
ϑυνιο 2002 ΕΦΕΧΤΟ ΦΙΤΟΤΞΙΧΟ ∆Ε ΑΛΕΛΟΘΥ⊆ΜΙΧΟΣ ∆Ε ΒΑΧΧΗΑΡΙΣ ΒΟΛΙςΙΕΝΣΙΣ 73

ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Μυχηασ πλαντασ προδυχεν µεταβολιτοσ σεχυν−
δαριοσ θυε ινφλυψεν εν λοσ προχεσοσ δε γερµι−
ναχι⌠ν ψ χρεχιµιεντο δε οτρασ πλαντασ (Ηεισεψ
1990). Εστε φεν⌠µενο εσ παρτε δε λα αλελοπατα,

Χοµπαραχι⌠ν δελ εφεχτο φιτοτ⌠ξιχο δε αλελοθυµιχοσ δε
Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ (Αστεραχεαε) εν λα γερµιναχι⌠ν

δε Τριχηοχερευσ πασαχανα (Χαχταχεαε)

Α∆Α ΧΑΖΝ 1,!, ΜΑΡΤΑ Λ ∆Ε ςΙΑΝΑ 1 & ϑΟΣ⊃ Χ ΓΙΑΝΕΛΛΟ 2

1 Ινστ. δε Εχολογα ψ Αµβιεντε Ηυµανο, Φαχ. δε Χιενχιασ Νατυραλεσ, Υνιϖ. Ναχ. δε Σαλτα, Σαλτα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
2 ∆επτο. Θυµιχα Οργ〈νιχα, Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Σαν Λυισ, Σαν Λυισ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ

ΡΕΣΥΜΕΝ. Ελ γνερο Βαχχηαρισ πρεσεντα υνα αµπλια διστριβυχι⌠ν εν ρεγιονεσ 〈ριδασ δελ νοροεστε
αργεντινο. Υνα δε λασ εσπεχιεσ αρβυστιϖασ δε εστε γνερο, Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ, σε ασοχια χον διϖερ−
σασ πλαντασ εν λασ χοµυνιδαδεσ ϖεγεταλεσ δελ Παρθυε Ναχιοναλ Λοσ Χαρδονεσ εν λα Προϖινχια δε
Σαλτα. Εστυδιοσ ρεαλιζαδοσ σοβρε λα διστριβυχι⌠ν εσπαχιαλ δελ χαρδ⌠ν Τριχηοχερευσ πασαχανα χον ρελα−
χι⌠ν αλ εσπαχιο δισπονιβλε µοστραρον θυε, α πεσαρ δε θυε συσ σεµιλλασ σον αβυνδαντεσ βαϕο λα χοπα
δε Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ, νο σε οβσερϖαν πλαντασ χρεχιενδο εν ασοχιαχι⌠ν, α πεσαρ δελ ρεθυεριµιεντο
δε πλαντασ νοδριζασ παρα υν εσταβλεχιµιεντο εξιτοσο δελ χαρδ⌠ν. Εξτραχτοσ αχυοσοσ δελ φολλαϕε δε
Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ, ρεπαρτιδοσ εν ηεξανο, χλοροφορµο ψ αχετατο δε ετιλο, ινηιβιερον λα γερµιναχι⌠ν
δε Τριχηοχερευσ πασαχανα. Ελ χλοροφορµο φυε ελ σολϖεντε µ〈σ εφεχτιϖο παρα λα εξτραχχι⌠ν δε λοσ χοµ−
πυεστοσ φιτοτ⌠ξιχοσ. ∆ε αλγυνασ φραχχιονεσ δε λα χροµατογραφα εν χολυµνα δελ εξτραχτο χλοροφ⌠ρµιχο
σε αισλαρον τρεσ φλαϖονοιδεσ χυψασ εστρυχτυρασ φυερον δετερµιναδασ πορ µτοδοσ εσπεχτροσχ⌠πιχοσ
ψ ΤΛΧ σοβρε γελ δε σλιχε. Λοσ ρεσυλταδοσ δε λοσ βιοενσαψοσ µοστραρον θυε λα γερµιναχι⌠ν δε
Τριχηοχερευσ πασαχανα πρεσεντ⌠ υνα ρεσπυεστα διφερενχιαλ α λοσ διστιντοσ χοµπυεστοσ πρεσεντεσ εν
λασ φραχχιονεσ αισλαδασ δελ εξτραχτο χλοροφ⌠ρµιχο. Ελ εφεχτο ινηιβιδορ σ⌠λο σε πρεσεντ⌠ εν ελ εξτραχ−
το χλοροφ⌠ρµιχο, λο θυε συγιερε λα εξιστενχια δε υν εφεχτο σινργιχο ο αδιτιϖο δε λοσ χοµπυεστοσ
φιτοτ⌠ξιχοσ. [Παλαβρασ χλαϖε: αλελοπατα, Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ, Τριχηοχερευσ Πασαχανα, χροµατογραφα,
ινηιβιχι⌠ν, φαχιλιταχι⌠ν.]

