Melissa officinalis L. σε πειραματικό αγροτεμάχιο κάτω από διαφορετικές συνθήκες
καλλιέργειας: Βιομάζα και αιθέριο έλαιο
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1. Σκοπός

Συγκομιδή, μετρήσεις και στατιστική ανάλυση
Η επίδραση της υγρασίας του εδάφους και της οργανικής λίπανσης στη βιομάζα και Η συγκομιδή φυτικών δειγμάτων (υπέργειο τμήμα) έγινε πέντε μήνες μετά τη
την περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο φυτών Melissa officinalis L. subsp. officinalis σε μεταφύτευσή τους (Οκτώβριος).
πειραματική καλλιέργεια.
Μετρήθηκαν:

2. Yλικά και Μέθοδοι

• Το νωπό (FW) και ξηρό (DW) βάρος κάθε δείγματος
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g
DW) σε αιθέριο έλαιο (υδροαπόσταξη σε συσκευή
Φυτικό υλικό και συνθήκες καλλιέργειας
Μοσχεύματα από μητρικό φυτό Melissa officinalis L. subsp. officinalis, αναπτύχθηκαν τύπου Clevenger για 2 h)
σε γλάστρες (Μάρτιος–Ιούνιος) και φυτεύτηκαν σε πειραματικό αγροτεμάχιο (120 Η ανάλυση της διακύμανσης έγινε με Univariate ANOVA (λογισμικού SPSS® v13).
m2) στο ΚΓΕΒΕ σε σειρές με απόσταση μεταξύ των γραμμών 1 m και μεταξύ των Για τον έλεγχο ομοιογένειας των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή του Levφυτών 33 cm. Μετά τον εγκλιματισμό των φυτών στο πειραματικό αγροτεμάχιο τα ene.
φυτά κλαδεύτηκαν.
3. Αποτελέσματα
Οι συνθήκες καλλιέργειας ήταν:
• α) χαμηλή υγρασία εδάφους, χωρίς λίπανση (υ)
Βιομάζα
• β) χαμηλή υγρασία εδάφους, με λίπανση (υΛ)
Το ξηρό βάρος ανά φυτό ήταν μεγαλύτερο στα φυτά που αναπτύχθηκαν σε υψηλή
• γ) υψηλή υγρασία εδάφους, χωρίς λίπανση (Υ)
υγρασία εδάφους και λίπανση (Σχήμα 1α). Η υγρασία εδάφους επηρέασε θετικά και
• δ) υψηλή υγρασία εδάφους, με λίπανση (ΥΛ).
σημαντικά το ξηρό βάρος ανά φυτό (Σχήμα 1β). Η λίπανση φαίνεται να επηρεάζει
Τα φυτά στην υψηλή υγρασία αρδευόταν με την τριπλάσια ποσότητα νερού από αυτά στη χαμηλή θετικά το ξηρό βάρος αλλά η διαφορά δεν ήταν σημαντική (Σχήμα 1γ). Η αναλογία
υγρασία. Xρησιμοποιήθηκε το βιολογικό οργανικό λίπασμα Biosol (100 kg 1000 m-2).
FW/DW κυμάνθηκε από 2,5-3,0.
Αιθέρια έλαια
Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο στα φύλλα ήταν
μεγαλύτερη στα φυτά που αναπτύχθηκαν με λίπανση σε
υψηλή υγρασία εδάφους (ΥΛ) (Σχήμα 2α). Η υγρασία
του εδάφους δεν επηρέασε την περιεκτικότητα των
φύλλων σε αιθέριο έλαιο (Σχήμα 2β). Η λίπανση (Σχήμα
2γ) φαίνεται να επηρεάζει θετικά την περιεκτικότητα σε
αιθέριο έλαιο αλλά δεν ήταν σημαντική.
Η ποσότητα αιθέριου ελαίου ανά φυτό ήταν μεγαλύτερη
στα φυτά που αναπτύχθηκαν με λίπανση σε υψηλή υγρασία
εδάφους (ΥΛ) (Σχήμα 3α). Η υγρασία του εδάφους και
η λίπανση φαίνονται να έχουν θετική επίδραση στην
ποσότητα του αιθέριου ελαίου ανά φυτό (Σχήμα 3β και
Σχήμα 1. Ξηρό βάρος ανά φυτό Melissa officinalis: α) στις τέσσερις συνθήκες καλλιέργειας. ΜΟ ± τυπική απόκλιση, n=5, β) στην
3γ)
αλλά
οι
διαφορές
δεν
ήταν
σημαντικές.
χαμηλή (υ) και υψηλή (Υ) υγρασία εδάφους ανεξαρτήτως λίπανσης. n=10, Univariate ANOVA: F= 9,4, Significance=0,007 και γ) χωρίς
λίπανση (0) και με λίπανση (Λ), ανεξαρτήτως της υγρασίας του εδάφους. n=10. Μέσος Όρος: (ΜΟ), Διακεκομμένη γραμμή: ΜΟ.

4. Συμπεράσματα

• Η βιομάζα των φυτών επηρεάζεται θετικά από την
υγρασία του εδάφους και τη λίπανση.
• Η περιεκτικότητα των φύλλων σε αιθέριο έλαιο
φαίνεται να επηρεάζεται θετικά από τη λίπανση.
• Η ποσότητα αιθέριου ελαίου ανά φυτό ήταν
μεγαλύτερη σε φυτά που αναπτύχθηκαν με λίπανση σε
υψηλή υγρασία εδάφους.
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Σχήμα 2. Περιεκτικότητα φύλλων Melissa officinalis σε αιθέριο έλαιο: α) στις τέσσερις συνθήκες καλλιέργειας. ΜΟ ± τυπική
απόκλιση, n=5, β) στην χαμηλή (υ) και υψηλή υγρασία (Υ) ανεξαρτήτως λίπανσης. n=10 και γ) χωρίς λίπανση (0) και με λίπανση της Παραγωγής Ξηράς Δρόγης και των Αιθερίων Ελαίων. Φορέας
Υλοποίησης: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας).
(Λ). n=10 Μέσος Όρος: (ΜΟ), Διακεκομμένη γραμμή: ΜΟ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σχήμα 3. Ποσότητα αιθέριου ελαίου ανά φυτό Melissa officinalis: α) στις τέσσερις συνθήκες καλλιέργειας ΜΟ ± τυπική απόκλιση,
n=5, β) στην χαμηλή (υ) και υψηλή υγρασία (Υ) εδάφους ανεξαρτήτως λίπανσης. n=10 και γ) χωρίς λίπανση (0) και με λίπανση (Λ).
n=10. Μέσος Όρος: (ΜΟ), Διακεκομμένη γραμμή: ΜΟ.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, 7 - 10 Οκτωβρίου 2010, Πάτρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΥΤΟΦΥΩΝ
ΦΥΤΩΝ”

