Contents
Εισαγωγή ................................................................................................................................. 4
Νομοθεσία και πιστοποιήσεις ............................................................................................... 4
Μεθοδολογία δόμησης του καλλιεργητικού οδηγού .......................................................... 6
Εισαγωγή στα Αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά (Α/Φ) και στις υπερτροφές............... 7
Αξιοποίηση και χρήσεις αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών ...................................... 8
Η ισχύουσα κατάσταση σε διεθνές επίπεδο ................................................................. 11
Η ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα ............................................................................ 15
Μέθοδοι πολλαπλασιασμού ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών .......... 17
Πολλαπλασιαστικό υλικό ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών ................ 18
Καλλιέργεια αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών ........................................................ 20
Καινοφανή τρόφιμα (Novel Foods) .................................................................................... 25
Λειτουργικά τρόφιμα- Τροφοφάρμακα (Nutraceuticals) .................................................. 26
Επεξεργασία (Processing) .................................................................................................. 51
Η περίπτωση της μεταποίησης της Λεβάντας .............................................................. 68
Από το χωράφι στη μεταποίηση (περίπτωση ελαίου λεβάντας)................................ 68
Καλλιεργητική φροντίδα ............................................................................................... 68
Συγκομιδή ...................................................................................................................... 69
Μεταφορά και απόσταξη.............................................................................................. 69
Αποθήκευση ελαίου πριν την μεταποίηση ................................................................ 70
Προτάσεις αξιοποίησης τελικού προϊόντος ............................................................... 70
Προοπτικές της καλλιέργειας (Λεβάντα) .................................................................... 71
Περιγραφή χρήσεων αιθέριου ελαίου λεβάντας ....................................................... 75
Ορθές καλλιεργητικές πρακτικές ....................................................................................... 79
Προώθηση ......................................................................................................................... 82
Η ανάγκη για προώθηση εμπορίας και εξαγωγών ...................................................... 83

2

Εκπαίδευση παραγωγών/μεταποιητών (καλλιεργητικές πρακτικές, επιχειρηματική
δραστηριότητα, συνεργατικά σχήματα παραγωγής) ................................................... 83
Εμπορικά σήματα ελληνικών ΑΦΦ ................................................................................ 84
Οργάνωση προώθησης ΑΦΦ ......................................................................................... 84
Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ΑΦΦ ................................................ 84
Συμπεριφορά καταναλωτή και κανάλια διανομής ............................................................ 85
Συμπεράσματα ...................................................................................................................... 91
Βιβλιογραφία.......................................................................................................................... 91

3

Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί έναν καλλιεργητικό οδηγό που περιλαμβάνει
όλα τα στάδια που χρειάζονται για την πορεία των αρωματικών φυτών και των
υπερτροφών από το χωράφι ως την εμπορία τους. Η μεθοδολογία
προσέγγισης επομένως που επιλέχθηκε ως προς την επίτευξη του
παραπάνω στόχου είναι η τριγωνοποίηση. Ακολουθεί στο πρώτο κεφάλαιο η
νομοθεσία και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία και την
διαδικασία πιστοποίησης και αναφορά στα καινοφανή και λειτουργικά τρόφιμα
και οι καλλιέργειες που επιλέχθηκαν να αναλυθούν. Στη συνέχεια στο δεύτερο
κεφάλαιο ακολουθεί η διαδικασία της μεταποίησης και στο τρίτο κεφάλαιο η
εμπορία και το μάρκετινγκ καθώς και ορισμένα επιτυχημένα σενάρια
καλλιέργειας.
Νομοθεσία και πιστοποιήσεις
Τα Πανεπιστήμια ή τα Ερευνητικά Ιδρύματα πρέπει να συλλέξουν σπόρους ή
φυτικό υλικό με αντιπροσωπευτικό πληθυσμό/είδος/περιοχή για τα είδη
προτεραιότητας και να δημιουργήσουν γενετικό υλικό, κατάλληλης σύστασης
και με κατάλληλες ιδιότητες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Παράλληλα από την έρευνα αγοράς θα προκύψουν οι ανάγκες ως προς τη
σύνθεση και τις ιδιότητες των παραγόμενων προϊόντων, ανάλογα με τη τελική
χρήση,

δηλαδή

καλλυντικά,

φαρμακευτικά

προϊόντα,

ροφήματα,

ή

οποιαδήποτε άλλη χρήση, γεγονός που θα επιτευχθεί σε πειραματικό στάδιο
από τα ερευνητικά Ιδρύματα ή τα Πανεπιστήμια (ΕΣΣ,2017).
Το αναπαραγωγικό υλικό θα τροφοδοτήσει τα φυτώρια ή τους συνεταιρισμούς
– παραγωγούς, για την παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού το οποίο
θα έχει κωδικό και συγκεκριμένη ονομασία.
Η πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού προϋποθέτει την ύπαρξη
βελτιωμένων και εγγεγραμμένων στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καθώς και
τη διενέργεια καλλιεργητικών και εργαστηριακών ελέγχων με σημαντικό
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κόστος. Η ανάθεση αυτού του ρόλου πρέπει να γίνει σε ένα Ερευνητικό
Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο, με κύρια αρμοδιότητα την πιστοποίηση του είδους
και της ποικιλίας που καλλιεργείται, ή να γίνει διερεύνηση της απευθείας
εγγραφής ειδών στο CPVO. Η πιστοποίηση του Π.Υ και ο αρμόδιος φορέας,
πρέπει να θεσπιστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν. 1564/1985 όπως ισχύει. Για τα φυτικά είδη (πχ φυτά μεγάλης
καλλιέργειας), η πιστοποίηση η οποία ήδη προβλέπεται, διενεργείται από το
ΥΠΑΑΤ (ΕΣΣ,2017).
Ακολουθούν χρήσιμοι κανονισμοί και εγκύκλιοι:
YA αριθμ. 7594/115508/12-09-2014 (ΦΕΚ 2663 Β): Τεχνικός Κανονισμός
Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αρωματικών και Φαρμακευτικών
Φυτών.
•

Η αριθ. 133581/3471/10-7-2013 εγκύκλιος του Ειδικού Γραμματέα
Δασών (ΑΔΑ:ΒΛ410-Ν1Ρ) με θέμα την προστασία αρωματικώνμελισσοτροφικών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας

•

Η με αριθμ. 40332/2014 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 2383), περί
«Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη
2014−2029 και Σχεδίου Δράσης Πενταετούς διάρκειας»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 131759/3479/2015(ΦΕΚ 2564 Β’) ρυθμίζονται τα
θέματα Ίδρυσης και λειτουργίας Δασικών φυτωρίων (Δημόσιων και Ιδιωτικών)
με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Οι
διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ εφαρμόζονται για το πολλαπλασιαστικό υλικό των
δασικών ειδών και των υβριδίων τους που προορίζονται για δασοπονικούς και
μη σκοπούς και καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας των.
•

Π.Δ 17/2003 (ΦΕΚ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ
περί εμπορίας

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Με τις διατάξεις του ρυθμίζονται θέματα
συλλογής, παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για
δασοπονικούς ή μη σκοπούς στη χώρα και στις συναλλαγές με τα άλλα Κ.Μ
της Ε.Ε (47 ειδών κοινού ενδιαφέροντος εντός Ε.Ε). Συντάσσεται εθνικός και
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ευρωπαϊκός κατάλογος και χάρτες προέλευσης.
•

Π.Δ 100/2014 (ΦΕΚ167 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου ΠΕΚΑ», στο
Τμήμα

Δασικών

φυτωρίων,

Δασικών

Γενετικών

Πόρων

και

Αναδασώσεων ανήκουν είναι αρμόδιο για θέματα ίδρυσης φυτωρίων,
αδειών εισαγωγής, πιστοποίησης σπόρων, μέριμνα για τη συλλογή,
εκκόκκιση, έλεγχο, διακίνηση και διάθεση.

Μεθοδολογία δόμησης του καλλιεργητικού οδηγού
Η τριγωνοποίηση ως μεθοδολογία μπορεί να έχει διάφορα οφέλη για τα
ερευνητικά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, με την αξιοποίηση πολλαπλών
μεθόδων απαντώνται διαφορετικά, συμπληρωματικά ερωτήματα ή ενισχύεται
η ερμηνευτική δυνατότητα (Joslin & Müller, 2016).Επίσης, μπορούν να
αξιοποιηθούν και οι ποσοτικές μέθοδοι οι οποίες σε συνδυασμό με τις
ποιοτικές θα δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, «μέσω του ελέγχου
των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής μεθόδου με τα αποτελέσματα της
ποσοτικής

μεθόδου

(ή

το

αντίστροφο)»

(Heath,

2015).

Ωστόσο, με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης μπορεί να προκύψουν ορισμένες
δυσκολίες, καθώς τα δεδομένα που συλλέγονται με τις διαφορετικές μεθόδους
μπορεί ενδεχομένως να δημιουργούν αντιφάσεις μεταξύ τους, οι οποίες
καθιστούν αδύνατη της επεξεργασία τους, ή, ακόμη, οι περισσότεροι
παρατηρητές να μη συμφωνούν μεταξύ τους.
Η τριγωνοποίηση είναι μία τεχνική έρευνας, την οποία πολλοί αποδέχονται
καταρχήν, αλλά μόνο μία μειοψηφία την χρησιμοποιεί στην πράξη (Cohen &
Manion, 2000, σ. 321). Το όνομά της είναι γνωστό από την αρχαιότητα και ως
τεχνική χρησιμοποιείται για να απαντήσει στις απαιτήσεις της ποιοτικής
έρευνας. Η μεταφορά του τριγωνισμού προέρχεται από τη ναυσιπλοΐα και τη
στρατιωτική στρατηγική, που χρησιμοποιεί πολλές παραπομπές για να δείξει
την

ακριβή

θέση

ενός

αντικειμένου

(Smith,

1975,

σ.

273).

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν τρόπο εξασφάλισης της εγκυρότητας στις
ποιοτικές έρευνες και μπορεί να περιγραφεί ως η χρήση δύο ή περισσότερων
μεθόδων

για

τη

συλλογή

των

δεδομένων.

Στην

παρούσα

μελέτη
6

πραγματοποιήθηκε η Θεωρητική τριγωνοποίηση, με τη χρήση πολλαπλών
θεωριών ή διαφορετικών θεωρητικών αντιλήψεων.
Εισαγωγή στα Αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά (Α/Φ) και στις υπερτροφές
Το φυτικό βασίλειο περιλαμβάνει τουλάχιστον 350.000 διαφορετικά είδη.
Ανάμεσά τους, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 18.000 είδη αρωματικών
φυτών και 60.000 είδη φαρμακευτικών φυτών. Τα αρωματικά και
φαρμακευτικά

φυτά

(Α/Φ)

φυτά

ανήκουν

σε

τουλάχιστον

πενήντα

οικογένειες (π.χ. Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Labiatae, Rutaceae,
κ.λπ.). Η διάκριση ανάμεσα σε πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
(Α/Φ) δεν είναι σαφής, καθώς πολλές φορές έχουν και τις δύο ιδιότητες. Ο
όρος αρωματικά αποδίδεται πρωτίστως σε φυτά με ευχάριστη για τον
άνθρωπο οσμή και οι χρήσεις αυτών συνδέονται με την παρασκευή
αρωμάτων και άλλων εύοσμων προϊόντων (π.χ. φυτά που προσδίδουν οσμή
και γεύση στα τρόφιμα). Ο όρος φαρμακευτικά αποδίδεται σε φυτά που
παράγουν βιολογικώς δραστικές ενώσεις με θεραπευτική δράση για τον
άνθρωπο. Κατά κανόνα τα φυτά αυτά συνδέονται με μια μακροχρόνια
εμπειρική χρήση και λαϊκή παράδοση. Η χλωρίδα είναι ένας παγκόσμιος
πόρος, η εκμετάλλευση του οποίου απαιτεί σύνεση και προσοχή. Τα φυτά και
τα φυτικά προϊόντα ανέκαθεν χρησιμοποιούνται από τις ανθρώπινες
κοινωνίες: καλλιεργούνται, συλλέγονται, μεταποιούνται και προσφέρονται για
ποικίλες

εφαρμογές

και

εμπορικές

χρήσεις.

Η

αυξανόμενη

ζήτηση

παγκοσμίως πλείστων ειδών χλωρίδας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη
υποβάθμιση και καταστροφή των βιοτόπων και τη ληστρική συλλογή τους
από το φυσικό περιβάλλον, απειλούν πολλά φυτικά είδη με εξαφάνιση ή
μείωση των πληθυσμών τους σε επίπεδα τέτοια που καθίσταται αδύνατον να
μας παρέχουν πλέον αυτές τις χρήσεις (Asl Roosta, Moghaddasi, & Hosseini,
2017). Οι κίνδυνοι, οι οποίοι απειλούν την ποικιλότητα φυτών τόσο σε
παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ελλάδα, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε
ανθρώπινες δραστηριότητες όπως διαταραχή, τεμαχισμός και καταστροφή
ενδιαιτημάτων και οικοτόπων και εισαγωγή και εξάπλωση αλλόχθονων
(ξενικών) ειδών φυτών και ζώων. Επιπρόσθετα, έρευνες δείχνουν ότι πολλά
από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (ενδημικά, σπάνια, απειλούμενα
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και μη) συλλέγονται με ληστρικό τρόπο απευθείας από τη φύση (από
αυτοφυείς πληθυσμούς) και εμπορεύονται δίχως έλεγχο. Οι συλλογές αυτές
γίνονται από ιδιώτες, Έλληνες και/ή αλλοδαπούς, παράνομα, χωρίς άδεια
δηλαδή, και με τρόπο που δεν επιτρέπει τη φυσική αναγέννησή τους
(ξερίζωμα φυτών).
Αξιοποίηση και χρήσεις αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών
Τα Α/Φ φυτά περιέχουν αρωματικές πτητικές ουσίες προκειμένου να
προσελκύουν έντομα και να επιτυγχάνουν την αναπαραγωγή τους με
επικονίαση. Επίσης αυτές οι πτητικές αρωματικές ουσίες τους μπορούν να
επιδρούν

στη

βλάστηση

και

εδραίωση

άλλων

φυτών

γύρω

τους,

επηρεάζοντας τη βλαστικότητα των σπερμάτων άλλων φυτών. Επιπλέον, οι
χημικές ουσίες που περιέχουν μπορούν να λειτουργούν ως απωθητικά έναντι
ανεπιθύμητων μικροβίων, μυκήτων, εντόμων και ζώων.
Για πολλά από τα Α/Φ φυτά ακόμα δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα, έτσι
ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι χρήσεις του φυτού ή του αιθέριου ελαίουσυστατικών του, οι δυνατότητες εκμηχάνισης, η κατάλληλη καλλιεργητική
μέθοδος,

οι

δυνατότητα,

οικονομικές
κ.λπ.

και

Ωστόσο,

εμπορικές
υπάρχουν

δυνατότητες,
και

πολλά

η
φυτά

παραγωγική
τα

οποία

παρουσιάζουν αξιόλογες δυνατότητες οικονομικής εκμετάλλευσης, ενώ τα
περί της καλλιέργειάς τους δεν είναι άγνωστα.
Τα Α/Φ φυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως ξηρό ή χλωρό φυτικό
υλικό, είτε ως παραλαμβανόμενο αιθέριο έλαιο. Τα αποξηραμένα φύλλα
(δρόγες) χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ροφημάτων, στην βιομηχανία
τροφίμων και ποτών, στην κονσερβοποιία, στη ζαχαροπλαστική, καθώς και
για τη λήψη ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών.
Τα

Α/Φ

φυτά

στη

μαγειρική

χρησιμοποιούνται

ως

μπαχαρικά

είτε

φρεσκοκομμένα, είτε ξηρά ή αλεσμένα. Συχνά, η ξηρή δρόγη έχει
περισσότερο συμπυκνωμένο άρωμα από ότι το φρέσκο υλικό (π.χ. δυόσμος,
δενδρολίβανο,

θυμάρι,

θρούμπι,

μελισσόχορτο,

ρίγανη,

φασκόμηλο).

Σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης υπάρχουν επίσης στη λήψη φυτικών
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χρωστικών ουσιών (φλαβονοειδή, καροτενοειδή, χλωροφύλλες, κ.λπ.) που
λαμβάνονται από Α/Φ φυτά και έχουν ως κυριότερη χρήση την αντικατάσταση
συνθετικών χρωστικών στη χρώση τροφίμων.
Σήμερα, η χρήση των αιθέριων ελαίων των Α/Φ φυτών είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη. Το αιθέριο έλαιο αποτελεί ένα πολύπλοκο μείγμα ουσιών που
παράγει το Α/Φ φυτό. Κάθε αιθέριο έλαιο έχει χαρακτηριστική οσμή και
ξεχωριστές ιδιότητες που οφείλονται στα επιμέρους συστατικά του και τις
αναλογίες τους (τα οποία μπορεί να είναι έως εκατοντάδες). Το αιθέριο έλαιο
ενός Α/Φ φυτού μπορεί να παραληφθεί με τεχνικές σε συμπυκνωμένη μορφή
και να αποτελέσει εμπορικό προϊόν(Oreopoulou, Tsimogiannis, & Oreopoulou,
2019). Είναι γνωστό ότι η ποιότητα του αιθερίου ελαίου επηρεάζεται από μια
σειρά παραγόντων, όπως η τοποθεσία και το μικροκλίμα της φυτείας, το
μέρος του φυτού που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του ελαίου, ο βαθμός
ωριμότητας του φυτού την ημέρα της συλλογής του, ακόμα και η
συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που θα συλλεχθεί το φυτό.
Τα αιθέρια έλαια έχουν χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα τόσο στα
καλλυντικά όσο και στη θεραπευτική. Σήμερα η χρήση τους βασίζεται σε
επιστημονικά δεδομένα και συστηματική εφαρμογή τους γίνεται στις
βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, αρωμάτων καλλυντικών και φαρμάκων. Τα
αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται είτε αυτούσια είτε σε μίγματα που παράγονται
από την ανάμειξη φυσικών αιθέριων ελαίων μεταξύ τους ή με διαλύτες και
συνθετικά έλαια. Κάθε αιθέριο έλαιο μπορεί να επιδράσει και να έχει
διαφορετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα στα διάφορα μέρη του σώματος.
Υπάρχουν δεκάδες θεωρίες σχετικά με τον τρόπο που τα έλαια επιδρούν στον
άνθρωπο.
Τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βόρειας Αμερικής, διαπιστώνεται συνεχής
αύξηση στη ζήτηση φαρμάκων και καλλυντικών και προϊόντων που περιέχουν
φυσικά συστατικά, κυρίως φυτικής προέλευσης. Έτσι, προϊόντα, που
παλαιότερα παράγονταν εμπειρικά και ήταν διαθέσιμα, χωρίς άδεια ή έλεγχο,
από εξειδικευμένα καταστήματα ή και υπαίθρια, στη σύγχρονη εποχή
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αποτελούν βασικά καταναλωτικά προϊόντα, που παράγονται από πολυεθνικές
επιχειρήσεις και πωλούνται από αλυσίδες πολυκαταστημάτων (Kala, 2015).
Ακόμη, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξημένη ζήτηση για φυτική
βιομάζα, προερχόμενη κατά βάση από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η
οποία προορίζεται για την παρασκευή υγιεινών τροφίμων, διαιτητικών
προϊόντων, αλλά και προϊόντων που συνδυάζονται με τη σωματική και ψυχική
ευεξία (όπως αρωματοθεραπεία κ.λπ.).
Γενικά, στη σύγχρονη εποχή έχουν διαμορφωθεί διάφορες κατηγορίες
καταναλωτικών προϊόντων που βασίζονται σε φυσικά προϊόντα (ανάλογα με
τους περιορισμούς ή τις ανοχές των εθνικών νομοθεσιών, Commonwealth
Secretariat 2001). Τέτοια είναι τα παρακάτω:
•

Διατροφικά

φαρμακευτικά

προϊόντα

(προϊόντα

διατροφής

που

χρησιμοποιούν φαρμακευτικά εκχυλίσματα φυτικής και ζωικής προέλευσης)
• Διαιτητικά συμπληρώματα (προϊόντα κυρίως φυτικής προέλευσης που
συνήθως συμπεριλαμβάνονται στις υγιεινές τροφές, ένα από τα πλέον
προσοδοφόρα τμήματα της μη συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγοράς)
• Λειτουργικά τρόφιμα (τρόφιμα και ποτά που η κατανάλωσή τους θεωρείται
ότι δρα ευεργετικά στις λειτουργίες του σώματος και εκτός από επαρκή
θρέψη, συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και της ευεξίας καθώς και
στην πρόληψη των ασθενειών)
• Βοτανικά φάρμακα (σκευάσματα που διατίθενται σε φαρμακεία των
οικονομικά αναπτυγμένων χωρών στη μορφή της κάψουλας, του χαπιού ή του
τονωτικού υγρού)
• Βοτανικά τσάγια και ροφήματα (δημοφιλή προϊόντα για τα οποία συνήθως
δεν απαιτείται έγκριση εμπορικής κυκλοφορίας τους, εκτός από τις
περιπτώσεις που επισημαίνονται φαρμακευτικές ιδιότητες)
•

Φυτικά

φάρμακα

(φυτικής

βάσης

φαρμακευτικά

προϊόντα

με

προσδιορισμένη χημική σύσταση και αποδειγμένες φαρμακευτικές ιδιότητες,
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που έχουν συνήθως υποστεί λεπτομερή τοξικολογικό και κλινικό έλεγχο και
διατίθενται με συνταγή)
• Ομοιοπαθητικά φάρμακα (ειδικά παρασκευασμένα προϊόντα που έχουν
φυτική, ορυκτή και ζωική προέλευση και χρησιμοποιούνται σε απόλυτα
διαλυτές ποσότητες)
• Αρωματοθεραπευτικά έλαια (αιθέρια έλαια τα οποία χρησιμοποιούνται
περισσότερο

για

θεραπευτικούς

λόγους,

παρά

στη

βιομηχανία

της

αρωματοποιίας).
Η ισχύουσα κατάσταση σε διεθνές επίπεδο
Οι εξαγωγές στην Ευρώπη αγγίζουν τους 88.600 τόνους ετησίως και η
Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση στις εξαγωγές αρωματικών φυτών στην
Ευρώπη (18%). Στην συνέχεια έρχονται Γαλλία και Βουλγαρία. Η δεύτερη
κατέχει ένα μεγάλο ποσοστό επί των συνολικών εξαγωγών στην αγορά της
Ευρώπης. Άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης έχουν επίσης μεγάλα
ποσοστά επί του συνόλου των εξαγωγών και αυτό οφείλεται στην παράδοση
των χωρών αυτών στην παραγωγή αρωματικών φυτών και προϊόντων αυτών
καθώς και στις ανταγωνιστικές τιμές στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα. Η
Ελλάδα μπορεί να συναγωνιστεί αυτές τις χώρες, το κλίμα είναι ένας μεγάλος
σύμμαχος στην περίπτωση αυτή καθώς έχει μεγαλύτερη σεζόν καλλιέργειας
και το τελικό προϊόν αναμένεται να έχει άριστη ποιότητα.
Σημαντικές παραγωγικές χώρες στην ΕΕ όπου παραδοσιακά καλλιεργούνται
Α/Φ φυτά είναι η Γαλλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Πολωνία. Η
Ελλάδα θα μπορούσε να παράγει ανταγωνιστικά ή/και συμπληρωματικά με
αυτές αυτοφυή Α/Φ είδη σε εξαιρετική ποιότητα καθώς πλεονεκτεί σε σχέση
με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τη βιοποικιλότητα. Εξετάζοντας την
παραγωγή των χωρών αυτών μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τις
δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής.
Βουλγαρία: Η παραγωγή της Βουλγαρίας είναι 73.960 εκτάρια σε κορίανδρο
(Coriandrum sativum), 3.959 εκτάρια σε λεβάντα (Lavandula angustifolia),
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3.530 εκτάρια σε μάραθο (Foeniculum vulgare), και 1.750 εκτάρια σε
τριαντάφυλλο (Rosa damascena). Από αυτές τις καλλιέργειες το τριαντάφυλλο
και η λεβάντα προορίζονται για τις εταιρίες καλλυντικών και αρωμάτων, ενώ ο
κορίανδρος και ο μάραθος διατίθενται τόσο στην εντός συνόρων αγορά, όσο
και για εξαγωγές. Άλλα αρωματικά φυτά που καλλιεργούνται στη Βουλγαρία
είναι το μελισσόχορτο (Melissa offi cinalis), η μέντα (Mentha Χ piperita).
Επίσης, παρατηρείται τελευταία αύξηση στην καλλιέργεια φασκόμηλου (Salvia
offi cinalis).
Ρουμανία: Τα πιο σημαντικά παραγόμενα είδη στη Ρουμανία είναι ο
κορίανδρος (Coriandrum sativum), ο μάραθος (Foeniculum vulgare), ο
γλυκάνισος (Pimpinella anisum), το μελισσόχορτο (Melissa offi cinalis), η
μέντα (Mentha X piperita), το φασκόμηλο (Salvia offi cinalis), τα οποία
καταλαμβάνουν μια συνολική έκταση 10.176 εκτάρια.
Ιταλία: Η Ιταλία έχει από τις πιο ανεπτυγμένες βιομηχανίες μεταποίησης
αρωματικών φυτών στην Ευρώπη. Η ζήτηση των αρωματικών φυτών στην
Ιταλία έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια και ο τζίρος υπολογίζεται σε 100 –
200 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα είδη των αρωματικών φυτών που ζητούνται
περισσότερο στην Ιταλία είναι το χαμομήλι, η μέντα,το μελισσόχορτο, το
φασκόμηλο, η βαλεριάνα, η λεβάντα, ο ύσσοπος και το δεντρολίβανο. Η
παραγωγή αρωματικών φυτών στην Ιταλία είναι αρκετά σημαντική όμως
υστερεί σε ποικιλία. Τα σημαντικότερα είδη που παράγονται στην Ιταλία είναι
το μελισσόχορτο, η εχινάτσεα, το σπαθόχορτο, η μέντα, το χαμομήλι, το
δεντρολίβανο, το φασκόμηλο, η μυρτιά, ο ύσσοπος και ο μάραθος. Περίπου
το 70% των αναγκών σε αρωματικά φυτά της Ιταλίας είναι εισαγόμενα. Η
χώρα κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά στην εισαγωγή αρωματικών στην
Ευρώπη. Βασικός προμηθευτής της τα προηγούμενα χρόνια ήταν η Αμερική
αλλά μεταξύ 2006 και 2010 εισαγωγές από αυτήν μειώθηκαν κατά 20% ενώ
αντίθετα αυξήθηκαν οι εισαγωγές από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η Ιταλία
είναι ένας μεσαίου μεγέθους εξαγωγέας, κατέχει το 4,8% των συνολικών
εξαγωγών της Ευρώπης που αντιστοιχεί σε 16,4 εκατ. ευρώ ή 2,8 χιλ. τόνους
ετησίως. Οι εξαγωγές κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν αυξηθεί
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σε αξία αλλά έχουν μειωθεί σε όγκο, κύριος προορισμός των εξαγωγών της
Ιταλίας είναι η Γαλλία και η Γερμανία.
Πολωνία: Η αγορά των αρωματικών φυτών στην Πολωνία είναι από τις
μεγαλύτερες στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της
Ανατολική Ευρώπης. Η βιομηχανία μεταποίησης αρωματικών φυτών στην
Πολωνία βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, ενώ πολλές επιχειρήσεις του κλάδου
αυτού δουλεύουν «φασόν» αποκλειστικά για παρόμοιες εταιρείες από χώρες
τις δυτικής Ευρώπης (Γερμανία). Τα πιο διαδεδομένα εξαγόμενα αρωματικά
φυτά στην Πολωνία είναι η μέντα, το θυμάρι, το χαμομήλι, το μελισσόχορτο,
το σπαθόχορτο, το φασκόμηλο και η καλέντουλα. Η Πολωνία είναι ο όγδοος
μεγαλύτερος εισαγωγέας στην Ευρώπη και κατέχει το 3% των συνολικών
εισαγωγών της Ευρώπη. Μεταξύ 2006 - 2010 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά
1,9% σε αξία ενώ μειώθηκαν κατά 4,3% σε όγκο ετησίως, που αντιστοιχεί σε
14 εκατ. ευρώ ή 6 χιλ. τόνους το 2010. Ο μεγαλύτερος προμηθευτής ήταν η
Γερμανία αλλά φαίνεται κινητικότητα για εισαγωγές από άλλες χώρες την
Ανατολικής Ευρώπης όπως είναι η Βουλγαρία και άλλες χώρες της Βαλτικής
Γερμανία: κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά αρωματικών φυτών και στην
βιομηχανία μεταποίησης αρωματικών φυτών στη Ευρώπη. Η αγορά της
Γερμανίας δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά είδη αρωματικών φυτών, αλλά
η ποιότητα και η αξιοπιστία παίζει μεγάλο ρόλο σε όλες τις εμπορικές
συναλλαγές.
Γαλλία: η πρώτη θέση που κατέχει η Γαλλία στην παραγωγή φαρμακευτικών
προϊόντων στην Ευρώπη, την κάνει μία πολύ ελπιδοφόρα αγορά για τα
αρωματικά φυτά, ειδικότερα για τα βιολογικά. Παρόλα αυτά, οι εισαγωγές της
Γαλλίας αυξάνονται κυρίως για τα ήδη μεταποιημένα προϊόντα των
αρωματικών φυτών όπως είναι τα αποστάγματα και τα εκχυλίσματα.
Αγγλία: η Αγγλία έχει πολύ σημαντικές εισαγωγές αρωματικών φυτών. Η
βιομηχανία μεταποίησης αρωματικών φυτών που βρίσκεται σε πλήρη
ανάπτυξη και παρέχει προσοδοφόρο έδαφος για τους παραγωγούς/εμπόρους
αρωματικών φυτών και μεταποιημένων προϊόντων. Η προσοχή της Αγγλίας
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στρέφεται πολύ και σε εξωτικά είδη φυτών, εκτός από τα παραδοσιακά
αρωματικά φυτά της δυτικής ιατρικής.
Ιταλία: έχει μία κυρίαρχη θέση στην αγορά των αρωματικών φυτών,
ειδικότερα σε αυτά τα οποία φύονται και στην χώρα. Παρόλο που η ισχυρή
βιομηχανία μεταποίησης και πώλησης αρωματικών φυτών εγγυάται μία
προσοδοφόρα μελλοντική αγορά, οι εισαγωγές στην Ιταλία μεταπηδούν από
τα αρωματικά φυτά στα μεταποιημένα προϊόντα.
Ισπανία: η αγορά των αρωματικών φυτών αυξάνεται γεγονός που εγγυάται
την συνεχόμενη ζήτηση αρωματικών φυτών. Παρόλα αυτά είναι μία δύσκολη
αγορά καθώς οι παραγωγοί της Ισπανίας προμηθεύουν οι ίδιοι την αγορά, και
οι εισαγωγές μειώνονται λόγο της οικονομικής κρίσης.
Βέλγιο: έχει ένα κύριο ρόλο στην διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων στην
παγκόσμια αγορά, καθώς και αρωματικών φυτών που όμως περιορίζεται στην
αγορά της Ευρώπης. Η συνεργασία με την αγορά του Βελγίου μπορεί να είναι
η διέξοδος στην αγορά της Ευρώπης.
Πολωνία: παραδοσιακά κατέχει μία πολύ ισχυρή θέση στην αγορά των
αρωματικών φυτών και την πρώτη θέση στην αγορά των χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης. Η Πολωνία έχει μεγάλη παραγωγή αρωματικών φυτών,
όμως υπάρχει η δυνατότητα προώθησης πρώτων υλών στην βιομηχανία
μεταποίησης σε τροπικά είδη φυτών ή σε πιο παραδοσιακά αρωματικά φυτά
σε περιόδους του χρόνου κατά τις οποίες η Πολωνική αγορά υστερεί λόγω
κλίματος.
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Η ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα
Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει έναν πολύ σημαντικό αριθμό ειδών με
κυριότερα τη ρίγανη, το θυμάρι, το θρούμπι, το φασκόμηλο, το γλυκάνισο, το
μάραθο (μαραθόσπορος), το χαμομήλι, τη δάφνη, τη μέντα, τον δυόσμο, το
φλισκούνι, τη λεβάντα, το μελισσόχορτο καθώς και τα μοναδικά τοπικά
προϊόντα κάποιων περιοχών της Ελλάδας όπως τη μαστίχα της Χίου, τον
κρόκο της Κοζάνης, το δίκταμο της Κρήτης και το τσάι του βουνού (Sideritis).
Η Ελλάδα, σε σχέση με την έκτασή της, διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιους
φυτογενετικούς πόρους και έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό διαφορετικών
φυτών. Η φυτική βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι από τις πλουσιότερες της
Ευρώπης και περιλαμβάνεται στα «θερμά σημεία» βιοποικιλότητας του
πλανήτη. Οι αυτόχθονοι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας περιλαμβάνουν
περισσότερα από 6.000 αυτοφυή taxa (φυτικά είδη και υποείδη), τα οποία
αποτελούν σχεδόν το 50% των αυτοφυών φυτών ολόκληρης της Ευρώπης.
Μεγάλο ποσοστό αυτών (περίπου 13-15%) είναι ενδημικά φυτά της Ελλάδας
(δεν απαντούν πουθενά αλλού στον πλανήτη) και πολλά είναι σπάνια ή
χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα.
Η Μακεδονία και η Θράκη, ειδικότερα, κατέχουν έκταση που αναλογεί στο
16,2% της Ελληνικής επικράτειας. Εδώ περιλαμβάνονται περιοχές με ποικιλία
κλιματικών

