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Εισαγωγή 

 

Παρόλο που έχει γίνει εκτενής μελέτη συστηματικής βοτανικής στα νησιά του 

Βορείου Ανατολικού Αιγαίου, η εθνοφαρμακολογία των νήσων αυτών χάνεται μέσα 

στους αιώνες. Είναι δεδομένη η παράλληλη πορεία του ανθρώπου και των φυτών, 

αφού από την αυγή του πολιτισμού τα χρησιμοποίησε με πολλαπλούς τρόπους. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει με τις συγκεκριμένες μελέτες είναι μια άλλη παράλληλη 

πορεία από την διατροφική, και συγκεκριμένα η παρατήρηση μέσα στις χιλιετίες 

των ιαματικών ιδιοτήτων των φυτών από τον άνθρωπο, για τα «πάθη» τα δικά του 

και των ζώων που εξέτρεφε. Έτσι εκτός από την κοινή γνώση της κοινότητας αυτών 

των ιδιοτήτων, υπήρξαν άτομα που απέκτησαν ιδιαίτερη και αυστηρά 

φυλασσόμενη γνώση.  Τα φυτά αποτέλεσαν, μαζί με οργανικές και ανόργανες 

ουσίες, την βάση της θεραπευτικής, η οποία στηριζόμενη στην μακρόχρονη 

εμπειρία, δρούσε με αντικειμενική επίδραση στην νόσο, χωρίς φυσικά να 

αποκλείεται και η αυθυποβολή της προσωπικότητας του θεραπευτή. Από τον 

Αριστοτέλη, τον Ιπποκράτη τον Κώο, τον Θεόφραστο, τον Διοσκουρίδη, τον Γαληνό, 

την κινέζικη φαρμακοποιία, την αραβική ιατρική φτάνουμε στην σύγχρονη επιστήμη 

της φαρμακογνωσίας. 

Η μοναδική φυτική βιοποικιλότητα στα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου, με 

πυξίδα την εθνοφαρμακολογία τους και την βοήθεια των σύγχρονων τεχνικών της 

φαρμακογνωσίας, μπορούν να μας οδηγήσουν στην λεγόμενη αντίστροφη 

φαρμακολογία.  

Με την συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζουμε το προφίλ εκχυλισμάτων κάποιων 

σημαντικών φυτών και αιθέριων ελαίων για τα νησιά της περιφέρειας του Βορείου 

Αιγαίου, με δυνατότητες καλλιέργειας και εκμετάλλευσης. Η ταυτοποίηση κάποιων 

δευτερογενών μεταβολιτών είναι ενδεικτικός και έχει στόχο την ενημέρωση πάνω 

στην πολυπλοκότητα της σύστασης των φυτών και των εκχυλισμάτων τους. Σε 

κάποια έχουν γίνει βιολογικές δοκιμές με στόχο την επαλήθευση της 

αντιοξειδωτικής τους δράσης.  



 

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μια απλή εισαγωγή στην πολύπλοκη μελέτη της 

φυτικής βιοποικιλότητας των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και βάζει τα 

θεμέλια σε μια προσπάθεια αξιοποίησης της από την τοπική κοινωνία, τόσο για την 

οικονομική ενδυνάμωση του πρωτογενή τομέα, όσο και στην προστασία φυτών που 

απειλούνται προς εξαφάνιση εξαιτίας αλόγιστης κοπής. 
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 Alkanna tinctoria Tausch (Βαφόριζα) – Voucher: 
AXL034 
 

Η βαφόριζα ανήκει στην οικογένεια των Boraginaceae. Τα χαρακτηριστικά της 

καθώς επίσης και οι χρήσεις του, παρουσιάζονται στην σελίδα 41 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα της ρίζας του πραγματοποιήθηκε 

στην νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο ερμπάριο του 

εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: AXL034. 

Η ρίζα κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις με νερό 100% σε 

υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την βέλτιστη απόδοση. 

Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα πραγματοποιήθηκε 

ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση της εκχύλισης κυμαίνεται γύρω στο 10% 

καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό, πραγματοποιήθηκε με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) καθώς επίσης και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης HPLC στα 254nm και στα 280nm καθώς επίσης και 

η μέθοδος ανάλυσης παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Οι βασικοί δευτερογενείς μεταβολίτες που παρουσιάζουν την καλύτερη βιολογική 

δράση, είναι η αλκαννίνη και η σικονίνη. Η αλκαννίνη είναι μια ναφθοκινόνη, το 

μόριο της οποίας αποτελείται από δύο τμήματα, το ναφθαζαρινικό σύστημα και το 

τμήμα της πλευρικής αλειφατικής αλυσίδας το οποίο περιέχει ένα ασύμμετρο 

κέντρο. Η αλκαννίνη εμφανίζεται σε σημαντική ποσότητα στον φλοιό της ρίζας του 

φυτού σε μείγμα εναντιομερών με την σικονίνη.  