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Χοµπαρατιϖε πηψτοτοξιχ εφφεχτσ οφ Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ (Αστεραχεαε) αλλελοχηεµιχαλσ
ον τηε γερµινατιον οφ Τριχηοχερευσ πασαχανα (Χαχταχεαε): Τηε γενυσ Βαχχηαρισ ηασ α ωιδε διστρι−
βυτιον ιν τηε αριδ ρεγιονσ οφ Νορτηωεστερν Αργεντινα. Ονε σπεχιεσ οφ τηισ γενυσ, Βαχχηαρισ
βολιϖιενσισ, γροωτησ ιν ασσοχιατιον ωιτη οτηερ πλαντ σπεχιεσ ατ Λοσ Χαρδονεσ Νατιοναλ Παρκ, Σαλτα
Προϖινχε. Στυδιεσ χαρριεδ ουτ ον τηε σπατιαλ διστριβυτιον οφ τηε χαχτι Τριχηοχερευσ πασαχανα ιν ρελα−
τιον το αϖαιλαβλε σπαχε σηοω τηατ αλτηουγη χαχτι σεεδσ αρε αβυνδαντ βενεατη Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ
χανοπψ, νο αδυλτ πλαντσ αρε φουνδ γροωινγ ιν ασσοχιατιον ωιτη τηισ σπεχιεσ, ιν σπιτε οφ τηε ρεθυιρε−
µεντ οφ α νυρσε πλαντ φορ α συχχεσσφυλ χαχτι εσταβλισηµεντ. Αθυεουσ εξτραχτσ φροµ Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ
φολιαγε εξτραχτεδ ωιτη ηεξανε, χηλοροφορµ ανδ ετηψλ αχετατε ινηιβιτεδ Τριχηοχερευσ πασαχανα γερ−
µινατιον. Χηλοροφορµ ωασ τηε µοστ εφφεχτιϖε σολϖεντ φορ εξτραχτινγ τηε πηψτοτοξιχ χοµπουνδσ.
Φροµ τηισ εξτραχτ ωε ισολατεδ τηρεε φλαϖονοιδσ ωηοσε στρυχτυρεσ ωερε δετερµινεδ βψ σπεχτρο−
σχοπιχ µετηοδσ ανδ ΤΛΧ ιν σιλιχα γελ. Τηε γερµινατιον βιοασσαψ σηοωεδ τηατ Τριχηοχερευσ πασαχανα
ηαδ α διφφερεντιαλ ρεσπονσε το τηε χοµπουνδσ φροµ τηε τεστεδ εξτραχτσ. Τηε ινηιβιτορψ εφφεχτ ωασ
ονλψ δετεχτεδ ιν τηε χηλοροφορµιχ εξτραχτ, ωηιχη συγγεστσ α σψνεργιστιχ εφφεχτ. [Κεψωορδσ: αλλελοπατψ,
Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ, Τριχηοχερευσ πασαχανα, χηροµατογραπηψ, ινηιβιτιον, φαχιλιτατιον.]
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υν προχεσο θυε χονσιστε εν λα λιβεραχι⌠ν αλ
αµβιεντε δε µεταβολιτοσ σεχυνδαριοσ προδυ−
χιδοσ πορ πλαντασ ψ µιχροοργανισµοσ χαπαχεσ
δε αφεχταρ λοσ προχεσοσ βιολ⌠γιχοσ δε οτροσ ορ−
γανισµοσ (Σειγλερ 1996). Λα αλελοπατα τιενε,
πορ λο ταντο, ρελεϖανχια εχολ⌠γιχα ψ πυεδε σερ
ρεσπονσαβλε δε χαµβιοσ εν λα χοµποσιχι⌠ν δε
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εσπεχιεσ εν λασ χοµυνιδαδεσ ϖεγεταλεσ. Λα
αλελοπατα πυεδε σερ ταµβιν υν φαχτορ ιµπορ−
ταντε εν λα ρεγυλαχι⌠ν δε λα εστρυχτυρα δε λασ
χοµυνιδαδεσ ϖεγεταλεσ ψ δε λα ϖελοχιδαδ δε
χρεχιµιεντο δε λασ πλαντασ εν χονδιχιονεσ να−
τυραλεσ (Ωαρδλε ετ αλ. 1996). Εστα φυνχι⌠ν
αλελοπ〈τιχα ηα σιδο ατριβυιδα α ϖαριοσ φλαϖονοι−
δεσ, εστρυχτυρασ φεν⌠λιχασ ψ τερπενοιδεσ
(Ωηιττακερ & Φεενψ 1971; Χαζ⌠ν ετ αλ. 2000).

