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Εισαγωγή
Πολλά αρωματικά φυτά παρουσιάζουν εποχικές μεταβολές στην
ποσότητα και τη σύσταση των αιθερίων ελαίων τους που οφείλονται
στις μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών, την ηλικία και το
αναπτυξιακό στάδιο του φυτού [1-4].

πτώσης των φύλλων (Σχήμα 2α) ενώ στα φύλλα των βλαστών >1
μηνός, που ήταν σε φάση αύξησης, η βιομάζα και η επιφάνεια των
φύλλων αυξήθηκε. Στα φύλλα φωτός η αύξηση ήταν μεγαλύτερη από
τα φύλλα σκιάς.

Σκοπός
Η μελέτη των επιδράσεων της ηλικίας και της έντασης της ηλιακής
ακτινοβολίας στη ποσότητα αιθερίου ελαίου και την βιομάζα φύλλων
Salvia fruticosa.
Υλικά και Μέθοδοι
Εξετάστηκαν σε βλαστούς καλλιεργούμενων φυτών Salvia fruticosa
Mill. (Labiatae), κατά τη διάρκεια της περιόδου Μάρτιος έως Ιούλιος
2013, οι μεταβολές στη ποσότητα αιθερίου ελαίου (ΑΕ, μετά από
υδροαπόσταξη), στη βιομάζα και την επιφάνεια των φύλλων. Τον
Απρίλιο υπήρχαν βλαστοί δύο διαφορετικών ηλικιών: 1) βλαστοί που
μεγάλωσαν το 2012 (ηλικίας 1-έτους) και 2) βλαστοί που άρχισαν να
μεγαλώνουν το 2013 (ηλικίας 1-μηνός). Κάθε ηλικιακή κατηγορία
βλαστών ήταν εκτεθειμένη σε δύο διαφορετικές εντάσεις ηλιακής
ακτινοβολίας: 1) σε πλήρη ηλιακή ακτινοβολία (φύλλα φωτός) και 2)
σε σκιά, φυσική αυτο-σκίαση από άλλους βλαστούς (φύλλα σκιάς).
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Σχήμα 2. Η μεταβολή της συνολικής βιομάζας των φύλλων ανά βλαστό
και της επιφάνειας των φύλλων ανά βλαστό Salvia fruticosa κατά την
περίοδο Μάρτιο έως Ιούλιο στα φύλλα φωτός και σκιάς από βλαστούς
(α) >1 έτους και (β) >1 μηνός (mean±s.d., n>5, n>2).

H ποσότητα του ΑΕ των φύλλων ανά βλαστό στους βλαστούς >1 έτους
μειώθηκε (Σχήμα 3α) εξαιτίας της πτώσεως των φύλλων και αυξήθηκε
στους βλαστούς >1 μήνα (Σχήμα 3β) ως αποτέλεσμα της αύξησης του
ΑΕ στα φύλλα (Σχήμα 1β) και της αύξησης της βιομάζας (Σχήμα 2β).
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Φωτογραφία 1. Φωτογραφία τον μήνα Απρίλιο από (α) τμήμα βλαστού
ηλικίας ενός έτους σε στάδιο ανθοφορίας και (β) βλαστού ηλικίας 1
μηνός. Τ: ταξιανθίες, Φ: φύλλα, Β: βλαστός.

Σχήμα 3. Η μεταβολή του αιθερίου ελαίου των φύλλων ανά βλαστό
Salvia fruticosa κατά την περίοδο Μάρτιο έως Ιούλιο στα φύλλα φωτός και
σκιάς από βλαστούς (α) >1 έτους και (β) >1 μηνός (mean±s.d., n=3).

Αποτελέσματα
Το ΑΕ τόσο των φύλλων φωτός όσο και σκιάς στους βλαστούς 1-έτους
ήταν της τάξεως των 1,5 mL 100 g-1 DW, από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο
(Σχήμα 1α). Το ΑΕ αυξήθηκε στα φύλλα των βλαστών 1-μηνός, από τον
Απρίλιο έως τον Ιούλιο, από 1,6 σε 3,2 mL 100 g-1 DW (φύλλα φωτός)
και από 1,8 σε 2,7 mL 100 g-1 DW (φύλλα σκιάς) (Σχήμα 1β).

Συμπεράσματα

Το ΑΕ των φύλλων και η βιομάζα των φύλλων μεταβάλλεται με την
ηλικία των φύλλων και βλαστών.
Η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει θετικά το ΑΕ των φύλλων και τη
βιομάζα των φύλλων.
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Σχήμα 1. Η μεταβολή αιθερίου ελαίου (mL 100 g-1 DW) φύλλων Salvia
fruticosa κατά την περίοδο Μάρτιο έως Ιούλιο, στα φύλλα φωτός και
σκιάς από βλαστούς με ηλικία (α) >1 έτους και (β) >1 μηνός (mean±s.d.,
n=3).

Η βιομάζα και η συνολική επιφάνεια των φύλλων ανά βλαστό, στα φύλλα
φωτός και σκιάς, στους βλαστούς >1 έτους άρχισε να μειώνεται μετά
την άνθιση (Απρίλιο) ως συνέπεια της γήρανσης και της επακόλουθης

