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Περίληψη 

Μονοκοµβικά έκφυτα ελιάς ποικιλίας «Κορωνέϊκη» καλλιεργήθηκαν κατά το στάδιο 
της βλαστογένεσης σε τροποποιηµένο υπόστρωµα DKW εφοδιασµένο µε διάφορες 
συγκεντρώσεις βενζυλαµινοπουρίνης (ΒΑ), ισοπεντυλ-αδενίνης (2iP) ριβοζιδίου της 
ζεατίνης (Zr) και θειδιαζουρόν (TDZ). Μετά από ένα µήνα τα έκφυτα µεταφυτεύθηκαν 
σε φρέσκο υπόστρωµα για ακόµα ένα µήνα. Η ριζογένεση επιτεύχθηκε 
χρησιµοποιώντας τεχνική δύο σταδίων, (υγρό υπόστρωµα WPM εφοδιασµένο µε 
αυξίνες και στερεό υπόστρωµα άνευ αυξινών). Τόσο στο υπόστρωµα βλαστογένεσης 
όσο και στο υπόστρωµα ριζοβολίας προστέθηκε αλκοολικό εκχύλισµα καρκινωµάτων 
ελιάς σε συνδυασµό µε τις συγκεντρώσεις των φυτορυθµιστικών ουσιών που έδωσαν τα 
καλύτερα αποτελέσµατα και µελετήθηκε η επίδρασή του. Το ριβοζίδιο της ζεατίνης 
αποδείχθηκε ανώτερο των άλλων κυτοκινινών όσον αφορά τη βλαστογένεση της ελιάς 
ποικιλίας «Κορωνέϊκη» in vitro. Στο στάδιο της ριζοβολίας τα καλύτερα αποτελέσµατα 
επιτεύχθηκαν µε το συνδυασµό των δύο αυξινών σε συγκέντρωση 1+1 ppm αντίστοιχα 
(76% ποσοστό ριζοβολίας). Η προσθήκη εκχυλίσµατος καρκινωµάτων ελιάς αύξησε το 
ποσοστό ριζοβολίας στο 87%. Τα έρριζα έκφυτα εγκλιµατίστηκαν επιτυχώς υπό τις 
συνθήκες υδρονέφωσης επιτυγχάνοντας ποσοστό επιβίωσης περί το 75%. 
 
Εισαγωγή. 

Ο πολλαπλασιασµός in vitro είναι µια σύγχρονη µέθοδος πολλαπλασιασµού που 
προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής φυτικού υλικού ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (Standardi et al. 1998). Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έγιναν σηµαντικά βήµατα 
προς την κατεύθυνση πολλαπλασιασµού της ελιάς in vitro (Rugini, 1986) Γενικά η ελιά 
θεωρείται φυτό που δεν ανταποκρίνεται εύκολα κατά τον µικροπολλαπλασιασµό 
(Mencuccini and Rugini, 1993). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να µελετηθούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τον in vitro πολλαπλασιασµό της ποικιλίας «Κορωνέϊκη». 
 
Υλικά και Μέθοδοι. 

Κοµβικά έκφυτα ελιάς ποικιλίας «Κορωνέϊκη» προερχόµενα από νεαρούς βλαστούς 
ενήλικων καρατοµηµένων δένδρων αποτέλεσαν την πηγή του φυτικού υλικού. Τα 
έκφυτα αυτά µετά την εγκατάστασή τους in vitro καλλιεργήθηκαν για ένα µήνα σε 
τροποποιηµένο υπόστρωµα DKW εφοδιασµένο είτε µε βενζυλαµινοπουρίνη (ΒΑ), είτε 
µε ισοπεντυλ-αδενίνη (2iP) είτε µε ριβοζίδιο της ζεατίνης (Zr) σε συγκεντρώσεις 0.5, 1, 
2 και 4 ppm για κάθε µία είτε µε θειδιαζουρόν (TDZ) σε συγκεντρώσεις 0.05, 0.1, 0.2 
και 0.4 ppm. Τα έκφυτα µεταφυτεύθηκαν σε νέο υπόστρωµα εφοδιασµένο µε τις ίδιες 
φυτορυθµιστικές ουσίες για ακόµα ένα µήνα.  

