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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι συγκεντρώσεις του όζοντος, 

βρίσκονται σε μια διαρκή άνοδο.  

Τα επίπεδα του τροποσφαιρικού όζοντος, είναι περισσότερο από το 

διπλάσιο από ότι ήταν εκατό χρόνια πριν και προβλέπεται να συνεχίσουν να 

αυξάνονται με πιο γρήγορο ρυθμό στο μέλλον. 

Το όζον είναι ένας ισχυρά μεταφερόµενος ρύπος και επομένως τα υψηλά 

επίπεδα του, θεωρούνται ως διασυνοριακό πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις 

στους ζώντες οργανισμούς. 

Στην περιοχή της Μεσογείου οι τιμές εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλές, 

μάλιστα οι μέσες μηνιαίες τιμές από τον σταθμό της Φινοκαλιάς στην ανατολική 

Μεσόγειο (Κρήτη) είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και καθ' όλη σχεδόν 

την διάρκεια του έτους, προφανώς εξαιτίας της μεγάλης ηλιοφάνειας στην 

περιοχή.  

Τα αρνητικά αποτελέσματα του όζοντος στις καλλιέργειες, είναι γνωστά 

εδώ και πενήντα χρόνια ,αλλά τις τελευταίες δεκαετίες το όζον έχει αρχίσει να 

γίνεται σοβαρός παράγοντας ανησυχίας για τις καλλιέργειες ,τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στην Αμερική. 

Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι οι παρούσες συγκεντρώσεις του ρύπου, είναι 

αρκετά υψηλές ώστε να προκαλέσουν μειώσεις στην παραγωγή των 

καλλιεργούμενων φυτών και να επηρεαστεί η σύνθεση και η ποικιλομορφία των 

οικοσυστημάτων. 

Έχει αξιολογηθεί, ότι μια μείωση 25% του περιβαλλοντικού όζοντος, θα 

παρείχε τα οφέλη τουλάχιστον $1-2 δισεκατομμύρια ετησίως στις Ηνωμένες 

Πολιτείες μόνο. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα στοιχεία από τις συγκεντρώσεις 

όζοντος στην περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα της Ελλάδας κατά τα 

τελευταία έτη. 
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Δίνονται στοιχεία φυσιολογίας των φυτών ώστε να κατανοηθεί η πορεία 

εισόδου και διακίνησης του όζοντος στους φυτικούς ιστούς καθώς και τα 

φυτοτοξικά του αποτελέσματα. 

Καταγράφονται οι μέχρι τώρα μελέτες που σχετίζονται με τις επιδράσεις 

των αυξημένων επιπέδων όζοντος στα διάφορα φυτικά εδώδιμα είδη στην 

περιοχή της Μεσογείου. 

Τέλος εξετάζονται φυτά σημαντικά για την διατροφή των ανθρώπων της 

Μεσογείου αλλά και γενικότερα της Ευρώπης σε σχέση με την επίδραση του 

όζοντος στην διατροφική τους αξία. 

Τα φυτά έχουν χωριστεί σε δυο κατηγορίες ανάλογα με το εδώδιμο μέρος 

τους.  

Στην πρώτη ομάδα, παρουσιάζονται φυτά των οποίων καταναλώνονται οι 

καρποί ή άλλα αποθηκευτικά όργανα (κόνδυλοι) και στα οποία η επίδραση του 

όζοντος στα θρεπτικά συστατικά είναι δευτερογενής και σχετίζεται με τους 

μηχανισμούς φόρτωσης των φλοιωμάτων και την μεταφορά των προϊόντων 

φωτοσύνθεσης. 

Στην δεύτερη ομάδα, παρουσιάζονται φυτά των οποίων τα εδώδιμα μέρη 

είναι τα φύλλα τους (φυλλώδη λαχανικά) και στα οποία η επίδραση του όζοντος 

μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτογενής, μια και άμεσοι στόχοι της φυτοτοξικής του 

δράσης είναι τα φύλλα, τα οποία αποτελούν μέσω των στοματίων τους, τις 

εισόδους  του όζοντος στους φυτικούς ιστούς. 

Και στις δυο ομάδες έχουν παρουσιαστεί δυσμενείς επιδράσεις στην 

αύξηση και στην απόδοση των φυτών εξαιτίας υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος 

στην τροπόσφαιρα. 

Σε σχέση με την ποιότητα και την διατροφική αξία των προϊόντων οι 

επιδράσεις του όζοντος στην πρώτη ομάδα αφορούν κυρίως τα μακροθρεπτικά 

συστατικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες) ενώ στην δεύτερη ομάδα υπάρχουν 

επιδράσεις σε μικροθρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες. 

Έχουν επίσης αναφερθεί αλλαγές σε διάφορες αντιοξειδωτικές ουσίες των 

φυτών καθώς και αλλαγές σε αντιθρεπτικούς παράγοντες όπως τα αλκαλοειδή 

στην πατάτα. 
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ENEXTENSIVE BIBLIOGRAPHIC SURVEY OF THE IMPACT OF 

TROPOSPHERIC OZONE ON THE BIOCHEMICAL PROPERTIES OF 

EDIBLE PLANTS  

SUMMARY 

Ozone concentrations have been constantly increasing since the second 

half of the 19th century. 

During the last century, tropospheric ozone levels have more than doubled 

and they are expected to continue to increase at an even faster rate in the future. 

Ozone is a powerful transported pollutant and it is therefore considered as a cross-

border problem with serious repercussions on living organisms. 

In the Mediterranean area, the values of this pollutant are particularly high; 

monthly average values from the station of Finokalia in eastern Mediterranean 

(Crete) are among the highest in Europe during the whole year probably because 

of the large amount of sunshine in the region. 

The negative impacts of the ozone on cultivated areas have been known for 

the last fifty years. However, during the last decades, ozone has started to become 

a major cause for concern for cultivated areas, in Europe as well as in the United 

States. 

There is substantial evidence that current concentrations of this pollutant 

are high enough to cause a decrease in the production of cultivated plants and to 

affect the composition and variety of ecosystems. 

It has been estimated that a 25% decrease in the environmental ozone 

would bring an annual profit of at least $1-2 billion in the United States only. 

This study includes data regarding ozone concentrations in the 

Mediterranean area and Greece, in particular, during the last years. 

Physiology data of the plants are presented here in order to offer a better 

understanding of the entrance and transfer course of the ozone inside plant tissues 

as well as its phytotoxic results. 

The study also includes data from previously conducted studies regarding 

the impact of increased ozone levels in different edible plants in the 

Mediterranean area. 
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Finally, the study also examines important plants for the nutrition of 

Mediterranean people as well as people from all over Europe regarding the impact 

of ozone in their nutritional value. 

Plants have been divided in two categories according to their edible part. 

The first group included plants, whose edible parts are their fruit or other 

storage organs (root tubers). Ozone impact in the nutritional components of these 

plants is secondary and related with phloem loading mechanisms and 

photosynthetic product transport. 

The second group includes plants whose edible parts are their leaves (leaf 

vegetables) and where ozone impact can be characterized as primary, given the 

fact that the immediate goals of its phytotoxic action are the leaves. Leaves 

constitute the entry points of the ozone, through their stomata, into the plantlike 

tissues. 

Both groups have exhibited dismal effects in the growth and development 

of plants due to the high concentrations of ozone in the troposphere. 

With relation to the quality and nutritional value of products, the effect of 

ozone in the first group concerns mainly the macro-nutrients (carbohydrates, 

proteins), while in the second group the effect concerns mostly the micro-

nutrients such as vitamins. 

Changes in different anti-oxidative plant substances have also been 

reported as well as changes in anti-nutritional factors such as alkaloids in 

potatoes.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η τροπόσφαιρα αποτελεί το κατώτερο µέρος της ατµόσφαιρας και 

εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους ως τα 10 km περίπου. Το ύψος το 

οποίο φτάνει η τροπόσφαιρα εξαρτάται από την εποχή και από το γεωγραφικό 

πλάτος. 

Στο τμήμα αυτό της ατµόσφαιρας εκπέµπονται εκατοντάδες ενώσεις, 

ανθρωπογενείς και βιογενείς, από την επιφάνεια της Γης και για το λόγο αυτό η 

χημική του σύνθεση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. 

Το όζον είναι ένα φυσικό συστατικό της ατμόσφαιρας και της 

στρατόσφαιρας  και διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο σε πολλές 

ατμοσφαιρικές διαδικασίες. 

Θεωρείται σημαντικός παράγοντας της τροποσφαιρικής χηµείας, αφού από 

αυτό παράγονται σχεδόν αποκλειστικά όλες οι ρίζες HO·και NO3·που είναι οι 

κύριες υπεύθυνες για την οξείδωση, σχεδόν όλων των ενώσεων της αέριας φάσης 

στην ατµόσφαιρα. 

Για αρκετό καιρό η επιστηµονική κοινότητα, θεωρούσε ότι σχεδόν όλο το 

όζον στην τροπόσφαιρα προερχόταν από μεταφορά από τη στρατόσφαιρα. 

Ωστόσο δείχθηκε ότι µόνο το 0.1 % από το στρατοσφαιρικό όζον 

µεταφέρεται στη τροπόσφαιρα.(1) 

Η ποσότητα όμως αυτή είναι εξαιρετικά μικρή σε σχέση με τα επίπεδα 

όζοντος που συναντώνται  στην τροπόσφαιρα. 

Το ενδιαφέρον για τη µελέτη του τροποσφαιρικού όζοντος ξεκίνησε από 

της αρχές της δεκαετίας του 1970 όταν ο Levy (1971) (2) μελέτησε τη φωτόλυση 

του. 

Η ακτινοβολία µε µήκος κύµατος µικρότερο από 315 nm, δίνει διεγερµένα 

άτοµα οξυγόνου (Ο1D) που στη συνέχεια αντιδρούν µε τους υδρατµούς δίνοντας 

υδροξυλικές ρίζες (ΗΟ·). 

 

Ο3 + hv   ·O(1D) + O2          (λ<315 nm) (1) 
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·O(1D) + H2O    2HO· (κύριος τρόπος παραγωγής ριζών ΗΟ·) (2) 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το όζον που συναντάται στην τροπόσφαιρα, το 

οποίο επηρεάζει σοβαρά και την χημεία της, είναι κυρίως ανθρωπογενούς 

προέλευσης και θεωρείται επιβλαβές για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς. 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '60 το πρόβλημα ήταν συσχετισμένο με 

τις μεγάλες πόλεις και τα άμεσα περίχωρά τους. Στη δεκαετία του '70, εντούτοις, 

βρέθηκε ότι το πρόβλημα του φωτοχημικού σχηματισμού του είναι πιο 

διαδεδομένο. 

Η παρατήρηση του όζοντος, στις αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη 

δείχνει ότι παρουσιάζονται επεισόδια υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος στα 

περισσότερα μέρη της ηπείρου ,ιδιαίτερα κάθε καλοκαίρι. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, οι συγκεντρώσεις όζοντος 

μπορούν να φθάσουν σε τιμές που υπερβαίνουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

ατμοσφαιρικής ποιότητας και να οδηγήσουν σε δυσμενή αποτελέσματα για την 

ανθρώπινη υγεία και τη βλάστηση. (3) 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το όζον, επηρεάζει σημαντικά τις φυσιολογικές 

λειτουργίες των φυτικών οργανισμών και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

απόδοση και την παραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών. 

Οι επιδράσεις του όζοντος, έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα στα εδώδιμα φυτικά 

είδη μια και από την απόδοση αυτών των φυτών εξαρτάται η διατροφή των 

ανθρώπων και η οικονομική τους σημασία είναι μεγάλη. 

Οι μελέτες ωστόσο που σχετίζονται με την ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων, σε σχέση με την επίδραση του όζοντος είναι ελάχιστες. Επίσης, δεν 

υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία μελέτες με αμιγές αντικείμενο τις μεταβολές 

στην διατροφική αξία των φυτικών προϊόντων, εξαιτίας της έκθεσης των 

εδώδιμων φυτών σε υψηλά επίπεδα τροποσφαιρικού όζοντος. 

Στην παρούσα μελέτη, επιχειρείται η συλλογή και η καταγραφή στοιχείων 

που σχετίζονται με την επίδραση του όζοντος σε εδώδιμα καλλιεργούμενα φυτά 

(της Μεσογείου κυρίως) και στην διατροφική αξία αυτών. 

Η επικέντρωση στον Μεσογειακό χώρο σχετίζεται με τις υψηλές τιμές 

όζοντος που παρουσιάζονται σχεδόν καθ' όλη την διάρκεια του έτους. 
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Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη και έχει την παρακάτω δομή: 

Στο πρώτο μέρος, το οποίο περιέχει τρία κεφάλαια, παρουσιάζεται ο 

μηχανισμός δημιουργίας του όζοντος στην τροπόσφαιρα (αντιδράσεις παραγωγής 

- καταστροφής), η δράση του στην ατμόσφαιρα, η κατανομή του στην Ευρώπη 

και κυρίως στην Μεσόγειο από τα μέχρι πρόσφατα στοιχεία των μόνιμων και 

έκτακτων σταθμών μέτρησης. Αναφέρονται  και εξηγούνται οι προσεγγίσεις 

επιπέδου (Ι) και (ΙΙ), για τον καθορισμό των κρίσιμων συγκεντρώσεων του 

όζοντος στην Ευρώπη, σε σχέσημε τις επιδράσεις του στους φυτικούς και άλλους 

οργανισμούς. 

Στο δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, εξετάζονται 

οι επιδράσεις του όζοντος στην βιόσφαιρα (ανθρώπινος οργανισμός, φυτικοί 

οργανισμοί). Αναφέρονται οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στον 

μεσογειακό χώρο σε σχέση με τις επιδράσεις του όζοντος σε εδώδιμα 

καλλιεργούμενα φυτά από όπου φαίνεται η σημαντικότητα των επιδράσεων 

αυτών, στις δυναμικές καλλιέργειες της Μεσογείου. Παρουσιάζεται ο τρόπος 

εισόδου του όζοντος στους φυτικούς οργανισμούς (κεφάλαιο τρία) καθώς και η 

πορεία του μέσα στους φυτικούς ιστούς ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

δράσης του στην διατροφική αξία και ποιότητα των προϊόντων (κεφάλαιο 4). 

Μελετούνται επίσης οι αμυντικοί μηχανισμοί του φυτού και 

παρουσιάζονται μαθηματικά μοντέλα, τα οποία επιχειρούν να υπολογίσουν 

ποσοτικά το όζον το οποίο εισέρχεται στους φυτικούς, καθώς και την δυνατότητα 

αποτοξίνωσης του όζοντος μέσα στο αποπλασματικό δίκτυο. 

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται φυτικά είδη, η καλλιέργεια των οποίων έχει 

βαρύτητα στην οικονομία της Ευρώπης και στην επάρκεια τροφίμων στην 

περιοχή έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι επιδράσεις του όζοντος στα 

διατροφικά συστατικά τους. 

Σε κάθε κεφάλαιο του τρίτου μέρους υπάρχουν τα επιμέρους 

συμπεράσματα τα οποία αφορούν το είδος ή την οικογένεια που εξετάζεται και η 

μελέτη ολοκληρώνεται με τα συνολικά συμπεράσματα στο τέλος του τρίτου 

μέρους. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΟΖΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 

1.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 

Ο σχηματισμός του όζοντος  οφείλεται σε έναν μεγάλο αριθμό 

φωτοχημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στην ατμόσφαιρα και 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία καθώς 

επίσης και τις αρχικές εκπομπές των οξειδίων αζώτου και πτητικών οργανικών 

ενώσεων. 

Μαζί με τις μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ των αρχικών εκπομπών και του 

σχηματισμού όζοντος, αυτοί οι παράγοντες περιπλέκουν τις στρατηγικές μείωσης 

για το όζον και καθιστούν τα φωτοχημικά μοντέλα σημαντικά σε συνδυασμό με 

τα δεδομένα παρακολούθησης του τροποσφαιρικού όζοντος. 

Η παραγωγή του Ο3 στην τροπόσφαιρα, πραγματοποιείται κυρίως µέσω 

της μετατροπής του διοξειδίου του αζώτου σε μονοξείδιο (ΝΟ2 σε ΝΟ), σύμφωνα 

με τις παρακάτω αντιδράσεις (Crutzen, 1973):(4) 

 

ΝΟ2 +hv   ΝΟ + ·Ο(3P)                     (λ<424 nm)                (3) 

 

·Ο(3P) + Ο2+Μ   Ο3 + Μ               (όπου Μ=Ο2, Ν2)               (4) 

Το σχηματιζόμενο μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) αντιδρά άµεσα µε το όζον 

δίνοντας ξανά διοξείδιο(ΝΟ2) και οξυγόνο Ο2. 

 

ΝΟ + Ο3      ΝΟ2 + Ο2                                                             (5) 
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Η αντίδραση αυτή αποτελεί τον κύριο µηχανισµό καταστροφής του 

τροποσφαιρικού όζοντος. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω τρεις αντιδράσεις όμως δεν παρουσιάζεται 

τελικά ούτε παραγωγή ούτε κατανάλωση όζοντος  

 

Για να γίνει ο µηχανισµός παραγωγικός για το όζον, θα πρέπει η 

µετατροπή του ΝΟ σε ΝΟ2 να γίνεται µέσω άλλων χηµικών αντιδράσεων κατά 

τις οποίες το όζον δε θα καταστρέφεται. 

Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι η αντίδραση του ΝΟ µε ρίζες RΟ2: 

 

ΝΟ + RΟ2·    ΝΟ2 + RO·           (RΟ2· είναι συνήθως το ΗΟ2·)    (6) 

 

Οι αντιδράσεις (ΝΟ + Ο3   ΝΟ2 + Ο2)  και  ΝΟ + RΟ2·   ΝΟ2 + RO· 

είναι ανταγωνιστικές. Επειδή όµως το γινόµενο Κ(6)*[RΟ2] είναι µεγαλύτερο από 

το γινόµενο Κ(5)*[Ο3] η αντίδραση (6) είναι αυτή που κυριαρχεί (σε μη αστικές 

περιοχές).  

Με το τρόπο αυτό παρεµποδίζεται η αντίδραση (5) αναστέλλοντας έτσι 

την καταστροφή του όζοντος.  

Η δηµιουργία των RΟ2 σχετίζεται με την παρουσία υδρογονανθράκων 

(κυρίως πτητικών, όπως CH4 κ.α. καθώς και με την παρουσία CO) που με την 

βοήθεια ριζών ΗO·πραγματοποιούνται οι παρακάτω αντιδράσεις: 

 

RH + ·OH    R· + H2O          (7) 

R· + O2 + M     RΟ2· + M        (8)     

Με τη δηµιουργία των ΗO· ριζών γίνεται το πρώτο βήµα για πολλές 

οξειδωτικές πορείες στην τροπόσφαιρα. Η πορεία των αντιδράσεων είναι 

διαφορετική αν το περιβάλλον είναι πλούσιο ή φτωχό σε NΟx. 

Έτσι για περιβάλλον πλούσιο σε NOx οι αντιδράσεις παίρνουν τη µορφή: 

Α) για το CO: 

CO + ΗΟ·    CO2 + H·                              (9) 
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H· +O2 +M     HO2· + M                          (10) 

HO2· + ΝΟ   ΗΟ· + ΝΟ2                            (11) 

ΝΟ2 +hv   ΝΟ + ·Ο(3P)                              (3)                (λ<424 nm)           

·Ο(3P) + Ο2 +Μ   Ο3 + Μ                            (4) 

____________________________________________________ 

CO + 2O2   CO2 + Ο3                          (παραγωγή όζοντος) 

    

 

B) για το CH4: 

CH4 + ΗΟ·   CH3· + H2O                                         (12) 

CH3· + O2    CH3O2·                                                 (13) 

CH3O2· + NO  CH3O· + NO2                                   (14) 

CH3O· + O2   HCHO + HO2·                                   (15) 

HO2· + ΝΟ    ΗΟ· + ΝΟ2                                         (11) 

ΝΟ2 +hv   ΝΟ + ·Ο(3P)            (λ<424 nm) (2x)       (3) 

·Ο(3P) + Ο2 +Μ   Ο3 + Μ                             (2x)       (4) 

__________________________________________________________ 

CH4 + 4O2   HCHO + H2O + 2O3                         (παραγωγή όζοντος) 

 

στη συνέχεια οξειδώνεται η HCHO σε CO: 

HCHO + hv   H· + HCO·                               (λ<350 nm)         (16) 

H· + O2 + M   HO2· + M                                                            (17) 

HCO· + O2   CO + HO2·                                                            (18) 

HO2· + ΝΟ  ΗΟ· + ΝΟ2                                           (2x )          (11)                                       
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ΝΟ2 +hv   ΝΟ + ·Ο(3P)                              (λ<424 nm)  (2x)      (3) 

·Ο(3P) + Ο2 +Μ   Ο3 + Μ                                        (2x)              (4) 

__________________________________________________________ 

HCHO + 4O2   CO +2HΟ· + 2O3                       (παραγωγή όζοντος) 

 

Από την οξείδωση του παραγόμενου CO μπορεί να παραχθεί ένα ακόμα 

μόριο όζοντος και τελικά από το μεθάνιο να παραχθούν ως 3,7 μόρια όζοντος 

όταν το περιβάλλον είναι πλούσιο σε NΟx. 

Με τρόπο παρόμοιο μπορούν να οξειδωθούν και οι μεγαλύτερου μοριακού 

βάρους υδρογονάνθρακες παράγοντας πολλαπλάσια µόρια όζοντος. 

 

Στην περίπτωση που το περιβάλλον είναι φτωχό σε NΟx, οι προηγούμενες 

αντιδράσεις είναι δυνατό να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία και να 

παρατηρηθεί καταστροφή του όζοντος  

 

Έτσι για το CO: 

CO + ΗΟ·   CO 2 + H·                                                                (9) 

H· +O 2 +M    HO 2 · + M                                                           (10) 

HO2 · + O3   ΗΟ· + 2O2                                                             (19) 

__________________________________________________________ 

CO + O3   CO2 + O2                                       (καταστροφή όζοντος) 

 

 για το CH4: 

CH4 + ΗΟ·   CH3 · + H 2O                                                      (12) 

CH3 · + O2   CH3O2 ·                                                               (13) 

CH3O2·+ Ο3  CH3O·+ 2O2                                                       (21) 

CH3O· + O2   HCHO + HO 2·                                                  (20) 
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HO2· + O3   ΗΟ· + 2O2                                                            (19) 

__________________________________________________________ 

CH4 + 2Ο3   HCHO + H2O + 2O2                     (καταστροφή όζοντος) 

 

Για την φορµαλδεΰδη: 

HCHO + hv   H· + HCO·                     (λ<350 nm)                         (16) 

H· + O2 + M   HO2· + M                                                                  (17) 

HCO· + O2  CO + HO2·                                                                    (18) 

HO2· + Ο3   ΗΟ· + 2O2                                     (2x)                        (19) 

__________________________________________________________ 

HCHO + 2Ο3   CO + 2O2 + 2·OH                     (καταστροφή όζοντος) 

 

Επίσης µε τη περαιτέρω οξείδωση του παραγόμενου CO σε CO2, 

καταστρέφεται ακόµα ένα µόριο Ο3. Έτσι με την οξείδωση ενός µορίου CH4 

καταστρέφονται 1,7μόρια Ο3. 

 

Το επίπεδο των NΟx λοιπόν, μπορεί να καθορίσει το αν ένα περιβάλλον 

έχει την ικανότητα να παράγει ή να καταστρέφει το όζον. 

Η αντίδραση HO2· + ΝΟ   ΗΟ· + ΝΟ2  είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί: 

1) εξουδετερώνει το ΝΟ, εµποδίζοντας το έτσι να καταστρέψει το όζον 

2) είναι 4000 φορές πιο γρήγορη από την αντίδραση HO2· + Ο3   ΗΟ· + 

2O2. 

Έτσι εξάγεται το συμπέρασμα ότι και µικρές συγκεντρώσεις NΟx είναι 

αρκετές για να καταστήσουν το περιβάλλον ικανό να παράγει όζον. 
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Εκτός από τα NΟx,τα επίπεδα των υδρογονανθράκων κυρίως των πτητικών 

σχετίζονται με την παραγωγή ή καταστροφή του όζοντος. Οι δυο παράγοντες 

(NΟx, VOC) σε συσχετισμό οριοθετούν την παραγωγή όζοντος. 

Αν τα NΟx είναι λιγότερα από τα απαιτούµενα τότε η παραγωγή 

οριοθετείται από τα NΟx, ενώ αν τα VOC είναι λιγότερα τότε η παραγωγή 

καθορίζεται από τα VOC. 

Για να υπάρχει µέγιστη παραγωγή του όζοντος θα πρέπει η αναλογία των 

VOC και NΟx να είναι 8 : 1.(10,14) 

 

 

 
  ΕΙΚΟΝΑ(1) Επίδραση στη συγκέντρωση του όζοντος των 
  επίπεδων των NΟx και των VOC.(14) 
 

Στο παραπάνω διάγραµµα φαίνεται  πως οριοθετείται η παραγωγή του 

όζοντος ως προς τα VOC και NΟx, µε τις ιδανικές συνθήκες να είναι σε λόγο 8:1. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι: 

-η παραγωγή όζοντος είναι σημαντική σε περιβάλλοντα επιβαρημένα με 

ρύπους (VOC, NΟx,) 

- η εναπόθεση του στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι µηδαµινή, κάνοντας 

έτσι το όζον ένα ισχυρά µεταφερόµενο ρύπο. 
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1.2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

 

Ι. Το τροποσφαιρικό όζον είναι υπεύθυνο για τις δυο κύριες οξειδωτικές 

ρίζες της ατμόσφαιρας .Είναι δηλαδή πρόδρομος των νιτρικών ΝΟ3·και των 

υδροξύ και ΗΟ· ριζών που μαζί με το όζον είναι τα κύρια οξειδωτικά συστατικά 

της ατμόσφαιρας: 

 

ΝΟ2 + Ο3   ΝΟ3· + Ο2                                                           (22) 

Ο3 + hv   ·O(1D) + O2                                        (λ<315 nm) (1) 

·O(1D) + H2O   2HO·                                                             (2) 

 

Η σηµασία των ΗΟ· ριζών στην τροποσφαιρική χηµεία είναι µεγάλη, 

αφού η οξείδωση όλων σχεδόν των αέριων ενώσεων στη ατµόσφαιρα γίνεται 

κυρίως µέσω αυτών των ριζών. 

Ο χρόνος ζωής των περισσοτέρων αερίων καθορίζεται από τις 

συγκεντρώσεις των ριζών ΗΟ· και από την αντίστοιχη σταθερά αντίδρασης. 

 

Η παρουσία των νιτρικών ριζών περιορίζεται κατά τις νυκτερινές ώρες, 

καθώς την ηµέρα καταστρέφονται από την ακτινοβολία (σε αντίθεση µε τις ρίζες 

ΗΟ·) που υπάρχουν µόνο την ηµέρα (λόγω της φωτοχηµικής τους παραγωγής). 

 

ΙΙ. Το τροποσφαιρικό όζον συµµετέχει ενεργά στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. 

Λόγω της τριγωνικής δοµής του δηµιουργεί ηλεκτρικό δίπολο που 

απορροφάει στα 240 και 320 nm στη UV-Α και UV-Β και στα 9.6 µm στο IR. Το 

µόριο του όζοντος είναι περίπου 1200 φορές πιο αποτελεσµατικό στο φαινόµενο 

του θερµοκηπίου από ότι το µόριο του CO2. Η συµµετοχή του στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου κατά τη περίοδο 1750-1990 ήταν περίπου 18%.(5) 
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   Εικόνα (2) Μεταβολή του ενεργειακού ισοζυγίου της ατµόσφαιρας 
   λόγω της ανθροπωγενούς δραστηριότητας., από το 1750 έως το 2000.(14) 
 

 

Στην εικόνα (2) φαίνεται η επίδραση του τροποσφαιρικού όζοντος  στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 

 

 

 

 

1.3. ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΟΔΟ 

 

Από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι συγκεντρώσεις του όζοντος, 

βρίσκονται σε µια διαρκή άνοδο.  

Τα ιστορικά αρχεία των μετρήσεων όζοντος στην Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αμερική, δείχνουν ότι στο τελευταίο μέρος του δέκατου ένατου αιώνα, οι τιμές 

ήταν οι μισές από τις μέσες συγκεντρώσεις όζοντος επιφάνειας που μετρήθηκαν 

στις ίδιες περιοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-15 ετών.(6) 
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Χαρακτηριστικές τιµές όζοντος την εποχή εκείνη αναφέρονται από τους 

Volz και Kley (7) στο Montsouris της Γαλλίας για την περίοδο 1876 έως 1910 (10-

15 ppbv). 

Οι τιμές αυτές της συγκέντρωσης του όζοντος στην τροπόσφαιρα  

μπορούν να θεωρηθούν σαν τιμές αναφοράς.(8) 

Στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα (1956 - 1983) οι τιµές του όζοντος 

σχεδόν διπλασιάζονται (15-25 ppbv Ο3 στο νησί Arkona στη Βαλτική 

Θάλασσα).(7) 

Οι σηµερινές τιµές των συγκεντρώσεων του Ο3 έχουν φτάσει τα 40-80 

ppbv, αναλόγως την εποχή.(8,12,13,14) 

Παρατηρείται αύξηση στις συγκεντρώσεις του όζοντος κατά 1.5% ανά 

χρόνο στην Ευρώπη, λόγω της έντονης ανθρωπογενούς δραστηριότητας.(7,9) 

Τα επίπεδα του τροποσφαιρικού όζοντος είναι περισσότερο από το 

διπλάσιο από ότι ήταν εκατό χρόνια πριν και προβλέπεται να συνεχίσει να 

αυξάνεται με πιο γρήγορο ρυθμό στο μέλλον. (10,11) 

 

 

 
 Εικόνα (3): .διαχρονική αύξηση της συγκέντρωσης του τροποσφαιρικού όζοντος.(14) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

2.1. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. 

Το EMEP Chemical Coordinating Centre (EMEP-CCC) φιλοξενείται από 

το Νορβηγικό ίδρυμα για την έρευνα του ατμοσφαιρικού αέρα (NILU) από την 

αρχή του προγράμματος το 1979. 

Από τους κύριους στόχους του προγράμματος, είναι ο συντονισμός μεταξύ 

των σταθμών που συνεργάζονται, η σύσταση μεθοδολογίας μετρήσεων που 

υιοθετούνται από τις χώρες ελέγχου, η ποιοτική διαβεβαίωση και η επικύρωση 

των στοιχείων ,η αποθήκευσή τους καθώς και η υποβολή εκθέσεων. 

Το ΕΜΕΡ CCC, έχει στενή συνεργασία με τα άλλα τρία κέντρα EMEP που 

υπάρχουν, MSC-W, MSC-E και CIAM. 

Το ΕΜΕΡ έχει επίσης συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία 

Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), το Μarine Conventions (OSPARCOM and HELCOM), το 

Arctic Monitoring and Assesment Porgramme (AMAP), το World Meteorological 

Organisation (WMO), EC-DG Environment and EUROTRAC-II. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναφορές του προγράμματος ΕΜΕΡ το 

2003 που αφορούν μετρήσεις του όζοντος που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

διάρκεια του 2001 στους διάφορους σταθμούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  

Κατά το έτος 2001, 124 σταθμοί έδωσαν μετρήσεις τροποσφαιρικού 

όζοντος. Οι σταθμοί βρίσκονται σε 26 διαφορετικές χώρες. 

Το δίκτυο των σταθμών είναι ιδιαίτερα πυκνό στην κεντρική και 

βορειοδυτική Ευρώπη ενώ η πυκνότητα του δικτύου θεωρείται ανεπαρκής στην 

Μεσόγειο και κυρίως στις ανατολικές της περιοχές. 

Στον πίνακα (1) του παραρτήματος παρουσιάζεται η θέση των σταθμών 

που έδωσαν στοιχεία κατά το 2001 
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2.1.1.Μόνιµοι και παροδικοί σταθµοί µέτρησης τροποσφαιρικού 

 Ο3 στη περιοχή της Α.Μεσογείου 

 

Δεν υπάρχουν αρκετοί µόνιµοι σταθµοί µέτρησης του τροποσφαιρικού 

όζοντος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο (εικόνα 5). Οι µόνοι που αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία είναι ο σταθµός της Φινοκαλιάς και (από τον 03/2000) ο 

σταθµός στη περιοχή Λιβάδι στης Θεσσαλονίκης.(12,13,14)  

Στο πρόγραµµα EMEP (EMEP/CCC-Report 1/2001, EMEP Co-operative 

Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air 

Pollutants in Europe), αναφέρεται µόνο ο σταθµός του Αλιάρτου (κεντρική 

Ελλάδα). 

Οι υπόλοιποι πιο κοντινοί σταθµοί βρίσκονται στην κεντρική Μεσόγειο 

και πιο δυτικά.  

Έτσι στο νησί Gozo (36º 02’ Ν, 14º 16’Ε, 102 m ASL, δίπλα στη Μάλτα) 

µετρήσανε συγκεντρώσεις όζοντος για τη τετραετία 1997 µε 2000, µε µια µέση 

ετήσια τιµή 50.5 ± 4.4 ppbv Ο3.
(14) 

Στο σταθµό Mt. Cimone στη βόρεια Ιταλία (44º 12’ N, 10º 42’Ε, 2165 m 

ASL) µετρήσανε συγκεντρώσεις όζοντος τη τριετία 1996 –1998, µε µια µέση 

ετήσια τιµή 53 ± 8 ppbv Ο3.
(14) . 

Παροδικές µετρήσεις έχουν γίνει στη περιοχή Messorougion (38º 01’ Ν, 

22º 15’Ε, 1070 m ASL) στην ορεινή Πελοπόννησο κατά διαστήµατα του 1996 

και του 1997, δίνοντας µια µέση τιµή στα 43.5 ± 4.6 ppbv Ο3, στη περιοχή Livadi 

(40º 32’ Ν, 23º 30’ Ε, 850 m ASL) στη περιοχή της Θεσσαλονίκης για τη περίοδο 

03/2000 έως 01/2001, δίνοντας µια µέση ετήσια τιµή 47.9 ± 9.8 ppbv Ο3.
(14),στο 

σταθµό Sidi Barani (31º 37’ Ν, 25º 24’ Ε, 24 m ASL) στην Αίγυπτο για το 

διάστηµα 09/1999 µε 08/2000, δίνοντας µια µέση τιµή περίπου 48 ppbv.(14) 

Μετρήσεις έγιναν στη περιοχή Άγιος Ευστράτιος (39º 34’ Ν, 24º 58’Ε) 

στο βόρειο Αιγαίο, για το διάστηµα 2/6/96 έως 6/6/96 δίνοντας µια µέση τιµή 

61.4 ± 7.8 ppbv Ο3,
(14) και τέλος στη περιοχή Τατόι (37º 59’ Ν, 23º 44’ Ε) για το 

διάστηµα 31/5/1996 έως 17/6/96 δίνοντας µια µέση τιµή 58.7 ± 10.7 ppbv Ο3.(14) 
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Επίσης και από το πρόγραµµα PAUR II έχουν γίνει µετρήσεις στη περιοχή 

Πρασσές (35º 22’ Ν, 23º 51’ Ε, 1020 m ASL) στη δυτική Κρήτη, για το διάστηµα 

11/5/99 έως 29/5/99, δίνοντας ένα µέσο όρο των συγκεντρώσεων του όζοντος 

58.2 ± 7.2 ppbv Ο3
(14)  και στη περιοχή Νοπίγεια (35º 32’ Ν, 23º 47’ Ε, 30 m 

ASL) για το διάστηµα 6/5/99 έως 2/6/99 δίνοντας µια µέση τιµή 55.7 ± 8.3 ppbv 

Ο3.
(14) 

  

 

 

 
 
   EIKONA (4) Σταθµοί μέτρησης τροποσφαιρικού όζοντος που έχουν λειτουργήσει ή  

 λειτουργούν ακόµα, στη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπής.(14) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(1) Τιµές τροποσφαιρικού όζοντος στους σταθµούς δειγµατοληψίας στη  νοτιανατολικής 

Ευρώπης µε τη χρονική διάρκεια δειγµατοληψία τους και τις αντίστοιχες τιµές  στο σταθµό της 
Φινοκαλιάς.(14) 

 

 

Οι συγκεντρώσεις του σταθµού της Φινοκαλιάς είναι σε καλή συµφωνία 

µε τις συγκεντρώσεις από της υπόλοιπες περιοχές και έτσι µπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικός για όλη την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 

Μεσογείου. 

 

Στο πρόγραµµα EMEP (EMEP/CCC-Report4/2003, EMEP Co-operative 

Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air 

Pollutants in Europe)(8) αναφέρεται για την ανατολική Μεσόγειο μόνο ο σταθμός 

της Φινοκαλιάς. 

Οι ποιο κοντινοί σε αυτόν σταθμοί είναι δυτικότερα και κεντρικότερα στην 

Μεσόγειο (π.χ Ιταλία). 
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ΕΙΚΟΝΑ(5) Τοποθεσία των σταθμών ελέγχου στην Ευρώπη (αναφορά ΕΜΕΡ 2003)  

 

 

 

Η μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για το 2001 ήταν η UV-

απορρόφηση. 

Στην έκθεση του ΕΜΕΡ οι μετρήσεις και γενικά τα στοιχεία δίνονται σε 

μg/m3 . 

Ο παράγοντας μετατροπής που χρησιμοποιείται για να υπολογίσει από το 

ppb σε μg/m3 δίνεται στον πίνακα της εικόνας (6)  

Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν έναν παράγοντα μετατροπής 2,0, ο 

οποίος αντιστοιχεί σε 20°C και 1013 hPa. 

Διάφορες χώρες (όπως και η Ελλάδα) εκθέτουν τα στοιχεία όζοντος σε 

ppb, και σε αυτήν την περίπτωση μετατρέπονται σε μg/m3 με τον 

πολλαπλασιασμό επί 2,0. 
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ΕΙΚΟΝΑ (6) συντελεστής μετατροπής  ppb σε μg/m3 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 2001 η πληρότητα των στοιχείων ήταν καλή 

μια και σε περισσότερους από 100 σταθμούς ήταν παραπάνω από 90% (αριθμός 

έγκυρων μετρήσεων σε ποσοστό του συνολικού αριθμού μετρήσεων). 

Η πληρότητα των στοιχείων είναι σημαντική κατά τον υπολογισμό των 

ΑΟΤ αφού ελλιπή στοιχεία στην σειρά διάταξης μπορεί να είναι κρίσιμα, ειδικά 

τους καλοκαιρινούς μήνες όταν εμφανίζονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

όζοντος. 

