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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Σε πειράµατα αγρού και ελεγχόµενων συνθηκών (βιοδοκιµές) διερευνήθηκε 

η δυνατότητα αντιµετώπισης ανοιξιάτικων ζιζανίων µε ενσωµάτωση φυτικής 

µάζας αρωµατικών φυτών. Σε πειράµατα ελεγχόµενων συνθηκών (βιοδοκιµές) 

µελετήθηκε η επίδραση της συγκέντρωσης στη φυτοτοξικότητα διαφόρων 

αιθέριων ελαίων (εµπορίου) εναντίον ζιζανίων και καλλιεργούµενων φυτών. 

Ειδικότερα αξιολογήθηκε η δράση των αιθέριων ελαίων των φυτών 

δενδρολίβανο, φασκόµηλο, δάφνη, βασιλικός, δυόσµος, λεβάντα, γλυκάνισο, 

µάραθος, ρίγανη, µέντα και θυµάρι, εναντίον των ζιζανίων µουχρίτσα 

(Echinochloa crus-galli), κόκκινο ρύζι (Oryza sativa) και λουβουδιά 

(Chenopodium album) και των καλλιεργούµενων φυτών βαµβάκι, ρύζι και 

αραβόσιτος. Σε πειράµατα αγρού που πραγµατοποιήθηκαν κατά την 

καλλιεργητική περίοδο 2003-04 και 2004-05 στο αγρόκτηµα του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης διερευνήθηκε η δυνατότητα 

αντιµετώπισης ανοιξιάτικων ζιζανίων µε ενσωµάτωση φυτικής µάζας 

αρωµατικών φυτών που σπάρθηκαν ή φυτεύτηκαν στις αρχές της άνοιξης και 

ενσωµατώθηκαν 7 ηµέρες πριν τη σπορά του αραβόσιτου. Ειδικότερα, 

αξιολογήθηκε η πιθανή αλληλοπαθητική επίδραση των αρωµατικών φυτών 

άνηθου, µάραθου, βασιλικού, γλυκάνισου, µέντας, κορίανδρου, µαϊδανού, 

ρίγανης, µελισσόχορτου και κεφαλωτής εναντίον των ετήσιων ζιζανίων 

µουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), λουβουδιά (Chenopodium album), 

γλυστρίδα (Portulaca oleracea) και τριβόλι (Tribulus terrestris). 

Τα δεδοµένα βιοδοκιµών έδηξαν ότι η αύξηση της συγκέντρωσης των 

αιθέριων ελαίων από 6 σε 24 µl/50 cm3 προκάλεσε αναλογικά µεγαλύτερη 

µείωση στο φύτρωµα και το µήκος ρίζας των φυτών δεικτών. Τα αιθέρια έλαια 
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της ρίγανης, της µέντας και του δυόσµου προκάλεσαν τη µεγαλύτερη 

φυτοτοξικότητα, ενώ εκείνα του βασιλικού τη µικρότερη. Ειδικότερα, η 

συγκέντρωση των 24 µl/50 cm3 των παραπάνω αιθέριων ελαίων προκάλεσε 

µείωση του φυτρώµατος και του µήκους ρίζας των ζιζανίων λουβουδιά, 

µουχρίτσα και κόκκινο ρύζι µέχρι 100%. Η ίδια επέµβαση προκάλεσε µείωση 

του φυτρώµατος και του µήκους ρίζας των καλλιεργούµενων φυτών βαµβάκι, 

αραβόσιτος και ρύζι µέχρι 95, 100 και 97%, αντίστοιχα. 

Τα δεδοµένα των πειραµάτων αγρού έδειξαν ότι 40 ηµέρες µετά τη σπορά 

του αραβόσιτου, η ενσωµάτωση της φυτικής µάζας του άνηθου, του µάραθου, 

του βασιλικού, του γλυκάνισου της µέντας, της ρίγανης και της κεφαλωτής 

µείωσε τον αριθµό βλαστών των ζιζανίων µουχρίτσα, λουβουδιά, γλυστρίδα και 

τριβόλι µέχρι 45, 78, 72 και 85% αντίστοιχα, σε σύγκριση µε ενσωµάτωση 

φυτικής µάζας µη αλληλοπαθητικών αρωµατικών φυτών ή µη ενσωµάτωση 

φυτικής µάζας (µάρτυρας). Επιπλέον, το νωπό βάρος των παραπάνω ζιζανίων 

µειώθηκε µέχρι 64, 76, 67 και 69% αντίστοιχα. Η απόδοση του αραβοσίτου στα 

πειραµατικά τεµάχια όπου ενσωµατώθηκε φυτική µάζα του άνηθου, του 

µάραθου, του βασιλικού, του γλυκάνισου της µέντας, της ρίγανης και της 

κεφαλωτής αυξήθηκε µέχρι 54, 53, 18, 44, 39, 41 και 64% αντίστοιχα, σε 

σύγκριση µε την απόδοση των πειραµατικών τεµαχίων του µάρτυρα ή εκείνων 

όπου ενσωµατώθηκε φυτική µάζα µη αλληλοπαθητικών ποικιλιών. 

