξή 

πνζόηεηα νπζηώλ ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ κε θάπνηα δηαιπηόηεηα ζην λεξό. Ζ πδαηηθή 

ζηνηβάδα επηζηξέθεη ζηελ θηάιε, ώζηε λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία ηεο απόζηαμεο 

κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε πνζόηεηα ηνπ ειαίνπ ζηελ θνξπθή ηνπ βαζκνλνκεκέλνπ 

ζσιήλα. ην ζεκείν απηό έρεη επηηεπρζεί ν αμηόπηζηνο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ησλ 

αηζέξησλ ειαίσλ ηνπ θπηνύ. ύκθσλα κε ηνπο αλαθεξζέληεο κειεηεηέο (Πνιπζίνπ & 

Σαξαληίιεο, 2008) ε δηαδηθαζία ηεο πδξναπόζηαμεο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ώξεο, 

απαηηεί κεγάιεο πνζόηεηεο δείγκαηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ιακβάλνπλ ρώξα 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ππνζηεί νμείδσζε 

ην δείγκα καο, κε απνηέιεζκα λα παξαιάβνπκε απόζηαγκα κε ζύζηαζε δηαθνξεηηθή 

από ηελ πξαγκαηηθή. Ζ ηαρύηεηα απόζηαμεο ξπζκίδεηαη από ηελ έληαζε ηεο 

ζέξκαλζεο, ε αύμεζε ηεο νπνίαο επηθέξεη ηε δηάζπαζε ησλ δηαθόξσλ ζπζηαηηθώλ 

ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηάο ηνπο.  

Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ: 

1. Απιή ρξήζε 

2. Μηθξό θόζηνο ηεο απνζηαθηηθήο ζπζθεπήο 

3. Δύθνιε κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο 

4. Δίλαη θαηάιιειε θαη γηα πιηθά όπσο ξίδεο, μύιν θαη θαξπνύο 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 

1. Γελ είλαη θαηάιιειε γηα κεγάιεο πνζόηεηεο θπηηθνύ πιηθνύ 

2. Πεξηζζόηεξν ρξνλνβόξα από άιιεο κεζόδνπο 

3. Ζ απόδνζε ζε αηζέξην έιαην είλαη ζρεηηθά κηθξή 

4. Ζ πνηόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ είλαη θαηώηεξε ιόγσ δηάζπαζεο νξηζκέλσλ 

επαίζζεησλ ζπζηαηηθώλ. 

 

1.4.4 Παραλλακτικότητα των αιθέριων ελαίων 
 

Ζ παξαιιαθηηθόηεηα ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ησλ θαξκαθεπηηθώλ θαη 

αξσκαηηθώλ θπηώλ έρεη πεξηγξαθεί από αξθεηνύο εξεπλεηέο. Σα θπηά κε ην εκπνξηθό 
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όλνκα «Ρίγαλε» παξνπζηάδνπλ κεγάιε παξαιιαθηηθόηεηα όζνλ αθνξά ζηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπο ζε αηζέξην έιαην θαη ζηελ πεξηεθηηθόηεηα απηνύ ζε θαξβαθξόιε, 

πηζαλόηαηα δηόηη αλαπηύζζνληαη ζε έλα κεγάιν εύξνο γεσγξαθηθώλ θαη θιηκαηηθώλ 

πεξηνρώλ (Bernath, 1997). Ζ απόδνζε ησλ αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ζε 

αηζέξην έιαην, θαζώο θαη ε ρεκηθή ζύζηαζε απηνύ πνηθίιεη από είδνο ζε είδνο θαη 

από πεξηνρή ζε πεξηνρή, αλάινγα κε ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρώλ 

πξνέιεπζήο ηνπο (Burkart & Buhler, 1997; Vokou et al., 1993; Karousou et al., 2005; 

Horwath et al., 2008).  

ε κειέηεο ζε θπηά ηύπνπ θαξβαθξόιεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ 

αλαθέξεηαη παξαιιαθηηθόηεηα ηόζν ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε έιαην όζν 

θαη ζηελ ρεκηθή ζύζηαζε απηνύ (Kokkini & Vokou, 1989; Kokkini & Vokou, 1993; 

Kirimer et al., 1995). Ζ επηξξνή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

θπηώλ ζε έιαην θαη ζηελ ρεκηθή ζύζηαζε απηνύ έρεη αλαθεξζεί ζε κειέηεο ζε 

αξσκαηηθά θπηά ηεο Κξήηεο (Karousou et al., 2005) θαη ηεο Νηζύξνπ (Kokkini & 

Vokou, 1993). Οη Vokou et al. (1993) αλαθέξνπλ όηη, ε παξαιιαθηηθόηεηα ζηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε αηζέξην έιαην θαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε απηνύ ζα 

κπνξνύζε λα απνδνζεί ζε πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, όπσο ην πςόκεηξν θαη ην 

θιίκα. Ζ παξαιιαθηηθόηεηα ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ αλαθέξεηαη 

από ηνπο Burkart & Buhler (1997), σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ηύπνπ 

ηεο αξσκαηηθήο βιάζηεζεο θαη αξθεηώλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Thymus vulgaris, ην νπνίν ζύκθσλα κε 

ηνπο Gouyon et al. (1986), όηαλ βξηζθόηαλ ζε μεξηθά νηθνζπζηήκαηα (Home 

environment), εμέθξαδε ηνπο πην ζύλζεηνπο ρεκεηόηππνπο (ζπκόιεο – θαξβαθξόιεο) 

θαη παξνπζίαδε κηθξή γελεηηθή παξαιιαθηηθόηεηα. Αληίζεηα, όηαλ αλαπηπζζόηαλ ζε 

ιηγόηεξν επλντθά πεξηβάιινληα (π.ρ. κεγαιύηεξε πγξαζία), ππήξρε κεγαιύηεξε 

γελεηηθή παξαιιαθηηθόηεηα θαη εκθαλίδνληαλ θαη άιινη ρεκεηόηππνη. ε απηή ηε 

βάζε, ε επίδξαζε ηεο θπζηνγεσγξαθίαο έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρεκηθή ζύζηαζε θαη θαηαλνκή ησλ αξσκαηηθώλ θπηώλ γλσζηώλ θαη σο ρεκεηόηππσλ 

(Karousou et al., 2005; Horwath et al., 2008). Οη δηαθπκάλζεηο ησλ θπξίσλ 

ζπζηαηηθώλ ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ζα κπνξνύζαλ λα απνδνζνύλ ζηηο δηαθπκάλζεηο 

ησλ θιηκαηηθώλ παξακέηξσλ (Arrebola, 1992; Piccaglia & Marotti, 1993; Omer et al., 

1994; Omer et al., 1998; Said-Al Ahl et al., 2009a). 

Οη Aminzadeh et al. (2010) αλαθέξνπλ όηη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, όπσο 

ην πςόκεηξν, ην αλζξαθηθό αζβέζηην, ην θάιην θαη ην pH, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν 
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ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θπηώλ ζε αηζέξην έιαην θαη ηε ρεκηθή ζύζηαζε απηνύ. Χο 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ αλαθέξνληαη θαη ηα 

ηρλνζηνηρεία, θαζώο είλαη γλσζηό όηη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην κεηαβνιηζκό ησλ 

θπηώλ (Bonner & Varner, 1975). 

 

1.5 Ποιοτικόσ και ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ των αιθέριων 

ελαίων 
 

Σα αηζέξηα έιαηα είλαη κείγκαηα πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ ζπζηαηηθώλ, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη ζεκαληηθόο ν δηαρσξηζκόο ή/θαη ε ηαπηνπνίεζή ηνπο (Huie, 

2002; Kaufmann & Christen, 2002). 

Ζ ρεκηθή αλάιπζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε αέξηαο 

ρξσκαηνγξαθίαο (Gas Chromatography - GC) (πνηνηηθή αλάιπζε) (Keravis, 1997). 

Οη Marston θαη Hostettmann (2009) αλαθέξνπλ όηη ε αέξηα ρξσκαηνγξαθία είλαη 

θαηάιιειε γηα πηεηηθά ζπζηαηηθά θαη ηδαληθή γηα ζύλζεηα κείγκαηα όπσο απηά ησλ 

αηζέξησλ ειαίσλ. 

Ο δηαρσξηζκόο ησλ ζπζηαηηθώλ γίλεηαη κέζσ ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζην πξνζξνθεκέλν πγξό ηεο ζηήιεο κε δηαθνξεηηθέο 

ηαρύηεηεο, νη νπνίεο εμαξηώληαη από ηηο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο αηκώλ θαη 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηε ζηαηηθή θάζε (Πνιπζίνπ & Σαξαληίιεο, 2007). Οη 

ζεκαληηθόηεξνη παξάκεηξνη ζηελ αέξηα ρξσκαηνγξαθία είλαη: 

 Ζ ζεξκνθξαζία εηζαγσγέα. 

 Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζηήιε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο ε ιεηηνπξγία ηνπ θνύξλνπ ηνπ ρξσκαηνγξάθνπ κπνξεί λα είλαη 

ηζόζεξκε ή απμνκεηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ δεύηεξε πεξίπησζε 

εθαξκόδεηαη ζπλήζσο όηαλ ην πξνο δηαρσξηζκό κείγκα απνηειείηαη 

ζπγρξόλσο από ζπζηαηηθά πςεινύ ζεκείνπ δέζεσο. 

 Ζ ξνή ηνπ θέξνληνο αεξίνπ. Ζ ξνή ηνπ θέξνληνο αεξίνπ παίδεη θαζνξηζηηθό 

ξόιν ζην δηαρσξηζκό ησλ ζπζηαηηθώλ ελόο κείγκαηνο. Ζ αθξηβήο κέηξεζε 

ηεο ηαρύηεηαο ξνήο ηνπ θέξνληνο αεξίνπ είλαη απαξαίηεηε, επεηδή νη ρξόλνη 

ζπγθξάηεζεο εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ ηαρύηεηα. 
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 Σν είδνο ηεο ζηήιεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηξηρνεηδείο ζηήιεο ζηηο 

νπνίεο ε πγξή ζηαηηθή θάζε κπνξεί λα είλαη πνιηθή, κεηξίσο πνιηθή ή κε 

πνιηθή. 

 Σν είδνο ηνπ αληρλεπηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο 

γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ ρξήζε αληρλεπηώλ ηνληζκνύ θιόγαο (FID) ή 

θαζκαηνκεηξίαο καδώλ (MS). 

 

Δηθόλα 8: Ζ δηάηαμε ελόο αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ 

 

Δηθόλα 9: Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC-MS) 

Οη θύξηεο κεηαβιεηέο ζηελ αέξηα ρξσκαηνγξαθία είλαη ε ζηαηηθή θάζε ηεο 

ζηήιεο θαη ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Οη κεηαβιεηέο απηέο πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηελ πνιηθόηεηα θαη ηελ πηεηηθόηεηα ησλ ππό δηαρσξηζκό ζπζηαηηθώλ. 

Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθώλ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ 

ζπγθξάηεζεο θαη ηε ζύγθξηζε ησλ θαζκάησλ κάδαο, κε ζύγθξηζε είηε κε ηα θάζκαηα 



 

41 

 

ησλ πξνηύπσλ κνξίσλ ή κε ηε ζύγθξηζε κε δεδνκέλα θάπνηαο αμηόπηζηεο 

βηβιηνζήθεο. Πνιιέο θνξέο ε ηαπηνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθώλ πξέπεη λα 

επηβεβαηώλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δείθηε ζπγθξάηεζεο Kovats (ζπγθξάηεζε 

ηνπ ρξόλνπ ζπγθξάηεζεο tRx ηεο άγλσζηεο νπζίαο κε ην tRA πξνηύπσλ αιθαλίσλ) ζε 

δπν ζηήιεο δηαθνξεηηθήο πνιηθόηεηαο (Lahlou, 2003) ή ζηελ ίδηα ζηήιε κε 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (Denayer & Tilquin, 1994). 

 

Δηθόλα 10: Υξσκαηνγξάθεκα πνπ απνθηήζεθε κε εθαξκνγή αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο GC-MS. 

 

1.5.1 Υαςματομετρία μαζών 

 

Ζ αλαιπηηθή ηερληθή ηαπηνπνηήζεσο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο αξρηθήο νπζίαο 

από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην θάζκα καδώλ ηεο, νλνκάδεηαη θαζκαηνκεηξία 

καδώλ (mass spectrometry, MS) θαη δελ απνηειεί θαζκαηνζθνπηθή ηερληθή. Ζ κνξθή 

ηνπ θάζκαηνο καδώλ, πνπ ιακβάλεηαη θάησ από απζηεξά ειεγρόκελεο ζπλζήθεο, 

είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο αξρηθήο νπζίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζή 

ηεο.   

Ζ θαζκαηνκεηξία καδώλ κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε ηελ αέξηα ρξσκαηνγξαθία 

(GC) ή ηελ πγξή ρξσκαηνγξαθία (LC) θαη παξέρεη ζηνλ αλαιπηή ηηο νλνκαδόκελεο 

―ζπλδπαζκέλεο ηερληθέο GC/MS ή LC/MS‖, πνπ ζήκεξα απνηεινύλ ηηο ζπλεζέζηεξεο 

ηερληθέο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε εμαηξεηηθά πνιύπινθσλ κεηγκάησλ 

νξγαληθώλ ελώζεσλ (Δηθόλεο 14,15,16) (Υαηδεησάλλνπ θαη Κνπππάξεο, 1990). 
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Δηθόλα 11: ύζηεκα θαζκαηνκεηξίαο απινύ ηεηξαπόινπ ζε ζπλδπαζκό κε πγξή (Agilent) (θάησ) 

θαη κε αέξηα ρξσκαηνγξαθία (πάλσ). 

Σα θύξηα ηκήκαηα ησλ θαζκαηνκέηξσλ καδώλ είλαη: 

1. ύζηεκα εηζαγσγήο δείγκαηνο 

2. Υξσκαηνγξαθηθό ζύζηεκα 

3. Πεγή ηόλησλ (αέξηα ρξσκαηνγξαθία) ή δηαζύλδεζε (πγξή 

ρξσκαηνγξαθία) 

4. Αλαιπηήο καδώλ 

5. Αληρλεπηήο 

6. Δπεμεξγαζηήο ζήκαηνο θαη ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη αλάγλσζεο 

πιεξνθνξηώλ 
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1.6 Φωρική αποτύπωςη φαρμακευτικών και αρωματικών 

φυτών 
 

Σα θαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά είλαη ηππηθά ηεο Μεζνγεηαθήο 

ρισξίδαο, πξνζαξκνζκέλα όκσο ζε έλα κεγάιν εύξνο θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ 

(Bernath, 1997). Ο Mashaly (2006) δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη νη εδαθηθέο παξάκεηξνη 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή θαη αθζνλία ελόο είδνπο ζε κηα πεξηνρή είλαη ε 

κεραληθή ζύζηαζε (άκκνο, ηιύο θαη άξγηινο), ην πνξώδεο ηνπ εδάθνπο, ε εδαθηθή 

πγξαζία, ηα θαηηόληα λαηξίνπ, θαιίνπ θαη αζβεζηίνπ, ε νξγαληθή νπζία, ην 

αλζξαθηθό αζβέζηην, ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα θαη ηα ζεηηθά θαη αλζξαθηθά άιαηα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σνπξθία αλαθέξεηαη όηη ε O. 

onites θαίλεηαη λα πξνηηκά ακκνπειώδε εδάθε (Gonuz & Ozorgucu, 1998). Σν 

Thymus pulegiooides θαίλεηαη λα πξνηηκά εδάθε κε κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε CaCO3, 

αιιά εκθαλίδεηαη αθόκε θαη ζε εδάθε πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αζβεζηνιηζηθά 

(Martonfi et al., 1994).  

Ζ παξαιιαθηηθόηεηα ησλ θπηώλ απηώλ ηόζν ζηελ απόδνζε ζε αηζέξην έιαην, 

όζν θαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε απηνύ είλαη δεδνκέλε (Kokkini & Vokou, 1989; Kirimer 

et al., 1995). Μάιηζηα έρεη αλαθεξζεί δηαθύκαλζε ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο 

θαξβαθξόιεο ζην αηζέξην έιαην θπηώλ Origanum vulgare ζηελ Διιάδα από ίρλε έσο 

95% (Kokkini et al., 1991). Ζ παξαιιαθηηθόηεηα απηή ζηελ ρεκηθή ζύζηαζε 

(δηαθνξεηηθνί ρεκεηόηππνη) απνδίδεηαη ζηε αιιειεπίδξαζε ηνπ ηύπνπ ηεο 

αξσκαηηθήο βιάζηεζεο θαη αξθεηώλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ (Burkart & 

Buhler, 1997). Οη Gouyon et al. (1986) αλαθέξνπλ όηη ε εκθάληζε θαηλνιηθώλ ή κε 

ρεκεηνηύπσλ ζε θπηά Thymus vulgaris εμαξηάηαη από ην πεξηβάιινλ. ύκθσλα κε 

ηνπο Figueiredo et al. (2008), ν ηύπνο θαη ε ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο ζεσξνύληαη 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηε ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ 

ειαίνπ ησλ αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. 

Γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό όηη ε εκθάληζε ηόζν ησλ ίδησλ ησλ αξσκαηηθώλ 

θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ όζν θαη ησλ δηάθνξσλ ρεκεηνηύπσλ ηνπο εμαξηάηαη από 

πνιινύο παξάγνληεο, νη νπνίνη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Παξαδνζηαθά, ε ρσξηθή 

παξαιιαθηηθόηεηα εδαθηθώλ ή άιισλ δεδνκέλσλ απνηππσλόηαλ κε ηε ρξήζε 

ραξηώλ, νη νπνίνη δελ ήηαλ εύθνια επεμεξγάζηκνη θαη απέθξππηαλ πιεξνθνξίεο, 

θαζώο ηα δεδνκέλα ζπλνςίδνληαλ ζε νκάδεο π.ρ. εδαθηθνί ράξηεο. Σα πζηήκαηα 

Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GIS) κπνξνύλ λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 
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θαιύηεξε θαηαλόεζε απηήο ηεο παξαιιαθηηθόηεηαο, θαζώο απνηεινύλ έλα ινγηζκηθό 

εξγαιείν θαηάιιειεο αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζεο γηα ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, 

ελεκέξσζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε όισλ ησλ ηύπσλ ησλ 

γεσθσδηθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ (Burrough 1986, Maguire, 1991). 