Μια διόρθωση είναι απαραίτητη με περιπτώσεις που λείπουν μετρήσεις 

αλλά θα πρέπει να υπάρχει το 85% των μετρήσεων (υπολογισμός ΑΟΤ40). 
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2.2. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 

ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 

 

Στον πίνακα (2) του παραρτήματος  παρουσιάζονται ο αριθμός ωρών και 

οι ημέρες όπου οι συγκεντρώσεις όζοντος υπερβαίνουν 120 ,150 ,180 και 200 

μg/m3 καθώς  και οι μέγιστες τιμές. (8) 

Οι υψηλότερες ωριαίες συγκεντρώσεις βρέθηκαν στις δύο ιταλικές 

περιοχές Montelibretti (251 µg/m3, 3 Αυγούστου) και ISPRA (284 µg/m3, την 1η 

Αυγούστου). Οι τιμές επάνω από 200 µg/m3 (100ppb) κατά τη διάρκεια του 2001 

μετρήθηκαν σε 14 περιοχές στην κεντρική Ευρώπη, κυρίως κατά τη διάρκεια 

ενός επεισοδίου όζοντος γύρω στις 26 Ιουνίου. 

Οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στο Spitsbergen, Zeppelin (106 

µg/m3 η υψηλότερη που παρατηρήθηκε στην περιοχή, 17 Απριλίου).  

Το κρίσιμο επίπεδο μιας ώρας για το όζον που διατυπώθηκε από την 

οικονομική επιτροπή της Ευρώπης για την προστασία της βλάστησης, 150 µg/m3, 

το 2001 ξεπεράστηκε σε 85 περιοχές. 

Στα κεντρικά μέρη της Ευρώπης οι υπερβάσεις ήταν ιδιαίτερες, και στην 

ISPRA αυτό το όριο ξεπεράστηκε 62 ημέρες κατά τη διάρκεια του 2001. 

Στην εικόνα (7) και (8) εμφανίζεται ο αριθμός των υπερβάσεων της 

κρίσιμης τιμής 150 µg/m3 και180 µg/m3 διατυπωμένος από την Ε.Ε. για την 

πληροφόρηση του κοινού.  

Δύο περιοχές, ISPRA και Montelibretti, υπερβαίνουν την τιμή 

περισσότερο από 20 ημέρες.  

Ο πίνακας (3) του παραρτήματος εμφανίζει τα ποσοστά των μετρήσεων 

(25%, 50%,  75%, 90%, 95%, 98%, 99%) σε σχέση με τις τιμές για την περίοδο 

από Απρίλιο-Σεπτέμβριο.(8) 

Οι γραφικές κατανομές του 99% και του 95% των μετρήσεων 

εμφανίζονται στις  εικόνες (9) και (10) αντίστοιχα. 

Οι χαμηλότερες αξίες βρίσκονται στην Ιρλανδία, τη Σκοτία και 

Σκανδιναβία, όπου το 99% των μετρήσεων είναι κάτω από 120 µg/m3. 
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Χαμηλές συγκεντρώσεις μετριούνται επίσης στη Λετονία και τη 

Λιθουανία.  

Οι συγκεντρώσεις είναι υψηλότερες στην κεντρική Ευρώπη, όπου το 99% 

των μετρήσεων κυμαίνεται γενικά από 150-170 µg/m3.  

Τα επίπεδα συγκέντρωσης στην ιβηρική χερσόνησο είναι ασυμβίβαστα, 

ενδεχομένως οφείλονται στην τοπική επιρροή και τις τοπογραφικές διαφορές.(8) 

 

 

 
 ΕΙΚΟΝΑ(7) αριθμός υπερβάσεων της κρίσιμης τιμής των 150 μg/m3  
       (μονάδα:αριθμός ημερών)(8) 
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 ΕΙΚΟΝΑ(8) αριθμός υπερβάσεων της κρίσιμης τιμής των 180 μg/m3  
       (μονάδα:αριθμός ημερών)(8) 
                                                                                                                                          

 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ(9) 'Οζον Απρίλιος- Σεπτέμβριος 2001. 99%(µg/m3 ).(8) 
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 ΕΙΚΟΝΑ(10) 'Οζον Απρίλιος- Σεπτέμβριος 2001. 95%(µg/m3 ).(8) 
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2.2.1. Φινοκαλιά 2001 

Κατά το έτος 2001 οι μέσες μηνιαίες τιμές στην Φινοκαλιά 

παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

 
ΜΗΝΑΣ ΤΙΜΗ 

σε (μg/m3) 
ΤΙΜΗ 
σε (ppb) 

 
Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 
Απρίλιος 
Μάιος 
Ιούνιος 
Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβριος 
Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος 

 

 
76,5 
80,4 
87,0* 
93,0* 
100,4 
106,7 
110,7 
118,1 
92,1 
97,3 
77,0 
69,1 

 

 
38,3 
40,2 
43,5* 
46,8* 
50,2 
53,4 
55,4 
59,1 
46,1 
48,7 
38,5 
34,6 

 
 
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΤΙΜΗ 

 
92,3 

 

 
46,2 

 
    

 ΠΙΝΑΚΑΣ (2) Οι μέσες μηνιαίες τιμές στην Φινοκαλιά κατά το 2001.(8) 
 *Γραμμική προσέγγιση με την βοήθεια μετρήσεων προηγουμένων ετών.(14) 
 
Για την ίδια περίοδο οι μέσες μηνιαίες τιμές στους υπόλοιπους σταθμούς 

της Ευρώπης δίνονται στον πίνακα (4) του παραρτήματος. 

Ας σημειωθεί ότι, οι μέσες μηνιαίες τιμές από τον σταθμό της Φινοκαλιάς 

στην ανατολική Μεσόγειο είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και μάλιστα 

καθ'όλη σχεδόν την διάρκεια του έτους, προφανώς εξαιτίας της μεγάλης 

ηλιοφάνειας στην περιοχή. 

Στην περιοχή της Μεσογείου ιδιαίτερα υψηλές τιμές εμφανίζονται στην 

Ιταλία στους σταθμούς Ispra (IT04) και Montelibretti (IT01) καθώς και στο 

σταθμό της Μάλτας (ΜΤ01).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΖΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

Οι ενδείξεις για επιβλαβή αποτελέσματα του όζοντος στους οργανισμούς 

και η ανάγκη να αναπτυχθεί μια διεθνής πολιτική ώστε να μειωθεί η 

συγκέντρωση του όζοντος στην τροπόσφαιρα, η οποία είναι αποτέλεσμα της 

γενικότερης ρύπανσης  της, έχουν οδηγήσει στην προσπάθεια να καθοριστούν τα 

λεγόμενα κρίσιμα επίπεδα Ο3 πάνω από τα οποία μπορούν να υπάρξουν 

δυσμενείς επιδράσεις στις καλλιέργειες, στην φυσική βλάστηση, στον άνθρωπο 

και σε άλλους οργανισμούς . 

Στα 1988 η Commission (UNECE -> United Nations Economic 

Commission for Europe) και το συμβούλιο LRTAP (Long-Range Trunsboundary 

Air Pollution) συμφώνησαν να υιοθετήσουν κρίσιμα φορτία και επίπεδα έτσι 

ώστε οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις να μπορούν να βασίζονται σε μια 

αποτίμηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων.(15) 

Τα κρίσιμα επίπεδα παραπέμπουν στις κατευθείαν επιδράσεις των αέριων 

ρύπων, όπως το όζον, και είναι προσδιορισμένα ως οι συγκεντρώσεις των ρύπων 

πάνω από τις οποίες υπάρχουν άμεσες δυσμενείς επιδράσεις στους αποδέκτες 

,όπως τα φυτά, οι άνθρωποι, το οικοσύστημα γενικότερα και μπορούν να 

συμβούν με τις μέχρι τώρα γνώσεις.(16) 

 

Τα κρίσιμα επίπεδα για το όζον καθορίστηκαν για πρώτη φορά στο 

συνέδριο της UNECE στο Badharzburg στην Γερμανία στα 1988(16) όπου οι τιμές 

είχαν εκφραστεί σαν εποχιακές μέσες συγκεντρώσεις . 

Σε ένα επόμενο συνέδριο της UNECE,στο Egham της Βρετανίας το 

1992(17) είχε προταθεί να αντικατασταθεί η βάση έκφρασης των επιπέδων με μία 

αθροιστική συσσώρευση της έκθεσης πάνω από ένα κατώφλι συγκέντρωσης, 

ώστε να δοθεί ένα βάθος χρόνου. 
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Σε μια τρίτη σύσκεψη στο Bern της Ελβετίας, αυτή η ιδέα υιοθετήθηκε. Το 

κατώφλι συγκέντρωσης ήταν τα 40 ppb(billion=109) (18) 

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας ορίστηκε ως ΑΟΤ40 (αθροιστική έκθεση 

πάνω από το κατώφλι 40ppb). 

Τελικά στο συνέδριο στο Kuopio της Φιλανδίας το 1996, η χρήση του 

δείκτη ΑΟΤ40 συμφωνήθηκε και τέθηκαν τα αναθεωρημένα κρίσιμα επίπεδα που 

βασίζονται σε αυτό το δείκτη για τις καλλιέργειες, τα δασικά είδη και την 

ημιάγρια βλάστηση.(19) 

To AOT40 υιοθετήθηκε επίσης και από τον διεθνή οργανισμό υγείας για 

την αναθεώρηση του Air Quality Guide lines for Europe(WHO1995)(20) για τις 

οικολογικές επιδράσεις του όζοντος  

 

Στην αναφορά του διεθνούς οργανισμού υγείας Air quality guidelines 

(AQG) του 2000 (WHO, 2000) που σχετίζεται με την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα και την υγεία του ανθρώπου αναφέρεται σαν κρίσιμο 

επίπεδο για τον άνθρωπο η τιμή 120µg/m 3 (ppb 60), για ένα μέγιστο έκθεσης 

οκτώ ωρών (WHO 2000, ΕΜΕΡ 2003).(8, 20) 

Τα κρίσιμα επίπεδα του όζοντος που αφορούν την υγεία του ανθρώπου 

έχουν προέλθει από μελέτες βασισμένες σε ελεγχόμενες συνθήκες έκθεσης, 

συγκέντρωσης σε ανθρώπους κυρίως και σε άλλα θηλαστικά.  

Το Air quality guidelines παρέχει επίσης πίνακες συγκέντρωσης-

απάντησης, για τις επιπτώσεις του Ο3 στην υγεία ,βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 
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3.1. ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ( Ι ) ΚΑΙ  ( ΙΙ ) ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

Υπάρχουν δυο κύριες προσεγγίσεις για τον καθορισμό κρίσιμων επιπέδων. 

Στο επίπεδο Ι (LEVEL I) η προσέγγιση γίνεται ως εξής: 

Ένα απλό κρίσιμο επίπεδο καθορίζεται, το οποίο τίθεται για να 

προφυλάξει τους πιο ευπαθείς γνωστούς αποδέκτες, κάτω από τις περισσότερο 

ευαίσθητες συνθήκες. 

Ο αντικειμενικός στόχος της προσέγγισης του επιπέδου I είναι να 

αποσαφηνίσει πού είναι δυνατό να εμφανιστούν οι δυσμενείς επιδράσεις του 

όζοντος. 

Σε αντίθεση η προσέγγιση του επιπέδου II (LEVEL II) προσδιορίζει μια 

σειρά από κρίσιμα επίπεδα που εξαρτώνται από τον τύπο της βλάστησης, τις 

συνθήκες του εδάφους ,τους κλιματικούς και άλλους παράγοντες. 

Αυτή η προσέγγιση χρειάζεται σημαντικά μεγαλύτερη επιστημονική 

πληροφόρηση. 

Ο αντικειμενικός στόχος της προσέγγισης του επιπέδου ΙΙ είναι να 

εκτιμήσει τις επιδράσεις του όζοντος στον αγρό (αν πρόκειται για καλλιέργειες) ή 

σε όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικές συνθήκες. 

Στην πράξη τα κρίσιμα επίπεδα καθορίζονται προς το παρόν με την 

προσέγγιση του επιπέδου Ι. 

Αν και κάποιες μελέτες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι οποίες θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μεθόδων για την χαρτογράφηση 

κρίσιμων επιπέδων, οι οποίες θα μπορούσαν να ενσωματώσουν έλλειμμα 

υγρασίας εδάφους(31)  ή άλλους παράγοντες (22)  που επιδρούν στην πρόσληψη 

όζοντος από τα φυτά, η προσέγγιση επιπέδου ΙΙ είναι φτωχά ανεπτυγμένη. 

Την εποχή αυτή, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μελέτη στο εργαστήριο της 

UNECE στο Γκέτεμπουργκ, με κύριο στόχο να αναθεωρήσει τα κρίσιμα επίπεδα 

με προσέγγιση επιπέδου ΙΙ. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω μελέτης, χρησιμοποιούνται τα 

παρακάτω κρίσιμα επίπεδα. 
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 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ  ΑΡΟΣΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Το ΑΟΤ 40 για τις αρόσιμες καλλιέργειες υπολογίζεται ως η 

συσσωρευμένη έκθεση όζοντος πάνω από το κατώφλι της συγκέντρωσης των 

40ppb για μια περίοδο τριών μηνών κατά την διάρκεια των ωρών με ηλιακό φως 

(ώρες με ακτινοβολία μεγαλύτερη ή ίση των 50W/m2).  

Η τιμή του ΑΟΤ 40 υπολογίζεται ως το υψηλότερο άθροισμα κατά την 

διάρκεια των μηνών που αναπτύσσονται οι καλλιέργειες. Χρησιμοποιείται η 

περίοδος από τον Μάιο ως τον Ιούλιο. 

Σε πειράματα σε open-top chambers έχει δειχτεί, ότι ένας δείκτης ΑΟΤ 40 

των 3000 ppbh ,αντιστοιχεί με μείωση της απόδοσης 5% στο σιτάρι, όταν υπάρχει 

επάρκεια εδαφικής υγρασίας.(3,8) 

 

 

 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ  

Χρησιμοποιείται το ίδιο μακροπρόθεσμο κρίσιμο επίπεδο με τις αρόσιμες 

καλλιέργειες μια και θεωρείται ότι η ευαισθησία στο όζον των πιο ευπαθών ειδών 

είναι παρόμοια με αυτή των αρόσιμων καλλιεργειών(3) 

 

 

 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ  

 

Το ΑΟΤ 40 των 10000 ppbh για τα δάση υπολογίζεται όπως και για τις 

αρόσιμες καλλιέργειες, ως η συσσωρευμένη έκθεση όζοντος πάνω από το 

κατώφλι της συγκέντρωσης των 40ppb αλλά για μια περίοδο έξι μηνών κατά την 

διάρκεια των ωρών με ηλιακό φως (ώρες με ακτινοβολία μεγαλύτερη ή ίση των 

50W/m2 ) που αντιστοιχεί στην περίοδο βλάστησης. 

Η περίοδος βλάστησης ωστόσο παρουσιάζει διαφορές μεταξύ βόρειων και 

νότιων περιοχών της Ευρώπης. 

Οι παραπάνω τιμές είναι πειραματικά αποδεδειγμένες για την περιοχή της 

βόρειας Ευρώπης. 
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Τροποποιήσεις στις τιμές μπορούν να υπάρξουν από νέα πειραματικά 

δεδομένα στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης (Μεσόγειος) για μονοετή, διετή και 

πολυετή φυτικά είδη. 

 

Τα κρίσιμα επίπεδα θεωρούνται ότι είναι κατάλληλα για την 

χαρτογράφηση υπερβάσεων και για την διαμόρφωση αξιολόγησης της σημερινής 

κατάστασης σε σχέση με την έκθεση των οργανισμών σε όζον ,αλλά δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την οικονομική αξιολόγηση των απωλειών στην 

απόδοση ή στην βιομάζα. Για αυτούς τους σκοπούς είναι απαραίτητο να 

ενσωματωθούν παράγοντες που σχετίζονται με το φυτικό είδος, η υγρασία 

εδάφους, αέρα, η θρεπτική κατάσταση των φυτών, το στάδιο ανάπτυξης, καθώς 

και άλλοι ρύποι.(3) 

 

Στην αναφορά του ΕΜΕΡ 2003, όπου παρουσιάζονται οι μετρήσεις κατά 

την διάρκεια του 2001, παρατηρείται ότι εμφανίζονται υπερβάσεις των κρίσιμων 

επιπέδων . 

Συγκεκριμένα αναφέρονται ότι: 

Το κρίσιμο επίπεδο για τα δάση (10000 ppbh) ξεπεράστηκε στις 

περισσότερες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα 

διάφοροι σταθμοί στην κεντρική Ευρώπη είχαν τιμές ΑΟΤ 40 πάνω από 20000 

ppbh . 

Το κρίσιμο επίπεδο για τις αρόσιμες καλλιέργειες (3000 ppbh) 

ξεπεράστηκε στους περισσότερους σταθμούς στην κεντρική Ευρώπη .(3,8) 

 

Στους πίνακες (5,6) του παραρτήματος εμφανίζονται οι τιμές ΑΟΤ40 και 

ΑΟΤ60 για τις αρόσιμες καλλιέργειες και για τα δάση κατά το 2001 όπως 

δίνονται στην αναφορά του ΕΜΕΡ 2003. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι χάρτες ΑΟΤ 40 εμφανίζουν μια γενικά 

αυξημένη κλίση από την Δύση προς την Ανατολή.  

Οι χαμηλότερες τιμές βρίσκονται στην Σκανδιναβία, στην Βαλτική, στην 

Βρετανία και Ιρλανδία. 
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Οι υψηλότερες τιμές παρουσιάζονται στην Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, 

Μάλτα. 

Υψηλές παρουσιάζονται και οι τιμές στο σταθμό της Φινοκαλιάς στην 

Κρήτη οι οποίες αντιπροσωπεύουν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Συγκεκριμένα: 

Οι τιμές ΑΟΤ40 και ΑΟΤ 60 κατά την διάρκεια του Μαΐου-Ιουλίου 2001 

ήταν 15098 και 1420 αντίστοιχα (διορθωμένες τιμές). 

Ενώ οι τιμές ΑΟΤ40 και ΑΟΤ60 κατά την διάρκεια Απριλίου –

Σεπτεμβρίου 2001 ήταν 29100 και 2624 αντίστοιχα (διορθωμένες τιμές). 

 

Στην περιοχή της Μεσογείου πίνακας (3) παρατηρείται ότι οι τιμές ΑΟΤ 

40 είναι ιδιαίτερα υψηλές και υπερβαίνουν κατά πολύ αυτές των κρίσιμων 

επιπέδων και για τις αρόσιμες καλλιέργειες και για την φυσική βλάστηση και για 

τα δάση. 

Ας σημειωθεί ότι στην περιοχή της Μεσογείου η καλλιέργεια της ελιάς 

(πολυετής καλλιέργεια) είναι μια από τις δυναμικές καλλιέργειες και στηρίζει την 

οικονομία χωρών όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι τιμές ΑΟΤ καθ' όλη την 

διάρκεια βλάστησης ήταν σε επίπεδα διπλάσια από το κρίσιμο για τα πολυετή 

φυτά (10000 ppbh).(8) 

 

 
       ΠΙΝΑΚΑΣ(3) Τιμές ΑΟΤ40 (ppbh) κατά την περίοδο ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001  
       στην Φινοκαλιά και σε σταθμούς στην Ιταλία και την Μάλτα.(8) 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΟΤ40 
 

ΑΟΤ40 
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 

 

 
GR0002R 
IT0001R 
IT0004R 

MT0001R 
 
 

 
Finokalia 

Montelibretti 
Ispra 

Giordan 
lighthouse 

 

 
20846 
27564 
23400 
37424 

 
 

 
29100 
29866 
23979 
40606 
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     ΕΙΚΟΝΑ(11)  AOT40 (ppbh) ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 
           (ώρες με φως ημέρας)(8) 

  

 

  
    ΕΙΚΟΝΑ(12) AOT40 (ppbh) ΜΑΙΟΣ ,ΙΟΥΝΙΟΣ ,ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 
         (ώρες με φως ημέρας)(8) 

  



 42

  
    ΕΙΚΟΝΑ(13)  AOT60 (ppbh) ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 
          (ώρες με φως ημέρας)(8) 

  

 

  
     ΕΙΚΟΝΑ(14) AOT60 (ppbh) ΜΑΙΟΣ ,ΙΟΥΝΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 
           (ώρες με φως ημέρας)(8) 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ  
 

Το όζον μέσα στο στρώµα ανάµιξης (BL, boundary layer) έχει χρόνο ζωής 

που καθορίζεται φωτοχηµικά και κυµαίνεται από 2 µε 4 µέρες.(23) 

Η εναπόθεση του στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι µηδαµινή, κάνοντας έτσι 

το όζον ένα ισχυρά µεταφερόµενο ρύπο και επομένως θεωρείται ως 

διασυνοριακό πρόβλημα (WHO2000) με σοβαρές επιπτώσεις στους ζώντες 

οργανισμούς.(20) 

 

1.1. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Από το 1996, διάφορες επιδημιολογικές μελέτες, αξιολόγησαν τα 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα του Ο3 σε διάφορες εκβάσεις της υγείας του 

ανθρώπου. Οι δε πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες, έχουν ενισχύσει τα 

στοιχεία ότι υπάρχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα του Ο3 στη θνησιμότητα 

και στις παθήσεις του αναπνευστικού και παρέχουν συμπληρωματικές 

πληροφορίες για τις σχέσεις έκθεσης αντίδρασης οργανισμού. 

Υπάρχουν επίσης νέα επιδημιολογικά και πειραματικά στοιχεία για τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του Ο3 στους πνεύμονες και στις φλεγμονώδεις 

και αλλεργικές καταστάσεις. 

Με βάση μια μετανάλυση των μελετών που δημοσιεύτηκαν κατά τη 

διάρκεια της περιόδου μεταξύ του 1996 και 2001, που σχετίζονται με τα 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα του Ο3, παρουσιάστηκε σε όλες τις μη-τυχαίες 

αιτίες θανάτου, σε όλες τις ηλικίες, μια σημαντική αύξηση του κινδύνου (μεταξύ 

0,2% και 0,6% για κάθε αύξηση της συγκέντρωσης του Ο3 κατά 10 µg/m3 ή 5 

ppb ). 
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Στα πιθανά χρόνια αποτελέσματα του όζοντος στην ανθρώπινη υγεία, 

συγκαταλέγονται οι επιπτώσεις του άσθματος, η μειωμένη λειτουργία των 

πνευμόνων, η ευπάθεια σε βακτηριακές λοιμώξεις του αναπνευστικού, ο 

καρκίνος των πνευμόνων καθώς και η συνολική θνησιμότητα. 

Τα αποτελέσματα του όζοντος έχουν μελετηθεί εκτενώς σε πειράματα με 

ελεγχόμενους όρους έκθεσης. 

Έχει παρατηρηθεί ουσιαστική μείωση στη λειτουργία πνευμόνων η οποία 

εμφανίζεται όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις 

όζοντος για δυο τουλάχιστον ώρες. Παραδείγματος χάριν, 2 ώρες έκθεση σε 

800µg/m3 (400 ppb), μπορούν να οδηγήσουν σε μια μείωση του FEV1 

(εκπνεόμενος όγκος σε ένα δευτερόλεπτο) κατά 20% ως 30%.(24) 

Αυτή η επίδραση είναι αναστρέψιμη και εξαφανίζεται μέσα σε 24 ώρες 

μετά από την έκθεση. 

Η οξεία έκθεση προκαλεί επίσης μια αύξηση σε πολλούς κυτταρικούς και 

βιοχημικούς δείκτες που σχετίζονται με φλεγμονές. (25,26,27) 

Διάφορες υποθέσεις έχουν γίνει για να εξηγήσουν την πορεία της μείωσης 

της πνευμονικής λειτουργίας και των φλεγμονών κατά τη διάρκεια της 

επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε όζον. 

Ο μηχανισμός που υποστηρίζεται από τους περισσότερους ερευνητές 

εστιάζει στην αντικατάσταση με νέα κύτταρα, των επιθηλιακών κυττάρων των 

αεραγωγών και των κυψελίδων σε δυο στάδια. (28,29) 

Κατά το πρώτο στάδιο, οι μεμβράνες των επιθηλιακών κυττάρων 

βλάπτονται από τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις με το όζον και τους 

μεταβολίτες του, και οδηγούν στη διαρροή του πλάσματος κυττάρων στη 

κοιλότητα των κυψελίδων (lumen). Τα συστατικά του κύτταρου που 

απελευθερώνονται έτσι στη κοιλότητα των κυψελίδων, δημιουργούν 

φλεγμονώδεις αντιδράσεις, οι οποίες ανιχνεύονται με βιοχημικούς δείκτες. Η 

ζημιά στις μεμβράνες είναι παράλληλη με τη μείωση λειτουργίας πνευμόνων.  

Η βλάβη αυτή των κυττάρων θεωρείται ότι προκαλεί αυξανόμενη 

διαπερατότητα και πρόσβαση του όζοντος σε δέκτες τοποθετημένους σε ή κοντά 

στην επιφάνεια των αεραγωγών. 
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Η αυξημένη πρόσβαση, οδηγεί τους δέκτες στην παραγωγή ερεθισμάτων 

που προκαλούν μείωση στη λειτουργία πνευμόνων.(29) 

Στο δεύτερο στάδιο, παρατηρείται μια προοδευτική μείωση των 

αποτελεσμάτων, ενώ οι όροι έκθεσης παραμένουν παρόμοιοι. Αυτό πιθανώς 

προκαλείται από τη διαφοροποίηση των επιθηλιακών κυττάρων κατά την 

διαδικασία επισκευής  τους. 

Σε αυτήν την διαδικασία επισκευής, οι μεμβράνες των νέων επιθηλιακών 

κυττάρων είναι παχύτερες από τις μεμβράνες των κύτταρων που ήταν αρχικά 

παρόντα (28) Αυτές οι πεπαχυμένες μεμβράνες, παρέχουν μια φυσική προστασία 

ενάντια στην ρήξη των κυττάρων, που προκαλείται από την αυξημένη παρουσία 

όζοντος και τα επακόλουθα της (ρεύση του πλάσματος στο εσωτερικό των 

κυψελίδων, χημική αντίδραση, καθώς επίσης και πρόσβαση του όζοντος στους 

δέκτες). 

Εναλλακτικά, στοιχεία που παρουσιάζονται από τους Miller and Overton 

(1989)(30) προτείνεται μια αύξηση της πυκνότητας όγκου του επιθηλίου όταν 

εκτίθεται στο όζον. Αν πάψει η έκθεση στο όζον, η κανονική κυψελοειδής 

αρχιτεκτονική του πνεύμονα θα αναπαραχθεί από τη φυσική αντικατάσταση 

κυττάρων.  

Στα θηλαστικά αυτό μπορεί να πάρει 20–42 ημέρες .(28,31) 

Χρόνιες εκθέσεις σε συνεχείς υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος όπως και σε 

επαναλαμβανόμενες εκθέσεις καθ’όλη την διάρκεια της ζωής ,έχουν μελετηθεί 

μόνο στα πειραματόζωα. 

Σχετικά χαμηλό επίπεδο χρόνιας έκθεσης όζοντος στους αρουραίους, είχε 

σαν αποτέλεσμα έναν προοδευτικό δομικό τραυματισμό των πνευμόνων, στους 

οποίους η οξεία φλεγμονή φαίνεται να εξελίσσεται σε μια χρόνια μορφή, που 

συνοδεύεται από ίνωση. (32,33,34,35) 

Ο Graham και συνεργάτες (1998)(30) αναφέρουν, ότι η χρόνια έκθεση 

στους αρουραίους, μπορεί να οδηγήσει σε έναν πιο δύσκαμπτο πνεύμονα, με 

πυκνότερες επιθηλιακές και ενδοθηλιακές μεμβράνες καθώς και σε αύξηση του 

κολλαγόνου σε αυτές. Η έκθεση στον καθαρό αέρα φαίνεται να αντιστρέφει εν 

μέρει τις παραπάνω αντιδράσεις.  
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Παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν και στους ανθρώπους 

σε σχετικά χαμηλά επίπεδα όζοντος. Τα χρόνια αποτελέσματα της 

περιβαλλοντικής έκθεσης σε όζον είναι εύλογα (30) 

 

   
 
 ΕΙΚΟΝΑ(15) Προσομοίωση της λειτουργίας των πνευμόνων σε σχέση με το χρόνο και  

 τις αντίστοιχες αλλαγές του επιθηλίου. 
 Έκθεση σε όζον είχε επιβληθεί κατά τις μέρες   1,2,3,4,5,15 
 (a)  η λειτουργία των πνευμόνων ελαττώνεται 
 (b)  εκδηλώνεται η ζημιά στα επιθηλιακά κύτταρα 
 (c)  βαθμός επικάλυψης με κύτταρα τύπου Α(λεπτές μεμβράνες)(όχι έντονη γραμμή) 
      κύτταρα τύπου  Β (πεπεχυμένα) έντονη γραμμή) 
 (d) συνολικό ποσό επιθηλιακών κυττάρων που καταστρέφονται ανά ημέρα(30) 
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Η γνώση της δοσιμετρίας του όζοντος (δηλ. η μάζα του όζοντος που 

απορροφάται ανά μονάδα ιστού ) είναι ουσιαστική για την προέκταση του 

πειραματικού αποτελέσματος από τα πειραματόζωα στους ανθρώπους. 

Η δοσιμετρία έχει μελετηθεί σε ζώα και ανθρώπους καθώς και με την 

βοήθεια μαθηματικών μοντέλων.(36) 

Στους αρουραίους περίπου 50% του εισπνεόμενου όζοντος κατατίθεται 

στην αναπνευστική οδό και περίπου το μισό από αυτό (δηλ. 25%) εκπνέεται από 

τις υπερλαρυγγικές οδούς.(37) 

Στους ανθρώπους, η αναπνευστική πρόσληψη όζοντος φτάνει το 80 –95%, 

η δε δραστικότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με το ρυθμό ροής και ανάλογη με 

την ένταση της ροής. 

Περίπου 20% του όζοντος που εισπνέεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε 

ανάπαυση μπορεί να αφαιρεθεί μέσω των αναπνευστικών οδών  

 

Μια και το όζον είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό, μπορεί να αντιδράσει με ένα 

ευρύ φάσμα κυτταρικών συστατικών και βιολογικών υλικών. Το όζον ασκεί τη 

δράση του μέσω διάφορων μηχανισμών:  

1. Αντιδρώντας με σουλφιδικές ομάδες, με αλδεϋδες, καθώς και με 

αμινομάδες χαμηλού μοριακού βάρος  

2. Αντιδρώντας με αντιοξειδωτικά όπως οι βιταμίνες E και C καθώς με 

άλλους άμεσους παράγοντες καθαρισμού όπως το βρογχοκυψελιδικό ουρικό οξύ 

και η ενδοκυτταρική ταυρίνη (BAL) 

3. Αντιδρώντας με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα προϊόντα μιας τέτοιας 

αντίδρασης περιλαμβάνουν υπεροξείδιο υδρογόνου, αλδεϋδες καθώς και κάποια 

οζονίδια και υδροπεροξείδια λιπιδίων.  

Αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό ελεύθερων 

ριζών. 

Επειδή το όζον δεν μπορεί να διαπεράσει τις κυτταρικές μεμβράνες 

θεωρείται ότι τα βιολογικά αποτελέσματα προκαλούνται πιθανώς, έμμεσα από τα 

προϊόντα αντίδρασης (όπως οι ελεύθερες ρίζες, τα υδροπεροξείδια λιπιδίων, οι 
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αλδεϋδες, το υπεροξείδιο του υδρογόνου) του όζοντος με τα βιολογικά 

συστατικά.(38) 

Ο Hatch (39)και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι 18Ο που προέρχεται από 
18Ο3 συσσωρεύεται στα εσωτερικά στρώματα των αεραγωγών του αναπνευστικού 

συστήματος, και θεωρούν ότι το όζον αντιδρά με συστατικά αυτών των 

στρωμάτων. 

  

 

 

1.2. ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΟΖΟΝ 

 

Τα αρνητικά αποτελέσματα του όζοντος στις καλλιέργειες, είναι γνωστά 

εδώ και πενήντα χρόνια ,αλλά τις τελευταίες δεκαετίες το όζον έχει αρχίσει να 

γίνεται σοβαρός παράγοντας ανησυχίας για τις καλλιέργειες, τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στην Αμερική. 

 

Υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι οι παρούσες συγκεντρώσεις του ρύπου είναι 

αρκετά υψηλές ώστε να προκαλέσουν μειώσεις στην παραγωγή των 

καλλιεργούμενων φυτών,(40,3) να επηρεαστεί η σύνθεση και η ποικιλομορφία των 

οικοσυστημάτων (41) και να συμβάλλουν στη πτώση της ζωτικότητας των 

δέντρων στα δάση της βόρειας Ευρώπης και της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και 

της Άπω Ανατολής. (42,43,44 ) 

 

Το πιο εμφανές αποτέλεσμα του όζοντος στην βλάστηση, είναι η 

επίσπευση της γήρανσης, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από μείωση στην 

ανάπτυξη και στην απόδοση.(45) 

 

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δεκαετιών, το όζον έχει αναγνωριστεί 

ως πιο διαδεδομένος φυτοτοξικός αέριος ρύπος, ο οποίος έχει επιπτώσεις στα 

ευαίσθητα καλλιεργούμενα είδη καθώς και στην φυσική βλάστηση.  
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Έχει αξιολογηθεί ,ότι μια μείωση 25% του περιβαλλοντικού όζοντος, θα 

παρείχε τα οφέλη τουλάχιστον $1-2 δισεκατομμύρια ετησίως στις Ηνωμένες 

Πολιτείες μόνο.(46) 

 

Η φυτοτοξικότητα του Ο3 προκύπτει κατ’αρχήν ,ως αποτέλεσμα της 

οξειδωτικής ζημίας που προκαλεί στο πλασμάλημμα.(47). 

Εξαιτίας αυτού, μπορεί να παρατηρηθούν εντοπισμένος θάνατος 

κυττάρων, ενίσχυση της εκπομπής αιθυλενίου, επιδράσεις στην αναπνοή, 

καταστολή της φωτοσύνθεσης, πρόωρη γήρανση των φύλλων καθώς και 

μετατοπίσεις στην κατανομή των θρεπτικών. 

Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται τελικά σε μείωση της αύξησης των 

φυτών, σε μείωση της παραγωγής και της απόδοσης τους καθώς και σε 

υποβάθμιση των φυτικών προϊόντων.(47) Πιθανά να οδηγούν και σε μεταβολή της 

διατροφικής τους σύστασης και ίσως και σε υποβάθμιση της θρεπτικής τους 

άξιας για τον άνθρωπο. 

Δεδομένου ότι το πλασμάλημμα είναι η περιοχή αρχής της οξειδωτικής 

επίθεσης, η παρεμπόδιση του Ο3, καθώς και τον προϊόντων αντίδρασης του από 

τα συστατικά του αποπλάστη, μπορούν να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο 

στην αποτροπή της βλάβης των κυττάρων.(47,48 ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΟΖΟΝ 

ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
 

Τα συμπεράσματα των μελετών που αφορούν τα δυσμενή αποτελέσματα 

του όζοντος στις καλλιέργειες της Μεσογείου, έχουν με αρκετή συχνότητα 

καταγραφεί στην λεγόμενη «γκρίζα βιβλιογραφία» της UN/ECE (UN/ECE 

Workshop Reports for the Convention on Long-range Transboundary Air 

Pollution).(49) 

Ως τις αρχές της νέας χιλιετίας ,στις μεσογειακές χώρες έχουν καταγραφεί 

σε εικοσιτέσσερις διαφορετικές καλλιέργειες, ζημιές οι οποίες οφείλονται σε 

υψηλά επίπεδα όζοντος στην τροπόσφαιρα.  

Στις παραπάνω εμπορικές καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές, 

συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιαίτερα σημαντικές για την περιοχή, καλλιέργειες 

σιτηρών και οιναμπέλων. 

Πειράματα που έχουν γίνει στην περιοχή, σε θαλάμους ανοικτής οροφής 

(open-top chambers) έχουν δείξει ότι οι συγκεντρώσεις του περιβαλλοντικού 

όζοντος, έχουν σαν αποτέλεσμα, απώλειες της παραγωγής σε ποσοστά που 

κυμαίνονται μεταξύ 17%-39% σε καλλιέργειες σιταριού, φασολιών, καρπουζιών 

και ντομάτας.  

Στην Ελλάδα έχει μάλιστα σημειωθεί, περίπτωση όπου οι ζημιές από το 

όζον είχαν τέτοια έκταση, που οδήγησαν στην συνολική απώλεια της παραγωγής 

σε καλλιέργεια μαρουλιών (Butterhead lettuce).(49,50) 
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2.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 

ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. 
 

Το κάψιμο που οφείλεται στο όζον εμφανίζεται συνήθως σαν κηλίδες ή 

στίγματα στην επάνω επιφάνεια των φύλλων. Οι κηλίδες μπορεί να έχουν χρώμα 

άσπρο, κόκκινο, μαύρο ή καφεκόκκινο ανάλογα με το είδος του φυτού και να 

συνενώνονται σε εκτεταμένες περιοχές νέκρωσης  που ομοιάζουν με την γήρανση 

των φύλλων. 

Μέχρι τα 1996 ο Βελισαρίου και οι συνεργάτες του,(50) είχαν καταγράψει 

τα παραπάνω συμπτώματα σε 22 διαφορετικά φυτικά είδη των οποίων η 

καλλιέργεια έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την Ελλάδα, την Ιταλία και 

την Ισπανία. Συγκεκριμένα νεκρωτικές κηλίδες με επιπτώσεις στην παραγωγή, 

έχουν παρατηρηθεί σε εμπορικές ποικιλίες σιταριού ,οιναμπέλων και 

καλαμποκιού και στις τρεις παραπάνω χώρες. 

Έχουν υπάρξει αναφορές για εμφάνιση συμπτωμάτων σε μεγάλες 

εκτάσεις, όπως στις ανατολικές περιοχές της Ισπανίας, σε καλλιέργεια 

καρπουζιών σε έκταση 600 επί 40 χιλιόμετρα. 

Επίσης σε πιο εντοπισμένες περιοχές, οι συνέπειες για τους αγρότες μπορεί 

να είναι και καταστροφικές, όπως στην περίπτωση της ολοκληρωτικής απώλειας 

(100%) της παραγωγής (σε καλλιέργεια μαρουλιών) που παρατηρήθηκε στις 

Αχαρνές (15 χιλ βόρεια ων Αθηνών) και συσχετίστηκε με τα αυξημένα επίπεδα 

όζοντος κατά τον Οκτώβριο του 1998. Ο εκτεταμένος αποχρωματισμός και οι 

νεκρωτικές κηλίδες, έκαναν τα μαρούλια μη εμπορεύσιμα. Η οικονομική ζημιά 

ανήρθε στα 12500 ECU. 

Παρόμοια συμπτώματα και αποτελέσματα εμφανίστηκαν και σε άλλες 

καλλιέργειες της Μεσογειακής περιοχής όπως καπνό, τριφύλλι, φασόλια, και 

μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούσαν το 75% της φυλλικής επιφάνειας. 