και

εδαφολογικών

συνθηκών,

πολλοί

διαφορετικοί

τύποι

βλάστησης, ποικιλία οικοσυστημάτων, μεγάλο ποσοστό κορυφών ορέων με
υψόμετρο πάνω από 1.300 μέτρα και αρκετές περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ
2000 (NATURA 2000). Στη Βορειοανατολική Ελλάδα απαντούν 3.130 taxa
(είδη και υποείδη), στη Βορειοκεντρική 2.944 taxa, στη περιοχή της Νότιας
Πίνδου 2.155 taxa και στη Βόρεια για τις επιμέρους φυτογεωγραφικές
περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης (Krigas, Lazari, Maloupa, & Stikoudi,
2015).
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Το ξηροθερμικό κλίμα, καθώς και η πολύ καλή σύσταση του εδάφους των
περισσοτέρων ημιορεινών και πεδινών περιοχών σε όλη σχεδόν την ελληνική
επικράτεια, συμπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για προϊόντα με
μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις και υψηλών ποιοτικών και ποσοτικών
προδιαγραφών.
Όλες οι εργασίες παραγωγής και μεταποίησης των ΑΦΦ πρέπει να γίνονται
σύμφωνα με έναν Οδηγό Ορθής Αγροτικής Πρακτικής (GAP). Ειδικά για τις
εξαγωγές των προϊόντων ΑΦΦ, η κάθε παρτίδα απαιτείται να συνοδεύεται,
εκτός από το πρωτόκολλο απεντόμωσης για την ξηρή δρόγη, και από την
πλήρη χημική και μικροβιολογική ανάλυση.
Παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, οι κυριότερες εισαγωγικές
ευρωπαϊκές χώρες ΑΦΦ όπως οι Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία και
Ιταλία, αναζητούν έντονα τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα και προσφέρουν
πολύ ικανοποιητικές τιμές. Έτσι, οι τιμές χονδρικής πώλησης για την ξηρή
δρόγη κυμαίνονται από 5 μέχρι και 10 ευρώ το κιλό. Με αποδόσεις από 100
Kg/στρέμμα μέχρι 400 Kg/στρέμμα ξηρής δρόγης, ανάλογα με το είδος και το
μέρος του φυτού, παρατηρούμε ότι οι μεικτές στρεμματικές απολαβές
ανέρχονται από 960 (ρίγανη, τσάι του βουνού) έως και 4.000 ευρώ
(μελισσόχορτο) ( Πίνακας 1).
Αν λάβουμε υπόψη ότι εκτός από την εγκατάσταση της πολυετούς –
συνήθως– φυτείας, που δεν ξεπερνά τα 300 – 600 ευρώ/στρέμμα, οι άλλες
δαπάνες για τις καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, άρδευση, ξεβοτάνισμα)
είναι σχετικά μικρές, τότε οι καθαρές απολαβές, σε σύγκριση με άλλα
γεωργικά προϊόντα, είναι πολύ υψηλότερες.

Πίνακας

1.

Ενδεικτικές

τιμές

ξηρής

δρόγης

και

αποδόσεις

καλλιεργούμενων ΑΦΦ.
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€/kg

Φυτικό μέρος

Απόδοση
Kg/στρέμμα

Έσοδα μεικτά
€/στρέμμα

10

φύλλο

400

4.000

5

φύλλο

300

1.500

8

φύλλο

120

960

7,5

φύλλο

400

3.000

10

άνθος

100

1.000

7,5

φύλλο

400

3.000

10

φύλλο

300

3.000

8
(τσάι του βουνού)
Lavandula angustifolia
10
(λεβάντα)
Origanum dictamnus
8
(δίκταμος)
Thymus vulgaris
7,5
(θυμάρι)
Satureja hortensis
6,5
(θρούμπι)
Origanum majorana
7
(μαντζουράνα)

φύλλο

120

960

άνθος

200

2.000

φύλλα

200

1.600

φύλλο

400

3.000

φύλλο

400

2.800

φύλλο

200

1.400

Φυτό
Melissa officinalis
(μελισσόχορτο)
Rosmarinus officinalis
(δενδρολίβανο)
Origanum vulgare
(ρίγανη)
Ocimun basilicum
(βασιλικός)
Chamomilla matricaria
(χαμομήλι)
Salvia officinalis
(φασκόμηλο)
Mentha piperita
(μέντα)
Sideritis sp.

Μέθοδοι
ειδών

πολλαπλασιασμού

ελληνικών

αρωματικών/φαρμακευτικών

Ο όρος αναπαραγωγή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα φυτά
δημιουργούν απόγονους και εξασφαλίζεται η διαιώνιση του είδους στη φύση.
Αντίθετα ο όρος πολλαπλασιασμός αναφέρεται στην αύξηση διαμέσου της
αναπαραγωγικής διαδικασίας του αριθμού των ατόμων ενός φυτικού είδους
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με σκοπό την καλλιέργεια αυτών. Στα διάφορα φυτικά είδη η αναπαραγωγή
πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους καθώς τα φυτά που είναι αμετακίνητα
στο φυσικό τους περιβάλλον εξαρτώνται από αυτή για την επιβίωσή τους στον
τόπο στον οποίο αυτοφύονται, για τον εποικισμό νέων περιοχών αλλά και για
την εξέλιξη και προσαρμογή τους στο φυσικό περιβάλλον. Οι τρόποι
αναπαραγωγής μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικούς τύπους που ο
καθένας τους εξυπηρετεί με διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες των φυτών:
1. Την εγγενή (φυλετική) αναπαραγωγή που αφορά τη δημιουργία
απογόνων

μετά

από

ένωση

(γονιμοποίηση)

δύο

γαμετών

(ωάριο,

γυρεόκοκκος) για τη δημιουργία ενός νέου κυττάρου, του ζυγωτού, από το
οποίο προκύπτει το έμβρυο εντός του σπέρματος («σπόρος») και τελικά ο
νέος οργανισμός. Οι απόγονοι που προκύπτουν είναι γενετικά διαφορετικοί
τόσο σε σχέση με τους γονείς όσο και μεταξύ τους. Για τη δημιουργία των
σπερμάτων

είναι

απαραίτητο

να

προηγηθούν

η

επικονίαση

και

η

γονιμοποίηση των ανθέων (αυτογονιμοποίηση, σταυρογονιμοποίηση: στα
αυτογονιμοποιούμενα είδη η γενετική παραλλακτικότητα είναι πολύ μικρή, ενώ
στα σταυρογονιμοποιούμενα υπάρχει αυξημένη γενετική παραλλακτικότητα).
•

Αναπαραγωγή και πολλαπλασιασμός με σπέρματα («σπόρους»)

•

Αναπαραγωγή και πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα

•

Παραγωγή αυτοφυών Α/Φ ειδών με μικροπολλαπλασιασμό

Πολλαπλασιαστικό υλικό ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών
Η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της διακίνησης πολλαπλασιαστικού
υλικού Α/Φ στην Ελλάδα απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ως ιδανική.
Πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό εισάγεται μόνο από το εξωτερικό και
φυσικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί μόνον ποικιλίες που έχουν
δημιουργηθεί για άλλα περιβάλλοντα και όχι για την Ελλάδα. Λόγω της
περιορισμένης εξάπλωσης των καλλιεργειών Α/Φ φυτών στην Ελλάδα, θα
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πρέπει να θεωρούμε ότι αυτές δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς στις κατά
τόπους εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Όσον αφορά τα αυτοφυή Α/Φ είδη, οι αξιόλογες προσπάθειες προμήθειας
πολλαπλασιαστικού υλικού για καλλιέργεια είναι περιορισμένες και βασίζονται
κυρίως σε ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι λόγοι που οδήγησαν στον περιορισμό
της ανάπτυξης του τομέα ήταν:
• το μέχρι σήμερα περιορισμένο ενδιαφέρον των παραγωγών για τα Α/Φ είδη
και συνεπώς η περιορισμένη πρόσοδος από το πολλαπλασιαστικό υλικό,
• η έλλειψη εκτεταμένης έρευνας από ειδικευμένα ερευνητικά κέντραινστιτούτα,
• η έλλειψη δυνατότητας εγγραφής στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών για το
φυτικό υλικού που συλλέχθηκε από τη φύση με τη δικαιολογία ότι αυτό δεν
αποτελεί προϊόν βελτίωσης (με κλασικές διαδικασίες όπως διασταυρώσεις,
υβριδισμός κ.λπ.), γεγονός που οδηγεί στην αδυναμία κατοχύρωσης
δικαιωμάτων στο χώρο.
Ωστόσο από τη στιγμή που ένα φυτικό υλικό συλλέγεται, αξιολογείται,
εξυγιαίνεται, τεκμηριώνεται, ταυτοποιείται (πολλές φορές μάλιστα και με
μοριακές μεθόδους), και αναπαράγεται αγενώς, σίγουρα αποτελεί διαφορετικό
υλικό από το αρχικό που συλλέχθηκε από τη φύση και θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται όπως οποιοδήποτε άλλο προϊόν βελτίωσης.
Το

αποτέλεσμα

των

προαναφερόμενων

είναι

ότι

καλής

ποιότητας

πολλαπλασιαστικό υλικό υπάρχει μόνον για κάποια είδη Α/Φ φυτών σε
κάποια ιδιωτικά φυτώρια, το οποίο διατίθεται κατόπιν παραγγελίας και
μάλιστα με παράδοση που μπορεί να κυμαίνεται από 6 έως 8 μήνες. Το
γεγονός ότι το επιλεγμένο αγενώς παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό
κοστίζει αρκετά ακριβά, από 0,25 – 0,35 € το φυτό (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), περιορίζει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα προμήθειας των
καλλιεργητών.
Το κόστος της πρώτης φύτευσης, δεδομένου ότι τα Α/Φ φυτά φυτεύονται σε
πυκνότητες από 1500 έως 3600 φυτά/στρ., ανέρχεται σε 450 έως 1100 €/στρ.
Το πολύ αυξημένο αυτό κόστος έχει πολλές φορές στρέψει τους παραγωγούς,
στην προσπάθειά τους για φτηνότερη λύση, σε προμήθεια «σπόρου» από τη
19

Βουλγαρία ή από αναξιόπιστες πηγές γεγονός που οδήγησε σε αποτυχία
καλλιεργειών καθώς τις περισσότερες φορές ο «σπόρος» ήταν ακατάλληλος.
Είναι γνωστό όμως ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην ποσότητα και την
ποιότητα των παραγόμενων συστατικών από κάθε Α/Φ φυτό είναι ο
γενότυπος του φυτού, οι κλιματικοί παράγοντες καθώς και οι εδαφικοί
παράγοντες. Επομένως, η επιλογή συγκεκριμένων αποδοτικών βιότυπων
που είναι πλούσιοι σε συγκεκριμένα συστατικά καθίσταται αναγκαία. Κάτι
τέτοιο μπορεί να γίνει μόνον μετά από σχεδιασμένα συγκριτικά πειράματα
πεδίου, ώστε να καθοριστούν επακριβώς οι βιότυποι που πράγματι διαθέτουν
επιθυμητά εμπορικά χαρακτηριστικά.
Ο πολλαπλασιασμός των ειδών θα πρέπει να γίνεται αγενώς για να
διατηρούνται τα χαρακτηριστικά τους, ακόμη και αν τα σπέρματα κάποιων
ειδών παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά φυτρωτικής ικανότητας. Με την
αγενή αναπαραγωγή μηδενίζεται η πιθανότητα γενετικής παραλλακτικότητας
που θα είχε ως αποτέλεσμα την ανομοιομορφία στην ανάπτυξη, στην
παραγωγικότητα και στην ποιότητα και ποσότητα των παραγόμενων
φυσικών ουσιών. Το ιδανικό πολλαπλασιαστικό υλικό για την εγκατάσταση
στον αγρό διατίθεται σε πολλαπλασιαστικούς δίσκους 60-140 θέσεων, θα
πρέπει να έχει καλά ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα με νεοσχηματισμένες ρίζες
λευκού χρώματος και όχι υπερβολικά ανεπτυγμένο υπέργειο τμήμα

Καλλιέργεια αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών
•

Προετοιμασία αγροτεμαχίων και Εγκατάσταση φυτικού υλικού

Η προετοιμασία των αγροτεμαχίων για την καλλιέργεια των Α/Φ φυτών στα
περισσότερα είδη είναι η ίδια και αποσκοπεί να προετοιμάσει το έδαφος για
την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Ειδικότερα επιδιώκεται το σπάσιμο των
τυχόν αδιαπέραστων από το νερό βαθύτερων στρωμάτων του εδάφους, η
καταπολέμηση των ζιζανίων, η καταστροφή υπολειμμάτων της προηγούμενης
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καλλιέργειας,

η

αύξηση

της

οργανικής

ουσίας

με

την

προσθήκη

εδαφοβελτιωτικών, καθώς και η ισοπέδωση της επιφανείας.
Βαθύ όργωμα σε αγροτεμάχια που είναι ήδη καλλιεργημένα δεν χρειάζεται
καθώς τα περισσότερα αρωματικά φυτά αναπτύσσουν τις ρίζες τους σε βάθος
50-60 cm, επιφανειακά δηλαδή σε σχέση με άλλες πολυετείς καλλιέργειες.
Ωστόσο αν υπάρχει η δυνατότητα οργώματος, πάντα βοηθά. Το όργωμα κατά
την περίοδο του καλοκαιριού ή του φθινοπώρου είναι ο κύριος τρόπος που
καταστρέφει τα ζιζάνια και παραχώνει τα υπολείμματα προηγούμενων
καλλιεργειών προκειμένου να αποικοδομηθούν και να εμπλουτίσουν το
έδαφος με οργανική ουσία. Στη συνέχεια και πριν την φύτευση θα μπορούσε
το χωράφι να ισοπεδωθεί με «καλλιεργητή» και να ψιλοχωματιστεί με φρέζα.
Διαμόρφωση του χωραφιού με μια ελαφριά κλίση και στραγγιστικά έργα
βοηθούν πολύ καθώς για τα περισσότερα από τα Α/Φ είδη απαιτείται καλή
στράγγιση. Η προσθήκη εδαφοβελτιωτικών γίνεται νωρίς τον χειμώνα,
σύμφωνα με τις γενικές αρχές. Ενσωμάτωση χημικών λιπασμάτων σε
κοκκώδη μορφή καθώς και ζιζανιοκτόνων γίνεται με φρέζα σε βάθος μέχρι 15
cm. Η εφαρμογή κάποιων από τα ζιζανιοκτόνα μπορεί να γίνει και με
άρδευση, σύμφωνα με τις οδηγίες του σκευάσματος.
Η εγκατάσταση της καλλιέργειας στο αγροτεμάχιο που έχει προετοιμαστεί
πραγματο

ποιείται

το

φθινόπωρο

ή

την

άνοιξη

με

το

κατάλληλο

πολλαπλασιαστικό υλικό. Όταν υπάρχει δυνατότητα άρδευσης και τα φυτά
διατίθενται με τη μορφή έρριζων μοσχευμάτων με «μπάλα» χώματος,
μπορούν να εγκατασταθούν και νωρίς ή αργά το καλοκαίρι.
Καλό είναι να αποφεύγεται μόνον η πολύ ζεστή καλοκαιρινή περίοδος καθώς
μπορεί να προκληθεί μεταφυτευτικό στρες στα νεαρά φυτά. Οι εργασίες
φύτευσης μπορεί να πραγματοποιηθούν με φυτευτικές μηχανές (π.χ. του
καπνού ή των κηπευτικών) όταν πρόκειται για μεγάλες εκτάσεις αλλά
μπορούν εύκολα να γίνουν και με το χέρι.
Μετά τη φύτευση ακολουθεί απαραίτητα άρδευση, ό,τι καιρικές συνθήκες και
αν ακολουθήσουν (εκτός φυσικά βροχής). Με την άρδευση επιτυγχάνεται
εκτός από την παροχή της απαραίτητης υγρασίας για το φυτό και στενότερη
επαφή των ριζών με το νέο έδαφος του αγροτεμαχίου και συνεπώς καλύτερη
και γρηγορότερη προσαρμογή
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•

Ανάλυση καλλιεργητικών εργασιών ανά εποχή έτους

Οι κύριες καλλιεργητικές φροντίδες μετά τη φύτευση ή τη σπορά είναι τα
σκαλίσματα/ βοτανίσματα (καταστροφή ζιζανίων με μηχανήματα, με το χέρι ή
με τσάπα), οι αρδεύσεις και οι επεμβάσεις φυτοπροστασίας αν χρειαστούν
κατά περίπτωση και ανάλογα τον τρόπο καλλιέργειας που εφαρμόζεται.
Η καταστροφή των ζιζανίων ειδικά τα πρώτα χρόνια της φυτείας είναι ίσως η
πιο σπουδαία καλλιεργητική φροντίδα για την σωστή ανάπτυξη των φυτών. Η
εργασία μπορεί να γίνει με μικρό φρεζάκι μεταξύ των γραμμών αλλά σε αυτή
την περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιφανειακή ανάπτυξη των
ριζών των νεαρών φυτών και η πιθανή καθυστέρηση της εξέλιξης της
καλλιέργειας λόγω καταστροφής τους. Στις περισσότερες από τις περιπτώσεις
στα αρχικά στάδια θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις με το χέρι (τσάπα).Τα
επόμενα χρόνια συνήθως τα αρωματικά φυτά αναπτύσσονται αρκετά ώστε
καλύπτουν την επιφάνεια μεταξύ και επί των γραμμών φύτευσης και δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη ζιζανίων, αλλά τα πρώτα έτη θα πρέπει να
εφαρμόζεται συστηματική καταστροφή.
Η καλύτερη πρακτική για την καταπολέμηση των ζιζανίων φαίνεται να είναι η
καλλιέργεια του εδάφους με ειδικά πολύ μικρά τρακτέρ μεταξύ των σειρών
κυρίως με «καλλιεργητή» και σπανίως με φρέζα. Άλλες φορές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από πολύφρεζα μέχρι χορτοκοπτικά μισινέζας, ανάλογα με
την περίπτωση Εναλλακτικά προτείνεται η σπορά μεταξύ των γραμμών με
ψυχανθές όπως έρπον τριφύλλι (Trifolium repens), το οποίο από τη μια δρα
ανταγωνιστικά για τα υπόλοιπα ζιζάνια τα οποία δεν αφήνει να αναπτυχθούν
δημιουργώντας χαμηλό «χορτοτάπητα» και από την άλλη δεσμεύει Ν
εμπλουτίζοντας έτσι το έδαφος. Μια φορά το χρόνο (ή κάθε δύο χρόνια)
μπορεί να γίνει και ενσωμάτωσή του για αύξηση της οργανικής ουσίας.
Η εδαφοκάλυψη με διάφορα υλικά είναι μια πρακτική λύση που συντελεί στη
μείωση του κόπου καταστροφής των ζιζανίων, μπορεί όμως να αυξήσει το
κόστος της καλλιέργειας. Θα πρέπει να προηγηθεί σωστή εκτίμηση του
κόστους παραγωγής πριν να αποφασιστεί αν θα καλυφθεί ή όχι το έδαφος. Η
εδαφοκάλυψη είναι κατάλληλη για είδη που μεγαλώνουν μονοστέλεχα ή
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διστέλεχα και όχι για εκείνα που με την πάροδο του χρόνου πυκνώνουν και
γεμίζουν με παραφυάδες όλο το έδαφος (π.χ. ρίγανη). Σε αυτή την περίπτωση
μπορεί να στρωθεί το ειδικό πανί μόνο για το πρώτο ή και το δεύτερο έτος και
στη συνέχεια να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε άλλο αγροτεμάχιο με νέα
καλλιέργεια.
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εδαφοκάλυψη με διαφανές πλαστικό (παρά
μόνο το ειδικό μαύρο ή άσπρο πανί ειδικής πλέξης) καθώς ζεσταίνει
υπερβολικά το έδαφος και δεν επιτρέπει την αναπνοή του, με συνέπεια τη
μείωση της βιολογικής του δραστηριότητας.
•

Άρδευση

Η άρδευση εφαρμόζεται όταν είναι απαραίτητη και με όποιον τρόπο είναι
δυνατόν. Η στάγδην άρδευση πλεονεκτεί όλων των τρόπων καθώς δίνει
ομοιόμορφη