Λέξεις ευρετηρίασης: αρωµατικά φυτά, αλληλοπάθεια, ζιζάνια. 
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2. ΕIΣΑΓΩΓΗ 

Η χρήση των αιθέριων ελαίων από τον άνθρωπο ξεκίνησε πριν από το 

2000 π.Χ. και έκτοτε τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά κατέχουν µια 

διαχρονική και ιδιάζουσα θέση στη ζωή του. Αρχικά, τα βότανα (αρωµατικά 

φυτά) χρησιµοποιήθηκαν από τους παραδοσιακούς θεραπευτές πολλών 

πολιτισµών χάρη στις θεραπευτικές ιδιότητές τους. Στην Αίγυπτο 

χρησιµοποιούταν για την παραγωγή ειδών καλλωπισµού, καθώς επίσης και στο 

βαλσάµωµα των νεκρών. Σταδιακά η χρήση τους πέρασε στους Έλληνες και 

στους Ρωµαίους, ενώ αργότερα διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη. Στις µέρες µας, 

το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας, των παραγωγών, αλλά και των 

καταναλωτών για τα φυτά και τα παράγωγα τους αυξήθηκε σηµαντικά εξαιτίας 

της αποδοχής αυτών από την ιατρική κοινότητα ως πολύτιµα µέσα για τη 

διατήρηση της ψυχικής και σωµατικής υγείας. Επιπλέον, οι έρευνες στράφηκαν 

στη µελέτη των παραπάνω φυτών εξαιτίας της ανάγκης εξεύρεσης φυτικών 

προϊόντων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συστήµατα βιολογικής ή 

ολοκληρωµένης διαχείρισης γεωργικών προϊόντων (Βογιατζή-Καµβούκου, 2004. 

Σκρουµπής, 1998). 

Όλα τα αρωµατικά φυτά περιέχουν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αιθέρια 

έλαια, στα οποία οφείλεται το χαρακτηριστικό άρωµά τους. Τα αιθέρια έλαια, 

όπως γνωρίζουµε, είναι προϊόντα δευτερογενούς µεταβολισµού. Η µελέτη των 

προϊόντων αυτών µε σκοπό τις φυσικοχηµικές ιδιότητές τους είναι εκτεταµένη, 

εξαιτίας της χρησιµότητας τους στην αρωµατοβιοµηχανία. Αντίθετα, τα στοιχεία 

που αφορούν το ρόλο τους στα φυτά είναι ιδιαίτερα περιορισµένα. Σε διάφορες 

ερευνητικές εργασίες έχει βρεθεί ότι τα αιθέρια έλαια έχουν ρόλο προστατευτικό 

των φυτών εναντίον εντόµων, µυκήτων και βακτηρίων. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει 

έρευνες που αφορούν την επίδραση τους στη φυτρωτική ικανότητα 

καλλιεργούµενων φυτών και ζιζανίων. 

Τα αρωµατικά φυτά οφείλουν την ευχάριστη οσµή τους στην παρουσία των 

αιθέριων ελαίων στους ιστούς τους. Πήραν το όνοµα τους από τον αιθέρα, ο 

οποίος είναι πτητικός, καθώς και από την λιπαρή υφή τους. Τα έλαια αυτά 

παρόλο που δε διαλύονται στο νερό δεν έχουν σχέση µε τα γνωστά, σε 

ευρύτερη κλίµακα, έλαια. Γενικά, τα αιθέρια έλαια περιέχουν τερπενικές ουσίες 
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χαµηλού µοριακού βάρους, όπως τα σκιτερπένια και σε µικρότερο βαθµό 

σπερπένια, ενώ τα κοινά έλαια αποτελούνται από λιπαρά οξέα (Βογιατζή-

Καµβούκου, 2004).  

Σύµφωνα µε τον Σκρουµπή (1998), επιστηµονικές µελέτες έδειξαν ότι τα 

αιθέρια έλαια ως ουσίες δευτερογενούς µεταβολισµού συµβάλλουν σηµαντικά 

στην ολοκλήρωση φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών όπως: α) 

προστατεύουν τα φυτά από διάφορους εχθρούς (έντοµα, ακάρεα) και 

παθογόνους µικροοργανισµούς, εξαιτίας της απωθητικής δράσης τους που 

αποτρέπει την εγκατάσταση αυτών (εχθρών, παθογόνων µικροοργανισµών) 

στα διάφορα φυτικά όργανα, β) προστατεύουν τα φυτά από τις υψηλές 

θερµοκρασίες, µέσω της εξάτµισης τους, γ) το ρητινώδες περιεχόµενο πολλών 

αείφυλλων φυτών συµβάλλει στην κάλυψη των πληγών του φλοιού και έτσι 

αποφεύγεται η σήψη των φυτικών ιστών, δ) επιτυγχάνεται, σε ορισµένα είδη, η 

καλύτερη γονιµοποίηση των λουλουδιών και η διασταύρωση των µη 

αυτογονιµοποιούµενων φυτών, εφόσον το άρωµα των λουλουδιών προσελκύει 

τα έντοµα-επικονιαστές, ε) εισέρχονται στους µεσοκυττάριους χώρους των 

φυτών και τα κάνουν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία, διότι ελαττώνουν την 

διαπνοή, ζ) αυξάνουν την ταχύτητα κυκλοφορίας των θρεπτικών ουσιών που 

σχετίζονται µε το µεταβολισµό των φυτών, η) δρουν καταλυτικά στο 

µεταβολισµό των γλυκοζιτών και άλλων ουσιών, θ) πιθανώς να δρουν ως 

ορµόνες που προάγουν διάφορες λειτουργίες στα φυτά, ι) προστατεύουν τα 

φυτά από το ψύχος, διότι σε ορισµένες περιπτώσεις η εξάτµισή τους δηµιουργεί 

προστατευτικό νέφος γύρω από τα φυτά και κ) στη διάρκεια της περιόδου 

αναπαραγωγής µετακινούνται από τα πράσινα µέρη του φυτού προς τα 

αναπαραγωγικά όργανα. 

Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στο Τ.Ε.Ι.  

Λάρισας (Gravanis κ.ά., 2005) έδειξαν ότι τα αιθέρια έλαια των αρωµατικών 

φυτών όπως της ρίγανης είναι ικανά να περιορίσουν την ανάπτυξη παθογόνων 

µικροοργανισµών του εδάφους. Επίσης, βρέθηκε ότι τα αιθέρια έλαια της 

ρίγανης, της σιτρονέλας και της λεβάντας περιόρισαν την ανάπτυξη των 

ριζοκόµβων νηµατωδών (Μeloidogyne sp.) στην καλλιέργεια της τοµάτας. 

Ειδικότερα, το αιθέριο έλαιο της ρίγανης ήταν αποτελεσµατικότερο εναντίον των 
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νηµατωδών, σε σύγκριση µε τα άλλα δυο αιθέρια έλαια. Οι Daferera κ.ά. (2003) 

βρήκαν ότι σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις των αιθέριων ελαίων της ρίγανης, 

του θυµαριού, του δίκταµου και της µαντζουράνας παρεµπόδισαν την αύξηση 

των παθογόνων Botrytis cinerea, Fusarium sp. και Clavibacter michiganensis. 

Το αποτέλεσµα αυτό οι ερευνητές το απέδωσαν στην παρουσία της θυµόλης 

στη ρίγανη και της καρβακρόλης στα υπόλοιπα αιθέρια έλαια. Αντίθετα τα 

αιθέρια έλαια της λεβάντας, του δενδρολίβανου και του φασκόµηλου είχαν 

µικρότερη αποτελεσµατικότητα. Επιπλέον, σε έρευνα σχετική µε φυτά της 

οικογένειας Lamiaceae και διαφόρων συγκεντρώσεων των αιθέριων ελαίων 

τους βρέθηκε ότι αυτά (αιθέρια έλαια) δρουν απωθητικά και αποτρεπτικά 

εναντίον του θρίπα (Thrips tabaci) (Koschier, κ.ά., 2003). Συγκεκριµένα το 

αιθέριο έλαιο του δεντρολίβανου σε συγκέντρωση 1%  εµπόδισε την 

εγκατάσταση του εντόµου, ενώ η µαντζουράνα και η µέντα σε συγκέντρωση 0,1 

και 1% έδειξαν ότι απέτρεψαν σηµαντικά τη γέννηση αυγών του θρίπα επάνω 

σε τµήµατα φύλλων. Οι Vokou κ.ά. (1993), βρήκαν ισχυρή αντιµικροβιακή 

δράση των αιθέριων ελαίων διαφόρων φυτών εναντίον της Erwinia carotovora 

στην πατάτα. Ειδικότερα, χρησιµοποιήθηκαν τα αιθέρια έλαια της λεβάντας, της 

µέντας, του δυόσµου, της ρίγανης, του δενδρολίβανου και του φασκόµηλου. Σε 

ανάλογη έρευνα µε αιθέρια έλαια, οι Dudai κ.ά. (1998) µελέτησαν την 

αλληλοπαθητική ικανότητα των αιθέριων ελαίων από 32 αρωµατικά φυτά και 

βρέθηκε ότι τα περισσότερα παρεµπόδισαν το φύτρωµα σπόρων του σιταριού 

και του βλήτου. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

3.1. Πείραµα εργαστηρίου 

Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων από τα αρωµατικά φυτά (εκτός από το 

εµπορικό) έγινε µε την απλούστερη µορφή της θέρµανσης του φυτικού υλικού 

και την ψύξη των παραγόµενων ατµών. Κατά τη συµπύκνωση, το αιθέριο έλαιο 

που έχει διαφορετικό ειδικό βάρος από εκείνο του νερού διαχωρίζεται από αυτό 

και σχηµατίζονται δύο φάσεις, δηλαδή αυτή της υδάτινης και του ελαίου 

(αιθέριου). 

Τα αιθέρια έλαια που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράµατος  

είναι το εµπορικό σκεύασµα του βασιλικού (Ocimum basilicum), του 

πλατύφυλλου βασιλικού (Ocimum basilicum), της µέντας (Mentha piperita), της 

ρίγανης (Origanum vulgare) και του γλυκάνισου (Pimpinela anisum).    

Χρησιµοποιήθηκε το παραγοντικό σχέδιο (8x5) που περιελάµβανε 8 

αιθέρια έλαια σε πέντε (5) διαφορετικές συγκεντρώσεις (0, 4, 8, 16 και 32 µl / 50 

ml). Το πειραµατικό σχέδιο ήταν το πλήρως τυχαιοποιηµένο µε τρεις 

επαναλήψεις για κάθε συνδυασµένο παράγοντα (αιθέριο έλαιο x συγκέντρωση 

). Ωστόσο, το πείραµα επαναλήφθηκε δυο φορές. Η ανάλυση της 

παραλλακτικότητας έγινε για κάθε ζιζάνιο χωριστά. Τα δεδοµένα πριν την 

ανάλυση µετατράπηκαν σε ποσοστά % του µάρτυρα, προκειµένου να αυξηθεί η 

οµοιοµορφία των αποτελεσµάτων. 