Οι παρατηρήσεις των συμπτωμάτων και των αποτελεσμάτων του όζοντος, 

τόσο στον αγρό όσο και στα πειράματα βιοελέγχου (biomonitoring), έχουν δείξει 

ότι οι επιπτώσεις του όζοντος είναι ευρύτατα διαδεδομένες σε μεγάλο αριθμό 

καλλιεργειών στην Μεσόγειο.(49,50 ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(4) Μελέτες στις οποίες έχουν αναφερθεί συμπτώματα στα φύλλα από την έκθεση σε όζον σε 
καλλιέργειες της Μεσογείου 

 

 

 
Reports of incidences of visible ozone injury on commercial agricultural and horticultural crops in the Mediterranean area 
 
Agricultural crop         Reference 
 
Bean   Phaseolus vulgaris    Lorenzini et al. (1984); Panattoni et al.1990);  
       Elvira et al. (1992); Schenone et al (1992); 
       Gimeno et al. (1995a); Velissariou et al. (1996) ;  
       Benton et al. (2000) 

 
 
 
Clover   Trifolium repens   Fumagalli et al. (1997); Benton et al. (2000) 
   Trifolium alexandrinum  Velissariou and Kyriazi (1996) 

 
 
Corn   Zea mays    Velissariou et al. (1996) 

 
Grapevine  Vitis vinifera   Lorenzini et al. (1984); Salleras et al. (1989);  
       Gimeno et al. (1995a); Velissariou et al. (1996) 
 

 
Peanut   Arachis hypogea   Gimeno et al. (1995a) 

 
Potato   Solanum tuberosum   Gimeno et al. (1995a); Velissariou et al. (1996) 

 
Soybean   Glycine maxima   Lorenzini et al. (1984); Salleras et al. (1989) 
       Schenone (1993); Gimeno et al.(1995α) 

 
Tobacco   Nicotiana tabacum   Gimeno et al. (1995a); Velissariou et al. (1996) 

 
Wheat   Triticum aestivum   Velissariou et al. (1996) 
   Triticum durum 

 
 
Horticultural crop       Reference 
 
Courgette   Cucurbita pepo   Schenone and Lorenzini (1992);  
       Velissariou et al. (1996) 

 
Chicory   Chicorium endiva   Velissariou et al. (1996); Velissariou (1999) 

 
Lettuce   Lactuca sativa   Velissariou (1999) 

 
Muskmelon  Cucumis melo   Velissariou et al. (1996) 

 
Onion   Allium cepa   Gimeno et al. (1995a); Velissariou et al. (1996) 

 
Parsley   Petroselinum sativum  Velissariou et al. (1996) 

 
Peach   Prunus persica   Paolacci et al. (1995) 

 
Pepper   Capiscum anuum   Lorenzini and Panattoni (1986) 

 
Radish   Raphanus sativus   Lorenzini and Panattoni (1986) 

 
Red beetroot  Beta vulgaris   Velissariou et al. (1996), Velissariou (1999) 

 
Spinach   Spinacea oleracea   Lorenzini and Panattoni (1986) 

 
Tomato   Lycopersicon esculentum  Lorenzini et al. (1984), Gimeno et al. (1995a) 

 
Watermelon  Citrullus lanatus   Reinert et al. (1992), Gimeno et al. (1995b) 
       Velissariou et al. (1996), Gimeno et al. (1999a) 
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2.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 

Πειραματικά δεδομένα στην περιοχή της Μεσογείου έδειξαν ότι οι 

περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις του όζοντος, οδήγησαν σε μείωση των 

αποδόσεων σε καλλιέργειες όπως το σιτάρι (20%-27%), τα φασόλια (17%-31%), 

το καρπούζι (19%-31%), οι ντομάτες (20%-40%). Πιο επιρρεπείς στις απώλειες 

παρουσιάζονται οι αρδευόμενες καλλιέργειες. Επίσης υπάρχουν πειραματικά 

δεδομένα όπου δείχνουν ότι οι καλλιέργειες που βρίσκονται κάτω από οξειδωτικό 

στρες εξαιτίας του όζοντος, είναι πιο ευάλωτες σε εχθρούς και ασθένειες καθώς 

και σε άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως είναι διάφοροι ρύποι καθώς και 

η θερμοκρασία.(49)  

 

2.3. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 

Από τα αποτελέσματα των ερευνητικών μελετών σε πολλές καλλιέργειες 

της περιοχής, συνάγεται πλέον με σιγουριά το συμπέρασμα ότι τα αυξημένα 

επίπεδα περιβαλλοντικού όζοντος στην περιοχή της Μεσογείου, έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στις οικονομικά σημαντικές καλλιέργειες της περιοχής. Τα κηπευτικά, 

τα οποία συνήθως ποτίζονται, παρουσιάζονται να είναι περισσότερο ευαίσθητα 

και όταν οι νεκρωτικές κηλίδες είναι εκτεταμένες μπορεί να υπάρξει πλήρης 

απώλεια της παραγωγής σε φυλλώδη λαχανικά και χόρτα όπως το μαρούλι και το 

ραδίκι . 

Η περαιτέρω έρευνα θεωρείται απαραίτητη ώστε για να διασαφηνιστούν οι 

ακριβείς επιδράσεις του όζοντος, στις διάφορες καλλιέργειες κάτω από τις 

κλιματολογικές συνθήκες της Μεσογείου, τόσο στην ποσότητα όσο και στην 

ποιότητα της παραγωγής.  

Στο επόμενο κεφάλαιο, δίνονται στοιχεία φυσιολογίας των φυτών, τα 

οποία σχετίζονται με την είσοδο του όζοντος στους φυτικούς οργανισμούς καθώς 

και οι μηχανισμοί αποτοξίνωσης, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των 

επιδράσεων στα φυτά που θα μελετηθούν στην συνέχεια. 



 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  

3.1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΤΟΜΙΑ   ΣΤΟΜΑΤΙΩΝ -ΑΠΟΠΛΑΣΤΗ 

3.1.1. Στομάτια και αποπλάστες 

Η βασική διάβαση εισόδου του όζοντος στα φυτά, είναι οι κυτταρικές 

κατασκευές της επιδερμίδας των φυτών που ονομάζονται στομάτια, η δε 

αγωγιμότητα αυτών έχει θεωρηθεί ότι διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη 

φυτοτοξικότητα του όζοντος.( 43) 

Τα κύτταρα της επιδερμίδας των φυτών δεν είναι όμοια αλλά υπάρχουν 

κατά τόπους ορισμένα κύτταρα ,τα οποία έχουν χαρακτηριστική διαμόρφωση. 

Μεταξύ δε δυο τέτοιων κυττάρων δημιουργείται ένας πόρος.  

Τα κύτταρα αυτά, τα οποία βρίσκονται κατά τόπους και μεταξύ των 

οποίων δημιουργείται ένας πόρος, λέγονται καταφρακτικά κύτταρα. Το δε 

σύνολο της κατασκευής λέγεται στομάτιο  

Κατά αυτό τον τρόπο, η επιδερμίδα δεν απομονώνει πλήρως το εσωτερικό 

αλλά κατά τόπους υπάρχουν ανοίγματα, οι πόροι των στοματίων, τα οποία 

δημιουργούνται από τη χαλάρωση των καταφρακτικών κυττάρων, μέσω δε των 

πόρων αυτών επιτυγχάνεται η επικοινωνία του εσωτερικού της επιδερμίδας με 

την εξωτερική ατμόσφαιρα. 

Το σύστημα των στοματίων έχει αρκετή πυκνότητα. Υπάρχουν ανά 

τετραγωνικό χιλιοστό χιλιάδες στομάτια. 

Ο ρόλος τους είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής αερίων. Προς τούτο ο 

πόρος του στομάτιου προς το εσωτερικό επικοινωνεί με μια κοιλότητα, την 

υποστοματική κοιλότητα, η οποία σχηματίζεται από το ότι τα κύτταρα είναι 

χαλαρότερα στην περιοχή αυτή. Ο αέρας από τα στομάτια περνάει στην 

υποστοματική κοιλότητα, διεισδύει μέσω των μεσοκυττάριων χώρων και έρχεται 

σε επαφή με όλα τα ευρισκόμενα υπό την υποστοματική κοιλότητα κύτταρα. 

Τα στομάτια ανάλογα με την υδατική κατάσταση του φυτού έχουν την 

ικανότητα να αυξάνουν ή να περιορίζουν την διάμετρο του πόρου. Με αυτό τον 
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τρόπο είναι δυνατό να αυξάνεται ή να περιορίζεται η επικοινωνία του εσωτερικού 

του οργάνου με τον εξωτερικό αέρα. 

Τα στομάτια ανοίγουν όταν τα καταφρακτικά κύτταρα βρίσκονται σε 

σπαργή, δηλαδή όταν αυξάνει η οσμωτική τους πίεση. Όταν το φυτό έχει 

επάρκεια νερού, τότε τα καταφρακτικά κύτταρα βρίσκονται εν σπαργή και ο 

πόρος ανοίγει. Έτσι διευκολύνεται η είσοδος ατμοσφαιρικού αέρα και γενικότερα 

η ανταλλαγή αερίων μεταξύ φυτού και ατμόσφαιρας. 

Συγχρόνως με την είσοδο του αέρα, από τους εσωτερικούς ιστούς της 

επιφάνειας των κυττάρων του αφομοιωτικού παρεγχύματος, εξατμίζεται προς την 

έξω ατμόσφαιρα νερό.  Όταν ελαττωθεί, μετά από αρκετή απώλεια ύδατος, η 

σπαργή των καταφρακτικών κυττάρων ο πόρος κλείνει  

Στα περισσότερα δικότυλα φυτά, ο τύπος των καταφρακτικών κυττάρων 

που συναντάται είναι ο τύπος των νεφροειδών κυττάρων. 

Στα μονοκότυλα (αγροστώδη) συναντάται ο τύπος των αλτηροειδών 

καταφρακτικων κυττάρων.(51) 

  
ΕΙΚΟΝΑ(16) άνοιγμα και κλείσιμο στοματίων 
Νεφροειδή καταφρακτικά 
α) το τοίχωμα των καταφρακτικων κυττάρων προς την πλευρά του στοματικού πόρου είναι 

 παχυμένο. Έτσι 
β) όταν αυξάνει η σπαργή των καταφρακτικων κυττάρων τα τοιχώματα που βρίσκονται αντίθετα 

 από τον στοματικό πόρο (ραχιαία), διατείνονται προς τα έξω παρασύροντας τα προς τον πόρο 
 παχέα τοιχώματα (κοιλιακά). Το στομάτιο ανοίγει 

γ) όταν μειώνεται η σπαργή των καταφρακτικων κυττάρων πλησιάζουν τα εσωτερικά προς τον 
 πόρο τοιχώματα . Κλείνει το στομάτιο(51) 
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 ΕΙΚΟΝΑ (17) αλτηροειδή στομάτια(51) 
 

 

 

   (α)                                                              (β) 
ΕΙΚΟΝΑ(18)ο ρόλος του καλίου στο άνοιγμα και το κλείσιμο των στοματίων  
(α)Μετακινείται Κ+ στο κυτόπλασμα των καταφρακτικων κυττάρων από τα περιβάλλοντα 

 επιδερμικά κύτταρα 
Τα καταφρακτικα κύτταρα γίνονται υπερτονικά και νερό μετακινείται με όσμωση  
Τα καταφρακτικα βρίσκονται πλέον σε σπαργή κάμπτονται προς τα έξω και ο πόρος ανοίγει 
(β)κάλιο εξέρχεται από τα καταφρακτικα κύτταρα και το ακολουθεί το νερό εξαιτίας της 

 όσμωσης, τα καταφρακτικά κύτταρα χαλαρώνουν και το στοματιο κλείνει 
(transport in Plants Ch. 36 (p748&754-764) 
 

 

Tα στομάτια ανοίγουν την ημέρα και κλείνουν την νύχτα.  

Μπορεί να παραμείνουν ανοιχτά και την νύχτα αν η συγκέντρωση του CO2 

είναι χαμηλή στο μεσσόφυλο. 

Ορμονικοί παράγοντες όπως το αμπσισσικό οξύ (ΑΒΑ) μπορεί να 

επιδράσουν στο άνοιγμα και στο κλείσιμο ακόμη και σε περιόδους έλλειψης 

νερού στα φυτά. 
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3.1.2. Αποπλάστες  και προστασία των φυτών από το όζον 

 

Το όζον της τροπόσφαιρας εισέρχεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα στην 

υποστοματική κοιλότητα. 

Στην περιοχή των αποπλαστών λαμβάνει χώρα το βαρύ έργο της 

αποτοξίνωσης.  

Αποπλάστης ονομάζεται η περιοχή που βρίσκεται εξωτερικά του 

πλασμαλήμματος (κυτταρική μεμβράνη) και περιλαμβάνει τα κυτταρικά 

τοιχώματα, τα μεσοκυττάρια διαστήματα και τις κοιλότητες νεκρών δομών όπως 

τα αγγεία του ξύλου. Το νερό και οι διαλυτές ουσίες περνούν ελεύθερα μέσω 

αυτού. 

Το εισερχόμενο όζον με την μορφή ασταθών μορίων (ROIs) (reactive 

oxygen intermediates – ενεργά ενδιάμεσα οξυγόνου), μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρή βλάβη στα φυτικά κύτταρα. 

Ουσίες αντιοξειδωτικές που υπάρχουν στον αποπλάστη ή που μπορούν να 

κινηθούν προς αυτόν από το κυτόπλασμα αναλαμβάνουν την αποτοξίνωση του 

όζοντος . 

Κατά αυτό τον τρόπο και ανάλογα με τις ποσότητες αντιοξειδωτικών που 

υπάρχουν στα φύλλα (πχ. Βιταμίνη C), καθώς και με την δυνατότητα άμεσης 

μετακίνησης τους προς τον αποπλαστη, κάποια φυτικά είδη μπορεί να 

παρουσιάσουν ανοχή στις αυξημένες συγκεντρώσεις όζοντος στην τροπόσφαιρα. 

 



 58

        

 
ΕΙΚΟΝΑ(19) ανατομική δομή δέντρου οι χρωματισμένες περιοχές παρουσιάζουν τα στοιχεία 

 του αποπλάστη (όχι σε κυτταρικό επίπεδο) 
 

  

Η άποψη ότι το όζον (O3) μεταβολίζεται πλήρως στους αποπλάστες των 

φύλλων βασίζεται στα συμπεράσματα των Laisk και συνεργατών  (1989) (52), ο 

οποίος ανέφερε ότι όταν εκτέθηκαν αμφιστοματικά φύλλα σε όζον δεν 

ανιχνεύτηκε εκροή Ο3 από την άλλη μεριά . 

Σε μια τέτοια περίπτωση οι αντιδράσεις που θα συνέβαιναν στον 

αποπλαστη θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα ταχείς και έντονες. 

Η σταθερά αντίδρασης του αφθονότερου αντιοξειδωτικού στους 

αποπλάστες (του ασκορβικού βιταμίνη C) είναι μέτρια, επιτρέποντας σε ένα 
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σημαντικό ποσοστό του όζοντος που εισάγεται, να φτάσει στο τρωτό 

πλασμάλημμα. (52) 

Το όζον μπορεί επίσης να αποτοξινωθεί μέσω ενεργού οξυγόνου  

(Ο3 + Ο΄  2Ο2). 

Η μείωση O3 από το υπεροξείδιο είναι πάρα πολύ αργή για να θεωρηθεί 

ότι συμβάλει εμφανώς στην αποσύνθεση του O3, έτσι το μεγαλύτερο μέρος του 

υπεροξειδίου που παράγεται στους αποπλαστες διοχετεύεται στο σχηματισμό 

υπεροξειδίου του υδρογόνου μέσω ανταγωνιστικών αντιδράσεων.  

Τα εγγενή επίσης φαινολικά οξέα μπορούν να δώσουν τα ηλεκτρόνια στο 

O3, αλλά τα ποσοστά αντίδρασης αυτών των ενώσεων με O3 στις τιμές pH οι 

οποίες  χαρακτηρίζουν τον αποπλαστη των φύλλων δεν είναι γνωστές.(52) 

 

 3.1.3.Υπολογισμός της συνεισφοράς του αποπλάστη στην 

αποτροπή της βλάβης του πλασμαλήμματος από το τροποσφαιρικό Ο3 

Διάφορα πειράματα έχουν γίνει για να περιγραφεί και υπολογιστεί η 

συνεισφορά των αποπλαστών στην αποτροπή της βλάβης των κυτταρικών 

μεμβρανών (πλασμάλημμα) από το τροποσφαιρικό όζον. 

Οι Chameides(52) 1989, Moldau και συνεργάτες (52) 1998, και οι Plochl και 

συνεργάτες (47) 2000 χρησιμοποίησαν γι’αυτό το σκοπό, την συγκέντρωση του 

ασκορβικού στους αποπλάστες των φύλλων σαν δεδομένη παράμετρο. Η άμεση 

αντίδραση του ασκορβικού με το όζον βοήθησε ώστε να υπολογιστεί το επίπεδο 

του όζοντος στους αποπλάστες των φύλλων. 

Οι Μoldau και Bichele(52) (2002) προσέγγισαν αντίθετα το θέμα 

χρησιμοποιώντας σαν δεδομένη παράμετρο την συγκέντρωση του όζοντος και 

υπολογίζοντας την στοματική αγωγιμότητα της υδάτινης φάσης (gaq) η οποία 

αντιστοιχίζεται με το μεταφερόμενο Ο3 στους αποπλάστες μέσω διάχυσης – 

απορρόφησης. 

Συσχέτισαν επίσης την αγωγιμότητα (gaq) με τον συνολικό συντελεστή Κ 

απώλειας Ο3, ο οποίος απεικονίζει την συνολική ικανότητα αποτοξίνωσης (του 

Ο3) όλων των αμυντικών αντιδράσεων στους αποπλάστες. 
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Πειραματιζόμενοι με φύλλα κοινού φασολιού (Ρ vulgaris) εξέθεσαν την 

κάτω πλευρά των φύλλων σε όζον (έντονη έκθεση). Στην πάνω πλευρά του 

φύλλου παρατηρήθηκαν μετρήσιμες συγκεντρώσεις όζοντος.  

Η έντονη έκθεση σε όζον οδήγησε σε μια απότομη μείωση της 

αγωγιμότητας στην υδατική φάση η οποία ακολουθήθηκε από μια βαθμιαία 

πτώση. 

Θεωρητικά η διάχυση επιτεύχθηκε μέσα σε 2,5 λεπτά. από την έκθεση  

Αυτό δείχνει ότι στο μεταξύ οι αντιοξειδωτικές ουσίες στον αποπλάστη 

του φύλλου, είχαν εξαντληθεί και πιθανώς το μεγαλύτερο μέρος O3 έφθασε στο 

πλασμάλημμα. 

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από 3,5 λεπτά δεν 

παρουσιάστηκε κανένας σημαντικός τραυματισμός στο πλασμάλημμα. Αυτό 

οδηγεί στην πιθανότητα το πλασμάλημμα ή και το κυτόπλασμα, να έχουν αρκετά 

υψηλή ικανότητα αντίστασης σε μια έντονη αλλά μικρής διάρκειας επίθεση Ο3. 

Μετά από τρία λεπτά έκθεσης παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση του 

συνολικού συντελεστή απώλειας όζοντος (Κ), η οποία αντιστοιχίζεται στην 

επανατροφοδότηση του αποπλάστη με αντιοξειδωτικές ουσίες, πράγμα που 

θεωρείται ότι συνέβαλε στην παρατηρηθείσα έλλειψη τραυματισμού του 

πλασμαλήμματος. 

 

Όταν η έκθεση (συγκέντρωση του όζοντος) ήταν μέτρια τα αντιοξειδωτικά 

του αποπλάστη δεν καταναλώθηκαν πλήρως. Μάλιστα προς το τέλος της έκθεσης 

παρατηρήθηκε και μια αξιόλογη αύξηση της αγωγιμότητας, δεδομένο που οδηγεί 

στο συμπέρασμα, ότι υπήρξε μια γρήγορη αποκατάσταση της αμυντικής 

δυνατότητας. 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι οι τιμές του Κ εμφανίζονται υψηλότερες 

από αυτή της άμεσης αντίδρασης του Ο3 με το ασκορβικό συμπεραίνοντας έτσι 

ότι οι πρόσθετες αντιδράσεις μέσα στον αποπλάστη παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην αποτροπή της βλάβης των μεμβρανών από το Ο3. 

Οι μηχανισμοί που οδηγούν στην αποκατάσταση των αμυντικών ουσιών 

του αποπλάστη χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση.(52) 
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Στην εικόνα (20) παρουσιάζονται οι παράμετροι πρόσληψης και 

μεταφοράς όζοντος στο Phaseolus vulgaris κατά την διάρκεια έκθεσης της κάτω 

πλευράς των φύλλων σε όζον. 

Τα έντονα σύμβολα αφορούν έντονη (υψηλή ένταση) έκθεση [Ο3]1 = 800-

840 nmol/mol (800-840ppb). 

Τα μη γεμισμένα σύμβολα αφορούν την μέτρια έντασης έκθεση [Ο3]1 = 

330-340 nmol/mol (330-340ppb). 

Στο γράφημα Α παρουσιάζεται η στοματική αγωγιμότητα της κάτω (gsl) 

και της πάνω (gsu) επιφάνειας των φύλλων, όπου παρατηρείται η σημαντική 

μείωση της όταν η ένταση της έκθεσης είναι υψηλή. 

Στο γράφημα Β, παρουσιάζεται η συγκέντρωση του όζοντος στην πάνω 

επιφάνεια[Ο3]u των φύλλων καθώς και στους μεσοκυττάριους χώρους [O3]I κατά 

την διάρκεια της έκθεσης, όπου παρατηρείται η σημαντική αύξηση της 

συγκέντρωσης του όζοντος στην αρχή της έκθεσης στους μεσοκυττάριους 

χώρους και η μείωση προς το τέλος της έκθεσης. Παρατηρούνται επίσης και οι 

διαφορές που σχετίζονται με την ένταση της έκθεσης. 

Στο γράφημα C περιγράφεται η εισροή Ο3 δια μέσου της κάτω επιφάνειας 

(Jsl) των φύλλων, η εκροή Ο3 διαμέσου της πάνω επιφάνειας (Jsu) των φύλλων 

και η ροή Ο3 στον αποπλάστη (Jap). 

Στο γράφημα D παρουσιάζεται η αγωγιμότητα του αποπλάστη (διάχυση 

αντίδραση)(gap) με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζεται η θεωρητική διάχυση 

gD που είναι gD= 3,2mol/ m s. 

Στο γράφημα E παρουσιάζεται ο λογάριθμος του συνολικού συντελεστή Κ 

της αντίδρασης στην πρόσληψη Ο3 στους αποπλάστες. 

Οι συνεχείς γραμμές και οι εξισώσεις παρουσιάζουν την ελάχιστη δύναμη 

παλινδρόμησης για την τμηματική μείωση κάθε γραμμής. 
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  ΕΙΚΟΝΑ (20)  παράμετροι πρόσληψης και μεταφοράς όζοντος στο 
   Phaseolus vulgaris κατά την διάρκεια έκθεσης της κάτω πλευράς 
   των φύλλων σε όζον.(52) 
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3.2. ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΑ 

 ΦΥΛΛΑ 

 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί τελευταία από τους ερευνητές στο 

αντιοξειδωτικό σύστημα των κυτταρικών τοιχωμάτων και ιδιαίτερα στο ρόλο του 

ασκορβικού που βρίσκεται στους αποπλάστες σε σχέση με την αποτοξίνωση του 

όζοντος (kelly et al(53) 1995 Dietz(54) 1997 Cross et al. (55) 1998, Lyons et al. (56) 

1999a).  

Το L-ascorbate (η βιταμίνη C) είναι ένα άφθονο και ισχυρό 

αντιοξειδωτικό, που συσσωρεύεται σε συγκεντρώσεις millimolar στους ιστούς 

των φυτών.(47) 

Είναι γνωστή η αντίστροφη σχέση μεταξύ συγκέντρωσης ασκορβικού στα 

φύλλα των φυτών και στην ευαισθησία τους στο Ο3.(47) 

Ο Plochl και οι συνεργάτες (47,52) (2000) πρότειναν ένα μαθηματικό 

μοντέλο το οποίο επιχειρεί να υπολογίσει την δυνατότητα αποτοξίνωσης του 

όζοντος από το σύστημα των αποπλαστών. 

Στο μοντέλο αυτό το οποίο ονομάστηκε SODA (Simulated Ozone 

Detoxification in the Leaf Apoplast) ερευνάται ο ρόλος τους ασκορβικού οξέος 

στους αποπλάστες (καθώς και η αναπλήρωση του) σαν πρώτη γραμμή άμυνας 

των φυτικών οργανισμών απέναντι στο όζον. 

Για το παραπάνω μοντέλο έγιναν οι αποδοχές: 

1) η πρόσληψη όζοντος από την επιδερμίδα είναι αμελητέα 

2) η εισαγωγή του όζοντος γίνεται από τα στομάτια 

3) η πρόσληψη όζοντος είναι ομοιογενής κατά μήκος του φύλλου 

4) οι συγκεντρώσεις του ασκορβικού στην περιοχή του μεσόφυλλου είναι 

ομοιογενείς κατά μήκος του φύλλου 

5) το όζον αντιδρά άμεσα με το ασκορβικό στους αποπλάστες και 

παράγεται διυδρο ασκορβικο οξύ (DHA) 

6) το DHA ανακυκλώνεται και έτσι δεν θεωρείται ότι μειώνεται 

7) αντιδράσεις οι οποίες ανταγωνίζονται αυτή μεταξύ όζοντος ασκορβικού 

θεωρούνται αμελητέες 
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8) το DHA δεν μετατρέπεται σε ασκορβικό στην περιοχή των αποπλαστών 

αλλά επιστρέφει στο εσωτερικό της μεμβράνης για να αναγεννηθεί. 

 

Για να φτάσει το όζον στα κύτταρα και να προξενήσει βλάβες είναι 

αναγκασμένο να υπερπηδήσει τις αντιστάσεις που προβάλει ο φυτικός 

οργανισμός. 

Οι αντιστάσεις που προβάλλονται μπορούν να παρουσιαστούν με την 

παρακάτω σειρά και να εκφραστούν με μαθηματικές εξισώσεις 

- το αέριο στρώμα που υπάρχει πάνω ακριβώς από το  

  έλασμα (R0) 

- το στοματικό διάφραγμα (R1) 

- την αέρια-υδάτινη διεπιφάνεια των κυτταρικών   

  τοιχωμάτων στο μεσόφυλλο (R2) 

- το πλασμάλημμα (R3)(47) 

Στην εικόνα (21) φαίνεται σχηματικά το δίκτυο αυτών των 

αντιδράσεων-αντιστάσεων το οποίο μπορεί να περιγραφεί μαθηματικά με ένα 

σύστημα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων 

 

    
 

όπου kn,ASC  το πρώτο ψευδοποσοστό αντίδρασης του Ο3 με το ASC 

στο διαμέρισμα n  

dn  αφορά την αποτελεσματική απόσταση για διάχυση - άντληση από 

τον αέριο όγκο και την επιφάνεια του φύλλου  

Rn,O3   η αντίδραση – αντίσταση στην διάχυση 
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 Cn,O3  συγκέντρωση του όζοντος 

an-1 συντελεστής κατανομής για το Ο3 μεταξύ ενός κυτταρικού 

διαμερίσματος και του επόμενου 

γενικά an=1 

 

  
ΕΙΚΟΝΑ(21) Σχηματική απεικόνιση του δικτύου αντίστασης αντίδρασης των φυτικών 

 οργανισμών σύμφωνα με το μοντέλο των ( Plochl καισυνεργάτες(2000)). Η πρόσληψη του 
 όζοντος (που υπάρχει στο στρώμα αέρα που βρίσκεται πάνω από την εφυμενίδα ) και η 
 διείσδυση του μέσω των στοματίων στην υποστοματική κοιλότητα, η διάλυση και η 
 αντίδραση του  με το ασκορβικο στην υδατική φάση των κυτταρικών τοιχωμάτων  (αποπλάστες), 
η κατανομή του ασκορβικου (ASC)  μεταξύ των κυτταρικών διαμερισμάτων  στα οποία μεταφέρεται 
με την μορφή του διυδροασκορβικού(DHA) από τον αποπλαστη στο  κυτόπλασμα και η αναγέννηση 
του εκεί (το σύμβολο Cδεικτης αφορά τις αντίστοιχες  συγκεντρώσεις)(47) 

 

 

Σε μελέτες In-vitro παρατηρείται διαφορά στην συγκέντρωση του 

ασκορβικού που εξέρχεται από το κυτόπλασμα προς τον αποπλάστη και στην 

συγκέντρωση του ασκορβικού που οξειδώνεται από το όζον. 

Το ποσοστό του ASC που καταναλώνεται μπορεί να περιγραφεί με την 

παρακάτω εξίσωση.(47) 
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 όπου 

d2 Απόσταση για διάχυση στους μεσοκυττάριους χώρουςP3,AA  η 

διαπερατότητα του πλασμαλήμματος στο AA 

χ  η απόσταση της διείσδυσης του Ο3 μέσα στο κυτταρικό τοίχωμα σε 

χρόνο t 

J0,O3  η ροή του όζοντος από την εξωτερική επιφάνεια του φύλλου που 

εισέρχεται στην περιοχή των αποπλαστών 

σ  ο αριθμός των moles του ASC που καταναλώνονται από ένα mole Ο3 

Φ3 κλάσμα του όζοντος που αντιδρά με το ASC στο κυτταρικό τοίχωμα. 

 

Έτσι η αλλαγή στην συγκέντρωση του DHA στο κυτταρικό τοίχωμα 

μπορεί να υπολογιστεί από την αύξηση του η οποία είναι αποτέλεσμα της 

οξείδωσης του ASC και της ισορροπίας διάχυσης του DHA μεταξύ του 

κυτοπλάσματος και του κυτταρικού τοιχώματος. 

 
Οι δείκτες αφορούν τις κυτταρικές περιοχές όπως φαίνονται στο σχήμα της 

εικόνας (21), και τα c3,DHA c4,DHA είναι οι συγκεντρώσεις του DHA στο κυτταρικό 

τοίχωμα και στο κυτόπλασμα αντίστοιχα 

 P3,DHA  η διαπερατότητα του πλασμαλήμματος από το DHA. 

 

Η αναγέννηση του ασκορβικού στο κυτόπλασμα περιγράφεται από την 

εξίσωση (7) όπου το DHA αντιδρά άμεσα με την ανοιγμένη γλουταθειόνη. 
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K4,GSH=4,9 s-1 όπου δίνει το βαθμό αντίδρασης της γλουταθειόνης με το 

DHA. 

 

Στις εξισώσεις του μοντέλου για τον υπολογισμό της πρόσληψης όζοντος 

από τα φύλλα και του ρόλου του ασκορβικού στην αποτοξίνωση του, 

χρησιμοποιήθηκαν τιμές από την βιβλιογραφία σχετικά με τις τιμές του όζοντος 

στην τροπόσφαιρα, με τις συγκεντρώσεις του ασκορβικού στα φύλλα, καθώς και 

με την αγωγιμότητα των στοματίων και με το πάχος των κυτταρικών τοιχωμάτων, 

κλπ. 

 

Στον πίνακα (5) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, με βάση το μοντέλο 

και τις τιμές των παραμέτρων από την βιβλιογραφία, της συγκέντρωσης του ASC 

στους αποπλαστες, σε μια σειρά κυτταρικών συγκεντρώσεων ASC και 

συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικού όζοντος. 
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C3,ASC (μΜ)   Cec (mM) 

C0,Ο3
 = 0 C0,Ο3

 = 40 C0,Ο3
 = 75 C0,Ο3

 = 150 

0,5 21 16 14 10 

1 42 33 27 20 

2 83 66 56 41 

4 166 136 116 86 

6 249 208 179 135 

8 332 282 245 187 

10 416 357 314 242 

15 623 551 495 393 

20 831 750 683 559 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ (5) προβλέψεις του μοντέλου του Plochl και συνεργατών, της συγκέντρωσης του 
 ασκορβικού στους αποπλαστες (c3ASC ) σε μια σειρά συγκεντρώσεων τροποσφαιρικού όζοντος 
 (c0,O3 ) σε nmol/mol  και ασκορβικου των φύλλων (cec)(47) 
 

Στην εικόνα (22) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διαφόρων 

συγκεντρώσεων όζοντος c0,O3 και στοματικής αγωγιμότητας gsσε μια ροή όζοντος 

Js
0,O3 προς το πλασμάλημμα. Ένα ενδιαφέρον σημείο σε αυτή την προσομοίωση 

είναι η αντίστροφη σχέση μεταξύ Js
0,O3 και cec. 

Σε τιμές c0,O3=75nmol/mol και gs=200mmol/m2 s το κλάσμα του Ο3 το 

οποίο αντιδρά με ASC στο κυτταρικό τοίχωμα (Φ3) παρουσιάζεται με μια 

αύξηση από 7% σε 62% καθώς η cec αυξάνει από 1mM σε 15mM. 

Παρατηρείται επίσης μια γραμμική αύξηση στην Js
0,O3 καθώς ανυψώνεται 

η c0,O3 (εικόνα α) ωστόσο το αντίστοιχο πόσο του Ο3 παραμένει σχεδόν σταθερό. 

Π.χ. 20 mM cec αποδίδει Φ3=74% στα 20 nmol/mol c0,O3 (20ppb) και 61% 

στα 200 nmol/mol c0,O3  (200ppb). 

Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται για την gs στην εικόνα (β). 
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 ΕΙΚΟΝΑ(22) Η επίδραση της 
 (α) συγκέντρωσης του τροποσφαιρικού όζοντος  (c0,O3), και  
 (β) της στοματικής αγωγιμότητας (gs) στην ροή του όζοντος προς 
  το πλασμάλημμα  σε μια σειρά συγκεντρώσεων ασκορβικου στα φύλλα (cec)(47) 

 

Τα αποτελέσματα της παραλλαγής της ανατομίας των φύλλων (επιφάνεια 

μεσόφυλλου (Α4) πάχος κυτταρικού τοιχώματος (l3) και ποσοστό συστροφής 

κυτταρικού τοιχώματος (τ) στην ροή του όζοντος Js
0,O3 προς το πλασμάλημμα, 

παρουσιάζονται στην εικόνα (23). 
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Γενικά παρατηρείται η ροή Js
0,O3 να παρουσιάζει κλίση (να φθίνει) όταν 

υπάρχει αύξηση της επιφάνειας του μεσόφυλλου Α4 και υψηλές συγκεντρώσεις 

ασκορβικού cec. 

15 mM ASC αποτοξινώνουν 80% του εισερχόμενου Ο3 όταν η επιφάνεια 

του μεσοφυλλου Α4 είναι 60m2/m2 και 56% όταν η επιφάνεια του μεσοφυλλου 

είναι 5 m2/m2 . 

Το πάχος των κυτταρικών τοιχωμάτων (l3) στο μεσόφυλλο, παρουσιάζεται 

να έχει μια ισχυρή επίδραση στην ροή Js
0,O3. Όσο παχύτερο είναι, τόσο η ροή 

είναι μικρότερη (εικόνα β). Παρουσιάζεται δηλαδή μια αντίστοιχη παρεμπόδιση 

της ροής όπως εμφανίστηκε με την συγκέντρωση του ασκορβικού. 

Έτσι ένα πάχος κυτταρικού τοιχώματος στο μεσόφυλλο ίσο με 0,1μm, 

κάτω από συνθήκες χαμηλής μοριακής συγκέντρωσης σε ασκορβικό 1 mM ASC, 

παρέχει μικρή προστασία απέναντι στο Ο3 (Φ3=3%). 

Αντίθετα ένα πάχος μεσόφυλλου ίσο με 1 μm, σε συνδυασμό με υψηλή 

συγκέντρωση ασκορβικού στα κύτταρα 20 mM ASC, παρέχει υψηλή προστασία. 

Φ3=100% 

 

Στην εικόνα (c) παρουσιάζεται η μικρή επίδραση των αναδιπλώσεων (τ) 

του κυτταρικού τοιχώματος στην ροή Js
0,O3. Ωστόσο όταν η συγκέντρωση του 

κυτταρικού ασκορβικού (cec) είναι υψηλή, υπάρχει διαφορετική επίδραση σε 

συνδυασμό με τις αναδιπλώσεις στο κυτταρικό τοίχωμα. 

Για παράδειγμα όταν η συγκέντρωση του ασκορβικού είναι 15 mM cec το 

ποσοστό αποτοξίνωσης Φ3 φαίνεται να ποικίλει μεταξύ 47% και 68% με μια 

πεντάπτυχη αναδίπλωση του κυτταρικού τοιχώματος. Ενώ όταν η συγκέντρωση 

του ασκορβικού είναι 1 mM cec ακόμα και αν η αναδίπλωση είναι ίδια με 

προηγούμενα το Φ3 κυμαίνεται μεταξύ 5% και 8%. 
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 ΕΙΚΟΝΑ(23) Η επίδραση (a) της επιφάνειας των κυττάρων του μεσοφυλλου(Α4) 

 (b) του πάχους των κυτταρικών τοιχωμάτων(l3) και (c) της αναδίπλωσης των  
  κυτταρικών τοιχωμάτων (τ)στην ροή (Js

0,O3 )του όζοντος προς το πλασμάλημμα  
 σε μια σειρά συγκεντρώσεων ασκορβικού (cec) στα φύλλα(47) 
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Στην εικόνα (24) παρουσιάζεται το πώς ο όγκος των χλωροπλαστών (V5), 

φαίνεται να επηρεάζει την εσωκυτταρική διαμερισματοποίηση του ασκορβικού 

στα κύτταρα του μεσόφυλλου .Τα αποτελέσματα είναι πιο εμφανή μεταξύ 0,005 

και 0,02 lt/m2 σε συγκέντρωση ασκορβικού cec =15 mM. 

Oταν ο όγκος είναι V5=0,005 lt/m2 η συγκέντρωση του c3,AA είναι 

595μΜ..Οταν ο όγκος είναι V5=0,02 lt/m2 η συγκέντρωση του c3,AA είναι 198 

μΜ.. 

Σαν συνέπεια η ροή (Js
0,O3 ) παρουσιάζεται να αυξάνει παράλληλα με τον 

όγκοV5. Μια συνέπεια η οποία αυξάνεται με την αύξηση του cec. 

Είναι ενδιαφέρον ότι παρόμοια αλλαγή στην συγκέντρωση του c3,AA 

παρατηρείται με την αλλαγή του pH του αποπλάστη. 

Σε αυτή την περίπτωση σε μια συγκέντρωση cec =15 mM όπου το pH είναι 

5,5 η συγκέντρωση του c3,AA είναι ίση με 302 μΜ ενώ σε pH= 6,5 η συγκέντρωση 

του ΑΑ είναι 3600 μΜ  (c3,AA = 3600μΜ). 