Κατά το στάδιο της ριζοβολίας τα έκφυτα φυτεύτηκαν για µία εβδοµάδα σε υγρό 
υπόστρωµα WPM εφοδιασµένο µε αυξίνες (ινδολοβουτυρικό οξύ-ΙΒΑ και α-



ναφθαλινοξικό οξύ –α-NAA, µόνες τους ή σε συνδυασµό σε συγκεντρώσεις 1, 2 και 4 
ppm ή 1+1, 2+2 και 4+4 ppm, όπου αναφέρονται στο εξής ως χαµηλή, µεσαία και 
υψηλή) στο σκοτάδι και στη συνέχεια µεταφέρθηκαν για πέντε εβδοµάδες σε στερεό 
υπόστρωµα άνευ αυξινών µε µία µικρή στρώση περλίτη στην επιφάνειά του σε 
συνθήκες φωτισµού. Τόσο στο υπόστρωµα βλαστογένεσης όσο και στο υπόστρωµα 
ριζοβολίας προστέθηκε αλκοολικό εκχύλισµα καρκινωµάτων ελιάς σε συνδυασµό µε 
τις συγκεντρώσεις των φυτορυθµιστικών ουσιών που έδωσαν τα καλύτερα 
αποτελέσµατα και µελετήθηκε η επίδρασή του. Το εκχύλισµα καρκινωµάτων ελιάς 
παράχθηκε όπως περιγράφεται από τους Roussos et al. (2002) και προσθέτονταν στο 
υπόστρωµα σε συγκεντρώσεις 25 και 50ppm στο στάδιο βλαστογένεσης και 50ppm στο 
στάδιο της ριζοβολίας. Στη συνέχεια τα έρριζα έκφυτα µεταφέρονταν σε µονάδα 
υδρονέφωσης προς εγκλιµατισµό και σκληραγώγηση. 

Το πείραµα ακολούθησε το εντελώς τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε έξι επαναλήψεις των 
δέκα εκφύτων. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διασποράς παραγοντικού πειράµατος µε 
δύο παράγοντες και οι διαφορές προσδιορίζονται στα σχεδιαγράµµατα µε τη χρήση του 
τυπικού σφάλµατος της ανάλυσης (η κάθετη γραµµή στα σχεδιαγράµµατα).  
 
Αποτελέσµατα. 

Στον Πίνακα 1 και στο σχεδιάγραµµα 1 παρατηρείται ότι η φυτορυθµιστική ουσία 
επηρέασε σηµαντικά την ανταπόκριση των εκφύτων ελιάς όπως επίσης και η 
συγκέντρωση αυτής, πλην του αριθµού των κόµβων ανά µήκος βλαστού.  
Πίνακας 1. Ανάλυση διασποράς των επιδράσεων της φυτορυθµιστικής ουσίας (Φ.Ο.) 
και της συγκέντρωσης (ΣΥΓΚ) αυτής στα µετρούµενα βιοµετρικά χαρακτηριστικά των 
εκφύτων στο στάδιο βλαστογένεσης in vitro. 

Πηγή παραλλακτικότητας 
Μετρούµενες µεταβλητές 

ΦΟ ΣΥΓΚ ΦΟ*ΣΥΓΚ 
Αριθµός βλαστών ανά έκφυτο <0,05 <0,001 ns 
Μήκος βλαστών ανά έκφυτο <0,001 <0,05 ns 
Αριθµός κόµβων ανά έκφυτο <0,001 <0,05 ns 

Αριθµός κόµβων ανά µήκος βλαστών <0,001 ns ns 
Επεξηγήσεις p<0.001, p<0.05 σηµαντική επίδραση σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,001 
και α=0,05 αντίστοιχα – ns, µη σηµαντική επίδραση. 

Το ριβοζίδιο της ζεατίνης (2 ppm) προώθησε σηµαντικά όλα τα µετρούµενα 
βιοµετρικά χαρακτηριστικά έναντι των υπολοίπων κυτοκινινών. Η προσθήκη 
εκχυλίσµατος καρκινωµάτων ελιάς παρεµπόδισε τη βλαστογένεση µειώνοντας τόσο το 
µήκος όσο και των αριθµό των κόµβων και βλαστών ανά έκφυτο.  