 

1.6.1  υςτήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠ) 

 

Σα Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα (ΓΠ ή GIS – Geographic 

Information System) είλαη ζπζηήκαηα απηόκαηεο γεσγξαθηθήο επεμεξγαζίαο πνπ 

πεξηγξάθνπλ αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ ζε ζρέζε κε: α) ηε ζέζε ηνπο σο 

πξνο έλα ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, β) παξακέηξνπο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θαη γ) ηνπο ηνπνινγηθνύο ζπλδέζκνπο πνπ έρνπλ κε άιια 

αληηθείκελα. Σα ΓΠ δελ είλαη απιά ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο κε Ζ/Τ (Computer 

Graphics). Σερληθέο απηόκαηεο ζρεδίαζεο ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε ζε έλα θαιό ΓΠ 

αιιά ζηα ΓΠ κεγάιε ζπνπδαηόηεηα έρνπλ παξάιιεια κε ηηο ρσξηθέο θαη νη κε 

ρσξηθέο πιεξνθνξίεο (Κόιιηα Β. θ.α, 2013). 

 

1.6.1.1  Γεωγραφικϋσ πληροφορύεσ 

 

Οη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο δηαθξίλνληαη ζε ραξηνγξαθηθέο θαη ζε 

πεξηγξαθηθέο. 

Οη ραξηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη: 

 ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζέζε θαη ζην ζρήκα ελόο θαηλνκέλνπ ζηε 

γε (γεσκεηξία ηνπ ρώξνπ), θάλνληαο δειαδή δπλαηό ηνλ εληνπηζκό ελόο 

θαηλνκέλνπ ζην έδαθνο, απνδίδνληαο ηαπηνρξόλσο θαη ην ζρήκα ηνπ ή ηελ 

έθηαζή ηνπ π.ρ. πδξνγξαθηθό δίθηπν κηαο πεξηνρήο (ζρήκα, κήθνο), ηηο θιίζεηο 

θαη εθζέζεηο ησλ εδαθώλ. 

 ζε πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηνπνινγία ηνπ ρώξνπ, δειαδή ηηο 

ζρέζεηο (ζύλδεζε, ζπλέρεηα, γεηηλίαζε) πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ησλ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ρώξνπ, π.ρ. παξαπόηακνη ελόο πνηακνύ. 

Οη ραξηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη ζε γεσγξαθηθή βάζε 

δεδνκέλσλ. Κπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη νη ζπληεηαγκέλεο. 
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Οη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ραξαθηεξηζηηθά, πνηνηηθά ή πνζνηηθά, 

ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρώξν. Γηα παξάδεηγκα, ν ραξαθηεξηζκόο κηαο 

ρξήζεο γεο είλαη κηα πνηνηηθή πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία, ελώ ε έθηαζε ηεο είλαη κηα 

πνζνηηθή πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. Οη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο απνζεθεύνληαη ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο πξνεγνύκελεο βάζεηο ησλ 

ραξηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. 

1.6.1.2  Χαρακτηριςτικϊ των ΓΠ 

 

Σα ΓΠ δηαθξίλνληαη ζε δηαλπζκαηηθά θαη πιεγκαηηθά. Ζ δηάθξηζε νθείιεηαη 

ζηνλ ηξόπν απνζήθεπζεο ησλ ραξηνγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ. ηα δηαλπζκαηηθά 

(vector) ΓΠ ε απνζήθεπζε γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ (ζεκείν, γξακκή, πνιύγσλν). ηα πιεγκαηηθά (raster) ε πεξηνρή ρσξίδεηαη, 

κε ηε βνήζεηα ελόο λνεηνύ θαλάβνπ, ζε θπςέιεο, ζπλήζσο ηεηξάγσλεο. Κάζε θπςέιε 

αλάινγα εάλ έρεη δεδνκέλα ή όρη, παίξλεη κηα ηηκή.  

Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό – δπλαηόηεηα (ηεο νπνίαο όκσο πξέπεη λα γίλεη 

ζσζηή ρξήζε θαηά ηελ αλάπηπμε ελόο ΓΠ κηαο πεξηνρήο) είλαη ε δηαζηξσκάησζε 

ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ (Καιύβαο & Παπαεπζηαζίνπ 1995, Maguire, 1991). 

Απηή αλαθέξεηαη ζηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ρσξηθήο ή πεξηγξαθηθήο, ζε 

επίπεδα (layers) νκνηνγελώλ πιεξνθνξηώλ.  

Έλα ΓΠ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από ηα εμήο ππνζπζηήκαηα:  

 πιινγή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη 

ζε έλα ΓΠ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο πεγέο (π.ρ. ράξηεο, αεξνθσηνγξαθίεο, 

δνξπθνξηθέο εηθόλεο, πίλαθεο, θιπ.), αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη 

ρξνληθέο ζηηγκέο θαη κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε αλαινγηθή ή ςεθηαθή κνξθή.  

 Απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαρείξηζε γεληθά ησλ 

ρσξνρξνληθώλ δεδνκέλσλ ελόο ΓΠ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελόο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, ρεζηαθώλ ή κε (Data Base Management 

System, DBMS, Relational or not), πνπ επηηξέπεη γξήγνξν εληνπηζκό ηνπο 

από ην ρξήζηε γηα αλάιπζε, αθξηβή αλαβάζκηζε θαη δηόξζσζε.  

 Υεηξηζκόο θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Μεξηθέο από ηηο επεμεξγαζίεο 

είλαη: Μεηαηξνπέο ζηηο δνκέο ησλ δεδνκέλσλ, γεσκεηξηθέο πξάμεηο ζηα 

ρσξηθά δεδνκέλα (ζηξνθή ππό θάπνηα γσλία, αιιαγή ηεο θιίκαθαο, αιιαγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ, θιπ.), ηνπνγξαθηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 
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(γεηηνληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζύλδεζκνη, ιαλζαζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, θιπ.), 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη γεσζηαηηζηηθή αλάιπζε, αιιεινζπζρέηηζε επηπέδσλ, 

ζύλζεζε, κεηξήζεηο γξακκώλ θαη ηόμσλ, αλάθηεζε ρσξηθώλ θαη κε 

δεδνκέλσλ, θιπ.  

 Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Σαπηόρξνλε παξνπζίαζε/επίζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ επεμεξγαζηώλ ζε ράξηεο ή θαη πίλαθεο ζε κηα πνηθηιία 

από κέζα, όπσο ραξηί, δηαθάλεηεο, νζόλεο, καγλεηηθά κέζα, κε ρξήζε 

ζπζθεπώλ όπσο εθηππσηέο αθίδσλ, laser, inkjet, plotters. 

 

1.6.2 Παγκόςμιο ύςτημα Εντοπιςμού θέςησ (GPS) 

 

Ζ ηερλνινγία πνπ παξέρεηαη από ηα GPS είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ γεσξγηθώλ θαη θπζηθώλ πόξσλ. Σν GPS είλαη έλα ζύζηεκα πινήγεζεο, πνπ 

αμηνπνηεί δνξπθνξηθά ζήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζηείιεη πιεξνθνξίεο ζε έλα δέθηε 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ρξήζηεο 

από ην δνξπθνξηθό ζήκα αθνξνύλ θπξίσο ην γεσγξαθηθό πιάηνο θαη κήθνο 

(ζπληεηαγκέλεο), ην πςόκεηξν πνπ βξίζθεηαη, ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη, ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο, ηελ απόζηαζε πνπ έρεη δηαλπζεί θηι. Σν GPS ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηα GIS πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνύλ ηα δεδνκέλα κε έλαλ θαηαλνεηό θαη 

ρξεζηηθό ηξόπν (Lass & Callihan, 1993). 

 

1.6.2.1  Εφαρμογϋσ των υςτημϊτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και 

του Παγκόςμιου υςτόματοσ Εντοπιςμού Θϋςησ 

 

Οη ηερλνινγίεο ησλ GIS θαη GPS κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κεκνλσκέλα ή 

ζε ζπλδπαζκό αλάινγα κε ην ζηόρν πνπ ζέηεη ν εθαξκνζηήο θαη ηελ πνιππινθόηεηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζέιεη λα επηιύζεη. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα ζπζηήκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη από δηάθνξεο επηζηήκεο, όπσο ε νηθνινγία, ε γεσξγία, ε 

εδαθνινγία θαη γεληθά από γεσηερληθέο επηζηήκεο.  

Κάπνηεο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο είλαη νη εμήο: θαζνξηζκόο 

δεηγκαηνιεπηηθώλ πεξηνρώλ, δεκηνπξγία ραξηώλ ρξήζεο γεο, κειέηε ηεο θαηαλνκήο 

ησλ ηύπσλ ηνπ εδάθνπο, κειέηε ηεο θαηαλνκήο ηεο βιάζηεζεο θηι.  

Ο ζπλδπαζκόο ησλ δπν κεζόδσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο κειέηεο 

όπσο γηα ηε ρσξηθή απνηύπσζε ηνπ Hippophae rhamnoides ζηα Ηκαιάτα (Roy et al., 
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2001) θαη γηα ηε ραξηνγξάθεζε βηνηόπσλ ζηελ Σνπξθία (Yılmaz et al., 2010). Οη 

Pirbalouti et al. (2008) ρξεζηκνπνίεζαλ ηα GIS γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ρξήζεο πεξηνρώλ ηνπ βνξεηνδπηηθνύ Ηξάλ γηα θαιιηέξγεηα θαλόιαο (Brassica napus). 

Σα GIS έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο παξαιιαθηηθόηεηαο 

ηνπ Thymus daenensis ζην θεληξηθό θαη δπηηθό Ηξάλ (Pirbalouti et al., 2011) θαη γηα 

ηε κειέηε ηεο ρσξηθήο επηξξνήο ζηε ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπ καύξνπ 

πηπεξηνύ (Piper nigrum) ζηελ Ηλδία (Parthasarathy et al., 2008). ηελ Διιάδα νη 

γεσρσξηθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ρσξηθή απνηύπσζε ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ησλ γελώλ Origanum, Satureja θαη 

Corydothymus ηεο λήζνπ Ηθαξίαο θαζώο θαη γηα ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

Ηππνθξάηεησλ θαξκαθεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ Κσ.  

 

1.6.3 Παρακολούθηςη φυτειών με χρήςη δεικτών βλάςτηςησ 

 

Οη δείθηεο βιάζηεζεο είλαη ζπλήζσο ν ζπλδπαζκόο ζεκάησλ από θαλάιηα ηνπ 

ξαδηνκέηξνπ. Απηνί νη δείθηεο παξέρνπλ θαιύηεξεο πιεξνθνξίεο από ηα αλεμάξηεηα 

θαλάιηα ζε θπηηθνύο παξακέηξνπο όπσο είλαη ε έθηαζε ηεο θπηνκάδαο, ε βξεγκέλε 

θαη πγξή βηνκάδα, ην ύςνο ηνπ θπηνύ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θύιινπ ζε λεξό. 

Δπνκέλσο, νη κεηαβνιέο ησλ θαζκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο βιάζηεζεο σο 

ζπλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία (Μαξθνγηάλλε, 

Β., 2010).  

Οη δείθηεο βιάζηεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο σο δείθηεο αλάιπζεο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο θπηνθάιπςεο κηαο πεξηνρήο, κεηαμύ ηεο βιάζηεζεο απηήο θαη 

άιισλ παξαγόλησλ. Ο δείθηεο NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

ζεσξείηαη βαζηθό εξγαιείν παξαθνινύζεζεο ησλ επνρηαθώλ αιιαγώλ ηεο βιάζηεζεο 

θαη βαζίδεηαη ζηηο ηδηόηεηεο αλάθιαζεο ησλ πεξηνρώλ βιάζηεζεο ζε ζύγθξηζε κε ηα 

ζύλλεθα, ην λεξό, ην ρηόλη από ηε κία πιεπξά, ηνπο βξάρνπο θαη ηα γπκλά εδάθε από 

ηελ άιιε. Σα ηξία ζηνηρεία ηεο βιάζηεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θαζκαηηθή πνζόηεηα 

θαη πνηόηεηα ηεο ειηαθήο αληαλαθιώκελεο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαη νη δνξπθόξνη 

είλαη ε αθζνλία, ε ζύλζεζε θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη (Μαξθνγηάλλε, 

Β., 2010).  

Μηα κέζνδνο θαζκαηηθήο ελίζρπζεο είλαη ν δείθηεο βιάζηεζεο NDVI, ν 

νπνίνο όρη κόλν αλαδεηθλύεη ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ βιάζηεζε ζηελ εηθόλα, αιιά 
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δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πόζν πγηή είλαη ηα θπηά. Ο θαλνληθνπνηεκέλνο 

δείθηεο βιάζηεζεο απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε θαη απαξαίηεηε παξάκεηξν γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο βιάζηεζεο θαη έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη έλαο ζεκαληηθόο θαη 

απνηειεζκαηηθόο δείθηεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

θπηνθάιπςεο, ζηελ νηθνινγηθή παξαθνινύζεζε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο βηνκάδαο, ζηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ζηνλ ππνινγηζκό ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγηθόηεηαο, ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαζώο θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο παξαθνινύζεζεο (Μαξθνγηάλλε, Β., 2010).  

Ζ βαζηθή αξρή γηα ην NDVI έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη, ηα θύιια εμαηηίαο ηεο 

ζπνγγώδνπο θάησ επηθάλεηαο ηνπο, αλαθινύλ πνιύ πεξηζζόηεξν θσο ζηελ πεξηνρή 

ηεο εγγύο εξπζξάο αθηηλνβνιίαο. Όηαλ όκσο ην θπηό βξίζθεηαη ππό πδαηηθή 

θαηαπόλεζε ή θάπνηνπ άιινπ είδνπο ζηξεο, απηή ε ζπνγγώδεο επηθάλεηα αξρίδεη λα 

θαηαξξέεη θαη ην θύιιν αλαθιά όιν θαη ιηγόηεξν εγγύο εξπζξά αθηηλνβνιία, ρσξίο 

όκσο λα κεηαβιεζεί ε αλάθιαζε ζην νξαηό θάζκα. Δπνκέλσο ζπλδπάδνληαο απηά ηα 

2 ζηνηρεία, είλαη δπλαηό λα δηαθνξνπνηεζνύλ θπηά από αιιά αληηθείκελα κε-θπηά, 

θαζώο θαη πγηή από θαηαπνλεκέλα θπηά (Δηθόλα 12). 

 

Δηθόλα 12: Αλάθιαζε θσηόο γηα έλα λεθξό, ππό θαηαπόλεζε θαη πγηέο θύιιν 

 



 

49 

 

Ο δείθηεο βιάζηεζεο NDVI δεκηνπξγήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηε 

δνξπθνξηθή εηθόλα Landsat-1 (Kriegler et al., 1969), κε γεσκεηξηθή δηόξζσζε. 

Παίξλεη ηηκέο από ην -1 έσο ην 1 θαη ππνινγίδεηαη από ηε δηαθνξά ηνπ ππέξπζξνπ θαη 

ηνπ εξπζξνύ δηαηξνύκελσλ κε ην άζξνηζκα απηώλ. Οη αξλεηηθέο ηηκέο δειώλνπλ 

ζάιαζζα ελώ νη ηηκέο ζεηηθέο θαη κηθξόηεξεο από 0,1 θαλεξώλνπλ γπκλό έδαθνο.  

 

Όπνπ: 

NDVI = θαλνληθνπνηεκέλνο δείθηεο βιάζηεζεο 

pnir= Δγγύο ππέξπζξν θαλάιη ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο 

pred= Δξπζξό θαλάιη ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο  
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1.7 κοπόσ τησ μελέτησ 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ξίγαλεο 

Origanum x intercedens σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμήο ηεο, ηα απνδνηηθά θαη 

ρεκεηνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο θπηείαο κε ρξήζε 

γεσρσξηθώλ ηερλνινγηώλ θαη κεζόδσλ ρσξηθήο αλάιπζεο.  
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2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Περιοχή Μελέτησ: πάτα Αττικήσ 
 

Ζ Αηηηθή βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο θεληξηθήο Διιάδνο κε 

ζπληεηαγκέλεο 38°4′59.88″N, 23°30′0″E θαη θαιύπηεη έθηαζε 383km² (Katsoulis, 

1987).  

ηε λόηηα θαη λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο επηθνηλσλεί κε ηνλ αξσληθό θόιπν, 

ελώ ε ππόινηπε πεξηβάιιεηαη από βνπλά. Σν θιίκα ησλ Αζελώλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

κεζνγεηαθό, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 18°C. Σα θαινθαίξηα είλαη δεζηά θαη μεξά, 

κε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία 25,8°C θαη κέζε κέγηζηε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία 

ηνπο 31°C. Οη ρεηκώλεο είλαη ήπηνη, κε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ηνπο 9,4°C, ελώ 

ε ειάρηζηε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ζπαλίσο πέθηεη θάησ από 

ηνπο 0°C (Katsoulis, 1988; Katsoulis, 1987; Koutsoyiannis and Baloutsos, 2000). H 

κέζε εηήζηα βξνρόπησζε είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 400mm θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο από 

ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Φεβξνπάξην (Katsoulis, 1988). Σν ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο 

απνηειείηαη από Μεζνδσηθά (γθξίδν αζβεζηόιηζν, αξγηιηθό ζρηζηόιηζν θαη 

αζβεζηνιηζηθέο κάξγεο) θαη θαηλνδσηθά (αξγηιηθά θαη καξγώδε θαζηδήκαηα, κάξγεο) 

ζηξώκαηα (Lepsius, 1893). Ζ βηνπνηθηιόηεηα ηεο Αζήλαο είλαη εμαηξεηηθά πινύζηα 

θαη απνηειείηαη από 1.084 θπηηθά είδε (Sarlis, 1994).  

Ζ έξεπλα εθπνλήζεθε ζηνλ πεηξακαηηθό αγξό ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, ν νπνίνο αλήθεη ζην Γήκν πάησλ-Αξηέκηδνο θαη εθηείλεηαη από ηελ 

πεδηάδα ησλ Μεζνγείσλ (πνπ νξηνζεηείηαη από ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο Πεληέιεο, 

ηνπ Τκεηηνύ θαη ηεο Μεξέληαο) θαη ηελ Αηηηθή Μεζνγεηαθή γε έσο θαη ηα παξάιηα 

ηνπ Ν. Δπβντθνύ (Δηθόλα 13). 

 

Δηθόλα 13: Απεηθόληζε πεξηνρήο πεηξακαηηθνύ αγξνύ 
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2.2 Μετεωρολογικά δεδομένα 

 

Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πξνήιζαλ από ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Δζληθνύ 

Αζηεξνζθνπίνπ Αζελώλ (ΔΑΑ) (http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp). 