υγρασία

στην

περιοχή

που

εκτείνονται

οι

ρίζες

των

καλλιεργούμενων φυτών και όχι των ζιζανίων, προσφέρει οικονομία νερού και
είναι οικονομικότερη σε κόστος νερού, όμως ο εξοπλισμός είναι ακριβότερος .
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπεκ καταιονισμού το οποία
έχουν το πλεονέκτημα ότι μετακινούνται εύκολα από αγροτεμάχιο σε
αγροτεμάχιο καθώς οι απαιτήσεις άρδευσης στα περισσότερα των Α/Φ φυτών
περιορίζονται σε 1-2 αρδεύσεις κάθε καλοκαίρι. Πολλά αρωματικά είδη είναι
δυνατόν να καλλιεργηθούν ως ξηρικά.
Η καλλιέργεια των Α/Φ φυτών δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Σε ορισμένα είδη
αρωματικών φυτών ο καλλιεργητής σχεδόν δεν επεμβαίνει από την
εγκατάσταση μέχρι την συγκομιδή, ωστόσο υπάρχουν και κάποια στα οποία
θα πρέπει να γίνεται εντατική φροντίδα της καλλιέργειας για να παραχθεί
ποιοτικό προϊόν.
 Συλλογή (συγκομιδή) αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών
Στα αρωματικά φυτά η συγκομιδή παίζει σημαντικότατο ρόλο στην ποσότητα
και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, της νωπής και ξηρής δρόγης
και ιδιαίτερα του αιθέριου ελαίου. Η ποσότητα και η ποιότητα των αιθέριων
ελαίων δεν είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του φυτού και,
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συνεπώς το στάδιο στο οποίο συλλέγεται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη
μεγιστοποίηση της απόδοσης ως προς τα αιθέρια έλαια. Η ηλικία του φυτού,
ιδιαίτερα στα πολυετή φυτά, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τόσο τα
ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυτού. Στη συγκομιδή θα
πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα:
Να συγκομίζεται μόνον το εμπορεύσιμο μέρος του φυτού, με μηχανές ή με το
χέρι, γιατί στη συνέχεια ο διαχωρισμός είναι χρονοβόρος, δαπανηρός και
μερικές φορές αδύνατος.
Να συγκομίζεται η δρόγη στο σωστό στάδιο ανάπτυξης του φυτού. Η χρονική
περίοδος της συγκομιδής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί η απόδοση σε φυτική
μάζα και η περιεκτικότητα σε ορισμένα συστατικά των αιθέριων ελαίων, που
καθορίζουν την ποιότητά του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο
ανάπτυξης του φυτού. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι σε περίπτωση
διπλής συγκομιδής, οποιαδήποτε καθυστέρηση έχει επίπτωση και στην
επόμενη, καθώς ο χρόνος δεν επαρκεί για να αναπτυχθούν επαρκώς τα φυτά
στη συνέχεια. Να συγκομίζονται στη σωστή ώρα της ημέρας. Υπάρχουν
κάποια Α/Φ φυτά που θα πρέπει να συγκομίζονται πρωινές ώρες και κάποια
άλλα κατά το μεσημέρι.
Να γίνεται σωστή μεταχείριση του υλικού κατά τη μεταφορά και την ξήρανση.
Ο τρόπος συλλογής του νωπού προϊόντος εξαρτάται από την καλλιέργεια. Για
κάθε είδος χρησιμοποιείται και διαφορετικός τρόπος π.χ. η ρίγανη είναι
δυνατόν να κοπεί με μηχάνημα κοπής τριφυλλιού , ενώ για το χαμομήλι
απαιτείται ειδική συλλεκτική μηχανή. Οι περισσότερο συνηθισμένοι τύποι είναι
αυτοί που προσαρμόζονται σε ελκυστήρα και έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης
του ύψους κοπής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όποιο Α/Φ φυτό
καλλιεργείται σε σειρές (δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις, π.χ.
λεβάντα, φασκόμηλο, ρίγανη, μέντα κ.ά.) καθώς και σε περιπτώσεις συλλογής
των «σκιαδίων» (ταξιανθίες π.χ. μάραθου και κρίταμου). Στις περιπτώσεις
που δεν μπορεί να χρησιμοποιούν συρόμενες μηχανές, είτε εξαιτίας του
χαμηλού ύψους φυτών, είτε εξαιτίας της ανομοιομορφίας του εδάφους,
υπάρχουν ελαφριές μηχανές χειρός οι οποίες διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό
τις εργασίες συλλογής.
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Πολλές φορές ωστόσο πραγματοποιείται συλλογή με το χέρι καθώς για
κάποια είδη, όπως για παράδειγμα το τσάι του βουνού, μόνο με αυτό τον
τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή ποιότητα. Οι μηχανές συλλογής όπως και άλλες
εξειδικευμένες μηχανές καλλιέργειας Α/Φ φυτών μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να
βρεθούν στην ελληνική αγορά καθώς η περιορισμένη έκταση στην οποία
καλλιεργούνταν τα Α/Φ φυτά δεν προκαλούσε το ενδιαφέρον των εμπόρωνκατασκευαστών. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχουν αρχίσει να κάνουν την
εμφάνισή τους τέτοιες μηχανές και επιπλέον η προμήθειά τους μπορεί να γίνει
πλέον ιδιαίτερα εύκολα ακόμα και μέσω του διαδικτύου.
Καινοφανή τρόφιμα (Novel Foods)
Η ανάγκη πρόληψης διαφόρων ασθενειών και η διατήρηση κατά το δυνατόν
της καλής κατάστασης της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού έχουν
οδηγήσει τους καταναλωτές σε αναζήτηση τροφίμων που όχι μόνο να είναι
θρεπτικά, αλλά παράλληλα να παρέχουν πρόσθετα διαιτητικά οφέλη και κατά
συνέπεια να έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία (Varzakas et al., 2018).
Μία νέα κατηγορία τροφίμων που μπορεί να επηρεάσει ευεργετικά την
ανθρώπινη υγεία λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε βιοενεργά συστατικά, είναι
τα «καινοφανή τρόφιμα» (novel foods). Τα καινοφανή τρόφιμα, είναι τρόφιμα
που παράγονται μετά από επεξεργασία κατά την οποία μεταβάλλεται
σημαντικά η σύσταση ή/ και η θρεπτική τους αξία ή τρόφιμα που παρήχθησαν
με εφαρμογή γενετικής μηχανικής (Guerinot, 2000). Παράδειγμα καινοφανών
τροφίμων αποτελούν τα λειτουργικά τρόφιμα (Perraut et al., 2002)
Στις νέες μεθόδους παραγωγής τροφίμων συμπεριλαμβάνονται νέοι τύποι
θερμικής επεξεργασίας, μη θερμικές μέθοδοι συντήρησης, νέες μέθοδοι
ψύξης, λυοφιλίωση ή αφυδάτωση τροφίμων, νέοι τύποι εξοπλισμού, πχ.
βιοαντιδραστήρες, και εφαρμογή νέων διεργασιών όπως η ενζυμική κατάλυση
(Idnurm & Howlett, 2003).
Οι νέες αυτές τεχνικές επεξεργασίας συμβάλλουν στη βελτίωση της
μικροβιολογικής ασφάλειας, της θρεπτικής αξίας και των φυσικοχημικών
ιδιοτήτων των τροφίμων, ελαχιστοποιώντας την ένταση των διεργασιών και
μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις όπως και τα παραγόμενα απόβλητα.
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Λειτουργικά τρόφιμα- Τροφοφάρμακα (Nutraceuticals)
Μία νέα κατηγορία «εμπλουτισμένων» τροφίμων με θρεπτικές, ιαματικέςφαρμακευτικές

ιδιότητες

εμφανίστηκε

στα

ράφια

των

υπεραγορών

(supermarket) και των καταστημάτων υγιεινής διατροφής, που είναι γνωστά
ως

«υγιεινές»

τροφές

ή

«τροφοθεραπευτικά

ή

τροφοφάρμακα»

(nutraceuticals) ή «λειτουργικά τρόφιμα» (functional foods).
Τα τροφοθεραπευτικά, λειτουργικά ή φαρμακευτικά τρόφιμα είναι έννοιες που
συχνά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τρόφιμα ή προϊόντα που
βοηθούν τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού ή/και
μειώνουν την πιθανότητα χρόνιων παθήσεων (Gould, Levine, & McLellan,
2000). Παρόλο που οι όροι είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν υπάρχει πλήρης
ομοφωνία ως προς τη σημασία τους. Πιο συγκεκριμένα, τα τροφοθεραπευτικά
(nutraceuticals) είναι συστατικά που απομονώνονται από τρόφιμα και
πωλούνται σε φαρμακευτική μορφή (χάπια, σκόνες).
Ως λειτουργικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα ή τα συστατικά των
τροφίμων, που παρέχουν οφέλη στην υγεία, πέρα από τα θρεπτικά συστατικά
που ούτως ή άλλως περιέχουν και μπορεί να αποτελούν μέρος της
καθημερινής διατροφής (German et al., 1999; Hasler, 1998). Τα λειτουργικά
τρόφιμα έχουν χαρακτηριστεί ως «τρόφιμα με εμφάνιση παρόμοια με εκείνη
των παραδοσιακών τροφίμων τα οποία όταν καταναλώνονται ως τμήμα της
φυσιολογικής δίαιτας επιδεικνύουν φυσιολογικά πλεονεκτήματα και /ή
μειώνουν το κίνδυνο χρόνιων ασθενειών πέρα των βασικών θρεπτικών
αναγκών» (Clydesdale, 1997). Ωστόσο, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά
τρόφιμα που μπορούν να φέρουν στην επισήμανσή τους μόνο ισχυρισμούς
περί διατροφής, τα λειτουργικά τρόφιμα μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς περί
υγείας, όταν συνοδεύονται από αποδείξεις (Kwak and Jukes, 2001).
Την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί ταχεία ανάπτυξη στην παγκόσμια
αγορά των λειτουργικών τροφίμων (Benkouider, 2004). Η αγορά των
λειτουργικών τροφίμων στις ΗΠΑ εκτιμάται από 10 έως 50 δισεκατομμύρια
δολάρια ανά έτος (Hilliam, 2003; Hilliam et at., 2000), ενώ οι αντίστοιχες
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πωλήσεις στην Ευρώπη από μηδενικές που ήταν το 1995 ανήλθαν ως το έτος
2000 σε 350 εκατομμύρια € (Heasman and Mellentin, 2002) και αυξάνονται
συνεχώς. Η αγορά των λειτουργικών τροφίμων είναι εξαιρετικά επιτυχημένη
στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία παράγονται
ποτά με ίνες, ενώ στην Ευρώπη παράγονται χυμοί φρούτων με ίνες,
μαργαρίνες

χαμηλής

χοληστερόλης,

προϊόντα

ζαχαροπλαστικής

εμπλουτισμένα με βιταμίνες, ζυμωμένα γαλακτοκομικά με προβιοτικές
καλλιέργειες και τρόφιμα ενισχυμένα με θρεπτικά συστατικά (ψωμί με φολικό
οξύ, δημητριακά για πρωινό).
Για να κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή αγορά ένα νέο λειτουργικό τρόφιμο
πρέπει να κατατεθεί στην Ευρωπαική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(EFSA- European Food Safety Administration) πλήρης φάκελος με όλη την
επιστημονική τεκμηρίωση για τις δηλούμενες για την υγεία ισχυρισμούς
(health claims) οι οποίοι ελέγχονται εργαστηριακά. Με βάση τους ισχύοντες
κανόνες συστατικά λειτουργικών τροφίμων μπορεί να είναι μόνο φυσικά
προϊόντα,

αποκλειόμενων

έτσι

των

γενετικά

τροποποιημένων

(Παπαδοπούλου, 2007):
1. Παραδοσιακά τρόφιμα που περιέχουν φυσικές βιοδραστικές ουσίες (πχ.
διαιτητικές ίνες) ή τρόφιμα των οποίων κάποια από τα συστατικά έχουν
εμπλουτισθεί (πχ. προβιοτικά, αντιοξειδωτικά, ιχνοστοιχεία).
2. Τρόφιμα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ένα επιβλαβές συστατικό (μειωμένα
κορεσμένα λιπαρά οξέα).
3. Τρόφιμα των οποίων η φύση έχει τροποποιηθεί με χημικές μεθόδους, με
σκοπό τη βελτίωση της υγείας (πχ. υδρολυμένος τύπος πρωτεϊνών για
μείωση της πιθανότητας αλλεργιογόνου επίδρασης).
4. Τρόφιμα στα οποία η βιοδιαθεσιμότητα ενός ή περισσοτέρων συστατικών
έχει αυξηθεί,

ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη απορρόφηση

κάποιου

συστατικού (πχ. ιχνοστοιχεία).
5. Συνθετικά συστατικά τροφίμων που προστίθενται σε παραδοσιακά
τρόφιμα (πχ. προβιοτικά).
Παραδείγματα

λειτουργικών

τροφίμων

αποτελούν

παιδικές

τροφές,

αρτοποιήματα και δημητριακά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, γαλακτοκομικά
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προϊόντα, έτοιμα γεύματα, σνάκ, αναψυκτικά όπως ποτά για ενέργεια και
αθλητές, κρεατοσκευάσματα και επαλείψεις.
Τα

λειτουργικά

τρόφιμα

επιδρούν

στις

γαστρεντερικές

και εντερικές

λειτουργίες, ελέγχοντας το χρόνο διέλευσης της τροφής από το στομάχι, ενώ
εξισορροπούν τη μικροχλωρίδα του παχέος εντέρου ελέγχοντας τη βιολογική
διαθεσιμότητα των απαραίτητων για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών
θρεπτικών. Επιπλέον, επηρεάζουν έμμεσα τη πέψη ή τη ζύμωση καθώς και
τα επίπεδα της χοληστερόλης. Παράλληλα, είναι πιθανόν, να συμβάλλουν
στην πρόληψη του καρκίνου, να ρυθμίζουν το μεταβολικό ρυθμό, να
συμβάλλουν στην καλή υγεία των δοντιών, στη σωστή θερμοκρασία του
σώματος, στην αρτηριακή και οστική πυκνότητα, στη διανοητική οξυδέρκεια,
στο ουροποιητικό σύστημα και στην αντίσταση του σώματος στο ψύχος.
Λειτουργικές δράσεις πολλών παραδοσιακών τροφίμων είναι υπό μελέτη, ενώ
παράλληλα πολλά νέα τρόφιμα αναπτύσσονται με ωφέλιμα συστατικά.
Έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και σε συνδυασμό από
τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη προκειμένου να
αποτυπωθούν οι προτιμήσεις και οι τάσεις των παραγωγών ως προς την
επιλογή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών καθώς και των
υπερτροφών προέκυψες τέσσερις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα:

Τα υπό εξέταση είδη στην Ελλάδα ανά κατηγορίες
(1)
 Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Labiatae)
 Thymus sibthorpii Bentham. (Labiatae)
 Rosmarinus officinalis (Labiatae)
(2)
 Sideritis (Labiatae)
 Salvia fruticosa Miller (Labiatae)
 Lavandula angustifolia Miller (Labiatae)
(3)
 Crithmum maritimum L. (Apiaceae - Umbelliferae)
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 Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Archangeli (Labiatae)
(4)
 Krana- Cornus mas
 Mirtila -Vaccinium myrtillus

1)Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Labiatae)
Μορφολογία: Είναι έντονα αρωματική, πολυετής πόα, με ανορθωμένους και
αποξυλωμένους στη βάση βλαστούς, ύψους έως 80 cm. Τα φύλλα είναι αραιά
ή πυκνά τριχωτά, ελλειψοειδή ή σχεδόν στρογγυλά. Τα άνθη έχουν δίχειλη
λευκή στεφάνη και αναπτύσσονται σε ταξιανθία στάχυ με βράκτια.
Ανθοφορία: Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο (-Οκτώβριο).
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθον φυτό της Ελλάδας, της Αλβανίας,
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Κύπρου.
Αυτοφύεται σε πλευρές δρόμων και σε σχετικά υγρές θέσεις ελαιώνων και
εγκαταλελειμμένων καλλιεργειών, σε παραθαλάσσιες περιοχές έως υψόμετρα
1500 m (στη νότια Ελλάδα).
Πολλαπλασιασμός: Συνιστάται αγενής πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα,
καθότι η χρήση “σπόρου” δημιουργεί ανομοιομορφία φυτικού υλικού και κατά
συνέπεια

υποβάθμιση

παραγωγής.

Ως

υπόστρωμα

ριζοβολίας

χρησιμοποιείται μίγμα τύρφης και περλίτη (1:3). Χρήση ορμόνης ριζοβολίας
IBA συγκέντρωσης 1000 ppm δίνει ομοιόμορφα ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα
και συγχρονισμό ριζοβολίας. Η διάρκεια ριζοβολίας είναι 15 ημέρες.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Απαιτείται βαθύ όργωμα τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η βασική λίπανση σε συμβατικές καλλιέργειες περιλαμβάνει
λίπασμα N-P-K 6-8-7 μονάδες το στρέμμα. Για βιολογικές καλλιέργειες μπορεί
να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα για
βιολογικές καλλιέργειες. Ψιλοχωμάτισμα θα πρέπει να προηγηθεί της
φύτευσης.
Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευση γίνεται στα μέσα φθινοπώρου,
μετά τις πρώτες βροχές ή εναλλακτικά αρχές της άνοιξης. Η πυκνότητα
φύτευσης είναι 3.500 - 4.500 φυτά το στρέμμα (0,70 m Χ 0,30 m). Οι
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αποστάσεις μεταξύ των γραμμών καθορίζονται από τα καλλιεργητικά εργαλεία
των παραγωγών και από το αν επιδιώκεται ή όχι κάλυψη όλου του
αγροτεμαχίου.
Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Προτιμά εύρος pH 6,5 - 7,5 αλλά γενικά
προσαρμόζεται καλά σε ποικίλα εδάφη. Λίπανση με σύνθετο λίπασμα Ν-Ρ-Κ
20-20-20 πριν την έναρξη της βλάστησης έχει ευνοϊκή επίδραση στην
παραγωγή. Σε περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας χρησιμοποιείται καλά
χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα για βιολογική καλλιέργεια.
Ελληνικό θυμάρι (θυμάρι του Sibthorp), Thymus sibthorpii Bentham
(οικογένεια Labiatae)
Μορφολογία: Είναι πολυετής πόα με ανερχόμενους ή ανορθωμένους
τριχωτούς βλαστούς με αποξυλωμένη βάση, ύψους 10-25 cm. Τα φύλλα είναι
ελλειπτικά, λεία ή τριχωτά και στις δύο πλευρές, με πυκνούς αδένες. Τα
ροδαλά άνθη αναπτύσσονται σε επάκρια κυλινδρική ταξιανθία με πυκνά
διατεταγμένους

σπονδύλους

(οι

τελευταίοι

σπόνδυλοι

είναι

σχετικά

απομακρυσμένοι), με βράκτια και βρακτίδια.
Ανθοφορία: Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθονο φυτό των Βαλκανίων και της
νοτιοδυτικής Τουρκίας. Φύεται σε πετρώδεις περιοχές και σε υψόμετρα από
200 έως 2200 m.
Πολλαπλασιασμός: Συνιστάται αγενής πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα,
καθώς υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στους χημειότυπους των πληθυσμών που
προέρχονται από σπόρο. Οι σπόροι έχουν λήθαργο. Γενικά ριζώνει χωρίς
προβλήματα σε μίγμα τύρφης και περλίτη (1:3), με χρήση ορμόνης ριζοβολίας
IBA συγκέντρωσης 1000 ppm, και περιορισμένη σχετική υγρασία.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Απαιτείται βαθύ όργωμα κατά τη
διάρκεια του
καλοκαιριού. Βασική λίπανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συμβατικές
καλλιέργειες (προσθήκη 50 kg λιπάσματος σύστασης 11-15-15 σε Ν-P-K ανά
στρέμμα). Για βιολογικές καλλιέργειες απαιτείται καλά χωνεμένη κοπριά ή
εγκεκριμένα σκευάσματα.
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Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευση γίνεται στα μέσα φθινοπώρου
(μετά τις πρώτες βροχές) ή εναλλακτικά νωρίς την άνοιξη (μετά το πέρας των
παγετών). Η πυκνότητα φύτευσης είναι έως 5.000 φυτά το στρέμμα, καθώς τα
φυτά είναι μικρού σχετικά μεγέθους (0,70 - 1 m μεταξύ των γραμμών και 0,25
- 0,35 m επί των γραμμών).
Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Προτιμά εδάφη ελαφρά, αμμώδη,
προσήλια και καλά στραγγιζόμενα, με εύρος pH 6-8. Δεν προσαρμόζεται καλά
σε βαριά υγρά εδάφη. Ετήσια λίπανση με 5-5-8 μονάδες N-P-K απαιτείται για
αυξημένες αποδόσεις, χρήση κοπριάς ή εγκεκριμένων σκευασμάτων για
βιολογικές καλλιέργειες.
Άρδευση: Αν και είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί ξερικά, οι αποδόσεις
αυξάνονται όταν υπάρχει η απαραίτητη υγρασία στο έδαφος. Ανάλογα με την
περιοχή, η άρδευση σε περιπτώσεις ανομβρίας συντελεί σε αύξηση
παραγωγής.
Εχθροί – Ασθένειες: Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από εχθρούς ή
ασθένειες. Σε περιπτώσεις εδαφών που δεν στραγγίζουν καλά υπάρχει
περίπτωση ανάπτυξης μυκητολογικών ασθενειών στο ριζικό σύστημα
(σηψιρριζίες). Έχουν παρατηρηθεί προσβολές από νηματώδεις.
Συγκομιδή – Ξήρανση: Η συγκομιδή γίνεται κατά την πλήρη άνθιση (Μάιο Ιούνιο), ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας και συλλέγεται όλο το υπέργειο
μέρος. Σε αρδευόμενες περιοχές υπάρχει περίπτωση δεύτερης, ίσως και
τρίτης συγκομιδής. Η ξήρανση γίνεται σε σκιερό μέρος, σε θερμοκρασία γύρω
στους 39oC, καθότι σε υψηλότερες θερμοκρασίες το ποσοστό του αιθέριου
ελαίου μειώνεται.
Απόδοση – Παραγόμενη βιομάζα: Η διάρκεια της καλλιέργειας φτάνει τα 68 έτη. Η απόδοση σε ξηρή δρόγη φτάνει τα 150-200 kg/στρ στον 2ο-3ο χρόνο
καλλιέργειας. Η σχέση νωπού και ξηρού βάρους είναι περίπου 3,5:1. Η
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο μπορεί να κυμαίνεται από 1 -3%.
Αιθέρια έλαια – Βιολογικές ιδιότητες: Στη μελισσοκομία τα θυμάρια
χρησιμοποιούνται ως βασικά φυτά για την παραγωγή αρωματικού μελιού. Το
κοινό T. capitatus είναι γνωστό για τις αρωματικές και φαρμακευτικές του
ιδιότητες (ανθελμινθικό, αντιπυρετικό, αντισηπτικό). Tα φυτά του γένους
Thymus χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά, αντιμικροβιακά, αποχρεμπτικά,
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αντισπασμωδικά και είναι ιδανικά για λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού
και το αιθέριο έλαιό τους (θυμέλαιο) χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και
γενικά στην κοσμητολογία. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε φαινόλες κυρίως
θυμόλη και καρβακρόλη, που είναι κυρίως υπεύθυνες για την αντισηπτική
δράση, καθώς και σε π-κυμένιο, γ-τερπινένιο, λιναλοόλη, β-μυρκένιο. Επίσης,
στην θυμόλη οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του
θυμαριού. Αποτελεί συστατικό σκευασμάτων για νευραλγίες, για την
αντισηψία του στόματος και για εισπνοές.
Μειώνει αποτελεσματικά τα επίπεδα της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων
του αίματος. Είναι πηγή φυσικών αντιμικροβιακών και αντιοξειδωτικών
παραγόντων. Τα φύλλα του θυμαριού αποτελούν παραδοσιακό φαρμακευτικό
προϊόν φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό σε βήχα
που σχετίζεται με κρύο, για την Παρασκευή τσαγιού ή άλλων σκευασμάτων
φυτικής προέλευσης σε υγρές ή στερεές μορφές δοσολογίας για στοματική
χρήση. Το αιθέριο έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το στόμα σε
κατάλληλη δοσολογία στις ακόλουθες περιπτώσεις: καταρροή του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος, βρογχικού κατάρρου, συμπτώματα βρογχίτιδας,
σπαστικό βήχα.
Δενδρολίβανο, Rosmarinus officinalis (οικογένεια Labiatae)
Μορφολογία: Είναι αειθαλής, συνήθως ορθόκλαδος θάμνος με ύψος 0,5 –
1,2 m. Έχει αποξυλωμένους βλαστούς με πυκνά διατεταγμένα, αντίθετα
φύλλα. Τα φύλλα του είναι δερματώδη και γραμμοειδή (χωρίς μίσχο), με
αναδιπλούμενα κράσπεδα. Τα άνθη του είναι ανοιχτά κυανά – ιώδη (σε
ορισμένες ποικιλίες λευκά με ελαφρά κυανή απόχρωση).
Ανθοφορία: Η κύρια ανθοφορία του φυτού πραγματοποιείται νωρίς την
άνοιξη (Απρίλιος-Μάιος), ενώ υπάρχει και δεύτερη ανθοφορία μικρότερης
έκτασης

το

φθινόπωρο

(Οκτώβριος-Νοέμβριος).

Υπάρχουν

διάφορες

ποικιλίες και χημειότυποι.
Βιότοπος και εξάπλωση: Αυτοφύεται σε πετρώδεις περιοχές με χαμηλή
βλάστηση (φρύγανα και μακκί) και εξαπλώνεται στις χώρες της Μεσογειακής
λεκάνης και τη Κυρηναϊκή. Γενικά, είναι δύσκολο να διακριθούν οι
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καλλιεργούμενοι από τους αυτοφυείς πληθυσμούς. Στην Ελλάδα είναι
αυτοφυές φυτό στα Κύθηρα και στην περιοχή Ριτσώνας-Χαλκίδας.
Πολλαπλασιασμός:

Χρησιμοποιείται

αγενής

πολλαπλασιασμός

με

μοσχεύματα μήκους 7-15 cm τα οποία λαμβάνονται από τις κορυφές των
βλαστών ή από μεσογονάτια διαστήματα και τοποθετούνται σε μίγμα τύρφης
και περλίτη (1:3). Χρήση ορμόνης ριζοβολίας συγκέντρωσης 2000 ppm IBA
επιταχύνει τη διαδικασία. Ο πολλαπλασιασμός με σπόρο αποφεύγεται καθώς
υπάρχουν πολλές καλλιεργούμενες ποικιλίες και υπάρχει περίπτωση
διαφοροποίησης. Η ριζοβολία επιτυγχάνεται σε 20 περίπου ημέρες και
χρειάζονται περίπου 2 μήνες μέχρι το φυτό να είναι έτοιμο για εγκατάσταση
στον αγρό.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Απαιτείται βαθύ όργωμα κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Βασική λίπανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συμβατικές καλλιέργειες (προσθήκη 50 kg λιπάσματος σύστασης 11-15-15 σε
Ν-P-K ανά στρέμμα). Για βιολογικές καλλιέργειες απαιτείται καλά χωνεμένη
κοπριά ή εγκεκριμένα σκευάσματα.
Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευση πραγματοποιείται το φθινόπωρο
ή την άνοιξη, μετά τον κίνδυνο παγετών. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 1,00 –
1,40 m μεταξύ των γραμμών και 0,50 – 0, 70 m επί της γραμμής, δηλαδή
απαιτούνται 1000 -1500 φυτά/στρ.Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών
καθορίζονται από τα μηχανήματα κατεργασίας που διαθέτει ο καλλιεργητής.
Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Ευδοκιμεί σε θερμά και σε ψυχρά κλίματα,
αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, αλλά και τις χαμηλές
θερμοκρασίες του χειμώνα. Προτιμά συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας και
εδάφη που έχουν καλή στράγγιση.
Ακατάλληλα εδάφη θεωρούνται μόνο τα πολύ βαριά. Αν και μπορεί να
προσαρμοστεί σε εδάφη με αλκαλικό pH, υψηλής ποιότητας προϊόντα δίνουν
τα ελαφρώς όξινα εδάφη. Ετήσια λίπανση με 10 μονάδες N-P-K απαιτείται για
αυξημένες αποδόσεις, ενώ σε βιολογική καλλιέργεια η λίπανση περιλαμβάνει
εγκεκριμένα σκευάσματα.
Άρδευση: Μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποτιστικά και σε ξερικά χωράφια.
Αντέχει σε καταπόνηση ξηρασίας (αλλά όπως είναι φυσικό σε τέτοιες
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συνθήκες δεν αναπτύσσει πολλούς νέους βλαστούς), αναπτύσσεται όμως
σχετικά γρήγορα μετά από βροχή ή πότισμα.
Εχθροί – Ασθένειες: Γενικά δεν προσβάλλεται από εχθρούς και ασθένειες,
αν και σε συνθήκες άνοιξης με πολλές βροχοπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί
ωίδιο.
Συγκομιδή – Ξήρανση: Η συγκομιδή μπορεί να πραγματοποιηθεί από το 2ο
έτος της εγκατάστασης. Καταλληλότερη περίοδος συγκομιδής είναι όταν τα
φυτά βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της άνθησης γιατί τότε η
περιεκτικότητα των φύλλων σε αιθέριο έλαιο είναι υψηλότερη. Σε ελληνικές
συνθήκες αναμένονται δύο με τρεις συγκομιδές ανά έτος, ανάλογα με το αν θα
υπάρξει άρδευση ή όχι: η πρώτη γίνεται περίπου τον Μάιο, η δεύτερη στο
τέλος Ιουλίου και η τρίτη στις αρχές Οκτωβρίου.
Απόδοση – Παραγόμενη βιομάζα: Η απόδοση σε νωπό βάρος μπορεί να
φτάσει τα 900 kg/στρ. Η σχέση ξηρού – νωπού βάρους είναι 1:3. Η ετήσια
στρεμματική απόδοση κυμαίνεται από 250 έως 350 kg ξηρής δρόγης. Η
φυτεία έχει οικονομική ζωή 15-20 χρόνια.
Αιθέρια έλαια – Βιολογικές ιδιότητες: Τα άνθη του δενδρολίβανου ελκύουν
τις μέλισσες και έτσι αποτελούν πηγή για την παραγωγή μελιού. Τα φύλλα του
φυτού περιέχουν αιθέριο έλαιο με κύρια συστατικά βονεόλη, κινεόλη, οξεικό
βορνύλιο, καμφένιο, κ.ά. Επίσης, περιέχει φαινολικές ενώσεις με κυριότερους
εκπροσώπους φλαβονοειδή και φαινολικά οξέα, κυρίως ροσμαρινικό οξύ,
καθώς και τρικυκλικά διτερπένια, κυρίως καρνοσόλη και καρνοσικό οξύ.
Χρησιμοποιείται ως άρτυμα στη μαγειρική. Αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι
των συνθετικών αντιοξειδωτικών και το αιθέριο έλαιό του και εκχυλίσματά του
χρησιμοποιούνται ως “συντηρητικό” σε τροφές και ποτά. Τα φύλλα του
δενδρολίβανου αποτελούν παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής
προέλευσης για τη συμπτωματική ανακούφιση της δυσπεψίας και των ήπιων
διαταραχών του γαστρεντερικού σωλήνα. Χρησιμοποιείται ως χολαγωγό,
εφιδρωτικό, διουρητικό, εμμηναγωγό, καθαρτικό και τονωτικό. Επίσης,
χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας, διαταραχών της
εμμήνου ρύσεως, σε προβλήματα μνήμης, σε διαστρέμματα και μώλωπες.
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2. Τσάι του βουνού, είδη του γένους Sideritis (οικογένεια Labiatae)
Α. Σιδερίτης, Μαλοτήρα, Sideritis syriaca L. subsp. syriaca (οικογένεια
Labiatae)
Μορφολογία: Είναι έντονα αρωματική πολυετής πόα με ανορθωμένους και
διακλαδιζόμενους βλαστούς ύψους 30-50 cm οι οποίοι καλύπτονται από
πυκνό τρίχωμα. Τα φύλλα βάσης είναι επιμήκη-σπατουλοειδή και τα φύλλα
βλαστού είναι λογχοειδή. Τα άνθη αναπτύσσονται σε μη διακλαδιζόμενη
ταξιανθία που αποτελείται από 6-9 αραιά διατεταγμένους σπονδύλους με δύο
βράκτια, που έκαστος περιλαμβάνει 8 άνθη με ωχροκίτρινη στεφάνη.
Ανθοφορία: Ανθίζει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθον τοπικό ενδημικό της Κρήτης και
φύεται σε ορεινούς όγκους με βράχους και πετρώδη εδάφη σε υψόμετρα από
800 έως 2450 m.
Β. Σιδερίτης, Tσάι του βουνού (Τσάι Ολύμπου), Sideritis scardica Griseb
Μορφολογία: Είναι έντονα αρωματική πολυετής πόα με ανορθωμένους,
απλούς ή διακλαδιζόμενους, αποξυλωμένους στη βάση βλαστούς, ύψους 1030(-50) cm οι οποίοι καλύπτονται από πυκνό τρίχωμα. Τα φύλλα βάσης είναι
έμμισχα, ωοειδή ή ελλειπτικά και τα φύλλα βλαστού είναι άμισχα και στενώς
επιμήκη-ελλειπτικά. Τα άνθη είναι μικρά, κίτρινα, και αναπτύσσονται σε πυκνά
διατεταγμένους σπονδύλους (ταξιανθία), σε μήκος 3-15 cm του άνω τμήματος
του βλαστού, με ευμεγέθη ωοειδή έως ευρέως ωοειδή βράκτια που είναι
μεγαλύτερα από τα άνθη και τα οποία μπορεί να καλύπτονται ή όχι από
αδενικά τριχώματα.
Ανθοφορία: Ανθίζει από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο.
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθον τοπικό ενδημικό των Βαλκανίων
και φύεται σε ορεινούς όγκους με βράχους και πετρώδη εδάφη σε υψόμετρα
από 1600 έως 2300 m.
Γ. Σιδερίτης, Tσάι του βουνού (Τσάι Παρνασσού ή Τσάι Βελουχιού),
Sideritis raeseri Boiss. & Heldr. subsp. raeseri
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Μορφολογία: Είναι έντονα αρωματική πολυετής πόα με ανορθωμένους,
απλούς ή διακλαδιζόμενους, αποξυλωμένους στη βάση βλαστούς ύψους 1030(-50) cm οι οποίοι καλύπτονται από πυκνό τρίχωμα. Τα φύλλα βάσης είναι
έμμισχα, αντωοειδή ή επιμήκη και τα φύλλα βλαστού είναι σχεδόν άμισχα και
επιμήκη-ελλειπτικά. Τα άνθη είναι μικρά, ανοιχτόχρωμα κίτρινα, χωρίς ρίγες,
και αναπτύσσονται σε 3-15 απομακρυσμένους σπονδύλους (ταξιανθίες), με
ωοειδή ή σχεδόν κυκλικά αδενώδη-τριχωτά βράκτια που είναι μεγαλύτερα ή
ισομεγέθη με τα άνθη.
Ανθοφορία: Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τα μέσα Αυγούστου.
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθον τοπικό ενδημικό των δυτικών
Βαλκανίων και φύεται σε ορεινούς όγκους με βράχους και πετρώδη εδάφη σε
υψόμετρα από 1200 έως 2400 m.
Πολλαπλασιασμός: Για τα φυτά που ανήκουν στο «τσάι του βουνού»,
συνιστάται αγενής αναπαραγωγή, παρόλο που οι σπόροι των ειδών σιδερίτη
φυτρώνουν σχετικά εύκολα. Τα είδη μπορεί να υβριδίζουν μεταξύ τους και η
συλλογή σπερμάτων από τη φύση δεν προσφέρει καμιά ασφάλεια σε σχέση
με τον γενότυπο των παραγόμενων φυτών και την απόδοσή τους.
Πολλαπλασιασμός με “σπόρο” δημιουργεί μεγάλη ανομοιομορφία φυτικού
υλικού ως προς την ανάπτυξη, την περίοδο άνθισης και την ποσότητα των
ανθοφόρων

στελεχών.