Η διαδικασία της βιοδοκιµής περιελάµβανε αρχικά τοποθέτηση εξήντα 

σπόρων µουχρίτσας ή 200 σπόρων λουβουδιάς περιµετρικά σε γυάλινα τριβλία 

διαµέτρου 8cm και κάλυψή τους µε 5 g περλίτη. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε 

µικρή θήκη από αλουµίνιο στο κέντρο κάθε τριβλίου. Έπειτα έγινε προσθήκη 15 

ml απιονισµένου νερού σε κάθε τριβλίο. Η εφαρµογή των αιθέριων ελαίων έγινε 

στο αλουµινένιο δοχείο κάθε τριβλίου, αµέσως µετά την προσθήκη νερού, ώστε 

να επιτευχθούν συγκεντρώσεις 0, 4, 8, 16 και 32 µl ελαίου/τριβλίο. Ταυτόχρονα, 

τοποθετήθηκε το καπάκι κάθε τριβλίου και σφραγίστηκε ερµητικά µε χάρτινη 

κολλητική ταινία. Ακολούθησε τοποθέτηση των τριβλίων σε πλαστικούς δίσκους 

και στη συνέχεια καλύφθηκαν µε µαύρες πλαστικές σακούλες, για να µην 

υπάρξουν απώλειες των συστατικών των αιθέριων ελαίων (λόγω εξάτµισης). 
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Κατόπιν, οι δίσκοι τοποθετήθηκαν σε θάλαµο αναπτύξεως φυτών όπου 

παρέµειναν για επτά ηµέρες. Μετά το πέρασµα επτά ηµερών, αποµακρύνθηκε ο 

περλίτης από τα φυτά της µουχρίτσας και της λουβουδιάς και µετρήθηκε ο 

αριθµός των σπόρων που βλάστησε, το µήκος των ριζών, καθώς επίσης και το 

βάρος των φυτών αυτών. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο µέσος όρος των 

σπόρων που βλάστησαν και του µήκους ρίζας της µουχρίτσας και της 

λουβουδιάς κάθε τριβλίου και εκφράστηκαν ως ποσοστό % του µάρτυρα (µέσος 

όρος τριβλίων µε µηδενική συγκέντρωση αιθέριου ελαίου). 

 

                           Μέσος όρος µάρτυρα – Μέσος όρος εκχυλίσµατος 

Αναστολή % =        x 100   [1] 

                                               Μέσος όρος µάρτυρα 

 

 

3.2. Πείραµα αγρού 

 

Το πείραµα εγκαταστάθηκε σε αγροτεµάχιο του Αγροκτήµατος του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2004 και 2005, σε 

ιλυοαργιλώδες έδαφος (SiC) µε pH 7,8 και οργανική ουσία 1,20%. 

Χρησιµοποιήθηκαν δέκα αρωµατικά φυτά όπως άνηθος, βασιλικός, 

γλυκάνισο, κορίανδρον, µέντα, µελισσόχορτο, µαϊδανό και φακελοτή. Η 

σπορά των αρωµατικών φυτών βασιλικός, γλυκάνισο, κορίανδρον, µέντα, 

αρτεµίσια και άνηθος έγινε µε σπόρο κατευθείαν στον αγρό, ενώ ρίγανη 

µέντα και το µελισσόχορτο µε φυτά που προηγουµένως προετοιµάστηκαν 

στο θερµοκήπιο. 

Το πειραµατικό σχέδιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτό των 

υποδιαιρεµένων τεµαχίων, όπου τα αρωµατικά φυτά αποτελούσαν τα κύρια 

τεµάχια ενώ το καλλιεργούµενο φυτό και τα ζιζάνια τα υποτεµάχια. Κάθε 

συνδυασµένος παράγοντας είχε τέσσερις επαναλήψεις. Τα υποτεµάχια 

χωρίστηκαν στη µέση όπου στο µισό έγινε καταπολέµηση των ζιζανίων µε 

ζιζανιοκτόνο. Το µέγεθος κάθε πειραµατικού τεµαχίου ήταν 2,5 x 4 m. 
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Η προετοιµασία των φυτών του µελισσόχορτου, µέντας και ρίγανης έγινε στο 

θερµοκήπιο κατά το Μάρτιο µήνα και στο δεύτερο δεκαήµερο του Απριλίου 

µεταφυτεύτηκαν στον αγρό. Τα υπόλοιπα φυτά (άνηθο, βασιλικός, γλυκάνισο και 

κολίανδρο σπάρθηκαν κατευθείαν στο χωράφι µε σπόρο το πρώτο δεκαήµερο 

του Απριλίου. Μετά το φύτρωµα και τη µεταφύτευση των αρωµατικών φυτών και 

ζιζανίων αξιολογήθηκε ο αριθµός των φυτών σε κάθε πειραµατικό τεµάχιο. Στη 

συνέχεια έγιναν 4 δειγµατοληψίες (αρχές Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αρχές 

Σεπτεµβρίου και στη συγκοµιδή). Στις δειγµατοληψίες αυτές θα αξιολογήθηκε ο 

αριθµός φυτών και βλαστών καθώς επίσης και το νωπό βάρος καλλιεργούµενων 

φυτών και ζιζανίων. 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KAI ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1. Πειράµατα εργαστηρίου 

Η ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδοµένων από τις 

βιοδοκιµές έδειξε ότι η φυτρωτική ικανότητα και η ανάπτυξη της µουχρίτσας και 

της λουβουδιάς επηρεάστηκαν σηµαντικά (P < 0,001) από το είδος και τη 

συγκέντρωση του αιθέριου ελαίου που χρησιµοποιήθηκε. Εφόσον, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δε παρατηρήθηκε σηµαντική αλληλεπίδραση 

µεταξύ χρόνου διεξαγωγής των πειραµάτων και επεµβάσεων (αιθέριο έλαιο x 

συγκέντρωση) παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των επεµβάσεων των δύο 