Η εικόνα 24β δείχνει ότι η αποτοξίνωση του Ο3 από το ASC στα 

κυτταρικά τοιχώματα μπορεί να είναι ελάχιστη (Φ3<10%) σε χαμηλό pH του 

αποπλάστη (pH <5), ενώ η προστασία απέναντι στο Ο3 που παρέχεται από το 

ασκορβικό μοιάζει να είναι αξιόλογη όταν το pH  του αποπλάστη είναι πάνω από 

6,5 ακόμα και αν η cec είναι χαμηλή. 

Για παράδειγμα όταν cec  = 0,5 και το pH του αποπλαστη 7 το Φ3 είναι 

47%. 

Στην εικόνα (24c) φαίνεται ότι η στοιχειομετρία της αντίδρασης 

ασκορβικου – όζοντος(σ), (αριθμός των moles του ASC που καταναλώνονται από 

ένα mole όζοντος) έχει μια αμελητέα επίδραση στην ροή (Js
0,O3 ). 
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 ΕΙΚΟΝΑ(24) Η επίδραση του  
 (a) όγκου των χλωροπλαστών (V5),  
 (b)pH των αποπλαστών (pH3) και της (σ) στοιχειομετρίας της αντίδρασης 
  ασκορβικο-όζον, στην ροή του όζοντος προς το πλασμάλημμα(Js

0,O3)  
 σε μια σειρά συγκεντρώσεων ασκορβικου(cec) στα φύλλα (47) 
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Το μοντέλο των Plochl και συνεργατών, το οποίο αποτελεί βελτιωμένη 

συνέχεια της δουλειάς του Chameides (1989) και στηρίζεται σε πλήθος 

πειραματικών μελετών, διευκολύνει την ανάλυση της ροής του όζοντος που 

προσκρούει στα κυτταρικά τοιχώματα, υπολογίζοντας την κατανομή του ASC 

(και DHA) μεταξύ διαφόρων υποκυταρικών διαμερισμάτων (περιοχών) και τις 

αλλαγές του ASC στους αποπλάστες. 

Μελλοντικές εργασίες θα έχουν σαν στόχο (επίκεντρο) να εξετάσουν την 

εγκυρότητα του μοντέλου, με πειράματα που θα περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές 

παραμέτρους. 

Στα πλαίσια αυτών των εργασιών θα είναι καλό να εξεταστούν, η 

αντίδραση του όζοντος με άλλα συστατικά των αποπλαστών καθώς και διάφορες 

άλλες αντιδράσεις που καταναλώνουν ASC στους αποπλάστες. Επίσης θα 

μπορούσε να συσχετιστεί το μοντέλο αυτό με άλλα που πραγματεύονται την 

λειτουργία των στοματίων σε σχέση με την φωτοσύνθεση, έτσι ώστε να 

προσομοιωθεί αξιόπιστα η πρόσκρουση του όζοντος στους φυτικούς ιστούς σε 

συνδυασμό με τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν την φυσιολογία των ιστών 

αυτών. 
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3.3. ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΛΑΣΤΗ  

 

Είναι γνωστό ότι στην περιοχή του αποπλάστη υπάρχουν αρκετές ουσίες, 

οι οποίες μπορούν να δράσουν σαν αντιοξειδωτικά εκτός του ασκορβικού και του 

δυ-υδροξυ ασκορβικού. Τέτοιες ουσίες είναι πολυαμίνες και φαινολικές ενώσεις, 

η γλουταθειόνη, καθώς και κάποια ένζυμα (δισμουτάσες, τρανσφεράσες, 

υπεροξειδάσες, καταλάσες κλπ).(57) 

Παρ’ όλους τους μηχανισμούς που υπάρχουν στην φύση, για την 

προστασία των φυτών από οξειδωτικά όπως το όζον και παρ’ όλες τις αντιστάσεις 

που προβάλουν τα φυτά, έχουν παρουσιαστεί βλάβες στους φυτικούς 

οργανισμούς σε οξείες αλλά και χρόνιες εκθέσεις σε όζον, οι οποίες καθιστούν 

τον ρύπο αυτό από τους πιο ανησυχητικούς για τα φυτά. 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί η πορεία του όζοντος, μετά την είσοδο του 

στους φυτικούς ιστούς και η αλυσίδα των επιδράσεων στα υπέργεια και υπόγεια 

όργανα. Θα εξεταστεί η επίδραση του, στην δημιουργία και μεταφορά των 

φωτοσυνθετικών προϊόντων τα οποία έχουν άμεση σχέση με την αύξηση και την 

απόδοση του φυτού αλλά και με την διατροφική του αξία, μια και τα προϊόντα 

της φωτοσύνθεσης αποτελούν πρόδρομες ουσίες των συστατικών του φυτού, τα 

οποία είναι θρεπτικά συστατικά για τον άνθρωπο.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 

Μέχρι σήμερα έχει δοθεί έμφαση στα καταφανή αποτελέσματα του 

όζοντος στα φυτά, όπως είναι οι επιδράσεις στην φυλλική επιφάνεια (κάψιμο, 

νεκρωτικές περιοχές, πρόωρη γήρανση) καθώς και επιδράσεις στην ανάπτυξη και 

στην απόδοση των φυτών. Επίσης έχουν μελετηθεί και παράγοντες που οδηγούν 

σε αλλαγή της απόκρισης των φυτών στο όζον, όπως είναι το διοξείδιο του 

άνθρακα. 

Έχει δημιουργηθεί έτσι μια σημαντική τράπεζα δεδομένων που σχετίζεται 

με τις επιδράσεις του όζοντος στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των φυτών. 

Ελάχιστες είναι οι μελέτες που σχετίζονται με την επίδραση του όζοντος 

στην ποιότητα των παραγόμενων φυτικών προϊόντων διατροφής και ανύπαρκτες 

οι μελέτες που επικεντρώνουν στην επίδραση του όζοντος στην διατροφική αξία 

αυτών των προϊόντων. 

Για τον λόγο αυτό η παρούσα εργασία θα εστιάσει στις μελέτες αυτές, 

ώστε να ερευνήσει τις επιδράσεις του όζοντος στο τομέα ο οποίος αφορά την 

ποιότητα του παραγόμενου τροφίμου και τις επιδράσεις του στην διασφάλιση της 

υγείας του καταναλωτή.  

 

Το όζον είναι ένας από τους πολλούς δυσμενείς παράγοντες που επιδρούν 

στα φυσικά οικοσυστήματα και μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην δομή 

τους και στην ισορροπία τους.  

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό να 

επηρεαστούν τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά των διαφόρων 

εδώδιμων μερών των φυτών από το όζον, είναι αναγκαίο να σκιαγραφηθούν οι 

λειτουργίες της δημιουργίας τους, της μεταφοράς και αφομοίωσης τους στον 

φυτικό οργανισμό. 



 77

Η δέσμευση του άνθρακα και η μεταφορά του είναι μια εξαιρετικά 

σύνθετη διαδικασία στα φυτά και καθορίζει το πέρασμα από την ανόργανη στην 

οργανική ύλη. 

Η πιο διαδεδομένη υπόθεση σχετικά με την κατανομή του άνθρακα στα 

φυτά ,η οποία είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών είναι 

αυτή του «καταμερισμένου ελέγχου».(58) Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η 

κατανομή του άνθρακα στα διάφορα όργανα αποθήκευσης - προορισμού 

ελέγχεται και από τις απαιτήσεις των οργάνων αποθήκευσης (δραστηριότητα και 

μέγεθος) και από την πηγή (όργανα παραγωγής-αφομοίωσης θρεπτικών 

συστατικών) η οποία είναι κατά βάση φωτοσυνθετικό όργανο(πχ φύλλα). 

Τα επίπεδα των υδατανθράκων, επιδρούν στην ρύθμιση της έκφρασης των 

γονιδίων και παρέχουν ένα μηχανισμό για τον έλεγχο της κατανομής των πόρων 

μεταξύ των πηγών (όργανα παραγωγής υδατανθράκων) και των δεξαμενών 

(όργανα κατανάλωσης και αποθήκευσης υδατανθράκων). 

Οι υδατάνθρακες που ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων, έχουν άμεσο 

και έμμεσο ρόλο στο μεταβολισμό των σακχάρων και κατ’ επέκταση παίζουν 

ρόλο στην αντίδραση του φυτού στο οξειδωτικό στρες (επίδραση όζοντος) καθώς 

και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Η ρύθμιση του μεταβολισμού εμπεριέχει μονοσακχαρίτες κυρίως εξόζες 

και εξοκινάσες. Οι υδατάνθρακες σαν δείκτες, μπορούν να βοηθήσουν στην 

κατανόηση των αλλαγών στην κατανομή των πόρων, σαν απάντηση του φυτικού 

οργανισμού στο στρες του όζοντος. 

Γενικά η μείωση τον υδατανθράκων, οδηγεί σε μια ενεργοποίηση 

(αυξητική τάση) των γονιδίων που σχετίζονται με την φωτοσύνθεση, 

κινητοποίηση και εξαγωγή, ενώ αύξηση των υδατανθράκων οδηγεί σε μια 

ενεργοποίηση (μειωτική τάση) των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την 

αποθήκευση και την χρήση των προϊόντων της φωτοσύνθεσης.(εικ25). 

Διαμέσου της μεταβολής της  έκφραση των γονιδίων, η δραστηριότητα 

των πηγών και των δεξαμενών μπορεί ουσιαστικά να μεταβληθεί, επιτρέποντας 

στα φυτά να ρυθμίσουν το σχέδιο ανάπτυξης τους, σύμφωνα με τα ποσά του 

άνθρακα που έχουν διαθέσιμα.(58) 
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 EIKONA(25) Η διαδικασίες στις πηγές (όργανα παραγωγής) και στις δεξαμενές   

 (όργανα κατανάλωσης και αποθήκευσης) οι οποίες είναι κάτω από τον έλεγχο 
  των υδατανθράκων. Τα καθοδικά τόξα δείχνουν την «προς τα κάτω ρύθμιση 
  των γονιδίων» σαν απάντηση στα υψηλά ή χαμηλά ποσά υδατανθράκων, 
  ενώ τα ανοδικά τόξα παρουσιάζουν την «προς τα πάνω ρύθμιση» των γονίδιων 
  σαν απάντηση στα υψηλά ή χαμηλά ποσά υδατανθράκων (58) 
 

Σύμφωνα λοιπόν με το γενικό αυτό μοντέλο της δραστηριότητας των 

πηγών και δεξαμενών, η μείωση των υδατανθράκων ενεργοποιεί φωτοσυνθετικά 

ένζυμα στους ιστούς παραγωγής (πηγές), ενώ η μείωση των επιπέδων των 

υδατανθράκων, διεγείρουν την αποθήκευση και την χρήση στους ιστούς των 

δεξαμενών. 

Οι υδατάνθρακες επίσης αυτοί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες 

που δίνουν πληροφορίες για τις αλλαγές στην διαθεσιμότητα σημαντικών 

θρεπτικών όπως το άζωτο. 

Η αυξημένη πρόσληψη και η διαθεσιμότητα ανόργανου αζώτου, στους 

ιστούς των φύλλων, ευνοεί την σύνθεση αμινοξέων κατά την λειτουργία της 

γλυκονεογένεσης, οδηγώντας σε μια μείωση της ποσότητας των υδατανθράκων 

στους ιστούς πηγής. Αυτό επιδρά δυσμενώς στην κατανομή των υδατανθράκων 
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στους ετερότροφους ιστούς όπως είναι οι ρίζες αλλά και σε άλλους ιστούς όπως 

οι καρποί. 

Η μείωση της κατανομής στις ρίζες έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένη 

ενεργοποίηση  των γόνων και μείωση της ανάπτυξης των ριζών. Έτσι ευνοείται η 

ανάπτυξη του υπέργειου μέρους του φυτού εις βάρος της ρίζας (ανισορροπία 

ανάπτυξης βλαστού – ρίζας) κάτι που παρουσιάζεται συνήθως όταν τα επίπεδα 

αζώτου είναι υψηλά. 

Αντίστοιχα μια μείωση στο ανόργανο άζωτο στα φύλλα, οδηγεί σε μείωση 

της σύνθεσης αμινοξέων και σε αύξηση της διαθεσιμότητας υδατανθράκων οι 

οποίοι μπορούν να μεταφερθούν σε ετερότροφους ιστούς συμπεριλαμβανομένων 

και των ριζών. 

Η αυξημένη πλέον διαθεσιμότητα άνθρακα στις ρίζες οδηγεί σε μια 

αυξήμενη ενεργοποίηση των γονιδίων που σχετίζονται με την αποθήκευση και 

την χρήση κάτι που οδηγεί σε αύξηση της ανάπτυξης των ριζών και αύξηση της 

απόκτησης αζώτου. 

Αν και οι δείκτες που αφορούν την ρύθμιση της ανάπτυξης μπορούν να 

προέρχονται εξίσου και από τις πηγές και τις δεξαμενές, η περιοχή δράσης του 

όζοντος είναι τα φύλλα και επομένως εκεί είναι η περιοχή που εμφανίζονται τα 

άμεσα αποτελέσματα της επίδρασης του όζοντος.  

Στους ιστούς που δε εκτίθενται άμεσα στο όζον, οι επιδράσεις του είναι 

έμμεσες και σχετίζονται με τις αλλαγές στην κατανομή των προϊόντων 

φωτοσύνθεσης και τον επηρεασμό του συστήματος φόρτωσης των φλοιωμάτων. 

Η διαφορά ανάμεσα στα πρωτογενή και δευτερογενή αποτελέσματα είναι 

σημαντική, αφού καθορίζει χρονολογικά την δυναμική των μηχανισμών 

αντίστασης οι οποίοι εμφανίζονται να συμβαίνουν πρώτα στους βλαστούς του 

φυτού. 

Παρακάτω, ακολουθώντας την πορεία του άνθρακα από την στιγμή της 

πρόσληψης του από την ατμόσφαιρα στα φύλλα και της μεταφοράς του σε 

άλλους ιστούς του φυτού, θα γίνει προσπάθεια με την βοήθεια των 

υδατανθράκων (δείκτες), να κατανοηθεί το πώς το όζον επιδρά στην κατανομή 

του άνθρακα και στην φυσιολογία του φυτού.  
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4.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  

 

Το όζον προκαλεί φυσιολογικές αλλαγές στα φύλλα που έχουν σαν 

αποτέλεσμα να πλήττουν την ισχύ της πηγής και κατ’ επέκταση το ποσό του 

άνθρακα που είναι διαθέσιμο για τους ιστούς των δεξαμενών. Οι αλλαγές 

συμπεριλαμβάνουν μείωση του άνθρακα που αφομοιώνεται, αύξηση του 

μεταβολικού κόστους της διαδικασίας αφομοίωσης, μείωση της φόρτωσης των 

φλοιωμάτων.(58) 

 

 

4.1.1. Μείωση της αφομοίωσης του άνθρακα (διοξείδιο του 

άνθρακα) 

Το όζον επιδρά στην αφομοίωση του άνθρακα μεταβάλλοντας την 

στοματική αγωγιμότητα, μειώνοντας την δραστηριότητα και την συγκέντρωση 

της Rubisco (1,5 διφωσφορική καρβοξυλάση της ριβουλόζης) και προωθώντας 

τον γηρασμό των φύλλων.  

Η αντίδραση του φυτού που σχετίζεται με τα στομάτια, εμποδίζει την 

επέκταση του όζοντος στα όργανα στόχους και μπορεί να χαρακτηριστεί σαν 

μηχανισμός προστασίας.  

Το όζον μειώνοντας την στοματική αγωγιμότητα στα φυτά ,μειώνει την 

πρόσληψη του όζοντος αλλά μειώνεται ταυτόχρονα και η αφομοίωση διοξειδίου 

του άνθρακα.  

 Η μειωμένη στοματική αγωγιμότητα, σαν απάντηση στο Ο3, μπορεί να 

οδηγήσει σε μεταβολές μεγαλύτερες στην φωτοσύνθεση και στην εσωτερική 

συγκέντρωση του CO2 (Ci) από αυτές που πιθανά θα προκαλούσε η απ’ευθείας 

επίδραση (του όζοντος) στα κύτταρα που σχετίζονται με τις παραπάνω 

λειτουργίες . 

Μελέτες στο καλλωπιστικό Πλατάνγκο (Plantago major) (59)έχουν δείξει 

ότι υπάρχουν και άμεσες επιδράσεις στο σύστημα των στοματίων αλλά και 

έμμεσες στην Rubisco και στο CO2 στο εσωτερικό του φυτού. 



 81

Αν και η μείωση της στοματικής αγωγιμότητας, μειώνει την παραπέρα 

πρόσληψη του όζοντος και τον κίνδυνο που συνεπάγεται, ταυτόχρονα η μείωση 

της αφομοίωσης του CO2 πιθανά οδηγεί σε αύξηση της φωτοαναπνοής και της 

παραγωγής φωσφογλυκολικού.  

Η παρατεινόμενη έκθεση σε Ο3 μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της 

στοματικής αγωγιμότητας και μείωση του στοματικού ελέγχου. Καθυστερημένο 

κλείσιμο και απώλεια του στοματικού ελέγχου οδηγεί σε αύξηση της διαπνοής. Η 

απώλεια νερού εξαιτίας των παραπάνω αλλαγών, μπορούν να έχουν σαν 

αποτέλεσμα αλλαγές στην λιγνίνη που περιέχεται στα καταφρακτικά κύτταρα, 

αλλάζοντας έτσι την σχέση μεταξύ του κλεισίματος των καταφρακτικων 

κυττάρων και του νερού. 

Κάτι τέτοιο όμως εκθέτει το φυτό και σε στρες έλλειψης νερού αλλά και 

αυξημένη πρόσληψη όζοντος . 

Ο άλλος δρόμος μέσω του οποίου το όζον επηρεάζει την αφομοίωση (και 

κατ' επέκταση την ευρωστία της πηγής) (εικ.26), είναι διαμέσου της μείωσης της 

πρωτεϊνικής σύνθεσης η οποία σχετίζεται με τα φωτοσυνθετικά ένζυμα. 
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 ΕΙΚΟΝΑ(26) Διαγραμματική αναπαράσταση των διαδικασιών και των αποθηκών στις  

  πηγές και στις δεξαμενές οι οποίες επηρεάζονται από την έκθεση στο όζον. 
 Το πρόσημο (+) σημειώνει την αύξηση του ρυθμού της συγκεκριμένης διαδικασίας ή  

 την αύξηση του μεγέθους της αποθήκης. Το πρόσημο (-) αντίθετα δείχνει μείωση του 
 ρυθμού της συγκεκριμένης διαδικασίας ή μείωση του μεγέθους της αποθήκης. Το διπλό 
 πρόσημο δείχνει ότι έχουν αναφερθεί και αυξήσεις και μειώσεις με την επίδραση του  
 όζοντος. Τα πρωτεύοντα αποτελέσματα στους βλαστούς (10) διακρίνονται από τα   
 δευτερεύοντα στις ρίζες(20) ενώ η κύρια περιοχή δράσης του όζοντος είναι στα φύλλα.(58) 

 

Στην υποστοματική κοιλότητα το όζον μετατρέπεται στους αποπλάστες σε 

Η2Ο2,οργανικές ρίζες και άλλα χημικά ενεργά συστατικά.(60,61) Αυτά τα χημικά 

ενδιάμεσα, ειδικά οι ελεύθερες ρίζες έχουν μικρό χρόνο ζωής και αντιδρούν 

γρήγορα με τις πρωτεΐνες και με τα λιπίδια των μεμβρανών των κυττάρων του 

μεσόφυλλου.(60) 
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Η υποβάθμιση των χλωροπλαστών πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά 

γεγονότων που ξεκινάει με την βλάβη του πλασμαλήματος και βέβαια έχει σαν 

αποτέλεσμα την μείωση της φωτοσύνθεσης .(62) 

Έτσι λοιπόν η μείωση της αφομοίωσης, είτε εξαιτίας της υποβάθμισης της 

Rubisco είτε εξαιτίας των βλαβών στα κύτταρα του μεσόφυλλου και τους 

χλωροπλάστες μετά από παρατεινόμενη έκθεση σε όζον, οδηγεί σε μείωση της 

ισχύος της πηγής (φωτοσυνθετικά όργανα), πράγμα που με την σειρά του θα 

οδηγήσει σε μείωση της διαθεσιμότητας του άνθρακα που μπορεί να μεταφερθεί 

στα όργανα δεξαμενές.  

Το όζον μπορεί να μειώσει την αφομοίωση(CO2, προϊόντων 

φωτοσύνθεσης) μειώνοντας επίσης τον χρόνο ζωής των φύλλων και προάγοντας 

τον γηρασμό τους . 

Κάποια είδη φυτών μετριάζουν την ζημία του πρόωρου γηρασμού των 

φύλλων τους, παράγοντας νέο φύλλωμα, ωστόσο για την πλειονότητα των φυτών 

η μείωση της φυλλικής μακροζωίας μειώνει την άμυνα στην πολιορκία του 

όζοντος μια και η αφομοίωση είναι μια λειτουργία ανάλογη με την διάρκεια της 

φωτοσύνθεσης. (62) 

 

4.1.2. Αύξηση του μεταβολικού κόστους  

Αρκετές από τις διαδικασίες που συμβαίνουν στα φύλλα φυτών που έχουν 

εκτεθεί σε όζον, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε μια αύξηση των απαιτήσεων σε 

άνθρακα στα φύλλα καθώς και σε αύξηση της ισχύος των δεξαμενών χρήσης στα 

φύλλα. Έτσι μειώνεται περαιτέρω η μεταφορά άνθρακα στα όργανα αποθήκευσης 

καθώς και στη ρίζα. (62) 

Παράγοντες που αυξάνουν την κατανάλωση άνθρακα στα φύλλα, είναι οι 

διαδικασίες επανόρθωσης των ζημιών (ανθεκτικότητα) που προξενούνται από το 

όζον, όπως είναι η σύνθεση αντιοξειδωτικών ουσιών και άλλων δευτερευόντων 

ουσιών που σχετίζονται με την άμυνα (αποφυγή, ακύρωση του κινδύνου) του 

φυτικού οργανισμού απέναντι στο όζον. 

Το κόστος σε άνθρακα που σχετίζεται με τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης 

της βλάβης (εξαιτίας της έκθεσης σε όζον), είναι πιθανά μικρότερο από το κόστος 
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που σχετίζεται με τους μηχανισμούς αποφυγής της βλάβης όπως είναι η σύνθεση 

αντιοξειδωτικών.(61) 

Εν τούτοις και οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας και οι μηχανισμοί αποφυγής 

αυξάνουν τις απαιτήσεις σε άνθρακα στα βλαστικά όργανα. (62) 

 

4.1.3.Αυξημένο κόστος που σχετίζεται με τους μηχανισμούς 

επιδιόρθωσης 
 

Το όζον διεγείρει τα βιοσυνθετικά μονοπάτια τα οποία παρέχουν ενώσεις 

άνθρακα σαν βοήθεια στην διαδικασία άμυνας και επιδιόρθωσης των βλαβών από 

την έκθεση. 

Η παραγωγή φαινολικών ενώσεων αυξάνεται και η βιοσύνθεση της 

λιγνίνης διεγείρεται σαν αποτέλεσμα της αύξησης της δραστηριότητας ενζύμων 

όπως είναι η φαινυλαλανίνη, η λυάση της αμμωνίας κα. Αυξάνεται επίσης η 

δραστηριότητα της ΡΕΡ - καρβοξυλάσης σαν αποτέλεσμα της μεταβολής της 

διαδικασίας παραγωγής σακχαρόζης σε διαδικασία που υποστηρίζει την άμυνα 

και την επιδιόρθωση. Η επιδιόρθωση οδηγεί σε απώλεια προϊόντων 

φωτοσύνθεσης  λόγω της αναπνοής στο φύλλωμα. Στο κοινό φασόλι (P. vulgaris) 

οι δαπάνες της αναπνοής αυξάνουν περίπου 25% στα φύλλα που εκτίθενται σε 

Ο3.
 (62) 

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με την αντιστάθμιση των βλαβών είναι 

δυνατό επίσης να αυξήσουν την κατακράτηση άνθρακα στους βλαστούς . 

Στο μοντέλο πηγής – δεξαμενής η μείωση αφομοίωσης άνθρακα και η 

ποσότητα των υδατανθράκων μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση  των ενζύμων 

της Rubisco (εικ 25,26). Η αυξημένη παραγωγή και ανακύκλωση των 

φωτοσυνθετικών ενζύμων μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση των απαιτήσεων σε 

άνθρακα και άζωτο στους χλωροπλάστες των φύλλων.  

Το όζον έχει αυξήσει την συγκέντρωση του Ν στους βλαστούς του Pinus 

halepensis και Ρonderosa pine (κωνοφόρα είδη). 

Η αυξημένη πρωτεϊνική σύνθεση επίσης υποστηρίζεται από την αυξημένη 

δραστηριότητα της ΡΕΡ καρβοξυλάσης σε απάντηση της έκθεσης σε όζον.(58) 
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4.1.4.Αυξημένο κόστος που σχετίζεται με τους μηχανισμούς 

 άμυνας ( μηχανισμός σύνθεσης αντιοξειδωτικών) 
 

Τα φυτά μπορούν να αποφύγουν το στρες που σχετίζεται με την έκθεση σε 

όζον, συνθέτοντας αντιοξειδωτικα συστατικά ικανά να δεσμεύσουν τις ελεύθερες 

ρίζες πριν αντιδράσουν με τα λιπίδια των μεμβρανών. Κάποια από αυτά τα 

αντιοξειδωτικά, έχουν μεγαλύτερο κόστος σύνθεσης και άλλα μικρότερο αλλά 

και τα μεν και τα δε, έχουν μεγαλύτερο κόστος σε άνθρακα από ότι οι μηχανισμοί 

επιδιόρθωσης που διορθώνουν την βλάβη αφού έχει συμβεί. 

Η διαδικασία σύνθεσης των αντιοξειδωτικών συστατικών, επιφέρει 

μετακίνηση και χρησιμοποίηση υδατανθράκων από άλλες μεταβολικές 

διαδικασίες. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν αναγνωρίσει το ενδογενές ισοπρένιο σαν ένα 

αντιοξειδωτικό, το οποίο προστατεύει από το όζον σε χαμηλές συγκεντρώσεις. 

Όταν η σύνθεση του ισοπρενίου αναχαιτίζεται, αυξάνεται η ευαισθησία των 

φύλλων στο όζον. Όταν το ισοπρένιο ήταν παρόν το Η2Ο2 καθώς και η 

υπεροξείδωση των λιπιδίων μειώνεται. 

Το ποσοστό του άνθρακα το οποίο είναι διαθέσιμο για άμυνα και 

επιδιόρθωση των βλαβών, επηρεάζει τον βαθμό απάντησης στο όζον. Ο 

Tingey(61) και οι συνεργάτες του το 2002, βρήκαν ότι το κοινό φασόλι ήταν 

περισσότερο ευαίσθητο στο Ο3 κατά την διάρκεια του γεμίσματος των λοβών, 

παρά κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Κατά την διάρκεια του 

γεμίσματος των λοβών το φυτό έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θρεπτικά και 

διαθεσιμότητα σε άνθρακα. Έτσι την εποχή εκείνη δεν έχει διαθέσιμο άνθρακα 

για να ενισχύσει τα συστήματα άμυνας και επιδιόρθωσης, με αποτέλεσμα να είναι 

περισσότερο ευαίσθητο στο όζον και να παρουσιάζει τα τυπικά συμπτώματα της 

έκθεσης, όπως οι νεκρώσεις στα φύλλα. Εκτός από το φασόλι και σε άλλα φυτά 

έχει συσχετιστεί ο βαθμός επίδρασης του όζοντος με το στάδιο ανάπτυξης του 

φυτού.(58) 
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4.1.5.Μείωση της φόρτωσης των φλοιωμάτων 

Θεωρείται ότι το όζον εμποδίζει την φόρτωση των φλοιωμάτων κυρίως 

μέσω της βλάβης των πλασμοδεσμών στα κύτταρα του μεσόφυλλου(63) (εικ27). 

Σε πολλές μελέτες έχει παρουσιαστεί αύξηση των  συγκεντρώσεων διαλυτών 

σακχάρων στα φύλλα καθώς και κατακράτηση των υδατανθράκων σε αυτά, όταν 

εκτέθηκαν σε όζον.Σύμφωνα με το μοντέλο πηγής – δεξαμενής η μείωση της 

φόρτωσης των φλοιωμάτων και η αύξηση της συγκέντρωσης των υδατανθράκων 

στα φύλλα, οδηγεί σε ανάσχεση της φωτοσύνθεσης. Έχει προταθεί ότι η 

μειωμένη έξοδος της σακχαρόζης από τα φύλλα και η επακόλουθη αύξηση της σε 

αυτά καθώς και η ανακύκλωση της είναι υπεύθυνα για την μείωση της 

φωτοσύνθεσης στα φυτά που έχουν εκτεθεί σε αυξημένα επίπεδα όζοντος(58) . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ(27)Οι μηχανισμοί αποφυγής 
και ανθεκτικότητας  στο φύλλωμα των 
φυτών που εκτίθενται σε όζον  
οδηγούν σε αλλαγές στην μεταφορά 
προς τους ιστούς των δεξαμενών. Η 
διαδικασία επισκευής (ανθεκτικότητα) 
καθώς και η διαδικασία σύνθεσης 
αντιοξειδωτικών ουσιών(αποφυγή) 
είναι συσχετισμένες με κατανάλωση 
άνθρακα .Το κλείσιμο των στοματίων 
δεν έχει πιθανά μεταβολικό κόστος 
αλλά έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση 
της αφομοίωσης (58) 
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4.1.6. Περίληψη της δραστηριότητας πηγών – δεξαμενών 

Τα φύλλα είναι η περιοχή της άμεσης δράσης του όζοντος και καθορίζει 

τον ανεφοδιασμό των πηγών με υδατάνθρακες καθώς και την κατανομή τους σε 

άλλα μέρη του φυτού.(εικ26) Το όζον μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία των 

στομάτων οδηγώντας σε αλλαγές στην αφομοίωση και στην αποτελεσματικότητα 

χρήσης του νερού. Η υπεροξείδωση των λιπιδίων και οι βλάβες στο 

πλασμάλημμα των κυττάρων του μεσόφυλλου, οδηγούν σε αυξημένο κόστος 

επιδιόρθωσης και εισαγάγουν μια ακολουθία γεγονότων που καταλήγουν σε 

βλάβη των χλωροπλαστών. Η δραστηριότητα των φωτοσυνθετικών ενζύμων 

μειώνεται. Μειώνεται επίσης η αφομοίωση CO2 και αυξάνεται πιθανά η ισχύς 

των δεξαμενών χρήσης – κατανάλωσης των φύλλων σε σχέση με τους 

υδατάνθρακες και το άζωτο για την σύνθεση πρωτεϊνών(εικ26).  

Τα αντιοξειδωτικα συστήματα μπορούν να προστατέψουν στους ιστούς 

από τις βλάβες, αλλά αξιώνουν μεγάλη κατανάλωση άνθρακα για την σύνθεση 

τους. Το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με την επιδιόρθωση των μεμβρανών, 

την σύνθεση πρωτεϊνών και αντιοξειδωτικών, η μείωση  της φωτοσύνθεσης και η 

μειωμένη φόρτωση των φλοιωμάτων οδηγούν σε μια μείωση της μεταφοράς 

προϊόντων φωτοσύνθεσης και άνθρακα σε αποθηκευτικά όργανα του υπέργειου 

τμήματος του φυτού αλλά και στις ρίζες (εικ27). 
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4.2. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 

 ΦΥΤΟΥ 

 

Το όζον μεταβάλει το ισοζύγιο μεταξύ πηγής και δεξαμενής των 

προϊόντων φωτοσύνθεσης και έχει σαν κύριο αποτέλεσμα την συγκράτηση 

περισσότερου άνθρακα στα υπέργεια μέρη του φυτού και μείωση της κατανομής 

του στα υπόγεια όργανα.(58) Η μείωση της κατανομής του άνθρακα στις ρίζες 

συμβαίνει αρκετά νωρίς και σε κάποιες περιπτώσεις η ανάπτυξη της απόκρισης 

της ρίζας εμφανίζεται νωρίτερα από τα συμπτώματα στους βλαστούς. Η 

μειωμένη κατανομή άνθρακα στις ρίζες έχει και σαν συνέπεια την μειωμένη ροή 

άνθρακα στο έδαφος. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να μεταβάλει κάποιες από τις 

φυσιολογικές διαδικασίες που συμβαίνουν στο έδαφος καθώς και να επηρεάσει 

τους μικροοργανισμούς του εδάφους και της ριζόσφαιρας. 

Σε περιοχές που δοκιμάζονται από χρόνια υψηλή έκθεση σε όζον, έχει 

παρατηρηθεί ότι η μειωμένη μετακίνηση άνθρακα προς τις ρίζες εξαιτίας 

αυξημένων επιπέδων όζοντος στην ατμόσφαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

μικρότερο ριζικό σύστημα, σε μικρότερα φυτά, και σε μικρότερη ροή άνθρακα 

προς το έδαφος. Για τους περισσότερους μικροοργανισμούς του εδάφους ο 

άνθρακας είναι περιοριστικός παράγοντας για την επιβίωση τους. Έτσι μια 

μακρόχρονη έκθεση σε όζον θα οδηγούσε σε αποσύνθεση της παλαιότερης 

οργανικής ύλης του εδάφους μειώνοντας έτσι τον άνθρακα που κατακρατείται 

στο έδαφος(58).  

Η παραπάνω διαδικασία είναι δυνατό να επηρεάσει ολόκληρο το 

οικοσύστημα, ωστόσο επικεντρώνοντας στα εδώδιμα όργανα των φυτών, θα 

εξεταστούν παρακάτω διάφορα καλλιεργούμενα είδη σημαντικά για την 

Μεσόγειο και την Ευρώπη γενικότερα  

Θα γίνει αναφορά στην επίδραση του όζοντος στην ανάπτυξη και στην 

απόδοση τους και θα εξεταστούν οι μεταβολές στα θρεπτικά συστατικά τους.  

Τα φυτά που εξετάζονται μπορούν να χωριστούν σε δυο ομάδες ανάλογα 

με το εδώδιμο μέρος τους . 
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Στην πρώτη ομάδα μελετούνται φυτά των οποίων καταναλώνεται ο καρπός 

όπως είναι το σιτάρι, το καρπούζι. Στην ίδια ομάδα θα εξεταστεί και η πατάτα, 

της οποίας καταναλώνουμε τους κονδύλους. Και οι καρποί και οι κόνδυλοι για να 

αναπτυχθούν απαιτείται η μεταφορά φωτοσυνθετικών προϊόντων από τον τόπο 

παραγωγής τους στο όργανο κατανάλωσης –αποθηκεύσης (καρποί, κόνδυλοι). Η 

διαδικασία αυτή όπως φάνηκε επηρεάζεται από το όζον. 

Στην δεύτερη ομάδα μελετάται η επίδραση του όζοντος, σε φυλλώδη 

λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι). Τα συστατικά των φύλλων τα οποία αποτελούν τις 

εισόδους του όζοντος ,υπόκεινται στις άμεσες επιδράσεις του όζοντος.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Solanaceae) 

Η οικογένεια Solanaceae περιλαμβάνει πολλά γένη και περίπου 2500 είδη 

που φύονται σε όλο τον κόσμο . Κατάγονται κυρίως από την Αμερική και είναι 

πόες, θάμνοι, αλλά και δέντρα. Πολλά από αυτά τα είδη έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για τον άνθρωπο, μια και καταναλώνονται ως τροφή (πατάτες, ντομάτες, πιπεριές 

και λοιπά) και άλλα είναι σημαντικά εξαιτίας των αλκαλοειδών τους (όπως ο 

καπνός ). 

Παρακάτω εξετάζεται η επίδραση του όζοντος σε δυο είδη της 

οικογένειας, ευρείας κατανάλωσης για την Ευρώπη (πατάτα) και για τον 

μεσογειακό χώρο (ντομάτα). 

 

1.1. ΠΑΤΑΤΑ (solanum tuberosum) 

Οι έρευνες που σχετίζονται με τις επιδράσεις του όζοντος στα 

καλλιεργούμενα φυτά, επικεντρώνονται σε εκείνα τα είδη τα οποία έχουν 

ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον και η απόδοση τους είναι σημαντική για την 

διατροφή του ανθρώπου. 

Η πατάτα είναι η δεύτερη σημαντικότερη καλλιέργεια στην Ευρώπη 

(παραγωγή σε τόνους ) μετά το σιτάρι  και η τέταρτη στον κόσμο, μετά το σιτάρι, 

το ρύζι και το καλαμπόκι. 

Αποτελεί μια πλούσια πηγή υδατανθράκων (5% των καθημερινών 

αναγκών σε ενέργεια) για τους Ευρωπαίους και την κύρια πηγή βιταμίνης C για 

τους λαούς της βόρειας Ευρώπης. Επίσης συνεισφέρει σημαντικά και στην 

πρωτεϊνική διατροφή των ανθρώπων μια και η πρωτεΐνη των κονδύλων της, 

εκφρασμένη σε ξηρό βάρος, είναι τόσο υψηλή όσο στα σιτηρά και η σύνθεση της 

σε αμινοξέα είναι από φυσιολογική άποψη πολύτιμη. 
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Η πατάτα είναι ένα είδος με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα σε 

υδατάνθρακες και το σύστημα των αποπλαστών για την φόρτωση των στοιχείων 

μεταφοράς (phloem) βασίζεται στην μεταφορά σακχαρόζης.(11,64) 

Η πατάτα επίσης χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα στην βιομηχανία, όχι 

μόνο για άμεση κατανάλωση αλλά και γιατί περιέχει μεγάλο ποσοστό αμύλου, 

οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές. 

Η βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί την πατάτα εκτός των άλλων για την 

παραγωγή τσιπς και προτηγανισμένης πατάτας. Γι’ αυτές τις χρήσεις, η ποιότητα 

είναι πολύ σημαντική και το περιεχόμενο της ξηρής ύλης πρέπει να είναι υψηλό 

για να αποφευχθεί η απορρόφηση μεγάλης ποσότητας λίπους κατά την 

επεξεργασία. 

Αντίθετα επειδή οι μονοσακχαρίτες (φρουκτόζη ,γλυκόζη) καθορίζουν το 

χρώμα των τηγανισμένων πατατών ,επιδιώκεται να είναι σε χαμηλά επίπεδα, μια 

και όταν η συγκέντρωση τους είναι αυξημένη, προσδίδουν στα τηγανισμένα 

προϊόντα ένα σκούρο ανεπιθύμητο χρώμα. 