Αρχικό

υλικό

υψηλής

ποιότητας

μπορεί

να

δημιουργηθεί με ιστοκαλλιέργεια και στη συνέχεια στον αγρό να προκύψουν
νέα

φυτά

από

παραφυάδες.

Σε

ειδικευμένα

φυτώρια

ο

μαζικός

πολλαπλασιασμός μπορεί να γίνει με επιτυχία και με μοσχεύματα.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί,
καθώς τα φυτά μπορούν να φυτεύονται ακόμη και σε ορεινά, επικλινή,
πετρώδη εδάφη. Πριν τη φύτευση γίνεται κατεργασία με το χέρι, στο βαθμό
που αυτό είναι εφικτό.
Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευσή τους γίνεται στα μέσα
φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές ή εναλλακτικά, στις αρχές της άνοιξης.
Η πυκνότητα φύτευσης είναι 2.000 - 2.500 φυτά το στρέμμα (0,70 - 1 m
μεταξύ των γραμμών και 0,50 - 0,60 m επί των γραμμών).
Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Προσαρμόζεται καλά σε εδάφη πετρώδη,
με καλή στράγγιση και απαιτεί σχετικά μεγάλο υψόμετρο (>600 m).
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Ακατάλληλες κρίνονται οι «ζεστές» περιοχές, με επίπεδα αγροτεμάχια που
δεν έχουν καλή στράγγιση.
Άρδευση: Μπορεί να καλλιεργηθεί και ως ξερικό, αξιοποιεί όμως πολύ καλά
το νερό όταν του δοθεί, αρκεί να είναι σε μικρές δόσεις και να μην παραμένει
στο ριζικό σύστημα του φυτού (καθώς είναι ευαίσθητο σε σηψιρριζίες).
Εχθροί – Ασθένειες: Στα μεγάλα υψόμετρα όπου καλλιεργείται συνήθως δεν
αντιμετωπίζονται προβλήματα από εντομολογικές προσβολές. Προσοχή
απαιτείται στην υπερβολική άρδευση για τυχόν ανάπτυξη μυκητολογικών
ασθενειών στο ριζικό σύστημα.
Συγκομιδή – Ξήρανση: Η συγκομιδή γίνεται στην πλήρη άνθιση των φυτών
(συνήθως, Ιούνιο – Αύγουστο, ανάλογα με το υψόμετρο καλλιέργειας) και
συγκομίζονται μόνο τα ανθοφόρα στελέχη. Η ξήρανση γίνεται σε δεμάτια,
κρεμασμένα ανάποδα, σε σκιερό δροσερό μέρος.
Απόδοση – Παραγόμενη βιομάζα: Η διάρκεια της καλλιέργειας είναι 10-12
έτη. Η απόδοση σε ξηρό προϊόν μπορεί να φτάσει τα 150 kg/στρ. στον 3ο
χρόνο καλλιέργειας.
Αιθέρια

έλαια

–

Βιολογικές

ιδιότητες:

Είδη

του

γένους

Sideritis

χρησιμοποιούνται από αρχαιοτάτων χρόνων στην λαϊκή θεραπευτική, λόγω
των αντιφλεγμονωδών, αντιρρευματικών και αντιμικροβιακών δράσεων που
παρουσιάζουν. Στην Ελλάδα, καθώς και στη γειτονική Τουρκία είδη του
γένους χρησιμοποιούνται συχνά ως αφέψημα ευστόμαχο, θερμαντικό,
τονωτικό, διουρητικό, κατά των κρυολογημάτων και αγγειοπροστατευτικό και
είναι γνωστά με το κοινό όνομα “τσάι του βουνού”. Οι βιολογικές τους δράσεις
οφείλονται κυρίως στην παρουσία φλαβονοειδών, φαινυλο-αιθανοϊκών
γλυκοσίδων και τερπενίων. Διάφορα είδη του γένους Sideritis, βρέθηκε ότι
εμφανίζουν δράση έναντι του ιού του AIDS, η οποία οφείλεται στα διτερπένια
τύπου λινεαρόλης. Τα φυτά του γένους Sideritis εμφανίζουν αντιμικροβιακή
δράση, καθώς και ήπια αντιμυκητιακή. Τα αιθέρια έλαια των φυτών του
γένους έχουν μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση. Η περιεκτικότητα σε
αιθέριο έλαιο είναι γενικά χαμηλή και κυμαίνεται από 0,05 – 1%. Τα κύρια
συστατικά του αιθερίου ελαίου διαφέρουν ανάλογα με το είδος και με την
περιοχή προέλευσης. Συνήθως ανήκουν στην κατηγορία των μονοτεπενικών
υδρογονανθράκων και/ή φαινολικών συστατικών και διτερπενίων.
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Ελληνική φασκομηλιά, Salvia fruticosa Miller (οικογένεια Labiatae)
Μορφολογία: Είναι έντονα αρωματικός, πολύκλαδος, τριχωτός θάμνος με
ύψος έως 160 cm. Τα φύλλα είναι ελλειψοειδή, απλά ή με δύο πλευρικούς
λοβούς στη βάση τους, με διαφορετικό χρωματισμό στις δύο όψεις τους. Τα
άνθη αναπτύσσονται σε σπονδυλωτή ταξιανθία και κάθε σπόνδυλος
περιλαμβάνει 5-9 δίχειλα, ιώδη ή ρόδινα συμπέταλα άνθη.
Ανθοφορία: Ανθίζει από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο.
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθον φυτό της Ιταλίας, της Κυρηναϊκής
και των χωρών της ανατολικής Μεσογείου έως τη Συρία. Φύεται σε περιοχές
με χαμηλή βλάστηση (μακκί και φρύγανα), και υψόμετρα από 0-900m.
Πολλαπλασιασμός: Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με μοσχεύματα. Αν και δεν
θεωρείται πολύ εύκολος ο πολλαπλασιασμός, ωστόσο, συνιστάται ως
μέθοδος. Η χρήση “σπόρου” δημιουργεί ανομοιομορφία φυτικού υλικού και
κατά συνέπεια υποβάθμιση παραγωγής και το είδος υβριδίζει με άλλα
συγγενικά του είδη. Απαιτείται πολύ ελαφρύ υπόστρωμα ριζοβολίας με μίγμα
τύρφης και περλίτη (1:4), και χρήση ορμόνης ριζοβολίας IBA συγκέντρωσης
2.000 ppm και περιορισμένη σχετική υγρασία. Το ριζικό σύστημα εμφανίζεται
γρήγορα, σε διάστημα 12 ημερών, δημιουργούνται όμως πολλές φορές
προβλήματα λόγω τήξεων που στη συνέχεια μπορούν να οδηγήσουν σε
καταστροφή των νεαρών φυταρίων.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Απαιτείται βαθύ όργωμα κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Η βασική λίπανση σε συμβατικές καλλιέργειες
γίνεται με προσθήκη λιπάσματος σύστασης Ν-Ρ-Κ 11-15-15 (50 kg/στρ.). Για
βιολογικές καλλιέργειες απαιτείται καλά χωνεμένη κοπριά ή εγκεκριμένα
σκευάσματα για βιολογική γεωργία.
Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευση γίνεται μέσα φθινοπώρου, μετά
τις πρώτες βροχές ή εναλλακτικά, στις αρχές της άνοιξης. Η πυκνότητα
φύτευσης είναι έως 2.200 φυτά το στρέμμα, καθώς τα φυτά αναπτύσσονται
αρκετά (0,70 - 1 m μεταξύ των γραμμών και 0,50 - 0,60 m επί των γραμμών).
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Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Προτιμά εδάφη που ζεσταίνονται νωρίς
την άνοιξη όπως αμμώδη, χαλικώδη, ασβεστολιθικά με έκθεση στον ήλιο, με
εύρος pH από 6,5 – 8(προτιμότερο ουδέτερο). Συνιστάται ετησίως λίπανση με
7-8 μονάδες Ν, 8-10 Κ και 8-10P σε περίπτωση συμβατικής καλλιέργειας, ή
κοπριάς ή ανάλογων εγκεκριμένων σκευασμάτων σε βιολογικές καλλιέργειες.
Άρδευση: Άρδευση απαιτείται μόνο κατά την εποχή εγκατάστασης των
φυτών. Στην συνέχεια η καλλιέργεια αναπτύσσεται ως ξερική χωρίς
απαιτήσεις σε νερό.
Εχθροί – Ασθένειες: Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από εχθρούς ή
ασθένειες. Σε περιπτώσεις εδαφών που δεν στραγγίζουν καλά υπάρχει
περίπτωση ανάπτυξης μυκητολογικών ασθενειών στο ριζικό σύστημα
(σηψιρριζίες) ή αιφνίδια ασφυξία.
Συγκομιδή – Ξήρανση: Η συγκομιδή γίνεται κατά την πλήρη άνθιση,
συνήθως το Μάιο (ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας). Συλλέγεται όλο το
υπέργειο μέρος σε ύψος 10 cm πάνω από το έδαφος. Υπάρχει περίπτωση
2ης συγκομιδής στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Η ξήρανση γίνεται σε σκιερό μέρος, σε θερμοκρασία μικρότερη των 40oC.
Απόδοση – Παραγόμενη βιομάζα: Η διάρκεια της καλλιέργειας ανέρχεται σε
10-12 έτη.Η απόδοση σε νωπό προϊόν μπορεί να φτάσει τα 1.300 kg/στρ.
στον 2ο ή 3ο χρόνο καλλιέργειας, με σχέση νωπού προς ξηρό βάρος περίπου
3,5:1.
Αιθέρια έλαια – Βιολογικές ιδιότητες: Το όνομα του γένους Salvia
προέρχεται από το λατινικό ρήμα salvare (=σώζω ζωές), αν και ήταν γνωστό
και

στην

αρχαιότητα.

Οι

πρόγονοί

μας

το

χρησιμοποιούσαν

σαν

πολυφάρμακο και το αναφέρουν ο Διοσκουρίδης, ο Αέτιος, ο Ιπποκράτης και
ο

Γαληνός.

Πρόσφατα,

πειράματα

επιβεβαίωσαν

την

ιδιότητα

του

φασκόμηλου να ενισχύει τη μνήμη. Παλιότερα μασούσαν φύλλα φασκόμηλου
για να καθαρίσουν τα δόντια τους.
Είναι σημαντική πηγή ροσμαρινικού οξέος, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά
από ενδιαφέρουσες βιολογικές δράσεις, π.χ. αντιιική, αντιβακτηριακή,
αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο της
Salvia fruticosa κυμαίνεται από 1.1 – 5.1%. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου
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ελαίου (1,8-κινεόλη, α-θουγιόνη, β-θουγιόνη, καμφορά κ.ά), διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή προέλευσης.
Αποτελεί παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για (α) τη
συμπτωματική θεραπεία της ήπιας δυσπεψίας, όπως καούρα και φούσκωμα,
(β) την ανακούφιση της υπερβολικής εφίδρωσης, (γ) τη συμπτωματική
θεραπεία των φλεγμονών στο στόμα ή το λαιμό, (δ) την ανακούφιση των
φλεγμονών του δέρματος των ανηλίκων.
Ελληνική ρίγανη, Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart
(οικογένεια Labiatae)
Μορφολογία: Είναι έντονα αρωματική, πολυετής πόα, με ανορθωμένους και
αποξυλωμένους στη βάση βλαστούς, ύψους έως 80 cm. Τα φύλλα είναι αραιά
ή πυκνά τριχωτά, ελλειψοειδή ή σχεδόν στρογγυλά. Τα άνθη έχουν δίχειλη
λευκή στεφάνη και αναπτύσσονται σε ταξιανθία στάχυ με βράκτια.
Ανθοφορία: Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο (-Οκτώβριο).
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθον φυτό της Ελλάδας, της Αλβανίας,
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Κύπρου.
Αυτοφύεται σε πλευρές δρόμων και σε σχετικά υγρές θέσεις ελαιώνων και
εγκαταλελειμμένων καλλιεργειών, σε παραθαλάσσιες περιοχές έως υψόμετρα
1500 m (στη νότια Ελλάδα).
Πολλαπλασιασμός: Συνιστάται αγενής πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα,
καθότι η χρήση “σπόρου” δημιουργεί ανομοιομορφία φυτικού υλικού και κατά
συνέπεια

υποβάθμιση

παραγωγής.

Ως

υπόστρωμα

ριζοβολίας

χρησιμοποιείται μίγμα τύρφης και περλίτη (1:3). Χρήση ορμόνης ριζοβολίας
IBA συγκέντρωσης 1000 ppm δίνει ομοιόμορφα ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα
και συγχρονισμό ριζοβολίας. Η διάρκεια ριζοβολίας είναι 15 ημέρες.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Απαιτείται βαθύ όργωμα τη διάρκεια του
καλοκαιριού. Η βασική λίπανση σε συμβατικές καλλιέργειες περιλαμβάνει
λίπασμα N-P-K 6-8-7 μονάδες το στρέμμα. Για βιολογικές καλλιέργειες μπορεί
να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα για
βιολογικές καλλιέργειες. Ψιλοχωμάτισμα θα πρέπει να προηγηθεί της
φύτευσης.
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Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευση γίνεται στα μέσα φθινοπώρου,
μετά τις πρώτες βροχές ή εναλλακτικά αρχές της άνοιξης. Η πυκνότητα
φύτευσης είναι 3.500 - 4.500 φυτά το στρέμμα (0,70 m Χ 0,30 m). Οι
αποστάσεις μεταξύ των γραμμών καθορίζονται από τα καλλιεργητικά εργαλεία
των παραγωγών και από το αν επιδιώκεται ή όχι κάλυψη όλου του
αγροτεμαχίου.
Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Προτιμά εύρος pH 6,5 - 7,5 αλλά γενικά
προσαρμόζεται καλά σε ποικίλα εδάφη. Λίπανση με σύνθετο λίπασμα Ν-Ρ-Κ
20-20-20 πριν την έναρξη της βλάστησης έχει ευνοϊκή επίδραση στην
παραγωγή. Σε περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας χρησιμοποιείται καλά
χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα για βιολογική καλλιέργεια.
Άρδευση: Είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί και ξερικά. Σε περίοδο ανομβρίας, η
μέτρια άρδευση συντελεί σε μεγαλύτερες ταξιανθίες συνεπώς αυξημένη
παραγωγή. Σε περίπτωση που επιθυμείται και δεύτερη συγκομιδή είναι
απαραίτητη

η

άρδευση

αμέσως

μετά

την

πρώτη

συγκομιδή

που

πραγματοποιείται τον Ιούλιο.
Εχθροί – Ασθένειες: Είναι γενικά ανθεκτικό φυτό. Σε βαριά εδάφη μπορούν
να παρουσιαστούν προβλήματα από σηψιρριζίες – τήξεις λαιμού.
Συγκομιδή – Ξήρανση: Συγκομίζεται στην ακμή ανθοφορίας, συνήθως τον
Ιούλιο και το ύψος κοπής είναι 5-8 cm. Υπάρχει περίπτωση 2ης συγκομιδής,
μικρότερης ωστόσο σε απόδοση, σε περιοχές με ζεστό φθινόπωρο και σε
ποτιστικά αγροτεμάχια. Η ξήρανση θα πρέπει να γίνεται σε σκιερό μέρος
όπου επικρατούν όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τυχόν ξήρανση στο χωράφι
έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας.
Απόδοση – Παραγόμενη βιομάζα: Η απόδοση βιομάζας είναι περίπου
1.500 – 1.900 kg/στρ. Η διάρκεια της καλλιέργειας φτάνει τα 10-12 χρόνια και
πλήρη απόδοση επιτυγχάνεται από τον 2ο χρόνο.
Αιθέρια έλαια – Βιολογικές ιδιότητες: Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό,
μελισσοτροφικό, γνωστό από την αρχαιότητα. Περιέχει αιθέριο έλαιο, η
περιεκτικότητα του οποίου ποικίλει ανάλογα με το είδος και την περιοχή. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι η ελληνική ρίγανη (Origanum vulgare subsp. hirtum) έχει
γενικά υψηλή περιεκτικότητα και σε αυτοφυή φυτά από ορισμένες περιοχές
της Ελλάδας έχει καταγραφεί η υψηλότερη απόδοση σε αιθέριο έλαιο
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παγκοσμίως. Κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου είναι θυμόλη, καρβακρόλη,
π-κυμένιο, γ-τερπινένιο, κ.ά. Έχει ευρεία χρήση ως καρύκευμα στη
μεσογειακή μαγειρική. Χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό, αντισπασμωδικό,
άφυσο

(ανακουφιστικό

εμμηναγωγό,

κατά

των

αποχρεμπτικό,

εντερικών

διεγερτικό,

ζυμώσεων),
στομαχικό,

χολαγωγό,
τονωτικό.

Χρησιμοποιούνται τα φύλλα και οι ταξιανθίες. Λαμβάνεται εσωτερικά σε
κρυολογήματα,

γρίπη,

ήπιες

εμπύρετες

ασθένειες,

δυσπεψία,

δυσμημνόρροια. Είναι ισχυρό καταπραϋντικό και δεν πρέπει να λαμβάνεται σε
μεγάλες δόσεις, αν και τα ήπια τσάγια βοηθούν σε έναν ήρεμο ύπνο.
Εξωτερικά, χρησιμοποιείται το αιθέριο έλαιο του φυτού για εντριβές σε
περιπτώσεις βρογχίτιδας, άσθματος, αρθρίτιδας και μυϊκού πόνου. Μερικές
σταγόνες αιθερίου ελαίου συχνά ανακουφίζουν τον πονόδοντο.
3.

Κρίταμο,

Crithmum

maritimum

L.

(οικογένεια

Apiaceae

ή

Umbelliferae)
Μορφολογία: Είναι πολυετές, ριζωματώδες αλόφυτο (αντέχει στα άλατα), με
βλαστούς που φτάνουν σε ύψος 20-50 cm. Οι γραμμωτοί ανορθωμένοι ή
πλάγιοι βλαστοί είναι αποξυλωμένοι στη βάση τους και διακλαδίζονται στο
πάνω τμήμα τους. Τα φύλλα είναι λεία, σαρκώδη και πολυσχιδή. Τα άνθη
είναι μικρά με κιτρινοπράσινα πέταλα και αναπτύσσονται σε ταξιανθία σκιάδιο
με 8-36 ακτίνες. Ο καρπός αποτελείται από δύο μερικάρπια.
Ανθοφορία: Ανθίζει από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο.
Βιότοπος και εξάπλωση: Είναι αυτόχθονο φυτό των χωρών της Μεσογείου,
της Μαύρης Θάλασσας και της δυτικής Ευρώπης και αυτοφύεται σε
παραθαλάσσιες περιοχές, πάνω σε βραχώδη υποστρώματα που δέχονται
ψεκασμό θαλασσινού νερού.
Πολλαπλασιασμός: Μπορεί να πολλαπλασιαστεί με “σπόρο”, πρέπει όμως
να δημιουργηθούν μητρικές φυτείες για τη συλλογή σπερμάτων με σκοπό την
αγενή αναπαραγωγή αλλιώς δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η εύρεση του
αριθμού

των σπόρων

που

απαιτούνται

για

την

εγκατάσταση

ενός

αγροτεμαχίου. Ως υπόστρωμα ριζοβολίας χρησιμοποιείται μίγμα τύρφης και
περλίτη (1:3).Ο πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα είναι εφικτός, αλλά το
ποσοστό ριζοβολίας κυμαίνεται γύρω στο 60-70% με τη χρήση ορμόνης
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ριζοβολίας για ποώδη μοσχεύματα. Αναπαράγεται με επιτυχία με τη μέθοδο
της ιστοκαλλιέργειας. Η μέθοδος αυτή δίνει γρήγορα φυτά που είναι απολύτως
υγιή για την εγκατάστασή τους στον αγρό, ωστόσο λόγω του υψηλού κόστους
του μπορεί να είναι ασύμφορο να φυτευτεί όλη η έκταση με τέτοιο υλικό. Μετά
την εγκατάσταση μέρους της καλλιέργειας, οι παραγωγοί μπορούν να
δημιουργήσουν δικά τους φυτά είτε με “σπόρο” είτε με παραφυάδες.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Απαιτείται βαθύ όργωμα κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Σε περίπτωση συμβατικής καλλιέργειας, απαιτείται
λίπανση (50 kg/στρ.) με λίπασμα σύστασης σε Ν-Ρ-Κ, 11-15-15. Για
βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά ή
σκευάσματα εγκεκριμένα για βιολογικές καλλιέργειες. Ψιλοχωμάτισμα θα
πρέπει να προηγηθεί της φύτευσης.
Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η εγκατάσταση γίνεται την άνοιξη με φυτά
ηλικίας τουλάχιστον δύο μηνών. Τα φυτάρια φυτεύονται σε αποστάσεις 0,30
m μεταξύ των γραμμών και 0,60 – 0,70 m επί της γραμμής και ποτίζονται
αμέσως. Η επιθυμητή πυκνότητα φύτευσης είναι 3.000-4.000 φυτά/στρ.
Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Προτιμά βραχώδη, παραθαλάσσια και
αμμουδερά μέρη. Έχει περιορισμένη ανάγκη σε υγρασία και υψηλές ανοχές
στην αλατότητα. Μπορεί να επιλεχθεί για αξιοποίηση περιοχών με αλατούχα
υποβαθμισμένα εδάφη, αρκεί να στραγγίζουν καλά.
Άρδευση: Η άρδευση δεν είναι απαραίτητη, όταν όμως εφαρμοσθεί, η
ανάπτυξη του φυτού είναι μεγαλύτερη.
Εχθροί – Ασθένειες: Δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερες προσβολές από
εχθρούς και ασθένειες, εκτός από κάποιες περιστασιακές προσβολές από
αφίδες (ψείρες) και κάποιες μυκητολογικές ασθένειες σε υγρές περιοχές, οι
οποίες αντιμετωπίζονται κατά περίσταση ανάλογα με τον τρόπο καλλιέργειας
(βιολογική ή μη).
Συγκομιδή – Ξήρανση: Συλλέγονται οι τρυφερές κορυφές, που αποτελούν το
εδώδιμο τμήμα όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για κονσερβοποίηση ή
νωπή κατανάλωση και όλο το υπέργειο τμήμα με τις ταξιανθίες όταν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή εκχυλίσματος. Είναι εφικτή η συγκομιδή σε
δύο ή τρεις περιόδους: η πρώτη τον Μάϊο-Ιούνιο, η δεύτερη τον ΙούλιοΑύγουστο και το φθινόπωρο.
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Απόδοση - Παραγόμενη βιομάζα: Η απόδοση σε νωπό βάρος μπορεί να
φτάσει τα 1.000-1.300 kg/στρ., (335 g /φυτό κατά μέσο όρο) για μια
συγκομιδή, ενώ αν πραγματοποιηθεί και δεύτερη ή τρίτη συγκομιδή, η
στρεμματική απόδοση είναι μεγαλύτερη. Η σχέση νωπού/ξηρού βάρους είναι
1:4. Ο αριθμός ταξιανθιών μπορεί να φτάσει τις 40 ανά φυτό.
Αιθέρια έλαια – Βιολογικές ιδιότητες: Είναι φυτό γνωστό από την
αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Εθνοφαρμακολογικά δεδομένα
υποδηλώνουν την χρήση του στη λαϊκή θεραπευτική ως αντισκορβουτικό και
διουρητικό,

λόγω

της

μεγάλης

περιεκτικότητάς

του

σε

βιταμίνη

C,

καροτενοειδή και φαινολικές ενώσεις (φλαβονοειδή,φαινολικά οξέα). Τα
σαρκώδη φύλλα του χρησιμοποιούνται ως καρύκευμα. Επίσης, έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο. Τα σπέρματά του περιέχουν αξιόλογες
ποσότητες σε λάδι, δυνητικώς βρώσιμο, λόγω του ότι η σύστασή του σε
λιπαρά οξέα είναι παρόμοια με του ελαιόλαδου.
Με βάση διάφορες εργασίες που έχουν δημοσιευθεί, τα υδατικά εκχυλίσματα
του

κρίταμου

περιέχουν

μεταξύ

άλλων

φαινολικών

ουσιών

κυρίως

χλωρογενικό οξύ (υδροξυκινναμικό οξύ) και παράγωγά του. Μάλιστα
θεωρείται ότι είναι μια σημαντική πηγή της αντιοξειδωτικής αυτής ουσίας, η
οποία έχει επιπλέον αντιικές, αντιφλεγμονώδεις και ανοσολογικές ιδιότητες.
Μέλισσα ή μελισσόχορτο ελληνικό, Melissa officinalis L. subsp.
altissima (Sm.)
Archangeli (οικογένεια Labiatae)
Μορφολογία:

Είναι

αρωματική,

πολυετής

πόα

με

τριχώματα

και

ανορθωμένους πολύκλαδους βλαστούς που διακλαδίζονται και φτάνουν σε
ύψος τα 130 cm. Τα φύλλα είναι ωοειδή, με περιθώρια που φέρουν
αποστρογγυλεμένους ακιδωτούς οδόντες. Τα άνθη αναπτύσσονται σε
σπονδυλωτή ταξιανθία (6-10 άνθη ανά σπόνδυλο), με βράκτια και βρακτίδια.
Η συμπέταλη στεφάνη είναι λευκή ή ωχρορόδινη.
Ανθοφορία: Ανθίζει από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο.
Εξάπλωση και βιότοπος: Είναι αυτόχθον φυτό στην νότια Ευρώπη, τα
Βαλκάνια και παραμεσογειακές χώρες έως τον Καύκασο και έχει εγκλιματιστεί
ως αλλόχθον σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοφύεται σε υψόμετρα
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από 0-900 m και απαντά σε δασικές εκτάσεις και θαμνότοπους, σε ρυάκια και
υγρές θέσεις σε πλευρές δρόμων και καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Πολλαπλασιασμός:

Χρησιμοποιείται

αγενής

πολλαπλασιασμός

με

μοσχεύματα και υπόστρωμα ριζοβολίας με μίγμα τύρφης και περλίτη (1:3).
Χρήση ορμόνης ριζοβολίας ΙΒΑσυγκέντρωσης 2000 ppm δίνει ομοιόμορφα
ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα και συγχρονισμό ριζοβολίας. Η διατήρηση των
μοσχευμάτων γίνεται σε υδρονέφωση (90% σχετική υγρασία) για τουλάχιστον
14 ημέρες. Ο εγκλιματισμός των ριζοβολημένων μοσχευμάτων γίνεται με
σταδιακή μείωση της σχετικής υγρασίας σε διάστημα 15 ημερών.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Απαιτείται βαθύ όργωμα κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Σε περίπτωση συμβατικής καλλιέργειας, απαιτείται
λίπανση (50 kg/στρ) με λίπασμα σύστασης σε Ν-Ρ-Κ, 11-15-15. Για βιολογικές
καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα
εγκεκριμένα για βιολογικές καλλιέργειες. Ψιλοχωμάτισμα θα πρέπει να
προηγηθεί της φύτευσης.
Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευση γίνεται μέσα φθινοπώρου, μετά
τις πρώτες βροχές ή εναλλακτικά στις αρχές άνοιξης, μετά το πέρας των
παγετών. Η πυκνότητα φύτευσης είναι 3.200 - 4.000 φυτά ανά στρέμμα (0,70
έως 1 m μεταξύ των γραμμών και 0,30 - 0,40 m επί των γραμμών). Οι
αποστάσεις μεταξύ των γραμμών καθορίζονται από τα καλλιεργητικά εργαλεία
των παραγωγών.
Εδαφικές απατήσεις – Λίπανση: Προσαρμόζεται σε ποικίλα εδάφη με καλή
στράγγιση και προτιμά εύρος pH 6 - 7,5. Απαιτείται αζωτούχος λίπανση σε
δύο δόσεις (περίπου 10-15 μονάδες), μια τον Φεβρουάριο πριν την έναρξη
της βλάστησης και μια μετά την πρώτη κοπή. Η λίπανση καλύτερα να
εφαρμόζεται με το νερό της άρδευσης. Σε περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας
χρησιμοποιούνται

ανάλογα

σκευάσματα

εγκεκριμένα

για

βιολογική

καλλιέργεια.
Άρδευση: Εξαρτάται από την περιοχή καλλιέργειας (γενικά έχει αυξημένες
ανάγκες νερού). Συνίσταται η φύτευση σε ποτιστικά αγροτεμάχια και η
άρδευση με σταλακτοφόρους σωλήνες. Άρδευση θα πρέπει να ακολουθήσει
οπωσδήποτε μετά την πρώτη συγκομιδή. Σε πρακτική βάση, από τον Ιούλιο
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έως τον Αύγουστο απαιτεί 2-3 ποτίσματα ανά 20 ημέρες, σε περίπτωση
ανομβρίας.
Εχθροί – Ασθένειες: Είναι γενικά ανθεκτικό φυτό και ορισμένες φορές
προσβάλλεται από αφίδες, ωίδιο και εμφανίζει σηψιρριζίες. Σε πιο ζεστές
περιοχές προσβάλλεται από τετράνυχο.
Συγκομιδή – Ξήρανση: Η συγκομιδή γίνεται λίγο πριν την έναρξη της
άνθισης, εποχή στην οποία η σύσταση των αιθέριων ελαίων βρίσκεται στην
καλύτερη αναλογία. Μετά την έναρξη της άνθισης η σύσταση των αιθέριων
ελαίων μεταβάλλεται και η ποιότητα υποβαθμίζεται. Μπορούν να γίνουν μέχρι
τρεις συγκομιδές το χρόνο: η 1η στα τέλη Μαΐου, η 2η τέλος Ιουλίου–αρχές
Αυγούστου και η 3η τέλος Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που οι καιρικές
συνθήκες το επιτρέπουν. Η ξήρανση απαιτεί μεγάλη προσοχή. Συνθήκες
ξήρανσης υψηλών θερμοκρασιών (>35οC) και υψηλής ατμοσφαιρικής
υγρασίας μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη καταστροφή της συγκομιδής.
Απόδοση – Παραγόμενη βιομάζα: Τον 1ο χρόνο, σε περίπτωση
φθινοπωρινής φύτευσης, η στρεμματική απόδοση είναι έως 1.000 kg/στρ.
νωπής βιομάζας, σε δύο συγκομιδές. Από τον 2ο χρόνο η απόδοση είναι
1.300 - 1.500 kg/στρ., με σχέση ξηρού και νωπού βάρους 1:3,5. Συνεπώς, η
απόδοση σε ξηρή δρόγη φτάνει έως 500 kg/στρ. ετησίως. Η διάρκεια της
καλλιέργειας ανέρχεται στα 6-8 χρόνια.
Αιθέρια έλαια – Βιολογικές ιδιότητες: Περιέχει αιθέριο έλαιο σε μικρή
περιεκτικότητα με κύρια συστατικά κιτράλη, κιτρονελλάλη, λιναλοόλη και
γερανιόλη. Χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία

και στην

παρασκευή

ηδύποτων. Υπάρχουν διαθέσιμες κρέμες που περιέχουν εκχύλισμα του φυτού
για την θεραπεία του ιού του απλού έρπητα. Γνωστά μη πτητικά συστατικά
περιλαμβάνουν απλά φαινολικά οξέα, κυρίως ροσμαρινικό οξύ, καφεϊκό οξύ,
χλωρογενικό οξύ, και μετριλικό οξύ, φλαβονοειδή όπως λουτεολίνη, απιγενίνη
και τα παράγωγά τους, μονοτερπενικούς γλυκοσίδες, τριτερπένια, όπως
ουρσολικό

και

ολεανολικό

οξέα

και

τανίνες.

Διαφορετικά

συστατικά

συμβάλλουν στις διάφορες φαρμακολογικές δράσεις του φυτού. Αποτελεί
παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για την ανακούφιση
ήπιων συμπτωμάτων ψυχικού στρες – υπναγωγό, για συμπτωματική
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θεραπεία

ήπιων

γαστρεντερικών

διαταραχών

(περιλαμβανομένου

του

τυμπανισμού και του μετεωρισμο

4. Krana- Cornus mas

Μορφολογία: Η κρανιά είναι μακρόβιο και μειωμένων γενικών απαιτήσεων
δασικό δένδρο, διότι αναπτύσσει ευρύ και ισχυρό ριζικό σύστημα και αντέχει
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (<-35οC). Η ταχύτητα ανάπτυξης των φυτών
είναι αργή (30-60 εκ. ανά έτος), όμως η διάρκεια ζωής είναι μεγάλη (έως 150
έτη). Αναπτύσσει ισχυρές παραφυάδες και μεταφυτεύεται δύσκολα. Τα φύλλα
είναι ελλειπτικά (2-6 εκ. μήκος και 1-4 εκ. πλάτος).
Ανθοφορία: χρώμα των φύλλων το θέρος είναι ανοικτό έως σκούρο πράσινο
και το φθινόπωρο αλλάζει σε διάφορα χρώματα (πορτοκαλί, ροδοκόκκινο).
Το φυτό ανθίζει τον χειμώνα, μετά τις Αλκυονίδες ημέρες (ΦεβρουάριοςΜάρτιος), τα άνθη είναι κίτρινα και φύονται σε ταξιανθίες. Το χρώμα του
φλοιού κυμαίνεται από καφέ έως ανοικτό μαύρο. Ο καρπός είναι στενόμακρος
(7-15 χιλιοστά) ή στρογγυλός, απαλός κόκκινος στην αρχή και βαθυκόκκινος,
όταν ωριμάζει. Στην Ελλάδα ωριμάζει τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο (ανάλογα
με τις κλιματολογικές συνθήκες). Η παραγωγή καρπών αρχίζει από το έκτο
έτος και σταδιακά αυξάνεται.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρόΕίναι είδος υγρόφιλο, μπορεί να
καλλιεργηθεί σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές (υψόμετρο >400 μ.), με
επαρκείς βροχοπτώσεις (ετήσιο ύψος βροχής >600 χλσ.) και στη χώρα μας
απαντάται σε διαφορετικά εδάφη (αμμώδη έως πηλώδη, όξινα, ουδέτερα,
αλκαλικά). Όμως, ευδοκιμεί και αναπτύσσεται ταχύτερα σε υγρά, ελαφρά και
τυρφώδη εδάφη. Οι κύριες εδαφολογικές αναλύσεις που χρειάζονται για την
καλλιέργεια του φυτού, είναι η οξύτητα του εδάφους (pH), η μηχανική ανάλυση
(περιεκτικότητα σε άμμο, ίλυ και άργιλλο) και η οργανική ουσία. Ενδείκνυται
να γίνονται πλήρεις εδαφολογικές αναλύσεις, ώστε να γνωρίζουμε και τις
απαιτήσεις του φυτού και σε άλλα χρήσιμα στοιχεία (ιχνοστοιχεία, βαριά
μέταλλα κ.ά.) Απαιτεί ηλιοφάνεια, αλλά δύναται να ευδοκιμήσει και σε ημίσκια
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περιβάλλοντα. Η κρανιά αντέχει σε παγετούς, όμως επηρεάζεται από υψηλές
θερμοκρασίες (καύσωνες >40oC). Τέλος, πρέπει να ποτίζεται το καλοκαίρι,
ιδιαίτερα στα πρώτα τρία έτη μετά τη φύτευση (κατά προτίμηση με στάγδην
άρδευση).
Συγκομιδή – επεξεργασία: Η συγκομιδή των καρπών της κρανιάς για την
Ελλάδα γίνεται τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, χειρωνακτικά από το δένδρο
ή από το έδαφος (με δίχτυα ή με δόνηση των κλαδιών). Οι καρποί
διατηρούνται νωποί σε ψυγεία (2οC) για διάστημα δύο μηνών ώστε να
πωλούνται ως νωποί, σε καταψύκτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και
πωλούνται ως κατεψυγμένοι. Επί πλέον, οι καρποί αφού αποξηρανθούν
μπορούν να πωληθούν σε μορφή σταφίδας. Επίσης, οι καρποί μπορούν να
μεταποιηθούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και
οικονομικής σημασίας, όπως μαρμελάδες, χυμούς, σιρόπι, λικέρ κ.ά.
Σημαντικό οικονομικό όφελος μπορεί να προκύψει με τη μετατροπή των
εκχυλισμάτων των καρπών κρανιάς σε φαρμακευτικές ουσίες για την
καταπολέμηση πολλών ασθενειών.
Αποδόσεις: Το κόστος ανά στρέμμα είναι χαμηλό. Το πρώτο έτος
επιβαρύνεται με την αγορά των φυταρίων και κάποια περίφραξη για να
προστατεύονται τα φυτά από τα ζώα. Τα δενδρύλλια (εάν είναι ηλικίας 3 ετών)
μετά από τέσσερα έως έξι έτη, ανάλογα με την ποικιλία του φυτού, τις
κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, θα αρχίσουν να καρποφορούν και η
παραγωγή αυξάνεται σταδιακά ανά έτος (το μέγιστο της παραγωγής αρχίζει
μετά το 10ο έτος). Το κόστος αγοράς των φυταρίων κυμαίνεται ανάλογα με
την ηλικία (3-5 ευρώ σε σημερινές τιμές). Θα πρέπει να φυτεύονται διετή ή
τριετή φυτάρια (και όχι μονοετή), ώστε να έχουμε καλύτερη προσαρμογή στις
εδαφικές και κλιματικές συνθήκες. Σήμερα, σε διεθνές επίπεδο οι εκτάσεις
που καλλιεργούνται με κρανιά δεν είναι μεγάλες, αν και η ζήτηση σε καρπούς
και μεταποιημένα προϊόντα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Τα φυτά, όταν
φυτεύονται σε αποστάσεις 5χ4 μ., είναι 50/στρέμμα. Όταν στο αγρόκτημα
τηρηθούν

οι

απαιτούμενες

καλλιεργητικές

φροντίδες

(απομάκρυνση

ανταγωνιστικής βλάστησης, πότισμα κατά τη θερινή περίοδο, κλάδεμα των
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ξερών κλαδιών του φυτού και εμπλουτισμός με κοπριά), μετά από έξι έτη θα
αρχίσει η παραγωγή να είναι υψηλή. Η απόδοση σε καρπούς κατά μέσο όρο
κυμαίνεται από 10 έως 60 κιλά/φυτό (ανάλογα με την ηλικία), ήτοι 500 έως
3.000 κιλά/στρέμμα. Οι τιμές πώλησης των καρπών της κρανιάς στη διεθνή
αγορά (Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία) κυμαίνονται από 4-6 ευρώ/κιλό οι νωποί, 57 ευρώ/κιλό οι κατεψυγμένοι και 15-25 ευρώ/κιλό οι αποξηραμένοι. Οι χυμοί
από 7-8 ευρώ/λίτρο και το λικέρ από 40-80 ευρώ/λίτρο.
Mirtila -Vaccinium myrtillus
Μορφολογία: Το Δενδρώδες Mύρτιλο είναι θάμνος με ύψος 1,5-1,8 μέτρα
που προτιμά περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια, αλλά μπορεί να ανεχθεί και τη
μερική σκίαση. Η επικονίαση των ανθέων του μύρτιλου εξασφαλίζεται με τα
έντομα και κυρίως με τις μέλισσες.
Εποχή – πυκνότητα φύτευσης: Η φύτευση του δενδρώδους μύρτιλου
γίνεται κατά προτίμηση στα τέλη του χειμώνα-άνοιξη. Σε περιοχές όμως της
κεντρικής, νότιας και νησιωτικής Ελλάδος μπορεί να φυτευτεί την περίοδο
Οκτωβρίου-Μαρτίου. Τα φυτά μπορούν να είναι σε γλάστρες, ή να είναι
γυμνόριζα. Αν είναι σε γλάστρες είναι δυνατή η φύτευση του όλο το χρόνο
εκτός σε περιόδους με πάρα πολύ ζέστη ή πάρα πολύ κρύο. Θα πρέπει
κανείς να έχει υπόψη του ότι, οι ρίζες του μύρτιλλου είναι πολύ λεπτές και
αποξηραίνονται πολύ εύκολα όταν ευρίσκονται απροστάτευτες στον αέρα. Το
φυτό είναι ανθεκτικό πολύ στο ψύχος, μπορεί να επιζήσει σε θερμοκρασίες 28ο C ή και ακόμη χαμηλότερες .Οι ρίζες του Μύρτιλου, είναι λεπτές και
νηματώδεις δεν έχουν απορροφητικά τριχίδια. Λόγω της επιφανειακής
ανάπτυξης του ριζικού συστήματος απαιτείται, το έδαφος να έχει μία
ικανοποιητική υγρασία καθ’ όλη την διάρκεια της ανάπτυξης του φυτού. Εάν
δεν βρέχει πρέπει απαραιτήτως το μύρτιλλο να αρδεύεται. Το φυτό αυτό δεν
ανέχεται την ξηρασία, αλλά και η περίσσεια του νερού ιδίως κατά την περίοδο
της ωριμάνσεως των καρπών μπορεί να είναι καταστροφική. Έχει
παρατηρηθεί το σκάσιμο των καρπών κατά την περίοδο αυτή μετά από μία
έντονη βροχόπτωση. Καλή τεχνική αρδεύσεως για το μπλούμπερρυ αποτελεί
το σύστημα της στάγδην άρδευσης.
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Οι αποστάσεις φυτεύσεως ποικίλλουν από 1,0 – 1,5m επάνω στη γραμμή
φυτεύσεως και 2,0- 2,5m μεταξύ των γραμμών φυτεύσεως. Ο αριθμός των
φυτών συνήθως είναι περίπου 250 - 350 φυτά ανά στρέμμα.
Στην καλλιέργεια του Μύρτιλου χρησιμοποιούνται ορισμένα οργανικά
βελτιωτικά. Κατά τη διάρκεια της φύτευσης βάζουμε στην ρίζα του φυτού
τύρφη όπως και στο τέλος της φυτείας της κάθε ρίζας. Όταν τελειώσουμε
βάζουμε πριονίδια, που τοποθετούνται σαν εδαφοκάλυψη στην επιφάνεια του
εδάφους ή ενσωματώνονται γύρω από τα φυτά του μύρτιλλου.
Προετοιμασία εδάφους στον αγρό: Η φύτευση του μύρτιλου γίνεται κατά
προτίμηση στα τέλη του χειμώνα-άνοιξη. Σε περιοχές όμως της κεντρικής,
νότιας και νησιωτικής Ελλάδος μπορεί να φυτευτεί την περίοδο ΟκτωβρίουΜαρτίου. Οι αποστάσεις φυτεύσεως ποικίλλουν από 2,0 – 3 m μεταξύ των
γραμμών και 1,2-1,5 επί της γραμμής, ανάλογα με τη ζωηρότητα της ποικιλίας
και τις εδαφικές συνθήκες.
Κλάδεμα: Τα πρώτα τέσσερα χρόνια μετά το φύτεμα γίνεται ένα ελαφρό
κλάδεμα που συνίσταται κυρίως στο "άνοιγμα" του φυτού. Μετά το πέμπτο
έτος, το κλάδεμα του μπλούμπερρυ συνίσταται στην απομάκρυνση των
ασθενικών, των μη παραγωγικών αλλά και των πολύ λεπτών βλαστών. Οι
βλαστοί

με

μεγαλύτερη

ηλικία

θεωρούνται

ότι

έχουν

μειωμένη

παραγωγικότητα. Καλό είναι να κλαδεύεται και να απομακρύνεται ένας
βλαστός σε κάθε 6 παλαιούς βλαστούς ηλικίας άνω των δύο ετών
Πολλαπλασιασμός: Το Μύρτιλο πολλαπλασιάζεται με σπόρους, με χλωρά
και ξυλώδη μοσχεύματα και με την in vitro καλλιέργεια.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας,
το μύρτιλο καλλιεργείται κυρίως σε 16 χώρες. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη
θέση των παραγωγών χωρών με το 52% της παγκόσμιας παραγωγής. Στη
δεύτερη θέση βρίσκεται ο Καναδάς με το 32% της παγκόσμιας παραγωγής,
ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες Πολωνία, Ολλανδία και
Ουκρανία.
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Εχθροί – Ασθένειες: Συνήθως καταπολεμούνται με τοποθέτηση φυτικών
υπολειμμάτων επί της γραμμής ή εφαρμόζεται ζιζανιοκτονία επί της γραμμής
και καλλιέργεια του εδάφους μεταξύ των γραμμών.
Συγκομιδή: Η συγκομιδή των καρπών που προορίζονται για νωπή
κατανάλωση γίνεται με το χέρι, ενώ όταν πρόκειται να οδηγηθούν στη
μεταποίηση ή να καταψυχθούν συγκομίζονται με μηχανές.
Αποδόσεις: Σε πλήρη καρποφορία τα φυτά εισέρχονται στο πέμπτο έτος,
παράγουν επί 15-20 έτη.

Επεξεργασία (Processing)

Τα συγκομισθέντα φυτικά υλικά Φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών θα
πρέπει να μεταφερθούν από το χωράφι σε έναν ενδιάμεσο σταθμό για την
επεξεργασία και την συνεργασία του.
Ο στόχος και οι επιδιώξεις είναι να ληφθεί ένα τελικό προϊόν:
•

Όσο το δυνατόν εγγύτερα στο επιθυμητό τελικό προϊόν- χρώμα, οσμή,
ελάχιστη % περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ύλες κλπ

•

Σωστό, ιδιαίτερο και κατάλληλο προς τον τελικό χρήστη

•

Εύκολο στην ξήρανση (θρυμματισμός)

•

Καλής ποιότητας (χρώμα, αιθέριο έλαιο κλπ)

Όσον αφορά στον χώρο επεξεργασίας των αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών μετά την συγκομιδή είναι προτιμότερο να είναι όσο το δυνατό πιο
κοντά στις καλλιέργειες (Κατσιώτης και Χατζοπούλου,2010).
Υποδοχή
Κατά τη μεταφορά του χλωρίου φυτικού υλικού στο χώρο αναμονής προς
επεξεργασία θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν
αλλοιώσεις.
Κοπή
Πρόκειται για τον χειρισμό που επιδιώκει την διευκόλυνση της ξήρανσης με
απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών ώστε να καθίσταται το υλικό ομοιογενές.
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Πλύση
Ορισμένα μέρη των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών απαιτούν καθαρισμό
για να απομακρυνθούν το χώμα και άλλα άχρηστα υλικά.
Ειδικότερα, πλένονται με νερό
•

Όλα τα είδη ριζών

•

Ολόκληρα τα φυτά

•

Κοντά υπέργεια τμήματα

•

Φυτά που προορίζονται για κατάψυξη ή για γρήγορη εστίαση

Ζεμάτισμα φυτικού υλικού
Το ζεμάτισμα είναι ένας γενικός όρος για τις διάφορες διαδικασίες θερμικής
επεξεργασίας (70-105ο C). H διαδικασία ζεματίσματος θα πρέπει να
βελτιστοποιείται κατά περίπτωση (Κατσιώτης και Χατζοπούλου,2010).
Επεξεργασία μετά την ξήρανση
Όταν η ξήρανση έχει τελειώσει, με μια εμπεριεχόμενη υγρασία γύρω στο 10%
το φυτικό υλικό έχει καταστεί τραχύ και εύθραυστο. Επομένως είναι έτοιμο να
υποστεί μια σειρά επεξεργασιών ανάλογα με το είδος του και τον εμπορικό
του προορισμό (Κατσιώτης και Χατζοπούλου,2010)
•

Δόνηση

•

Κατάτμηση

•

Ταξινόμηση

•

Συσκευασία

Συνολικά όσον αφορά στην επεξεργασία, οι κυριότερες χρήσεις των
αρωματικών φυτών είναι είτε για το φυτικό υλικό, ξερό ή χλωρό, είτε για το
αιθέριο έλαιο. Επομένως τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά δύναται να
είναι φρέσκα, ξηρά, κατεψυγμένα και με απόσταξη (που προκύπτει η
παραγωγή ελαίου). Ένας από τους πιο δεδομένους τρόπους χρήσης είναι σε
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αποξηραμένα φύλλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ροφημάτων
στη

βιομηχανία

τροφίμων

και

ποτών,

στην

κονσερβοποιεία,

στη

ζαχαροπλαστική καθώς και για τη λήψη ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών.
Τα αρωματικά φυτά στη μαγειρική (μπαχαρικά) χρησιμοποιούνται είτε
φρεσκοκομμένα είτε ξερά ή αλεσμένα. Γενικά τα ξερά αρωματικά φυτά έχουν
ένα περισσότερο συμπυκνωμένο άρωμα από τα φρέσκα. Παράδειγμα
αρωματικών φυτών που δίνουν δρόγη είναι: ο μαϊντανός, ο άνηθος, ο
δυόσμος, ο βασιλικός, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το μάραθο, το θρούμπι, το
μελισσόχορτο, η μαντζουράνα, το κρεμμύδι, ο κορίανδρος, το γλυκάνισο, η
ρίγανη, η λουΐζα, το σκόρδο, το φασκόμηλο (Χασιώτης 2006).
Σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης υπάρχουν επίσης για τη λήψη φυτικών
χρωστικών ουσιών (φλαβονοειδή, καροτονοειδή, χλωροφύλλες κλπ) που
παίρνονται από αρωματικά φυτά και χρησιμοποιούνται στη χρώση τροφίμων
σε αντικατάσταση των συνθετικών χρωστικών. Ωστόσο ιδιαίτερα διαδεδομένη
είναι η χρήση των αιθέριων ελαίων, ουσιών δηλαδή που εξάγονται με
διάφορες μεθόδους από τα αρωματικά φυτά (Χασιώτης 2006).
Επομένως τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά χρησιμοποιούνται ως
νωπά ή ξηρά φυτικά υλικά -ως έχουν ή ύστερα από σχετική κατεργασία- ή
προορίζονται για περαιτέρω προϊόντα μεταποίησης - υψηλής προστιθέμενης
αξίας (αιθέρια έλαια, ή άλλες βιοδραστικές ουσίες).
Κάθε αιθέριο έλαιο έχει χαρακτηριστική οσμή και ξεχωριστές ιδιότητες που
οφείλονται στα συστατικά του τα οποία μπορεί να είναι εκατοντάδες. Δεν
υπάρχει μια ικανοποιητική εξήγηση σχετικά με το ρόλο των αιθέριων ελαίων
στο φυτό ή σχετικά με το γιατί τα αρωματικά φυτά αναπτύσσουν ουσίες που
μπορεί να εξαχθούν από αυτά με τη μορφή αιθέριων ελαίων. Έχουν
διατυπωθεί

διάφορες

ερμηνείες

που

περισσότερο

έχουν

χαρακτήρα

«χρηστικότητας» έτσι τα αιθέρια έλαια στα φυτά:α) προσελκύουν τα έντομα
που συλλέγουν γύρη και βοηθούν έτσι στην αναπαραγωγή των φυτών με την
επικονίαση. β) επιδρούν στη βλάστηση και εδραίωση άλλων φυτών γύρω από
αυτά επιδρώντας με χημικό τρόπο στη βλαστικότητα των σπόρων. γ) με τις
χημικές ουσίες που περιέχουν προστατεύουν τα φυτά απέναντι σε διάφορα
ανεπιθύμητα μικρόβια, μύκητες, έντομα και ζώα (Χασιώτης 2006).
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Το χαρακτηριστικό άρωμα κάθε αιθέριου ελαίου είναι η συνισταμένη όλων των
συστατικών του, από τα οποία μερικά παίζουν σπουδαίο ρόλο στον τελικό
τόνο αυτού. Έτσι σε μερικά αιθέρια έλαια η παρουσία ενός συστατικού σε
αναλογία 1% ή και μικρότερη, έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του αρώματος.
Ως παράδειγμα αναφέρουμε το αιθέριο έλαιο που περιέχουν οι φλούδες του
λεμονιού στο οποίο αν και υπάρχουν πολλά κύρια συστατικά (λεμονένιο 90%
περίπου) ή παρουσία σε μικρή ποσότητα άλλων συστατικών (λιναλοόλη
κλπ.), αλλάζουν το άρωμα, που θα είχε αυτό αν δεν υπήρχαν τα
προαναφερθέντα συστατικά (Κουτσός,2007).
Γενικά τα συστατικά των αιθέρων ελαίων χωρίζονται σε δυο μεγάλες ομάδες.
Στα οξυγονούχα και στα μη οξυγονούχα. Στα πρώτα περιλαμβάνονται οι
αλκοόλες, οι αλδεΰδες, οι κετόνες, οι φαινόλες, τα οξέα, οι εστέρες κλπ. που
είναι τα συστατικά στα οποία οφείλεται το χαρακτηριστικό άρωμα των
αιθέριων ελαίων. Στα δεύτερα περιλαμβάνονται οι υδρογονάνθρακες που είναι
τα «άχρηστα» συστατικά των αιθέριων ελαίων, αφού η συμβολή τους στο
άρωμα τους είναι μικρή ή μηδαμινή.
Τα κυριότερα από τα οξυγονούχα συστατικά είναι:
Αλκοόλες:

Λιναλοόλη,

γερανιόλη,

κιτρονελλόλη,

νερόλη,

τερπινεόλη,

πουλεγόλη, μενθόλη, πιπεριτόλη, καρβεόλη, βορνεόλη κλπ.
Αλδεΰδες: Κιτράλη, κιτρονελλάλη, φελλανδράλη, μυρτενάλη,
σαφρανάλη κλπ.
Κετόνες: Μενθόνη, πουλεγόνη, καρβόνη, πιπεριτόνη, καμφορά κλπ.
Φαινόλες: Θυμόλη, καρβακρόλη, ανηθόλη, ευγενόλη, κλπ.
Οξέα: Διάφορα οργανικά οξέα ενωμένα συνήθως με αλκοόλες σε εστέρες.
Εστέρες:

Οξικός

γερανυλεστέρας,

οξικός

λιναλυλεστέρας,

οξικός

κιτρονελλυλεστέρας, οξικός μενθυλεστέρας κλπ. Από όλα τα παραπάνω
συστατικά, εκείνα που συμβάλλουν πιο πολύ στο άρωμα των αιθέριων ελαίων
είναι οι εστέρες. (Δαφερέρα Δ.,2003).
Εξάλλο από τα μη οξυγονούχα συστατικά τα κυριότερα είναι τα μονοκυκλικά
και δικυκλικά τερπένια (λεμονένιο, πινένιο, καμφένιο κλπ.).
Το αιθέριο έλαιο κάθε φυτού έχει διαφορετική σύνθεση σε κάθε στάδιο
αναπτύξεώς του. Έτσι για παράδειγμα συγκριτικές αναλύσεις αιθέριων
ελαίων, που πάρθηκαν στην αρχή και το τέλος της βλαστικής περιόδου στην
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περίπτωση της μέντας, έδειξαν μεγάλες διαφορές στην χημική σύστασή τους,
επίσης διαφορές παρατηρούνται και στο αιθέριο έλαιο νεαρών και ώριμων
φύλλων του ίδιου φυτού (Κουτσός,2007).

