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νότητα 2 

Διδακτική Ενότητα 2 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ-οικολογική 

ανεκτικότητα 

Περίληψη 

Στην Ενότητα 2 συζητούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οργανική καλλιέργεια 

των ΘΦ, και η οικολογική τους ανοχή, δηλαδή, το φως, η θερμοκρασία, η υγρασία της ατμόσφαιρας, το 

υψόμετρο, η βροχόπτωση, η παροχή νερού και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αναφέρεται επίσης η 

σημασία των γενετικών χαρακτηριστικών των ΘΦ και ο χειρισμός τους για μία επιτυχημένη καλλιέργεια. 

 

Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 
Με το τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει: 
 
Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 

1. Να συζητά τους διαφορετικούς παράγοντες(βελτίωσης της παραγωγής, περιβαλλοντικούς) 

που επηρεάζουν την βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ. 

2. Να εξηγεί την οικολογική ανοχή των ΘΦ  

3. Να εκτιμά την σημασία των γεννετικών χαρακτηριστικών των ΘΦ και την εφαρμογή 

αυτοών των κριτηρίων για καλλιεργητικούς σκοπούς 

 
Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1.  Να προγραμματίζει ένα ερευνητικό έργο 

2. Να εργάζεται  ανεξάρτητα, ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο 

3. Να συμμετέχει σε ομαδική εργασία, με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο 

4. Να επιδεικνύει καλές ικανότητες επικοινωνίας, τόσο προφορικές όσο και γραπτές. 

5. Να επιδεικνύει γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

6. Να διεξαγάγει έρευνα στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη  ικανοτήτων χρήσης της 

τεχνολογίας, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές. 
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Διαδακτική Ενότητα 2  
Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ-οικολογική 
ανεκτικότητα 
 
Είναι πολλοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την καλλιέργεια των ΘΦ. Οι σημαντικότεροι 
μεταξύ αυτών, είναι οι εξής: 
 
2.1 Το φως: 
 
Το φως, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρησιμοποιήσιμης ενέργειας, μετά την ενέργεια των 
χημικών δεσμών στις χημικές ενώσεις, και τη μόνη εξωτερική πηγή ενέργειας, στην οποία οφείλεται η 
συντήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Για τα φυτά - είναι η μόνη πηγή ενέργειας. Το φως επηρεάζει τη 
φωτοσύνθεση, το άνοιγμα και το κλείσιμο των στομάτων, τις κινήσεις των φυτών, τη βλάστηση των 
σπόρων, την ανθοφορία και την ανάπτυξη των φυτών, όπως πχ. ο σχηματισμός των κονδύλων. Εκτός από 
αυτές τις βασικές φυσιολογικές διεργασίες, το φως διεγείρει και την συσσώρευση σημαντικών συστατικών 
των ΘΦ. Για παράδειγμα, ο ξηρός ηλιόλουστος καιρός αυξάνει το ποσοστό των γλυκοσίδων στη δακτυλίδα, 
και των αλκαλοειδών στη Μπελαντόνα. 
 
2.2 Η θερμοκρασία: 
 
Η θερμοκρασία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει την καλλιέργεια των ΘΦ. Σημαντικές 
διακυμάνσεις αυτής, από τη βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, οδηγώντας ακόμα και στον θάνατο των κυττάρων 
των ΘΦ. Για παράδειγμα, μείωση της θερμοκρασίας σε τιμές γύρω στο μηδέν, ειδικά όταν η μείωση αυτή 
είναι ξαφνική, έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό των κρυστάλλων πάγου στους μεσοκυττάριους χώρους 
του φυτού. Ως επακόλουθο, το νερό βγαίνει από τα κύτταρα και τελικά τα φυτά πεθαίνουν λόγω της 
ξηρασίας και της αφυδάτωσης. Επίσης, οι παγοκρύσταλλοι βλάπτουν και μηχανικά τα κύτταρα. Η 
απορρόφηση νερού μειώνεται όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και το ανεπαρκές ελεύθερο νερό 
στο κύτταρο, απειλεί τις φυσιολογικές μεταβολικές διεργασίες σε αυτό. 
Από την άλλη, η μέτρια αύξηση της θερμοκρασίας διεγείρει την ανάπτυξη φυτών και αυξάνει τον ρυθμό 
φωτοσύνθεσης. Επίσης, ο ρυθμός αναπνοής αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 
 
