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Εισαγωγή
Η φθορά και η υποβάθμιση της ποιότητας φρούτων και λαχανικών μετασυλλεκτικά, 
λόγω προσβολής από μικροοργανισμούς, είναι αξιοσημείωτη (Agrios, 2005). Επιπλέον, 
η χρήση χημικών σκευασμάτων για τη συντήρηση νωπών προϊόντων προκαλεί την
ανησυχία του καταναλωτικού κοινού, ενώ εναλλακτικοί-ασφαλέστεροι τρόποι
αναζητούνται. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση φυσικών αντιμικροβιακών, 
όπως τα αιθέρια έλαια μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική και πιο φιλική μέθοδο για
τη συντήρηση των νωπών προϊόντων (Tzortzakis, 2009). Οι φαρμακευτικές ιδιότητες
του αιθέριου ελαίου του δίκταμου της Κρήτης (Origanum dictamnus L.) αποτελούν
αντικείμενο πολλών μελετών, επισημαίνοντας την ισχυρή αντιμικροβιακή του δράση
έναντι πολλών παθογόνων (Liolios et al., 2010; Stavropoulou et al., 2014). Στην
παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης του αιθέριου ελαίου από
δίκταμο για τον έλεγχο της ανάπτυξης του μύκητα B. cinerea σε καρπούς τομάτας, 
πιπεριάς και μελιτζάνας, προϊόντα ευαίσθητα στο παθογόνο κατά την αποθήκευση. 
Επιπλέον, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υπό μελέτη αιθέριου ελαίου,
για τη συντήρηση των νωπών προϊόντων, εξετάζεται η επίδραση του σε βασικά
ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών.

Υλικά και Μέθοδοι
In vitro. Τρυβλία Petri με PDA εμβολιάστηκαν με το μύκητα Botrytis cinerea (2585 BPIC) 
και εκτέθηκαν σε 0, 50, 100 και 250 ppm αιθέριου ελαίου ή εκτέθηκαν στις διάφορες
συγκεντρώσεις αιθέριου ελαίου για 5 ημέρες και μετά εμβολιάστηκαν με το μύκητα. H 
επιφάνεια ανάπτυξης της μυκηλιακής υφής καταγράφηκε έως την πλήρη κάλυψη των
τρυβλίων του μάρτυρα από την αποικία (5 ημέρες) ενώ ο αριθμός των παραγόμενων
κονιδίων προσδιορίστηκε την 14η ημέρα. 
In situ. Καρποί βιολογικής καλλιέργειας τομάτας (Solanum lycopersicum L., cv. Shiren), 
πιπεριάς (Capsicum annum L., cv. Sammy) και μελιτζάνας (Solanum melongena L., cv. 
Vernina) εμβολιάστηκαν με το μύκητα και τοποθετήθηκαν σε δοχεία παρουσία 0, 50, 
100 και 250 ppm αιθέριου ελαίου για 14 ημέρες ή εκτέθηκαν στις διάφορες
συγκεντρώσεις αιθέριου ελαίου για 5 ημέρες και έπειτα εμβολιάστηκαν με τον μύκητα. 
Η καταγραφή της επιφάνειας σήψης έγινε 7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό ενώ ο
προσδιορισμός των παραγόμενων κονιδίων έγινε την 14η ημέρα.
Για την αξιολόγηση της επίδρασης των πτητικών σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, καρποί
εκτέθηκαν στις διάφορες συγκεντρώσεις δίκταμου για 7 ημέρες και έπειτα
υποβλήθηκαν σε μετρήσεις βασικών δεικτών ποιότητας (συνεκτικότητα της σάρκας, 
ολικά διαλυτά στερεά, pH, οξύτητα, απώλεια βάρους, χρώμα L, C, h). Κατά την
αποθήκευση, ο ρυθμός αναπνοής παρακολουθούνταν καθημερινά. Όλα τα πειράματα
πραγματοποιήθηκαν σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών (12 ± 0.5 °C). Η στατιστική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση SPSS όπου οι σημαντικές διαφορές μεταξύ
των τιμών προσδιορίστηκαν με τη χρήση του Duncan’s Multiple Range test (P= 0.05).