Παξαηίζεληαη δηαγξακκαηηθά ε ειάρηζηε, ε κέγηζηε θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία αλά 10 

εκέξεο, θαζώο θαη ην ύςνο βξνρόπησζεο αλά 10 εκέξεο από ηνλ Ηαλνπάξην 2019 

(κήλαο εγθαηάζηαζεο ηεο θπηείαο) έσο θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2019 (ηέινο βηνινγηθνύ 

θύθινπ ησλ θπηώλ) γηα ηελ πεξηνρή ησλ πάησλ.  

 

2.3 Περιοχή προέλευςησ φυτικού υλικού 
 

Ζ Ηθαξία είλαη ην δπηηθόηεξν ειιεληθό λεζί ηνπ αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. Έρεη 

έθηαζε 255 km
2
 θαη νξζνγώλην ζρήκα (40 km κήθνο θαη 9 km κέγηζην πιάηνο). 

Οιόθιεξν ην λεζί θαηαιακβάλεηαη από ην βνπλό Αζέξαο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

από κηα απόηνκε λόηηα πιεπξά θαη κηα πην νκαιή Βόξεηα (Christodoulakis, 1996). 

Σν θιίκα ηεο Ηθαξίαο ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθό κε ήπηνπο ρεηκώλεο θαη 

παξαηεηακέλα μεξά θαη δεζηά θαινθαίξηα. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη 18,9
o
C. 

Ζ κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία παξαηεξείηαη ην Φεβξνπάξην (9
ν
C) θαη ε κέζε 

κέγηζηε ηνλ Ηνύιην (29,3
ν
C). Οη επηθξαηνύληεο άλεκνη ην θαινθαίξη είλαη θπξίσο 

Βόξεηνη θαη Βνξεηναλαηνιηθνί ελώ ην ρεηκώλα Νόηηνη θαη Ννηηναλαηνιηθνί. Ζ κέζε 

εηήζηα βξνρόπησζε είλαη 579,8 mm. Σν κεγαιύηεξν ύςνο βξνρόπησζεο 

παξαηεξείηαη ηνλ Ηαλνπάξην ελώ ην κηθξόηεξν ηνλ Αύγνπζην. Ζ μεξή πεξίνδνο 

δηαξθεί από ην Απξίιην έσο θαη ηνλ Οθηώβξην (Mavrokordopoulou et al., 2006). 

Ζ λήζνο Ηθαξία αλήθεη ζην Κπθιαδίηηθν ηόμν ηεο γεσηεθηνληθήο δώλεο. Σν 

δεύηεξν κηζό ηκήκα ηνπ λεζηνύ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από γξαληηηθά θαη 

γξαλνδηνξίηηθα πεηξώκαηα ελώ ην αλαηνιηθόηεξν ηκήκα από γλεπζηηηθά. Σν θεληξηθό 

ηκήκα, έσο ην αλαηνιηθό άθξν, απνηειείηαη από πξάζηλνπο ζρηζηόιηζνπο θαη 

θπιιίηεο πνπ απνηεινύλ θαη ηα παιαηόηεξα πεηξώκαηα ηνπ λεζηνύ. Καηά κέξε 

παξαηεξνύληαη ηκήκαηα καξκάξνπ θαζώο θαη ηκήκαηα ηδεκαηνγελώλ θαη 

αινπβηαθώλ πεηξσκάησλ (Christodoulakis, 1996). 

Ζ ρισξίδα ηεο λήζνπ Ηθαξίαο ζπλίζηαηαη από 829 taxa από 92 νηθνγέλεηεο θαη 

401 γέλε. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ taxa πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ηθαξία αλήθνπλ ζε ηξεηο 

νηθνγέλεηεο (Fabaceae, Asteraceae θαη Poaceae). Οη νηθνγέλεηεο Caryophylaceae, 

http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp
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Cruciferae, Lamiaceae θαη Umbelliferae εθπξνζσπνύληαη ηθαλνπνηεηηθά. Σα 

αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά Origanum onites θαη Origanum vulgare ssp. 

hirtum απαληώληαη ζηε λήζν Ηθαξία (Cristodoulakis, 1996). 

 

 

2.4 Επιλογή Υυτικού Τλικού 
 

Σν θπηηθό είδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα κειέηε ήηαλ ην πβξίδην 

Origanum x intercedens, ην νπνίν έρεη πξνθύςεη από δηαζηαύξσζε ηεο ειιεληθήο 

ξίγαλεο Origanum vulgare ssp. hirtum L. θαη ηεο λεζηώηηθεο ξίγαλεο Origanum 

onites L.. Σν παξαπάλσ είδνο πξνήιζε από ηε λήζν Ηθαξία κεηά από αμηνιόγεζε σο 

πξνο ηελ απόδνζή ηνπ ζε αηζέξην έιαην θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα απηνύ ζε 

θαξβαθξόιε, γηα ηηο αλάγθεο πξνεγνύκελεο δηαηξηβήο, όπνπ είρε εγθαηαζηαζεί 

κεηξηθή θπηεία ζην αγξόθηεκα ηνπ Γ.Π.Α. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνηνκνξθία ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ εηδώλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν αγελήο πνιιαπιαζηαζκόο ησλ θπηώλ, θόβνληαο ηνπο πιάγηνπο 

βιαζηνύο από ηα κεηξηθά θπηά πνπ ππήξραλ ζην Γ.Π.Α. δεκηνπξγώληαο έηζη 

κνζρεύκαηα ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζεξκαηλόκελν ζάιακν πδξνλέθσζεο, εληόο 

ππνζηξώκαηνο ηύξθε θαη πεξιίηε (1:1) κεηά από εκβάπηηζε ηνπο ζε νξκόλε 

ξηδνβνιίαο (IBA ζπγθέληξσζεο 1000ppm) γηα 1 ιεπηό. Έπεηηα από 15 εκέξεο ηα 

κνζρεύκαηα είραλ ξηδνβνιήζεη (πνζνζηό επηηπρίαο 95 – 100 %) θαη ηνπνζεηήζεθαλ 

γηα εγθιηκαηηζκό κε ζηαδηαθή έθζεζή ηνπο ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (Δηθόλα 14). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 14: Γεκηνπξγία κνζρεπκάησλ Origanum x 

intercedens 
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2.5 Εγκατάςταςη πειραματικών αγρών 
 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2019 ζηνλ 

πεηξακαηηθό αγξό ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηα πάηα Αηηηθήο. Οη 

απνζηάζεηο θύηεπζεο πνπ εθαξκόζζεθαλ είλαη 70 εθ. κεηαμύ ησλ γξακκώλ θαη 40 εθ. 

επί ηεο γξακκήο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ πεηξακαηηθνύ αγξνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

7κ. x 20κ (Δηθόλα 15). 

 

Δηθόλα 15: Απεηθόληζε πεηξακαηηθνύ αγξνύ 

 

ηηο 18 Απξηιίνπ 2019 ρσξίζηεθαλ ηα πεηξακαηηθά ηεκάρηα θαη 

εθαξκόζηεθαλ νη ηέζζεξηο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζύκθσλα κε ην ζρέδην ησλ 

Σπραηνπνηεκέλσλ Πιήξσλ Οκάδσλ (Σ.Π.Ο.) κε 3 επαλαιήςεηο όπσο απεηθνλίδεηαη 

ζηελ Δηθόλα 16. Γεκηνπξγήζεθαλ 12 πεηξακαηηθά ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 2κ x 5κ ην 

θαζέλα. Σν θάζε ηεκάρην πεξηείρε πεξίπνπ 30 θπηά. Οη επεκβάζεηο ιίπαλζεο πνπ 

εθαξκόζηεθαλ ήηαλ: 0,4,8 θαη 12 κνλάδεο αδώηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε ληηξηθή 

ακκσλία (33,5 – 0 – 0). 
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Δηθόλα 16: ρεκαηηθή απεηθόληζε επεκβάζεσλ ιίπαλζεο 

 

 

2.5.1 τοιχεία για τον πειραματικό αγρό 

 

Γεηγκαηνιεςία εδάθνπο πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ εθαξκνγή ιίπαλζεο 

ζηνλ αγξό θαζώο θαη κεηά ηε ζπγθνκηδή. Πξηλ εθαξκνζηεί ε ιίπαλζε ζπιιέρζεθε 

δείγκα εδάθνπο από 5 ζεκεία ζηελ θάζε επαλάιεςε γηα εδαθηθή αλάιπζε. Σν βάζνο 

ζπιινγήο ήηαλ 20 – 30 εθ.. ηελ δεύηεξε δεηγκαηνιεςία ζπιιέρζεθε έδαθνο από 3 

ζεκεία ζηελ θάζε επέκβαζε ιίπαλζεο (0, 4, 8, 12). Ζ δεηγκαηνιεςία απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ εκέξα ηεο ζπγθνκηδήο. 

 

Από ηελ αλάιπζε δεηγκάησλ ηνπ εδάθνπο από ηνλ πεηξακαηηθό αγξό ησλ 

πάησλ πξνέθπςε όηη ην έδαθνο είλαη πειώδεο (κέζεο ζύζηαζεο), ειαθξά αιθαιηθό 
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κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αλζξαθηθό αζβέζηην θαη πνιύ ρακειή νξγαληθή νπζία. 

Παξαηεξήζεθαλ πνιύ ρακειά πνζνζηά ζε νιηθό άδσην, ππήξρε επάξθεηα θσζθόξνπ, 

θαιίνπ, λαηξίνπ θαη καγλεζίνπ ελώ βξέζεθε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αζβέζηην. 

 

2.5.2 Καλλιεργητικέσ φροντίδεσ του πειραματικού αγρού 

 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ξίγαλεο Origanum x intercedens πξαγκαηνπνηήζεθε ππό 

μεξηθέο ζπλζήθεο, θαζώο άξδεπζε εθαξκόζηεθε κόλν ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. ηελ θπηεία δελ έγηλε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ ζηελ 

πξνζπάζεηα αμηνιόγεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη επξσζηίαο ηεο θπηείαο ρσξίο ηε 

βνήζεηα εμσγελώλ παξαγόλησλ. Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ έγηλε απνθιεηζηηθά 

κε θαιιηεξγεηηθά κέζα (ζθάιηζκα 2 -3 θνξέο ην κήλα). Σα δηδάληα πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηνλ αγξό ήηαλ: ε κνιόρα (Malva sylvestris), ε αγξηνβξώκε (Avena 

barbata), ην ιόιην (Lolium  perenne), ε ηζνπθλίδα (Urtica urens), ην αγξηνζίλαπν 

(Sinapis arvensis), ην θαπλόρνξην (Fumaria officinalis), ν γεξκαλόο (Solanum 

elaeagnifolium), ην ρακνκήιη (Chamomilla recutita), ε παπαξνύλα (Papaver rhoeas), 

ν ηάηνπιαο (Datura stramonium) θαη ην γατδνπξάγθαζν (Silybum marianum L).  

 

2.6 Μετρήςεισ πριν τη ςυγκομιδή 
 

Καηά ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ θπηεηώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κνξθνινγηθέο κεηξήζεηο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ησλ θπηηθώλ εηδώλ. Δπηιέρζεθαλ 

πέληε εύξσζηα θπηά ηα νπνία ζεκάλζεθαλ ζε θάζε plot έηζη ώζηε νη κεηξήζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο. Ζ ζήκαλζε είρε σο ζθνπό νη 

κεηξήζεηο λα γίλνληαη πάληα ζηα ίδηα θπηά έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ε πξόνδνο ζηελ 

αλάπηπμε. 

Αλαιπηηθόηεξα, νη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα θπηά πξηλ ηελ 

ζπγθνκηδή ήηαλ νη εμήο: Ύςνο θπηνύ (cm) θαη επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ (cm
2
) 

(Δηθόλα 17). Οη κεηξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε 15 - 20 εκέξεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη κεηξήζεηο ησλ κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ μεθίλεζαλ ζηηο 

10/03/2019 θαη νινθιεξώζεθαλ ζηηο 27/06/2019. 
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Δηθόλα 17: Μέηξεζε κήθνπο θαη πιάηνπο θπηνύ 

 

Δθηόο από ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη παξαθνινύζεζε ηεο 

θπηείαο κε γεσρσξηθέο ηερλνινγίεο (ηειεπηζθόπεζε, GIS). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πηήζεηο παξαθνινύζεζεο ηεο θπηείαο κε κε επαλδξσκέλν ελαέξην όρεκα (Unmanned 

Aerial Vehicle, UAV) εμνπιηζκέλν κε πνιπθαζκαηηθό αηζζεηήξα εηδηθά ζρεδηαζκέλν 

γηα εθαξκνγέο ζηε γεσξγία Parrot sequoia. Γηαζέηεη ηέζζεξα θαλάιηα: 

 

- Green (κήθνπο θύκαηνο 550nm, 40nm bandwidth) 

 

- Red (κήθνπο θύκαηνο 660nm, 40nm bandwidth) 

 

- Red edge (κήθνπο θύκαηνο 735nm, 10nm bandwidth) 

 

- Near Infra Red (κήθνπο θύκαηνο 790nm, 40nm bandwidth) (Δηθόλα 18). 
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Δηθόλα 18: UAV εμνπιηζκέλν κε πνιπθαζκαηηθό αηζζεηήξα Parrot Sequoia (a) θαη θσηνγξαθία 

θαηά ηελ πηήζε ηνπ UAV ζύκθσλα κε ην πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην πηήζεο ζηνλ αγξό 

ελδηαθέξνληνο ζην αγξόθηεκα ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηα πάηα Αηηηθήο. 

 

Με βάζε ηα θαλάιηα απηά έγηλε εμαγσγή ηνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), δεκηνπξγήζεθαλ νξζνκσζατθά ζην 

πξόγξακκα Pix4D Mapper Version 4.3. (Δηθόλα 19), ηα νπνία, ζηε ζπλέρεηα, 

εηζήρζεζαλ ζε πεξηβάιινλ GIS (ArcMap 10.5.1, ESRI). Δπίζεο δηαζέηεη έλαλ 

αηζζεηήξα νξαηνύ θσηόο (RGB) αλάιπζεο 16 Mp. Πξηλ από ηηο πηήζεηο 

δεκηνπξγήζεθε ζρέδην πηήζεο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ ζην πξόγξακκα Pix4D Capture (Δηθόλα 18). Οη 

πηήζεηο κε ην UAV πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 03/05/2019, 13/06/2019 θαη ζηηο 

28/06/2019 ε νπνία ήηαλ ε κέξα ηεο ζπγθνκηδήο. Έγηλε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην 

πξόγξακκα Pix4D Mapper γηα ηελ δεκηνπξγία νξζνκσζατθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε 

εμαγσγή ηνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Σα 

δεδνκέλα απηά εηζήρζεζαλ ζε πεξηβάιινλ GIS, ζπγθεθξηκέλα ζην πξόγξακκα 

ArcMap 10.5.1, θαη έγηλε επεμεξγαζία ζε επίπεδν θπηνύ (ζεκεηαθά) κε ζθνπό ηελ 

εμάιεηςε ηεο επίδξαζεο ηνπ εδάθνπο ζηνλ δείθηε βιάζηεζεο NDVI. Σν πςόκεηξν 

νξίζηεθε ζηα 20m από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε επηθάιπςε (overlap) νξίζηεθε 
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ζην 80%, ε ηαρύηεηα ηνπ UAV ζηα 4/6, ελώ ε ηαρύηεηα ιήςεο θσηνγξαθηώλ 

νξίζηεθε θάζε 1sec (Δηθόλα 20). Ζ έλαξμε ηεο άλζηζεο ζεκεηώζεθε ζηηο 12/06/2019. 

Σν ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο εθηηκάηαη ζην 80% ηεο άλζηζεο ησλ βιαζηώλ ησλ 

θπηώλ (Γθόιηαξεο, 1992). 

 

Δηθόλα 19: Απεηθόληζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θσηνγξαθηώλ ζηνλ ρώξν ζην ινγηζκηθό Pix4d 

Mapper γηα ηνλ αγξό ελδηαθέξνληνο. 

 

 
Δηθόλα 20: Απεηθόληζε ηνπ ζρεδίνπ πηήζεο ζην ινγηζκηθό Pix4D Capture ζηνλ αγξό 

ελδηαθέξνληνο ζηα πάηα Αηηηθήο. 
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2.7 Μετρήςεισ μετά τη ςυγκομιδή 
 

Σν θπηηθό πιηθό ζπιιέρζεθε από δσεξά, εύξσζηα θπηά πνπ ήηαλ 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ είδνπο. Ζ ζπιινγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζηάδην ηεο 

πιήξνπο άλζηζεο ησλ θπηώλ, όπνπ ε ζπγθέληξσζε ζε αηζέξην έιαην κεγηζηνπνηείηαη. 

Σα θπηά ζπιιέρζεθαλ θαη από ην θαζέλα επηιέρζεθαλ ηξεηο βιαζηνί όπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ κεηξήζεηο: Μήθνο θεληξηθνύ βιαζηνύ (cm), 

Μήθνο ζύλζεηεο ηαμηαλζίαο (cm), Μήθνο Απιήο Σαμηαλζίαο (cm), Αξηζκόο 

κεζνγνλάηησλ δηαζηεκάησλ (cm), Αξηζκόο πιάγησλ βιαζηώλ, Αξηζκόο θύιισλ, 

Δκβαδόλ θύιινπ (cm
2
), Αξηζκόο αλζέσλ αλά κνλάδα ζηάρεσο, Αξηζκόο κνλάδσλ 

ζηάρεσο αλά ζύλζεηε ηαμηαλζία, Νσπό θαη μεξό βάξνο ησλ θπηώλ (g) θαη λσπό θαη 

μεξό βάξνο (Kg/ζηξέκκα) (Δηθόλα 22). 

 

 

Δηθόλα 21: Μέηξεζε αξηζκνύ απιώλ ηαμηαλζηώλ, κήθνπο βιαζηνύ, κήθνπο θαη πιάηνπο θύιινπ 
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Οη κεηξήζεηο απηέο γηα ην λσπό βάξνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ακέζσο κεηά ηε 

ζπγθνκηδή ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε απώιεηα λεξνύ θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

πδαηηθή θαηαπόλεζε ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ. Σν μεξό βάξνο κεηξήζεθε 15 εκέξεο κεηά 

ηελ ζπγθνκηδή όπνπ ηα δείγκαηα ήηαλ απισκέλα ππό ζθηά ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. 

ηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέηξν ζε εθαηνζηά (cm) θαη ειεθηξνληθή δπγαξηά 

αθξηβείαο εθαηνζηώλ ηνπ γξακκαξίνπ ηύπνπ Mattler B502 ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

2.8 Παραλαβή Αιθέριων Ελαίων 
 

Όια ηα θπηηθά δείγκαηα ππέζηεζαλ ήπηα μήξαλζε ππό ζθηά ζε θαιά 

αεξηδόκελνπο ρώξνπο (Poludennij & Zhuravlev, 1989; αξιήο, 1994) θαη 

απνζεθεύηεθαλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζην ζθνηάδη ην πνιύ έσο είθνζη εκέξεο 

κέρξη ηελ πδξναπόζηαμε. 

Φύιια θαη άλζε από θάζε θπηηθό δείγκα θνληνξηνπνηήζεθαλ θαη 10 g μεξνύ 

θπηηθνύ πιηθνύ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ κε ηε 

κέζνδν ηεο πδξναπόζηαμεο κε ζπζθεπή Clevenger γηα 4 ώξεο (Δηθόλα 24). Σν 

θνληνξηνπνηεκέλν θπηηθό πιηθό ηνπνζεηήζεθε ζε ζθαηξηθή θηάιε θαη πξνζηέζεθε 

απηνληζκέλν λεξό ηόζν ώζηε λα θαιύπηεη ην δείγκα (πεξίπνπ 300 mL). 

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο απόζηαμεο απηήο είλαη όηη ην πξνο απόζηαμε θπηηθό πιηθό 

βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην λεξό (Καιιατηδάθεο, 1995). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

απόζηαμεο απνθεύρζεθε ε ππεξζέξκαλζε ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ πνπ νδεγεί ζε 

αιινίσζε ησλ δηαθόξσλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ειαίνπ. Δπηπιένλ, ε ηαρύηεηα ηεο 

απόζηαμεο πξέπεη λα είλαη κηθξή έηζη ώζηε λα ιακβάλεηαη ην κέγηζην πνζνζηό 

αηζέξηνπ ειαίνπ. Ζ έλαξμε ηεο απόζηαμεο γηλόηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ άξρηζαλ λα 

ζπκππθλώλνληαη πδξαηκνί ζηνλ ςπθηήξα θαη λα πέθηεη ε πξώηε ζηαγόλα αηζέξηνπ 

ειαίνπ. Σα πηεηηθά ζπζηαηηθά ηνπ δείγκαηνο ζπγθεληξώλνληαλ ζην ζσιήλα ηνπ 

θύξηνπ κέξνπο ηεο ζπζθεπήο, ελώ ε πδαηηθή θάζε (πδαηηθό εθρύιηζκα), κεηά από 

αλαθύθισζε επέζηξεθε ζηε θηάιε κε ην θπηηθό πιηθό. Σν αηζέξην έιαην απνηεινύζε 

ηελ ππεξθείκελε θάζε ζην ζσιήλα ηνπ θπξίσο ζώκαηνο ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ηεο 

ρακειόηεξεο ππθλόηεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε ην λεξό. Ζ πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ 

ειαίνπ κεηξάηαη άκεζα κε mL δηαβάδνληαο ηε βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα πνπ θέξεη ε 

ζπζθεπή Clevenger.  

Σν έιαην ζπιιέρζεθε κε πηπέηεο ηύπνπ Pasteur ζε εηδηθά γπάιηλα θηαιίδηα 

(ησλ 20 mL) ηα νπνία ζεκαηνδνηήζεθαλ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, αθνύ 
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πξώηα πξνζηέζεθε άλπδξν MgSO4 σο απνξξνθεηηθό ηεο ππνιεηπόκελεο πγξαζίαο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο, ην θηαιίδην κε ην αηζέξην έιαην ηνπνζεηήζεθε ζε 

θαηαςύθηε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο -18
ν
C.  

 

 

Δηθόλα 22: Απόζηαμε κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο Clevenger 

 

2.9 Ποςοτική και ποιοτική ανάλυςη αιθέριων 

ελαίων  
 

Ζ αλάιπζε ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ, γηα ηνλ πνηνηηθό θαη πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό  

ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ ην απαξηίδνπλ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε αέξηνπ 

ρξσκαηνγξάθνπ ζπδεπγκέλνπ κε θαζκαηόκεηξν κάδαο (Gas Chromatography –  

Mass Spectometry, GC-MS) ηεο εηαηξείαο Bruker (ζύζηεκα SCION) πνπ θέξεη 

απηόκαην δεηγκαηνιήπηε CP-8400 θαη  ηξηρνεηδή ζηήιε (Rxi-5Sil MS, 30m, 0.25mm 

ID, 0.25κm film thickness) (Δηθόλα 25). Σν θέξνλ αέξην ήηαλ ην ήιην (He) κε ξνή 
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1mL/min. Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηεο ζηήιεο ήηαλ 60
ν
C θαη αύμαλε ζηαδηαθά έσο 

ηνπο 250
ν
C κε ξπζκό 3

ν
C/min. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο κεζόδνπ ήηαλ 63,33 min. 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ζπζηαηηθώλ ην θαζκαηόκεηξν κάδαο ρξεζηκνπνηεί πεγή 

ειεθηξνληθνύ ηνληζκνύ κε δέζκε πςειήο ελέξγεηαο ειεθηξνλίσλ (70 eV). Οη 

ζεξκνθξαζίεο ζηνλ εηζαγσγέα θαη ζηελ πεγή ηνληζκνύ ήηαλ 220
ν
C θαη 230

ν
C, 

αληίζηνηρα.  

Σα πξνο αλάιπζε αηζέξηα έιαηα αξαηώζεθαλ κε αθεηόλε (99,8% GC-MS) θαη 

ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζην δηάιπκα ήηαλ 1/10.000 (v/v). Ο πνηνηηθόο πξνζδηνξηζκόο 

ησλ ζπζηαηηθώλ βαζίδεηαη ζην ρξόλν έθινπζήο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε ην θάζκα 

κάδαο ηνπο, θαηόπηλ ζύγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρα δεδνκέλα ησλ ειεθηξνληθώλ 

βηβιηνζεθώλ Nist98 θαη Wiley275, θαζώο θαη κε ηε ρξήζε δεκνζηεπκέλσλ 

δεδνκέλσλ (Adams 2007). Μεηά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηέρνληαλ 

ζηα αηζέξηα έιαηα πνπ εμεηάζηεθαλ θαη αθνύ είρε πξνεγεζεί δύγηζε γλσζηνύ όγθνπ 

ειαίνπ ζε δπγαξηά αθξηβείαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ππθλνηήησλ ησλ 

εμεηαδόκελσλ αηζέξησλ ειαίσλ, έγηλε αλαγσγή ησλ πνζνζηώλ ησλ δηαθόξσλ 

ζπζηαηηθώλ ζε g αλά 100 g μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ. ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη 

ηα ρξσκαηνγξαθήκαηα γηα θάζε επέκβαζε κε 3 επαλαιήςεηο θαζώο θαη νη πίλαθεο 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ. 

 

 
Δηθόλα 23: Απεηθόληζε αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ 
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2.10 τατιςτική ανάλυςη 
 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα STATGRAPHICS Centurion XVI.I θαη 

ην Microsoft Office Excel 2007. Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε ησλ ηεκαρίσλ θαη αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ αθνινύζεζε ην ζρέδην ησλ Σπραηνπνηεκέλσλ Πιήξσλ Οκάδσλ. 

Γηελεξγήζεθαλ αλαιύζεηο ησλ δηαζπνξώλ (ANOVA) ζην ζύλνιν ησλ κειεηνύκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ δηαθνξώλ ησλ 

κέζσλ κεηαμύ ησλ επεκβάζεσλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθόλσλ πνπ ιήθζεθαλ 

κέζσ ηνπ UAV ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξόγξακκα ArcMap 10.5.1. Οη δνθηκαζίεο 

ζεκαληηθόηεηαο έγηλαλ ζύκθσλα κε ην θξηηήξην ηνπ F, ελώ νη πεξαηηέξσ ζπγθξίζεηο 

ησλ κέζσλ κε ηε κέζνδν ηεο Διάρηζηεο εκαληηθήο Γηαθνξάο (LSD) ζε επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο 5%.  Με ηε ρξήζε ηνπ STATGRAPHICS Centurion XVI.I έγηλε θαη 

ε αλάιπζε θύξησλ ζπληζησζώλ (Principal Component Analysis). 
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
 

3.1 Μετεωρολογικά δεδομένα 
 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη ηα κεηεσξνινγηθά 

δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ησλ πάησλ (πεξηνρή: Γηαιόο) όπνπ εγθαηαζηάζεθε ε 

θαιιηέξγεηα ηεο Origanum x intercedens.  Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη 

ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο, νη κέζεο θαη νη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο θάζε 10 εκέξεο 

θαζώο θαη ην ύςνο ησλ βξνρνπηώζεσλ. Σα δεδνκέλα αθνξνύλ ηελ πεξίνδν από 

Ηαλνπάξην έσο θαη Ηνύλην ηνπ 2019. Οη πιεξνθνξίεο ειήθζεζαλ από ην Δζληθό 

Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ (ΔΑΑ) (http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp).  

Από ην δηάγξακκα ησλ βξνρνπηώζεσλ παξαηεξνύκε αξρηθά όηη ην κήλα 

Ηαλνπάξην όπνπ εγθαηαζηάζεθε ε θπηεία είρακε ην κέγηζην ύςνο ησλ βξνρνπηώζεσλ 

(67,4 mm) ην ηξίην δεθαπελζήκεξν θαη έηζη επλνήζεθε ε θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο 

πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ. ηε ζπλέρεηα, θαζώο ηνλ κήλα 

Φεβξνπάξην θαη Μάξηην νη βξνρνπηώζεηο ήηαλ ιηγόηεξεο, από ηηο 12 Απξηιίνπ κέρξη 

ην ηέινο Απξηιίνπ έρνπκε πςειέο γηα ηελ επνρή βξνρνπηώζεηο, κε πηζαλή αξλεηηθή 

επηξξνή ζηε βηνινγηθή αλάπηπμε ησλ θπηώλ θαζώο ε Origanum x interedens 

βξίζθεηαη ζηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο θαη νη βξνρέο ίζσο λα έρνπλ αξλεηηθό 

αληίθηππν ζηηο ηειηθέο απνδόζεηο ζε αηζέξην έιαην θαη ζηα πνηνηηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά (Γηάγξακκα 1). Ζ ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Ηνπλίνπ. 

Σελ εκέξα ηεο ζπγθνκηδήο παξαηεξήζεθε πηώζε κεξηθώλ αλζέσλ ιόγσ ηζρπξώλ 

αλέκσλ πνπ είραλ πξνεγεζεί 2-3 κέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή. 

http://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp


 

66 

 

 
Γηάγξακκα 1: Σν ύςνο ησλ βξνρνπηώζεσλ από ηνλ Ηαλνπάξην 2019 έσο ηνλ Ηνύλην 2019 γηα ηελ πεξηνρή 

ησλ πάησλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο ζεξκνθξαζίεο ήηαλ απόιπηα θπζηνινγηθέο γηα ην θιίκα ηεο 

πεξηνρήο κε ηελ πςειόηεξε λα ζεκεηώλεηαη ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ κε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπο 27,82
ν
C θαη ηελ ειάρηζηε κέζε ζεξκνθξαζία ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ ζηνπο 8,2
ν
C (Γηάγξακκα 2). 

 

 

Γηάγξακκα 2: Ζ κέγηζηε, ε ειάρηζηε θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία από ηνλ Ηαλνπάξην 2019 έσο ηνλ Ηνύλην 

2019 γηα ηελ πεξηνρή ησλ πάησλ. 
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3.2 Υυτικά χαρακτηριςτικά 
 

Γηα ηελ κειέηε ησλ κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ είδνπο O.intercedens 

κειεηήζεθαλ ηα θπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο. Αλαιπηηθόηεξα ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

 

3.2.1 Πριν τη ςυγκομιδή 
 

3.2.1.1. Ύψοσ φυτού 

 

Από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ ηειηθνύ ύςνπο ηεο ξίγαλεο Origanum x intercedens πξνέθπςε όηη ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 

12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο εκθάληζαλ κέζν ύςνο 44,17cm (Δηθόλα 26). Αθνινύζεζαλ 

ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο ιίπαλζεο, ν κάξηπξαο θαη ρακειόηεξν ύςνο παξαηεξήζεθε 

ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. ε θακία από ηηο 4 επεκβάζεηο όκσο 

δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (Γηάγξακκα 3). 

 

 
 
Γηάγξακκα 3: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζην κέζν ύςνο ησλ θπηώλ ηεο ξίγαλεο O. 

intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε 

κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 
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Δηθόλα 24: Μέηξεζε ηνπ ύςνπο ηεο ξίγαλεο Origanum x intercedens. 

 

3.2.1.2. Επιφϊνεια κϊλυψησ του φυτού 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επηθάλεηαο θάιπςεο ηνπ θπηνύ κεηξήζεθαλ νη δηάκεηξνη 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ θπηνύ (εηθόλα 27). Θεσξώληαο ην ζρήκα ηεο θόκεο σο έιιεηςε θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηύπν ηνπ εκβαδνύ ηεο έιιεηςεο E=π*r1*r2 (όπνπ, π=3,14, r1 θαη r2: νη 

αθηίλεο ηεο έιιεηςεο) ππνινγίζηεθε ην εκβαδόλ ηνπ θπηνύ. 

Δπνκέλσο, από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ εκβαδνύ θάιπςεο ηεο θόκεο ηνπ θπηηθνύ είδνπο πξνέθπςε όηη ε κεγαιύηεξε 

επηθάλεηα θάιπςεο παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο, 

ελώ ε κηθξόηεξε ζηα θπηά πνπ δελ δέρζεθαλ ιίπαλζε. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ επεκβάζεσλ ιίπαλζεο (Γηάγξακκα 4). 
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Γηάγξακκα 4: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηελ επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ ηεο 

ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 

 
Δηθόλα 25: Μέηξεζε κήθνπο θαη πιάηνπο ηεο ξίγαλεο Origanum x intercedens. 

 

3.2.2 Μετά τη ςυγκομιδή 
 

3.2.2.1. Ανϊπτυξη βλαςτού 

 

Μεηά ηε ζπγθνκηδή ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο, κεηξήζεθε ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο βιαζηώλ θαη από ηνλ θεληξηθό βιαζηό ηνπ θπηνύ ν νπνίνο θόπεθε από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κεηξήζεθε ν αξηζκόο ησλ κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ.   
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Από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

παξαηεξήζεθε όηη πεξηζζόηεξνπο βιαζηνύο εκθάληζαλ ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 4 κνλάδεο 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο, ελώ ιηγόηεξνπο ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ επεκβάζεσλ ιίπαλζεο 

(Γηάγξακκα 5). 

Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκό κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ, δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ επεκβάζεσλ ιίπαλζεο (Γηάγξακκα 6). 

 

Γηάγξακκα 5: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηνλ αξηζκό βιαζηώλ  ησλ θπηώλ ηεο ξίγαλεο 

O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 

 

 
Γηάγξακκα 6: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηνλ αξηζκό κεζνγνλαηίσλ ησλ θπηώλ ηεο 

ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 
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3.2.2.2. Ανϊπτυξη φύλλων 

 

Μεηά ηε ζπγθνκηδή ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο, κεηξήζεθε επηπιένλ ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο θύιισλ αλά βιαζηό θη ε επηθάλεηα ηνπ θύιινπ (Δηθόλα 28). Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ εκβαδνύ θύιινπ, πνπ βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε εηθόλαο (Ηmage analysis), 

πξαγκαηνπνηήζεθε scanning 4 θύιισλ αλά επέκβαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ινγηζκηθό Delta – T SCAN Image Analysis (Delta-t devices Ltd.) 

Μεγαιύηεξνο αξηζκόο θύιισλ αλά βιαζηό παξαηεξήζεθε ύζηεξα από εθαξκνγή 12 

κνλάδσλ αδώηνπ, κε ηα απνηειέζκαηα σζηόζν λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(Γηάγξακκα 7). Μεγαιύηεξε επηθάλεηα θύιινπ παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 

κνλάδεο αδώηνπ ρσξίο ην απνηέιεζκα λα αγγίδεη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 

(Γηάγξακκα 8).  

 

Γηάγξακκα 7: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηνλ αξηζκό θύιισλ αλά βιαζηό ησλ θπηώλ 

ηεο ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 
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Γηάγξακκα 8: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηελ επηθάλεηα θύιινπ ησλ θπηώλ ηεο 

ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 

 

 

 
Δηθόλα 26: Απεηθόληζε θύιισλ ηεο Origanum x intercedens πνπ έρνπλ δερζεί 0, 4, 8 θαη 12 κνλάδεο 

αδώηνπ. 

 

 

3.2.2.3. Ανϊπτυξη ταξιανθύασ 

 

Σν ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηνπ θπηνύ γηα ηελ παξαγσγή αηζέξηνπ ειαίνπ απνηειεί ε 

ηαμηαλζία, έηζη είλαη απαξαίηεηε ε ζύγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηαμηαλζίαο αλάκεζα ζηηο 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζην πβξίδην ηεο ξίγαλεο. Αμηνινγήζεθαλ ν αξηζκόο 

ηαμηαλζηώλ, ην κήθνο ζύλζεηεο ηαμηαλζίαο, ην κήθνο απιήο ηαμηαλζίαο θαη ν αξηζκόο απιώλ 

ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε ηαμηαλζία θη ν αξηζκόο αλζέσλ αλά απιή ηαμηαλζία (Δηθόλα 29). 
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Από ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

παξαηεξήζεθε όηη ν αξηζκόο ηαμηαλζηώλ είλαη θαηά κέζν όξν 14,25, ρσξίο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ επεκβάζεσλ (Γηάγξακκα 9). Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην κήθνο ζύλζεηεο θαη απιήο ηαμηαλζίαο θαη ζηνλ αξηζκό αλζέσλ αλά 

απιή ηαμηαλζία (Γηαγξάκκαηα 10, 11, 13). Μεγαιύηεξνο αξηζκόο απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά 

ζύλζεηε ηαμηαλζία παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ δελ δέρζεθαλ αδσηνύρν ιίπαλζε, ρσξίο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 4 θαη 12 κνλάδεο αδώηνπ. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηα θπηά πνπ έιαβαλ 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ 

ιίπαλζεο (Γηάγξακκα 12).  