2.3 Η ατμοσφαιρική υγρασία: 
 
Εξ ορισμού, οι ατμοί νερού στον αέρα ονομάζονται ‘’ατμοσφαιρική υγρασία’’. Ορατές μορφές υγρασίας 
αποτελούν τα σύννεφα και η ομίχλη. Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής υγρασίας, είναι η εξάτμιση του νερού 
από την επιφάνεια της γης και η διαπνοή από τα φυτά. Η υγρασία επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των φυτών 
και το κλίμα. Η εξάτμιση του νερού, η συμπύκνωση και η κατακρήμνισή του εξαρτώνται από τη σχετική 
υγρασία. Η υγρασία επηρεάζει τη δομή, τη μορφή, και τη διαπνοή όλων των φυτών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΘΦ. 
 
2.4 Υψόμετρο: 
 
Το υψόμετρο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την καλλιέργεια των ΘΦ. Στην 
πραγματικότητα, το υψόμετρο περιορίζει την ανάπτυξη των ΘΦ. Με την αύξηση του υψομέτρου, η 
θερμοκρασία και η ατμοσφαιρική πίεση μειώνονται, ενώ η ταχύτητα του ανέμου, η σχετική υγρασία και η 
ένταση του φωτός αυξάνονται. 
Κάποια ΘΦ μπορούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε, η καλλιέργεια τους να είναι εφικτή σε μεγάλα 
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υψόμετρα, μερικά από αυτά είναι: η βαλεριάνα, η αγγελική, η μέντα, το μελισσόχορτο, το βαλσαμόχορτο, 
η κολλιτσίδα και η εχινάκεα. Το χαμηλό υψόμετρο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται εντός μεσογειακής επιρροής, 
είναι πολύ βολικό για την καλλιέργεια ειδών όπως το θυμάρι, η σάλβια, η λεβάντα και το δεντρολίβανο. Σε 
ένα τέτοιο υψόμετρο, είναι καλύτερη η ποιότητα, και μεγαλύτερη η απόδοση του εκχυλισμένου αιθέριου 
ελαίου. 
Έτσι, το υψόμετρο είναι ένας περιβαλλοντικός παράγοντας που αλληλοσυνδέει διάφορους δείκτες που 
καθορίζουν τις κλιματικές συνθήκες σε μια οικολογική θέση. 
 
2.5  Ύψος Βροχής: 
 
Οι βροχοπτώσεις είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την καλλιέργεια των ΘΦ. Η 
κύρια πηγή νερού για το έδαφος είναι το νερό των κατακρημνίσεων. Οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις 
έχουν μεγάλη επίδραση στις κλιματικές συνθήκες. Το νερό από τις βροχοπτώσεις καταλήγει στα ποτάμια 
και τις λίμνες, και στην συνέχεια ένα μέρος του, διηθείται και περνά υπόγεια ύδατα ενώ το υπόλοιπο 
εξατμίζεται. Τα στοιχεία του εδάφους διαλύονται στο νερό και στη συνέχεια απορροφώνται από τα φυτά. 
Το νερό επηρεάζει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ΘΦ, καθώς και τη φυσιολογία τους. Η συνεχής 
βροχή, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των υδατοδιαλυτών ουσιών των φύλλων και των ριζών με 
απόπλυση. Το φαινόμενο αυτό, είναι γνωστό ότι εμφανίζεται σε μερικά φυτά που παράγουν γλυκοσίδες 
και αλκαλοειδή. 
 
2.6  Παροχή νερού: 
 
Ο τόπος καλλιέργειας είναι μεγίστης σημασίας, για την ανάπτυξη μιας δεδομένης κουλτούρας όσον αφορά 
την σωστή άρδευση της. Είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο σχηματισμός ελών, ή στάσιμων υδάτων. Τα ΘΦ 
δεν μπορούν να καλλιεργηθούν σε εδάφη βαρέως τύπου, τα οποία κατακρατούν μεγάλες ποσότητες 
νερού. 
Ανάλογα με την παροχή του νερού, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εδάφους: 

 Υψηλή παροχή νερού: άρδευση( με ψεκαστήρες) ή μεγάλος όγκος βροχοπτώσεων, 

 Χαμηλή παροχή ύδατος: ξηρή γη (άρδευση με σταγόνες). 
 