Παραλαβή των αιθέριων ελαίων
Τα αιθέρια έλαια παραλαμβάνονται από τα αρωματικά φυτά με διάφορες
μεθόδους. Για την εκλογή της κατάλληλης μεθόδου λαμβάνονται υπόψη τα
εξής:
1) Το είδος και το τμήμα του φυτικού υλικού (γιασεμί, μέντα, άνθη, βλαστοί,
φύλλα, σπέρματα κλ.π.).
2) Η περιεκτικότητα του φυτού σε αιθέρια έλαια.
3) Η αξία (τιμή) του αιθέριου ελαίου.
4) Η χημική σύνθεση των διαφόρων συστατικών του αιθέριου ελαίου.
5) Διάφοροι άλλοι οικονομικοί κυρίως παράγοντες.
Οι μέθοδοι με τις οποίες λαμβάνονται τα αιθέρια έλαια είναι οι εξής(Χασιώτης
2006, ΥΠΑΤ.ΥΠ Α.Α.Τ. 2004):
1. Απόσταξη
 Υδροαποσταξη
 Υδροατμοαποσταξη
 Ατμοαπόσταξη
 Υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα
2. Εκχύλιση Με πτητικούς διαλύτες Με ψυχρό λίπος Με θερμό λίπος
3. Μηχανική Σύνθλιψη, απόξεση κλπ.
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1. Απόσταξη
Σ’ αυτή την ενότητα ακολουθεί η ανάλυση και ο ορισμός της απόσταξης, πως
γίνεται και ποια είδη από τον συγκεκριμένο οδηγό μπορούν να επεξεργαστούν
μ’ αυτό τον τρόπο.
Η διαδικασία της απόσταξης εκτιμάται ως μια απλή, οικονομική και ευρύτατα
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την παραλαβή των αιθέριων ελαίων από όλα
σχεδόν τα αρωματικά φυτικά υλικά. Η μέθοδος αυτή με πρωτόγονες
συνθήκες, είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Σήμερα χάρη στη τεχνική
πρόοδο που σημειώθηκε και την επεξήγηση των νόμων που διέπουν τα
μίγματα των υγρών και των αερίων, η μέθοδος της αποστάξεως, τόσο από
πλευράς μηχανημάτων όσο και συνθηκών λειτουργίας τους έχει βελτιωθεί
σημαντικά και αποτελεί τη βάση κάθε βιομηχανίας αιθέριων ελαίων. Στην
απλούστερη μορφή της αποστάξεως το φυτικό υλικό βρίσκεται μέσα σ' ένα
δοχείο με νερό όπου θερμαίνεται μέχρι βρασμού, οπότε οι ατμοί που
σχηματίζονται παρασύρουν τα αιθέρια έλαια από τους ιστούς. Στη συνέχεια οι
ατμοί συμπυκνώνονται με ψύξη και υγροποιούνται, οπότε λόγω διαφοράς στο
ειδικό βάρος τα αιθέρια έλαια διαχωρίζονται από το νερό (Valderrama & Ruiz,
2018).

Είδη αποστάξεως
Η απόσταξη ανάλογα με τον τρόπο που λαμβάνει χώρα διαιρείται στα
παρακάτω τρία είδη, που θεωρητικά δεν διαφέρουν μεταξύ τους, στην πράξη
όμως παρουσιάζουν διαφορές που επιδρούν ποικιλότροπα στα λαμβανόμενα
προϊόντα.
Αναλυτικά τα είδη αυτά της αποστάξεως έχουν ως εξής (Χασιώτης 2006):
Α. Υδροαπόσταξη ή απόσταξη με νερό (water distillation)
Το είδος αυτό της αποστάξεως χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στο παρελθόν
ιδίως από τους χωρικούς, λόγω όμως των πολλών μειονεκτημάτων η
χρησιμοποίηση του περιορίσθηκε αισθητά.
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Στην υδροαπόσταξη το προς απόσταξη φυτικό υλικό τοποθετείται στον
άμβυκα αποστάξεως που περιέχει νερό. Το υλικό αυτό ανάλογα με το ειδικό
βάρος του ή θα βρίσκεται μέσα στο νερό, ή θα επιπλέει. Η θέρμανση του
άμβυκα γίνεται με φωτιά που βρίσκεται κάτω απ' αυτόν, ή με ατμό που
κυκλοφορεί μέσα σε χιτώνα που υπάρχει στα τοιχώματα του ή σε σωληνώσεις
που βρίσκονται στο πυθμένα του. Σε ειδικές περιπτώσεις για τη θέρμανση
χρησιμοποιείται ηλεκτρική αντίσταση.
Το χαρακτηριστικό στοιχείο της αποστάξεως αυτής είναι ότι το νερό και το
φυτικό υλικό έρχονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Η υδροαπόσταξη έχει
εφαρμογή κυρίως σε ορισμένα φυτικά υλικά όπως είναι οι τριμμένοι καρποί ή
ρίζες, τα ροδοπέταλα, τα άνθη των εσπεριδοειδών κλπ. τα οποία με τον
τρόπο αυτό αιωρούνται στο νερό και δεν σχηματίζουν συμπαγείς μάζες
(βώλους), όπως συμβαίνει σ' αυτά όταν χρησιμοποιείται ατμός που εισάγεται
απ' έξω. Το γέμισμα του άμβυκα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
υπάρχει στο επάνω μέρος αρκετός χώρος για να συγκεντρώνεται ο
παραγόμενος ατμός (Χασιώτης,2006).
Η ταχύτητα της αποστάξεως ρυθμίζεται από την ένταση της φωτιάς ή την
ποσότητα των ατμών που κυκλοφορούν στα τοιχώματα και τις σωληνώσεις
του άμβυκα. Στην αρχή η ταχύτητα πρέπει να είναι μικρή και στη συνέχεια
μεγάλη για να ληφθεί το μέγιστο ποσό αιθέριου ελαίου. Στην υδροαπόσταξη
πρέπει να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του φυτικού υλικού που έχει ως
αποτέλεσμα την αποσύνθεση διαφόρων συστατικών του αιθέριου ελαίου. Ο
άμβυκας αποστάξεως που χρησιμοποιείται στην υδροαπόσταξη πρέπει να
είναι μικρού σχετικά ύψους και μεγάλης διαμέτρου, ώστε να έχει μεγάλη
επιφάνεια εξατμίσεως.
Η υδροαπόσταξη παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:
1. Είναι απλή και χρησιμοποιείται εύκολα.
2. Το αποστακτικό συγκρότημα έχει μικρό κόστος κατασκευής.
3. Το συγκρότημα αυτό μεταφέρεται εύκολα.
4. Είναι κατάλληλη για απόσταξη τεμαχισμένων ή τριμμένων καρπών — ριζών
ή άλλων υλικών τα οποία είναι δύσκολα να αποσταχθούν με άλλον τρόπο.
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Εξάλλου η απόσταξη αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα τα σπουδαιότερα από τα
οποία είναι (Χασιώτης 2006):
1. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την απόσταξη και επομένως
καταναλίσκονται περισσότερα καύσιμα.
2. Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο είναι σχετικά μικρή.
3. Το αιθέριο έλαιο είναι συνήθως κατώτερης ποιότητας, λόγω αποσυνθέσεως
διαφόρων συστατικών.
Υδρο- ατιιοαπόστα£η ή απόσταξη με νερό και ατμό (water and steam
distillation)
Το είδος αυτό της αποστάξεως αντικατέστησε το προηγούμενο και
χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για μικρής
κλίμακας αποστάξεις. Είναι καλύτερο από την υδροαπόσταξη γιατί το φυσικό
υλικό που αποστάζεται δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό, αλλά
τοποθετείται σε πλέγμα (καλάθι) που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την
επιφάνεια του

58

Εικόνα1: Άμβυκας που χρησιμοποιείται στην υδρο-ατμοαπόσταξη

Το νερό θερμαίνεται με ένα από τους τρόπους που αναφέραμε στην
υδροαπόσταξη, ο δε ατμός που παράγεται μπαίνει σ’ όλη τη μάζα του φυτικού
υλικού και παρασύρει το αιθέριο έλαιο.
Η υδρο- ατμοαπόσταξη παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα, έχει όμως και
πολλά πλεονεκτήματα. Πάντως πλεονεκτεί από την υδροαπόσταξη ως προς
τα εξής:
1) Το φυτικό υλικό που αποστάζεται έρχεται σε επαφή μόνο με τον
παραγόμενο ατμό, γι’ αυτό και περιορίζεται η καταστροφή (αποσύνθεση) των
διαφόρων συστατικών του αιθέριου ελαίου.
2) Η κατανάλωση καυσίμων είναι λίγο μικρότερη.
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Απόσταξη με υδρατμούς (steam distillation)
Το είδος αυτό αν και μοιάζει με το προηγούμενο είναι πιο σύγχρονο και
χρησιμοποιείται ευρύτατα από τις βιομηχανίες με μεγάλες κυρίως αποστάξεις.
Η διαφορά του με την υδρο-ατμοαπόσταξη είναι ότι δεν υπάρχει νερό στον
πυθμένα του άμβυκα για να παραχθεί ατμός. Ο ατμός παράγεται σε ειδικό
ατμολέβητα (ατμοπαραγωγό) ή ατμογεννήτρια και στη συνέχεια εισάγεται
στον άμβυκα αποστάξεως συνήθως με πίεση μεγαλύτερη από την
ατμοσφαιρική (Γαρδέλη,2009,Βουρλιώτη,2010) .

Εικόνα 2: Άμβυκας που χρησιμοποιείται στην απόσταξη με υδρατμούς
Η εισαγωγή γίνεται με σωλήνωση που βρίσκεται στον πυθμένα του άμβυκα
και φέρει πολλές μικρές τρύπες απ’ τις οποίες ο «ζωντανός» ατμός
κατανέμεται ομοιόμορφα σ’ όλη τη μάζα του φυτικού υλικού.
Εκτός όμως από τη σωλήνωση αυτή σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει στον
πυθμένα κι άλλη σωλήνωση χωρίς τρύπες στην οποία διοχετεύεται «τυφλός»
ατμός, που διατηρεί τον άμβυκα θερμό και περιορίζει την υγροποίηση των
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ατμών μέσα σ’ αυτόν. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το είδος αυτό σε
σχέση με τα δύο προηγούμενα είναι τα εξής:
1) Το αιθέριο έλαιο είναι καλύτερης ποιότητας και η ποσότητά του λίγο
μεγαλύτερη.
2) Είναι κατάλληλο για αποστάξεις μεγάλων ποσοτήτων φυτικών υλικού.
3) Είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα αρωματικά φυτά
Συνθήκες αποστάξεως
Ανάλογα με την πίεση που επικρατεί στον άμβυκα η απόσταξη λαμβάνει
χώρα (Γαρδέλη,2009,Βουρλιώτη,2010) :
1) Με ατμοσφαιρική πίεση. Είναι ο πιο κοινός τρόπος αποστάξεως και
χρησιμοποιείται σ’ όλες σχεδόν τις περιπτώσεις βιομηχανικής παραλαβής των
αιθέριων ελαίων.
2) Με ελαττωμένη πίεση. Ο τρόπος αυτός υπερτερεί έναντι του προηγουμένου
γιατί περιορίζει την αποσύνθεση των διαφόρων συστατικών και μειώνει τη
διάρκεια της αποστάξεως. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αποστάξεως
αιθέριων ελαίων που έχουν συστατικά μεγάλης σχετικώς αξίας και είναι
ευπαθή σε υψηλές θερμοκρασίες (η πίεση ελαττώνεται όταν η απόσταξη
γίνεται σε μέρη με μεγάλο υψόμετρο, όπως αυτό συμβαίνει με τη λεβάντα και
άλλα αρωματικά φυτά που οι φυτείες τους βρίσκονται σε ορεινές περιοχές)
3) Με υψηλή πίεση. Σε μερικές περιπτώσεις αποστάξεως ορισμένων
αρωματικών φυτών όπως είναι τα σπέρματα, ρίζες, φύλλο πεύκου κ.λπ.
χρησιμοποιείται υψηλή πίεση ατμού. Η αύξηση της πιέσεως στον άμβυκα
αποστάξεως, που κυμαίνεται γύρω στις δύο ατμόσφαιρες, επιτυγχάνεται με
ειδική βαλβίδα που βρίσκεται μεταξύ αυτού και του ψυκτήρα. Κατά την
απόσταξη με υψηλή πίεση συντομεύεται η διάρκειά της και αυξάνει η σχέση
του αιθέριου ελαίου προς το νερό στο απόσταγμα. Συγχρόνως όμως η
αύξηση της πιέσεως έχει σαν αποτέλεσμα την αντίστοιχη ανύψωση της
θερμοκρασίας που προκαλεί αποσύνθεση των συστατικών του αιθέριου
ελαίου.
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Ταχύτητα αποστάξεως
Είναι η σχέση του αποστάγματος που λαμβάνεται προς τον χρόνο που
χρειάζεται για την παραλαβή του, δηλαδή η ποσότητα του αποστάγματος στη
μονάδα του χρόνου. Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται από το μέγεθος του άμβυκα,
από την ταχύτητα του ατμού που παράγεται ή εισάγεται στον άμβυκα και από
το είδος του υλικού που αποστάζεται. Η ποσότητα του αποστάγματος
υπολογίζεται σε κιλά ανά ώρα και ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. Έτσι
π.χ. αν σε Γ ληφθεί ποσότητα 4 κιλών και η επιφάνεια της εγκάρσιας τομής
του κυλινδρικού άμβυκα είναι 0,8 τ.μ., η ταχύτητα της αποστάξεως είναι =300
κιλά ανά ώρα και τετραγωνικό μέτρο.
Γενικά στην αρχή της αποστάξεως η ποσότητα του αιθέριου ελαίου στη
μονάδα του χρόνου είναι μεγάλη, ενώ όσο προχωρεί η ποσότητα αυτή
μειώνεται συνεχώς για να γίνει στο τέλος πολύ μικρή ή μηδαμινή (Χασιώτης,
2006).
Ατμολέβητας ή ατμοπαραγωγός
Είναι το τμήμα όπου παράγεται ατμός που στη συνέχεια διοχετεύεται στον
άμβακα και παρασύρει τα αιθέρια έλαια από το φυτικό υλικό. Η κατασκευή του
είναι απλή (κοινό καζάνι) ή πολύπλοκη από σωληνώσεις, βαλβίδες και άλλα
εξαρτήματα που ρυθμίζουν την ποσότητα και πίεση του παραγόμενου ατμού.
Ανάλογα με την πίεση που αναπτύσσεται μέσα του, ο ατμολέβητας από
διάφορα υλικά (χοντρή λαμαρίνα, ανοξείδωτο χάλυβα κ.λπ.) η δε θέρμανσή
του

γίνεται

με

καυσόξυλα,

μαζούτ

ή

πετρέλαιο

(Γαρδέλη,2009,Βουρλιώτη,2010).
Το μέγεθος και επομένως η δυναμικότητα του ατμολέβητα εξαρτάται από το
είδος, την ποσότητα και την κατάσταση του φυτικού υλικού που αποστάζεται.
Η ποσότητα του ατμού που παράγεται πρέπει να είναι αρκετή ώστε να
ολοκληρώνεται ευχερώς η απόσταξη και εξαρτάται από το είδος του φυτικού
υλικού που αποστάζεται. Για παράδειγμα αναφέρουμε τη μέντα που για κάθε
κιλό αιθέριου ελαίου που αποστάζεται, χρειάζονται οι εξής ποσότητες ατμού:
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α) για χλωρό χόρτο 250-350 κιλά
β) για ημίξηρο 60-80 κιλά και
γ) για ξηρό 30-40 κιλά.
Από τους παραπάνω αριθμούς μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα
του ατμού που χρειάζεται ως εξής: Έστω ότι έχουμε να αποστάξουμε 300 κιλά
χλωρού χόρτου μέντας που περιέχει 0,3% αιθέριο έλαιο.
Συνολικά η ποσότητα αυτή περιέχει =0,9 κιλά αιθέριου ελαίου. Επομένως η
ποσότητα του ατμού που χρειάζεται είναι (250-350)*0,9=225-315 κιλά. Στη
συνέχεια δίνουμε την μέση περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο μερικών από τα
αρωματικά φυτά για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της ποσότητας του ατμού
που χρειάζεται όταν αυτά αποστάζονται (Χασιώτης 2006).
Ρίγανη

(ξηρή)

3,15%

Δενδρολίβανο

(ξηρό)

1,95%

Φασκόμηλο

(άνθη

1,00%

ξηρά)
Φασκόμηλο

(φύλλα

1,90%

ξηρά)
Θυμάρι

(ξηρό)

3,40%

Διάρκεια αποστάξεως
Ο χρόνος που χρειάζεται για να παραληφθεί ολόκληρη η ποσότητα του
αιθέριου ελαίου από ένα φυτικό υλικό εξαρτάται από τους παραπάνω
παράγοντες:
1) Από το είδος της αποστάξεως. Έτσι η διάρκεια της αποστάξεως με
υδρατμούς είναι μικρότερη, από εκείνη της υδρο-ατμοαποστάξεως, που είναι
επίσης μικρότερη από αυτήν της υδροαποστάξεως.
2) Από τις συνθήκες αποστάξεως δηλαδή την ταχύτητα και πίεση του ατμού
κ.λπ.
3) Από το είδος και την αξία του αιθέριου ελαίου. Έτσι στα αιθέρια έλαια με
μεγάλη αξία η απόσταξη διαρκεί πολύ για να παραληφθεί όσο το δυνατό
μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά. Γενικά η απόσταξη διαρκεί 1-3 ώρες
(Χασιώτης 2006).
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Η ποιότητα των αιθέριων ελαίων εξαρτάται από διάφορες φυσικές
σταθερές (ειδικό βάρος, δείκτης διαθλάσεως, στροφική ικανότητα κλπ.) και
κυρίως από τη χημική τους σύσταση. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι
οξυγονούχες ουσίες που υπάρχουν στα αιθέρια έλαια είναι οι κύριοι
συντελεστές του αρώματός τους. Αυτές παρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι δεν
οξειδώνονται

και

δεν

ρητινοποιούνται

εύκολα.

Απεναντίας

στους

υδρογονάνθρακες (τερπένια) επειδή είναι ακόρεστες ουσίες , η οξείδωση και
ρητινοποίηση είναι εύκολη, με την επίδραση του αέρα και του φωτός, με
αποτέλεσμα να καταστρέφεται η ποιότητα των αιθέριων ελαίων. Για τον λόγο
αυτό κυκλοφορούν στο εμπόριο αιθέρια έλαια από τα οποία έχει
απομακρυνθεί μέρος ή όλα τα τερπένια (Δεφερέρα, 2003).
Η αποτερπενίωση γίνεται με απόσταξη

με τη χρήση αιθυλικής

αλκοόλης ή άλλου διαλύτη όπου διαλύονται οι οξυγονούχες ουσίες.

Ο

προσδιορισμός των συστατικών παλαιότερα γινόταν με διάφορες χημικές
αντιδράσεις μέσω των οποίων τα κατέτασσαν σε ομάδες (εστέρες, αλκοόλες).
Οι αντιδράσεις αυτές απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες αιθέριων ελαίων και
πολύ χρόνο.
Σήμερα χρησιμοποιούνται νέες σύγχρονες μέθοδοι, η πιο γνωστή από
τις οποίες είναι η Αέρια - Χρωματογραφία τις περισσότερες φορές σε
συνδυασμό με τη φασματομετρία μαζών. Με τη μέθοδο αυτή, η ανάλυση είναι
ταχύτατη και ακριβής και χρειάζεται πολύ μικρή ποσότητα (1-10 ml) αιθέριου
ελαίου.
Ο

ποσοτικός

προσδιορισμός

των

περιεχόμενων

δραστικών

συστατικών δεν διαφέρει από την ανάλυση άλλων φαρμακευτικών ουσιών και
γίνεται με Αέρια Χρωματογραφία (GC) ή Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής
Απόδοσης (HPLC) ή και με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων με τη
φασματομετρία μαζών (MS).
Ενώ οι δρόγες με σύνθετη χημική σύσταση ελέγχονται με βιολογικές
μεθόδους, όπως οι RIA (radio immuno assay) και ELISA (enzyme linked
immuno sorbent assay) ( Σκρουμπής Β.,1985)
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Ολοκλήρωση της διαδικασίας της αποστάξεως
Ενώ συνεχίζεται η απόσταξη η σχέση, μεταξύ του νερού και του αιθέριου
ελαίου στο απόσταγμα, αυξάνει γιατί μειώνεται αντίστοιχα η περιεκτικότητα
του φυτικού υλικού σε αιθέριο έλαιο. Γι’ αυτό κάποτε η απόσταξη πρέπει να
σταματήσει. Η ακριβής στιγμή διακοπής της προσδιορίζεται με δοκιμές. Έτσι
στο τέλος περίπου της αποστάξεως λαμβάνεται διαδοχικά σε δοκιμαστικούς
σωλήνες ποσότητα αποστάγματος. Η απόσταξη διακόπτεται όταν στο
απόσταγμα αυτό υπάρχουν ίχνη αιθέριου ελαίου.
Φυσικοχημικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά την απόσταξη
Κατά την απόσταξη λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω φυσικοχημικά φαινόμενα:
1. Έξοδος των αιθέριων ελαίων από το φυτικό υλικό
2. Υδρόλυση
3. Αποσύνθεση
Αναλυτικά αυτά έχουν ως εξής(Χασιώτης 2006):
1. Έξοδα των αιθέριων ελαίων από το φυτικό υλικό. Όπως είναι γνωστό τα
αιθέρια έλαια βρίσκονται μέσα σε ειδικούς αδένες (ελαιοαδένες) που
βρίσκονται ακανόνιστα στους φυτικούς ιστούς. Όταν το φυτικό υλικό
τεμαχίζεται πολλοί ιστοί και αδένες καταστρέφονται και έτσι μικρή ποσότητα
των αιθέριων ελαίων βγαίνει απ' αυτούς και είναι εύχρηστη για απόσταξη. Το
υπόλοιπο βγαίνει από το φυτικό υλικό στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της
αποστάξεως. Για τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν τα αιθέρια έλαια από τους
φυτικούς ιστούς, διατυπώθηκαν διάφορες υποθέσεις οι κυριότερες από τις
οποίες είναι οι εξής:
α) Έξοδος των αιθέριων ελαίων με διάχυση. Η υπόθεση αυτή που
διατυπώθηκε το 1910 από το Γερμανό von Rechenberg θεωρείται σαν
κλασσική. Σύμφωνα μ’ αυτήν το αιθέριο έλαιο που βρίσκεται στους
ελαιοαδένες φθάνει στην επιφάνεια των φυτικών ιστών με διάχυση που
αυξάνει εξαιτίας της θερμοκρασίας και της κινήσεως των υδρατμών μέσα στον
άμβυκα αποστάξεως. Η διάχυση λαμβάνει χώρα ως εξής: Λόγω της υψηλής
θερμοκρασίας (περίπου 100°C) στον άμβυκα μέρος του αιθέριου ελαίου των
ελαιοαδένων, διαλύεται στο νερό που επίσης υπάρχει σ’ αυτούς. Το
σχηματιζόμενο διάλυμα (αιθέριο έλαιο και νερό) διαπερνά τις κυτταρικές
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μεμβράνες και φθάνει στην επιφάνεια των φυτικών ιστών όπου εξατμίζεται και
παραλαμβάνεται από τον ατμό που στη συνέχεια μεταφέρεται στον ψυκτήρα.
Για να έχει ευνοϊκή επίδραση η θερμοκρασία είναι απαραίτητα να συνοδεύεται
και με ανάλογη υγρασία. Έτσι στην περίπτωση που χρησιμοποιείται
υπέρθερμος (ξηρός) ατμός μόνο μικρή ποσότητα αιθέριων ελαίων λαμβάνεται
γιατί ο ατμός αυτός όχι μόνο δεν διαπερνά τους φυτικούς ιστούς, αλλά και
τους ξηραίνει. Γι’ αυτό το ξηρό φυτικό υλικό πριν από την απόσταξη πρέπει να
διαβρέχεται με νερό. Ο βοηθητικός ρόλος του νερού κατά τη διάχυση των
αιθέριων ελαίων, συνίσταται στην αύξηση της διαπερατότητας των κυτταρικών
μεμβρανών όταν αυτές περιέχουν σημαντική ποσότητα υγρασίας.
β) Έξοδος των αιθέριων ελαίων υπό μορφή ατμού. Η υπόθεση αυτή
διατυπώθηκε το 1974 από τον Ινδό Ν. Σύμφωνα μ’ αυτήν το αιθέριο έλαιο
βγαίνει από τους φυτικούς ιστούς όχι με διάχυση, όπως αναφέρεται στην
προηγούμενη, αλλά υπό μορφή αμιγούς ατμού που, λόγω της υψηλής
θερμοκρασίας, μεταβάλλεται τούτο. Η έξοδος του ατμού γίνεται από τους
πόρους των κυτταρικών μεμβρανών. Αν η υπόθεση αυτή είναι ορθή το
πρακτικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι περιορίζεται τόσο η
απαιτούμενη ποσότητα υδρατμών όσο και ο χρόνος αποστάξεως. Την
υπόθεσή του αυτή ο Ινδός ερευνητής ισχυρίζεται ότι στηρίζει σε αποτέλεσμα
πειραμάτων που έκανε με διάφορα αρωματικά φυτά.
γ) Έξοδος των αιθέριων υπό μορφή αφρού. Ο ίδιος Ινδός επιστήμονας
αναφέρει επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αιθέριων ελαίων που έχουν
πολύ μικρή πίεση ατμών, αλλά μεγάλο ιξώδες και μεγάλη επιφανειακή τάση,
αυτά βγαίνουν από τους φυτικούς ιστούς υπό μορφή αφρού που σχηματίζεται
από το διάλυμα αιθέριου ελαίου και νερού. Ο αφρός αυτός παρασύρεται από
τους υδρατμούς που κυκλοφορούν στον άμβυκα και μεταφέρεται στον
ψυκτήρα όπου υγροποιείται. Συνοψίζοντας τα πειραματικά δεδομένα ο
Gokhale αναφέρει 10 αρωματικά φυτά στα οποία εφάρμοσε την παραπάνω
υπόθεση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο μάραθος, ο άνηθος και η
βαλεριάνα.
Τα αιθέρια έλαια υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες σε σχέση με
ολόκληρο το φυτό. Σε μια σταγόνα αιθέριου ελαίου υπάρχει πολύ μεγάλη
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ενέργεια. Είναι πολύ συμπυκνωμένα και για το λόγο αυτό κάθε σταγόνα είναι
πολύτιμη και πρέπει να τηρείται πάντα η δοσολογία που ενδείκνυται σε κάθε
θεραπεία.
Για 30 μόνο σταγόνες αιθέριο έλαιο (τριαντάφυλλο) απαιτούνται 3.000
πέταλα

τριαντάφυλλου,

ενώ

απαιτούνται

50

κιλά

λεβάντας

για

να

παρασκευαστεί 1 κιλό αιθέριο έλαιο.
Το ποσοστό αιθέριων ελαίων στο φυτό είναι από 0,2 έως 1,5%.Αυτό
εξαρτάται από το φυτικό τμήμα, όπου υπάρχει το αιθέριο έλαιο το οποίο
θέλουμε να πάρουμε. Καθώς ανάλογα με το τμήμα του φυτού(φύλλα,
βλαστός, ρίζες, άνθη, σπόροι) κυμαίνεται και η ποσότητα του ελαίου που
περιέχεται σε αυτό.