επαναλήψεων των βιοδοκιµών στο χρόνο (Σχήµατα 1, 2, 3, 4 και 5). Ειδικότερα, 

το φύτρωµα της µουχρίτσας δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από τα αιθέρια έλαια 

των τεσσάρων ποικιλιών βασιλικού (πλατύφυλλος, φύλλο µαρουλιού, κόκκινος 

και στενόφυλλος), καθώς επίσης και από το αιθέριο έλαιο του γλυκάνισου 

(µέσος όρος των τεσσάρων συγκεντρώσεων) (Σχήµα 1). Αντίθετα, το αιθέριο 

έλαιο της ρίγανης προκάλεσε τη µεγαλύτερη µείωση, ενώ της µέντας και του 

εµπορικού βασιλικού παρουσίασε ενδιάµεση µείωση στο φύτρωµα της 

µουχρίτσας, υπολογιζόµενη ως µέσος όρος των τεσσάρων συγκεντρώσεων 

(Σχήµα 1). Η αύξηση της συγκέντρωσης των αιθέριων ελαίων αυτών προκάλεσε 

επιπλέον µεγαλύτερη µείωση στο φύτρωµα της µουχρίτσας. 

Tο µήκος ρίζας της µουχρίτσας επίσης δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από τα 

αιθέρια έλαια όλων των ποικιλιών βασιλικού, καθώς και το αιθέριο έλαιο του 
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γλυκάνισου (Σχήµα 2). Η ρίγανη προκάλεσε τη µεγαλύτερη µείωση στο µήκος 

ρίζας, ενώ το αιθέριο έλαιο της µέντας και του εµπορικού βασιλικού 

προκάλεσαν ενδιάµεση µείωση, υπολογιζόµενη ως µέσος όρος των τεσσάρων 

συγκεντρώσεων (Σχήµα 2). Επιπλέον, η αύξηση της συγκέντρωσης των 

αιθέριων ελαίων αυτών προκάλεσε ξανά επιπλέον µεγαλύτερη µείωση στο 

µήκος ρίζας της µουχρίτσας.  

Τα δεδοµένα του νωπού βάρους έδειξαν ότι το αιθέριο έλαιο της ρίγανης 

προκάλεσε τη µεγαλύτερη µείωση στο νωπό βάρος της µουχρίτσας, ενώ τα 

αιθέρια έλαια της µέντας και του εµπορικού βασιλικού προκάλεσαν ενδιάµεση 

µείωση. Αντίθετα, τα αιθέρια έλαια των τεσσάρων ποικιλιών βασιλικού 

(πλατύφυλλος, φύλλο µαρουλιού, κόκκινος και στενόφυλλος), καθώς επίσης και 

του γλυκάνισου δεν προκάλεσαν σηµαντική µείωση, υπολογιζόµενη ως µέσος 

όρος των τεσσάρων συγκεντρώσεων (Σχήµα 3). 

Η φυτρωτική ικανότητα της λουβουδιάς µειώθηκε περισσότερο από τα 

αιθέρια έλαια του εµπορικού σκευάσµατος βασιλικού, του πλατύφυλλου και του 

κόκκινου βασιλικού (Σχήµα 4). Αντίθετα, τα αιθέρια έλαια του στενόφυλλου και 

του φύλλου µαρουλιού του βασιλικού, της µέντας, της ρίγανης και του 

γλυκάνισου προκάλεσαν ενδιάµεση µείωση, υπολογιζόµενη ως µέσος όρος των 

τεσσάρων συγκεντρώσεων (Σχήµα 4). Η αύξηση της συγκέντρωσης των 

αιθέριων ελαίων προκάλεσε επιπλέον µεγαλύτερη µείωση στο φύτρωµα της 

λουβουδιάς. 

Τα αιθέρια έλαια του εµπορικού σκευάσµατος, του κόκκινου βασιλικού και 

της ρίγανης προκάλεσαν τη µεγαλύτερη µείωση στο µήκος ρίζας της 

λουβουδιάς (Σχήµα 5). Το αιθέριο έλαιο της µέντας, καθώς και του 

πλατύφυλλου και του φύλλου µαρουλιού του βασιλικού προκάλεσαν ενδιάµεση 

µείωση του µήκους ρίζας. Επιπλέον, η αύξηση της συγκέντρωσης των αιθέριων 

ελαίων προκάλεσε ξανά επιπλέον µεγαλύτερη µείωση στο µήκος ρίζας της 

λουβουδιάς. Αντίθετα, τα αιθέρια έλαια του στενόφυλλου βασιλικού και του 

γλυκάνισου δεν επηρέασαν σηµαντικά την ανάπτυξη της ρίζας της λουβουδιάς 

(Σχήµα 5).  

Η σειρά φυτοτοξικότητας των οχτώ αιθέριων ελαίων στη µείωση της 

φυτρωτικής ικανότητας, µήκους ρίζας και του νωπού βάρους της µουχρίτσας 
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που προκλήθηκε από τις τέσσερις συγκεντρώσεις, ήταν ΡΙΓ > ΕΜΠ = ΜΕΝ > 

ΠΛΑ = ΦΜΑ = ΚΟΚ = ΣΤΕ = ΓΛΥ. Αντίστοιχα, η σειρά φυτοτοξικότητας των 

αξιολογηθέντων αιθέριων ελαίων στη λουβουδιά, ως µέσος όρος της µείωσης 

του φυτρώµατος που προκλήθηκε από τις τέσσερις συγκεντρώσεις, ήταν ΕΜΠ 

= ΠΛΑ = ΚΟΚ > ΦΜΑ = ΣΤΕ = ΜΕΝ = ΡΙΓ = ΓΛΥ. Ενώ, σε ότι αφορά το µήκος 

ρίζας της λουβουδιάς, η σειρά φυτοτοξικότητας στις τέσσερις συγκεντρώσεις 

ήταν ΕΜΠ > ΚΟΚ = ΡΙΓ > ΠΛΑ = ΦΜΑ = ΜΕΝ > ΣΤΕ = ΓΛΥ. 