Ένα άλλο στοιχείο που καθορίζει την ποιότητα των κονδύλων, είναι η 

περιεκτικότητα σε γλυκοαλκαλοειδή (τοξικά συνήθως συστατικά) της 

οικογένειας Solanaceae. Χαμηλή περιεκτικότητα σε σολανίνη ενισχύει την καλή 

γεύση της πατάτας, ενώ υψηλή οδηγεί σε μια πικρή γεύση. Η δε σολανίνη έχει 

ενοχοποιηθεί για γαστρεντερίτιδες αλλά ακόμα και για εμφάνιση καρκίνων μετά 

από χρόνια κατανάλωση. (11) 

Η έκθεση σε όζον, είναι πολύ πιθανό να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην 

διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων των παραπάνω ουσιών στους κονδύλους. 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες που 

εξετάζουν την επίδραση των αυξημένων συγκεντρώσεων όζοντος στα φυτά της 

πατάτας. 

Έχουν ερευνηθεί οι επιδράσεις στην απόδοση, στην αφομοίωση θρεπτικών 

συστατικών και στην ανακατανομή τους στους φυτικούς ιστούς.  

Έχει εξεταστεί επίσης η ποιότητα των κονδύλων και η συσσώρευση σε 

αυτούς υδατανθράκων (σημαντικό θρεπτικό συστατικό το οποίο καθορίζει την 

ποιότητα αλλά και την απόδοση των κονδύλων). 
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Σε μερικές μελέτες έχουν ερευνηθεί οι συνδυασμένες επιδράσεις CO2 και 

Ο3. Γενικά αυτά τα πειράματα έχουν δείξει ότι αυξημένο CO2 εξισορροπεί μερικά 

τις δυσμενείς επιδράσεις του όζοντος. (11) 

  

 Πρόγραμμα CHIP 

Στα πλαίσια του προγράμματος CHIP (Changing Climate and Potential 

Impacts on Potato Yield and Quality) υπό την αιγίδα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε φυτά πατάτας, σε εφτά περιοχές της Ευρώπης, για 

την απόδοση τους και την ποιότητα των κονδύλων τους σε σχέση με την αύξηση 

του τροποσφαιρικου όζοντος. 

Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν συστήματα OTC (open – top 

champers) καθώς και συστήματα FACE (Free Air Carbon dioxide Enrichment). 

Στα OTCς τα φυτά αναπτύχθηκαν κάτω από περιβαλλοντικές 

συγκεντρώσεις CO2  και Ο3 ή κάτω από συνθήκες αυξημένων συγκεντρώσεων 

διοξειδίου και όζοντος. 

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να μελετηθεί αντίδραση των φυτών στις 

παρούσες αλλά και στις μελλοντικές συγκεντρώσεις των CO2 , Ο3. 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ (6) Περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα στα πλαίσια του προγράμματος CHIΡ.  
Στον πίνακα παρουσιάζεται η προέλευση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την στατιστική 
ανάλυση που αφορούσε την περιεκτικότητα στους κονδύλους υδατανθράκων, οργανικών οξέων, 
αλκαλοειδών καθώς και άλλων συστατικών. 
a  μόνο ξηρή ύλη που περιέχεται σε κονδύλους >50mm(65) 
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1.1.1. Επίδραση του όζοντος στην αφομοίωση και στην 

 ανακατανομή των ανόργανων θρεπτικών  συστατικών στην 

 πατάτα  

 

Σε πέντε περιοχές έγινε ανάλυση σε διαφορετικά μέρη του φυτού για 

μακροστοιχεία συστατικά (N,P,K,Ca,Mg) και για ιχνοστοιχεία (Mn, Zn,Fe). 

Στην εργασία του Fangmeier(2002) (45) και των συνεργατών του, γίνεται 

μια λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων από το πρόγραμμα CHIP και συνάγονται 

συμπεράσματα από την παρατήρηση των επιδράσεων του Ο3 στην πρόσληψη 

θρεπτικών, στην διαθεσιμότητα τους και στην ανακατανομή τους στην πατάτα. 

Επίσης  μελετάται η αλληλεπίδραση CO2 και Ο3 στην αφομοίωση και 

ανακατανομή των παραπάνω θρεπτικών.  

Ο συνδυασμός αυτός έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν ότι 

κάποιες από τις επιδράσεις του Ο3 μπορεί να τροποποιηθούν κάτω από διάφορες 

συγκεντρώσεις CO2 έτσι ώστε να μετριαστούν οι πιθανές ζημίες.(45) 

Συγκεκριμένα: 

Τα φυτά εκτέθηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις Ο3 και CO2 και οι 

ποσότητες των θρεπτικών στα φυτικά όργανα μετρήθηκαν σε τρία διαφορετικά 

στάδια ανάπτυξης. 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων (ANOVA) έδειξε την ύπαρξη 

σημαντικής αλληλεπίδρασης CO2/Ο3 για τις συγκεντρώσεις του Fe στους 

κονδύλους και αρκετά σημαντική αλληλεπίδραση για το Ν στους κονδύλους 

καθώς και για το Ca και το Mg στα υπέργεια όργανα. 

Η συγκέντρωση Fe στους κονδύλους μειώνεται κατά 12% με αυξημένο 

CO2  όταν η συγκέντρωση του Ο3 δεν είναι υψηλή. 

Η συγκέντρωση του Fe αυξάνεται κατά 7,8%  όταν και η συγκέντρωση 

του διοξειδίου και του όζοντος είναι υψηλή. 

Η μείωση επίσης της συγκέντρωσης του αζώτου στους κονδύλους είναι 

πιο εμφανής όταν υπάρχει αυξημένο CO2  και Ο3 παρά όταν υπάρχει αυξημένο 

CO2 και λιγότερο Ο3 στον περιβαλλοντικό αέρα  
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Αντίθετα το Ο3 παρουσιάζεται πιο αποτελεσματικό στην αύξηση της 

συγκέντρωσης του αζώτου στους κονδύλους κάτω από μειωμένο διοξείδιο παρά 

κάτω από υψηλές συγκεντρώσεις του. 

Η συγκέντρωση του αζώτου στους κονδύλους είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

την ποσότητα πρωτεΐνης σε αυτές και κατ’ επέκταση με την ποιότητα των 

κονδύλων και την διατροφική τους αξία. 

Ακόμα η επίδραση του CO2 στην συγκέντρωση του Ca στα υπέργεια 

όργανα επηρεάζεται από την συγκέντρωση του όζοντος μια και αυξημένο 

διοξείδιο σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα όζοντος δείχνουν να μειώνουν το 

ασβέστιο κατά 8,6% ενώ υψηλά επίπεδα διοξειδίου σε συνδυασμό με υψηλά 

επίπεδα όζοντος αυξάνουν το ασβέστιο κατά 11%. 

Μια παρόμοια αλληλεπίδραση παρουσιάστηκε στην παραπάνω μελέτη για 

το Mg στα υπέργεια μέρη των φυτών της πατάτας. Η συγκέντρωση του Mg 

παρουσιάστηκε μειωμένη κατά 6,6% με αυξημένο CO2 αλλά όχι αυξημένο Ο3, 

ενώ ήταν αυξημένη κατά 11% κάτω από αυξημένο Ο3. 

Από την επεξεργασία επίσης των δεδομένων του προγράμματος CHIP, 

προκύπτει γενικά ότι η έκθεση σε αυξημένο Ο3,των φυτών της πατάτας έχει πολύ 

λιγότερα αποτελέσματα στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στα όργανα, από ότι 

το αυξημένο CO2.(45) 

Το αυξημένο Ο3 οδηγεί σε μια μικρή μείωση στην υπέργεια βιομάζα 

(6,5%) και στις αποθήκες των θρεπτικών παρουσιάζονται μικρές διαφορές που 

σχετίζονται με τις διάφορες μεταχειρίσεις με Ο3  

Για το Mg παρατηρείται σημαντική μείωση στην τελική συγκομιδή (14%). 

Το όζον έχει επίσης μια μικρή επίδραση στην βιομάζα των κονδύλων στο 

τελικό στάδιο. Αυτό το χάσιμο της βιομάζας των κονδύλων αντισταθμίζει την 

αύξηση σε N και Mn που παρατηρείται. 

Μακρά περίοδος έκθεσης σε αυξημένα ποσά Ο3 μειώνει την συγκέντρωση 

Mg στην υπέργεια βιομάζα κατά 12% ενώ αυξάνει στους κονδύλους τις 

συγκεντρώσεις Mn και Ν κατά 5,3% και 5,2% αντίστοιχα. 
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Τα αποτελέσματα του όζοντος στην μεσαία συγκομιδή περιορίζονταν στην 

συγκέντρωση του Ca στα υπέργεια μέρη, όπου ήταν 4,7% μεγαλύτερη κάτω από 

αυξημένο Ο3  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται δεδομένα από το πρόγραμμα 

CHIP που χρησιμοποιήθηκαν για την στατιστική ανάλυση από τον Fangmeier και 

τους συνεργάτες του (45) 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ(7) Δεδομένα των θρεπτικών συστατικών από το πρόγραμμα CHIP που ήταν διαθέσιμα  

 για την στατιστική ανάλυση.(45) 
a  JQ Jokioinen Φιλανδία , TE Tervuren Βελγιο, GI Giessen Γερμανια ,GO Ostad κοντα στο  

 Goteborg Σουηδία, SB Sutton Bonnington Ηνωμένο Βασίλειο. 
b  o αριθμός στην παρένθεση αναφέρεται στον αριθμό των διαφορετικών επιπέδων έκθεσης 
c  αναφέρεται στην χρονική περίοδο που έγινε η συγκομιδή των δειγμάτων 
1 κατά την περίοδο της μέγιστης φυλλικής επιφάνειας 
2 τελική συγκομιδή 
d αφορά στελέχη και φύλλα 
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 ΕΙΚΟΝΑ(8)Αλληλεπιδράσεις του CO2 και του O3 στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών  
 συστατικών στα φυτά της πατάτας σε OTC (open-top chambers) στην ενδιάμεση συγκομιδή (κατά 
 το μέγιστο της φυλλικής επιφάνειας)(45) 

 
 NF  OTC με ατμοσφαιρικό αέρα 
 680  OTC με εμπλουτισμένη σε CO2 ατμόσφαιρα (680μlt/lt)(680 ppm) 
 O3  OTC με εμπλουτισμένη σε O3 ατμόσφαιρα 
 680,O3  OTC με εμπλουτισμένη σε O3  και CO2 ατμόσφαιρα 
 ns  μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (Ρ>0,10)στις παρενθέσεις (0,05<Ρ<0,10) 
 ABG  υπέργεια βιομάζα (στελέχη ,πράσινα και κίτρινα φύλλα) 
 Df  βαθμοί ελευθερίας 
 na μη διαθέσιμα στοιχεία 
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 ΕΙΚΟΝΑ(9) Αλληλεπιδράσεις του CO2 και του O3 στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών συστατικών 
 στα φυτά της πατάτας σε OTC (open-top chambers) στην τελική  συγκομιδή (κατά την ωρίμανση). 
 Οι συντομογραφίες όπως και στην εικόνα(8)(45) 
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          1.1.1.1. Γλυκοαλκαλοειδή και άλλες τοξικές ουσίες στις  

           πατάτες 

Μια ποιοτική πτυχή των πατατών  είναι οι τοξικές ουσίες που πιθανά 

περιέχονται στα εδώδιμα μέρη του φυτού. 

Τα γλυκοαλκαλοειδή είναι φυσικές τοξικές ουσίες οι οποίες υπάρχουν 

σε όλα τα μέρη του φυτού. Η α-σολανίνη και η α-χακονίνη  αποτελούν τα 

κύρια γλυκοαλκαλοειδή (95% των συνολικών) στις καλλιεργούμενες πατάτες.  

Μια χαμηλή συγκέντρωση γλυκοαλκαλοειδών θεωρείται ότι ενισχύει 

την γεύση των πατατών, ενώ μια υψηλή συγκέντρωση μπορεί να προσδώσει 

πικρή γεύση ή και να οδηγήσει σε γαστρεντερίτιδα.(65) 

Ποσότητα 3 ως 6mg ανά κιλό βάρους σώματος είναι θανατηφόρα 

τοξική για τον άνθρωπο. Το γενικά αποδεκτό ασφαλές ανώτερο όριο για 

γλυκοαλκαλοειδή στους κονδύλους θεωρείται ότι είναι τα 20 mg ανά 100g 

(συνολικά γλυκοαλκαλοειδή). 

 

Ένας από τους στόχους του προγράμματος CHIP, είναι να μελετηθούν 

τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών και του όζοντος, στην ποιότητα και 

την συσσώρευση τοξικών ουσιών στους κονδύλους  

Στα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα πειράματα δεν εμφανίζονται 

οι συγκεντρώσεις των αλκαλοειδών στους κονδύλους να επηρεάζονται 

σημαντικά από το όζον. 

Ο Speroni και οι συνεργάτες (65) (1981) αναφέρουν μια μείωση των 

γλυκοαλκαλοειδών και των συνολικών στερεών σε φυτά που έχουν εκτεθεί σε 

όζον. Ωστόσο επειδή οι διαφορές δεν παρουσιάστηκαν στα συνολικά 

αλκαλοειδή σε βάση ξηρού βάρους, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διαφορές στο 

νωπό βάρος οφείλονται στις μεταβολές της περιεχόμενης υγρασίας  
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1.1.1.2. Νιτρικά άλατα 

Η υψηλή συγκέντρωση νιτρικών τα οποία αποτελούν πρόδρομες 

νιτρωδών δεν είναι επιθυμητή στους κονδύλους της πατάτας. Η πρόσληψη 

υψηλών συγκεντρώσεων νιτρωδών από τον ανθρώπινο οργανισμό, μέσω της 

διατροφής θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του στομάχου καθώς 

αντιδρούν με αμίνες στο γαστρεντερικό σύστημα και μετατρέπονται σε 

νιτροζαμίνες. 

Τα φυλλώδη λαχανικά είναι η σημαντικότερη πηγή νιτρικών αλάτων 

αλλά η πατάτα έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή καταναλώνονται σημαντικά ποσά 

σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Στα δεδομένα από το πρόγραμμα CHIP παρουσιάστηκε μια μικρή 

αύξηση νιτρικών στους κονδύλους με την επίδραση του όζοντος. Η διαφορές 

δεν θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές (πιν.10). 

 

1.1.1.3. Επίδραση του όζοντος στην συσσώρευση 

υδατανθράκων  στους κονδύλους πατάτας 

 

Συστατικά των πατατών όπως το άμυλο, τα απλά σάκχαρα και τα 

οργανικά οξέα είναι σημαντικά για την ποιότητα και θρεπτική αξία της  

πατάτας.  

Το άμυλο είναι το σημαντικότερο συστατικό των κονδύλων πατατών, 

αποτελώντας το 65%-80% του ξηρού βάρους (dw) τους. 

Το περιεχόμενο σε ξηρή ουσία (dm) των πατατών είναι πολύ συχνά 

εξισωμένο με την περιεκτικότητα τους σε άμυλο και επειδή είναι εύκολα 

μετρήσιμο, χρησιμοποιείται ευρέως από την βιομηχανία επεξεργασίας για να 

αξιολογήσει την ποιότητα για μια ιδιαίτερη χρήση  

Στα πειράματα CHIP, παρατηρήθηκε ότι το O3 και το CO2 επιταχύνουν 

την γήρανση των φύλλων στα φυτά πατάτας, κάτι το οποίο είναι πιθανό να έχει 

επιπτώσεις στο μεταβολισμό υδατανθράκων στους βολβούς.(65) 
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Η έκθεση στο όζον μείωσε σημαντικά την περιεκτικότητα των 

κονδύλων (μεγέθους >50 mm) σε απλά ζάχαρα (γλυκόζη, φρουκτόζη) στα 

πειράματα OTC στις χρονιές 1998 και 1999.(πιν.10). 

Σε μετρήσεις που έγιναν με βάση το κρίσιμο επίπεδο για την βλάστηση 

ΑΟΤ 40, κατά την περίοδο από την εμφάνιση ως την συγκομιδή, 

παρουσιάστηκε μείωση της γλυκόζης και των συνολικών απλών σακχάρων. 

Επίσης όταν οι μετρήσεις, πάλι με βάση το ΑΟΤ 40, 

πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από το μέγιστο της φυλλικής επιφάνειας 

ως την συγκομιδή, παρουσιάστηκε επίσης και σημαντική μείωση του αμύλου 

στους κονδύλους (πιν.10), (εικ.,38). 

Κατά την περίοδο αυτή, από το φύλλωμα μεταφέρεται σακχαρόζη προς 

τους κονδύλους, όπου εκεί ενζυματικά μετατρέπεται σε άμυλο. Το αυξημένο 

όζον προφανώς επηρεάζει την φόρτωση του φλοιώματος (αγωγούς ιστούς ) με 

σακχαρόζη κατά τα τελευταία στάδια ωρίμανσης των βολβών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (10) επίδραση O3 και CO2 σε παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των 

 κονδύλων πατάτας. 
Οι μετρήσεις σε κονδύλους >50mm σε πειράματα  OTCκατά το 1998-1999 (65) 
 
NF εμπλουτισμένος αέρας 
AA περιβαλλοντικός αέρας  
Ρ<0,05 
ns  μη σημαντικό 
Τα δεδομένα εκφράζονται  επί τοις % σε βάση ξηρού(dw) ή νωπού βάρους(fw) 
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             EIKONA (28) γραμμική μεταβολή της έκθεσης σε Ο3 (AOT40)και της μείωσης 
             των  συγκεντρώσεων αμύλου(R2 =0,337)και απλών σακχάρων(R2 =0,314) σε  
             κονδύλους  πατάτας (>50mm) κατά την περίοδο από την μέγιστη φυλλική 
             επιφάνεια ως την συγκομιδή(65) 
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Από διατροφική άποψη, η μείωση του αμύλου καθώς και των απλών 

σακχάρων δεν είναι επιθυμητή μια και μειώνεται η θρεπτική αξία του 

τροφίμου. 

Από την σκοπιά ωστόσο της βιομηχανίας επεξεργασίας της πατάτας 

κάποιες από αυτές τις μειώσεις μπορεί να είναι επιθυμητές. 

Έτσι γενικά είναι επιθυμητό η συγκέντρωση αμύλου στους κονδύλους 

να είναι μεγάλη ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική απορρόφηση λίπους κατά 

το τηγάνισμα. 

Αντίθετα η συγκέντρωση των απλών σακχάρων, επιδιώκεται να είναι 

χαμηλή ώστε το τηγανισμένο προϊόν να διατηρεί το ξανθό χρώμα του. Όταν οι 

συγκεντρώσεις των απλών σακχάρων είναι υψηλές, οι τηγανισμένες πατάτες 

και τα τσιπς αποκτούν ένα σκούρο καφέ χρώμα μη επιθυμητό. 

Το ανώτερο αποδεκτό όριο της συγκέντρωσης των απλών σακχάρων 

είναι μικρότερο του 1,5 mgr/gr μετρούμενο σε νωπό βάρος. 

Η γλυκόζη και η φρουκτόζη, είναι τα κύρια σάκχαρα στους κονδύλους 

των πατατών, αν και η σακχαρόζη μπορεί επίσης να συμμετέχει ως υπόστρωμα 

μετά από υδρόλυση κατά το τηγάνισμα. Ωστόσο η συγκέντρωση της στους 

κονδύλους δεν είναι μεγάλη. 

 

Στη συνδυασμένη έκθεση CO2 και O3, παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις 

στην συγκέντρωση των απλών σακχάρων και στην συγκέντρωση του αμύλου. 

Έτσι με ταυτόχρονη έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 και O3 

παρατηρείται αντιστάθμιση της μείωσης των απλών σακχάρων από το 

αυξημένο CO2, η οποία μείωση προέρχεται από την έκθεση σε όζον. 

Το όζον επίσης μειώνει την συγκέντρωση του αμύλου στους κονδύλους 

με αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα των κονδύλων, αλλά η έκθεση σε 

αυξημένη συγκέντρωση CO2, βελτιώνει την ποιότητα τους με αύξηση της 

συγκέντρωσης του αμύλου. 
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1.1.2. Άλλες πειραματικές μελέτες σχετικά με το όζον και την 

 πατάτα. Συμφωνίες και διαφοροποιήσεις από τα αποτελέσματα 

 του προγράμματος CHIP 

 

Παρόμοια μελέτη για την ποιότητα των κονδύλων πραγματοποιήθηκε 

από τους Donnelly και συνεργάτες (2001)(64), όπου εμφανίζονται και 

συμφωνίες (αύξηση ασκορβικού στους κονδύλους) (εικ.32) αλλά και κάποιες 

διαφορές στις ποιοτικές παραμέτρους των βολβών σε σχέση με την έκθεση σε 

όζον. 

Τα πειράματα των Donnelly και συνεργατών, πραγματοποιήθηκαν σε 

ΟΤCs, όπου σε θαλάμους με σταθερές τις συνθήκες θερμοκρασίας ,υγρασίας 

και παροχής θρεπτικών, φυτά πατάτας εκτέθηκαν σε περιβαλλοντικά επίπεδα 

διοξειδίου και όζοντος και σε αυξημένα επίπεδα αυτών (550 και 680 

μmol/mol) ( 550 και 580ppm) CO2 για 24 ώρες την ημέρα και 60nmol/mol(60 

ppb) Ο3 για 8h την ημέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα). 

 

Gas variable  Treatment   
  Unchambered ambient Chambered ambient Elevated 
Ο3     
8 h mean  
(nmol mol-1) 1998 21 19 50 

 1999 27 25 65 
AOT40  
(nmol mol-1 h) 1998 317 193 12461 

 1999 2392 1822 27113 
CO2     
24 h mean  
(μmol mol-1) 1998 379 379 570685 

 1999 398 399 543694 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ(11) (πίνακας 2 ΙΛ 57 Περιβαλλοντικές συνθήκες  στα πειράματα των Donnelly και 

 συνεργατών κατά τα έτη 1998 και 1999 για τις μέσες εποχιακές συγκεντρώσεις του Ο3και του 
 CO2  καθώς και για την συσσωρευμένη έκθεση (σε ώρες)  Ο3 πάνω από το κατώφλι των 40 
 nmol/mol h (AOT 40)(40ppb) (64) 

 

Παρουσιάστηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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1.1.2.1. Απλά σάκχαρα 

Το O3 έτεινε να μειώσει την περιεκτικότητα σε φρουκτόζη κάτω από 

ανυψωμένο αλλά όχι κάτω από το περιβαλλοντικό CO2, ενώ η περιεκτικότητα 

σε γλυκόζη έτεινε να αυξηθεί από O3 κάτω από ανυψωμένο αλλά όχι κάτω από 

περιβαλλοντικό CO2 και δεν φάνηκε να επηρεάζεται η συνολική συγκέντρωση 

σακχάρων κάτω από αυξημένο Ο3. 

 

 

 
 
EIKONA (29)  
 (α) περιεκτικότητα 
αμύλου (ξηρό βάρος %) σε 
αποξηραμένα δείγματα κονδύλων 
1998 (μαύρη σκίαση) και 
1999(ριγέ σκίαση). 
 Οι κάθετες μπάρες 
δηλώνουν τα SED (σταθερά 
σφάλματα διαφοράς) για σύγκριση 
των μέσων(τιμών) των 
μεταχειρίσεων στα (1) 1998 και 
(2) 1999 
       Στην εικόνα (29)(β) 1998 και 
(γ) 1999 παρουσιάζονται οι 
περιεκτικότητες σε σάκχαρα (ξηρό 
βάρος %) σε αποξηραμένα 
δείγματα κονδύλων 
Σακχαρόζη(μαύρη σκίαση) 
Γλυκόζη (πουά σκίαση) 
Φρουκτόζη( ριγέ σκίαση) 
Οι κάθετες μπάρες δηλώνουν τα 
SED για την σύγκριση των μέσων 
στις μεταχειρίσεις 
(1) συνολικά σάκχαρα 
(2)σακχαρόζη 
(3)γλυκόζη 
(4)φρουκτόζη 
 
τα δεδομένα παρουσιάζονται για 
chAA (θάλαμοι με περιβαλλοντικό 
αέρα) c680 (680μ mol/mol CO2  
κάτω από περιβαλλοντικό Ο3  
oz (αυξημένο όζον κάτω από 
περιβαλλοντικό διοξείδιο) 
oz680 (αυξημένο όζον κάτω από 
680 μ mol/mol CO2 (680ppm) 
(64) 
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Οι Kollner& Krause (2000) (66) αναφέρουν ότι όταν εφαρμόστηκαν 

παρόμοιες δόσεις Ο3 (110 nmol /mol(110ppb) για 8 ώρες την ημέρα και 35 

nmol /mol (35ppb) για 24 ώρες την ημέρα) βρέθηκε ότι οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις Ο3 για σύντομα διαστήματα προκάλεσαν μεγαλύτερη μείωση 

της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη στους βολβούς από ότι οι μακροχρόνιες 

εκθέσεις στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις. 

 

1.1.2.2. Άμυλο 

Αντίθετα με τα αποτελέσματα από την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων από το πρόγραμμα CHIP, όπου αναφέρεται μείωση του αμύλου 

εξαιτίας της έκθεσης σε όζον, η περιεκτικότητα σε άμυλο των βολβών, δεν 

έδειξε να επηρεάζεται στην μελέτη των Donnelly και συνεργατών (64) στις 

συνθήκες έκθεσης σε όζον (60nmol/mol για 8h) (60ppb) που 

χρησιμοποιήθηκαν .(εικ.29α). 

Επίσης οι Köllner and Krause (2000)(66) ανέφεραν ότι η περιεκτικότητα 

σε άμυλο σαφώς μειώθηκε στους κονδύλους αλλά σε μεγαλύτερη ένταση 

έκθεσης σε όζον. 

 

1.1.2.3. Στα γλυκοαλκαλοειδή  

Παρατηρήθηκε μια αύξηση κάτω από αυξημένο όζον. 

Η σχέση μεταξύ της α-χακονίνης και της α-σολανίνης δεν 

διαφοροποιήθηκε σημαντικά. Ωστόσο παρατηρήθηκε αύξηση της α-σολανίνης 

σε αυξημένο ποσό Ο3 (εικ.30). 
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ΕΙΚΟΝΑ (30) περιεκτικότητα γλυκοαλκαλοειδών(ξηρό βάρος %) σε αποξηραμένα  
 δείγματα κονδύλων 1999 
 (α)μαύρη σκίαση) περιεκτικότητα α- χακονίνης 
  (ριγέ σκίαση) περιεκτικότητα α-σολανίνης 
 (β)  αναλογία σολανίνης –χακονίνης 
τα δεδομένα παρουσιάζονται για: chAA (θάλαμοι με περιβαλλοντικό αέρα 
 c680(680μ mol/mol CO2  κάτω από περιβαλλοντικό Ο3  
 oz (αυξημένο όζον κάτω από περιβαλλοντικό διοξείδιο) 
 oz680 (αυξημένο όζον κάτω από 680μ mol/mol CO2   
Οι κάθετες μπάρες δηλώνουν τα SED για την σύγκριση των μέσωνστις μεταχειρίσεις 
 (1) συνολικά  γλυκοαλκαλοειδη 
 (2) περιεκτικότητα α-χακονίνης 
 (3) περιεκτικότητα α-σολανίνης(64) 
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1.1.2.4. Ασκορβικό οξύ και όζον στην πατάτα 

Σε εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για την επίδραση όζοντος σε 

διάφορα φυτικά είδη και στην πατάτα έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αυξήσεις 

στην συγκέντρωση του αποπλασματικού ασκορβικού. 

Στην εργασία των Vorne και συνεργατών (2002) (65) παρατηρείται, ότι 

συγκέντρωση του ασκορβικού οξέος (βιταμίνη C) στους κονδύλους πατάτας 

αυξήθηκε με την επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος. Κατά την 

περίοδο από την μέγιστη φυλλική επιφάνεια ως την συγκομιδή, παρουσιάστηκε 

μια αύξηση της τάξης του 15% (εικ31). 

Οι πατάτες είναι μια σημαντική πηγή ασκορβικού οξέος και η θρεπτική 

αξία τους θα βελτιωνόταν με υψηλότερη συγκέντρωση ασκορβικού οξέος. 

 

 

 
 

 EIKONA(31) Γραμμική μεταβολή της συγκέντρωσης ασκορβικου(R2 =0,518) στους  
 κονδύλους (>50 mm)πατάτας σε σχέση με την έκθεση σε όζον (ΑΟΤ 40)Τα δεδομένα  
 έχουν κανονικοποιηθεί 1,100% σε ΑΟΤ 40 από 0 nlt/lt h 

 Το κρίσιμο επίπεδο έχει υπολογιστεί κατά την περίοδο από την  μέγιστη φυλλικη   
 επιφάνεια ως τη συγκομιδή. 

 Η συνεπίδραση με αυξημένο διοξείδιο δεν έδειξε να επηρεάζει την αύξηση αυτή της  
 βιταμίνης C στους κονδύλους (65) 
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 ΕΙΚΟΝΑ(32) Η περιεκτικότητα σε βιταμίνη C σε φρέσκους κονδύλους κατά την  
 καλλιεργητική περίοδο 1999 στα πειράματα των Donnelly και  
 συνεργατών στο Bonington (UK). τα δεδομένα παρουσιάζονται για 
 chAA (θάλαμοι με περιβαλλοντικό αέρα 
 c680(680μ mol/mol CO2  κάτω από περιβαλλοντικό Ο3  
 oz (αυξημένο όζον κάτω από περιβαλλοντικό διοξείδιο) 
 oz680 (αυξημένο όζον κάτω από 680μ mol/mol CO2  (64) 
 
 
Στην εργασία των Kollner& Krause (2000) (66), όπου μελετήθηκαν φυτά 

πατάτας μέσα σε θαλάμους με ελεγχόμενες συνθήκες, παρατηρήθηκαν επίσης 

μειώσεις στους υδατάνθρακες στα φύλλα και στους κονδύλους με την έκθεση 

των φυτών σε όζον. Ακόμα παρατηρήθηκαν μειώσεις και στις χρωστικές 

(χλωροφύλλη και καροτενοειδή). 

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτή την εργασία, είναι ότι 

παρατηρήθηκαν (κάτω από όμοιες δόσεις) μεγαλύτερες μειώσεις των 

εξεταζόμενων συστατικών όταν τα φυτά εκτέθηκαν σε αιχμές όζοντος (υψηλές 

συγκεντρώσεις για μικρά διαστήματα 110 ppb για 4ωρες ανά ημέρα) και 

μικρότερες όταν εκτέθηκαν σε σταθερές συγκεντρώσεις όζοντος (65 ppb για 

24ωρες ανά ημέρα). 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι επειδή οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

όζοντος συχνά συμπίπτουν με μέτριες προς χαμηλές ατμοσφαιρικές 

αγωγιμότητες, είναι δυνατό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι συγκεντρώσεις 

όζοντος, μεταξύ 50-90 ppb είναι πιθανό να επιφέρουν μεγαλύτερη ζημία 

(μεγαλύτερη φυτοτοξικότητα) και είναι περισσότερο σημαντικές σε σχέση με 

τις επιδράσεις στα φυτά από συγκεντρώσεις >90 ppb).(66) 
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1.1.2.5. Πορεία της συγκέντρωσης υδατανθράκων στα φύλλα    

 και  στους κονδύλους πατάτας   
 

Σε φυτά πατάτας (S. Tuberosum cv HELA) που εκτέθηκαν σε όζον 

κάτω από τις παρακάτω συνθήκες.(66) 

1995  

Σε κλειστούς ελεγχόμενους θαλάμους σε τρεις μεταχειρίσεις με όζον για 

εννιά εβδομάδες, χρησιμοποιήθηκε σταθερή συγκέντρωση (35 ppb για 24 ώρες 

την ημέρα) όπως επίσης και αιχμές (110 ppb για 4 ώρες την ημέρα) και (65 ppb 

για 8 ώρες την ημέρα) σε σταθερές συνθήκες δόσης. 

Επίσης εφαρμόστηκε όζον σε σταθερή συγκέντρωση 47,65 ppb για 42 

ώρες την ημέρα σε δυο μεταχειρίσεις. 

1996  

Τα φυτά εκτέθηκαν για έξι εβδομάδες σε όζον και μετά κρατήθηκαν 

μέχρι την συγκομιδή, για τέσσερις εβδομάδες σε φιλτραρισμένο αέρα (charcoal 

<5 ppb). 

Το όζον εφαρμόστηκε σε σταθερή συγκέντρωση 65 ppb για 24 ώρες την 

ημέρα όπως επίσης και σε αιχμές (110 ppb για 4 ώρες την ημέρα). 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ(33) σταδία ανάπτυξης σε φυτά πατάτας  και περίοδος έκθεσης σε όζον 
 στα πειράματα των Keller& Krause (2000) (52) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (12) το σύστημα έκθεσης σε όζον στα πειράματα των Keller& Krause (2000) 
Κατά το 1995 τα φυτά εκτέθηκαν σε όζον από το στάδιο ανάπτυξης 20 μέχρι το στάδιο 

 ανάπτυξης 80 (βλ. προηγούμενη εικόνα) (μεταχειρίσεις 95/1-95/6) 
Κατά το 1996 εκτέθηκαν από το στάδιο 20 ως το στάδιο 60 (μεταχειρίσεις 96/1-96/3)(66) 
 

 

Παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια των πρώτων εβδομάδων έκθεσης, μια 

αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης και του αμύλου, (ειδικά κάτω από 

μέτριες δόσεις). 

Αυτό αποδίδεται πιθανά, στις πρώιμες βλάβες των μεμβρανών των 

κυττάρων που σχετίζονται με την μεταφορά των σακχάρων στα αποθηκευτικά 

όργανα ή με βλάβες στο σύστημα φόρτωσης του φλοιώματος (εικ34). 

Στην συνέχεια, παρατηρείται μια σημαντική μείωση στην συγκέντρωση 

των υδατανθράκων, που σχετίζεται και με την αύξηση της έντασης της 

αναπνοής, στην προσπάθεια του φυτού να αποτοξινωθούν οι ρύποι και να 

επισκευαστούν οι βλάβες, αλλά και με την γενικότερη αναστάτωση του 

μηχανισμού μεταφοράς τους. 

 

Σε φυτά τα οποία μετά την μεταχείριση με όζον εκτέθηκαν σε καθαρό 

αέρα, παρατηρήθηκε ανάκτηση των χρωστικών αλλά η συγκέντρωση των 

υδατανθράκων γλυκόζη, σακχαρόζη  παρέμεινε μειωμένη(εικ (34) πιν(13)). 
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Καθώς λοιπόν το όζον επηρεάζει την διαδικασία και τον ρυθμό 

αφομοίωσης των φυτών της πατάτας είναι αναμενόμενο να επιδρά στην χημική 

σύσταση των κονδύλων και την απόδοση γενικότερα. 

Έτσι αν και η επίδραση του όζοντος στον αριθμό των κονδύλων είναι 

μικρή, η επίδραση στο νωπό βάρος, στην σακχαρόζη  και στο άμυλο 

παρουσιάζεται σημαντική. 

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο αριθμός των κονδύλων 

καθορίζεται σε πολύ πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης, ενώ τα ποσά των 

υδατανθράκων καθώς και η συνολική μάζα των κονδύλων μεταγενέστερα 

(καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης στον ρύπο) εικ. (36). 

 

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ(13) Σύγκριση των περιεχομένων χρωστικών και των υδατανθράκων   

            (αναφορά %) μετά από έξι εβδομάδες έκθεσης (66) 
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EIKONA(34)  Συγκέντρωση της γλυκόζης, σακχαρόζης και αμύλου (αναφορά της διαφοράς %) 

 σε φύλλα πατάτας μετά από έκθεση τεσσάρων και οχτώ εβδομάδων σε διαφορετικές 
 μεταχειρίσεις με όζον(1995) 

Οι δόσεις του όζοντος (ppm/h) παρουσιάζονται για τέσσερις και οχτώ εβδομάδες αντίστοιχα 
Για τις συγκεντρώσεις του όζοντος βλ εικ(12) (66) 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ (35)  Η περιεκτικότητα  γλυκόζης σακχαρόζης και  χρωστικών (αναφορά  %) σε 

φύλλα   πατάτας μετά από έκθεση έξι  εβδομάδων σε δυο διαφορετικές μεταχειρίσεις με όζον και 
 τεσσάρων εβδομάδων χωρίς επίδραση όζοντος (1996) (66) 

(*  p<0,05 ,**  p<0,01 ,***  p<0,001) 
 
 

 
 
 
 
 

  
 ΕΙΚΟΝΑ (36) (φιγ5) Νωπό 
 βάρος και περιεκτικότητα σε 
 σακχαρόζη και άμυλο(αναφορά 
 της διαφοράς %)  μετά από 
 έκθεση εννέα εβδομάδων 
 (1995) και έξι εβδομάδων 
 (1996) σε διαφορετικές 
 μεταχειρίσεις με όζον(*  
 p<0,05 ,**  p<0,01 ,***  
 p<0,001) 
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1.1.3. Συμπεράσματα συζήτηση 

Τα αποτελέσματα των αυξημένων συγκεντρώσεων όζοντος της 

τροπόσφαιρας, στην παραγωγή αλλά και στην ποιότητα της πατάτας, είναι 

καλό να εξετάζονται σε συνδυασμό με την επίδραση των αυξημένων 

συγκεντρώσεων του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα, μια και οι 

αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού CO2 και όζοντος, έχει δειχθεί ότι 

έχουν αντίθετα αποτελέσματα στην ανάπτυξη και στην φυσιολογία των φυτών 

της πατάτας, καθώς και άλλων φυτών. Το αυξημένο CO2 γενικά αυξάνει την 

καθαρή φωτοσύνθεση και την απόδοση στα φυτά C3, ενώ το αυξημένο O3 έχει 

δυσμενή επίδραση στην ανάπτυξη, στην απόδοση και στην φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα.(64) 

Η πατάτα που ανήκει στα φυτά τύπου C3, τα οποία ακολουθούν το 

φωτοσυνθετικό μονοπάτι της δημιουργίας αρχικών προϊόντων με τρία άτομα 

άνθρακα, είναι ένα είδος όπου έχει μεγάλα όργανα αποθήκευσης και περιοχές 

κατανάλωσης υδατανθράκων. Το σύστημα δε μεταφοράς των προϊόντων 

φωτοσύνθεσης, το οποίο βασίζεται στην σακχαρόζη, είναι αρκετά 

αποτελεσματικό. Μπορεί έτσι να ανταποκριθεί πολύ καλά στην αυξημένη 

συγκέντρωση ατμοσφαιρικού διοξειδίου και να μετριάσει με αυτό τον τρόπο τα 

πιθανά αρνητικά αποτελέσματα του αυξημένου τροποσφαιρικου όζοντος.(11) 

Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι το όζον, μόνο του ή και σε 

συνδυασμό με αυξημένο ατμοσφαιρικό διοξείδιο επιδρά στα φυτά της πατάτας. 