 

Γηάγξακκα 9: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηνλ αξηζκό ηαμηαλζηώλ ησλ θπηώλ ηεο 

ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 
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Γηάγξακκα 10: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζην κήθνο ζύλζεηεο ηαμηαλζίαο ησλ θπηώλ 

ηεο ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 

 

 
Γηάγξακκα 11: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζην κήθνο απιήο ηαμηαλζίαο ησλ θπηώλ ηεο 

ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 
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Γηάγξακκα 12: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηνλ αξηζκό απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε 

ηαμηαλζία ησλ θπηώλ ηεο ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό 

γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 

 

 
Γηάγξακκα 13: Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πνζνηήησλ αδώηνπ ζηνλ αξηζκό αλζέσλ αλά απιή ηαμηαλζία ησλ 

θπηώλ ηεο ξίγαλεο O. intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α = 0,05. 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

0 4 8 12

Α
ρ

ικ
μ

ό
σ 

α
π

λϊ
ν 

τα
ξι

α
νκ

ιϊ
ν/

ς
φ

νκ
ετ

θ
 

τα
ξι

α
νκ

ία
 

Μονάδεσ αηωτοφχου λιπάςματοσ 

a ab b ab 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0 4 8 12

Α
ρ

ικ
μ

ό
σ 

α
νκ

ζω
ν/

α
π

λι
 τ

α
ξι

α
νκ

ία
 

Μονάδεσ αηωτοφχου λιπάςματοσ 

a a a a 



 

76 

 

 
Δηθόλα 27: Απεηθόληζε απιήο, ζύλζεηεο ηαμηαλζίαο θαη αλζέσλ ηεο ξίγαλεο Origanum x intercedens. 

 

 

 

3.2.2.4. Νωπό βϊροσ 

Ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή έγηλαλ νη επηκέξνπο κεηξήζεηο ηνπ λσπνύ βάξνπο γηα ηελ 

ιηγόηεξε απώιεηα πγξαζίαο από ην θπηηθό πιηθό. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην 

λσπό βάξνο είλαη επεηδή είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ καο δείρλεη ηελ επξσζηία 

ηνπ θπηνύ γηα ηελ θάζε επέκβαζε ιίπαλζεο (Δηθόλα 30). Μεηξήζεθε ην λσπό βάξνο θπηνύ 

θαη έγηλε αλαγσγή ζε θηιά/ζηξέκκα. Μεγαιύηεξν λσπό βάξνο παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ 

δέρζεθαλ 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. Χζηόζν, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ επεκβάζεσλ ζηα κεηξνύκελα ραξαθηεξηζηηθά (Γηάγξακκα 

14). Κάηη αληίζηνηρν παξαηεξήζεθε θαη ζην λσπό βάξνο ησλ θπηώλ θάλνληαο αλαγσγή ζε 

θηιά αλά ζηξέκκα. 
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Γηάγξακκα 14: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ λσπνύ βάξνπο Α) ηνπ θπηνύ, Β) ηνπ θπηνύ εθθξαζκέλν ζε 

Kg/ζηξέκκα. γηα ηε ξίγαλε Origanum x intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό 

γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05. 
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Δηθόλα 28: Απεηθόληζε ηνπ λσπνύ βάξνπο ηεο Origanum x intercedens γηα ηηο 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο 

ιίπαλζεο. 

 

3.2.2.5. Ξηρό βϊροσ 

 

Αληίζηνηρεο κεηξήζεηο θαη ζηα ίδηα θπηηθά δείγκαηα κε απηά ηνπ λσπνύ βάξνπο 

έγηλαλ θαη κεηά ην πέξαο 15 εκεξώλ από ηε ζπγθνκηδή όπνπ ηα δείγκαηα είραλ ηνπνζεηεζεί 

γηα απνμήξαλζε (Δηθόλα 31). Μεηξήζεθε ην μεξό βάξνο θπηνύ θαη έγηλε αλαγσγή ζε 

θηιά/ζηξέκκα. Μεγαιύηεξν μεξό βάξνο παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. Χζηόζν, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ επεκβάζεσλ ζηα κεηξνύκελα ραξαθηεξηζηηθά (Γηάγξακκα 15). Κάηη αληίζηνηρν 

παξαηεξήζεθε θαη ζην λσπό βάξνο ησλ θπηώλ θάλνληαο αλαγσγή ζε θηιά αλά ζηξέκκα. 
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Γηάγξακκα 15: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ μεξνύ βάξνπο Α) ηνπ θπηνύ, Β) ηνπ θπηνύ εθθξαζκέλν ζε 

Kg/ζηξέκκα γηα ηε ξίγαλε Origanum x intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό 

γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0 4 8 12

Ξθ
ρ

ό
 β

ά
ρ

ο
σ 

φ
υ

το
φ

 (
g)

 

Μονάδεσ αηωτοφχου λιπάςματοσ 

Ξθρό βάροσ φυτοφ 

a a a a 

Α 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

0 4 8 12

Ξθ
ρ

ό
 β

ά
ρ

ο
σ 

φ
υ

το
φ

 (
K

g/
ς

τρ
) 

Μονάδεσ αηωτοφχου λιπάςματοσ 

Ξθρό βάροσ φυτοφ (Kg/ςτρ) 

a a a a 

Β 



 

80 

 

 

 
Δηθόλα 29: Απεηθόληζε ηνπ μεξνύ βάξνπο ηεο Origanum x intercedens γηα ηηο 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο 

ιίπαλζεο. 

 

3.2.3 Ρυθμοί ανάπτυξησ 
 

3.2.3.1. Ρυθμόσ Αύξηςησ του Ύψουσ 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη ηέζζεξηο ξπζκνί αύμεζεο ηνπ ύςνπο γηα 

ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα αδσηνύρνπ ιίπαλζεο γηα ηελ ξίγαλε Origanum x 

intercedens, θαζώο θαη νη πνιπσλπκηθέο ηνπο εμηζώζεηο. Παξαηεξνύκε όηη κεηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ επεκβάζεσλ απμάλεηαη ην ύςνο ησλ θπηώλ κέρξη έλα ζεκείν όπνπ ζρεδόλ 

ζηαζεξνπνηείηαη. ην ζεκείν απηό ζηακαηάεη ε βιαζηεηηθή αλάπηπμε θαη μεθηλάεη ε 

αλζνθνξία (Γηάγξακκα 16). 
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Γηάγξακκα 16: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο ηνπ ύςνπο ηεο ξίγαλεο Origanum x intercedens γηα 

ηηο 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ.  

 

3.2.3.2. Ρυθμόσ Αύξηςησ τησ Επιφϊνειασ Κϊλυψησ των φυτών 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη ηέζζεξηο ξπζκνί αύμεζεο ηεο επηθάλεηαο 

θάιπςεο γηα ηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα αδσηνύρνπ ιίπαλζεο γηα ηελ ξίγαλε Origanum 

x intercedens, θαζώο θαη νη πνιπσλπκηθέο ηνπο εμηζώζεηο. Παξαηεξνύκε όηη κεηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ επεκβάζεσλ απμάλεηαη ε επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ (Γηάγξακκα 17). 
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Γηάγξακκα 17: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο ηεο επηθάλεηαο θάιπςεο ηεο ξίγαλεο Origanum x 

intercedens γηα ηηο 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

 

 

3.3 Περιεκτικότητα ςε αιθέριο έλαιο 
 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαηνζηηαίαο πεξηεθηηθόηεηαο αηζέξηνπ 

ειαίνπ ηνπ θπηηθνύ είδνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 πδξναπνζηάμεηο ησλ 10 g μεξήο δξόγεο γηα 

θάζε κηα επέκβαζε ιίπαλζεο ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαίλνληαη παξαθάησ. Τςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην 

παξαηεξήζεθε ζην δείγκα ηνπ δέρζεθε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο (6,36%). 

Αθνινύζεζε ην δείγκα ζην νπνίν εθαξκόζηεθαλ 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην 6,17% ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηα θπηά 

πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο αδώηνπ θαζώο θαη από ηνλ κάξηπξα. Υακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα 

ζε αηζέξην έιαην εληνπίζηεθε ζην δείγκα κε ηηο 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο (5,43%) κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από όιεο ηηο ππόινηπεο επεκβάζεηο (Γηάγξακκα 18). 
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Γηάγξακκα 18: Γηαθνξνπνίεζε ηεο εθαηνζηηαίαο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο Origanum x 

intercedens ζε θαζεκία από ηηο 4 επεκβάζεηο ιίπαλζεο. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό 

γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05. 

 

3.4 Ανάλυςη κύριων ςυνιςτωςών 
 

Από ηελ αλάιπζε θύξησλ ζπληζησζώλ παξαηεξνύκε όηη κε ηελ πξώηε ζπληζηώζα 

ζπζρεηίδνληαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: επηθάλεηα θάιπςεο, αξηζκόο βιαζηώλ, αξηζκόο 

θύιισλ αλά βιαζηό, αξηζκόο ηαμηαλζηώλ, ην λσπό βάξνο ηνπ θπηνύ θαη ν NDVI. Με ηελ 

δεύηεξε ζπληζηώζα ζπζρεηίδεηαη ην ύςνο ηνπ θπηνύ, ν αξηζκόο κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ 

θαη ε επηθάλεηα θύιινπ. Όζν κηθξόηεξε είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ δύν 

δηαλπζκάησλ ηόζν πην ζεηηθή ζπζρέηηζε έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά. 

Παξαηεξνύκε όηη όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ βιαζηώλ, κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ 

αλά βιαζηό. Δπίζεο όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ αλά βιαζηό, απμάλεηαη θαη ε 

επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ. Σέινο, όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ, κεηώλεηαη ην 

κέγεζόο ηνπο (Δηθόλα 32).   
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Δηθόλα 30: Αλάιπζε θύξησλ ζπληζησζώλ γηα ηα θύξηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο O. intercedens. 

 

ηνλ πίλαθα βιέπνπκε όηη νη δύν ζπληζηώζεο εμεγνύλ ην 68,99% ηεο νιηθήο 

παξαιιαθηηθόηεηαο (Πίλαθαο 4).  

Πίλαθαο 4: Πίλαθαο ησλ θύξησλ ζπληζησζώλ 

 Eigenvalue Πνζνζηό δηαθύκαλζεο 
Αζξνηζηηθό πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

1 4,37954 43,80% 43,80% 

2 2,51956 25,20% 68,99% 

3 1,58382 15,84% 84,83% 

4 0,55335 5,53% 90,36% 

5 0,40767 4,08% 94,44% 

6 0,3514 3,51% 97,95% 

7 0,19363 1,94% 99,89% 

8 0,01007 0,10% 99,99% 

9 9,71Δ-04 0,01% 100,00% 

10 0 0,00% 100,00% 
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3.5 Ποιοτικόσ προςδιοριςμόσ των αιθέριων ελαίων 
 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ρεκεηνηππηθώλ πξνθίι ηεο Origanum x intercedens  

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο θαη θαζκαηνκεηξίαο καδώλ 

(GC-MS). Ζ ηειηθή ηαπηνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθώλ έγηλε κε βάζε ηηο βηβιηνζήθεο Adams07, 

Wiley275 θαη Nist98. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα γηα θάζε 

εμεηαδόκελε επέκβαζε ιίπαλζεο γηα ην είδνο Origanum x intercedens γηα ηα ηξία θπξίαξρα 

ζπζηαηηθά ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηνπο: θαξβαθξόιε, γ-ηεξπηλέλην θαη π-θπκέλην. 

Σν πβξίδην Origanum x intercedens εκθάληζε κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

θαξβαθξόιε ζηελ επέκβαζε κε 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο θηάλνληαο ζην 89,07%. 

Υακειόηεξν πνζνζηό θαξβαθξόιεο παξαηεξήζεθε ζην αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ πνπ 

δέρζεθαλ 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε πνζνζηό 87,49%. Όζνλ αθνξά ζην γ-

ηεξπηλέλην παξαηεξήζεθε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζηελ επέκβαζε κε 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ 

ιηπάζκαηνο θηάλνληαο ην 4,57% κε ρακειόηεξν εθείλν ζηηο 4 κνλάδεο κε πνζνζηό 4,12%. 

Σα επίπεδα πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ π-θπκελίνπ θπκάλζεθαλ κεηαμύ 2,38% ζηηο 12 κνλάδεο 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο θαη 2,84% ζην αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ πνπ δελ δέρζεθαλ ιίπαλζε. 

Καηαγξάθεθαλ θαη άιια ζπζηαηηθά ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ όπσο β-θαξπνθπιιέλην, ηεξπηλέλ-4-

όιε, βνξλεόιε, cis-πδξνζαβηλέλην, ζπκόιε, α-ηεξπηλέλην, α-ζνπγέλην, α-πηλέλην θαη άιια, 

αιιά ην πνζνζηό ηνπο ήηαλ αξθεηά ρακειό θαη απεηθνλίδνληαη όια καδί (Γηάγξακκα 19). 

 

Γηάγξακκα 19: Γηαθνξνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ηεο O.intercedens γηα όιεο 

ηηο εμεηαδόκελεο επεκβάζεηο ιίπαλζεο. 
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ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηαηηθά ησλ αηζεξίσλ ειαίσλ γηα ηα 

θπηά πνπ δέρζεθαλ 0, 4, 8 θαη 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. Δκθαλίδεηαη ν ρξόλνο 

έθινπζεο ηνπ θάζε ζπζηαηηθνύ, ε νλνκαζία ηνπ,  ην πνζνζηό επη ηνπ ζπλόινπ θαζώο θαη ηα 

γξακκάξηα ηνπ ζπζηαηηθνύ ζηα 100 γξακκάξηα θπηηθνύ πιηθνύ (Πίλαθεο 5, 6, 7, 8). 

 

Πίλαθαο 5: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,433 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,384 0,022 

2 5,723 α - ζνπγέλην 0,625 0,036 

3 5,929 α-πηλέλην 0,236 0,013 

4 7,166 1-Οθηελ-3-όιε & β-Πηλέλην 0,124 0,007 

5 7,465 β-Μπξθέλην 0,635 0,036 

6 8,043 δ-3 θαξέλην 0,179 0,010 

7 8,399 α-Σεξπηλέλην 0,783 0,045 

8 8,647 π-θπκέλην 3,172 0,181 

9 8,841 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,168 0,010 

10 9,861 γ-Σεξπηλέλην 4,118 0,236 

11 10,311 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,611 0,035 

12 10,887 Σεξπηλνιέλην 0,057 0,003 

13 11,499 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,206 0,012 

14 14,374 Βνξλεόιε 0,237 0,014 

15 14,747 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,382 0,022 

16 15,357 α-Σεξπηλεόιε 0,122 0,007 

17 19,433 Θπκόιε 0,137 0,008 

18 19,783 Καξβαθξόιε 87,471 5,003 

19 24,837 β-Καξπνθπιιέλην 0,237 0,014 

20 28,460 β-Μπηζακπνιέλην 0,118 0,007 

 

 

Πίλαθαο 6:  Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,434 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,632 0,039 

2 5,727 α - ζνπγέλην 0,525 0,033 

3 7,470 β-Μπξθέλην 0,594 0,037 

4 8,403 α-Σεξπηλέλην 0,679 0,042 

5 8,650 π-θπκέλην 2,287 0,142 

6 8,832 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,164 0,010 

7 9,863 γ-Σεξπηλέλην 3,896 0,242 

8 10,313 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,660 0,041 

9 11,504 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,159 0,010 
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10 14,378 Βνξλεόιε 0,198 0,012 

11 14,750 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,327 0,020 

12 15,359 α-Σεξπηλεόιε 0,122 0,008 

13 19,435 Θπκόιε 0,129 0,008 

14 19,782 Καξβαθξόιε 89,291 5,548 

15 24,840 β-Καξπνθπιιέλην 0,256 0,016 

16 28,464 β-Μπηζακπνιέλην 0,077 0,005 

 

 

Πίλαθαο 7:  Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,435 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,433 0,026 

2 5,716 α - ζνπγέλην 0,571 0,034 

3 7,170 1-Οθηελ-3-όιε & β-Πηλέλην 0,119 0,007 

4 7,463 β-Μπξθέλην 0,626 0,037 

5 8,042 δ-3 θαξέλην 0,186 0,011 

6 8,398 α-Σεξπηλέλην 0,730 0,043 

7 8,645 π-θπκέλην 2,819 0,166 

8 8,841 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,179 0,011 

9 9,859 γ-Σεξπηλέλην 3,671 0,216 

10 10,310 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,638 0,038 

11 11,501 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,183 0,011 

12 14,374 Βνξλεόιε 0,217 0,013 

13 14,746 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,380 0,022 

14 19,432 Θπκόιε 0,134 0,008 

15 19,780 Καξβαθξόιε 88,713 5,227 

16 24,836 β-Καξπνθπιιέλην 0,268 0,016 

17 28,458 β-Μπηζακπνιέλην 0,131 0,008 

 

 

Πίλαθαο 8: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,432 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,352 0,018 

2 5,722 α - ζνπγέλην 0,668 0,035 

3 5,936 α – πηλέλην 0,243 0,013 

4 7,464 β-Μπξθέλην 0,653 0,034 

5 8,399 α-Σεξπηλέλην 0,837 0,043 

6 8,645 π-θπκέλην 2,346 0,121 

7 8,837 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,178 0,009 

8 9,859 γ-Σεξπηλέλην 4,591 0,237 

9 10,309 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,490 0,025 

10 11,497 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,157 0,008 
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11 14,374 Βνξλεόιε 0,181 0,009 

12 14,747 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,301 0,016 

13 15,358 α- Σεξπηλεόιε 0,049 0,003 

14 19,434 Θπκόιε 0,114 0,006 

15 19,785 Καξβαθξόιε 88,642 4,585 

16 24,836 β-Καξπνθπιιέλην 0,197 0,010 

 

 

3.5.1 Περιεκτικότητα ςε καρβακρόλη 
 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ησλ 

ηεζζάξσλ επεκβάζεσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ηεο ξίγαλεο ζε θαξβαθξόιε. Τςειόηεξε 

πνζόηεηα θαξβαθξόιεο πεξηέρεηαη ζην αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ πνπ δέρζεθαλ 4 θαη 8 

κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε 5,42g ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηελ 

επέκβαζε κε 0 κνλάδεο αδώηνπ. Υακειόηεξε πνζόηεηα ζε θαξβαθξόιε θαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε ζην αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ πνπ δέρζεθαλ 12 κνλάδεο 

αδώηνπ κε 4,55g (Γηάγξακκα 20). 

 

Γηάγξακκα 20: Γηαθνξνπνίεζε ηεο πνζόηεηαο ζε θαξβαθξόιεο ζην αηζέξην έιαην ησλ εμεηαδόκελσλ 

επεκβάζεσλ ζηε ξίγαλε Origanum x intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό 

γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05. 