Η διαφορετικού βαθµού επίδραση των αιθέριων ελαίων στα δύο φυτά 

πιθανώς να οφείλεται στη διαφορετική ευαισθησία αυτών (φυτών) στα 

συστατικά των αιθέριων ελαίων του βασιλικού (ευγενόλη, µεθυλική διαβικόλη 

και λιναλοόλη), αλλά και στο διαφορετικό µέγεθος των σπόρων των δύο φυτών 

(µικρότερο µέγεθος ο σπόρος της λουβουδιάς που ήταν περισσότερο 

ευαίσθητη). Τα αποτελέσµατα έρευνας σχετικής µε την επίδραση διαφόρων 

αιθέριων ελαίων στο φύτρωµα και την ανάπτυξη του καλαµποκιού και της 

µουχρίτσας έδειξαν ότι αύξηση της συγκέντρωσης του αιθέριου ελαίου  

προκάλεσε και επιπλέον µεγαλύτερη µείωση στο φύτρωµα και το µήκος ρίζας 

και των δυο φυτών, ενώ το φυτό µε το µεγαλύτερο σπόρο (καλαµπόκι) ήταν και 

το λιγότερο ευαίσθητο φυτό (∆ερβίση και Παπαδοπούλου, 2003). Παρόµοια 

αποτελέσµατα δηµοσιεύτηκαν και από τους Dudai κ.ά. (1999) και Tworkoski 

(2002), οι οποίοι βρήκαν ότι ορισµένα αιθέρια έλαια ήταν φυτοτοξικά, ιδιαίτερα 

εναντίον της λουβουδιάς. Μεταξύ των αιθέριων ελαίων που χρησιµοποιήθηκαν 

τη µεγαλύτερη φυτοτοξική δράση εναντίον της µουχρίτσας παρουσίασαν τα 

αιθέρια έλαια του εµπορικού σκευάσµατος και της ρίγανης. Το γεγονός αυτό 

πιθανώς να οφείλεται στην ύπαρξη της καρβακρόλης στο έλαιο της ρίγανης, 

καθώς και στη µεγαλύτερη συγκέντρωση σε ευγενόλη, µεθυλική διαβικόλη και 

λιναλοόλη στο εµπορικό σκεύασµα του βασιλικού. 

Η εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισης γεωργικών προϊόντων και της 

βιολογικής γεωργίας προϋποθέτει τη χρήση µη χηµικώς συντιθέµενων ουσιών 

για την αντιµετώπιση των ζιζανίων. Πρόσφατες εργασίες έχουν δείξει ότι τα 

αιθέρια έλαια επιδρούν στο φύτρωµα και την ανάπτυξη των φυτών 

(Βασιλάκογλου κ.ά., 2004) και πιθανώς, ορισµένα από αυτά, θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν στα συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης των ζιζανίων.   
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Σχήµα 1. Επίδραση της συγκέντρωσης των αιθέριων ελαίων βασιλικού, µέντας, 

ρίγανης και γλυκάνισου στη φυτρωτική ικανότητα της µουχρίτσας (ΕΜΠ: βασιλικός 

εµπορικό, ΠΛΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΦΜΑ: βασιλικός φύλλο µαρουλιού, ΚΟΚ: 

βασιλικός κόκκινος, ΣΤΕ: βασιλικός στένοφυλλος, ΜΕΝ: µέντα, ΡΙΓ: ρίγανη, ΓΛΥ: 

γλυκάνισο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2. Επίδραση της συγκέντρωσης των αιθέριων ελαίων βασιλικού, µέντας, 

ρίγανης και γλυκάνισου στο µήκος ρίζας της µουχρίτσας (ΕΜΠ: βασιλικός εµπορικό, 

ΠΛΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΦΜΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΚΟΚ: βασιλικός 

κόκκινος, ΣΤΕ: βασιλικός στένοφυλλος, ΜΕΝ: µέντα, ΡΙΓ: ρίγανη, ΓΛΥ: γλυκάνισο). 

µουχρίτσας όπως επηρεάστηκε από τη συγκέντρωση των αιθέριων ελαίων βασιλικού, 

µέντας, ρίγανης και γλυκάνισου. 
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Σχήµα 3. Επίδραση της συγκέντρωσης των αιθέριων ελαίων βασιλικού, µέντας, 

ρίγανης και γλυκάνισου στο νωπό βάρος της µουχρίτσας (ΕΜΠ: βασιλικός εµπορικό, 

ΠΛΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΦΜΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΚΟΚ: βασιλικός 

κόκκινος, ΣΤΕ: βασιλικός στένοφυλλος, ΜΕΝ: µέντα, ΡΙΓ: ρίγανη, ΓΛΥ: γλυκάνισο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4. Επίδραση της συγκέντρωσης των αιθέριων ελαίων βασιλικού, µέντας, 

ρίγανης και γλυκάνισου στη φυτρωτική ικανότητα της λουβουδιάς (ΕΜΠ: βασιλικός 

εµπορικό, ΠΛΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΦΜΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΚΟΚ: 