Το κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια των ΘΦ, είναι το έδαφος που κυριαρχεί στις ξηρές ζώνες. Έχει 
αποδειχθεί, ότι σε ένα τέτοιο τύπο εδάφους, η ποιότητα και η ποσότητα των αιθέριων ελαίων στα φυτά, 
είναι υψηλότερη από ό, τι σε αυτά που αναπτύσσονται σε αρδευόμενες περιοχές. Για παράδειγμα, αυτό 
εντοπίζεται στην καλλιέργεια της λεβάντας, του θυμαριού, του δενδρολίβανου και του βαλσαμόχορτου. 
Επιπροσθέτως, έχουν καταγραφεί καλές αποδόσεις και σε καλλιέργεια κύμινου, άνηθου, και γλυκάνισου. 
Το αρδευόμενο χώμα είναι κατάλληλο για καλλιέργεια ορισμένων ειδών, όπως η μέντα, ο βασιλικός, ο 
δυόσμος και η βαλεριάνα, που χρησιμοποιούνται είτε ολόκληρα, είτε μόνο τα φύλλα τους ή η ρίζα τους. 
 
2.7 Η σημασία της πολυπλοειδίας των φυτών - οικολογικές παράμετροι 
 
Τα φυτικά κύτταρα που περιέχουν δύο σειρές χρωμοσωμάτων, που παράγονται κατά τη γονιμοποίηση, 
από την ένωση μίας σειράς που προέρχεται από τη γύρη και μίας σειράς που βρίσκεται στον ύπερο, 
ονομάζονται διπλοειδή και συμβολίζονται με το "2n". Ο όρος πολυπλοειδία εφαρμόζεται σε φυτά με 
περισσότερες από δύο σειρές χρωμοσωμάτων στα κύτταρα. Όταν υπάρχουν τέσσερεις σειρές, τα φυτά 
περιγράφονται ως τετραπλοειδή και συμβολίζονται με το "4n". 
 
Η τετραλιποειδία, προκαλείται με τη θεραπεία με κολχικίνη, η οποία αναστέλλει τον σχηματισμό της 
ατράκτου κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης, έτσι ώστε τα διαιρεμένα χρωμοσώματα να μην είναι 
ικανά να διαχωριστούν και να μεταβούν στα θυγατρικά κύτταρα. Οι δύο σειρές χρωμοσωμάτων 
παραμένουν σε ένα κύτταρο, και η διαδικασία αυτή, οδηγεί στον σχηματισμό τετραπλοειδών φυτών. 
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Η θεραπεία με κολχικίνη μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους. Εκτός αυτού, όλες οι 
θεραπείες εξαρτώνται, από τα αποτελέσματα που επέφεραν στον μεριστωματικό ιστό. Για παράδειγμα, οι 
σπόροι μπορούν να βυθιστούν σε αραιό διάλυμα κολχικίνης. Εναλλακτικά, τα σπορόφυτα, το χώμα γύρω 
από αυτά ή οι νεαροί βλαστοί μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία με διάλυμα κολχικίνης. Η 
τετραπλοειδία, χαρακτηρίζεται από το αυξημένο μέγεθος των κόκκων γύρης και των στοματών, και από το 
άθροισμα των χρωμοσωμάτων στα ριζίδια. Αυτά τα εύρωστα και υγιή τετραλοειδή φυτά διαθέτουν κάποια 
οικολογικά πλεονεκτήματα, καθώς καλλιεργούνται εύκολα, και έχουν καλές αποδόσεις. 
 
 

 
 

2.8 Κληρονομικότητα, ποικιλία και οικολογία 
 
 
Μετάλλαξη: 
 
Οποιαδήποτε κληρονομήσιμη αλλαγή στη δομή ενός γονιδίου σε ένα χρωμόσωμα ή μία αλλαγή στον 
αριθμό των χρωμοσωμάτων υποδηλώνεται ως μετάλλαξη. Οι μεταλλάξεις των φυτών μπορούν να 
ταξινομηθούν ανάλογα με τον τρόπο που αυτές προκαλούνται(αυθόρμητες και επαγόμενες μεταλλάξεις), 
το χρόνο της φαινοτυπικής τους εμφάνισης(υπολειπόμενες και κυρίαρχες μεταλλάξεις), τον τύπο των 
κυττάρων που επηρεάζουν(σωματικές και βλαστικές μεταλλάξεις), τον τύπο του γενετικού υλικού που 
επηρεάζουν(χρωμοσωμικές, γονιδιωματικές και σημειακές μεταλλάξεις) και τους μηχανισμούς δράσης 
(προς τα εμπρός, πίσω και κατασταλτική μετάλλαξη). 
Ορισμένοι παράγοντες, που ονομάζονται μεταλλαξογόνοι ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες, μπορούν να 
επάγουν τεχνητά τις μεταλλάξεις. Οι βασικοί τύποι μεταλλαξιογόνων παραγόντων ταξινομούνται ως 
φυσικοί και χημικοί μεταλλαξιογόνοι παράγοντες. 
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Υβριδισμός: 
 