Στον Πίνακα 2 και στο σχεδιάγραµµα 2 παρατηρείται ότι το είδος της 
φυτορυθµιστικής ουσίας επηρεάζει σηµαντικά όλα τις µετρούµενες µεταβλητές κατά το 
στάδιο ριζοβολίας. Καλύτερα αποτελέσµατα επιτεύχθηκαν µε την προσθήκη στο 
υπόστρωµα ΙΒΑ 1 ppm, α-ΝΑΑ 4 ppm και ΙΒΑ + α-ΝΑΑ 1 + 1 ppm. 

 Η προσθήκη του εκχυλίσµατος καρκινωµάτων ελιάς αύξησε σηµαντικά το ποσοστό 
ριζοβολίας χωρίς να έχει κάποια σηµαντική επίδραση στο µέσο αριθµό και µέσο µήκος 
ριζών ανά έκφυτο, όπως φαίνεται και από το σχεδιάγραµµα 3. Περίπου το 75% των 
έρριζων εκφύτων εγκλιµατίσθηκαν µε επιτυχία και συνέχισαν την ανάπτυξή τους. 



 
Σχεδιάγραµµα 1. Επίδραση των φυτορυθµιστικών ουσιών κατά το στάδιο της 
βλαστογένεσης in vitro στα µετρούµενα βιοµετρικά χαρακτηριστικά των εκφύτων. Το 
TDZ προστέθηκε σε υποδεκαπλάσια συγκέντρωση στο υπόστρωµα. 

Πίνακας 2. Ανάλυση διασποράς των επιδράσεων της αυξητικής ουσίας (Φ.Ο.) και της 
συγκέντρωσης αυτής (ΣΥΓΚ), στα µετρούµενα βιοµετρικά χαρακτηριστικά των 
εκφύτων στο στάδιο ριζοβολίας in vitro. 

Πηγή παραλλακτικότητας 
 

 
Μετρούµενες µεταβλητές 

 ΦΟ ΣΥΓΚ ΦΟ*ΣΥΓΚ 
Ποσοστό ριζοβολίας <0,01 ns ns 

Αριθµός ριζών ανά έκφυτο <0,001 <0,05 ns 
Μήκος ριζών ανά έκφυτο <0,01 ns <0,01 

Επεξηγήσεις: p<0.001, p<0.01, p<0.05 σηµαντική επίδραση σε επίπεδο σηµαντικότητας 
α=0,001 , α=0,01 και α=0,05 αντίστοιχα -ns, µη σηµαντική επίδραση.  
 
Συζήτηση. 

Κατά το στάδιο της βλαστογένεσης στην καλλιέργεια in vitro της ποικιλίας 
«Κορωνέϊκη» τα έκφυτα αναπτύχθηκαν καλύτερα όταν στο υπόστρωµα προστέθηκε 
ριβοζίδιο της ζεατίνης, όπως άλλωστε αναφέρεται και στη βιβλιογραφία. Κατά το 
στάδιο της ριζοβολίας ο συνδυασµός δύο αυξινών έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα, 
όπως αναφέρεται εξάλλου και για άλλα είδη. Η προσθήκη εκχυλίσµατος καρκινωµάτων 
ελιάς προώθησε µόνο τη ριζοβολία, πιθανόν λόγω της ύπαρξης τόσο αυξινών όσο και 
πολυαµινών, ουσίες που προωθούν τη ριζογένεση (Roussos et al. 2002).  
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Σχεδιάγραµµα 2. Επίδραση των αυξινών κατά το στάδιο της ριζοβολίας in vitro στα 
µετρούµενα βιοµετρικά χαρακτηριστικά των εκφύτων. 

 
Σχεδιάγραµµα 3. Επίδραση του εκχυλίσµατος καρκινωµάτων ελιάς στα µετρούµενα 
βιοµετρικά χαρακτηριστικά των εκφύτων κατά το στάδιο της ριζοβολίας in vitro. 
 
 