 

3.5.2 Περιεκτικότητα ςε γ-τερπινένιο 
 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ησλ 

ηεζζάξσλ επεκβάζεσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ηεο ξίγαλεο ζε γ-ηεξπηλέλην. Τςειόηεξε 

πνζόηεηα γ-ηεξπηλελίνπ πεξηέρεηαη ζην αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο 
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αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε 0,26g ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηηο ππόινηπεο 

επεκβάζεηο (Γηάγξακκα 21). 

 
Γηάγξακκα 21: Γηαθνξνπνίεζε ηεο πνζόηεηαο ζε γ-ηεξπηλέλην ζην αηζέξην έιαην ησλ εμεηαδόκελσλ 

επεκβάζεσλ ζηε ξίγαλε Origanum x intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό 

γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05. 

 

3.5.3 Περιεκτικότητα ςε π-κυμένιο 
 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ησλ 

ηεζζάξσλ επεκβάζεσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ηεο ξίγαλεο ζε π-θπκέλην. Τςειόηεξε 

πνζόηεηα π-θπκελίνπ πεξηέρεηαη ζην αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ πνπ δέρζεθαλ 0 θαη 8 κνλάδεο 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε 0,16g ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηηο ππόινηπεο 

επεκβάζεηο (Γηάγξακκα 22).  
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Γηάγξακκα 22: Γηαθνξνπνίεζε ηεο πνζόηεηαο ζε π-θπκέλην ζην αηζέξην έιαην ησλ εμεηαδόκελσλ 

επεκβάζεσλ ζηε ξίγαλε Origanum x intercedens. Μέζνη όξνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό 

γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05. 
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3.6 Παρακολούθηςη φυτείασ με γεωχωρικέσ 

τεχνολογίεσ (GIS και τηλεπιςκόπηςη) 
 

3.6.1 Αναλύςεισ διατοπικά 
 

Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από ηηο ηξεηο εκεξνκελίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πηήζε κε ην UAV πξνέθπςε όηη ζε θακία εκεξνκελία δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ επεκβάζεσλ 

ιίπαλζεο. Γειαδή, παξαηεξώληαο ηηο κπιε ζηήιεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ εκεξνκελία 

03/05/2019 παξαηεξνύκε όηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο. Κάηη αληίζηνηρν θαίλεηαη λα ηζρύεη θαη ζηηο ππόινηπεο 

εκεξνκελίεο (Γηάγξακκα 23). 

 
Γηάγξακκα 23: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ κέζνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI ηεο Origanum x intercedens ζε 

θαζεκία από ηηο 4 επεκβάζεηο ιίπαλζεο γηα ηηο 3 εμεηαδόκελεο εκεξνκελίεο. Μέζνη όξνη πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05 

 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ κέζνπ δείθηε NDVI κε ην 

ύςνο θαη ηελ επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ (κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά) γηα όιεο ηηο 

επεκβάζεηο γηα ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πξηλ ηε ζπγθνκηδή (03/05/2019, 13/06/2019) (Πίλαθεο 9, 

10). ηνλ αθόινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνπ κέζνπ 

NDVI (ζηήιε) θαη ησλ δύν παξαπάλσ κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (γξακκέο). Με βάζε 

ηελ παξαθάησ ρξσκαηηθή θιίκαθα, κε ζθνύξν πξάζηλν ρξώκα παξνπζηάδνληαη νη ηζρπξά 

ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο, κε αλνηρηό πξάζηλν ρξώκα νη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο, κε θίηξηλν ε αζζελώο 

ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε, κε θόθθηλν ρξώκα νη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο θαη κε ζθνύξν 
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θόθθηλν νη ηζρπξά αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο. Με αζηεξίζθν ζεκεηώλνληαη νη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (Δηθόλα 33).  

 

Δηθόλα 31: Υξσκαηηθή θιίκαθα γηα ηελ απεηθόληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI κε ηα 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά. 

 
Πίλαθαο 9: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ηνπ κέζνπ NDVI κε ην ύςνο θαη ηελ επηθάλεηα θάιπςεο γηα ηελ 

εκεξνκελία 03.05.2019 

03.05.2019 
πληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ή ξ 

Μέζνο NDVI 

Ύςνο 0,818* 

Δπηθάλεηα θάιπςεο 0,793* 

 
Πίλαθαο 10: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ηνπ κέζνπ NDVI κε ην ύςνο θαη ηελ επηθάλεηα θάιπςεο γηα ηελ 

εκεξνκελία 13.06.2019 

13.06.2019 
πληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ή ξ 

Μέζνο NDVI 

Ύςνο 0,698* 

Δπηθάλεηα θάιπςεο 0,804* 

 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ κέζνπ δείθηε NDVI θαη όισλ 

ησλ κνξθνινγηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα όιεο ηηο επεκβάζεηο γηα ηε ρξνληθή 

ζηηγκή κεηά ηε ζπγθνκηδή (28/06/2019) (Πίλαθαο 11). ηνλ αθόινπζν πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνπ κέζνπ NDVI (ζηήιε) θαη όισλ ησλ 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ (γξακκέο).  
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Πίλαθαο 11: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ηνπ κέζνπ NDVI κε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

εκεξνκελία 28.06.2019 θαη απεηθόληζε ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο. 

28.06.2019 
πληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ή ξ 

Μέζνο NDVI 

Ύςνο 0,311 

Δπηθάλεηα θάιπςεο 0,708* 

Αξηζκόο βιαζηώλ 0,463 

Αξηζκόο θύιισλ/βιαζηό -0,748* 

Αξηζκόο ηαμηαλζηώλ 0,463 

Αξηζκόο κεζνγνλαηίσλ 

δηαζηεκάησλ 

0,427 

Αξηζκόο απιώλ ηαμηαλζηώλ/ 

ζύλζεηε ηαμηαλζία 

0,152 

Αξηζκόο αλζέσλ/ απιή 
ηαμηαλζία 

-0,330 

Μήθνο ζύλζεηεο ηαμηαλζίαο 0,252 

Μήθνο απιήο ηαμηαλζίαο -0,512 

Δπηθάλεηα θύιινπ -0,110 

Νσπό βάξνο θπηνύ 0,804* 

Νσπό βάξνο θύιινπ -0,461 

Νσπό βάξνο ηαμηαλζίαο -0,429 

Νσπό βάξνο βιαζηνύ -0,513 

Ξεξό βάξνο θπηνύ 0,815* 

Ξεξό βάξνο θύιινπ -0,481 

Ξεξό βάξνο ηαμηαλζίαο -0,167 

Ξεξό βάξνο βιαζηώλ -0,474 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην 

έιαην 

-0,235 
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Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθαλ ράξηεο απεηθόληζεο ησλ επεκβάζεσλ ζηνλ πεηξακαηηθό 

αγξό (Δηθόλα 34) θαζώο θαη ηνπ δείθηε NDVI γηα θάζε πεηξακαηηθό ηεκάρην ζε θάζε 

εκεξνκελία πηήζεο (Δηθόλα 35, 36, 37). Οη ράξηεο απηνί απεηθνλίδνληαη παξαθάησ:  

 

Δηθόλα 32: Υάξηεο απεηθόληζεο ησλ επεκβάζεσλ ιίπαλζεο ζηνλ πεηξακαηηθό αγξό ησλ πάησλ Αηηηθήο. 
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Δηθόλα 33:Υάξηεο απεηθόληζεο ηνπ κέζνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI ζε θάζε πεηξακαηηθό ηεκάρην γηα ηελ 

εκεξνκελία 03.05.2019. 
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Δηθόλα 34: Υάξηεο απεηθόληζεο ηνπ κέζνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI ζε θάζε πεηξακαηηθό ηεκάρην γηα ηελ 

εκεξνκελία 13.06.2019. 
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Δηθόλα 35: Υάξηεο απεηθόληζεο ηνπ κέζνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI ζε θάζε πεηξακαηηθό ηεκάρην γηα ηελ 

εκεξνκελία 28.06.2019. 
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3.6.2 Αναλύςεισ διαχρονικά 
 

Δθηόο από ηηο δηαηνπηθέο αλαιύζεηο κειεηήζεθε θαη ε επίδξαζε ηεο αδσηνύρνπ 

ιίπαλζεο δηαρξνληθά. Από ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη όηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ δείθηε NDVI αλάκεζα ζηηο 3 εκεξνκελίεο γηα ηηο 

επεκβάζεηο πνπ δέρζεθαλ 0, 8 θαη 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο (κπιε, πξάζηλε θαη κσβ 

ζηήιε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 4 κνλάδεο 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε κεγαιύηεξν κέζν NDVI ζηηο 13/06/2019. Μηθξόηεξν NDVI 

παξαηεξήζεθε ζηηο 03/05/2019 κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηηο 13/06/2019 

(Γηάγξακκα 27). 

 
Γηάγξακκα 24: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ κέζνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI ηεο Origanum x intercedens ζηελ 

επέκβαζε κε 0, 4, 8 θαη 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο γηα ηηο ηξεηο εκεξνκελίεο. Μέζνη όξνη πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ην ίδην ιαηηληθό γξάκκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. ύγθξηζε κε ηε κέζνδν LSD γηα α=0,05. 
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4. ΤΖΗΣΗΗ 
 

4.1 Μορφολογικά χαρακτηριςτικά 
  

ηελ παξνύζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο επεκβάζεηο αδσηνύρνπ 

ιίπαλζεο ζε θπηά ηνπ είδνπο Origanum x intercedens κε 0, 4, 8 θαη 12 κνλάδεο αδώηνπ, 

αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο σο πξνο ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δελ αλέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ύςνο θαη ζηελ επηθάλεηα 

θάιπςεο ηνπ θπηνύ ζε θακία από ηηο επεκβάζεηο ιίπαλζεο. Παξόκνηα απνηειέζκαηα 

αλαθνξηθά κε ην ύςνο ηνπ θπηνύ επηβεβαηώλνληαη θαη από άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην είδνο Origanum vulgare spp hirtum κηαο θαη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην πβξίδην Origanum x intercedens (Sotiropoulou et.al, 2010). 

Γηα ηα ππόινηπα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κειέηεο ζηε 

βηβιηνγξαθία πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ επεκβάζεσλ αδσηνύρνπ 

ιίπαλζεο ζην πβξίδην Origanum x intercedens. 

Δπηπιένλ, κεηά ηε ζπγθνκηδή δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηελ αλάπηπμε βιαζηώλ, θύιισλ, ζην λσπό θαη μεξό βάξνο. Χζηόζν, ζε κειέηε ησλ 

Sotiropoulou et.al (2010) παξαηεξήζεθε όηη ε αδσηνύρνο ιίπαλζε επεξεάδεη ηε βηνκάδα 

απμαλνκέλεο ηεο πνζόηεηαο ηεο ιίπαλζεο, κε κέγηζηε απόδνζε ζηα 8 kg N/ζηξ. Οη δηαθνξέο 

ηεο παξνύζαο κειέηεο κε απηήλ ησλ Sotiropoulou et.al. (2010) κπνξεί λα νθείινληαη ζην 

γεγνλόο όηη ε παξνύζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πξώηε ρξνληά εγθαηάζηαζεο ησλ 

θπηώλ, ελώ ζηελ κειέηε ησλ Sotiropoulou et.al. (2010) κειεηήζεθαλ ηξεηο θαιιηεξγεηηθέο 

πεξίνδνη. Δπηπιένλ, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε κεηαθπηεπηηθή θαηαπόλεζε (stress) πνπ 

ππέζηεζαλ ηα θπηά θαηά ηνπο πξώηνπο κήλεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηνλ αγξό ηνπ Γ.Π.Α. ζηα 

πάηα (Hughes et al., 1989; Beemnet et al., 2014). 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηαμηαλζίαο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

παξαηεξήζεθαλ ζηνλ αξηζκό απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε ηαμηαλζία. Δηδηθόηεξα, 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε ηαμηαλζία βξέζεθε ζηα θπηά πνπ δελ 

δέρζεθαλ αδσηνύρν ιίπαλζε, ελώ κηθξόηεξνο αξηζκόο απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε 

ηαμηαλζία παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηηο ππόινηπεο επεκβάζεηο ιίπαλζεο. Απηό κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα θπηά βξίζθνληαλ ζην πξώην έηνο θαιιηέξγεηαο πνπ είλαη ην 

έηνο εγθαηάζηαζεο θαη εγθιηκαηηζκνύ ησλ θπηώλ θαη όρη ζηελ εθαξκνγή αδσηνύρνπ 

ιηπάζκαηνο. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε θύξησλ ζπληζησζώλ, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

αλακελόκελα θαζώο είλαη απόιπηα ινγηθό κε ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ βιαζηώλ λα 

παξαηεξείηαη κείσζε ησλ θύιισλ αλά βιαζηό. Αληίζηνηρα, κε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θύιισλ αλά βιαζηό είλαη ινγηθό λα απμεζεί ε επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ. Σέινο, όζν 

απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ, κεηώλεηαη ην κέγεζόο ηνπο. 

 

4.2 Περιεκτικότητα ςε αιθέριο έλαιο 
 

Όπσο είλαη γλσζηό από ηε βηβιηνγξαθία θαη ηζρύεη γηα όια ηα πνιπεηή θαξκαθεπηηθά 

θαη αξσκαηηθά θπηά, ε εθαηνζηηαία απόδνζε θάζε είδνπο θηάλεη ζην κέγηζην όηαλ ε 

θαιιηέξγεηα βξίζθεηαη ζην ηξίην έηνο από ηελ εγθαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνύζαο 

κειέηεο εμεηάζηεθε ε πεξηεθηηθόηεηα ζην πξώην έηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμεηαδόκελνπ  

είδνπο Origanum x intercedens ζηνλ αγξό ηνπ Γ.Π.Α. ζηα πάηα Αηηηθήο θαηά ην ζηάδην ηεο 

πιήξνπο άλζηζεο γηα ηηο ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. ηελ 

παξνύζα κειέηε πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην παξαηεξήζεθε ζηα θπηά πνπ 

δέρζεθαλ 4 θαη 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο κε 6,17% (v/w) θαη 6,36% (v/w), αληίζηνηρα, 

ελώ ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 12 κνλάδεο 

ιίπαλζεο κε 5,43% (v/w). Γελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην ηνπ πβξηδίνπ (O.intercedens), θαζώο δελ έρεη κειεηεζεί 

αξθεηά. ύκθσλα κε ηνπο Kokkini et al., (1993), ζην λεζί ηεο Νηζύξνπ ζε απηνθπείο 

πιεζπζκνύο ηεο O.intercedens ρσξίο επέκβαζε ιίπαλζεο ε πεξηεθηηθόηεηα ήηαλ ζην 4,5% 

(v/w), ελώ ζύκθσλα κε ηνλ Αζζαξησηάθε (2018), ζηνλ αγξό πνπ Γ.Π.Α. ε πεξηεθηηθόηεηα 

ηνπ πβξηδίνπ έθηαζε ζην 5,4% (v/w). ηελ παξνύζα κειέηε ζηνλ αγξό ησλ πάησλ ε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ πνπ δελ δέρζεθαλ ιίπαλζε έθηαζε ην 5,98% 

(v/w) ην νπνίν απνδεηθλύεη ηελ άξηζηε πξνζαξκνγή ηνπ είδνπο ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, 

ππό ηηο δεδνκέλεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 

4.3 Κυρίαρχα ςυςτατικά αιθέριων ελαίων 
 

Από ηελ αλάιπζε ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ησλ θπηώλ ξίγαλεο Origanum x intercedens 

πξνέθπςαλ νξηζκέλα ζπζηαηηθά ζε ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ηνπ 0,01% (v/v). Σα 

πεξηζζόηεξα από απηά όπσο α-ζνπγέλην, α-πηλέλην, 1-νθηελ-3-όιε, β-πηλέλην, β-κπξθέλην, α-

ηεξπηλέλην, π-θπκέλην, γ-ηεξπηλέλην, cis-πδξνζαβηλέλην, ηεξπηλνιέλην, βνξλεόιε, ηεξπηλελ-4-
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όιε, α-ηεξπηλεόιε, ζπκόιε, θαξβαθξόιε θαη β-θαξπνθπιιέλην ηαπηίδνληαη κε ηα ζπζηαηηθά 

αηζέξησλ ειαίσλ θπηώλ Origanum ssp πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο κειέηεο (Vokou et al., 

1993; Sezik et al., 1993; Baser et al., 1994; Novak et al., 2002b; Sivropoulou et al., 1996; 

Russo et al., 1998; Chalchat & Pasquier 1998; Skoula et al., 1999; D’ Omer, 1999; Daferera 

et al., 2000; D’ Antuono et al., 2000; Boydag et al., 2003; Belhattab et al., 2004; Ivask et al., 

2005; Figueredo et al., 2005; Hazzit et al., 2006; Sari et al., 2006; Figueredo et al., 2006a; 

Figueredo et al., 2006b; Unlu et al., 2007; Cetin et al., 2007). Ζ πνζνζηηαία ρεκηθή ζύζηαζε 

ησλ αηζέξησλ ειαίσλ, δηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη εμαξηάηαη από ηελ ηνπνζεζία, ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ επνρή ζπγθνκηδήο ησλ θπηώλ (Kokkini et al., 1977; Russo et 

al., 1998). 

Από ηηο αλαιύζεηο πξνέθπςε όηη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ησλ αηζέξησλ ειαίσλ ήηαλ ε 

θαξβαθξόιε, ην γ-ηεξπηλέλην θαη ην π-θπκέλην θάηη πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ 

βηβιηνγξαθία (Economou et al., 2011, Said-Al et al.,2009, Karamanos et al.,2013). Ζ 

πεξηεθηηθόηεηα ζε θαξβαθξόιε θπκάλζεθε ζε πςειόηεξα επίπεδα ζηηο επεκβάζεηο κε 0, 4 

θαη 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο θηάλνληαο ην 89,07% (v/v). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαξβαθξόιε βξέζεθε ζηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 4 κνλάδεο αδώηνπ 

κε 89,07% (v/v), αθνινύζεζαλ ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο αδώηνπ κε 88,31% (v/v) θαη 

ηα θπηά πνπ δελ δέρζεθαλ άδσην κε 88,08% (v/v). Απηά αληηζηνηρνύλ ζε 5,418g, 5,420g θαη 

5,124g θαξβαθξόιεο ζηα 100g μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ. Ζ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε 

θαξβαθξόιε ππνδεηθλύεη κηα ξίγαλε πςειήο πνηόηεηαο, κε ραξαθηεξηζηηθή νζκή. Γελ 

ππάξρνπλ αξθεηέο δηαζέζηκεο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ λα κειεηνύλ ηα ζπζηαηηθά ησλ 

αηζεξίσλ ειαίσλ ηνπ πβξηδίνπ Origanum x intercedens. ε επηζθόπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Economou et al. (2014) ζε δηαθνξεηηθνύο βηόηππνπο ζην λεζί 

ηεο Ηθαξίαο ζε δπν είδε ξίγαλεο παξαηεξήζεθε όηη ε θαξβαθξόιε γηα ηελ O.onites 

θπκάλζεθε από 72,56% έσο 84,98% θαη γηα ηελ O.hirtum από 70,15% έσο 86,24%. ε 

παιαηόηεξεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηνθπείο πιεζπζκνύο ζηε Νίζπξν από 

ηνπο Kokkini and Vokou (1993) ηα πνζνζηά ηεο θαξβαθξόιεο ησλ κειεηνύκελσλ εηδώλ ήηαλ 

ρακειόηεξα, θαζώο ε O.onites δελ μεπέξαζε ην 63,8% (v/v) θαη ε O.hirtum ην 87,5% (v/v). 