Οι επιδράσεις παρουσιάζονται αρχικά στον ρυθμό φωτοσύνθεσης και 

αναπνοής και σε δεύτερο στάδιο εμφανίζονται στην απόδοση της καλλιέργειας 

και στην ποιότητα των κονδύλων.(67) 

Σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση των επιδράσεων, είναι η 

συγκέντρωση των αερίων (CO2, O3) στην ατμόσφαιρα, ο χρόνος έκθεσης 

καθώς και η ύπαρξη αιχμών έκθεσης σε συγκεκριμένα σταδία ανάπτυξης του 

φυτού. 

Το ενδιαφέρον σε σχέση με την ποιότητα των εδώδιμων μερών στην 

πατάτα, έχει επικεντρωθεί στην άξια τους σε σχέση με την βιομηχανική χρήση. 
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Δεν έχει εξεταστεί έως τώρα η ποιότητα των κονδύλων σε σχέση με την 

άμεση διατροφική τους αξία και τις επιδράσεις που μπορεί να έχει σε αυτή η 

αύξηση του τροποσφαιρικου όζοντος  

Έμμεσα από τις πειραματικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί ως σήμερα, 

είναι δυνατό να αποκομιστούν συμπεράσματα για αλλαγές που μπορούν να 

συμβούν στις ποσότητες των θρεπτικών συστατικών των κονδύλων, εξαιτίας 

της αυξημένης συγκέντρωσης του τροποσφαιρικού όζοντος καθώς και της 

αλληλεπίδρασης του με το διοξείδιο του άνθρακα. 

Έτσι παρατηρήθηκε: 

         - Αύξηση ανόργανων συστατικών στους κονδύλους με την 

επίδραση αυξημένου όζοντος και μάλιστα σε μακρόχρονη έκθεση των φυτών. 

Συγκεκριμένα παρατήθηκαν αυξήσεις στο περιεχόμενο Ν και Μn στους 

κονδύλους και μετριάστηκε η μείωση που παρατηρείται σε αλλά ανόργανα 

στοιχεία εξαιτίας αυξημένου διοξειδίου, όπως ο σίδηρος.  

Η αυξημένη ποσότητα του Ν σχετίζεται με την περιεκτικότητα των 

κονδύλων σε πρωτεΐνη.(45) 

        - Μείωση των απλών (γλυκόζη φρουκτόζη) καθώς και των 

σύνθετων υδατανθράκων (άμυλο) με την αύξηση της συγκέντρωσης του 

όζοντος. 

Σε συνδυασμό με έκθεση σε αυξημένα επίπεδα διοξειδίου 

παρατηρήθηκε αντιστάθμιση της απώλειας των απλών σακχάρων.(65) 

- αύξηση της βιταμίνης C στους κονδύλους σε αυξημένα 

επίπεδα Ο3 (65) 

- αύξηση αντιθρεπτικών παραγόντων (γλυκοαλκαλοειδή, 

νιτρικά άλατα).(64) 

 

Τα περισσότερα από τα παραπάνω συμπεράσματα, έχουν επιβεβαιωθεί 

σε περισσότερο από μια πειραματικές διαδικασίες, σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα και σε διαφορετικές ποικιλίες πατάτας. 
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Ωστόσο παρατηρήθηκαν και κάποιες αποκλίσεις σε σχέση με τις 

παραπάνω παρατηρήσεις, όπως αύξηση σε κάποια απλά σάκχαρα, μείωση ή μη 

επηρεασμός της συγκέντρωσης αλκαλοειδών κ.α. 

Οι αποκλίσεις όμως αυτές θα πρέπει πάντα να εξετάζονται και οι 

συγκρίσεις να γίνονται, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που 

μπορούν να σχετίζονται με αυτές. 

Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι: 

Επίπεδο συγκέντρωσης όζοντος και διοξειδίου, χρονική διάρκεια 

έκθεσης, υγρασία και θερμοκρασία εδάφους-αέρα, επαρκή πρόσληψη 

θρεπτικών από τα φυτά, ποικιλία πατάτας. 

 

1.1.4. Προσεχείς μελέτες πιθανό να μπορούν να απαντήσουν στα 

 παρακάτω ερωτήματα 

 

Η πατάτα θεωρείται από τους ερευνητές φυτό το οποίο δεν είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητο στις επιδράσεις των αυξημένων επιπέδων όζοντος, κυρίως 

εξαιτίας της ικανότητα της να επωφελείται από την αυξημένη συγκέντρωση 

του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και από την σημαντικού 

βαθμού δυνατότητα αποτοξίνωσης του Ο3 που έχει το αποπλασματικό δίκτυό 

της. Παρόλα αυτά υπάρχουν επιδράσεις του όζοντος σε βασικές της 

λειτουργίες (φωτοσύνθεση, αναπνοή). 

-Τι θα πρέπει να αναμένεται από φυτά τα οποία δεν έχουν την 

 παραπάνω ικανότητα στο βαθμό που την έχει η πατάτα; 

 

Οι αλληλεπιδράσεις διοξειδίου όζοντος στην πατάτα, έχουν σαν γενικό 

τελικό αποτέλεσμα, το εδώδιμο μέρος της να επηρεάζεται ποιοτικά σχετικά 

λίγο ή και σε κάποιες περιπτώσεις ευμενώς. Σε υπέργεια όργανα της (φύλλα) 

ωστόσο έχουν παρατηρηθεί αλλαγές ,όπως μείωση καροτενοειδών(66) και 

ανόργανων στοιχείων(45), οι οποίες δεν θα ήταν επιθυμητές από διατροφική 

άποψη αν ήταν αυτά τα εδώδιμα μέρη. 
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-Τι θα παρατηρηθεί όταν μελετηθούν φυτικά είδη των οποίων τα 

εδώδιμα μέρη τους είναι τα φύλλα τους; (φυλλώδη λαχανικά π.χ. 

μαρούλι). 

 

Όλες οι μελέτες που σχετίζονται με την πατάτα έχουν πραγματοποιηθεί 

σε συνθήκες της βόρειας Ευρώπης ή σε ελεγχόμενες συνθήκες ΟCTs. 

-Ποιες θα ήταν οι παρατηρήσεις αν πραγματοποιηθούν έρευνες στις 

μεσογειακές περιβαλλοντικές και εδαφολογικές συνθήκες με τις 

εγχώριες ποικιλίες πατάτας ; 

 

 

1.2. ΝΤΟΜΑΤΑ(Lycopersicon esculentum) 

Οι ντομάτες αν και η προέλευση τους είναι ο νέος κόσμος ,στην 

Μεσόγειο θεωρούνται απαραίτητο διατροφικό προϊόν. 

Ανήκουν στην οικογένεια σολανάτσε και είναι σύντομης ζωής πολυετή 

φυτά. 

Στην νότια Ευρώπη, η ντομάτα καλλιεργείται σε κήπους κατά τους 

ζεστούς μήνες και σε θερμοκήπια τους χειμερινούς  

Για την Ελλάδα και την Κρήτη ιδιαίτερα, η ντομάτα έχει σημαντική 

οικονομική αξία μια και αποτελεί εξαγώγιμο προϊόν. 

Η διατροφική της αξία έγκειται κυρίως στο ότι περιέχει μεγάλες 

ποσότητες σε βιταμίνη C, κάλιο, καθώς και διαιτητικές ίνες. Επίσης περιέχει 

προβιταμίνες Α με την μορφή β- καροτένιου και λυκοπένιου τα οποία έχουν 

αντιοξειδωτική δράση. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες που 

πραγματεύονται τα αντιοξειδωτικά στα φρούτα και οι ντομάτες έχουν 

αναγνωριστεί σαν φορείς ισχυρών αντιοξειδωτικών τα οποία δεσμεύουν τις 

ελεύθερες ρίζες.(68) 

Το κύριο αντιοξειδωτικό στις ντομάτες, είναι το καροτένιο λυκοπένιο, 

το οποίο δρα σαν δεσμευτής ελεύθερων ριζών που προέρχονται από το 
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οξυγόνο όπως τα ανιόντα υπεροξειδίου (Ο2 - ) και εμποδίζει τη υπεροξείδωση 

των λιπιδίων. 

Θεωρείται ότι βάση αυτών των ιδιοτήτων τους, τα φυτοχημικά αυτά 

προστατεύουν την υγεία του ανθρώπου. Το λυκοπένιο μάλιστα έχει συνδεθεί 

με την προστασία από διάφορες μορφές καρκίνου (68) 

Η έκθεση σε όζον είναι δυνατό να διαφοροποιεί τις ποσότητες των 

αντιοξειδωτικών βιταμινών και προβιταμινών και πιθανά να μειώνει την 

διατροφική αξία της ντομάτας. 

Η ντομάτα είναι ένα είδος το οποίο έχει πολλές ποικιλίες και συγκρίσεις 

μέσα από τις υπάρχουσες ως τώρα ερευνητικές μελέτες είναι δύσκολο να 

γίνουν, ειδικά για την επίδραση του όζοντος στα διατροφικά συστατικά της. 

 

 

1.2.1. Μια μεταλλαγμένη ποικιλία ντομάτας βοηθάει στην 

 έρευνα της επίδρασης του όζοντος στα φυτά 

 

Στα 1997 οι Olszyk και Wise (69) χρησιμοποίησαν μια ποικιλία 

ντομάτας, την Lycopersicon esculentum Mill, flaccα η οποία έχει μη 

λειτουργικά στομάτια, κάτι που οφείλεται σε μια ατέλεια του μεταβολισμού 

του αμπσισσικού οξέος, για να μελετήσουν την επίδραση όζοντος στα φυτά 

ντομάτας και τον μηχανισμό αναχαίτισης αυτής από το CO2 . 

Οι τοματιές μετρήθηκαν μόνο για τα ξηρά βάρη βλαστών και ρίζας.  

Οι flacca ντομάτες δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αναχαίτιση 

των επιδράσεων του όζοντος από το αυξημένο CO2, όπως φάνηκε από την 

μελέτη της αλληλεπίδρασης CO2 , O3. 

Το αυξημένο διοξείδιο μόνο του προκαλεί σημαντική αύξηση στην 

έκπτυση βλαστών, στην αύξηση της ρίζας, και στο συνολικό ξηρό βάρος, όπως 

παρουσιάζεται και στην αύξηση της βιομάζας σε εμπορικές ποικιλίες ντομάτας 

με λειτουργικά στομάτια. 

Το αυξημένο όζον τείνει να μειώσει το ξηρό βάρος (28% περίπου) αν 

και υπήρχε μεγάλη ποικιλότητα μεταξύ των εξεταζόμενων φυτών. 
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Η ποικιλία ντομάτας με τα λειτουργικά στομάτια παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση CO2 , O3. 

Η απώλεια αλληλεπίδρασης στην flacca η οποία έχει στόματα που δεν 

αντιδρούν ή αντιδρούν λίγο στο περιβαλλοντικό στρες υπογραμμίζει τον 

πιθανό ρόλο της διαδικασίας κλεισίματος των στοματίων που προάγεται από το 

αυξημένο CO2.(69) 

 

1.2.2. Επίδραση  του όζοντος στο επίπεδο των ελεύθερων ριζών 

 και των αντιοξειδωτικών στους καρπούς της ντομάτας 

  

Το 2003 οι Pirker και Reichenauer και οι συνεργάτες τους, 
(68)δημοσίευσαν την εργασία τους κατά την οποία μελέτησαν φυτά ντομάτας σε 

OTCs κάτω από συνθήκες αυξημένου περιβαλλοντικού όζοντος.  

Χρησιμοποίησαν την φασματοσκοπία ηλεκτρονικού παραμαγνητικού 

συντονισμού (EPR), ώστε να υπολογίσουν την δημιουργία ελεύθερων ριζών 

στους καρπούς της ντομάτας όταν τα φυτά βρεθούν σε συνθήκες στρες από 

αυξημένο όζον ή από έλλειψη νερού. 

Η μέθοδος που ακολούθησαν (EPR), τους έδωσε την δυνατότητα να 

υπολογίσουν κατευθείαν τις ελεύθερες ρίζες στους φυτικούς ιστούς και να 

ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με χημικές αντιδράσεις των 

ελεύθερων ριζών κατά την διάρκεια της παρασκευής διαλύματος.  

Οι συγκομιδές των εξεταζόμενων καρπών πραγματοποιήθηκαν μετά 

από 13 ως 27 μέρες έκθεσης των φυτών σε όζον. 

Το φάσμα (EPR) των ελεύθερων ριζών από καρπούς ντομάτας κάτω 

από συνθήκες αυξημένου όζοντος, ήταν παρόμοιο με αυτό που προήλθε από 

καρπούς που είχαν υποστεί στρες έλλειψης νερού (εικ37). 

Η χρονική μεταβολή του επιπέδου των ελεύθερων ριζών στους καρπούς 

για τις τρεις διαφορετικές μεταχειρίσεις των φυτών, με ξυλάνθρακα-

φιλτραρισμένο αέρα (cf~), περιβαλλοντικό αέρα (aa) και περιβαλλοντικό αέρα 

εμπλουτισμένο με όζον 80 ppb (ao+80) παρουσιάζεται στην (εικ 38). 
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Κατά την πρώτη συγκομιδή, οι καρποί από τα cf~ φυτά είχαν σημαντικά 

χαμηλότερο επίπεδο ελεύθερων ριζών από τα φυτά που εκτέθηκαν σε όζον (aa 

και ao+80). 

Το επίπεδο ελεύθερων ριζών στις cf~ ντομάτες, αυξήθηκε σημαντικά με 

τις διαδοχικές συγκομιδές (Ρ = 0,011 μεταξύ της πρώτης και τελευταίας 

συγκομιδής), ενώ στις αο+80-ντομάτες μειώθηκε (Ρ = 0,042 μεταξύ της 

πρώτης και τελευταίας συγκομιδής), έτσι ώστε και τα τρία σύνολα είχαν 

ουσιαστικά τα ίδια επίπεδα στη τρίτη και στην  τέταρτη συγκομιδή. (68) 

Η επίδραση της μεταχείρισης με όζον στο επίπεδο των ελεύθερων ριζών 

των καρπών της ντομάτας, θεωρήθηκε από τους ερευνητές ότι ήταν πολύ 

σαφέστερη από αυτή της ξηρασίας. 

Κατά την διάρκεια της πρώτης συγκομιδής, το επίπεδο των ελεύθερων 

ριζών των ντοματών από τα φυτά που εκτέθηκαν στο όζον ήταν 60-70% 

υψηλότερο απ' ό,τι στα φυτά  που δεν είχαν υποστεί μεταχείριση με όζον.  

Το αντιοξειδωτικό περιεχόμενο αυτών των καρπών μειώθηκε με τις 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις όζοντος. Οι διαφορές στα επίπεδα ελεύθερων 

ριζών μεταξύ των δειγμάτων, μειώθηκαν με τις διαδοχικές συγκομιδές και δεν 

υπήρξε καμία σημαντική διαφορά στις τρίτες και τέταρτες συγκομιδές. Είναι 

ενδιαφέρον ότι το σήμα ελεύθερων ριζών αυξήθηκε σταθερά, με τις διαδοχικές 

συγκομιδές για τους καρπούς από τα  που δεν έλαβαν όζον, κάτι που σχετίζεται 

με ηλικιακά αποτελέσματα σε αυτά τα δείγματα. Αντίθετα, το σήμα ελεύθερων 

ριζών από τους καρπούς των φυτών  που εκτέθηκαν στον περιβαλλοντικό 

αέρα, μειώθηκε με τις διαδοχικές συγκομιδές, κάτι που πιθανά σχετίζεται με 

την ανάπτυξη των αντιοξειδωτικών μηχανισμών.(68) 
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 ΕΙΚΟΝΑ (37) Τυπικό EPR φάσμα στους 77Κ από καρπούς ντομάτας που έχουν   

  εκτεθεί (Α) σε συνθήκες έλλειψης νερού και (Β) σε όζον.(68) 
 

  
  
ΕΙΚΟΝΑ (38) Ένταση του EPR φάσματος των ελεύθερων ριζών σε φυτά ντομάτας   

          ποικιλίας Garten Perle(68) 
Σύμβολο  τετράγωνο (αφορά την (cf~) μεταχείριση 
                τριγωνο (αφορά την (aa)  μεταχείριση   
                ανεστραμμένο τρίγωνο (αφορά την (ao+80) μεταχείριση 
Οι τιμές  αποτελούν την μέση τιμή +την στατιστική διαφορά τουλάχιστον πέντε μετρήσεων. 
Οι καμπύλες δείχνουν την τάση του επιπέδου των ελεύθερων ριζών κατά την περίοδο του  

 πειράματος  
Οι αστερίσκοι δείχνουν την στατιστική διαφορά μεταξύ των ομάδων  
*Ρ< 0,05(μεταξύ cf και aa) 
*** Ρ< 0,001(μεταξύ cf και aa, ao+80) 
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 ΕΙΚΟΝΑ (39) Συγκέντρωση περιβαλλοντικού όζοντος κατά την διάρκεια του   

 πειράματος . Τα βέλη δείχνουν τις ημέρες των συγκομιδών(68) 
 

 

1.2.3. Ο συσχετισμός παραγωγής αιθυλενίου (που έχει 

προκληθεί  από το όζον) με την έκταση της ζημιάς στα φύλλα 

ντομάτας  από την έκθεση σε όζον και η προστασία που παρέχει το 

 μπενομύλ στα φυτά της ντομάτας στην έκθεση σε όζον 

 

Έχει παρατηρηθεί, ότι η έκθεση σε όζον αυξάνει το ποσοστό παραγωγής 

αιθυλενίου στα φύλλα και μάλιστα, έχει συσχετιστεί το μέγεθος της ζημιάς στα 

φύλλα με το ποσοστό παραγωγής αιθυλενίου που προκαλείται από το όζον.  

Το αιθυλένιο στα ανώτερα φυτά συντίθεται από την S-αδενοσυ- L-

μεθειονίνη με την βοήθεια της καρβοξυλάσης του 1-αμινοκυκλοπροπανίου 

(ACC). Η παραγωγή του (ACC) πάλι καταλύεται από την ACC συνθετάση 

(ACS). Η σύνθεση του ACC αποτελεί τον καθοριστικό (περιοριστικό 

παράγοντα) για την παραγωγή του αιθυλενίου. 

Έχει αποδειχθεί ότι μια αύξηση στη δραστηριότητα ACS, είναι μια από 

τις πιο πρόωρες απαντήσεις που παρατηρούνται στις τοματιές, κατά τη 
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διάρκεια της έκθεσης σε όζον και αυτό ρυθμίζει πιθανώς την όζον-

προσκληθείσα παραγωγή αιθυλενίου.(70) 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ(40) (Α) ρυθμός παραγωγής αιθυλενίου,(Β) δραστηριότητα της ACS, (C) 

 περιεκτικότητα σε ACC σε φύλλα ντομάτας μετά από μεταχείριση με 0,2μL/L(•)0,2ppm και 
κάτω  από συνθήκες καθαρού αέρα (°).Οι κάθετες μπάρες δείχνουν την σταθερή απόκλιση.(70) 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι ο συστηματικός ψεκασμός με το μυκητοκτόνο 

benomyl (methyl-l-(butylcarbamoyl)-2-bezi-midazole carbamate), προστατεύει 

τα φυτά από κάποια από τα αποτελέσματα της έκθεσης σε όζον. Το δραστικό 

συστατικό του benomyl  (bezimidazole), είναι γνωστό ότι καθυστερεί τον 

γηρασμό στα φυτά. Το benomyl, έχει δειχθεί ότι αναστέλλει την βλάβη από το 

Ο3 στο καπνό (Nicotiana tabacum), στην φασολιά (Phaseolus vulgaris) και σε 

διάφορα καλλωπιστικά (Petunia hybrida, Azalea sp.).(71) 

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται οι αλλαγές που συμβαίνουν στα 

φυτά ντομάτας σε σχέση με την χλωροφύλλη, με αντιοξειδωτικά ένζυμα και με 

την οξείδωση των λιπιδίων, όταν επιδράσει σε αυτά όζον και benomyl χωριστά 

ή σε συνδυασμό. 
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 ΕΙΚΟΝΑ(41) Αλλαγές στην Rfd (παράμετρος που σχετίζεται με το φθορισμό της   

 χλωροφύλλης και κατ’ επέκταση με την περιεκτικότητα και την  δραστηριότητα της) 
  σε ντοματιές ποικιλίας Tiny Tim κάτω από διαφορετικές μεταχειρίσεις.(71) 
 (CF-)  φιλτραρισμένος αέρας χωρίς benomyl  
 (CF+)  φιλτραρισμένος αέρας με benomyl  
 (NF-) μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς benomyl  
 (NF+)  μη φιλτραρισμένος αέρας με benomyl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΙΚΟΝΑ(42)  
 Δραστηριότητα των αντι-
οξειδωτικών ενζύμων (δισμουτάση 
του υπεροξειδίου, ρεδουκτάση της 
γλουταθειόνης, υπεροξειδάση του 
ασκορβικού) κατά τις διάφορες 
μεταχειρίσεις με όζον και benomyl 
στις ντομάτες ποικιλίας TinyTim(71) 
 (CF-)  φιλτραρισμένος 
αέρας χωρίς benomyl  
 (CF+)  φιλτραρισμένος 
αέρας με benomyl  
 (NF-) μη φιλτραρισμένος 
αέρας χωρίς benomyl  
 (NF+)  μη φιλτραρισμένος 
αέρας με benomyl  
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Για να εκτιμηθεί η έκταση της υπεροξείδωσης λιπιδίων στις μεμβράνες 

των φυτικών ιστών χρησιμοποιείται ως δείκτης η διαλδεύδη του μαλονικού 

οξέος (MDA) 

 

 

 
  
 ΕΙΚΟΝΑ(43)Η περιεκτικότητα malondi aldehyde στα φύλλα ντοματιάς 
   της ποικιλίαςTiny Tim κάτω από διάφορες μεταχειρίσεις με όζον 
   και benomyl (71) 
 Τα διαφορετικά γράμματα αφορούν τις διαφορετικές σημαντικότητες (P<0,05) 
  (CF-)  φιλτραρισμένος αέρας χωρίς benomyl  
  (CF+)  φιλτραρισμένος αέρας με benomyl 
  (NF-) μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς benomyl   
  (NF+)  μη φιλτραρισμένος αέρας με benomyl  
 

Στις παραπάνω εικόνες παρουσιάζεται η επίδραση που έχει το όζον στην 

λειτουργία της φωτοσύνθεσης (αλλαγές στις παραμέτρους φωσφορισμού της 

χλωροφύλλης), στην δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων και στην 

οξείδωση των λιπιδίων. 

Οι δυσμενείς επιδράσεις του όζοντος είναι εμφανείς  (μεταχειρίσεις  

NF-), οι οποίες ωστόσο μειώνονται ή αναστέλλονται τελείως κάτω από την 

επίδραση του benomyl. 
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1.2.4. Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις CO2, τα υψηλά 

 επίπεδα UV –B είναι δυνατό να μετριάσουν τις επιζήμιες 

 δράσεις του Ο3 στα φυτά 

 

Ο X. Hao και οι συνεργάτες του επιχείρησαν να μελετήσουν τα 

αποτελέσματα του όζοντος στην ντομάτα σε συνδυασμό με την επίδραση 

αυξημένου διοξειδίου και αυξημένης έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία.(72) 

Θεωρώντας ότι η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος που οδηγεί σε 

αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης, η αύξηση του 

τροποσφαιρικού όζοντος καθώς και η αύξηση της συγκέντρωσης του 

διοξειδίου του άνθρακα, αποτελούν τους κύριους παράγοντες που οδηγούν 

στην αλλαγή των παγκόσμιων κλιματικών συνθηκών, θα πρέπει τα 

αποτελέσματα τους στα φυτά να εξετάζονται από κοινού και να σημειώνονται 

οι αλληλεπιδράσεις των παραγόντων αυτών.  

Όπως αναμένονταν, η έκθεση σε O3 εμπόδισε γενικά την αύξηση φυτών 

και μείωσε τη φωτοσύνθεση στα φύλλα. Στην υψηλότερη δόση (0,24ml/lt) 

(240ppm) μείωσε τη συνολική ξηρά μάζα των φυτών (—7%), την φυλλική 

επιφάνεια (—6%), τη φωτοσύνθεση (—25%), και τη χλωροφύλλη (—24%), 

αύξησε την στοματική αγωγιμότητα (17%) αλλά δεν είχε επιπτώσεις στο ύψος, 

ούτε στην συγκέντρωση των συστατικών που απορροφούν UV (A331nm).(72) 

Υψηλά επίπεδα CO2 μπορούν να μειώσουν την στοματική αγωγιμότητα, 

έτσι ώστε να ελαττωθεί η πρόσληψη όζοντος και κατ’ επέκταση η ζημιά που 

αυτό μπορεί να προκαλέσει. Η στοματική αγωγιμότητα που μετρήθηκε μετά 

την έκθεση σε όζον στα 600μl/ltCO2(600 ppm) έφθινε γραμμικά με την αύξηση 

της δόσης του όζοντος.  

Μια τέτοια μείωση της στοματικής αγωγιμότητας (εξαιτίας και του 

αυξημένου διοξειδίου αλλά και εξαιτίας της αύξησης της δόσης του Ο3), 

μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη CO2  έτσι ώστε  αυτό να γίνει ο καθοριστικός 

παράγοντας για την φωτοσύνθεση και να υπάρξει μια ταχύτερη μείωση του 

ρυθμού φωτοσύνθεσης εξαιτίας της έκθεσης σε Ο3. 
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Οι Barnes και Pfirrmann (1992)(72) βρήκαν ότι οι αλληλεπιδράσεις CO2 

και O3 ποικίλουν ανάλογα με την διάρκεια της έκθεσης σε Ο3, σε συνδυασμό 

με την συγκέντρωση του CO2 και με την προκαλούμενη από το όζον 

συσσώρευση υδατανθράκων στα φύλλα, η οποία περιορίζει την 

φωτοσυνθετική ανταπόκριση στο αυξημένο CO2. 

Η έκθεση σε αυξημένα επίπεδα UV-B αμβλύνει την ζημιά που προκαλεί 

το Ο3 στην φωτοσύνθεση σε συνθήκες περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων CO2  

αλλά και στα 600μl/ltCO2 (600 ppm). 

Αν και ο ρυθμός φωτοσύνθεσης κάτω από συνδυασμό CO2 και UV-B 

φθίνει γραμμικά με αύξηση της δόσης του Ο3, η μείωση του φωτοσυνθετικού 

ρυθμού είναι μικρότερη σε φυτά που έχουν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα UV-B 

από ότι σε φυτά που έχουν εκτεθεί σε περιβαλλοντικά επίπεδα υπεριώδους 

ακτινοβολίας.(72) 

Η έκθεση σε αυξημένα επίπεδα UV-B δεν διαφοροποιεί τις επιδράσεις 

του όζοντος στην χλωροφύλλη των φύλλων. Η χλωροφύλλη κάτω από την 

συνδυασμένη επίδραση του CO2 και UV-B μειώνεται σημαντικά και με 

γραμμικό τρόπο με την αύξηση της δόσης του Ο3.
(72) 

 

Ο διπλασιασμός του περιβαλλοντικού CO2 που συνδυάζεται με την 

ενισχυμένη ακτινοβολία UV-V μπορεί να μειώσει τη δριμύτητα της ζημίας του 

Ο3 στην ντομάτα. Το O3 πλήττει τα φυτά κυρίως μέσω του σχηματισμού των 

ελεύθερων ριζών.(72) 

Η προ-έκθεση στην ενισχυμένη ακτινοβολία UV-V μπορεί να αυξήσει 

την ανοχή στο O3 με την ενίσχυση του συστήματος σάρωσης των ελευθέρων 

ριζών. Και αυτό γιατί προάγει την σύνθεση φαινολικών ενώσεων και 

φλαβονοειδών, ειδικά σε συνδυασμό με εμπλουτισμό σε CO2 της ατμόσφαιρας. 
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1.2.5.  Συμπεράσματα 

-Το όζον προκαλεί και στην ντομάτα, τα γενικά συμπτώματα και σημεία 

που παρουσιάζονται στα περισσότερα φυτικά είδη, κάτω από συνθήκες 

αυξημένου περιβαλλοντικού όζοντος. 

-Για άλλη μια φορά ωστόσο παρατηρείται ότι η επίδραση του Ο3 στους 

φυτικούς ιστούς, είναι σωστότερο να εξετάζεται μαζί με τις επιδράσεις και 

άλλων ατμοσφαιρικών παραγόντων. 

Αν και αυτές οι μελέτες, εφοδιάζουν με περαιτέρω μαρτυρίες ότι το 

αυξημένο CO2, μετριάζει τα αρνητικά αποτελέσματα του αυξημένου όζοντος 

στα φυτά, μπορούν να υποθέσουν μόνο κάποιο μηχανισμό για την αναχαίτιση 

των αποτελεσμάτων του όζοντος από το διοξείδιο. 

Για τις ντομάτες flacca οι οποίες έχουν στομάτια τα οποία δεν κλείνουν 

εύκολα κάτω από συνθήκες περιβαλλοντικού στρες, η απώλεια 

αλληλεπίδρασης CO2 X O3 δείχνει ότι το κλείσιμο των στοματίων από το 

αυξημένο διοξείδιο είναι το κλειδί για τον μηχανισμό προστασίας του φυτού. 

-Πρόσθετα πειράματα με προσεκτικές μετρήσεις της στοματικής 

αγωγιμότητας και της φωτοσύνθεσης, ειδικά της ποικιλίας flaccα κάτω από πιο 

ελεγχόμενες συνθήκες, είναι απαραίτητα για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους, 

στο μηχανισμό μείωσης των δυσμενών αποτελεσμάτων του όζοντος από το 

αυξημένο διοξείδιο. 

-Καλό είναι αυτές οι μελέτες να συνδυαστούν με μετρήσεις των 

αποθηκών υδατανθράκων στα φύλλα και στους καρπούς. Κάτι τέτοιο θα 

διευκρινίσει το ρόλο της κατανομής του άνθρακα στις αλληλεπιδράσεις CO2 

και O3. 

-Η θερμοκρασία (υψηλή την ημέρα, χαμηλή τη νύχτα) και η υγρασία 

(χαμηλή κατά την διάρκεια της ημέρας και πιθανά συνδυασμένη με μειωμένη 

πίεση υδρατμών), είναι τυπικά περιβαλλοντικά στρες, τα οποία μπορούν να 

μεταβάλουν τα αποτελέσματα τόσο του CO2 όσο και του Ο3 στα φυτά. 

Για το λόγο αυτό, για να αποτιμηθούν σωστά οι αλληλεπιδράσεις 

όζοντος και CO2  στα φυτά, τα πειράματα είναι καλό να πραγματοποιούνται 

κάτω από προσεκτικά ελεγχόμενες συνθήκες, ώστε να αποτιμηθούν με όσο 
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γίνεται μεγαλύτερη ακρίβεια, τα αποτελέσματα της σύνθετης περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς στα φυτά και να ελαχιστοποιηθεί η αθέλητη συμβολή άλλων 

περιβαλλοντικών επιδράσεων στις απαντήσεις των φυτών. 

-Τα πειράματα σε θερμοκήπια (εργαστηριακοί χώροι) πρέπει με 

προσοχή να αντιστοιχηθούν σε συνθήκες αγρού. 

-Εκτός από την συνδυασμένη επίδραση που ασκεί το αυξημένο 

περιβαλλοντικό διοξείδιο σε φυτά που εκτίθενται σε όζον, παρατηρήθηκε στην 

ντομάτα ότι και τα αυξημένα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας μπορούν να 

μετριάσουν τα δυσμενή αποτελέσματα που προκαλούνται από το όζον, μια και 

ευνοούν την σύνθεση περισσοτέρων αντιοξειδωτικών ουσιών, οι οποίες 

μπορούν να δεσμεύσουν τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται εξαιτίας της 

επίδρασης του όζοντος. 

-Ωστόσο απαιτούνται συγκριτικές μελέτες με άλλα είδη για να 

καθορίσουν εάν η ντομάτα είναι λιγότερο ευαίσθητη στα κοινά αποτελέσματα 

του UV-V, O3, και του CO2 από άλλα είδη (που έχουν επιδείξει ευαισθησία 

στο όζον και περιλαμβάνονται σε σχετικές εκθέσεις(72) και έτσι να μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει τα ευαίσθητα στο όζον είδη. 

-Παρουσιάζεται και στην ντομάτα το φαινόμενο οι ερευνητικές εργασίες 

που σχετίζονται με τις επιδράσεις του όζοντος, να αφορούν κυρίως τις 

επιδράσεις στην παραγωγή και στην γενικότερη φυσιολογία του φυτού. 

Παραμένουν έτσι πολλά ερωτήματα που αφορούν την επίδραση του όζοντος 

στην διατροφική αξία (χημική σύσταση των καρπών της ντομάτας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΙΤΗΡΑ (Gramineae) 

Τα σιτηρά ανήκουν στην οικογένεια Gramineae η οποία υποδιαιρείται 

σε υποοικογένειες και φυλές. Οι περισσότερες φυλές ανήκουν στις 

υποοικογένειες Festucoideae και Panicoideae. Οι άλλες 4 υποοικογένειες 

(Arundinoideae, Bambusoideae, Eragrostideae (=Chloridoideae), Oryzoideae) 

περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό φυλών. Για λόγους ευκολίας, οι φυλές 

που δεν περιλαμβάνονται στις δυο βασικές υποοικογένειες, αποτελούν μια 

ομάδα και χαρακτηρίζονται ως «ενδιάμεσες». 

Η υποοικογένεια Festucoideae περιλαμβάνει είδη φυτών των εύκρατων 

κλιμάτων, τα οποία αφομοιώνουν μέσω της μεταβολικής C3 οδού, ενώ η 

υποοικογένεια Panicoideae περιλαμβάνει κυρίως φυτά των θερμών κλιμάτων, 

ορισμένα από τα οποία ακολουθούν την μεταβολική οδό C4.(73) 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ (14) Οι κυριότερες υποοικογένειες και φυλές της οικογένειας Gramineae.  
Στις παρενθέσεις αναφέρονται γνωστά φυτά που ανήκουν στις αντίστοιχες φυλές.(73) 
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 2.1.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΗΜΑΣΙΑ - ΧΡΗΣΕΙΣ 

Τα σιτηρά είναι τα σημαντικότερα από τα καλλιεργούμενα φυτά. 

Καλλιεργούνται σχεδόν σε όλο τον κόσμο εκτός ίσως από τις πολύ υγρές 

περιοχές όπου η καλλιέργεια άλλων φυτών είναι περισσότερο αποδοτική. Κάθε 

χρόνο καλύπτουν εκτάσεις περίπου 700 εκατ. ha (* 7 δισ.στρ.), δηλ. σχεδόν το 

1/20 της συνολικής χερσαίας επιφάνειας. 

Παράγουν τροφή για ανθρώπινη κατανάλωση κυρίως. 

Η καλλιέργεια τους, η συγκομιδή και η αποθήκευση δεν παρουσιάζουν 

μεγάλα προβλήματα. 

Σκοπός της καλλιέργειας είναι συνήθως η παραγωγή καρπού και 

δευτερευόντως η παραγωγή βιομάζας (στο κεχρί, αραβόσιτο, σόργο, σίκαλη). 

Ο δείκτης οικονομικής απόδοσης ποικίλλει πολύ στα διάφορα σιτηρά. 

Ενδεικτικά, παρουσιάζει τιμές περίπου 0.4 στο σιτάρι, 0.6 στον αραβόσιτο και 

0.1 στο κεχρί. 

Γενικά υπάρχουν μικρές διαφορές στη μορφολογία και σύσταση του 

καρπού (πιν.15) 

 

Η κυριότερη ανθρώπινη τροφή που προέρχεται από τα σιτηρά είναι το 

ψωμί.  

Μόνο το σιτάρι και εν μέρει η σίκαλη είναι κατάλληλα για αρτοποίηση, 

γιατί έχουν τις πιο κατάλληλες για αρτοποίηση πρωτεΐνες στο ενδοσπέρμιο. 

Έχουν επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι ο καρπός τους απογυμνώνεται 

εύκολα από τα λεπυρίδια. 

 

Το ρύζι ακολουθεί το σιτάρι σε σημασία και καλλιεργούμενες εκτάσεις 

παγκοσμίως. Απαιτεί θερμό κλίμα και επάρκεια νερού και καλλιεργείται 

κυρίως στη ΝΑ Ασία και Άπω Ανατολή. 

Ο αραβόσιτος έχει την τρίτη θέση από άποψη σημασίας και εκτάσεων 

αλλά ο καρπός του χρησιμοποιείται κυρίως για κτηνοτροφή γιατί δεν είναι 

κατάλληλος για αρτοποιία. 
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Το κριθάρι καλλιεργείται κυρίως για βυνοποιία και για κτηνοτροφή. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανθρώπινη τροφή όταν ο καρπός είναι 

γυμνός σε περιοχές όπως n Κ.Ασία όπου δεν καλλιεργείται το σιτάρι.(73) 

 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ (15) Σύσταση του καρπού των σιτηρών (% Ξ.Ο)(73) 
 

 

2.2. ΣΙΤΑΡΙ (Triticum spp) 

Ο καρπός του σιταριού χρησιμοποιείται κυρίως για ανθρώπινη 

κατανάλωση (σε ποσοστό 75-78%). Δευτερευόντως χρησιμοποιείται ως 

κτηνοτροφή αλλά και για βιομηχανικές χρήσεις (16-17%) καθώς και ως 

πολλαπλασιαστικό υλικό(9-10%). 

 

2.2.1. Σύσταση και θρεπτική αξία του καρπού 

Ο καρπός είναι αμυλούχος, με αρκετά υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης. Όλο 

το άμυλο βρίσκεται στο ενδοσπέρμιο, τα διαλυτά σάκχαρα κυρίως στο έμβρυο 

και οι άλλοι πολυσακχαρίτες (κυτταρίνες, ημικυτταρίνες) στα περιβλήματα. 

Πρωτεΐνες ,λίπη ,τέφρα, βρίσκονται κυρίως στο έμβρυο και το ασπίδιο και σε 

μικρότερα ποσοστά στο ενδοσπέρμιο. 

Το άμυλο βρίσκεται κυρίως με την μορφή αμυλόζης. Τα διαλυτά 

σάκχαρα που απαντώνται είναι γλυκόζη, φρουκτόζη, μαλτόζη, σακχαρόζη και 

διάφορες πεντοζάνες (ραφινόζη, μελιβιόζη). 

Οι πρωτεΐνες του ενδοσπερμίου (εκτός της αλευρώνης) αποτελούνται 

από ίσες αναλογίες γλιαδίνης και γλουτελίνης, οι οποίες στο νερό σχηματίζουν 

μια κολλοειδή ουσία τη γλουτένη, η οποία παίζει αποφασιστικό ρόλο στην 
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αρτοποιητική ικανότητα του καρπού. Οι πρωτεΐνες του σιταριού περιέχουν 

εκτός των άλλων και τα απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό αμινοξέα 

(λυσίνη, μεθειονίνη, τρυπτοφάνη). 