Επομένως ολοκληρώνοντας την ανάλυση της διαδικασίας της απόσταξης
γίνεται φανερό πως η εφαρμογή της ενδείκνυται στα παρακάτω είδη :
 Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Iestwaart (Labiatae)
 Thymus sibthorpii Bentham. (Labiatae)
 Rosmarinus officinalis (Labiatae)
 Sideritis (Labiatae)
 Salvia fruticosa Miller (Labiatae)
 Lavandula angustifolia Miller (Labiatae)
 Crithmum maritimum L. (Apiaceae - Umbelliferae)
 Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Archangeli (Labiatae)
Στο κεφάλαιο αυτό, βασικός στόχος πέρα από την περιγραφή και τις
διαδικασίες της μεταποίησης είναι να γίνει με τρόπο αντιληπτό και
συγκεκριμένο το πως μπορούμε από το αρωματικό-φαρμακευτικό φυτό να
«δημιουργήσουμε» ένα προϊόν.
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Η περίπτωση της μεταποίησης της Λεβάντας
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η καλλιέργεια της Λεβάντας καθώς και ένας
τρόπος μεταποίησης της, σε αιθέριο έλαιο. Από το χωράφι στη μεταποίηση, η
μεταφορά, η απόσταξη καθώς και προτάσεις αξιοποίησης τους τελικού
προϊόντος.

Από το χωράφι στη μεταποίηση (περίπτωση ελαίου λεβάντας)
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η υψηλή ποιότητα του τελικού
προϊόντος προτείνεται η σύγχρονη μέθοδος «από το χωράφι στο ράφι» κατά
την οποία ο παραγωγός οφείλει να μεριμνήσει για τον έλεγχο και την τήρηση
ορθών γεωργικών πρακτικών από την πρώτη στιγμή φύτευσης έκαστου
φυτού έως την επεξεργασία και τοποθέτηση του προϊόντος στο σημείο
πώλησης.
Καλλιέργεια:
Το έλαιο δύναται να προέλθει από καλλιέργεια της Lavadula angustifolia Miller
γιατί: Η ποικιλία αυτή αποδίδει το ποιοτικότερο έλαιο σε σχέση με τις
υπόλοιπες. Καλλιεργείται και αποστάζεται στη δυτική Μακεδονία, κοντά στο
χώρο παραγωγής του προϊόντος μας , άρα συμβάλλει στη δραστική μείωση
του τελικού κόστους διανομής.
Είναι αρκετά ανθεκτική ποικιλία η οποία αποδίδει στρεμματικά την μέγιστη
δυνατή ποσότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
Καλλιέργεια η οποία διασφαλίζει τις ανάγκες απαιτούμενης ποσότητας διότι το
2015 η στρεμματική της έκταση καλύπτει 2850 στρέμματα τα οποία
μεταφράζονται σε περίπου 17 τόνους ελαίου το χρόνο.

Καλλιεργητική φροντίδα
Σύνταξη και τήρηση οδηγού καλλιεργητικής φροντίδας από τον καλλιεργητή
με 2μηνη επιτήρηση από υπεύθυνο γεωπόνο (όσον αφορά εδαφοκάλυψη,
αναμόχλευση, απομακρύνσεις ζιζανίων, απομάκρυνση ξερών κορυφών,
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καθαρισμό χωραφιού από πέτρες και ανταγωνιστές της καλλιέργειας,
αποφυγή ασθενειών). Αρωγή στην έκδοση πιστοποιητικών βιολογικής
γεωργίας από τον αρμόδιο ελληνικό, ευρωπαϊκό, αμερικάνικο( US FDA) και
διεθνή φορέα (NOP).

Το κόστος έγκειται στον τακτικό 2μηνο έλεγχο της

καλλιέργειας και υπολογίζεται στα 120€/ ανά έλεγχο καθώς και στην έκδοση
του σχετικού οδηγού καλλιέργειας 100€/ χρόνο.

Συγκομιδή
Ένα στάδιο εξαιρετικής σημασίας -για την ποιότητα και τη μετέπειτα χρήση
του ελαίου- το οποίο θα περατώνεται με την παρουσία και καθοδήγηση του
υπεύθυνου γεωπόνου. Έκδοση ειδικού εγχειριδίου (μαζί με αυτού της
καλλιεργητικής φροντίδας) το οποίο θα ακολουθείται πιστά.
Στη συγκεκριμένη διεργασία απαιτείται η μηχανική συγκομιδή του φυτού
λεβάντας με μηχάνημα ανεξαρτήτων κεφαλών συγκομιδής για γρηγορότερη
και

ποιοτικότερη

συγκομιδή.

Το

κόστος

συγκομιδής

επιβαρύνει

τον

παραγωγό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ορίσει ανεξάρτητη πηγή
υπηρεσίας για τη συγκομιδή, με μηχάνημα που θα βρει ο ίδιος, με τη στενή
επιτήρηση του υπεύθυνου γεωπόνου, ή να του παραχωρηθεί μηχανή
συγκομιδής (ενοικιασθεί).

Μεταφορά και απόσταξη
Η μεταφορά επιβάλλεται να περατωθεί την ίδια ακριβώς στιγμή κατά την
οποία θα ολοκληρωθεί η συγκομιδή, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου
γεωπόνου, στο χώρο απόσταξης με έξοδα τα οποία επιβαρύνεται ο
παραγωγός.
Η απόσταξη μπορεί να γίνει με αποστακτήρα ατμών για την τελειότερη
ποιότητα του τελικού ελαίου.
Απαιτούμενη ποιότητα ελαίου βάσει χημικής ανάλυσης:
Λιναλόόλη: >40%
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Λιναλυλεστέρες: >42%
Καμφορά : <0,3%
Ο χημικός έλεγχος θα απαιτείται από τον παραγωγό και στη συνέχεια θα
διενεργείται για διασφάλιση και σε εξειδικευμένα εργαστήρια με συνολικό
κόστος : 400€/ έτος.

Αποθήκευση ελαίου πριν την μεταποίηση
Χώροι ξηροί, χωρίς φως και υγρασία με την θερμοκρασία να είναι σταθερή.
Το δοχείο αποθήκευσης από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο κλείνει
αεροστεγώς.
Μη τήρηση έστω ενός από τα παραπάνω, οδηγεί σε ζύμωση και εξαιρετική
υποβάθμιση του έλαιο και δευτερευόντως σε απώλεια συστατικών. Το κόστος
ανέρχεται σε 100€/ανοξείδωτο βαρέλι 100 lt.

Προτάσεις αξιοποίησης τελικού προϊόντος
Αυτή τη στιγμή το σύνολο της παραγωγής της ελληνικής λεβάντας
διοχετεύεται σχεδόν εξολοκλήρου στο εξωτερικό με ένα 5% της εγχώριας
παραγωγής να διατίθεται σε εσωτερικές ανάγκες. Συνεπώς η σκέψη της
εξαγωγής σε χώρες οι οποίες είναι πιο οικείες με το συγκεκριμένο φυτό ίσως
αποτελεί μια ακόμα ουσιαστική διέξοδο αγορών. Συγκεκριμένα η λεβάντα είναι
εξαιρετικά διαδεδομένη και πολυχρησιμοποιούμενη στις χώρες της Γαλλίας,
Ηνωμένου Βασιλείου όσο αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς επίσης και
στις Η.Π.Α όσο αφορά την αγορά της Αμερικής. Δείγματα ισορροπημένης και
σταθερής αγοράς στην Ασία λαμβάνονται από τα πρόσφατα στοιχεία
εισαγωγών ποιοτικού ελαίου λεβάντας σε Ιαπωνία και Κορέα.
Κατά τα πρότυπα των Η.Π.Α το χωράφι στο οποίο καλλιεργείται λεβάντα θα
μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως «φάρμα επισκεψιμότητας» για
χαλάρωση και επαφή με τη φύση (στα πλαίσια του αγροτουρισμού) αλλά και
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για επιτόπια διαφήμιση-απόδειξη των εξαιρετικών και προσεγμένων πρώτων
υλών.

Προοπτικές της καλλιέργειας (Λεβάντα)
Τα αρωματικά φυτά και βότανα είχαν και έχουν μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή
μας τόσο από φαρμακευτικής όσο και από καλλωπιστικής άποψης. Οι
θεραπευτικές τους ιδιότητες είναι γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο
Ιπποκράτης ως πατέρας της Ιατρικής επιστήμης έχει αναφερθεί πάρα πολλές
φορές στις θεραπευτικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών (Ahmad, Naqvi, AlBukhaytan, Al-Nasser, & Baqer Al-Ebrahim, 2019; Ahmady, Rezaei, &
Khatony, 2019; Beyliklioğlu & Arslan, 2019; Filiptsova et al., 2018).
Οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των αρωματικών φαρμακευτικών
φυτών στην Ελλάδα, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τομέα μεταποίησης,
είναι μεγάλες, ενώ υπάρχει ένα βασικό πλεονέκτημα των φαρμακευτικών και
αρωματικών φυτών σε σχέση με τα περισσότερα άλλα γεωργικά προϊόντα και
ιδιαίτερα τα φρούτα και τα λαχανικά.
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια
πολλή καλή διέξοδο για τους Έλληνες αγρότες. Η χώρα μας είναι βέβαιο ότι
διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ανταγωνιστικών χωρών, και
μπορεί να παράγει σε σημαντικές ποσότητες προϊόντα αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών άριστης ποιότητας για την κάλυψη της εσωτερικής
αγοράς αλλά και προπάντων για διείσδυση σε απαιτητικές αγορές του
εξωτερικού.
Η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών πρέπει να γίνει με
σωστό σχεδιασμό, να συνδυαστεί με την δημιουργία μικρών μεταποιητικών
μονάδων σε χωριά που θα ασχολούνται με την πρωτογενή μεταποίηση και
στην συνέχεια θα συνεργάζονται με μεγαλύτερες καθετοποιημένες μονάδες.
Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις εργασίας που θα
συμβάλουν στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε αγροτικές, ορεινές,
και μειονεκτικές περιοχές.
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Η λεβάντα είναι χρήσιμο φυτό στην βιομηχανία και εδικός στην αρωματοποιία,
την ποτοποιία, την ζαχαροπλαστική και φαρμακευτική. Ειδικότερα, με
απόσταξη των φύλλων και ανθέων παράγεται αιθέριο έλαιο, το οποίο
ανακατεύεται με διάφορα άλλα αρώματα. Με τις κορυφές των βλαστών
παρασκευάζονται ποτά και με τα φύλλα αρωματίζονται μερικά γλυκίσματα.
Η προώθηση και η εμπορία των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και των
αιθέριων ελαίων είναι ιδιαίτερα σημαντικές και καθορίζουν ουσιαστικά την
οικονομικότητα του όλου εγχειρήματος. Αγορές υπάρχουν και μάλιστα με
αρκετά περιθώρια, ώστε να απορροφήσουν την όποια ελληνική παραγωγή.
Η είσοδος σε νεόφερτους είναι σίγουρα εφικτή, αλλά και δύσκολη. Βασικές
προϋποθέσεις για την επιτυχή είσοδο και εδραίωση, ιδιαίτερα στις ξένες
αγορές είναι: προϊόντα υψηλής ποιότητας και κυρίως σταθερότητα και
συνέχεια στην παράδοση.
Η καλλιέργεια της λεβάντας βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των
αρωματικών φυτών, όχι μόνο εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, αλλά και επειδή είναι μία από τις πλέον επικερδείς καλλιέργειες
με μικρό κόστος παραγωγής και ελάχιστες καλλιεργητικές φροντίδες όπως
προέκυψε και από την προσέγγιση που έγινε στα πλαίσια του συγκεκριμένου
επιχειρηματικού σχεδίου.
Στην Ελλάδα, παρότι κλιματολογικά ευνοείται η καλλιέργεια αρωματικών
φυτών και βοτάνων, εξακολουθεί να θεωρείται μια νέα μορφή καλλιέργειας και
δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, καθώς οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σήμερα δεν
ξεπερνούν τα 30.000 στρέμματα (Τζουραμάνη,2008).
Η καλλιέργειά της εντοπίζεται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη
Θεσσαλία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα και η Γερμανία είναι
εκείνες με τις περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ρίγανης, με τις
κυριότερες χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών να είναι οι ΗΠΑ και η
Γερμανία. Ενώ οι εισαγωγές προέρχονται από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και
την Αλβανία (Υπουργείο Γεωργίας,2001).
Η Ελλάδα θεωρείται μία από τις πλουσιότερες χώρες σε αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά, γεγονός που ανοίγει νέους και αρκετά προσοδοφόρους
δρόμους στις αγροτικές καλλιέργειες, αν υπάρξει η απαιτούμενη οργάνωση
για να αξιοποιηθούν. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
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συγκεκριμένο κλάδο θεωρούνται μικρές, αλλά το μέγεθός τους δεν είναι
περιοριστικό όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά.
Άλλωστε, οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της χώρας μας ευνοούν
ιδιαίτερα την ανάπτυξη αρωματικών φυτών που δίνουν προϊόντα εξαιρετικής
ποιότητας. Επιπλέον, σε όλες τις διεθνείς αγορές η ζήτηση για προϊόντα
φυσικής προέλευσης είναι αυξανόμενη.
Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, αλλά και τα πολύ υψηλότερης οικονομικής
αξίας δευτερογενή προϊόντα τους -αιθέρια έλαια / εκχυλίσματα- έχουν
ιδιαίτερα σημαντική θέση σε αυτήν την κατηγορία φυτικών προϊόντων, λόγω
των πολλών και διαφορετικών χρήσεων και εφαρμογών τους σε τομείς όπως:
βιομηχανία τροφίμων και ποτών, φαρμακοβιομηχανία, αρωματοποιία και
αρωματοθεραπεία,
συντηρητικά,

βιομηχανία
σαν

καλλυντικών,

καρυκεύματα

σαν
–

αντιοξειδωτικά
αρτύματα

ή
κ.ά

(Messegue,1983,Samuelsson,1996).
Η αυξημένη ζήτηση στο εξωτερικό αλλά και το μικρό κόστος παραγωγής και
καλλιεργητικής φροντίδας, τοποθετούν το δεντρολίβανο στην κορυφή των
αρωματικών φυτών. Πέρα από τη συνήθη χρήση της στη βιομηχανία
τροφίμων, οι αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντισηπτικές και τονωτικές
ιδιότητες της ρίγανης, την καθιστούν βασικό συστατικό στην παρασκευή
ήπιων αντιβιοτικών, συμπληρωμάτων διατροφής και αιθέριων ελαίων από την
φαρμακοβιομηχανία και αρωματοποιία, αυξάνοντας κατακόρυφα τη ζήτηση
από το εξωτερικό την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, παρά τις τεράστιες
προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική ρίγανη, η συστηματική
καλλιέργεια της στη χώρα, βρίσκεται σε εμβρυακό επίπεδο, περιμένοντας να
απογειωθεί (Πολυσίου Μ. ,2002).
Ο κύκλος των εργασιών για τα αρωματικά φυτά ξεπερνά τα 20 δις. ευρώ, ενώ
παρουσιάζει συνεχή αυξανόμενη τάση. Η ζήτηση μάλιστα για τα προϊόντα
φυσικής προέλευσης στην παγκόσμια αγορά, εμφανίζεται αυξανόμενη. Η
ανοδική πορεία της ζήτησης για αρωματικά φυτά δικαιολογείται από το
γεγονός ότι, τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά αλλά και τα υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας παράγωγά τους (αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα), έχουν
πολλαπλές

και

διαφορετικές

χρήσεις

και

εφαρμογές

σε

διάφορους
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βιομηχανικούς κλάδους, όπως αυτοί των τροφίμων και της ποτοποιίας, της
φαρμακοβιομηχανίας, της αρωματοποιίας και της βιομηχανίας καλλυντικών.
Η λεβάντα, με τις αντιμικροβιακές δράσεις του, χρησιμοποιείται τόσο στη
βιομηχανία τροφίμων όσο και στην φαρμακοβιομηχανία και αρωματοποιία.
Ωστόσο, η κατεύθυνση του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου στοχεύει
πρωτίστως στο άνοιγμα και την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς, και στην
συνέχεια στην επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, παρόλα αυτά σε
περίπτωση όπου οι εξαγωγές προκύψουν ευνοϊκές λόγω συγκυριών
ενδεχομένως

μέσω networking σε συνεργασία με άλλους εξαγωγείς

ελληνικών φρούτων και λαχανικών, θα διερευνηθεί και η δυνατότητα τέτοιων
συνεργασιών.
Οι μεγάλες προοπτικές αυτής της καλλιέργειας, αλλά και άλλων αρωματικών
φυτών, πηγάζουν από το κενό στην συστηματική καλλιέργεια αρωματικών
φυτών στην Ελλάδα αλλά και την τυποποίηση και την προώθηση τους στις
διεθνείς αγορές. Οι ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής της λεβάντας στην Ελλάδα
και η γενικότερη αυξανόμενη ζήτηση αρωματικών φυτών παγκοσμίως,
προδιαγράφουν το λαμπρό μέλλον της καλλιέργειας. Ωστόσο, για ακόμα
μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και απογείωση των εξαγωγών, ιδιαίτερη
σημασία πρέπει να δοθεί και στην υποστήριξη της καλλιέργειας από τη
λειτουργία μεταποιητικών μονάδων που αποδίδουν δευτερογενή προϊόντα
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (Πολυσίου,2002).
Είναι γεγονός πως την στιγμή που οι αγρότες αναζητούν διάφορους τρόπους
για να ενισχύσουν το αγροτικό τους εισόδημα, οι εναλλακτικές καλλιέργειες και
δραστηριότητες αποδεικνύονται μία πρόταση αναβαθμισμένης γεωργίας. Πιο
συγκεκριμένα,

η

ανάγκη

για

αναδιάρθρωση

των

καλλιεργειών,

ο

εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής και η στροφή σε καινοτόμα green
και non food products συναντούν στην περίπτωση των αρωματικών φυτών
την καλύτερη εκπροσώπησή τους.
Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών μοιάζει να αποτελεί αντίδοτο στις σημερινές
δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση, όντας ένας ιδιαίτερα
δυναμικός κλάδος της αγροτικής παραγωγής, με μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης.
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Τα αρωματικά φυτά μπορούν να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική πρόταση,
που θα συμβάλει όχι μόνο στη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος
αλλά και θα εξελιχθεί σε έναν από τους δυναμικούς κλάδους αγροτικής
παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια των φυτών αυτών στην
Ελλάδα είχε ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, εξακολουθεί να θεωρείται ένα νέο
σχετικά πεδίο δράσης για τον ελλαδικό χώρο, προσφέροντας μια εναλλακτική
δυναμική στον πρωτογενή τομέα.

Περιγραφή χρήσεων αιθέριου ελαίου λεβάντας
Η χρήση του αιθέριο ελαίου λεβάντας έχει ως τώρα χρησιμοποιηθεί ως
άρωμα, ως καταπραϋντικό κατά τις διεργασίες της αρωματοθεραπείας, στη
φαρμακευτική ως αγχολυτικό-αντισπασμωδικό-αντιικό και αντιβακτηριδιακό
φάρμακο.(έννοιες που αναλύονται παρακάτω). Πρόσφατα, το έλαιο λεβάντας
έχει εισέλθει σε πειραματικές μελέτες για τη χρήση στην επεξεργασία των
τροφίμων και την προσθήκη του ως ΦΥΣΙΚΟ ενισχυτικό γεύσης για
διάφορους τύπους τροφίμων (Anastasaki et al., 2017; Neocleous & Ntatsi,
2018).
Χρήση Νο 1 : Συστατικό τροφίμων- Food flavouring
Μια μελέτη(2009) των Porto, Decorti και Kikic των πανεπιστημίων Ούντινε
και Τριέστης στην Ιταλία έχουν εισάγει την πρωτοεμφανιζόμενη έννοια του
«συστατικού τροφίμων» όσο αφορά τα αιθέρια έλαια και ειδικότερα της
λεβάντας. Ειδικότερα, προωθείται η χρήση του ως ενισχυτικού γεύσης
αναψυκτικών, τσίχλας, παγωτού και ψημένων προϊόντων (σημαντικό διότι
αποτυπώνεται ότι το έλαιο είναι θερμοάντοχο, άρα έχουμε τη δυνατότητα κατά
το process μικροενθυλάκωσης της χρήση εν γένει υψηλών θερμοκρασιών
επεξεργασίας χωρίς σαφείς ενδείξεις αλλοίωσης).
Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν: η ΑΡΙΣΤΗΣ ποιότητας ΛΕΒΑΝΤΑ, το
ΑΡΙΣΤΗΣ ποιότητας παραγόμενο έλαιο, η ιδανική μέθοδος extraction του
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ελαίου τα οποία όλα βασίζονται στο ποσοστό των χημικών στοιχείων του
ελαίου τα οποία βρίσκονται στο τελικό προϊόν. Πιο συγκεκριμένα:
Απεδείχθη ότι το εκχύλισμα ελαίου το οποίο προήλθε με τη μέθοδο των
«υπεκρίσιμων ρευστών»(ΥΚ) έχει αποδώσει το πλουσιότερο –όσο αφορά τη
διατήρηση των χημικών στοιχείων- απόσταγμα. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη
μέθοδος

απόσταξης

αποδίδει

εξαιρετικό

ποσοστό

σεσκιτερπενίων

(sesquiterpenes) τα οποία αποτελούν τη σταθερή και πιο αξιόπιστη λύση για
τη χρήση στα τρόφιμα σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Επιπροσθέτως με τη
μέθοδο ΥΚ παρατηρείται η σαφής μείωση τερπενοειδών υδρογονανθράκων,
πράγμα σαφώς ωφέλιμο διότι χαρακτηρίζονται ως ασταθείς ενώσεις και
δυσχεραίνουν αισθητά την οσμή του τελικού προϊόντος (Porto et al.,2008)
Χρήση Νο 2 : Αντιοξειδωτική τους ικανότητα -Antioxidant Activity
Η χρήση του ελαίου λεβάντας στο πεδίο των τροφίμων δεν περιορίζεται
αποκλειστικά στην ενίσχυση της γεύσης, αλλά πολύ πρόσφατες έρευνες (Luu
Thai Danha et al, 2012) προσθέτουν ένα ακόμα σημαντικό παράγοντα (και
από εμπορικής-προωθητικής άποψης) στα πλεονεκτήματα των ελαίων και
ειδικότερα της λεβάντας ως πρόσθετα και αυτό έγκειται στην αντιοξειδωτική
τους ικανότητα.
Πολύ σύντομα με την χρησιμοποιηθείσα μέθοδο των ΥΚ και συγκεκριμένα του
CO2 αποδεικνύονται τα εξής αποτελέσματα:
Η ελεγχόμενη πίεση κατά τη διαδικασία απόσταξης έχει θετικά αποτελέσματα
στην ύπαρξη ικανοποιητικών και προσδοκώμενων χημικών

ενώσεων στο

τελικό προϊόν.
Η θερμοκρασία διαδραματίζει ελάχιστη επιρροή στο τελικό προϊόν (τη χημική
δηλαδή σύσταση του ελαίου).
Οι ΠΛΕΟΝ ιδανικές συνθήκες απόσταξης ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
καθορίζονται ως:
Πίεση: 207,7 bar
Θερμοκρασία: 53,4οC για 56,3λεπτά
Υγρασία: 13,2 %
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Οι ΠΛΕΟΝ ιδανικές συνθήκες απόσταξης ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ(75,8%) καθορίζονται ως:
Πίεση: 297,7 bar
Θερμοκρασία: 53,4οC για 73,6 λεπτά
Υγρασία: 13,2 %
Συνοψίζοντας αν λάβουμε υπόψη τις ιδανικές συνθήκες για μεγίστη απόδοση
και μέγιστη αντιοξειδωτική ικανότητα καταλήγουμε στο αποτέλεσμα του ότι ο
συνδυασμός των δύο και ειδικότερα προς τα όρια των ιδανικών συνθηκών για
μέγιστη απόδοση, αποδίδει τα πιο βελτιωμένα και συμφέροντα γενικά
αποτελέσματα με μια μικρού τύπου μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότητα
περίπου 0,4-0,9%. Η συνήθης τακτική που ακολουθείται κατά την απόσταξη
αιθέριων ελαίων όπου διατηρείται η θερμοκρασία περίπου στους 36οC για 75
λεπτά σε πιέσεις 100 bar, αποδίδει περίπου το ίδιο με τις προαναφερθείσες
συνθήκες

για

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ,

όμως

μειώνει

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ

τις

αντιοξειδωτικές ικανότητες των ενώσεων (στο 31,7 %) με αποτέλεσμα να
άρεται ένα εξαιρετικής σημασίας πλεονέκτημα (Danha et al.,2012).
Χρήση Νο 3 : Αγχολυτική ιδιότητα- Anxiolytic drug
Η λεβάντα έχει μακρά χρήση στην ιστορία της φαρμακολογίας για τις
αγχολυτικές, ηρεμιστικές και καταπραϋντικές της ικανότητες(( Cavanagh και
Wilkinson 2002 ).
Σε μια ευρείας κλίμακας μελέτη που διενήργησε η ιατρική σχολή του Έξετερ
της Αγγλίας και η οποία δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Phytomedicine” αναφέρει
χαρακτηριστικά πως μετά τη χρήση διαφορετικών μεθόδων χρήσης (ως
επάλειμμα, ως κατανάλωση με τη μορφή ελαίου, ως οσφρητικό προϊόν)
απεδείχθη ότι η κατανάλωση λεβάντας και ελαίου απέφερε τα εκπληκτικότερα
και πιο ελπιδοφόρα αποτελέσματα ως αγχολυτικού, λαμβάνοντας έτσι και τον
χαρακτηρισμό ως «θεραπευτικού μέσου» (Perry et al, 2012).
Χρήση Νο 4 : Επιρροή στον ύπνο -Lavender oil and sleep
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Η χρήση του ελαίου λεβάντας έχει τις εξής δύο γενικευμένες επιδράσεις όσο
αφορά τον ύπνο:
1.Λόγω του λεπτού και ευχάριστου αρώματος του, η όσφρηση ή κατανάλωση
αυτού ενδέχεται να υποβοηθά το άτομο να κοιμηθεί βάσει της ηρεμιστικής
δράσης την οποία προσφέρει.
2.Μελέτη που διενεργήθηκε από τους Fismer και Pilkington το 2012, εισάγει
τον όρο «placebo» όσο αφορά το έλαιο λεβάντας και τον ύπνο, καθώς πέρα
των άλλων, υποθέτουν ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνά τους είχαν
καλύτερες τάσεις και πιο ήρεμο ύπνο λόγω της πλασματικής επίδρασης που
οι ίδιοι θεώρησαν ότι τους πρόσφερε το έλαιο λεβάντας, χωρίς ουσιαστικά να
συμβαίνει κάτι αντίστοιχο (Fismer and Pilkington, 2012).
Χρήση Νο 5 : Προστασία νευρώνων και εγκεφαλικού υλικούNeuroprotective effects
Κατά τους Monica Hancianub et al, σε έρευνά τους που δημοσιεύτηκε στο
βιβλίο “Phytomedicine” (2012) αναφέρεται ότι με πολλαπλές χρήσεις ελαίου
λεβάντας σε ποντίκια, αποδείχθηκε ότι επανενεργοποιούνται (με τη χρήση της
αντιοξειδωτικής φύσης του ελαίου) εγκεφαλικοί υποδοχείς οι οποίοι συντελούν
καθοριστικά στην προστασία από οξειδωτικές βλάβες τον εγκέφαλο με
αποτέλεσμα την ουσιαστική προστασία νευρώνων και εγκεφαλικού υλικού.
Επιπροσθέτως, η οσφρητική χρήση του ελαίου, συμβάλλει ουσιαστικά στην
πρόληψη και θεραπεία κρουσμάτων ΑΝΟΙΑΣ. (Hancianub et all,2012)
Χρήση Νο 6 : Επιρροή της αρτηριακής πίεσης - Improve coronary flow
Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Yumi Shiina et al (2008) και δημοσιεύτηκε
στο επίσημο περιοδικό του Παγκόσμιου οργανισμού Καρδιολογίας ,ελέχθη
ότι το έλαιο λεβάντας βελτιώνει αισθητά την αρτηριακή πίεση και λειτουργεί
προληπτικά στην μη εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Επιπροσθέτως,
αποτυπώνεται ότι το έλαιο λεβάντας έχει ευεργετικές ιδιότητες όσον αφορά
την ομαλή ροή του αίματος μειώνοντας σαφώς και τα επίπεδα κορτιζόλης στο
αίμα σε σημείο εξαιρετικά ανώτερου από ότι το πράττει η βιταμίνη C. (Μείωση
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της κορτιζόλης στο αίμα σημαίνει μείωση αρνητικών επιδράσεων του στρες,
μείωση

αίσθησης

στρες

και

πρόληψη

του

συνδρόμου

Cushing-

υπερπαραγωγής κορτιζόλης στο αίμα) (Yumi Shiina et al., 2008).