Ελ γνερο Βαχχηαρισ (Αστεραχεαε) αγρυπα
απροξιµαδαµεντε α 400 εσπεχιεσ, πρινχιπαλ−
µεντε δε οριγεν αµεριχανο. Εν ελ νοροεστε
αργεντινο, Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ πρεσεντα υνα
αµπλια διστριβυχι⌠ν εν λασ Προϖινχιασ Φιτογεο−
γρ〈φιχασ δελ Μοντε, Πυνα ψ Πρεπυνα (Χαβρερα
1976; δε ςιανα ετ αλ. 1989). Σε ηαν ρεαλιζαδο
νυµεροσοσ εστυδιοσ αχερχα δε λα χοµποσιχι⌠ν
θυµιχα δε διστιντασ εσπεχιεσ δελ γνερο
(Γιανελλο & Γιορδανο 1984; Βοηλµανν ετ αλ.
1985; ϑαρϖισ ετ αλ. 1991; Ηυδσον & Στιλινγ 1997),
λοσ θυε ηαν ρεϖελαδο λα πρεσενχια δε νυµερο−
σοσ µεταβολιτοσ σεχυνδαριοσ χοµο διτερπε−
νοιδεσ ψ φλαϖονοιδεσ. Εν ελ χασο δε Βαχχηαρισ
βολιϖιενσισ, σε ηα ινφορµαδο λα πρεσενχια δε
εντ−χλεροδανοσ, διτερπενοσ (Ζδερο ετ αλ. 1989)
ψ 〈χιδο φερρλιχο θυε ινηιβε λα γερµιναχι⌠ν δε
Τριχηοχερευσ πασαχανα (Χαζ⌠ν ετ αλ. 2000).

Εστυδιοσ ρεαλιζαδοσ σοβρε λα διστριβυχι⌠ν
εσπαχιαλ δελ χαρδ⌠ν (Τριχηοχερευσ πασαχανα,
Χαχταχεαε) εν ρελαχι⌠ν χον λασ εσπεχιεσ αρβυστι−
ϖασ ασοχιαδασ ψ χον ελ βανχο δε σεµιλλασ, ινδι−
χαν λα εξιστενχια δε υν πατρ⌠ν διφερενχιαλ εν
λα αβυνδανχια ταντο δε λασ σεµιλλασ χοµο δε
λασ πλαντασ αδυλτασ. Παρα ελ ξιτο εν λα γερµινα−
χι⌠ν ψ εσταβλεχιµιεντο, εστα χαχτ〈χεα χολυµναρ
νεχεσιτα δε υνα ρελαχι⌠ν δε φαχιλιταχι⌠ν προ−
ϖιστα πορ λα χοπα δε αλγυνασ εσπεχιεσ χοµο
Λαρρεα διϖαριχατα, Απηψλλοχλαδυσ σπαρτιοιδεσ ψ
Προσοπισ φεροξ. Σιν εµβαργο, εξιστεν οτρασ εσ−
πεχιεσ αρβυστιϖασ χοµο Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ,
Πλεχτροχαρπα ρουγεσιι, ςερβενα σπ. ψ Σεννα
χρασσιραµεα, εντρε οτρασ, βαϕο χυψασ χοπασ σε ηαν
δετεχταδο σεµιλλασ δε χαρδ⌠ν α πεσαρ δε θυε
συ αβυνδανχια χοµο ρενυεϖοσ ο αδυλτοσ εσ
µυψ βαϕα (δε ςιανα 1995, 1996−7, 1999; δε
ςιανα ετ αλ. 2001). Εστο συγιερε λα ποσιβιλιδαδ
δε θυε εξιστα αλγυνα ρελαχι⌠ν αλελοπ〈τιχα εντρε
αλγυνοσ δε εστοσ αρβυστοσ ψ Τριχηοχερευσ
πασαχανα, εν παρτιχυλαρ χον Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ,
θυε προδυχε 〈χιδο φερρλιχο χυψο εφεχτο
ινηιβιδορ δε λα γερµιναχι⌠ν δελ χαρδ⌠ν ψα ηα
σιδο ρεπορταδο (Χαζ⌠ν ετ αλ. 2000).

Ελ οβϕετιϖο δελ πρεσεντε τραβαϕο εσ ρεαλιζαρ υν
εστυδιο χοµπαρατιϖο δελ εφεχτο αλελοπ〈τιχο δελ
εξτραχτο χλοροφ⌠ρµιχο ψ συσ χοµπονεντεσ, αισ−
λαδοσ δε λα παρτε αρεα δε Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ,
σοβρε λα γερµιναχι⌠ν δε Τριχηοχερευσ πασαχανα,
χοντριβυψενδο αλ χονοχιµιεντο δε λασ ιντε−
ραχχιονεσ δε ινηιβιχι⌠ν ο φαχιλιταχι⌠ν εντρε ελ
χαρδ⌠ν ψ αλγυνοσ αρβυστοσ ασοχιαδοσ.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