βασιλικός κόκκινος, ΣΤΕ: βασιλικός στένοφυλλος, ΜΕΝ: µέντα, ΡΙΓ: ρίγανη, ΓΛΥ: 

γλυκάνισο). 
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Σχήµα 5. Επίδραση της συγκέντρωσης των αιθέριων ελαίων βασιλικού, µέντας, 

ρίγανης και γλυκάνισου στο µήκος ρίζας της λουβουδιάς (ΕΜΠ: βασιλικός 

εµπορικό, ΠΛΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΦΜΑ: βασιλικός πλατύφυλλος, ΚΟΚ: 

βασιλικός κόκκινος, ΣΤΕ: βασιλικός στένοφυλλος, ΜΕΝ: µέντα, ΡΙΓ: ρίγανη, 

ΓΛΥ: γλυκάνισο). 

 

4.2. Πειράµατα αγρού 

Τα δεδοµένα των πειραµάτων αγρού έδειξαν ότι 3 εβδοµάδες (3 ΕΜΣΑ) µετά 

τη σπορά του αραβόσιτου, η ενσωµάτωση της φυτικής µάζας των αρωµατικών 

φυτών επηρέασε σηµαντικά των αριθµό φυτών των ζιζανίων µουχρίτσα, 

λουβουδιά, γλυστρίδα και τριβόλι. Γενικά, η ενσωµάτωση της φυτικής µάζας των 

αρωµατικών φυτών άνηθου και κεφαλωτή προκάλεσαν την µεγαλύτερη µείωση 

των αριθµό φυτών των ζιζανίων µουχρίτσα, λουβουδιά, γλυστρίδα και τριβόλι, 

ενώ του γλυκάνισου, µαϊδανού και κορίανδρου τη µηκρότερη. Ειδικότερα, η 

ενσωµάτωση της φυτικής µάζας των αρωµατικών φυτών του άνηθου, του 

µάραθου, του βασιλικού, του της µέντας, της ρίγανης και της φακελωτής µείωσε 

τον αριθµό φυτών των ζιζανίων µουχρίτσα, αντράκλα, τριβόλι και λουβουδιά 

µέχρι 45, 78, 72 και 85% αντίστοιχα, σε σύγκριση µε ενσωµάτωση φυτικής 

µάζας µη αλληλοπαθητικών αρωµατικών φυτών ή µη ενσωµάτωση φυτικής 

µάζας (µάρτυρας) (πίνακας 1).  
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Πίνακας 1. Επίδραση της ενσωµατωµένης φυτοµάζας 10 αρωµατικών φυτών (3 ΕΜΣΑ) στον 

αριθµό φυτών της µουχρίτσας, αντράκλας, τριβόλι και λουβουδιάς που αναπτύχθηκαν στην 

καλλιέργεια του αραβοσίτου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2004 και 2005. 

 

Είδος Μουχρίτσα Αντράκλα  Τριβόλι Λουβουδιά   

 φυτά m-2 

Μάρτυρας 105 ab 43 a 19 a 12 a 

Άνηθος 56 c 29 abcd 10 b 5 b 

Μάραθος 65 abc 17 d 4 c 2 f 

Βασιλικός 63 bc 31 abc 12 ab 3 bcd 

Γλυκάνισο 93 ab 22 bcd 5 c 4 bc 

Μέντα 71 abc 31 abc 13 ab 3 bcd 

Κορίανδρον 76 abc 38 ab 10 b 2 def 

Μαϊδανό 79 abc 28 abd 13 ab 5 b 

Ρίγανη 59 bc 37 ab 12 ab 2 ef 

Μελισσόχορτο 52 c 21 cd 14 ab 3 de 

Φακελοτή 

 
54 c 33 abc 9 b 3 cd 

CV% 11.8 16.4 21.6 22.6 

LSD test at P=0.05. 
 

 

Τα δεδοµένα των πειραµάτων αγρού έδειξαν επίσης ότι 10 εβδοµάδες µετά 

τη σπορά του αραβόσιτου, η ενσωµάτωση της φυτικής µάζας των αρωµατικών 

φυτών επηρέασε σηµαντικά των αριθµό βλαστών και το νωπό βάρος των 

ζιζανίων µουχρίτσα, λουβουδιά που αναπτύχθηκαν στην καλλιέργεια του 

αραβοσίτου. Το νωπό βάρος και ο αριθµός βλαστών των ζιζανίων µουχρίτσα 

και γλυστρίδα µειώθηκε περισσότερο στα πειραµατικά τεµάχια όπου 

ενσωµατώθηκαν τα αρωµατικά φυτά φακελωτή και µαϊδανό και λιγότερο στα 

πειραµατικά τεµάχια όπου ενσωµατώθηκαν τα αρωµατικά φυτά άνηθος και 

µέντα. Ειδικότερα, ο αριθµός βλαστών και το νωπό βάρος των ζιζανίων 

µουχρίτσα και γλυστρίδα στα πειραµατικά τεµάχια όπου ενσωµατώθηκαν τα 
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αρωµατικά φυτά φακελωτή και µαιδανός µειώθηκε µέχρι 64, 76 και 67 69% 

αντίστοιχα, σε σύγκριση µε µη ενσωµάτωση φυτικής µάζας (µάρτυρας) (πίνακας 

2).  

 

Πίνακας 2.. Επίδραση της ενσωµατωµένης φυτικής µάζας 10 αρωµατικών φυτών (10 

ΕΜΣ) στον αριθµό βλαστών και νωπό βάρος της µουχρίτσας και αντράκλας που 

αναπτύχθηκαν στην καλλιέργεια του αραβοσίτου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2004 

και 2005. 