Μεταποιημένα προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών:
•

ξηρή δρόγη

•

αιθέρια έλαια

•

εκχυλίσματα

Τα μεταποιημένα προϊόντα δύναται να αποτελέσουν συστατικό τροφίμων.
Επομένως στην παρακάτω ενότητα γίνεται αναφορά στα καινοφανή και στα
λειτουργικά τρόφιμα. Τα αιθέρια έλαια καθώς και οι ενώσεις που προέρχονται
από αυτά, διαθέτουν ευρύ φάσμα δράσεων με την αντιμικροβιακή δράση τους
ως τη πιο μελετημένη. Οι ισχυρές αντιμικροβιακές ενώσεις των αιθέριων
ελαίων είναι δευτερογενείς μεταβολίτες και ανήκουν στη κατηγορία των
τερπενίων, όπως τα λιπόφιλα μονοτερπένια: θυμόλη, καρβακρόλη, λιναλοόλη,
κιτράλη, γερανιόλη και 1,8-κινεόλη. Αποτελούν το 90% των αιθέριων ελαίων
και εμφανίζουν μια μεγάλη ποικιλία δομών. Οι εφαρμογές των τερπενίων,
έχουν

μελετηθεί

ως

συντηρητικά

σε

τρόφιμα

ή

αντισηπτικά

και

απολυμαντικά(Τσιουρή, 2015).

Ορθές καλλιεργητικές πρακτικές
Η οργάνωση και η καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται καθ’
όλη την πορεία της διαδικασίας , από την παραγωγή ως την πώληση του
τελικού προϊόντος συστήνεται και τεκμηριώνεται ως απαραίτητη από όλη την
προσέγγιση του συγκεκριμένου εγχειρίδιου, διότι εξασφαλίζεται η ευκαιρία του
ελέγχου και της βελτίωσης.
Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία καλλιεργητικών οδηγών ανά
είδος οι οποίοι θα αποτελέσουν εργαλείο υποστήριξης των καλλιεργητών για
την κάλυψη των αναγκών τους. Επίσης αναγκαία κρίνεται η σύσταση ομάδας
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ή επιτροπής ή μιας δομής η οποία θα επιλύει τα προβλήματα που
δημιουργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις ή θα αντιμετωπίζει διάφορα θέματα
που προκύπτουν.
 Οδηγός μεταποίησης
Κατά το πλαίσιο των καλλιεργητικών οδηγών απαιτείται η έκδοση οδηγών
μεταποίησης, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την
ποιοτική σύσταση και θα γνωρίζουν στους ενδιαφερόμενους τα επιθυμητά ή
όχι χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία ζητάει η αγορά.
 Οδηγός εμπορίας
Ο οδηγός αυτός θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες διαδικασίες για το σχεδιασμό
του προϊόντος, την προβολή και συσκευασία του, καθώς και άλλα θέματα τα
οποία έχει να αντιμετωπίσει στο χώρο αυτό ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος.
Κυρίως όμως πρέπει να οργανώσει το δίκτυο και να σχεδιάσει τον τρόπο με
τον οποίο θα μπορεί να εμφανίσει το προϊόν του στην αγορά, με σκοπό να
εμφανίσει τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία και το μεγαλύτερο δυνατό
όφελος.
Θα περιλαμβάνει τα βασικότερα στοιχεία

μίγματος εξαγωγικού μάρκετινγκ

ελληνικών ΑΦΦ που θα αναφέρονται στα εξής :
•

Προϊόν

•

Ολοκληρωμένη κάλυψη της αγοράς

•

Καινοτομία

•

Ολοκληρωμένη κάλυψη των τμημάτων της αγοράς

•

Καλλυντικά / ευεξία

•

Θεραπευτικά σκευάσματα / προϊόντα ατομικής υγιεινής

•

Οικιακά απορρυπαντικά / εντομοκτόνα

•

Διατροφή / συμπληρώματα διατροφής

•

Ποιότητα

•

Σύνδεση με την παραδοσιακή θεραπευτική παράδοση και τις ιστορικές
– παραδοσιακές ελληνικές ρίζες της

•

Μίξεις αιθέριων ελαίων υψηλής ποιότητας

•

Ποικιλία προϊόντων
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•

Προϊόντα από όσο το δυνατόν περισσότερα Φ&Α φυτά. Η ποικιλία και
η χρήση πλήθους Φ&Α φυτών στα τελικά προϊόντα αντανακλά στον
καταναλωτή φροντίδα και έρευνα από την πλευρά του παραγωγού.
Δίνει πρόσθετη αξία στο προϊόν.

•

Ασφάλεια καταναλωτή

•

Πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους πιστοποιητικούς οργανισμούς
και φορείς τόσο για τη διασφάλιση της παραγωγικής διαδικασίας (πχ
της βιολογικής παραγωγής) όσο και της καταλληλότητας τους ως
διατροφικό προϊόν ή καλλυντικό (πχ COSMEBIO).

•

Διασφαλίσεις για το ότι η παραγωγική διαδικασία τηρεί περιβαλλοντικά
και ηθικά κριτήρια. Για παράδειγμα απουσία δοκιμασιών σε ζώα, μη
συλλογή φυτών από την άγρια φύση, αειφορική διαχείριση των
καλλιεργειών, ορθή χρήση φυσικών πόρων, δίκαιη μεταχείριση
εργαζομένων, ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

•

Τιμή

•

Η τιμή των τελικών προϊόντων που θα διαθέτουν Φ&Α θα πρέπει να
διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•

Αναλογία τιμής με ποιότητα

•

Κατάλληλη τιμή για κάθε αγορά

•

Η Γερμανοί καταναλωτές δίνουν έμφαση στην εξαντλητική σύγκριση
τιμών ενώ από την άλλη πλευρά οι Γάλλοι δίνουν έμφαση στην
ποιότητα και στα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

•

Εναρμονισμός της τιμής με τον ανταγωνισμό

•

Δυναμική είσοδο στην αγορά με ανταγωνιστικές τιμές

•

Για ένα αρχικά βραχυχρόνιο διάστημα η είσοδος στην αγορά να
πραγματοποιηθεί με ελκυστικές τιμές σε στοχευμένα προϊόντα πχ.
οικιακά απορρυπαντικά.

•

Διανομή

•

Η διανομή των τελικών προϊόντων που θα διαθέτουν Φ&Α θα πρέπει
να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•

Ποιοτικά χαρακτηριστικά – κατάλληλες πιστοποιήσεις
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Οι

καταναλωτές

τείνουν

να

προτιμούν

εταιρείες

που

διαθέτουν

ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οπότε μία έξυπνη στρατηγική
διανομής με αποτελεσματικό δίκτυο Logistics είναι απαραίτητη
Εξασφάλιση διανομής σε φαρμακεία
Ιδιαίτερα τα φαρμακεία που χαρακτηρίζονται ως φαρμακεία που διαθέτουν
σκευάσματα συμβατά με ομοιοπαθητική ιατρική ή εναλλακτικές θεραπείες.
Εξασφάλιση διανομής από μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης βιολογικών
προϊόντων σε χώρες της Ευρώπης ή της Β. Αμερικής (Γερμανία, Γαλλία, κτλ)
Οι αλυσίδες λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων σε Γαλλία και Γερμανία
αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς και καλύπτουν ένα ολοένα και
διευρυνόμενο καταναλωτικό κοινό κυρίως στα αστικά κέντρα. Τέτοιες
αλυσίδες συμπεριλαμβάνουν την αλυσίδα Bio C Bon στην Γαλλία ή τις
αλυσίδες Naturkost και Biocompany
Προώθηση
Οι στρατηγικές προώθησης των Φ&Α φυτών θα πρέπει να είναι πολύπλευρες
και πολυδιάστατες με τελικό στόχο αφενός μεν τη γνωστοποίηση των
προϊόντων των ελληνικών Φ&Α φυτών στις αγορές – στόχους και αφετέρου
την εγκαθίδρυση θετικής στάσης των καταναλωτών έναντι της ελληνικής
παραδοσιακής θεραπευτικής πρακτικής. Οι δύο αυτοί στόχοι της προώθησης
είναι δυνατό να ικανοποιηθούν με:
Στοχευμένες δημοσιεύσεις σε ειδικά επιλεγμένα ΜΜΕ, όπου η επιλογή τους
θα δίνει ειδικό βάρος σε αυτά με παγκόσμια εμβέλεια και ενδιαφέρον σχετικά
με την αρχαία ελληνική θεραπευτική γνώση και τα προϊόντα Φ&Α της χώρας
μας. Γνωστοποίηση των ελληνικών Φ&Α φυτών με συμμετοχή σε εκθέσεις και
σχετικές δράσεις προβολής.
Διαφημιστικές καμπάνιες κυρίως στον έντυπο εξειδικευμένο τύπο των αγορών
– στόχων. Προώθηση πωλήσεων σε συνεργασία με τα δίκτυα λιανικής
πώλησης (Negi et al., 2018).
Δημιουργία ειδικού σήματος για τα προϊόντα που θα διαθέτουν ελληνικά Φ&Α
φυτά και θα βασίζονται στην τοπική παραδοσιακή θεραπευτική και

να

αντανακλά τη σύνδεση με την αρχαία ελληνική θεραπευτική παράδοση.
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Η ανάγκη για προώθηση εμπορίας και εξαγωγών
Βασικό μέλημα του οργανισμού Enterprise Greece, αρμόδιου εθνικού φορέα
εξωστρέφειας, και άλλων εξαγωγικών φορέων, είναι η προσπάθεια για την
αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Για
το 2017, ο οργανισμός είχε επιλέξει χώρες προτεραιότητας στις οποίες θα
διοργανώσει

ενεργητικές

δράσεις

προσέλκυσης

επενδύσεων

(Β2Β,

συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων εργασίας και
υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων), μεταξύ των άλλων και στους κλάδους
των

νέων

τεχνολογιών,

αγροδιατροφής,

τεχνολογιών

περιβάλλοντος,

εφοδιαστικής αλυσίδας, φαρμάκων και ιατρικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, είχε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνει
την πρόσκληση αγοραστών και εισαγωγέων από σημαντικές αγορές του
εξωτερικού, τη διοργάνωση

επιχειρηματικών

συναντήσεων

(B2B), τη

διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε
χώρες του εξωτερικού για την προβολή ελληνικών προϊόντων, την
πρόσκληση δημοσιογράφων και food bloggers για την προώθηση της
ελληνικής γαστρονομίας, τη διοργάνωση ελληνικών εβδομάδων σε επιλεγμένα
super markets, τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων με γευσιγνωσίες κ.λπ.
Ο τομέας των ΑΦΦ απουσιάζει από τέτοιες δραστηριότητες, αφού η
οργάνωσή του είναι πολύ χαλαρή και η παρουσία του στην αγορά πολύ μικρή
(ΕΣΣ,2017).
Εκπαίδευση παραγωγών/μεταποιητών (καλλιεργητικές πρακτικές,
επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεργατικά σχήματα παραγωγής)
Η εκπαίδευση αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο στην οργάνωση του κύκλου
των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, από τον σπόρο μέχρι τον τελικό
καταναλωτή και συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση, ούτως ώστε να γνωρίζουν
οι παραγωγοί και μεταποιητές τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν
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εφόσον εμπλακούν στον κλάδο αυτό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
ενδιαφέρον οικονομικό για όλους τους εμπλεκόμενους (ΕΣΣ,2017).

Εμπορικά σήματα ελληνικών ΑΦΦ
Η εφαρμογή των εμπορικών σημάτων κρίνεται απαραίτητη για την ανάδειξη
της ποιότητας των ελληνικών ΑΦΦ, πιστοποιώντας ότι το προϊόν έχει
ακολουθήσει τους κανόνες παραγωγής, συσκευασίας, τυποποίησης και
πιστοποίησης.

Οργάνωση προώθησης ΑΦΦ
Με τη συνεργασία ομοειδών επιχειρήσεων θα μειωθεί το κόστος και θα
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με το μεγαλύτερο δυνατό εύρος
στην αγορά, ιδιαιτέρως του εξωτερικού.
Το Enterprise Greece συμβάλει στις εξαγωγές όλων των ελληνικών
προϊόντων, όμως βασική προϋπόθεση για την προώθησή τους είναι να
αποκτήσουν ένα αναγνωρίσιμο όνομα στο εξωτερικό. Αυτό, εκτός της
διαφήμισης, έχει σχέση με την τυποποίηση η οποία θα εδράζεται σε όλα τα
πρωτόκολλα μέσα από τα οποία πέρασε το προϊόν για να γίνει ένα
καταναλώσιμο αγαθό (ΕΣΣ,2017).

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ΑΦΦ
Οι παραγωγοί που καλλιεργούν αρωματικά φυτά είναι δικαιούχοι βασικής
ενίσχυσης από το 2015 σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής δικαιωμάτων. Η καλλιέργεια
αρωματικών φυτών ανήκει στην Περιφέρεια 2 των αρόσιμων εκτάσεων και το
ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την ιστορική αξία των δικαιωμάτων του
κάθε παραγωγού.
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του ΠΑΑ 2014-2020,
μπορεί να χρηματοδοτεί δράσεις οι οποίες προβλέπονται στον οδικό χάρτη
υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου (ΕΣΣ) .Επίσης, μέσω του
Αναπτυξιακού Νόμου, προβλέπεται ενίσχυση γεωργικών προϊόντων, ενώ και
μέσα από το ΕΣΠΑ, ενιαία δράση κρατικών ενισχύσεων «Ερευνώ Δημιουργώ - Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
προβλέπεται

η

σύνδεση

επιχειρηματικότητα

και

της
η

έρευνας

ενίσχυση

και

της

καινοτομίας

με

της

ανταγωνιστικότητας,

την
της

παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς
αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα
και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας (ΕΣΣ,2017).

Συμπεριφορά καταναλωτή και κανάλια διανομής

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ευρώπη δείχνουν
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε θέματα που σχετίζονται με τη διατροφή,
τα τρόφιμα και τη θρεπτική αξία των τροφίμων που καταναλώνουν. Βασική
προτεραιότητα τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα, της γεωργίας και της
αγροτικής ανάπτυξης είναι η ενίσχυση τόσο των μέσων διανομής, των
διεργασιών όσο και των λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού (Berd and
Wolfley, 2009, Mauleón, 2003, Falguera et al, 2012). Ως εκ τούτου
πλαισιώνοντας τα βήματα της μεθοδολογίας δόμησης του συγκεκριμένου
καλλιεργητικού οδηγού, (Θεωρητική Τριγωνοποίηση) είναι απαραίτητη η
προτροπή μελέτης του τρόπου διανομής του αρωματικού, φαρμακευτικού
φυτού καθώς και των παράγωγων τους. Η θεωρητική τριγωνοποίηση που
πραγματοποιήθηκε σ’ όλη την έκταση της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει τα
τρία βήματα Παραγωγή- Μεταποίηση- Διανομή. Όπως έχουν δομηθεί και οι
ενότητες του παρόντος καλλιεργητικού οδηγού.
Σημαντικά συστατικά των εναλλακτικών διαύλων διανομής μεταξύ των άλλων,
είναι η υψηλή ποιότητα, οι υψηλές προδιαγραφές και η εμπιστοσύνη μεταξύ
85

καταναλωτών-παραγωγών (Whatmore, 2003). Συνολικά υπάρχει αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τα εναλλακτικά συστήματα τροφίμων μέσα στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποστήριξης (Cleveland et al.,2014). Ωστόσο
η πολυπλοκότητα και ο διασυνοριακός χαρακτήρας της εφοδιαστικής
αλυσίδας έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων κινδύνων που σχετίζονται
με τα τρόφιμα (Spink, 2010). Οι συνεχόμενες αποκαλύψεις για διατροφικές
κρίσεις (εντοπισμός κρέατος αλόγου σε μοσχαρίσια μπιφτέκια, προσθήκη
μελαμίνης σε βρεφικό γάλα, κ.α.) έχουν μειώσει την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που
καταναλώνουν οδηγώντας τους στην αναζήτηση διαβεβαιώσεων αναφορικά
με τον τόπο προέλευσης των τροφίμων και τις μεθόδους παραγωγής τους
(Ugochukwn and Hobbs, 2015).
Από την άλλη πλευρά, η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων
διατροφής εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συμπεριφορά όλων των
φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα προσφοράς των τροφίμων. Όσο
μεγαλύτερη είναι η αλυσίδα προσφοράς τόσο πιο περίπλοκος γίνεται ο
συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και συνάμα, όσο υψηλότερο
είναι το αναμενόμενο κέρδος τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα διενέργειας
παραποιήσεων κατά τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης των
προϊόντων διατροφής (Moore et al., 2012).
Ως εκ τούτω, οι καταναλωτές έχοντας πλήρη επίγνωση της μεταβολής
που προκαλείται στη θρεπτική αξία των τροφίμων με ταυτόχρονη υποβάθμιση
της ποιότητάς τους από τη διενέργεια παραποιήσεων και εξαιτίας της
ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων κατά μήκος
της

αλυσίδας

προσφοράς,

οδηγούνται

στην

αναζήτηση

σημάτων

αυθεντικότητας κατά το στάδιο της αγοράς των προϊόντων διατροφής.
Σύμφωνα με τη Σδράλη (2008), η αυθεντικότητα μπορεί να αποτελέσει ένα
σημαντικό κριτήριο ελαχιστοποίησης του κινδύνου αγοράς και συνάμα
κριτήριο

εγγύησης

ποιότητας

και

ασφάλειας

για

τους

καταναλωτές.

Παράλληλα, οι παραγωγοί των προϊόντων διατροφής παρατηρώντας τις
αλλαγές στις συνήθειες και στα κριτήρια βάση των οποίων οι καταναλωτές
πραγματοποιούν τις αγοραστικές επιλογές τους ανέπτυξαν εναλλακτικά
86

κανάλια μάρκετινγκ, στοχεύοντας στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών για την προέλευση και τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων
που διοχετεύουν στο εμπόριο τροφίμων (Darrot et al., 2014).
Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ενδογενή και εξωγενή σήματα ποιότητας για
να αξιολογήσουν την αυθεντικότητα των προϊόντων που πρόκειται να
αγοράσουν.

Στη

χρησιμοποιήσουν

συνέχεια,

επιλέγουν

με

τις

βάση

ποια

πεποιθήσεις

σήματα
που

ποιότητας
έχουν

για

θα
την

αποτελεσματικότητά τους και τη γενικότερη αγοραστική συμπεριφορά τους
(Fejes and Wilson, 2013).
Η παγκοσμιοποίηση και οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, έχουν
δημιουργήσει εξαιρετικά πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και ως εκ τούτου
ο σχεδιασμός τους, η οργάνωση, οι αλληλεπιδράσεις,

οι ικανότητες, οι

δυνατότητες και η διαχείριση έχουν γίνει επίκεντρο διερεύνησης (Ashby et al,
2012). Υπάρχουν αρκετές μελέτες μου περιλαμβάνουν τις αδυναμίες και τους
κινδύνους των εφοδιαστικών αλυσίδων (Svensson, 2000, Sheffi, 2001,
Zsidisin et al., 2000, Guertler and Spinler, το 2015, Dekker et al., 2013,
Heckmann et al., 2015). Προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για
την αλυσίδα εφοδιασμού και του παράγοντες που επηρεάζουν τους
καταναλωτές και τους παραγωγούς, πρέπει να εφαρμοστεί μια εντελώς νέα
προσέγγιση, η ανάπτυξη της οποίας πρέπει να περιλαμβάνει άλλες σχετικές
αρχές, όπως η έρευνα αγοράς και η επιχειρησιακή στρατηγική διοίκησης,
ενσωματώνοντας μία εμπειρική έρευνα θεωριών και μεθοδολογιών (Wisner,
2003).
Επιπλέον, μια προσέγγιση με επίκεντρο τον καταναλωτή (Spiller, 2008) και
ένα κανάλι σύντομης και άμεσης διανομής του προϊόντος από τον παραγωγό μέχρι
τον καταναλωτή, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βέλτιστη κατανομή.
Διαπιστώθηκε ότι οι μικρές αλυσίδες εφοδιασμού ενσωματώνουν τις αγορές των
αγροτών, τους υπαίθριους πάγκους και τις λαϊκές αγορές, τις άμεσες πωλήσεις και
πιο πρόσφατα το διαδίκτυο. Βασική προτεραιότητα της γεωργίας και της αγροτικής
ανάπτυξης είναι η ενίσχυση τόσο των μέσων διανομής, των διεργασιών καθώς και
των λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού (Βert and Wolfley, 2009, Mauleón, 2003,
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Falguera et al, 2012). Σαφώς, στην Ευρώπη της νέας χιλιετίας, η παραγωγή και η
κατανάλωση

έχουν επηρεαστεί

από

τη

μετατόπιση

της

προτίμησης

των

καταναλωτών για ασφαλή προϊόντα, υψηλής ποιότητας (Δημαρά και Σκούρας,
2005).
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της καινοτομίας που θα αναζωογονήσουν τη
διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού έχουν εμφανιστεί σε εννοιολογικές και
εμπειρικές μελέτες (Chapman et al., 2003, Roy et al., 2004, Soosay et al., 2008),
ενώ (Yu et al., (2014) η πίεση που ασκήθηκε στην ολοκληρωμένη διαχείριση της
πράσινης αλυσίδας εφοδιασμού έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην επιχειρησιακή
απόδοση.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός των

ερευνητών που έχουν αρχίσει να εστιάζουν περισσότερο στην ενδελεχή ανάλυση
σχετικά με συμπεριφορές των καταναλωτών (Baxter, 2012, Ellis et al, 2012). Για την
ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαδρομής του προϊόντος από το χωράφι ως τον
καταναλωτή πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν την
συμπεριφορά και τις τάσεις του καταναλωτή. Σύμφωνα με τον Sile (2008) ένας
λόγος που οι καταναλωτές στρέφονται προς εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης
αγροτικών προϊόντων είναι αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων
επιμέρους παροχών στην τρέχουσα προσφορά αγορών. Έμποροι σε όλο τον κόσμο
που έχουν, από τη μία πλευρά, εφαρμόσει την μέθοδο του McCarthy

four Ps

(προϊόν, θέση, τιμή, προώθηση) και αφετέρου τον προσανατολισμό στην μέθοδο του
Lauterborn four Cs (καταναλωτή, ευκολία, κόστος, Επικοινωνία) (Lauterborn, 1990),
υπήρξαν αποτελεσματικά ανταγωνιστικοί, καθώς αυτός ο συνδυασμός

του

μάρκετινγκ (Borden, 1965) καθορίζει τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον
καθορισμό εναλλακτικών διαύλων διανομής.
Το ενδιαφέρον των καταναλωτών, από την άλλη πλευρά, εστιάζει σε
συστήματα και διαδικασίες που λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά τόσο των προϊόντων
όσο και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους (Sinitsi et al.,
2002). Όπως φαίνεται σε μια μελέτη του Xue (2014), οι δομές του εναλλακτικού
καναλιού επηρεάζονται από την αλυσίδα εφοδιασμού, και η συμπεριφορά των
καταναλωτών επηρεάζεται από το εναλλακτικό κανάλι δομών.
Όσον αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, συνήθως επηρεάζεται
τόσο από τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου όσο και των εξωτερικών
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παραγόντων του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Η πρόσφατη παγκόσμια
οικονομική κρίση είναι ένας τέτοιος εξωτερικός παράγοντας που έχει σημαντική
επίδραση

στη

συμπεριφορά

των

καταναλωτών

(Solomon,

2009).

Στην

πραγματικότητα, αν και η παρούσα μελέτη, για πρακτικούς λόγους δεν ασχολείται με
την παγκόσμια κρίση, το άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στη συμπεριφορά παραγωγού
και καταναλωτή κατά τη διάρκεια της μελέτης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Από πολλές μελέτες φαίνεται ότι οι καταναλωτές δίνουν έμφαση στους
προμηθευτές και την αξιοπιστία των σχέσεων (Ellis et al., 2012), καθώς και στην
ανάπτυξη των παροχών του κοινωνικού κεφαλαίου (Blonska, 2010). Ελάχιστες
αναφορές έχουν γίνει στις επιπτώσεις που είχαν οι εναλλακτικοί δίαυλοι διανομής
στην αγορά των αγροτικών προϊόντων. Αφ ' ενός, έχει υπάρξει έμφαση στον όρο
«εναλλακτικός» στις μελέτες που σχετίζονται με: αγροδιατροφικά προϊόντα
(Leyshon, 2005, Leyshon et al., 2003) · βιολογικά τρόφιμα αγορών (Sheng et al.,
2009) · κατανάλωση (Leyshon, 2005, Leyshon et al., 2003) · συστήματα παροχής
τροφίμων (Watt, 2003), οικονομική γεωγραφία της ανταλλαγής των προϊόντων
καθώς και στην κυκλοφορία των φρούτων και λαχανικών (Bao et al, 2012).
Επιπλέον από την βιβλιογραφία προέκυψε πως ο όρος «εναλλακτική
διανομή καναλιών» είναι εξαιρετικά μεταβλητή. Εφαρμόζοντας τους δείκτες του
χώρου και του χρόνου όμως, προκύπτει ένας ευδιάκριτος προσανατολισμός ως
προς το τι συνιστά «εναλλακτικότητα». Λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση του ecommerce (ηλεκτρονικού εμπορίου), για παράδειγμα, όσον αφορά το χρόνο,
ξεκίνησε ως ένα εναλλακτικό κανάλι διανομής για όλα τα προϊόντα γύρω από την
αρχή της δεκαετίας του 1990, με την ευρεία εμπορική χρήση του Διαδικτύου, και
έγινε περισσότερο γνωστή από το 2000, όταν εισήχθησαν επίσης γεωργικά
προϊόντα. Αυτό, φυσικά, ισχύει κυρίως για τις αναπτυγμένες οικονομίες της Δύσης,
όπως οι ΗΠΑ και Δυτική Ευρώπη. Θεωρείται ακόμα ως μία εναλλακτική λύση στις
αναπτυσσόμενες οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Ομοίως, ο χώρος είναι ένας άλλος
παράγοντας που καθορίζει τις εναλλακτικών διαύλους διανομής, ιδίως όσον αφορά
τον αγροδιατροφικό τομέα.

Βήματα για

τη δημιουργία ενός καναλιού διανομής (Chailan, 2018;

McCalman, 2018):
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πρέπει να εξεταστούν οι παρακάτω παράγοντες:
 Κόστος διανομής
 Η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει του κόστος διανομής ως
επένδυση (δαπάνη χρημάτων για την απόκτηση χρημάτων).
 Κάλυψη αγοράς
 Η χρησιμοποίηση των έμμεσων καναλιών διανομής αυξάνουν
την κάλυψη της αγοράς.
 Έλεγχος των προϊόντων
 Το άμεσο κανάλι διανομής παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά
με την ποιότητα του προϊόντος και την επιθυμητή προώθηση
στην αγορά.

Βήματα προσέγγισης της αγοράς του εξωτερικού (McCalman, 2018):
 Αναγνώριση των παγκόσμιων ευκαιριών
 Απόκτηση επαρκών αρχικών γνώσεων για τις εξαγωγές.
 Αναγνώριση βιώσιμων προοπτικών πωλήσεων στο εξωτερικό.
 Κατανόηση των επιχειρησιακών πρωτοκόλλων σε άλλες χώρες.
 Επιλογή των κατάλληλων αγορών στόχων με βάση της
διαθέσιμες πληροφορίες.
 Κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας
 Εξέταση των πολιτικών, πολιτιστικών και οικονομικών δυνάμεων
των ξένων αγορών και προσαρμογή των στρατηγικών του σε
αυτές.
 Περιορισμός των εμπορικών φραγμών
 Τροποποίηση του προϊόντος για να ανταποκρίνεται στα
εμπορικά συστήματα, τις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές
σχεδιασμού που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
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Συμπεράσματα
Από όλη την έκταση του συγκεκριμένου οδηγού προκύπτει με η σειρά η
διαδικασίας

καλλιέργειας

αρωματικών

και

φαρμακευτικών

φυτών,

η

επεξεργασία, και η αξία της έλλογης εμπορίας. Και τα τρία στάδια-βήματα
έχουν την αξία τους και αποτελούν «δημιουργικό» προαπαιτούμενο για το
επόμενο. Η επιλογή του είδους του φυτού προς καλλιέργεια θα πρέπει να
είναι αποτέλεσμα στάθμισης όλων των συνθηκών (σταδίων από την
παραγωγή ως την εμπορία).
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