Από τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, το σιτάρι είναι εξαίρετη πηγή βιταμίνης 

Ε. Από τις υδατοδιαλυτές υπάρχουν σημαντικά ποσά βιταμινών του 

συμπλέγματος Β, ιδίως θειαμίνης, ριβοφλαβίνης, νιασίνης, και λιγότερο 

πυριδοξίνης, βιοτίνης, και παντοθενικού οξέος. 

Ο καρπός του σιταριού περιέχει επίσης K(0,48),P(0,40), S(0,18),Mg 

(0,17), Ca(0,05) % κ.β. και μικρότερα ποσά Fe,Na.(73) 

 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ(16) Χημική σύσταση του καρπού του σιταριού(σε υγρασία 14%) 
   και των  κυρίων τμημάτων του (σε ποσοστά %)(73) 
 

 

 
   
  ΠΙΝΑΚΑΣ(17) Περιεκτικότητα του καρπού του σιταριού  
   σε βιταμίνες και απαραίτητα αμινοξέα (73) 
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2.2.2. To σιτάρι θεωρείται είδος ευαίσθητο στην έκθεση σε               

όζον 

To σιτάρι θεωρείται ευαίσθητο στην έκθεση σε όζον είδος. Μάλιστα 

θεωρείται το πιο ευαίσθητο από τα σιτηρά και ιδιαίτερα οι νέες βελτιωμένες 

ποικιλίες του.(74) 

Είναι ευρέως γνωστό ότι το τροποσφαιρικό όζον προκαλεί απώλεια 

παραγωγής στο σίτο και μειώνει τον δείκτη συγκομιδής.(75) 

Αυτή η μείωση απεικονίζει μια μετατόπιση στην κατανομή βιομάζας 

μέσα στο φυτό, η οποία είναι πιθανό να προκύψει από διατάραξη στην 

ισορροπία μεταξύ της τοποθεσίας δημιουργίας και τελικού προορισμού των 

προϊόντων της φωτοσύνθεσης.  

Μια όζον-προσκληθείσα μείωση της πράσινης φυλλικής επιφάνειας 

εξαιτίας πρόωρου γηρασμού ή μείωση στο ποσοστό καθαρής αφομοίωσης του 

CO2 είναι δυνατό να οδηγήσει σε μια χαμηλότερη παραγωγή των 

υδατανθράκων. Το όζον μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα 

διακίνησης των προϊόντων αφομοίωσης.(75) 

Τα αποτελέσματα του όζοντος στο σιτάρι εξαρτώνται επίσης από την 

εποχή της έκθεσης, σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. Έτσι έχει 

βρεθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία και μεγαλύτερες μειώσεις στην 

παραγωγή, όταν υπάρξει έκθεση κατά το διάστημα μεταξύ της άνθησης και της 

ωριμότητας σπόρου απ' ό,τι πριν από την άνθηση.(75) 

Η αύξηση καρπού του σίτου εξαρτάται από την παραγωγή των 

υδατανθράκων, την δυνατότητα διακίνησης των προϊόντων αφομοίωσης από 

τα όργανα παραγωγής στους καρπούς, καθώς και από την ικανότητα των 

καρπών να αποθηκεύουν αυτά.  

Οι νεαροί καρποί κατά την διάρκεια του γεμίσματος είναι οι κύριοι 

αποδέκτες των παραγόμενων υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Οι περισσότεροι 

από τους υδατάνθρακες που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου 

ανάπτυξης μεταφέρονται άμεσα στους καρπούς. Εάν η δραστηριότητα της 

πηγής υπερβαίνει τη δραστηριότητα αποθήκευσης των καρπών, η περίσσεια 
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των υδατανθράκων αποθηκεύεται στο στέλεχος. Όταν ο ρυθμός παραγωγής 

μειώνεται κάτω από τη δυνατότητα αποθήκευσης, οι αποθηκευμένοι 

υδατάνθρακες στο στέλεχος ή τα φύλλα μπορούν να μεταφερθούν στους 

καρπούς.(75)  

Με αυτό το τρόπο το ποσοστό στους καρπούς μπορεί να παραμείνει 

αρκετά σταθερό. 

Η παραγωγή των υδατανθράκων (η δραστηριότητα πηγής κατά τη 

διάρκεια του χρόνου) μπορεί να επηρεαστεί από μια αλλαγή στο 

φωτοσυνθετικό ρυθμό (δραστηριότητα πηγής) και από τη διάρκεια της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας (διάρκεια πηγής). Η δυνατότητα 

αποθήκευσης των καρπών εξαρτάται από το ποσοστό σχηματισμού των 

υδατανθράκων αποθήκευσης από την εισαγόμενη σακχαρόζη (π.χ. σύνθεση 

αμύλου) και από την ικανότητα αποθήκευσης αμύλου.  

Η ικανότητα αποθήκευσης, στη συνέχεια, επηρεάζεται από τον αριθμό 

καρπών ανά στάχυ και από τον αριθμό κυττάρων ενδοσπερμίων ανά καρπό.  

Οι δραστηριότητες πηγής και οργάνων αποθήκευσης στους καρπούς δεν 

είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη, και συμβάλουν και οι δύο στην 

απόδοση του καρπού. 

Δεδομένου ότι το όζον έχει αποδειχθεί ότι έχει επιπτώσεις στο ποσοστό 

και τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, καθώς και στην διακίνηση των προϊόντων 

αφομοίωσης από την πηγή στην αποθήκη, η έκθεση σε όζον θα προκαλέσει 

πιθανώς μειωμένο ανεφοδιασμό των αναπτυσσόμενων καρπών.  

Το παραπάνω αποτέλεσμα θα είναι πιο εμφανές σε ένα φυτό στο οποίο 

η αύξηση του καρπού περιορίζεται ήδη από την πηγή.(75) 

H Gelang και οι συνεργάτες της μελετώντας την εξάρτηση της 

ευαισθησίας του σιταριού στο όζον, σε σχέση με την μετατόπιση της 

αναλογίας της δραστηριότητας πηγών αφομοίωσης / αποθηκευτικών περιοχών, 

έδωσαν στοιχεία για τις αλλαγές περιεκτικότητας υδατανθράκων και αζώτου 

στους καρπούς κάτω από έκθεση σε όζον. 

Για να αλλάξει η αναλογία στην δραστηριότητα πηγής 

(φωτοσυνθετικών προϊόντων) / δεξαμενής αποθήκευσης, κατά την άνθηση 
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επιλέχτηκαν τυχαία 10 ως 15 καλά ανεπτυγμένοι βλαστοί των οποίων 

αφαιρέθηκαν τα ανώτερα φύλλα. Κάτι τέτοιο επηρεάζει την δραστηριότητα της 

πηγής. 

Για τον χειρισμό των δεξαμενών αφαιρέθηκε το κορυφαίο μέρος των 

στάχεων. Στα φυτά ελέγχου δεν έγινε κανένας χειρισμός.  

Στις εικόνες (59, 60) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης 

του όζοντος στην περιεκτικότητα των καρπών σε υδατάνθρακες και άζωτο 

(πρωτεΐνες). 

Στους βλαστούς στους οποίους έγινε χειρισμός της "πηγής" το 1995, το 

ποσό αμύλου ανά σπόρο σιταριού μειώθηκε από την έκθεση όζοντος. 

Στα φυτά έλεγχου και σε αυτά που έγινε χειρισμός της δεξαμενής 

μειώθηκε το ποσοστό μαλτοδεξτρίνης στους καρπούς, σαν αποτέλεσμα της 

έκθεσης σε όζον ενώ αυξήθηκε στα φυτά που έγινε χειρισμός της πηγής.  

Επίσης τα ποσοστά των διαλυτών υδατανθράκων (WSC (γλυκόζη, 

φρουκτόζη και σακχαρόζη)) ήταν χαμηλότερα στους καρπούς, εξαιτίας της 

έκθεσης σε όζον κατά το 1995.  

Τα αποτελέσματα της έκθεσης σε όζον ήταν εντονότερα όταν η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε από την άνθηση και μετά παρά πριν την άνθηση. 

Στα πειραματικά δεδομένα του 1997 παρατηρήθηκε μείωση και του 

αμύλου και γενικότερα του συνόλου των μη δομικών υδατανθράκων (TNC) 

στους καρπούς.  

Η συγκέντρωση του αμύλου επηρεάστηκε περισσότερο από τον 

χειρισμό της πηγής.  

Η μείωση των συνολικών μη δομικών υδατανθράκων ήταν μικρότερη 

στα φυτά που δέχτηκαν χειρισμό της δεξαμενής από ότι στα φυτά που δεν 

δέχτηκαν κανένα χειρισμό ή δέχτηκαν χειρισμό πηγής. 

Το ποσό του διαλυτών υδατανθράκων, αμύλου και μαλτοδεξτρίνης ανά 

σιτάρι μειώθηκε σημαντικά από την έκθεση όζοντος στα 1997.  

Το ποσοστό του αζώτου και κατ’ επέκταση της πρωτεΐνης στους 

καρπούς ήταν αρνητικά επηρεασμένο και στα δυο χρόνια, εκτός από τα φυτά 

ελέγχου και στα φυτά χειρισμού των δεξαμενών, κατά την έκθεση σε όζον 
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μετά την άνθηση στα 1995. 

Στα 1997 η μείωση ήταν μικρότερη στα φυτά που έγινε χειρισμός της 

πηγής, συγκριτικά με τα φυτά ελέγχου και τα φυτά που έγινε χειρισμός της 

δεξαμενής. 

Η συγκέντρωση του αζώτου από την άλλη μεριά στους καρπούς 

επηρεάσθηκε θετικά από την έκθεση σε όζον κατά το 1997 και κατά την 

έκθεση μετά την άνθηση κατά το 1995 συγκριτικά με τα φυτά που δεν 

εκτέθηκαν σε όζον.(75)  

 

 

 
 ΕΙΚΟΝΑ(44)Συνεισφορά των πρωτεϊνών, των διαφόρων μη δομικών υδατανθράκων  

 και των resirual (δομικών υδατανθράκων, λιπιδίων κλπ) στο ξηρό βάρος των καρπών  
 κατά τις διάφορες μεταχειρίσεις κατά τα έτη 1995 και 1997(75) 

  (σκοτεινό γκρι  πρωτεΐνη, 
   ανοιχτό γκρι άμυλο,  
  ενδιάμεσο γκρι μαλτοδεξτρίνες,  
  μαύρο  φρουκτάνες, 
   κατώτερο (ελαττωμένο) άσπρο διαλυτοί υδατάνθρακες, 
   ανώτερο λευκό resirual).  
 Οι κάθετες μπάρες δείχνουν τα σταθερά σφάλματα για το συνολικό ξηρό βάρος ανά  

 καρπό 
 1995 
 NF μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς προσθήκη όζοντος  
 (NF+pre) μη φιλτραρισμένος αέρας με όζον πριν την άνθηση 
 (NF+post)  μη φιλτραρισμένος αέρας με όζον μετά την άνθηση 
 1997 
 F φιλτραρισμένος αέρας  
 (NF) μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς  προσθήκη όζοντος  
 (NF1, NF2, NF3)  μη φιλτραρισμένος αέρας  με τρία διαφορετικά επίπεδα όζοντος  
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 ΕΙΚΟΝΑ(45)Συγκεντρώσεις των μη δομικών υδατανθράκων σε καρπούς, 
 φύλλα και στελέχη σε διαφορετικές μεταχειρίσεις κατά το 1995 και 1997 (75) 
 Ανοιχτό γκρι άμυλο  Ενδιάμεσο γκρι μαλτοδεξτρίνες 
 Μαύρο φρουκτάνες  Λευκό διαλυτά σάκχαρα 
 
 

 
 
 
  
 ΕΙΚΟΝΑ(46)  
 Επίδραση της έκθεσης όζοντος στο λόγο των 
περιερχομένων υδατανθράκων και πρωτεϊνών ανά καρπό 
σε διάφορες μεταχειρίσεις κατά το 1997(75) 
Συνεχής γραμμή με κύκλους  αφορά τα φυτά ελέγχου 
Διακεκομμένη γραμμή με ρόμβους  αφορά τα φυτά με την 
μεταχείριση στην πηγή 
Διακεκομμένη γραμμή με τρίγωνα  αφορά τα φυτά με την 
μεταχείριση στην δεξαμενή 
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Η αρνητική επίπτωση της έκθεσης όζοντος στο βάρος σιταριού ήταν 

μεγαλύτερη, όταν μειώθηκε η δραστηριότητα της πηγής και μικρότερη όταν 

μειώθηκε η δραστηριότητα των δεξαμενών.  

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι επομένως ότι η ευαισθησία όζοντος του 

σίτου είναι υψηλότερη όταν περιορίζεται η αύξηση του σιταριού από την πηγή, 

και ότι η μείωση παραγωγής από το όζον συσχετίζεται κυρίως με έναν 

αρνητικό αντίκτυπο στην πηγή. Ένα δεύτερο συμπέρασμα, είναι ότι η έκθεση 

όζοντος μεταξύ της άνθησης και της πλήρωσης του καρπού, είναι 

αποτελεσματικότερη στη μείωση της αύξησης του καρπού και της 

αποθήκευσης προϊόντων φωτοσύνθεσης, έναντι της έκθεσης όζοντος πριν από 

την άνθηση.  

Εάν η αναλογία στη δραστηριότητα πηγής / δεξαμενών μειώνεται από 

το χειρισμό ή από άλλους παράγοντες, όπως τα παράσιτα, η πρόωρη έκθεση 

όζοντος μπορεί, εντούτοις, να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αύξηση του 

καρπού.(75) 

 

 

2.2.2.1. Η επίδραση του όζοντος στους μη δομικούς 

υδατάνθρακες του σιταριού 

 

Ο Sild και οι συνεργάτες του το 2002(74) συνόψισαν τα αποτελέσματα 

πειραμάτων που μελετούσαν την επίδραση του όζοντος στους μη δομικούς 

υδατάνθρακες στα φυτά σταριού. 

Γνωρίζοντας ότι το αυξημένο τροποσφαιρικό όζον μπορεί να μειώσει 

την αφομοίωση του CO2, να επιταχύνει τον γηρασμό του φυτού και να έχει 

επιδράσεις στην απόδοση των καρπών, ήταν ανάγκη να διασαφηνιστεί ο ρόλος 

του όζοντος στην παραγωγή, μετακίνηση και αποθήκευση μη δομικών 

υδατανθράκων. 
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Ο Fuhrer και οι συνεργάτες του στα 1990,92(76) έδειξαν ότι οι 

συγκεντρώσεις όζοντος υψηλότερες από τις περιβαλλοντικές, μείωσαν την 

συγκέντρωση αμύλου στους καρπούς του σιταριού. 

Όμως μια τέτοια μείωση δεν παρουσιάστηκε σε όλα τα μεταγενέστερα 

πειράματα. 

Αυτό είναι πιθανό να σχετίζεται με το στάδιο ανάπτυξης που βρίσκεται 

το φυτό κατά την έκθεση, καθώς και με το ρόλο των αποθηκευμένων διαλυτών 

σακχάρων στο στέλεχος.  

Τα στελέχη μπορούν να αποθηκεύουν διαλυτά σάκχαρα κατά την 

διάρκεια της άνθησης, όταν η φυλλική επιφάνεια είναι μέγιστη και η αύξηση 

βλαστού και ρίζας ελάχιστη. Τα σάκχαρα αυτά μπορούν να μετακινούνται προς 

τους καρπούς κατά το γέμισμα.(73) 

Σε συνθήκες μη αυξημένου τροποσφαιρικού όζοντος η συμβολή αυτών 

των σακχάρων δεν ξεπερνά το 10% του τελικού βάρους των καρπών. 

Σε συνθήκες αυξημένου τροποσφαιρικού όζοντος, ειδικά κατά την 

περίοδο και μετά την άνθηση, όταν η δραστηριότητα των πηγών παραγωγής 

προϊόντων φωτοσύνθεσης μειώνεται, η μετακίνηση των σακχάρων από το 

στέλεχος γίνεται περισσότερο καθοριστική και συμβάλει στο να 

εξισορροπείται κατά κάποιο τρόπο η περιεκτικότητα των καρπών σε μη 

δομικούς υδατάνθρακες. 

Στις εικόνες φαίνεται η μείωση των διαλυτών σακχάρων στα στελέχη, 

που παρουσιάστηκε όταν έγινε έκθεση του φυτού σε διάφορες συγκεντρώσεις 

όζοντος, κατά και μετά την διάρκεια άνθησης σε πειράματα του 1995 και 97. 

Υπήρχαν σημαντικές μειώσεις σε σχέση με φυτά που δεν εκτέθηκαν σε 

όζον. 

Επίσης παρατηρούνται μεγαλύτερες μειώσεις όταν οι συγκεντρώσεις 

του όζοντος είναι μεγαλύτερες.(74) 
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ΕΙΚΟΝΑ (47)Συγκεντρώσεις ολικών μη δομικών υδατανθράκων στα φύλλα στο στέλεχος  
και στο στάχυ από τα πειραματικά δεδομένα στα 1995για τις διάφορες μεταχειρίσεις . (74) 

 Οι μεταχειρίσεις παρουσιάζονται στην πίνακα (18) 
 

 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΕΙΣ          AOT40                   (nmol/molh) (ppb h) 
                                            1995                          1997 
NF                                         470                            518 
NF1                                     2980                          2594 
NF1+pre                              2821                             - 
CF                                           -                                   0 
NF2+                                       -                            6321 
NF3+                                       -                           10900 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ(18) Οι διάφορες μεταχειρίσεις στα πειράματα του 1995 και 1997(74) 
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 ΕΙΚΟΝΑ(48) Οι μειώσεις των συγκεντρώσεων των φρουκτανών και των ολικών μη  

 δομικών υδατανθράκων στα στελέχη σιταριού κάτω από διαφορετικές μεταχειρίσεις με  
 όζον στα πειράματα του 1997.(74) 

 

 

Στα ίδια πειράματα δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις συγκεντρώσεις των υδατανθράκων των καρπών.(74) 

Υπήρχαν βέβαια μειώσεις στο άμυλο και στους συνολικούς μη δομικούς 

υδατάνθρακες κατά το 1997, ειδικά σε μεγάλες δόσεις όζοντος μετά την 

άνθηση. 

Συγκεκριμένα, ενώ θεωρείται ότι το άμυλο αποτελεί το 75-85% του 

ξηρού βάρους του καρπού, με την επίδραση όζοντος το ποσοστό αυτό έπεσε 

στο 55%. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο συγκεκριμένο πείραμα η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση αμύλου στον καρπό που παρουσιάστηκε στην 

μεταχείριση χωρίς επιπλέον όζον δεν ξεπέρασε τα 61%. 

Παρόμοιες μειώσεις παρουσιάστηκαν στους συνολικούς υδατάνθρακες 

(TNC), όπου η μεγαλύτερη συγκέντρωση 65% στην μεταχείριση χωρίς όζον 

μειώθηκε στην μεταχείριση ΝΦ3 στα 58% (πιν. 19). 

Από την άλλη μεριά οι διαφορές στα ποσοστά TNC στους 1000 

καρπούς ήταν σημαντικές και μειώνονταν με την αύξηση της συγκέντρωσης 

του όζοντος (πιν.19). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(19 )συγκέντρωση ολικών μη δομικών υδατανθράκων στους καρπούς σιταριού και 

  ποσοστά των μη δομικών υδατανθράκων σε 1000 καρπούς κατά την ωρίμανση. (74) 
 

 

2.2.2.2. Επίδραση του τροποσφαιρικού όζοντος στην 

 περιεκτικότητα της πρωτεΐνης στους καρπούς σιταριού σε 

 συνδυασμό με την επίδραση αυξημένου διοξειδίου του 

άνθρακα και επάρκειας σε υγρασία  
 

Στην εργασία του Pleijel και των συνεργατών(77) του, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από πειράματα που διεξάχθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές 

χώρες σε 16 open-top θαλάμους. 

Ο συνδυασμός των πειραματικών αυτών αποτελεσμάτων, έδωσε 

κατ’αρχήν μια σαφή αντίστροφη σχέση, μεταξύ της συγκέντρωσης πρωτεΐνης 

στους καρπούς (GPC) και της απόδοσης (παραγωγής) καρπών (GY). Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται 'growth dilution' και παρουσιάζεται και για άλλα 

θρεπτικά συστατικά εκτός του αζώτου. 

Εάν η διαθεσιμότητα αζώτου είναι σταθερή και η απόδοση σε καρπούς 

μειώνεται εξαιτίας κάποιων εξωτερικών παραγόντων, η συγκέντρωση 

πρωτεΐνης στους καρπούς αυξάνεται. 

Σε αρκετές μελέτες έχει δειχτεί ότι η μείωση της απόδοσης (GY), που 

προκαλείται από αυξημένες συγκεντρώσεις όζοντος στην ατμόσφαιρα, 

συνοδεύεται από αύξηση της συγκέντρωσης πρωτεΐνης στους καρπούς (GPC). 

( Fuhrer et al., 1992,(76) Pleijel et al.(78), 1991,1998(79) ). Αντίθετα αυξημένες 
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συγκεντρώσεις CO2 οδηγούν σε εντατικοποίηση της ανάπτυξης και σε αύξηση 

του άνθρακα στους ιστούς σε σχέση με το άζωτο. Οι μειώσεις αυτές στην 

πρωτεΐνη των καρπών, επιδρούν στην ποιότητα του αλεύρου (φούσκωμα 

ζυμαριού) αλλά και διαφοροποιούν την διατροφική αξία του παραγόμενου 

προϊόντος (ψωμί). 

 

 

 

 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ(49) Η περιεκτικότητα σε ακατέργαστη 

 πρωτεΐνη στους καρπούς ανοιξιάτικου σιταριού 
 που έχει εκτεθεί σε περιβαλλοντικό αέρα 
(AA),σε  μη φιλτραρισμένο αέρα (NF), σε μη 
 φιλτραρισμένο αλλά με προσθήκη όζοντος αέρα 
 πριν(NF+pre) και κατά - μετά την 
 άνθηση(NF+post)(79) 

 

 

Το περισσότερο από το άζωτο που υπάρχει στους διάφορους ιστούς του 

φυτού κατά το γέμισμα των καρπών μεταφέρεται σε αυτούς. 

Αν οι συνθήκες για το γέμισμα είναι ευνοϊκές (διάρκεια γεμίσματος), η 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης στους καρπούς θα είναι μειωμένη, εξαιτίας των 

υψηλών ποσοστών υδατανθράκων που θα μεταφερθούν στους καρπούς.  

Η επίδραση του όζοντος επηρεάζει την αφομοιωτική ικανότητα, 

ιδιαίτερα των κορυφαίων φύλλων και μειώνει την διάρκεια ζωής και 

δραστηριότητας τους. Κατά συνέπεια, μειώνει την περίοδο του γεμίσματος των 

καρπών και συνεισφέρει στην αύξηση της περιεκτικότητας των καρπών σε 

πρωτεΐνη. 

Μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φύλλων που ευνοείται από 

αυξημένες συγκεντρώσεις CO2  οδηγεί σε αύξηση της  GY. 

Ωστόσο όπως φαίνεται και στην εικόνα (68), αν και η αύξηση στο 

ποσοστό της πρωτεΐνης των καρπών είναι συνδεδεμένη με την όζον 
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προκληθείσα μείωση της GY, η παραγωγή πρωτεΐνης ανά μονάδα επιφάνειας 

τείνει να μειωθεί με την επίδραση του όζοντος.  

Τα αντίθετα συμβαίνουν με την επίδραση αυξημένου CO2. 

Επομένως όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την αφομοίωση άνθρακα 

(αυξημένο διοξείδιο), αυξάνονται και οι υδατάνθρακες αλλά και η πρωτεΐνη 

ανά μονάδα επιφάνειας ,ενώ μειώνονται όταν η αφομοιωτική διαδικασία 

εξασθενίζει εξαιτίας του όζοντος . 

Περιοριστικός παράγοντας σε αυτή την διαδικασία θα είναι το άζωτο. 

Αρχικά το άζωτο επιτρέπει μια μεγάλη ικανότητα αφομοίωσης άνθρακα 

.Μετά κατά την διάρκεια του γεμίσματος, το άζωτο ανακατανέμεται στους 

καρπούς. Η συνολική πρωτεΐνη ανά μονάδα επιφάνειας δεν μπορεί να 

συνεχίσει να αυξάνεται έπ’ αόριστο. 

Το άζωτο θα αρχίσει να γίνεται ο περιοριστικός παράγοντας καθώς η 

παραγωγή θα αυξάνεται. 

Η απώλεια της πρωτεΐνης των καρπών ανά μονάδα επιφάνειας, που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απώλεια εξαιτίας του όζοντος, είναι 

μεγαλύτερη από την πρωτεΐνη που κερδίζεται ανά μονάδα επιφάνειας εξαιτίας 

του αυξημένου CO2. 

Έτσι οι αλλαγές στην πρωτεΐνη των καρπών, από παράγοντες σαν το 

όζον και το διοξείδιο του άνθρακα, μπορούν κατά μεγάλο μέρος να εξηγηθούν 

από την σχέση μεταξύ της πρωτεΐνης των καρπών και της GY σε ένα 

καθορισμένο επίπεδο διαθεσιμότητας του αζώτου. 

Η απώλεια στην παραγωγή που οφείλεται στα σημερινά επίπεδα 

όζοντος της ατμόσφαιρας, μπορούν εν μέρει να εξισορροπηθούν από την 

αύξηση στην GPPC αν και η συνολική πρωτεΐνη ανά μονάδα επιφάνειας είναι 

πιθανό να μειώνεται μαζί με την απώλεια παραγωγής εξαιτίας του όζοντος . 

Η αμοιβή των αγροτών είναι συσχετισμένη με την ποιότητα των καρπών 

η οποία άμεσα συσχετίζεται με την συγκέντρωση της πρωτεΐνης στους 

καρπούς. Η επίδραση που έχουν τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου στην GPC 

(συγκέντρωση πρωτεΐνης στους καρπούς ) μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη 

εφαρμογή λίπανσης από τους αγρότες.(77) 
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 ΕΙΚΟΝΑ(50) συγκέντρωση της πρωτεΐνης των καρπών (GPC) σε σχέση  
 με την παραγωγή (απόδοση) καρπών αν μονάδα επιφάνειας . 
 Και οι δυο παράμετροι είναι εκφρασμένοι σαν ποσοστά επί της τιμής  
 για τον μη φιλτραρισμένο ανοικτό θάλαμο για καθένα από τα 16 πειράματα 
  που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη. 
 Παρουσιάζεται μια σαφή αντίστροφη σχέση μεταξύ της GPC και GY.  
 Οι μεταχειρίσεις με υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος γενικά οδηγούν  
 σε χαμηλή GY και υψηλότερη GPC.  
 Μεταχειρίσεις με υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα  
 οδηγούν γενικά σε αυξημένη GY και μειωμένη GPC. 
Οι συγκρίσεις γίνονται με φυτά που μεγαλώνουν σε θαλάμους με μη φιλτραρισμένο αέρα(77) 
 

 
  
 ΕΙΚΟΝΑ(51) Η συνολική πρωτεΐνη ανά μονάδα επιφάνειας σε σχέση  
 με την απόδοση ανά μονάδα επιφάνειας (GY).  
 Και οι δυο παράμετροι είναι εκφρασμένοι σαν ποσοστά επί της τιμής  
 για τον μη φιλτραρισμένο ανοικτό θάλαμο για καθένα  
 από τα 16 πειράματα που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη(77) 
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2.2.3. Η ποσότητα ελευθέρων ριζών στο αλεύρι επηρεάζεται 

από την έκθεση σε όζον κατά την ανάπτυξη του σιταριού 
 

Το φάσμα EPR (Electron paramagnetic resonance) σε πειράματα που 

πραγματοποίησαν ο Reichenauer(80) και οι συνεργάτες του, σε άλευρα σιταριού 

έδειξε την παρουσία Fe(III), Mn(II) και ελεύθερων ριζών (FR). Τα σήματα που 

αφορούν τα μέταλλα, ήταν εντονότερα (υψηλότερες ποσότητες) στα άλευρα 

που προέρχονταν από φυτά τα οποία είχαν εκτεθεί σε αυξημένα επίπεδα 

όζοντος.  

Τα σήματα από τις ελεύθερες ρίζες αυξάνονταν κατά την διάρκεια 

αποθήκευσης του αλεύρου (4-5 μήνες μετά την άλεση) και αυτό ήταν 

εντονότερο στα άλευρα που προέρχονταν από σιτάρια που είχαν εκτεθεί σε 

αυξημένα επίπεδα όζοντος κατά την περίοδο αύξησης.  

 

 

 
 
 ΕΙΚΟΝΑ (52) Μεταβολή με τον χρόνο (μετά την άλεση) του εύρους γραμμής   

 (linewidths) του σήματος των ελευθέρων ριζών σε άλευρα που προέρχονται  
 από φυτά τα οποία αναπτύχθηκαν κάτω από ελεγχόμενα(control) 
 και αυξημένα (80nmol/mol,8h/d(80ppbh/d))επίπεδα όζοντος (80) 
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 EIKONA(53) μεταβολή με το χρόνο της έντασης των σημάτων  
 (α) των ελευθέρων ριζών και (β) του σιδήρου Fe(III) 
  σε άλευρα που προέρχονται από σιτάρια τα οποία αναπτύχθηκαν  
 κάτω από ελεγχόμενα(control)  και αυξημένα επίπεδα όζοντος(80nmol/mol,8h/d)(80) 
 

  

Στους μη φωτοσυνθέτοντες φυτικούς ιστούς όπως είναι οι σπόροι, τα 

μιτοχόνδρια αποτελούν τις κύριες εστίες γένεσης ριζών, όπου ενεργά είδη 

οξυγόνου (ROS) (reactive oxygen species) παράγονται από τον αερόβιο 

μεταβολισμό. Κάτω από συνθήκες στρες, όπως είναι τα αυξημένα επίπεδα 

όζοντος, η γένεση ROS είναι αυξημένη σαν αποτέλεσμα ανισορροπίας στις 

συγκεντρώσεις των υποστρωμάτων (στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων). 

Οι κυριότερες αρχικές ROS είναι οι ρίζες υπεροξειδίου, το οποίο μετατρέπεται 

σε υπεροξείδιο του υδρογόνου από το ένζυμο δισμουτάση του υπεροξειδίου 

(MnSOD). Έτσι μια μικρή αύξηση της συγκέντρωσης Mn, στο αλεύρι εξαιτίας 

της επίδρασης του όζοντος στο αναπτυσσόμενο καρπό, μπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσμα αύξηση της παραγωγής MnSOD. Αν και το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου αποτοξινώνεται από αρκετά ένζυμα στα μιτοχόνδρια των φυτών, 
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μπορεί να παραχθούν ισχυρές hydroxyl ρίζες (ρίζες υδροξυλίου) με την 

παρουσία οξειδωμένων υποστρωμάτων. Έτσι τα αυξημένα επίπεδα 

υπεροξειδίου οδηγούν σε μείωση των επιπέδων των αντιοξειδωτικών που 

δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες. Τέτοια αντιοξειδωτικά είναι το ασκορβικό οξύ 

και η γλουταθειόνη. Οι μειώσεις μπορούν να επέλθουν είτε άμεσα από την 

αντίδραση τους με το υπεροξείδιο του υδρογόνου είτε έμμεσα με την 

αντίδραση με προϊόντα αντιδράσεων των ριζών υδροξυλίου. 

Έτσι λοιπόν η υψηλότερη παραγωγή ελεύθερων ριζών εξαιτίας της 

έκθεσης σε όζον των αναπτυσσόμενων καρπών, έχει σαν συνέπεια χαμηλότερα 

επίπεδα αντιοξειδωτικών στα παραγόμενα άλευρα, πράγμα που μειώνει την 

ποιότητα και την διατροφική τους αξία. 

 

2.2.4. Άλλες μεταβολές στους ιστούς του σιταριού που 

σχετίζονται με τις αυξημένες συγκεντρώσεις τροποσφαιρικού όζοντος 

και πιθανά έχουν επιδράσεις στην διατροφική αξία του καρπού 
 

Ο Fangmeier και οι συνεργάτες (1997(81), 1999(82)) αναφέρουν ότι η 

συγκέντρωση θρεπτικών στους σπόρους σιταριού δεν μεταβάλλονται 

στατιστικά σημαντικά όταν τα φυτά εκτεθούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις 

όζοντος, ειδικά όταν υπάρχει ταυτόχρονη επίδραση αυξημένου διοξειδίου του 

άνθρακα.  

Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις μακροστοιχείων (N, 

P,K,S,Ca,Mg) και ιχνοστοιχείων (Mn,Fe,Zn) σε διάφορα μέρη του φυτού 

καθώς και στους καρπούς σε διάφορες συγκεντρώσεις όζοντος. 

Η Karin Herbinger και οι συνεργάτες της 2002(83) μελέτησαν τις 

μεταβολές στις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών στα κορυφαία φύλλα 

σιταριού, με την επίδραση αυξημένων συγκεντρώσεων τροποσφαιρικού 

όζοντος σε συνδυασμό με την επάρκεια ή την έλλειψη υγρασίας. 

Έτσι παρουσιάστηκαν μειωμένες συγκεντρώσεις ασκορβικού αλλά 

υπήρξε αύξηση της συγκέντρωσης της γλουταθειόνης, των τοκοφερολών, και 

κάποιων καροτενοειδών. 
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Ο Naito και οι συνεργάτες του(84) ανέφεραν μειώσεις στην θειαμίνη και 

στην ριβοφλαβίνη στα άλευρα που προέρχονται από καρπούς που εκτέθηκαν 

σε όζον για προστασία από μύκητες και βακτήρια. 

 

2.2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

-Το σιτάρι είναι είδος ευαίσθητο στο όζον, το οποίο μειώνει σημαντικά 

την απόδοση του ειδικά όταν τα φυτά εκτεθούν κατά την διάρκεια του 

γεμίσματος των καρπών. 

-Το εδώδιμο μέρος του σιταριού είναι ο καρπός του. O καρπός και τα 

συστατικά του, επηρεάζονται δευτερογενώς από το όζον καθώς αυτό επιδρά 

στις ποσότητες των θρεπτικών που θα μεταφερθούν στους καρπούς από τα 

φωτοσυνθέτοντα όργανα. 

-Είναι δυνατό επίσης να επηρεαστεί το σύστημα μεταφοράς των 

θρεπτικών. 

-Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ανοιχτούς θαλάμους, 

παρουσιάστηκε μείωση του αμύλου και άλλων μη δομικών υδατανθράκων 

στους καρπούς καθώς και μείωση των συνολικών υδατανθράκων. 

-Όταν υπάρχει επάρκεια σε άζωτο παρατηρείται αύξηση της 

συγκέντρωσης πρωτεΐνης στους καρπούς, σε συνθήκες αυξημένου 

περιβαλλοντικού όζοντος μια και υπάρχει μείωση της παραγωγής καρπών και 

συνολικής απόδοσης. 

-Έχει παρατηρηθεί επίσης υψηλότερη παραγωγή ελεύθερων ριζών 

εξαιτίας της έκθεσης σε όζον των αναπτυσσόμενων καρπών, η οποία έχει σαν 

συνέπεια χαμηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών στα παραγόμενα άλευρα, 

πράγμα που μειώνει την ποιότητα και την διατροφική τους αξία. 

-Έχουν αναφερθεί δε και μειώσεις στην θειαμίνη και στην ριβοφλαβίνη 

στα άλευρα που προέρχονται από καρπούς που εκτέθηκαν σε όζον για 

προστασία από μύκητες και βακτήρια. 

-Το αυξημένο CO2 ευνοεί την μεγαλύτερη αφομοίωση και μετριάζει την 

επίδραση του όζοντος  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Citrulus Lunatus) 

Στις νότιες περιοχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η 

καλλιέργεια καρπουζιών είναι σημαντική. Στην μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

από τους Gimeno B., Berbejo V., Barnes J.(85) δείχθηκε ότι τα περιβαλλοντικά 

επίπεδα των φωτοχημικών οξειδωτικών, όπως το όζον, στην Μεσόγειο είναι 

αρκετά ψηλά ώστε να επιδρούν αρνητικά στην απόδοση και την φυσιολογία, 

μιας σημαντικής οικονομικά καλλιέργειας όπως το καρπούζι και μάλιστα το 

μέγεθος της ζημιάς είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος των ζημιών σε σιτηρά και 

ψυχανθή στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. 

Στην συγκεκριμένη μελέτη καλλιεργήθηκαν καρπούζια σε θαλάμους 

ανοιχτής οροφής (open-top chambers, OTCs) και εκτέθηκαν σε διάφορα 

επίπεδα όζοντος . 

Έτσι στο θάλαμο με μη φιλτραρισμένο αέρα (NFA) τα επίπεδα του 

αζώτου ήταν κοντά στα συνήθη περιβαλλοντικά. 

Στον φιλτραρισμένο με ξυλάνθρακα αέρα (CFA) τα φωτοχημικά 

οξειδωτικά συμπεριλαμβανομένου και του όζοντος ήταν μειωμένα. 

Στον θάλαμο (AA) ο αέρας ήταν ο περιβαλλοντικός.  

Τα αποτελέσματα ήταν από δυο συνεχείς καλλιεργητικές περιόδους στα 

1988 και 1989, όπου τα περιβαλλοντικά επίπεδα όζοντος ήταν αρκετά 

υψηλότερα από τα κρίσιμα επίπεδα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.(85) 

Στις καλλιέργειες παρουσιάστηκαν τα συνήθη ορατά συμπτώματα 

(κηλίδες καψίματος στα φύλλα) που σχετίζονται με την έκθεση σε όζον 

(εικόνα 54). Παρατηρήθηκε επίσης μείωση της παραγωγής (πίνακας 20) καθώς 

και επίδραση στην ποιότητα των καρπουζιών μια και εμφανίστηκε μείωση των 

σακχάρων (πίνακας 20). 

Συγκεκριμένα τα φυτά που εκτέθηκαν σε NFA και το AA ανέπτυξαν τα 

χαρακτηριστικά ορατά συμπτώματα του τραυματισμού από O3, παρόμοια με 

αυτά που καταγράφηκαν σε άλλες καλλιέργειες καρπουζιών σε άλλα μέρη της 

ανατολικής Ισπανίας (Salleras, 1987(86) Reinert et Al, 1992(87) Gimeno et Al, 
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1995a,(88) της νότιας Ελλάδας (Velissariou et Al, 1996)(50) και των 

βορειοανατολικών ΗΠΑ (Decoteau et Al, 1986).(89) Επιπλέον, οι O3-

προκληθείσες απώλειες παραγωγής (συνολικό εμπορεύσιμο βάρος φρούτων) 

ήταν σημαντικές, κυμαινόμενος από 19% το 1988 ως 39% το 1989, και ήταν 

σύμφωνες με τις διακυμάνσεις της έκθεσης κατά την καλλιεργητική περίοδο. 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι αυτές οι απώλειες παραγωγής ήταν 

μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονταν με βάση τα στοιχεία από άλλες 

καλλιέργειες όπως το σιτάρι (που αυξάνεται υπό τους κεντρικούς και βόρειους 

ευρωπαϊκούς κλιματολογικούς όρους (προβλεφθείσες απώλειες 11% το 1988 

και 26% της παραγωγής το 1989 σε αντίστοιχα επίπεδα όζοντος), και οι οποίες 

μελέτες διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο τα κρίσιμα επίπεδα που ισχύουν 

σήμερα. 