 

Είδος Μουχρίτσα Αντράκλα 

 Αριθµός 

βλαστών m-2 

Νωπό βάρος 

(g m-2) 

Αριθµός βλαστών 

m-2 

Νωπό βάρος 

(g m-2) 

Μάρτυρας 357 ab 3404 a 79 a 849 a 

Άνηθος 179 b 1959 bc 29 bc 280 bc 

Μάραθος 152 bc 1787 bc 29 bc 193 bc 

Βασιλικός 137 bc 1552 bc 39 bc 328 abc 

Γλυκάνισο 149 bc 1560 bc 21 c 188 c 

Μέντα 186 b 2104 ab 34 bc 217 bc 

Κορίανδρον 175 b 2023 bc 26 bc 297 bc 

Μαϊδανό 147 bc 1589 bc 29 bc 215 bc 

Ρίγανη 177 b 1459 bc 39 bc 501 ab 

Μελισσόχορτο 152 bc 1503 bc 32 bc 313 bc 

Φακελοτή 

 
110 c 1265 c 45 ab 255 bc 

CV% 8.4 6.6 19.9 16.9 

LSD test at P=0.05. 
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Σχήµα 6. Επίδραση της ενσωµατωµένης στο έδαφος φυτικής µάζας 10 

αρωµατικών φυτών και του ζιζανιοκτόνου στην απόδοση του αραβοσίτου για 

ενσίρωση και καρπό 

 

Η απόδοση του αραβοσίτου για ενσίρωση στα ψεκασµένα πειραµατικά 

τεµάχια δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από την ενσωµάτωση της φυτικής µάζας 

των αρωµατικών φυτών. Ειδικότερα, η απόδοση του αραβοσίτου για 

ενσίρωση στα πειραµατικά τεµάχια όπου ενσωµατώθηκε φυτική µάζα της 

µέντας και του µαϊδανού ήταν 11 και 14% αντίστοιχα, µικρότερη σε σύγκριση 

µε την απόδοση των πειραµατικών τεµαχίων του µάρτυρα ή εκείνων όπου 

ενσωµατώθηκε φυτική µάζα των υπολοίπων αρωµατικών φυτών. Αντίθετα, 

στα πειραµατικά τεµάχια που τα ζιζάνια δεν αντιµετωπίστηκαν µε ζιζανιοκτόνο 

απόδοση του αραβοσίτου για ενσίρωση επηρεάστηκε σηµαντικά από την 

ενσωµάτωση της φυτικής µάζας των αρωµατικών φυτών. Ειδικότερα, η 

απόδοση του αραβοσίτου για ενσίρωση στα πειραµατικά τεµάχια όπου δεν 
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ενσωµατώθηκε φυτική µάζα αρωµατικών φυτών (µάρτυρας) και εκεί που 

ενσωµατώθηκε φυτική µάζα του µαϊδανού ήταν από 15 και 24% αντίστοιχα, 

µικρότερη σε σύγκριση µε την απόδοση των πειραµατικών τεµαχίων όπου 

ενσωµατώθηκε φυτική µάζα των υπολοίπων αρωµατικών φυτών. 

Η απόδοση σε καρπό του αραβοσίτου στα ψεκασµένα πειραµατικά 

τεµάχια όπου ενσωµατώθηκε φυτική µάζα της φακελωτής και του µαϊδανού 

ήταν 10 και 18% αντίστοιχα, µεγαλύτερη σε σύγκριση µε την απόδοση των 

πειραµατικών τεµαχίων του µάρτυρα ή εκείνων όπου ενσωµατώθηκε φυτική 

µάζα των υπολοίπων αρωµατικών φυτών. Αντίθετα, στα αψέκαστα 

πειραµατικά τεµάχια η απόδοση σε καρπό του αραβοσίτου ήταν µεγαλύτερη 

15 έως 24% εκεί όπου ενσωµατώθηκε φυτική µάζα της φακελωτής σε 

σύγκριση µε την απόδοση των πειραµατικών τεµαχίων όπου ενσωµατώθηκε 

φυτική µάζα των υπολοίπων αρωµατικών φυτών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι ικανοποιητική 

αντιµετώπιση των τεσσάρων προαναφερθέντων ετήσιων ζιζανίων στην 

καλλιέργεια αραβοσίτου µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση ζιζανιοκτόνων, 

αρκεί να σπαρεί στις αρχές τις άνοιξης ένα από τα παραπάνω αρωµατικά 

φυτά και να ενσωµατωθεί 7 ηµέρες πριν τη σπορά του αραβόσιτου. 

 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η φυτοτοξική δράση των 

αιθέριων ελαίων ποικίλει µεταξύ των ειδών αλλά και των βιότυπων 

αρωµατικών φυτών και ότι αιθέρια έλαια όπως αυτά της ρίγανης και της 

µέντας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον για την αντιµετώπιση 

των ζιζανίων. Ο πειραµατισµός σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των 

αιθέριων ελαίων αυτών εναντίον άλλων ειδών ζιζανίων και καλλιεργούµενων 

φυτών είναι απαραίτητος προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα 

µελλοντικής χρήσης τους ως φυσικά εκλεκτικά ή µη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα σε 

διάφορες καλλιέργειες. Επιπλέον, η ενσωµάτωση στο έδαφος της φυτικής 

µάζας αρωµατικών φυτών στα πλαίσια της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της 

παραγωγής θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τον περιορισµό της 

ανάπτυξης των ζιζανίων. 
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