Αποτελέσματα και συζήτηση
In vitro, έως την 5η ημέρα καλλιέργειας, η εφαρμογή αιθέριου ελαίου σε συγκέντρωση
100 ppm ή μεγαλύτερη οδήγησε σε πλήρη αναστολή της ανάπτυξης του μύκητα, ενώ η
συγκέντρωση των 50 ppm οδήγησε σε σημαντική μείωση τόσο της μυκηλιακής υφής
όσο και των παραγόμενων κονιδίων (Εικ. 1).

Εικόνα 1: Επίδραση του αιθέριου ελαίου δίκταμου στην ανάπτυξη του μυκηλίου και στην
σποριογένεση του B. cinerea a) άμεση έκθεση στα πτητικά b) έκθεση του PDA στα πτητικά
πριν τον εμβολιασμό. 

In situ, σε εμβολιασμένους με το μύκητα καρπούς τομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας η
έκθεση στο αιθέριο έλαιο για 7 ημέρες οδήγησε σε αναστολή της επιφάνειας σήψης
στους καρπούς, με τη μεγαλύτερη επίδραση να σημειώνεται στην υψηλότερη
συγκέντρωση των 250 ppm (Εικ. 2). Μάλιστα, η εφαρμογή πτητικών στους
εμβολιασμένους καρπούς οδήγησε σε σημαντική μείωση της σποριογένεσης σε
σύγκριση με τη μεταχείριση του μάρτυρα (Εικ. 4). Παρόμοια ανασταλτική επίδραση
παρατηρήθηκε και στην περίπτωση που οι καρποί εκτέθηκαν στα πτητικά πριν τον
εμβολιασμό, υποδεικνύοντας πιθανή επαγόμενη αντίσταση των καρπών στο παθογόνο
από την εφαρμογή του αιθέριου ελαίου (Εικ. 3, 4). 

Επιπλέον, τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τομάτας, πιπεριάς και
μελιτζάνας που μελετήθηκαν δεν φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά παρουσία
αιθέριου ελαίου, μάλιστα δύο σημαντικοί δείκτες ποιότητας των καρπών μελιτζάνας, η
φωτεινότητα του περικαρπίου και της σάρκας, διατηρήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα σε
σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα, μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή. 
Συνολικά, τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι το αιθέριο έλαιο από δίκταμο μπορεί να
αξιοποιηθεί μετασυλλεκτικά σε νωπά κηπευτικά, εναλλακτικά των συμβατικών μέσων, 
για τον έλεγχο της ανάπτυξης του μύκητα B. cinerea, καθώς μπορεί να περιορίσει
σημαντικά την ανάπτυξη του παθογόνου και την εξάπλωση της ασθένειας. Τα
ευρήματα έχουν σημαντική εμπορική σημασία, αν και η πιθανή πρακτική εφαρμογή
των αιθέριων ελαίων δίκταμου σε συστήματα αποθήκευσης και συσκευασίας πρέπει
να διερευνηθεί ώστε να εξασφαλίσει την ευρύτερη οικονομική βιωσιμότητα για
εμπορική χρήση.
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Εικόνα 2: Επίδραση της συγκέντρωσης αιθέριου ελαίου από δίκταμο στην ανάπτυξη της
επιφάνειας σήψης σε εμβολιασμένους με το μύκητα B. cinerea καρπούς, 7 ημέρες μετά τον
εμβολιασμό.

Εικόνα 3: Επίδραση της συγκέντρωσης αιθέριου ελαίου από δίκταμο στην ανάπτυξη της
επιφάνειας σήψης σε εμβολιασμένους με το μύκητα B. cinerea καρπούς, 7 ημέρες μετά τον
εμβολιασμό. Οι καρποί εκτέθηκαν στα πτητικά για 5 ημέρες πριν τον εμβολιασμό. 

Εικόνα 4: Επίδραση του αιθέριου ελαίου από δίκταμο στην σποριογένεση του μύκητα B.
cinerea στους καρπούς a) οι καρποί εμβολιάστηκαν και εκτέθηκαν στα έλαια b) οι καρποί
εκτέθηκαν στα έλαια για 5 ημέρες πριν τον εμβολιασμό.
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