ηελ παξνύζα κειέηε βξέζεθε κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θαξβαθξόιε ζε ζρέζε κε ηα 

δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία, ε νπνία απνδίδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σέινο, δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα δηεξεπλνύλ ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αηζεξίνπ ειαίνπ αλαγνληάο ηελ ζε γξακκάξηα ζπζηαηηθνύ αλά 100 

γξακκάξηα μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ.  
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Σν γ-ηεξπηλέλην θαη ην π-θπκέλην είλαη νη βηνζπλζεηηθνί πξόδξνκνη ηεο θαξβαθξόιεο 

θαη ηεο ζπκόιεο (Poulose & Croteau, 1978), θάηη πνπ ηζρύεη γηα ηελ Origanum vulgare ssp 

hirtum (Vokou et al., 1993). ύκθσλα δε κε ην πόζν απμαλόηαλ ε κία νπζία παξάιιεια 

κεησλόηαλ ε άιιε θάλεθε όηη ην βηνζπλζεηηθό κνλνπάηη είλαη: γ-ηεξπηλέλην>π-

θπκέλην>ζπκόιε ή θαξβαθξόιε (Omer, 1999). Όζνλ αθνξά ζην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ, 

απηά ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό κε αληίζηνηρεο παιαηόηεξεο κειέηεο, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ όηη θαη θαηά ην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζην π-θπκέλην θαη ζηελ θαξβαθξόιε (Vokou et al., 1993; Bendahou et al., 2008; 

Azizi et al., 2009). 

Όζνλ αθνξά ζην γ-ηεξπηλέλην, ε πεξηεθηηθόηεηα πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ από 4,12% 

έσο 4,57%. ύκθσλα κε ηνπο Karamanos et al (2013) ζε κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Origanum 

vulgare ssp. hirtum, βξέζεθε ρακειόηεξν πνζνζηό γ-ηεξπηλελίνπ θαηά ηελ δεύηεξε 

θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ελώ απμήζεθε θαηά ηελ ηξίηε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. ε παιαηόηεξε 

έξεπλα ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο ε πεξηεθηηθόηεηα ηεο O.onites ζε γ-ηεξπηλέλην είρε 

θηάζεη ην 6,3% (v/v), ελώ ε O.hirtum κόιηο ην 1,1% (v/v) (Kokkini and Vokou, 1993). Όπσο 

παξαηεξνύκε ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ζε γ-ηεξπηλέλην ηεο Origanum x 

intercedens όπσο πξνζδηνξίζηεθε ζηελ παξνύζα κειέηε ήηαλ ελδηάκεζε ησλ ηηκώλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

ηελ παξνύζα κειέηε ην π-θπκέλην θπκαίλεηαη από 2,38% έσο 2,84%. ε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Karamanos et.al. (2013)  βξέζεθε όηη ην π-θπκέλην είρε αξθεηά 

κεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα θαη ζηελ δεύηεξε θαη ζηελ ηξίηε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. ε 

κειέηε ησλ Kokkini and Vokou (1993) ε Origanum x intercedens εκθάληζε 3,1% 

πεξηεθηηθόηεηα ζε π-θπκέλην ζε απηνθπείο πιεζπζκνύο ζηε Νίζπξν. ύκθσλα κε ηνπο 

Economou et al, ε Origanum vulgare ssp hirtum εκθάληζε 1,62% - 4,56% πεξηεθηηθόηεηα ζε 

π-θπκέλην ελώ ε Origanum onites 1,43% - 6%. Όπσο παξαηεξνύκε ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 

αηζέξηνπ ειαίνπ ζε π-θπκέλην ηεο Origanum x intercedens όπσο πξνζδηνξίζηεθε ζηελ 

παξνύζα κειέηε ήηαλ ελδηάκεζε ησλ ηηκώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

ε αληίζεζε κε ηελ θαξβαθξόιε, ε ζπκόιε βξέζεθε ζε πνιύ κηθξή πεξηεθηηθόηεηα 

ζην αηζέξην έιαην. Απηό ζπκθσλεί θαη κε άιιεο κειέηεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 

Origanum vulgare ssp. hirtum (Karamanos A.J et al., 2013). 

Ζ αδσηνύρνο ιίπαλζε θάλεθε λα επεξεάδεη κόλν ηελ πνζόηεηα ηεο θαξβαθξόιεο ζηα 

100 γξακκάξηα μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ θαζώο όηαλ εθαξκόζηεθαλ 12 κνλάδεο ιηπάζκαηνο 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επεκβάζεηο. Απηό 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην stress πνπ δεκηνύξγεζε ε ππεξβνιηθή αδσηνύρνο ιίπαλζε ζηα θπηά 
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πνπ δέρζεθαλ 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο. ύκθσλα κε ηνπο Karamanos et.al (2013) 

ε αδσηνύρνο ιίπαλζε δελ επεξέαζε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηξίσλ θύξησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ 

αηζέξηνπ ειαίνπ.  

Ζ παξνύζα κειέηε απνηειεί ηελ πξώηε κειέηε πνπ δηεξεύλεζε ηελ επίδξαζε 

ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ επεκβάζεσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζην πβξίδην Origanum x 

intercedens.   

4.4 Αξιολόγηςη των γεωχωρικών τεχνολογιών 
 

ηελ παξνύζα κειέηε έγηλε πξνζπάζεηα απεηθόληζεο ηεο θπηείαο κε ρξήζε UAV κε 

ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θπηείαο. Αξρηθά αμηνινγήζεθαλ νη δηαθνξέο ηνπ δείθηε 

βιάζηεζεο NDVI γηα ηηο 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζε ηξεηο 

εκεξνκελίεο. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ NDVI ζε θακία 

επέκβαζε γηα θάζε εκεξνκελία. Απηό εμεγείηαη θαζώο ν NDVI είλαη έλαο δείθηεο 

βιάζηεζεο πνπ αμηνινγεί ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ θαη είλαη ινγηθό λα κελ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο θαζώο δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο νύηε ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κεηξήζεθαλ γηα θάζε επέκβαζε αδσηνύρνπ ιίπαλζεο.  

Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ κνξθνινγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηνπ δείθηε βιάζηεζεο NDVI γηα θάζε κία από ηηο κειεηνύκελεο 

εκεξνκελίεο. Αξρηθά, γηα ηηο δύν πξώηεο εκεξνκελίεο (03/05/2019, 13/06/2019) 

παξαηεξήζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ ύςνπο ησλ θπηώλ θαη ηνπ δείθηε NDVI 

θαζώο θαη κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο θάιπςεο θαη ηνπ δείθηε NDVI. ηελ ηξίηε εκεξνκελία, ε 

νπνία είλαη ε κέξα ηεο ζπγθνκηδήο, παξαηεξήζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ δείθηε 

NDVI θαη ηεο επηθάλεηαο θάιπςεο ησλ θπηώλ θαζώο θαη ηνπ λσπνύ θαη μεξνύ βάξνπο ησλ 

θπηώλ, ελώ αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηνπ δείθηε NDVI θαη ηνπ αξηζκνύ 

θύιισλ αλά βιαζηό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ήηαλ αλακελόκελε ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

δείθηε βιάζηεζεο θαη ηεο επηθάλεηαο θάιπςεο θαζώο θαη ηνπ λσπνύ θαη μεξνύ βάξνπο. Με 

βάζε απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο, επηβεβαηώλνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ 

Αλάιπζε Κύξησλ πληζησζώλ (PCA). ηελ PCA παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ηνπ αξηζκνύ θύιισλ αλά βιαζηό κε ηα ππόινηπα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, θάηη πνπ 

απνηππώζεθε θαη επηβεβαηώζεθε ζηελ απεηθόληζε κε ηε ρξήζε γεσρσξηθώλ ηερλνινγηώλ.  

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηνπ NDVI θαη ηνπ αξηζκνύ θύιισλ αλά 

βιαζηό. Απηό εμεγείηαη θαζώο ν δείθηεο βιάζηεζεο NDVI δελ κπνξεί λα απνηππώζεη κε 
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αθξίβεηα ηνλ αξηζκό θύιισλ ζηνπο βιαζηόπο θαζώο ππάξρνπλ θύιια πνπ 

αιιειιεπηθαιύπηνληαη, επνκέλσο δελ εληνπίδνληαη από ηνλ αηζζεηήξα.  

Δθηόο από δηαηνπηθέο ζπγθξίζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δηαρξνληθέο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

παξνπζίαζαλ απμεκέλν δείθηε NDVI ζηηο 13/06/2019. Αθνινύζεζε ε εκεξνκελία 

28/06/2019 θαη ηέινο ε εκεξνκελία 03/05/2019. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα θπηά 

ζηηο 03/05/2019 ήηαλ ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμήο ηνπο, ζηηο 13/06/2019 είραλ αλαπηπρζεί 

πιήξσο, ελώ ζηηο 28/06/2019 ηα θπηά ήηαλ ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο. Όζνλ αθνξά 

ζηηο ππόινηπεο επεκβάζεηο ιίπαλζεο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ ηξηώλ εμεηαδόκελσλ εκεξνκεληώλ. Χζηόζν, παξαηεξείηαη κία ηάζε αύμεζεο ηνπ 

δείθηε NDVI από ηηο 03/05/2019 ζηηο 13/06/2019 θαη κεηά κία κηθξή πηώζε ηνπ, ρσξίο όκσο 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Γηα όια ηα παξαπάλσ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία. 

Γεληθόηεξα, ε παξαθνινύζεζε ηεο θπηέηαο κε UAV απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκό ησλ 

αλαγθώλ ζε άδσην θαη ζηε ιήςε απόθαζεο γηα ιίπαλζε κέζσ ηεο κειέηεο ηεο θαηαλνκήο 

ηεο βιάζηεζεο κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηώλ βιάζηεζεο. 
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5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

ηελ παξνύζα κειέηε εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ επεκβάζεσλ 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο ζηελ Origanum x intercedens ζηνλ αγξό ηνπ Γεσπνληθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζηα πάηα Αηηηθήο. Ζ κειέηε απηή απνηειεί ηελ πξώηε κειέηε πνπ 

εμεηάδεη ην πβξίδην Origanum x intercedens σο πξνο ηα κνξθνινγηθά, πνζνηηθά, πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη σο πξνο ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπ ηθαλόηεηα.  

Όζνλ αθνξά ζηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηνλ αξηζκό 

απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε ηαμηαλζία κε ηα θπηά πνπ δέρζεθαλ 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ 

ιίπαλζεο λα εκθαλίδνπλ ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηηο 

ππόινηπεο επεκβάζεηο. Σν ύςνο ησλ θπηώλ ηεο θαιιηέξγεηαο δελ επεξεάζηεθε από ηελ 

εθαξκνγή αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. Δπηπιένλ, ζηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαπηζηώζεθε όηη ε 

εθαξκνγή 4 θαη 8 κνλάδσλ αδώηνπ αύμεζε ζεκαληηθά ηελ νιηθή πνζόηεηα αηζέξηνπ ειαίνπ / 

ζηξέκκα.  

Όζνλ αθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πςειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε 

θαξβαθξόιε εκθάληζαλ ηα αηζέξηα έιαηα ησλ θπηώλ πνπ δέρζεθαλ 0, 4 θαη 8 κνλάδεο 

αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο.  

Σέινο, ε παξνύζα κειέηε απνηειεί ηελ πξώηε κειέηε πνπ παξαθνινύζεζε ηε θπηεία 

κε ηε ρξήζε κεζόδσλ ηειεπηζθόπεζεο. Παξαηεξήζεθε, ινηπόλ, όηη ν δείθηεο βιάζηεζεο 

NDVI απνδείρζεθε αμηόπηζηνο δείθηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θπηείαο ΦΑΦ 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ επξσζηία ησλ θπηώλ θαη παξάιιεια απεηθόληζε ηελ αξλεηηθή ζρέζε 

ησλ δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Θα κπνξνύζαλ κειινληηθά 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε επίπεδν θπηνύ θαη άιινη δείθηεο βιάζηεζεο όπσο NDRE, GNDVI .  

Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ε εθαξκνγή 4 θαη 8 κνλάδσλ αδσηνύρνπ ιίπαλζεο αύμεζε ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην. Γεδνκέλνπ όηη ηα αηζέξηα έιαηα ησλ δύν απηώλ 

επεκβάζεσλ εκθαλίζηεθαλ εμίζνπ απμεκέλεο πνηόηεηαο, πξνηηκάηαη ε ιίπαλζε κε ηέζζεξεηο 

κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπόλ, δηαπηζηώλεηαη όηη ην πβξίδην Origanum x intercedens 

απνηειεί έλα πνιιά ππνζρόκελν είδνο γηα ηελ βηνκεραλία ησλ Φαξκαθεπηηθώλ θαη 

Αξσκαηηθώλ θπηώλ κε πςειέο απνδόζεηο ζε βηνκάδα, αηζέξην έιαην θαη πςειή 

ζπγθέληξσζε θαξβαθξόιεο, ζεκαληηθήο νπζίαο γηα ηε θαξκαθνβηνκεραλία. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο αλάιπζεο ηεο δηαζπνξάο 

(ANOVA) γηα όια ηα κειεηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά. 

Φπηηθά Υαξαθηεξηζηηθά 
 

Πξηλ ηε πγθνκηδή 

 
Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην ύςνο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο 

ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 38,4952 3 12,8317 0,73 0,5726 

Δπαλάιεςε 23,1542 2 11,5771 0,65 0,5530 

θάικα 106,063 6 17,6772   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 167,713 11    

 

 
Πίλαθαο 2. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηελ επηθάλεηα θάιπςεο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 26973,3 3 8991,12 0,07 0,9720 

Δπαλάιεςε 206219, 2 103109, 0,84 0,4752 

θάικα 732574, 6 122096,   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 965766 11    

 
Μεηά ηε ζπγθνκηδή 

 
Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηνλ αξηζκό ησλ βιαζηώλ  ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 4,03389 3 1,34463 0,06 0,9773 

Δπαλάιεςε 7,39447 2 3,69723, 0,17 0,8441 

θάικα 127,219 6 21,2032   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 138,647 11    
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Πίλαθαο 4. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηνλ αξηζκό ησλ κεζνγνλαηίσλ ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,175758 3 0,0585861 0,07 0,9737 

Δπαλάιεςε 9,71945 2 4,85973 5,84 0,0391 

θάικα 4,99322 6 0,832203   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 14,8884 11    

 

Πίλαθαο 5. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηνλ αξηζκό θύιισλ αλά βιαζηό ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 695,201 3 231,734 0,43 0,7370 

Δπαλάιεςε 3774,89 2 1887,44 3,53 0,0970 

θάικα 3209,08 6 534,847   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 7679,17 11    

 

Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηελ επηθάλεηα θύιινπ ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,155425 3 0,0518083 1,69 0,2664 

Δπαλάιεςε 0,0020667 2 0,00103333 0,03 0,9669 

θάικα 0,1834 6 0,0305667   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,340892 11    

 

Πίλαθαο 7. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηνλ αξηζκό ησλ ηαμηαλζηώλ ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 4,03389 3 1,34463 0,06 0,9773 

Δπαλάιεςε 7,39447 2 3,69723 0,17 0,8441 

θάικα 127,219 6 21,2032   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 138,647 11    
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Πίλαθαο 8. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κήθνο ζύλζεηεο ηαμηαλζίαο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 7,58269 3 2,52756 1,08 0,4245 

Δπαλάιεςε 9,14832 2 4,57416 1,96 0,2210 

θάικα 13,9859 6 2,33098   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 30,7169 11    

 

Πίλαθαο 9. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κήθνο απιήο ηαμηαλζίαο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,0165583 3 0,00551944 0,72 0,5765 

Δπαλάιεςε 0,04055 2 0,020275 2,64 0,1507 

θάικα 0,0461167 6 0,00768611   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,103225 11    

 

Πίλαθαο 10. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηνλ αξηζκό απιώλ ηαμηαλζηώλ αλά ζύλζεηε ηαμηαλζία ησλ 

θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 1450,64 3 483,547 2,79 0,1318 

Δπαλάιεςε 1212,11 2 606,057 3,50 0,0985 

θάικα 1040,32 6 173,387   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 3703,08 11    

 

Πίλαθαο 11. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηνλ αξηζκό αλζέσλ αλά απιή ηαμηαλζία ησλ θπηώλ ξίγαλεο 

ζε 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 37,0591 3 12,353 2,30 0,1772 

Δπαλάιεςε 19,7299 2 9,86493 1,84 0,2386 

θάικα 32,2221 6 5,37035   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 89,011 11    

 

Πίλαθαο 12. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην λσπό βάξνο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 
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Δπέκβαζε 410,454 3 136,818 0,36 0,7840 

Δπαλάιεςε 1326,84 2 663,419 1,75 0,2521 

θάικα 2275,77 6 379,295   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 4013,06 11    

 

Πίλαθαο 13. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην μεξό βάξνο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 66,6937 3 22,2312 0,30 0,8271 

Δπαλάιεςε 416,12 2 208,06 2,77 0,1403 

θάικα 450,045 6 75,0075   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 932,859 11    

 

Πίλαθαο 14. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην λσπό βάξνο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε θηιά/ζηξέκκα ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 6568,6 3 2189,53 0,36 0,7839 

Δπαλάιεςε 21229,6 2 10614,8 1,75 0,2521 

θάικα 36412,5 6 6068,74   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 64210,7 11    

 

Πίλαθαο 15. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην μεξό βάξνο ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε θηιά/ζηξέκκα ζε 4 

δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 1066,79 3 355,595 0,30 0,8272 