Σε τραβαϕ⌠ χον λα παρτε αρεα (ταλλοσ, ηοϕασ ψ
χαπτυλοσ) δε Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ ρεχολεχταδοσ
εν ελ Παρθυε Ναχιοναλ Λοσ Χαρδονεσ (25°03∋�
25°23∋Σ; 65°51∋�66°05∋Ο) εν ϕυνιο δε 1997. Ελ
µατεριαλ ϖεγεταλ (375 γ) σε προχεσ⌠ σιγυιενδο
λοσ µτοδοσ δεσχριπτοσ εν Χαζ⌠ν ετ αλ. (2000).
Εστε προχεδιµιεντο περµιτι⌠ αισλαρ δελ εξτραχ−
το χλοροφ⌠ρµιχο αλ 〈χιδο φερρλιχο, εντρε οτροσ
χοµπυεστοσ. Σε χοντινυ⌠ αναλιζανδο λασ φραχ−
χιονεσ οβτενιδασ δε λα χολυµνα χροµατογρ〈−
φιχα, λο θυε περµιτι⌠ σεπαραρ λασ σιγυιεντεσ
φραχχιονεσ λυεγο δε πυριφιχαρ εν χολυµνα δε
Σεπηαδεξ ΛΗ20 χον υν φλυϕο λεντο δε µετανολ:
12/17 (12.39 µγ σ⌠λιδο βλανχο), 10 (7.5 µγ σ⌠λι−
δο αµαριλλο) ψ λα 6/9 (0.4 µγ σ⌠λιδο αµαριλλο),
χοµο ρεσυλταδο δε ρεπετιδασ χροµατογραφασ δε
λα φραχχι⌠ν 31/32. Λα ιδεντιφιχαχι⌠ν δε λοσ χοµ−
πυεστοσ αισλαδοσ σε βασ⌠ εν εσπεχτροσ 1−Η ΡΜΝ
χορριδοσ εν Χ∆Χλ3 α 200 ΜΗζ χον υν εσ−
πεχτρ⌠µετρο Βρυκερ ΑΧ−200. Εστοσ εστυδιοσ σε
ρεαλιζαρον εν ελ ∆επαρταµεντο δε Θυµιχα Ορ−
γ〈νιχα δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Σαν Λυισ.

Ελ εφεχτο δελ εξτραχτο χλοροφ⌠ρµιχο ψ δε λοσ
µεταβολιτοσ αισλαδοσ δε εσε εξτραχτο σοβρε λα
γερµιναχι⌠ν δε σεµιλλασ δε Τριχηοχερευσ
πασαχανα σε εϖαλυ⌠ χον υν βιοενσαψο εν χ〈µα−
ρα δε χυλτιϖο χον φοτοπεροδο δε 12 η δε λυζ, α
25�28 °Χ, σιγυιενδο υν δισε〉ο χοµπλεταµεν−
τε αλ αζαρ, χον χυατρο ρεπετιχιονεσ δε 40 σεµι−
λλασ πορ τραταµιεντο. Λασ σεµιλλασ φυερον
χολοχαδασ εν χαϕασ δε Πετρι δε 10 χµ δε δι〈−
µετρο σοβρε αρενα εστεριλιζαδα εµβεβιδα χον
1.25 µΛ δε σολυχι⌠ν δε λοσ µεταβολιτοσ, πρε−
παραδα χον υνα χονχεντραχι⌠ν δε 4 µγ/10 µΛ
δε χλοροφορµο. Λοσ χοντρολεσ σε πρεπαραρον
εµβεβιενδο ελ συστρατο χον ελ σολϖεντε πυρο
(χον ελ οβϕετο δε δεσχαρταρ ποσιβλεσ εφεχτοσ
ινηιβιδορεσ) ψ χον αγυα δεστιλαδα. Τοδοσ λοσ
τραταµιεντοσ σε ρεγαρον διαριαµεντε χον αγυα
δεστιλαδα ψ σε ρεγιστρ⌠ λα γερµιναχι⌠ν δε λασ
σεµιλλασ. Αλ φιναλ δελ βιοενσαψο (30 δασ) σε ρε−
γιστρ⌠ λα λονγιτυδ δε λα ραδχυλα ψ δελ ταλλυελο.
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Λοσ ρεσυλταδοσ δελ νµερο µ〈ξιµο δε γερµι−
ναχιονεσ, λα ϖελοχιδαδ δε γερµιναχι⌠ν (ινδι−
χαδορ µ〈σ σενσιβλε δελ εφεχτο φιτοτ⌠ξιχο) ψ λα
λονγιτυδ δε λα ραδχυλα ψ δελ ταλλυελο (Αηµεδ
& Ωαρδλε 1994) σε αναλιζαρον χον υν Αν〈λισισ
δε ςαριανζα.