Πέρα από τις απώλειες παραγωγής, παρουσιάστηκαν εξαιτίας της 

επίδρασης του όζοντος, μικρές αλλά όχι ασήμαντες μειώσεις στους βαθμούς 

BRIX (4% ως 8%) στα διαλυτά στερεά( SSC). 
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 1988     1989 

 
 
 ΕΙΚΟΝΑ (54) Ανάπτυξη των συνήθων συμπτωμάτων καψίματος κατά τις   

 καλλιεργητικές περιόδους 1988 και 1989 σε φυτά καρπουζιού που είχαν εκτεθεί 
 σε NFA (μαύροι κύκλοι) και σε  CFA(κύκλοι) στην ανατολική ακτή της Ισπανίας. 
 Οι αστερίσκοι δείχνουν την σημαντική διαφορά μεταξύ των μεταχειρίσεων 
 και οι κάθετες μπάρες παρουσιάζουν την τυπική απόκλιση(85) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(20) Τα συνολικά βάρη των καρπουζιών και ο αριθμός των καρπουζιών κατά τις 

 μεταχειρίσεις με όζον στα 1988 και 89 .Παρουσιάζονται και οι βαθμοί brix.(85) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Στη κατηγορία αυτή ανήκουν φυτά, καλλιεργούμενα και άγρια, των 

οποίων καταναλώνονται τα φύλλα σαν τροφή από τον άνθρωπο. 

Η κατανάλωση καλλιεργούμενων και άγριων λαχανικών και χόρτων 

στην Ελλάδα έχει ιστορία 2500 χρόνων και περισσότερο. Τα ίδια χόρτα που 

καλλιεργούσαν και συνέλεγαν οι προγονοί μας (βρίσκουμε γι’ αυτά μαρτυρίες 

στον Θεόφραστο, στον Διοσκουρίδη, στα Συμποσιακά του Πλούταρχου, στα 

Γεωργικά του Νίκανδρου, στον Αθήναιο) και τα χρησιμοποιούσαν σαν 

ξεχωριστά πιάτα ή για να συνοδεύουν άλλα, τα ίδια θα συναντήσουμε και σε 

σημερινά τραπέζια στη ύπαιθρο κυρίως. Τα σημερινά δημώδη ονόματα τους 

συχνά διαφέρουν λίγο ή καθόλου από τις αρχαίες ονομασίες τους.(90) 

Τα φυλλώδη λαχανικά και χόρτα είναι σημαντική πηγή υδατανθράκων, 

ανόργανων στοιχείων, αντιοξειδωτικών καθώς και διαιτητικών ινών. 

Η σημασία των αντιοξειδωτικών ουσιών, στις οποίες συγκαταλέγονται 

το ασκορβικό, τα καροτενοειδή, φαινολικές και άλλες ενώσεις, στην υγεία του 

ανθρώπου έχει επισημανθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε πλήθος μελετών. 

Τα αντιοξειδωτικά είναι συστατικά τα οποία εμποδίζουν ή αναστέλλουν 

την οξείδωση άλλων μορίων, διασπώντας την αλυσίδα των οξειδωτικών 

αντιδράσεων. 

Τα φυσικά αντιοξειδωτικά είναι φαινολικές ενώσεις (τοκοφερόλες, 

φλαβονοειδή και φαινολικά οξέα), αζωτούχες ενώσεις (αλκαλοειδή, παράγωγα 

της χλωροφύλλης, αμινοξέα και αμίνες) καθώς και καροτενοειδή και το 

ασκορβικό οξύ. 

Τα φυσικά αντιοξειδωτικά επιδεικνύουν ένα μεγάλο αριθμό βιολογικών 

επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων της αντιβακτηριακής, αντιτοξικής, 

αντιφλεγμονώδους, αντιαλλεργικής, αντιθρομβοτικής και αγγειοδιαστολικής 

δράσης. Η αντιοξειδωτική δράση είναι θεμελιώδης ιδιότητα, σημαντική για την 

ζωή. Προστατευτικοί μηχανισμοί απέναντι σε μεταλλάξεις, σε καρκινογενέσεις 
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αλλά και στη διαδικασία γήρανσης των ιστών, στηρίζονται στην δράση των 

αντιοξειδωτικών. 

Η ύπαρξη αντιοξειδωτικών στα φυλλώδη λαχανικά είναι γνωστή και η 

σύνδεση τους με την προστασία απέναντι σε χρονιές νόσους έχει τεκμηριωθεί 

σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια.(91) 

Η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων όζοντος στην τροπόσφαιρα, 

οδηγεί σε μείωση των αντιοξειδωτικών ουσιών στα φυλλώδη λαχανικά, 

μειώνοντας πιθανώς την ευεργετική δράση των τελευταίων στην ανθρώπινη 

υγεία.  

Τα φυλλώδη λαχανικά πέρα από την διατροφική τους αξία, αποτελούν 

για την Ελλάδα και την Μεσόγειο γενικότερα, σημαντική οικονομική αξία μια 

και είναι και εξαγώγιμο προϊόν. 

Στο έτος 2000 η ακαθάριστη αξία της παραγωγής στην Ελλάδα για τα 

μαρούλι, λάχανο, σπανάκι, ραδίκι ξεπερνούσε τα 150.000 ευρώ.(92) 

Η δυσμενής επίδραση του όζοντος στην παραγωγή και στην απόδοση 

των λαχανικών, θίγει οικονομικά, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που 

ασχολείται με την λαχανοκομία αλλά επηρεάζει και την οικονομία των χωρών 

της Μεσογείου. 

 

 

 

 

 



 157

4.1. ΜΑΡΟΥΛΙ (Lactuca sativa)  

Οι Calatayud, Ramirez και οι συνεργάτες 2002(93) ερεύνησαν τα 

αποτελέσματα της έκθεσης όζοντος στα φύλλα μαρουλιού, με τη βοήθεια της 

ανταλλαγής των αερίων, του φθορισμού της χλωροφύλλης και των 

αντιοξειδωτικών συστημάτων. 

Το όζον επέδρασε στην δεξαμενή του ασκορβικού, μείωσε την 

δραστηριότητα της ασκορβικής υπεροξυδάσης, αύξησε την υπεροξείδωση των 

λιπιδίων και μετέβαλε τις ιδιότητες των μεμβρανών.  

Τα φυτά που εκτέθηκαν στο αυξημένο όζον (μεταχείριση NFA + O3) 

παρουσίασαν ορατά συμπτώματα τραυματισμών υπό μορφή μαυριδερών, 

νεκρωτικών κηλίδων στα νεαρά φύλλα και οριακά στα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν κυρίως τον τελευταίο μήνα της περιόδου 

αύξησης.   

Στο τέλος της αυξητικής περιόδου, τα φυτά τα οποία υπέστησαν 

μεταχείριση με αυξημένο ατμοσφαιρικό όζον (NFA + O3), παρουσίασαν 

μείωση στην αφομοίωση CO2 σε ποσοστό 77% σε σύγκριση με τα φυτά 

ελέγχου (CFA). Στα φυτά με το μη φιλτραρισμένο αέρα χωρίς προσθήκη 

όζοντος (NFA), η αφομοίωση διοξειδίου μειώθηκε αλλά όχι σε μεγάλο 

ποσοστό (18%). 

Στα φυτά της μεταχείρισης (NFA + O3) επηρεάστηκαν σημαντικά η 

στοματική αγωγιμότητα και ο ρυθμός εξατμισοδιαπνοής κατά 62% και 36% 

(μείωση) αντίστοιχα σε σχέση με τα φυτά ελέγχου. Στα φυτά NFA οι τιμές για 

τις παραπάνω παραμέτρους μειώθηκαν κατά 34% και 13%, αντίστοιχα. Οι 

μειώσεις δε στην αφομοίωση και στην στοματική αγωγιμότητα συνοδεύτηκαν 

από αύξηση στην συγκέντρωση του κυτταρικού διοξειδίου (πιν.22). 
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 0-30 days  30-60 days  60-90 days  
Treatment [O3]mean  [O3]min  [O3]max [O3]mean [O3]min [O3]max  [O3]mean  [O3]min [O3]max 
CFA 10 - - 9 - - 10 - - 
NFA 23 15 30 27 19 35 34 25 43 
NFA + O3 56 22 90 63 27 100 80 37 125 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ(21) Οι συγκεντρώσεις  του όζοντος στις διάφορες μεταχειρίσεις στις σε τρεις  

   περιόδους αύξησης σε μαρούλια (93) 
[Ο3]mean  μέση συγκέντρωση του όζοντος για 12h(nl/l) 
[Ο3] min  η μέση τιμή των ελάχιστων συγκεντρώσεων όζοντος (nl/l) 
[Ο3] max  η μέση τιμή των μέγιστων συγκεντρώσεων (αιχμών)12h(nl/l) 
 

Treatment Amax gs Ci E 
 (µmol CO2 m -2 s -1) (mol H2O m -2 s -1) (µmol CO2 mol -1) (mmol H2O m -2 s -1) 
CFA 15.48a 0.423a 273.4a 3.32a 
NFA 12.74a 0.278b 268.4a 2.87a 
NFA + O3 3.505b 0.160c 339.6b 2.13b 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ (22) Οι παράμετροι της ανταλλαγής αερίων σε ώριμα φύλλα μαρουλιού που έχουν 

  μετρηθεί στο τέλος της περιόδου αύξησης (90 ημέρες στον αγρό) σε μεταχειρίσεις με 
  φιλτραρισμένο αέρα (CF), με μη φιλτραρισμένο αέρα χωρίς πρόσθετο όζον( NF) και 
  με μη φιλτραρισμένο αέρα με προσθήκη όζοντος ( NF + O3).(93) 

Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις CO2 και O2 (345μl/l)(345ppm) και 
 21% αντίστοιχα. 

 Amax  φωτοσυνθετική δραστηριότητα 
 Gs στοματική αγωγιμότητα 
 Ci  κυτταρική συγκέντρωση CO2  
 E  ρυθμός εξατμισοδιαπνοής  
 

 

 

 

Τα αυξημένα επίπεδα όζοντος επηρέασαν και την φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα . 

Η παράμετρος Rfd που σχετίζεται με τον φθορισμό της χλωροφύλλης 

δίνει πληροφορίες για την φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Στο τέλος της 

αυξητικής περιόδου, η Rfd ήταν περίπου ίδια στα φύλλα μαρουλιού που είχαν 

αναπτυχθεί σε CFA και NFA θαλάμους, ενώ ήταν σαφώς μειωμένη στα NFA + 

O3 φυτά (περίπου 27% σε σχέση με τα CFA), εικόνα (55). 
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 ΕΙΚΟΝΑ(55) Αλλαγές στην Rfd παράμετρο  μετά από 90 ημέρες παραμονής  
  στα OTCs (93) 
 CFΑ φιλτραρισμένος με ξυλάνθρακα αέρας χωρίς όζον  
 NFA  μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς προσθετό όζον  
 NFA + O3 μη φιλτραρισμένος αέρας με πρόσθετο όζον  
 

 

 

Σημαντική ήταν η επίδραση στα επίπεδα του ασκορβικού στα φύλλα, 

καθώς και στην δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων. 

Η συγκέντρωση του ενδογενούς ασκορβικού στο τέλος της περιόδου 

αύξησης (εικ.56) ήταν υψηλότερη στα φύλλα από τα CFA φυτά σε σχέση με τα 

φύλλα από τα NFA και NFA + O3 φυτά. Η μείωση στα NFA + O3 φυτά ήταν 

περίπου 35% σε σχέση με τα φυτά ελέγχου (CFΑ). 
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 ΕΙΚΟΝΑ(56) Αλλαγές στην συγκέντρωση του ασκορβικού (mgr /gr ξηρής ουσίας) 
  στο τέλος της αυξητικής περιόδου στα φύλλα μαρουλιού(93) 
 CFΑ φιλτραρισμένος με ξυλάνθρακα αέρας χωρίς όζον  
 NFA  μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς πρόσθετο όζον  
 NFA + O3 μη φιλτραρισμένος αέρας με  πρόσθετο όζον  
 

 

Οι αλλαγές στην δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων που 

παρουσιάστηκαν στο τέλος της αυξητικής περιόδου στα φύλλα μαρουλιών που 

εκτέθηκαν σε όζον φαίνονται στην εικόνα 76 

Συγκεκριμένα στην υπεροξειδάση του ασκορβικού (APX) 

παρουσιάστηκε μείωση της δραστηριότητας της ιδιαίτερα στα NFA + O3 φυτά. 

.Η δραστηριότητα της ρεδουκτάσης της γλουταθειόνης(GR) επηρεάστηκε αλλά 

σχετικά λίγο σε όλες της μεταχειρίσεις, ενώ η δραστηριότητα της 

σουπεροξειδικής δισμουτάσης  (SOD) (superoxide dismutase) επηρεάστηκε 

ιδιαίτερα. Στην μεταχείριση NFA παρουσιάστηκε αύξηση της δραστηριότητας 

της κατά 23% ενώ στα φυτά NFA + O3 η αύξηση ξεπέρασε τα 130%. 
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 ΕΙΚΟΝΑ (57) Αντιοξειδωτικά ένζυμα με φύλλα μαρουλιού  
  μετά από 90 μέρες σε OTCs σε διάφορες μεταχειρίσεις (93) 
 CFΑ φιλτραρισμένος με ξυλάνθρακα αέρας χωρίς όζον  
 NFA  μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς πρόσθετο όζον  
 NFA + O3 μη φιλτραρισμένος αέρας με πρόσθετο όζον  
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Η έκθεση σε όζον οδήγησε σε υπεροξείδωση των λιπιδίων. Σαν δείκτης 

της υπεροξείδωσης στα φύλλα μαρουλιών στην εργασία των Calatayud, 

Ramirez (93) χρησιμοποιήθηκε η malondialdehyde (MDA - διαλδεΰδη του 

μαλονικού οξέος). Στο τέλος της αυξητικής περιόδου η μέτρηση της MDA 

έδειξε σημαντικά αύξηση στις μεταχειρίσεις NFA, NFA + O3. Στην τελευταία 

δε περίπτωση, η υπεροξείδωση αυξήθηκε κατά 56% σε σχέση με τα CFΑ φυτά. 

 

 

 
 
 ΕΙΚΟΝΑ (58) Η περιεκτικότητα του MDA στα φύλλα μαρουλιού  
  κάτω από διαφορετικές μεταχειρίσεις με όζον.(93) 
 CFΑ φιλτραρισμένος με ξυλάνθρακα αέρας χωρίς όζον  
 NFA  μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς πρόσθετο όζον  
 NFA + O3 μη φιλτραρισμένος αέρας με πρόσθετο όζον  
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Το ασκορβικό είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας του 

αντιοξειδωτικού μηχανισμού των κυττάρων. Έτσι η μείωση του που 

παρατηρείται στα φυτά που έχουν καλλιεργηθεί σε συνθήκες αυξημένης 

έκθεσης σε όζον (NFA + O3), μπορεί να συσχετιστεί με την ύπαρξη 

οξειδωτικού στρες σε αυτά.  

Η συγκέντρωση της MDA η οποία παρουσιάζει την κατάσταση της 

υπεροξείδωσης των μεμβρανών και έχει συσχετιστεί με το βαθμό έκθεσης σε 

όζον, παρουσιάζεται σαφώς υψηλότερη στα NFA + O3 επιβεβαιώνοντας το 

οξειδωτικό στρες.  

Τα APX ένζυμα, τα οποία χρησιμοποιούν το ασκορβικό σαν 

υπόστρωμα, είναι ένα ζωτικής σημασίας συστατικό στην μεταβολική άμυνα 

εναντίον του οξειδωτικού στρες. Έτσι η μεγαλύτερη ΑΡΧ δραστηριότητα είναι 

συνυφασμένη με μεγαλύτερη ικανότητα βιοσύνθεσης ασκορβικού. 

Η ΑΡΧ χρησιμοποιεί δυο μόρια ασκορβικού για να αναγάγει το Η2Ο2 σε 

νερό με ταυτόχρονη γένεση δυο μορίων μονοδυυδροασκορβικού. Στα NFA + 

O3  φυτά η δραστηριότητα της ΑΡΧ ήταν μικρότερη από ότι στις άλλες 

μεταχειρίσεις και αυτό είναι συνδεδεμένο με το γεγονός της μικρότερης 

συγκέντρωσης ασκορβικού στα φύλλα. 

Τα υπεροξείδια που δημιουργούνται στα διάφορα μέρη του φυτού κάτω 

από φυσιολογικές συνθήκες, γρήγορα μετατρέπονται σε Η2Ο2 με την βοήθεια 

του SOD. 

Κάτω από συνθήκες οξειδωτικού στρες οι ρίζες υπεροξειδίων αυξάνουν 

και μπορούν να εντείνουν την δραστηριότητα της SOD κάτι που φάνηκε και 

στο παραπάνω πείραμα. 
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4.2. ΣΠΑΝΑΚΙ (Spinacia oleracea)  

Παρόμοιες μελέτες με αυτές στο μαρούλι πραγματοποιήθηκαν και για 

το σπανάκι από τους A.Calatayud και D.Iglesias(94) για να διαπιστωθεί η 

επίδραση του όζοντος σε αυτό. 

Το σπανάκι είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένο φυλλώδες λαχανικό τόσο 

στην καλλιέργεια όσο και στην κατανάλωση στις χώρες της Μεσογείου. 

Το σπανάκι πλούσια πηγή σιδήρου και υδατανθράκων τροφοδοτεί τον 

ανθρώπινο οργανισμό και με αντιοξειδωτικά όπως τα καροτένια και το 

ασκορβικό. 

Η επίδραση του όζοντος διαταράζει τις λειτουργίες της φωτοσύνθεσης 

και της αφομοίωσης CO2, μειώνει την δραστηριότητα των αντιοξειδωτικών 

ενζύμων καθώς και την συγκέντρωση των αντιοξειδωτικών στα φύλλα του 

σπανακιού, τα οποία είναι και το εδώδιμο μέρος του φυτού. 

 

Στην μελέτη των A.Calatayud και D.Iglesias(94) φυτά σπανακιού 

καλλιεργήθηκαν σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού όζοντος 

(πιν.23) και στο τέλος της αυξητικής περιόδου μετρήθηκαν, η αφομοίωση 

διοξειδίου, παράμετροι όπως ο φθορισμός της χλωροφύλλης που σχετίζεται με 

την φωτοσυνθετική δραστηριότητα, καθώς και οι αλλαγές στο αντιοξειδωτικό 

σύστημα και στην υπεροξείδωση των λιπιδίων. 

 

Treatment AOT40 H40 Tmean Tmin Tmax RH 
CFA 0 0 12.44 7.62 16.85 61.2 
NFA 2400 237 12.23 7.53 16.67 63.3 
NFA+O3 15,048 493 12.40 7.65 16.84 60.2 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ (23) Οι συγκεντρώσεις όζοντος και οι περιβαλλοντικές συνθήκες στα OTCs  
 κατά την διάρκεια της αυξητικής περιόδου(94) 
CFΑ φιλτραρισμένος με ξυλάνθρακα αέρας χωρίς όζον  
NFA  μη φιλτραρισμένος αέρας χωρίς πρόσθετο όζον  
NFA + O3 μη φιλτραρισμένος αέρας με πρόσθετο όζον  
ΑΟΤ40 κατά την διάρκεια της ημέρας nl/l h(ppbh) 
Η40 αριθμός των ωρών που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο 40 nl/l h(40ppbh) 
Tmean  μέση εικοσιτετράωρη θερμοκρασία σε  0C 
Tmax μέση τιμή των ημερήσιων μέγιστων θερμοκρασιών σε 0C 
Tmin μέση τιμή των ημερήσιων ελάχιστων θερμοκρασιών σε 0C 
RH μέση εικοσιτετράωρη σχετική υγρασία. 
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4.2.1. Mετρήσεις ανταλλαγής αερίων 

Παρατηρήθηκε μείωση της αφομοιωτικής ικανότητας (Amax) κατά την 

φωτοσυνθετική διαδικασία η οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντική στα φυτά NFA + 

O3 (63%), ενώ στα φυτά NFA ήταν 25% σε σχέση με τα φυτά έλεγχου. 

Επίσης τα NFA + O3 παρουσίασαν μείωση της στοματικής 

αγωγιμότητας (Go) κατά 46 %. Τα δε NFA 6% μείωση.  

Οι αλλαγές στην Amax και στην Gw συσχετίστηκαν με μια στατιστικά 

σημαντική αύξηση της κυτταρικής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (Ci) 

(πιν.24). 

 

Treatment  Amax Gw Ci 
CFA 23.0 0.458 246 
NFA 17.23 0.432 272 
NFA+O3 8.48 0.246 316 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ(24) Παράμετροι ανταλλαγής αερίων στα ώριμα φύλλα σπανακιού 
  στο τέλος της αυξητικής περιόδου(60 μέρες στον αγρό) Οι μετρήσεις  
 έγιναν σε περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις CO2 και O2 (345μl/lppm)  
 και 21% αντίστοιχα. (94) 
 Amax μmol CO2 /m2s  
 Gw  mol H2O/ m2s 
 Ci μmol CO2/mol(ppm) 
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4.2.2. Υπεροξείδωση λιπιδίων 

Σαν δείκτης της υπεροξείδωσης των λιπιδίων χρησιμοποιήθηκε και εδώ 

η συγκέντρωση της διαλδεΰδη του μαλονικού οξέος  (MDA). Η συγκέντρωση 

της αυξήθηκε στα φυτά NFA + O3 (36%) στο τέλος της αυξητικής περιόδου σε 

σχέση με τα φυτά ελέγχου (CFΑ). 

Η συγκέντρωση της MDA, η οποία απεικονίζει τον βαθμό της 

υπεροξείδωσης των λιπών των μεμβρανών και σχετίζεται με την έκθεση σε 

όζον, επιβεβαιώνει το οξειδωτικό στρες. Μια αύξηση στον αριθμό των 

ελευθέρων ριζών και των ενεργών ειδών μορφών οξυγόνου, οδηγεί σε μια 

αύξηση της δραστηριότητας των αντιοξειδωτικών ένζυμων, ώστε να 

προστατευτούν τα φυτά από την οξειδωτική πίεση. 

Η SOD είναι ένας σημαντικός δεσμευτής ελεύθερων ριζών οι οποίες 

παράγονται σε φυσιολογικές συνθήκες κατά τον μεταβολισμό καθώς και από 

την έκθεση σε ανυψωμένα επίπεδα όζοντος. Η αύξηση της δραστηριότητας της 

SOD (16%-67%) από τα CFΑ φυτά προς τα NFA + O3 φυτά μπορεί να 

αναχαιτίσει την συσσώρευση ελευθέρων ριζών στους ιστούς των φύλλων 

καθώς τις μετατρέπει σε Η2Ο2. Τα ένζυμα που αποτοξινώνουν το Η2Ο2 είναι η 

υπεροξειδάση του ασκορβικού (ΑΡΧ) και η καταλάση. Η δραστηριότητα της 

ΑΡΧ που μελετήθηκε στην εργασία των (A.Calatayud και D.Iglesias (94)) 

αυξήθηκε στα φυτά που δέχονταν την επίδραση του όζοντος, σε σχέση με τα 

φυτά δείκτες, έτσι ώστε αυτά να αντεπεξέλθουν στην εντατικοποίηση του 

μηχανισμού αποτοξίνωσης που ήταν αναγκαία.  

Η συγκέντρωση του ασκορβικού στους ιστούς των φύλλων μειώθηκε 

(κατά 15%)στα φυτά NFA + O3  αφού αποτελεί το κύριο υπόστρωμα για το 

ΑΡΧ. 
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4.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1) Τα φυτά για να αντεπεξέλθουν στο οξειδωτικό στρες καταναλώνουν 

βιταμίνες και αλλά αντιοξειδωτικά. Οι διεργασίες της αποτοξίνωσης 

λαμβάνουν χώρα κύρια στους αποπλάστες των φύλλων με δαπάνη των 

αντιοξειδωτικών ουσιών. 

2) Στα φυλλώδη λαχανικά παρουσιάζονται μειώσεις στις συγκεντρώσεις 

του ασκορβικού εξαιτίας των αυξημένων επιπέδων όζοντος. Μειώνονται έτσι 

προφανώς, οι ποσότητες των θρεπτικών και αντιοξειδωτικών που θα ήταν 

διαθέσιμες για την διατροφή του ανθρώπου και τα οποία είναι ωφέλιμα για τον 

άνθρωπο και για την καλή λειτουργία του οργανισμού του. 

3) Πρόσφατες έρευνες που αφορούν την χημική ανάλυση των τροφών, 

έχουν δείξει ότι φυλλώδη λαχανικά που καταναλώνονται ευρέως στις χώρες 

της Μεσόγειου, περιέχουν σημαντικά ποσά απαραιτήτων ω-3 λιπαρών. Η 

κατανάλωση τέτοιων λαχανικών συμβάλει στην διατήρηση της σωστής 

αναλογίας ω3-ω6 για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Τα ακόρεστα αυτά λιπαρά που βρίσκονται στους φυτικούς ιστούς είναι 

πιθανό να υποστούν αλλαγές εξαιτίας της ύπαρξης ελευθέρων ριζών και Η2Ο2 

από την επίδραση αυξημένων περιβαλλοντικών επιπέδων όζοντος. Κατά αυτό 

τον τρόπο να υποβαθμιστεί περαιτέρω η διατροφική αξία των λαχανικών που 

εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα όζοντος. 

Θεωρείται αναγκαία η περαιτέρω έρευνα ώστε να γίνουν γνωστές οι 

επιδράσεις το όζοντος σε αυτά τα φυτικά λίπη μια και οι μέχρι τώρα έρευνες 

έχουν περιοριστεί στην επίδραση του όζοντος στα λίπη των κυτταρικών 

μεμβρανών. 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Το όζον, το οποίο συναντάται στην τροπόσφαιρα και επηρεάζει σοβαρά 

την χημεία της, είναι κυρίως ανθρωπογενούς προέλευσης και θεωρείται 

επιβλαβές για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς. 

Ο σχηματισμός του όζοντος, οφείλεται σε έναν μεγάλο αριθμό 

φωτοχημικών αντιδράσεων που πραγματοποιούνται στην ατμόσφαιρα και 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία 

καθώς επίσης και τις αρχικές εκπομπές των οξειδίων αζώτου NOx και 

πτητικών οργανικών ενώσεων VOC. 

Η παραγωγή όζοντος είναι σημαντική σε περιβάλλοντα επιβαρημένα με 

ρύπους (VOC, NOx,). 

Η εναπόθεση του στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι µηδαµινή, κάνοντας 

έτσι το όζον ένα ισχυρά µεταφερόµενο ρύπο. 

Στην νότια Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, θεωρείται ότι οι παραγωγή 

των VOC, NOx δεν αγγίζει τα επίπεδα της παραγωγής του στην βόρεια 

βιομηχανοποιημένη ζώνη της Ευρώπης. Ωστόσο οι βορειοδυτικοί άνεμοι που 

πνέουν στην περιοχή της Ελλάδας κατά τους θερινούς μήνες κυρίως, 

μεταφέρουν ρύπους από την βόρεια Ευρώπη και σε συνδυασμό με την μεγάλη 

ηλιοφάνεια και θερμοκρασία, αυξάνουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις του 

τροποσφαιρικού όζοντος στην περιοχή. 

Γενικά είναι γνωστό ότι οι σηµερινές τιµές των συγκεντρώσεων του O3 

έχουν φτάσει τα 40-80 ppbv. Παρατηρούνται δε και αιχμές οι οποίες ξεπερνούν  

τις τιμές αυτές . 

Τα επίπεδα του τροποσφαιρικού όζοντος, είναι περισσότερο από το 

διπλάσιο από ότι ήταν εκατό χρόνια πριν και προβλέπεται να συνεχίσει να 

αυξάνεται με πιο γρήγορο ρυθμό στο μέλλον. 

Κατά το έτος 2001 στην Ευρώπη, έδωσαν μετρήσεις τροποσφαιρικού 

όζοντος 124 σταθμοί σε 26 διαφορετικές χώρες. 

Το δίκτυο των σταθμών, είναι ιδιαίτερα πυκνό στην κεντρική και 

βορειοδυτική Ευρώπη, ενώ η πυκνότητα του δικτύου θεωρείται ανεπαρκής 
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στην Μεσόγειο και κυρίως στις ανατολικές της περιοχές, όπου και έχουν 

παρουσιαστεί οι μεγαλύτερες τιμές τροποσφαιρικού όζοντος.  

Το όζον επιδρά στους φυτικούς οργανισμούς και παρόλο τους 

μηχανισμούς αποτοξίνωσης με τους οποίους είναι εφοδιασμένοι, 

παρουσιάζονται σε αυτούς συμπτώματα και σημεία και υπάρχουν σαφείς 

διαφοροποιήσεις στις φυσιολογικές τους διεργασίες. 

Η φυτοτοξικότητα του Ο3 προκύπτει κατ’αρχήν, ως αποτέλεσμα της 

οξειδωτικής ζημίας που προκαλεί στο πλασμάλημμα. 

Εξαιτίας αυτού, μπορεί να παρατηρηθούν, εντοπισμένος θάνατος 

κυττάρων, ενίσχυση της εκπομπής αιθυλενίου, επιδράσεις στην αναπνοή, 

καταστολή της φωτοσύνθεσης, πρόωρη γήρανση των φύλλων καθώς και 

μετατοπίσεις στην κατανομή των θρεπτικών.  

Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται τελικά, σε μείωση της αύξησης των 

φυτών, σε μείωση της παραγωγής και της απόδοσης τους καθώς και σε 

υποβάθμιση των φυτικών προϊόντων. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τελευταία κυρίως δεκαετία, έχουν 

εκπονηθεί ερευνητικές μελέτες για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Οι έρευνες 

έχουν εστιαστεί κυρίως στις δυσμενείς επιδράσεις του όζοντος, στις αποδόσεις 

καλλιεργειών με ιδιαίτερη οικονομική αξία κυρίως για τις βορειοευρωπαικές 

χώρες.  

Λίγες μελέτες έχουν υπάρξει για τις δυναμικές καλλιέργειες της 

Μεσογείου (ελιά, αμπέλι, οπωροκηπευτικά). 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι έρευνες που συσχετίζουν την επίδραση του 

όζοντος με την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, είναι ελάχιστες και 

περιορίζονται σε προϊόντα με έντονο ενδιαφέρον για την βιομηχανία τροφίμων 

(πατάτα, σιτάρι). 

Μελέτες με κύριο αντικείμενο, τις μεταβολές στην διατροφική αξία των 

εδώδιμων φυτών είναι ανύπαρκτες παρόλο το ενδιαφέρον των τελευταίων ετών 

για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι έμμεσα 

και δευτερεύοντα συμπεράσματα των παραπάνω εργασιών. 
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Η ανάγκη για διεύρυνση των μελετών των επιδράσεων του όζοντος 

προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται επιτακτική, ειδικά για την περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου, όπου παρουσιάζονται οι υψηλότερες τιμές όζοντος και 

τα επίπεδα παραμένουν υψηλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα της 

καλλιεργητικής περιόδου. 

Στην παρούσα εργασία τα φυτά τα οποία εξετάστηκαν χωρίστηκαν σε 

δυο κατηγόριες, ανάλογα με το αν το εδώδιμο μέρος τους είναι τα φύλλα ή οι 

καρποί τους καθώς και άλλα αποθηκευτικά όργανα (κόνδυλοι). 

Στα φυλλώδη παρουσιάζονται μειώσεις σε βιταμίνες και άλλα 

αντιοξειδωτικά, (μικροθρεπτικά συστατικά), ενώ στους καρπούς και στους 

κονδύλους παρουσιάζονται μεταβολές κυρίως στα μακροθρεπτικά συστατικά 

(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες).  

Κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο καθώς έχει είδη αρχίσει 

να έρχεται στο φως η πορεία του όζοντος στους φυτικούς οργανισμούς.  

Οι καρποί και οι κόνδυλοι, οι οποίοι αποτελούν δεξαμενές 

κατανάλωσης - αποθήκευσης για τα φυτά, πλήττονται από την επίδραση του 

όζοντος στο σύστημα μεταφοράς των θρεπτικών, από τα όργανα παραγωγής 

φωτοσυνθετικών προϊόντων, στα όργανα αποθήκευσης - κατανάλωσης αυτών 

των προϊόντων. Κύρια αποθηκευτική ουσία στους φυτικούς οργανισμούς είναι 

οι υδατάνθρακες με την μορφή αμύλου κυρίως. Έτσι παρουσιάζεται γενικά 

μείωση καθώς και διαφοροποίηση του είδους των υδατανθράκων στους 

καρπούς. 

Εξαιτίας της μείωσης της αφομοίωσης CO2 (επίδραση όζοντος) και της 

παραγωγής (σοδιά), παρουσία επαρκών ποσοτήτων αζώτου, παρατηρείται 

αύξηση των πρωτεϊνών στους καρπούς και στους κονδύλους.  

Στα φύλλα, όπου από εκεί πραγματοποιείται η είσοδος του όζοντος 

στους φυτικούς οργανισμούς και όπου υπάρχει η πρώτη γραμμή άμυνας 

απέναντι σε αυτό, παρατηρούνται μειώσεις στα αντιοξειδωτικά τα οποία 

καταναλώνονται για να αντιμετωπίσουν το οξειδωτικό στρες από την επίδραση 

του όζοντος. 
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Παρατηρήθηκαν επίσης και μεταβολές σε άλλα συστατικά τα οποία 

σχετίζονται με την διατροφική ποιότητα και αξία των φυτών. 

Συγκεκριμένα στην πατάτα παρατηρήθηκε μείωση των απλών 

σακχάρων (γλυκόζη φρουκτόζη) καθώς και των σύνθετων υδατανθράκων 

(άμυλο) και αύξηση του Ν η οποία σχετίζεται με αύξηση της περιεκτικότητας  

των κονδύλων σε πρωτεΐνη καθώς και Μn στους κονδύλους. Παρατηρήθηκε 

επίσης αύξηση της βιταμίνης C αλλά και αύξηση αντιθρεπτικών παραγόντων 

όπως γλυκοαλκαλοειδή, νιτρικά άλατα. 

Στους καρπούς του σιταριού επίσης παρατηρήθηκε μείωση του αμύλου 

και άλλων μη δομικών υδατανθράκων, καθώς και μείωση των συνολικών 

υδατανθράκων. 

Όταν υπάρχει επάρκεια σε άζωτο, παρατηρείται αύξηση της 

συγκέντρωσης πρωτεΐνης στους καρπούς, σε συνθήκες αυξημένου 

περιβαλλοντικού όζοντος μια και υπάρχει μείωση της παραγωγής καρπών και 

συνολικής απόδοσης. 

Έχει παρατηρηθεί επίσης, υψηλότερη παραγωγή ελεύθερων ριζών 

εξαιτίας της έκθεσης σε όζον των αναπτυσσόμενων καρπών, η οποία έχει σαν 

συνέπεια χαμηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών στα παραγόμενα άλευρα, 

πράγμα που μειώνει την ποιότητα και την διατροφική τους αξία. 

Έχουν αναφερθεί δε και μειώσεις στην θειαμίνη και στην ριβοφλαβίνη, 

στα άλευρα που προέρχονται από καρπούς που εκτέθηκαν σε όζον για 

προστασία από μύκητες και βακτήρια. 

Στα καρπούζια, το όζον πέρα από την επίδραση του στην παραγωγή, 

μείωσε και την ποσότητα των διαλυτών σακχάρων, κάτι που έχει άμεση σχέση 

με την ποιότητα στα συγκεκριμένα αγαπητά στη Μεσόγειο φρούτα. 

Στο μαρούλι και στο σπανάκι παρατηρήθηκαν μειώσεις στο ασκορβικό 

κατά 35% και 15% αντίστοιχα, σε σχέση με τα φυτά έλεγχου. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί για μια ακόμα φορά, ότι είναι αναγκαία η 

συστηματική έρευνα σχετικά με την θρεπτική αξία των εδώδιμων φυτών, στις 

νέες ατμοσφαιρικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και οι οποίες 
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προβλέπεται να αναπροσαρμοστούν σε ακόμα ανώτερα επίπεδα όζοντος και 

διοξειδίου του άνθρακα στο εγγύς μέλλον. 

Οι δυναμικές καλλιέργειες του ελληνικού χώρου (ελιά, αμπέλι, 

κηπευτικά) δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε σχέση με τις επιδράσεις του 

όζοντος στην ανάπτυξη και στην απόδοση στις περιβαλλοντικές συνθήκες της 

εποχής μας. Επίσης δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά μελέτη που να αφορά τις 

μεταβολές στην διατροφική αξία αυτών των προϊόντων εξαιτίας των 

αυξημένων επιπέδων τροποσφαιρικού όζοντος. 

Τα συμπεράσματα για την επίδραση του όζοντος στα φυτά της 

Μεσογείου, θα είναι καλό να εξαχθούν σύμφωνα με την προσέγγιση των 

κρίσιμων τιμών επιπέδου ΙΙ και να λαμβάνονται υπόψη και οι άλλες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Ιδιαίτερα οι επιδράσεις του όζοντος, πρέπει να 

ελέγχονται πάντα σε συνδυασμό με την συγκέντρωση του CO2 στην 

ατμόσφαιρα, μια και είναι τεκμηριωμένο ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις 

διοξειδίου μετριάζουν τα δυσμενή αποτελέσματα των αυξημένων επιπέδων 

όζοντος στα φυτά. 
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                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
                     (ΠΙΝΑΚΕΣ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(1)κατάλογος των σταθμών που έδωσαν μετρήσεις κατά το 2001 
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    ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(2) Αριθμός ωρών και ημερών που παρουσιάστηκαν υπερβάσεις στα 120, 
150, 180 και  200 µg/m3     καθώς και οι   μέγιστες συγκεντρώσεις κατά το 2001         
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (3) Ποσοστά των ωριαίων τιμών όζοντος κατά την διάρκεια της περιόδου Απριλίου-
Σεπτεμβρίου 2001 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(3) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ(4) μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις όζοντος στην Ευρώπη κατά το έτος 2001(μg/m3) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (4) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (4) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 



 187

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ (4) ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ(5) AOT40 και  AOT60 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 (ώρες με φως ημέρας)  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ (6)  AOT40 και  AOT60 ΜΑΙΟ-ΙΟΥΛΟΣ 2001 (ώρες με φως ημέρας)  
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