Δπαλάιεςε 6659,84 2 3329,92 2,77 0,1402 

θάικα 7200,61 6 1200,1   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 14927,2 11    

 

Δθαηνζηηαία πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην 
 
Πίλαθαο 16. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ηελ εθαηνζηηαία πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην ησλ θπηώλ 

ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 1,42643 3 0,475478 17,41 0,0023 

Δπαλάιεςε 0,1784 2 0,0892 3,27 0,1097 



 

127 

 

θάικα 0,163867 6 0,0273111   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 1,7687 11    

 

 

Αλάιπζε θύξησλ ζπληζησζώλ 
 

Πίλαθαο 17: Πίλαθαο ζπληζησζώλ (Table of Component weights) 

 
πληειεζηέο ηεο θύξηαο 

ζπληζηώζαο 1 

πληειεζηέο ηεο θύξηαο 

ζπληζηώζαο 2 

Ύςνο 0,17896 0,22588 

Δπηθάλεηα θάιπςεο 0,35799 0,31826 

Αξηζκόο βιαζηώλ 0,3907 0,03006 

Αξηζκόο θύιισλ / βιαζηό -0,39593 0,08206 

Αξηζκόο ηαμηαλζηώλ 0,3907 0,03006 

Αξηζκόο κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ 0,11598 0,46043 

Μήθνο θύιινπ 0,1224 -0,54262 

Πιάηνο θύιινπ 032916 -0,25392 

Δπηθάλεηα θύιινπ 0,27388 -0,47726 

Νσπό βάξνο θπηνύ 0,40738 0,20116 

 

 

Πνηνηηθόο Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Αηζέξηνπ Διαίνπ 

 
Πίλαθαο 18: Απνηειέζκαηα από ηελ ANOVA γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ζε γξακκάξηα 

θαξβαθξόιεο / 100g μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηηο εμεηαδόκελεο 

επεκβάζεηο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 1,50866 3 0,502886 12,28 0,0057 

Δπαλάιεςε 0,00818717 2 0,00409358 0,10 0,9064 

θάικα 0,245725 6 0,0409541   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 1,76257 11    

 

Πίλαθαο 19: Απνηειέζκαηα από ηελ ANOVA γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ζε γξακκάξηα γ-

ηεξπηλελίνπ / 100g μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηηο εμεηαδόκελεο 

επεκβάζεηο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,00114067 3 0,00038022 0,54 0,6715 

Δπαλάιεςε 0,000806 2 0,000403 0,57 0,5916 

θάικα 0,00421533 6 0,00070255   
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ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,006162 11    

 

Πίλαθαο 20: Απνηειέζκαηα από ηελ ANOVA γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ ζε γξακκάξηα π-

θπκελίνπ / 100g μεξνύ θπηηθνύ πιηθνύ ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηηο εμεηαδόκελεο επεκβάζεηο 

αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,00329492 3 0,00109831 3,31 0,0991 

Δπαλάιεςε 0,000776167 2 0,00038808 1,17 0,3729 

θάικα 0,00199383 6 0,0003323   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,00606492 11    
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ΥΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΖΜΑΣΑ ΑΗΘΔΡΗΩΝ ΔΛΑΗΩΝ 

 
Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

Πίλαθαο 21: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 

100g θπηηθνύ 

πιηθνύ 

1 5,431 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,479 0,028 

2 5,720 α - ζνπγέλην 0,616 0,036 

3 7,155 1-Οθηελ-3-όιε & β-πηλέλην 0,123 0,007 

4 7,462 β-Μπξθέλην 0,628 0,037 

5 8,397 α-Σεξπηλέλην 0,767 0,045 

6 8,645 π-θπκέλην 2,644 0,154 
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7 8,835 Λεκνλέλην & β-θειιαλδξέλην 0,169 0,010 

8 9,859 γ-Σεξπηλέλην 4,450 0,259 

9 10,310 cis-Τδξνζαβηλέλην  0,550 0,032 

10 11,501 trans-Τδξνζαβηλέλην  0,165 0,010 

11 14,375 Βνξλεόιε 0,192 0,011 

12 14,748 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,394 0,023 

13 15,353 α-Σεξπηλεόιε 0,060 0,003 

14 19,434 Θπκόιε 0,137 0,008 

15 19,782 Καξβαθξόιε 88,380 5,142 

16 24,838 β-Καξπνθπιιέλην 0,246 0,014 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 

Πίλαθαο 22: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,431 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,643 0,038 

2 5,724 α - ζνπγέλην 0,633 0,037 

3 7,464 β-Μπξθέλην 0,688 0,041 

4 8,400 α-Σεξπηλέλην 0,848 0,050 

5 8,647 π-θπκέλην 2,690 0,159 

6 9,860 γ-Σεξπηλέλην 4,673 0,276 

7 10,309 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,574 0,034 

8 14,376 Βνξλεόιε 0,178 0,011 

9 14,749 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,425 0,025 

10 19,776 Καξβαθξόιε 88,377 5,229 

11 24,837 β-Καξπνθπιιέλην 0,271 0,016 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 
 
Πίλαθαο 23: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,433 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,384 0,022 

2 5,723 α - ζνπγέλην 0,625 0,036 

3 5,929 α-πηλέλην 0,236 0,013 

4 7,166 1-Οθηελ-3-όιε & β-Πηλέλην 0,124 0,007 

5 7,465 β-Μπξθέλην 0,635 0,036 

6 8,043 δ-3 θαξέλην 0,179 0,010 

7 8,399 α-Σεξπηλέλην 0,783 0,045 
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8 8,647 π-θπκέλην 3,172 0,181 

9 8,841 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,168 0,010 

10 9,861 γ-Σεξπηλέλην 4,118 0,236 

11 10,311 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,611 0,035 

12 10,887 Σεξπηλνιέλην 0,057 0,003 

13 11,499 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,206 0,012 

14 14,374 Βνξλεόιε 0,237 0,014 

15 14,747 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,382 0,022 

16 15,357 α-Σεξπηλεόιε 0,122 0,007 

17 19,433 Θπκόιε 0,137 0,008 

18 19,783 Καξβαθξόιε 87,471 5,003 

19 24,837 β-Καξπνθπιιέλην 0,237 0,014 

20 28,460 β-Μπηζακπνιέλην 0,118 0,007 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 

Πίλαθαο 24: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,431 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,426 0,025 

2 5,719 α - ζνπγέλην 0,670 0,040 

3 7,159 1-Οθηελ-3-όιε & β-Πηλέλην 0,123 0,007 

4 7,461 β-Μπξθέλην 0,735 0,043 

5 8,047 δ-3 θαξέλην 0,195 0,012 

6 8,398 α-Σεξπηλέλην 0,852 0,050 

7 8,644 π-θπκέλην 2,913 0,172 
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8 8,836 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,200 0,012 

9 9,859 γ-Σεξπηλέλην 4,589 0,272 

10 10,310 cis-Yδξνζαβηλέλην  0,547 0,032 

11 11,501 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,145 0,009 

12 14,374 Βνξλεόιε 0,210 0,012 

13 14,746 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,319 0,019 

14 15,355 α-Σεξπηλεόιε 0,116 0,007 

15 19,434 Θπκόιε 0,108 0,006 

16 19,783 Καξβαθξόιε 87,633 5,186 

17 24,837 β-Καξπνθπιιέλην 0,218 0,013 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 

Πίλαθαο 25: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,429 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,392 0,024 

2 5,725 α - ζνπγέλην 0,501 0,031 

3 7,463 β-Μπξθέλην 0,558 0,034 

4 8,397 α-Σεξπηλέλην 0,678 0,041 

5 8,645 π-θπκέλην 1,997 0,122 

6 9,859 γ-Σεξπηλέλην 3,889 0,238 

7 10,309 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,610 0,037 
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8 11,499 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,193 0,012 

9 14,375 Βνξλεόιε 0,189 0,012 

10 14,746 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,332 0,020 

11 19,432 Θπκόιε 0,120 0,007 

12 19,782 Καξβαθξόιε 90,279 5,521 

13 24,836 β-Καξπνθπιιέλην 0,261 0,016 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 
 

 

 

 
Πίλαθαο 26: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,434 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,632 0,039 

2 5,727 α - ζνπγέλην 0,525 0,033 

3 7,470 β-Μπξθέλην 0,594 0,037 

4 8,403 α-Σεξπηλέλην 0,679 0,042 
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5 8,650 π-θπκέλην 2,287 0,142 

6 8,832 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,164 0,010 

7 9,863 γ-Σεξπηλέλην 3,896 0,242 

8 10,313 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,660 0,041 

9 11,504 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,159 0,010 

10 14,378 Βνξλεόιε 0,198 0,012 

11 14,750 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,327 0,020 

12 15,359 α-Σεξπηλεόιε 0,122 0,008 

13 19,435 Θπκόιε 0,129 0,008 

14 19,782 Καξβαθξόιε 89,291 5,548 

15 24,840 β-Καξπνθπιιέλην 0,256 0,016 

16 28,464 β-Μπηζακπνιέλην 0,077 0,005 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

Πίλαθαο 27: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,432 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,485 0,031 

2 5,726 α - Θνπγέλην 0,516 0,033 

3 7,463 β-Μπξθέλην 0,606 0,038 

4 8,397 α-Σεξπηλέλην 0,750 0,048 

5 8,646 π-θπκέλην 2,221 0,141 

6 8,829 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,167 0,011 

7 9,857 γ-Σεξπηλέλην 4,373 0,278 

8 10,307 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,566 0,036 

9 14,372 Βνξλεόιε 0,213 0,014 
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10 14,745 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,386 0,025 

11 19,431 Θπκόιε 0,110 0,007 

12 19,778 Καξβαθξόιε 89,265 5,671 

13 24,836 β-Καξπνθπιιέλην 0,273 0,017 

14 28,462 β-Μπηζακπνιέλην 0,069 0,004 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 
 
Πίλαθαο 28: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,435 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,433 0,026 

2 5,716 α - ζνπγέλην 0,571 0,034 

3 7,170 1-Οθηελ-3-όιε & β-Πηλέλην 0,119 0,007 

4 7,463 β-Μπξθέλην 0,626 0,037 

5 8,042 δ-3 θαξέλην 0,186 0,011 

6 8,398 α-Σεξπηλέλην 0,730 0,043 

7 8,645 π-θπκέλην 2,819 0,166 
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8 8,841 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,179 0,011 

9 9,859 γ-Σεξπηλέλην 3,671 0,216 

10 10,310 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,638 0,038 

11 11,501 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,183 0,011 

12 14,374 Βνξλεόιε 0,217 0,013 

13 14,746 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,380 0,022 

14 19,432 Θπκόιε 0,134 0,008 

15 19,780 Καξβαθξόιε 88,713 5,227 

16 24,836 β-Καξπνθπιιέλην 0,268 0,016 

17 28,458 β-Μπηζακπνιέλην 0,131 0,008 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 

Πίλαθαο 29: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,433 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,436 0,027 

2 5,721 α - ζνπγέλην 0,646 0,040 

3 7,157 1-Οθηελ-3-όιε & β-Πηλέλην 0,145 0,009 

4 7,463 β-Μπξθέλην 0,731 0,045 

5 8,052 δ-3 θαξέλην 0,189 0,012 

6 8,398 α-Σεξπηλέλην 0,879 0,054 

7 8,646 π-θπκέλην 2,987 0,184 

8 8,839 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,197 0,012 
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9 9,859 γ-Σεξπηλέλην 4,800 0,296 

10 10,308 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,605 0,037 

11 11,499 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,199 0,012 

12 14,372 Βνξλεόιε 0,237 0,015 

13 14,746 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,438 0,027 

14 15,355 α- Σεξπηλεόιε 0,131 0,008 

15 19,435 Θπκόιε 0,154 0,009 

16 19,782 Καξβαθξόιε 86,957 5,364 

17 24,836 β-Καξπνθπιιέλην 0,269 0,017 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 
 

 
Πίλαθαο 30: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,432 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,352 0,018 

2 5,722 α - ζνπγέλην 0,668 0,035 

3 5,936 α – πηλέλην 0,243 0,013 

4 7,464 β-Μπξθέλην 0,653 0,034 

5 8,399 α-Σεξπηλέλην 0,837 0,043 

6 8,645 π-θπκέλην 2,346 0,121 
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7 8,837 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,178 0,009 

8 9,859 γ-Σεξπηλέλην 4,591 0,237 

9 10,309 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,490 0,025 

10 11,497 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,157 0,008 

11 14,374 Βνξλεόιε 0,181 0,009 

12 14,747 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,301 0,016 

13 15,358 α- Σεξπηλεόιε 0,049 0,003 

14 19,434 Θπκόιε 0,114 0,006 

15 19,785 Καξβαθξόιε 88,642 4,585 

16 24,836 β-Καξπνθπιιέλην 0,197 0,010 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 
 
Πίλαθαο 31: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,431 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,321 0,016 

2 5,720 α - ζνπγέλην 0,726 0,036 

3 5,935 α – πηλέλην 0,267 0,013 

4 7,465 β-Μπξθέλην 0,705 0,035 

5 8,041 δ-3 θαξέλην 0,166 0,008 

6 8,398 α-Σεξπηλέλην 0,864 0,043 

7 8,645 π-θπκέλην 2,348 0,117 
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8 8,836 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,204 0,010 

9 9,859 γ-Σεξπηλέλην 4,745 0,236 

10 10,309 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,505 0,025 

11 11,499 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,167 0,008 

12 14,373 Βνξλεόιε 0,165 0,008 

13 14,746 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,312 0,016 

14 15,353 α- Σεξπηλεόιε 0,049 0,002 

15 19,433 Θπκόιε 0,117 0,006 

16 19,788 Καξβαθξόιε 88,140 4,390 

17 24,837 β-Καξπνθπιιέλην 0,199 0,010 
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Βηόηππνο: Origanum x intercedens 

Σνπνζεζία: πάηα 

Ζιηθία θπηείαο: 1 έηνο εγθαηάζηαζεο 

Σύπνο Γείγκαηνο: ηάδην Πιήξνπο Άλζηζεο 

Σερληθή Απόζηαμεο: Τδξναπόζηαμε κέζσ Clevenger 

Σερληθή Αλάιπζεο: GC/MS 

Δπέκβαζε: 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο 

 

 
 
Πίλαθαο 32: Αλαιπηηθά ε ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ γηα ην θαιιηεξγνύκελν είδνο O.intercedens 

ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο άλζηζεο γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο. 

Κνξπθή 

Υξόλνο 

έθινπζεο 

(ιεπηά) 

πζηαηηθά 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Γξακκάξηα 

ζπζηαηηθνύ / 100g 

θπηηθνύ πιηθνύ 

1 5,418 Γελ πξνζδηνξίζηεθε 0,567 0,031 

2 5,725 α - ζνπγέλην 0,602 0,033 

3 5,937 α – πηλέλην 2,684 0,147 

4 7,202 1-Οθηελ-3-όιε & β-Πηλέλην 0,418 0,023 

5 7,461 β-Μπξθέλην 0,653 0,036 

6 8,396 α-Σεξπηλέλην 0,770 0,042 

7 8,643 π-θπκέλην 2,450 0,134 
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8 8,832 Λεκνλέλην & β-Φειιαλδξέλην 0,204 0,011 

9 9,855 γ-Σεξπηλέλην 4,361 0,238 

10 10,303 cis-Τδξνζαβηλέλην 0,487 0,027 

11 11,488 trans-Τδξνζαβηλέλην 0,173 0,009 

12 14,368 Βνξλεόιε 0,181 0,010 

13 14,738 Σεξπηλέλ – 4 - νιε 0,391 0,021 

14 19,425 Θπκόιε 0,126 0,007 

15 19,773 Καξβαθξόιε 85,681 4,678 

16 24,828 β-Καξπνθπιιέλην 0,252 0,014 
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Δπηζθόπεζε ηεο θπηείαο κε ηερλνινγίεο GIS 
 
Πίλαθαο 33. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κέζν NDVI ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ γηα ηελ εκεξνκελία 03/05/2019. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,0011 3 0,00037 1,03 0,4452 

Δπαλάιεςε 0,0459 2 0,0229 62,08 0,0001 

θάικα 0,00222 6 0,00037   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,0493 11    

 

 
Πίλαθαο 34. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κέζν NDVI ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ γηα ηελ εκεξνκελία 13/06/2019. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,00031 3 0,000106 0,02 0,9945 

Δπαλάιεςε 0,0486 2 0,02431 5,45 0,0447 

θάικα 0,0267 6 0,0044   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,0757 11    

 

 
Πίλαθαο 35. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κέζν NDVI ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

επεκβάζεηο ιίπαλζεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ γηα ηελ εκεξνκελία 28/06/2019. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,000225 3 0,000075 0,12 0,9430 

Δπαλάιεςε 0,00801 2 0,004008 6,59 0,0306 

θάικα 0,00365 6 0,000608   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,01189 11    

 

 
Πίλαθαο 36. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κέζν NDVI ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

εκεξνκελίεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ γηα ηελ επέκβαζε κε 0 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,0179742 2 0,00898711 3,54 0,1303 

Δπαλάιεςε 0,00485489 2 0,00242744 0,96 0,4577 

θάικα 0,0101524 4 0,00253811   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,0329816 8    
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Πίλαθαο 37. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κέζν NDVI ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

εκεξνκελίεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ γηα ηελ επέκβαζε κε 4 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,0204029 2 0,0102014 6,58 0,0543 

Δπαλάιεςε 0,0246896 2 0,0123448 7,96 0,0403 

θάικα 0,00620178 4 0,00155044   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,0512942 8    

 

 
Πίλαθαο 38. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κέζν NDVI ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

εκεξνκελίεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ γηα ηελ επέκβαζε κε 8 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,0130036 2 0,00650178 2,00 0,2506 

Δπαλάιεςε 0,0523816 2 0,0261908 8,04 0,0397 

θάικα 0,0130351 4 0,00325878   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,0784202 8    

 

 
Πίλαθαο 39. Απνηειέζκαηα ηεο ANOVA γηα ην κέζν NDVI ησλ θπηώλ ξίγαλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

εκεξνκελίεο ζηνλ αγξό ησλ πάησλ γηα ηελ επέκβαζε κε 12 κνλάδεο αδσηνύρνπ ιηπάζκαηνο. 

Πεγή 

παξαιιαθηηθόηεηαο 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

Μέζν 

ηεηξάγσλν 

F-Ratio P-Value 

Δπέκβαζε 0,011394 2 0,005697 3,73 0,1219 

Δπαλάιεςε 0,0185247 2 0,00926233 6,06 0,0616 

θάικα 0,00611333 4 0,00152833   

ύλνιν (δηνξζσκέλν) 0,036032 8    

 

 