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ

Λοσ αν〈λισισ εσπεχτροσχ⌠πιχοσ περµιτιερον
ιδεντιφιχαρ αλγυνοσ µεταβολιτοσ σεχυνδαριοσ
χαυσαντεσ δελ εφεχτο φιτοτ⌠ξιχο χοµο φλαϖο−
νοιδεσ (Φιγυρα 1). Ελ εσπεχτρο Υς−ςισιβλε εν
µετανολ δελ µεταβολιτο πρεσεντε εν λα φραχχι⌠ν
12−17 (12.30 µγ) µοστρ⌠ αβσορχιονεσ χον µ〈ξι−
µο α 280 ψ 352 νµ. Ελ εσπεχτρο 1−Η ΡΜΝ
(Χ∆Χλ3) µοστρ⌠ λοσ σιγυιεντεσ χορριµιεντοσ
(εξπρεσαδοσ εν ππµ α παρτιρ δε ΤΜΣ ψ λοσ ϖα−
λορεσ δε λασ χονσταντεσ δε αχοπλαµιεντο εν
Ηζ): −ΟΗ11.48 (σ), Η2 7.9 (σ)Η2× 7.85(σ), Η6 6.8
(δ,3), Η5× 7.05(δ,9), −ΟΧΗ3 4.15(σ,3Η), 4.05(σ,3Η),
−ΟΧΗ3 4 (σ,3Η) ψ 3.95 (σ,3Η). Ελ εσπεχτρο δε µασα
µοστρ⌠ λοσ σιγυιεντεσ ιονεσ: 302, 285, 192, 167.
Εστε χοµπυεστο εσ υνα φλαϖανονα, ελ 7−Ο−
εριοδιχτιολ. Συ πρεσενχια σε χονφιρµ⌠ πορ ΕΜ
υσανδο ελ χοµπυεστο τριαχετιλαδο.

Ελ εσπεχτρο Υς−ςισιβλε εν µετανολ δε λα φραχ−
χι⌠ν 10 (7.5 µγ) µοστρ⌠ αβσορχιονεσ χον µ〈ξι−
µο α 278 ψ 348 νµ. Ελ εσπεχτρο 1−Η ΡΜΝ
(Χ∆Χλ3) µοστρ⌠ λοσ σιγυιεντεσ χορριµιεντοσ
(εξπρεσαδοσ εν ππµ α παρτιρ δε ΤΜΣ ψ λοσ ϖα−
λορεσ δε λασ χονσταντεσ δε αχοπλαµιεντο εν
Ηζ): Η2× 7.78 (δ,3), Η6× 7.7 (δ,3), Η5× 7.0 (δ,9),
−ΟΧΗ3 4.0 (σ,3Η), 3.98 (σ,3Η), 3.97 (σ,3Η) ψ 3.85
(σ,3Η). Ελ εσπεχτρο δε µασα µοστρ⌠ λοσ σιγυιεν−
τεσ ιονεσ: 390, 375, 357, 347, 197, 164, 151 ψ 135.
Εστε χοµπυεστο χορρεσπονδε α υν φλαϖονολ θυε
τιενε υν πιχο βασε α µ/ζ 375, ενχοντραδο εν
Γυτιερρεζια µιχροχεπηαλα (Ροιτµαν & ϑαµεσ
1985).

Ελ εσπεχτρο Υς−ςισιβλε εν µετανολ δελ
µεταβολιτο πρεσεντε εν λα φραχχι⌠ν 6/9 (0.4 µγ)
µοστρ⌠ αβσορχιονεσ χον µ〈ξιµο α 280 ψ
342 νµ. Ελ εσπεχτρο 1−Η ΡΜΝ (Χ∆Χλ3) µοστρ⌠
λοσ σιγυιεντεσ χορριµιεντοσ (εξπρεσαδοσ εν
ππµ α παρτιρ δε ΤΜΣ ψ λοσ ϖαλορεσ δε λασ χονσ−
ταντεσ δε αχοπλαµιεντο εν Ηζ): Η6× 7.55 (δ,9),
Η2× 7.45 (δ,3), Η5× 7.0 (δ,9), Η3 6.6 (σ), −ΟΧΗ3 4.0
(σ,3Η), 3.98 (σ,3Η) ψ 3.95 (σ,3Η). Ελ εσπεχτρο δε
µασα µοστρ⌠ λοσ σιγυιεντεσ ιονεσ: 360, 345, 317,
197 ψ 169. Εστε χοµπυεστο σε ιδεντιφιχ⌠ χοµο
µεϕορανινα (ςοιριν ετ αλ. 1984). Σε ρεαλιζ⌠ λα
αχετιλαχι⌠ν δε εστα φλαϖονα, οβτενιενδο υν
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Φιγυρα 1. Φλαϖονοιδεσ αισλαδοσ δελ εξτραχτο χλοροφ⌠ρ−
µιχο δε Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ δελ Παρθυε Ναχιοναλ Λοσ
Χαρδονεσ: φλαϖανονα (α), φλαϖονα (β) ψ φλαϖονολ (χ).
Φιγυρε 1. Φλαϖονοιδσ ισολατεδ φροµ τηε χηλοροφορµιχ
εξτραχτ οφ Βαχχηαρισ βολιϖιενσισ φροµ Λοσ Χαρδονεσ
Νατιοναλ Παρκ: φλαϖανονε (α), φλαϖονε (β), ανδ φλαϖονολ
(χ).