Το υβρίδιο είναι το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος ή της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόμοιων φυτών με 
επιθυμητά γονίδια ή γονότυπους που συγκεντρώνονται σε ένα άτομο. Ο υβριδισμός είναι η διαδικασία 
μέσω της οποίας σχηματίζονται τα υβρίδια. Το υβρίδιο είναι ένας οργανισμός, ο οποίος προκύπτει από τη 
διασταύρωση δύο ειδών ή ποικιλιών που διαφέρουν σε ένα τουλάχιστον σύνολο χαρακτηριστικών. 
Ο υβριδισμός μεταξύ των ομόζυγων ειδών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί κατά το πέρασμα αρκετών 
γενεών, οδηγεί στην ετεροζυγωτία, που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη σφριγηλότητα, τις καλύτερες 
διαστάσεις ή άλλα χαρακτηριστικά των φυτών. 
Η διαδικασία για την παραγωγή υβριδίων, μεταξύ των οποίων και θεραπευτικών φυτών, περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα βήματα: 
1. Η επιλογή των γονέων: μεταξύ των δύο γονέων που θα επιλεγούν, τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να 
είναι τόσο αποδεκτός, όσο και να ανήκει αποδεδειγμένα σε μία τοπική ποικιλία. 
2. Τεχνητή αρρενοστειρότητα: η διαδικασία απομάκρυνσης των στημόνων ή των ανθήρων, ή η θανάτωση 
των κόκκων γύρης ενός λουλουδιού, χωρίς να επηρεάζονται τα θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα. Η 
αρρενοστειρότητα είναι απαραίτητη για τα αμφιφυλόφιλα λουλούδια. 
3. Κάλυψη: αμέσως μετά την αρρενοστειρότητα, τα λουλούδια ή οι ταξιανθίες εσωκλείονται σε 
κατάλληλου μεγέθους σάκους, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία, διασταυρούμενη επικονίαση. 
4. Επικονίαση: ώριμη, γόνιμη  και βιώσιμη γύρη, τοποθετείται στο δεκτικό στίγμα του υπέρου. 
5. Η ανάπτυξη των φυτών της F1 γενεάς(πρώτης γενεάς): Η επικονίαση ακολουθείται από την 
γονιμοποίηση, η οποία καταλήγει στο σχηματισμό των σπόρων. Οι ώριμοι σπόροι της  F1 γενεάς 
συλλέγονται, ξηραίνονται και αποθηκεύονται. Αυτοί οι σπόροι καλλιεργούνται και παράγουν τα F1 
υβρίδια- εύρωστα και υγιή. 

 
 
 

2.9 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: 
 
Φυσιολογικά, οι ηλιακές ακτίνες φτάνουν στη γη και η θερμότητα ακτινοβολείται πίσω στο διάστημα. 
Ωστόσο, όταν η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα αυξάνεται στην ατμόσφαιρα, σχηματίζεται ένα παχύ 
στρώμα που εμποδίζει την διαφυγή της θερμότητας στο διάστημα. Κατά συνέπεια, η ατμόσφαιρα 
θερμαίνεται και η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτή είναι μία περιγραφή του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Στο πρόσφατο παρελθόν, η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκε από 290 ppm σε 330 ppm, 



Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί 
 να θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται. 

εξαιτίας της κοπής των δασών και της υπερβολικής καύσης των ορυκτών καυσίμων. Ο ρυθμός με τον οποίο 
αυξάνεται η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αναμένεται να προκαλέσει 
σημαντική αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη κατά δύο ή τρεις 
βαθμούς, θα προκαλούσε την τήξη των πολικών πάγων,  πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλαγή στον 
υδρολογικό κύκλο, καθώς και την βύθιση των νησιών. Τα αέρια που οφείλονται για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, οι 
χλωροφθοράνθρακες κ.λπ. 
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