χοµπυεστο διαχετιλαδο θυε πορ ΕΜ διο υν ιον
Μ+444.

Ελ πορχενταϕε δε γερµιναχι⌠ν δε λασ σεµιλλασ
φυε βαϕο εν τοδοσ λοσ τραταµιεντοσ δελ βιο−
ενσαψο (Ταβλα 1). Εστο ποδρα εσταρ ρελαχιονα−
δο χον λα λονγεϖιδαδ δε λασ σεµιλλασ δε
Τριχηοχερευσ πασαχανα, δαδο θυε λα µισµα εσ, εν
προµεδιο, δε χινχο α〉οσ, ψ συ ϖιαβιλιδαδ δισ−
µινυψε χον ελ τρανσχυρσο δελ τιεµπο (δε ςιανα
1995, 1999). Σιν εµβαργο, σε ηαχε ελ συπυεστο
θυε ελ εφεχτο δε πρδιδα δε ϖιαβιλιδαδ εσ ηο−
µογνεο εν ελ λοτε δε σεµιλλασ εµπλεαδασ θυε
περτενεχιερον α λα χοσεχηα ρεαλιζαδα εν 1999.

α)

β)

χ)
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Ελ βιοενσαψο µοστρ⌠ διφερενχιασ σιγνιφιχατι−
ϖασ εν ελ νµερο δε σεµιλλασ γερµιναδασ
(Φ = 2.6; Π = 0.06), εν ελ πορχενταϕε δε
γερµιναχι⌠ν (Φ = 2.6; Π = 0.01) ψ εν λασ λον−
γιτυδεσ δε ραδχυλασ (Φ = 1.9; Π = 0.09) ψ δε
πλ〈ντυλασ (Φ = 2.8; Π = 0.02), νο ασ εν λα ϖε−
λοχιδαδ δε γερµιναχι⌠ν (Φ = 1.9; Π = 0.14).
Εξιστιερον διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εν ελ πορ−
χενταϕε δε γερµιναχι⌠ν εντρε ελ εξτραχτο
χλοροφ⌠ρµιχο ψ λα φραχχι⌠ν 12/17 ψ εντρε ελ εξ−
τραχτο χλοροφ⌠ρµιχο ψ λα φραχχι⌠ν 6/9 χον λοσ
δεµ〈σ τραταµιεντοσ εν λα λονγιτυδ δε ραδχυλασ
ψ δε πλ〈ντυλασ (Ταβλα 1). Νο σε δετεχταρον δι−
φερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εντρε λοσ οτροσ τρατα−
µιεντοσ (Ταβλα 1 ψ Φιγυρα 2). Ελ αν〈λισισ
χοµπαρατιϖο δελ εφεχτο φιτοτ⌠ξιχο σε εϖιδενχια
εν ελ εξτραχτο χλοροφ⌠ρµιχο θυε ινηιβι⌠ λα
γερµιναχι⌠ν ψ ελ χρεχιµιεντο δε λασ πλ〈ντυλασ,
µιεντρασ θυε λα φραχχι⌠ν 12/17 πρεσεντ⌠ υν
εφεχτο εστιµυλαντε.

∆ΙΣΧΥΣΙΝ

Λοσ ρεσυλταδοσ µυεστραν θυε Τριχηοχερευσ
πασαχανα πρεσεντ⌠ υνα ρεσπυεστα διφερενχιαλ α
λοσ διστιντοσ τραταµιεντοσ προβαδοσ. Εσ µ〈σ
φρεχυεντε θυε λα αλελοπατα ρεσυλτε δε λα αχτιϖι−
δαδ σινργιχα δε υν νµερο δε χοµπυεστοσ ο
µεταβολιτοσ θυε δε λα δε υν σιµπλε αλελο−
θυµιχο (Ωιλλιαµσον 1990). Εσ ιντερεσαντε δεσ−
ταχαρ θυε ελ εφεχτο ινηιβιδορ σ⌠λο σε πρεσεντ⌠
εν ελ εξτραχτο χλοροφ⌠ρµιχο, λο θυε πυεδε δε−
βερσε α υν εφεχτο σινργιχο δε λοσ χοµπυεστοσ
χοντενιδοσ εν εστε εξτραχτο. ∆ε λοσ χοµπυεσ−
τοσ αισλαδοσ αντεριορµεντε, ελ νιχο θυε πρε−
σεντ⌠ εφεχτο ινηιβιδορ εσ ελ 〈χιδο φερρλιχο

(Χαζ⌠ν ετ αλ. 2000). Λοσ χοµπυεστοσ αισλαδοσ
εν εστε τραβαϕο, υνα φλαϖανονα (ελ 7−Ο−εριο−
διχτιολ), υνα φλαϖονα (λα µεϕορανινα) ψ υν φλα−
ϖονολ (ελ 5,7,3−τριηιδροξι−6,8,3×, 4×τετραµετοξι
φλαϖονα), νο πρεσενταρον εφεχτο ινηιβιδορ. Λα
φλαϖανονα πρεσεντ⌠ υν εφεχτο φαχιλιταδορ ο εσ−
τιµυλαντε ταντο δε λα γερµιναχι⌠ν χοµο δελ
χρεχιµιεντο δε λασ πλ〈ντυλασ δε Τριχηοχερευσ
πασαχανα.

Εν λα αχτυαλιδαδ σε χονοχεν µ〈σ δε 2000
φλαϖονοιδεσ. Ελλοσ πυεδεν ενχοντραρσε χοµο
γλιχ⌠σιδοσ σολυβλεσ εν αγυα ψ λοχαλιζαδοσ εν λα
σαϖια. Ελ εσθυελετο Χ15 δε λα αγλιχονα απαρεχε
εν ϖαριασ χλασεσ εστρυχτυραλεσ δε αχυερδο αλ
εσταδο δε οξιδαχι⌠ν δελ ανιλλο χεντραλ: ηιδροξι−
λαδο, µετοξιλαδο ψ αχιλαδο χον 〈χιδοσ αλιφ〈τιχοσ

Ταβλα 1. Πορχενταϕε ψ ϖελοχιδαδ δε γερµιναχι⌠ν (νµερο αχυµυλατιϖο δε σεµιλλασ / δα) , λονγιτυδ δε λα ραδχυλα
(χµ) ψ δε λασ πλ〈ντυλασ (χµ) δε Τριχηοχερευσ πασαχανα εξπυεστοσ α διστιντοσ τραταµιεντοσ. Λοσ ϖαλορεσ σον
προµεδιοσ ± ΕΕ, χον ελ νµερο δε πλαντασ µεδιδασ (εντρε παρντεσισ).
Ταβλε 1. Περχενταγε ανδ σπεεδ οφ γερµινατιον (χυµυλατιϖε νυµβερ οφ σεεδσ / δαψ), ροοτ λενγτη (χµ), ανδ
σηοοτ λενγτη (χµ) οφ Τριχηοχερευσ πασαχανα εξποσεδ το διφφερεντ τρεατµεντσ. ςαλυεσ αρε µεανσ ± ΣΕ, ωιτη νυµ−
βερ οφ µεασυρεδ πλαντσ (ιν παρεντηεσεσ).

Τραταµιεντο
Πορχενταϕε δε
γερµιναχι⌠ν

ςελοχιδαδ δε
γερµιναχι⌠ν

Λονγιτυδ δε
ραδχυλα

Λονγιτυδ δε
πλ〈ντυλα

Χοντρολ (Αγυα δεστιλαδα) 23.25 ± 9.8 1.4 ± 0.66 0.32 ± 0.19 (11) 0.34 ± 0.07 (11)
Χοντρολ (Σολϖεντε πυρο) 25.87 ± 11.7 1.54 ± 0.8 0.33 ± 0.11 (23) 0.37 ± 0.8 (23)
Εξτραχτο χλοροφ⌠ρµιχο 6.25 ± 3.75 0.36 ± 0.23 0.2 ± 0.05 (8) 0.31 ± 0.06 (8)
Φραχχι⌠ν 12/17 29.75 ± 12.61 1.91 ± 0.93 0.32 ± 0.09 (34) 0.38 ± 0.08 (34)
Φραχχι⌠ν 10 19.5 ± 4.27 1.18 ± 0.31 0.34 ± 0.14 (18) 0.39 ± 0.07 (18)
Φραχχι⌠ν 6/9 19 ± 4.33 1.3 ± 0.59 0.28 ± 0.12 (19) 0.32 ± 0.07 (19)

Φιγυρα 2. Νµερο αχυµυλατιϖο δε σεµιλλασ γερµινα−
δασ δε Τριχηοχερευσ πασαχανα εξπυεστασ α διστιντοσ τρα−
ταµιεντοσ.
Φιγυρε 2. Χυµυλατιϖε νυµβερ οφ Τριχηοχερευσ πασαχανα
σεεδσ εξποσεδ το διφφερεντ τρεατµεντσ.
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ψ αροµ〈τιχοσ (Στραχκ 1997). Σε ηα προπυεστο
θυε λοσ φλαϖονοιδεσ τιενεν αλτοσ χοεφιχιεντεσ
δε αβσορχι⌠ν εν ελ Υς περο εξχελεντε τρανσ−
µιτανχια εν λα ρεγι⌠ν αχτιϖα δελ εσπεχτρο. Πορ
ελλο φυνχιοναν χοµο φιλτροσ, προτεγιενδο σιτιοσ
σενσιβλεσ χοντρα λα ινχιδενχια δε λα ραδιαχι⌠ν
Υς−ςισιβλε (Χαδωελλ ετ αλ. 1983).

Λα λλυϖια τιενε ελ ποτενχιαλ παρα τρανσφεριρ λοσ
χοµπυεστοσ αλελοπ〈τιχοσ σολυβλεσ εν αγυα δεσ−
δε λασ ηοϕασ αλ συελο ψ εστα αχχι⌠ν εσ λα θυε χον
λα µαχεραχι⌠ν αχυοσα σε τρατα δε σιµυλαρ εν
εστε τραβαϕο. Εστα τχνιχα ηα σιδο χριτιχαδα πορ
µυχηοσ αυτορεσ πορθυε εσ διφχιλ εσταβλεχερ λασ
χονχεντραχιονεσ δε αλελοθυµιχοσ εν χονδιχιο−
νεσ δε χαµπο ε ιµιταρλασ εν χονδιχιονεσ εξ−
περιµενταλεσ (Αηµεδ & Ωαρδλε 1994). Σιν
εµβαργο, εσ υνα φορµα δε αχερχαρνοσ α λο θυε
συχεδε εν λα νατυραλεζα. Λα παρτε µ〈σ διφχιλ
δε λοσ εστυδιοσ δε αλελοπατα εσ, σιν δυδα, χο−
νοχερ εν θυ χαντιδαδ σε προδυχεν ψ λιβεραν
λοσ µεταβολιτοσ σεχυνδαριοσ, θυ συχεδε χον
ελλοσ υνα ϖεζ θυε λλεγαν αλ συστρατο, θυ µο−
διφιχαχιονεσ συφρεν εν λ πορ εφεχτο δε λα
µιχροβιοτα, λα ηυµεδαδ, ελ πΗ ψ λα τεµπερα−
τυρα (εντρε οτροσ), ψ σι λοσ χαµβιοσ λοσ χονϖιερ−
τεν εν χοµπυεστοσ µ〈σ αχτιϖοσ ο λεσ ηαχεν
περδερ συ βιοαχτιϖιδαδ (Ηεισεψ 1996). Τοδοσ
εστοσ ιντερρογαντεσ ηαχεν θυε ελ εστυδιο δε λα
αλελοπατα σεα υν προχεσο χοµπλεϕο ψ διφχιλ δε
αβορδαρ ψ, πορ λο ταντο, θυε ρεθυιερα δε τραβα−
ϕο ιντερδισχιπλιναριο.

Εστε τιπο δε τραβαϕο νοσ λλεϖα α ρεφλεξιοναρ
αχερχα δε λα ιµπορτανχια δε προβαρ ταντο λοσ
εξτραχτοσ χρυδοσ χοµο λοσ χοµπυεστοσ αισλα−
δοσ, ψα θυε λασ χονχλυσιονεσ πυεδεν σερ διφε−
ρεντεσ τοµανδο χαδα χοµπυεστο αισλαδο. Λοσ
ρεσυλταδοσ δε εστα ινϖεστιγαχι⌠ν συγιερεν θυε
εστοσ χοµπυεστοσ ποδραν σερ δεσαρρολλαδοσ
χοµο ηερβιχιδασ νατυραλεσ ο βιεν χοµο εστι−
µυλαντεσ δελ χρεχιµιεντο. Εστοσ προδυχτοσ
νατυραλεσ τενδραν µ〈σ ϖενταϕασ σοβρε λοσ
σινττιχοσ, συµαδο α συ µαψορ σελεχτιϖιδαδ ψ
αχτιϖιδαδ, συ περσιστενχια ψ συ ρεδυχιδα αχυ−
µυλαχι⌠ν εν ελ αµβιεντε (Ηεισεψ 1990). Συ εσ−
τυδιο εν λαβορατοριο περµιτιρα οβτενερ
χοµπυεστοσ χον εστρυχτυρα µοδιφιχαδα, χον
µαψορ αχτιϖιδαδ ηερβιχιδα ο εστιµυλαντε.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ

Αγραδεχεµοσ λα χολαβοραχι⌠ν τχνιχα δε Φ. Σεραπιο
ψ αλ Χονσεϕο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν δε λα Υνιϖερσιδαδ
Ναχιοναλ δε Σαλτα, Αργεντινα, πορ ελ αποψο εχον⌠−
µιχο βρινδαδο α εστα ινϖεστιγαχι⌠ν.
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