 

 

 

 

 

Μια από τις σημαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσα ιδιότητα της αλκαννίνης και της 

σικονίνης είναι η επουλωτική τους δράση. Χορηγείται σε τραυματικές λύσεις της 

Χρόνος 
(λεπτά) Ακετονιτρίλιο 

(%) H2O 
(0.2%AA) Ροή (ml/min) 

0 10 90 0.5 
5 15 85 0.5 

10 25 75 0.5 
20 35 65 0.5 
30 50 50 0.5 
40 10 90 0.5 

Σικονίνη Αλκαννίνη 
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συνεχείας του δέρματος, εγκαύματα, άτονα έλκη διάφορης αιτιολογίας όπως έλκη 

από φλεβική στάση, έλκη από κατακλίσεις, οζώδη περιαρτηρίτιδα, σκληρό ερύθημα 

του Bazin και σε αιμορροϊδοπάθεια. Η θεραπευτική δράση του ελαιώδους 

εκχυλίσματος της ρίζας της Alkanna tinctoria είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη και 

το γαληνικό σκεύασμα (αλοιφή) έχει ισχυρή επουλωτική δράση σε εγκαύματα. 

Παράλληλα με την επουλωτική της δράση, η αλοιφή εμφανίζει και ισχυρή 

αντιφλεγμονώδη αλλά και αντιμικροβιακή δράση έναντι μικροβίων του δέρματος 

όπως Staphylococcus aureus και Staphylococcus epidermidis. 
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Capparis spinosa L. Var. spinosa (Κάππαρη) – Voucher: 

AXL021 

Η κάππαρη ανήκει στην οικογένεια των  Capparaceae. Tα χαρακτηριστικά της, 

καθώς επίσης και οι χρήσεις της παρουσιάζονται στην σελίδα 42 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η συλλογή της άγριας κάππαρης, πραγματοποιήθηκε στην νήσο Λέσβο, 

ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο ερμπάριο του εργαστηρίου 

Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της Φαρμακευτικής σχολής του 

ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με κωδικό voucher: AXL021.  

Το υπέργειο τμήμα του φυτού κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις με νερό (100%) και νερό/αιθανόλη (20/80) σε υπερήχους υπό σταθερή 

θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την βέλτιστη απόδοση. Μετά πραγματοποιήθηκε 

διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα πραγματοποιήθηκε ξήρανση και ζύγιση. Η 

τελική απόδοση της εκχύλισης με νερό κυμαίνεται γύρω στο 3 % καθαρού υδατικού 

εκχυλίσματος και για το υδατοαιθανολικό, η αντίστοιχη απόδοση ανέρχεται στα 

5,5%. 

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό, πραγματοποιήθηκε με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) καθώς επίσης και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS). 

Τα χρωματογραφήματα HPLC στα 280nm και στα 380nm του υδατικού 

εκχυλίσματος της κάπαρης καθώς επίσης και η μέθοδος της ανάλυσης 

παρουσιάζονται παρακάτω 
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Οι βασικοί δευτερογενείς μεταβολίτες με φαρμακολογικές δράσεις που 

εμπεριέχονται στην κάππαρη ανήκουν στα φλαβονοειδή (Κερκετίνη, Ρουτίνη και 

Καμφερόλη). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Χρόνος (min) Aκετονιτρίλιο H2O (0.2%AA) Ροή(ml/min) 
0 10 90 0.5 
5 15 85 0.5 
10 25 75 0.5 
20 35 65 0.5 
30 50 50 0.5 
40 10 90 0.5 

Κερκετίνη Ρουτίνη 

Καμφερόλη 
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Η κερκετίνη απαντάται κυρίως σαν γλυκοζίτης που αυτούσια δεν απορροφάται από 

τον οργανισμό. Κατά την διάρκεια της πέψης υδρολύεται από αντίστοιχα ένζυμα και 

βακτήρια του στόματος και του εντέρου και μετατρέπεται στην αγλυκόνη της 

κερκετίνης (απορροφήσιμη από τον οργανισμό). Εχει αποδειχθεί εργαστηριακά ότι 

η κερκετίνη δρα σαν αντιισταμινικό, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 

αντιβακτηριδιακές, αντιυπερτασικές, αναλγητικές, αντιφλεγμονώδεις και 

αντικαρκινικές ιδιότητες. 

Η ρουτίνη η οποία εμπεριέχει στην δομή της την κερκετίνη, παρουσιάζει την 

φαρμακολογική της δράση στο επίπεδο των τριχοειδών αγγείων, παρεμποδίζοντας 

τον σχηματισμό συσσωματωμάτων και μειώνοντας την διαπερατότητά τους.  Η 

ρουτίνη εμφανίζεται να ασκεί θετική επίδραση σε περιπτώσεις γλαυκώματος και 

καταρράκτη, αιμορροΐδες και κιρσούς. 

H καμφερόλη εμφανίζει εργαστηριακά αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και 

αντιισταμινική δράση.  Η βιοδιαθεσιμότητα της καμφερόλης είναι ιδιαίτερα χαμηλή 

από τον ανθρώπινο οργανισμό, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνται μεγάλες 

ποσότητες κατανάλωσης διαμέσου των τροφών, προκειμένου να επιτευχθεί 

θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Επίσης η κάππαρη περιέχει μεγάλες ποσότητες σε ισοθειοκυανικά άλατα. Ουσίες οι 

οποίες εμπεριέχονται σε σημαντικές ποσότητες και στα σταυρανθή (μπρόκολο, 

κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών) ασκούν προφυλακτική επίδραση έναντι του 

καρκίνου του μαστού, μέσω της εμπλοκής τους στον μεταβολισμό των οιστρογόνων 

και την ενίσχυσης των ενδογενών αντιοξειδωτικών μηχανισμών του ανθρώπινου 

οργανισμού.  

Εργαστηριακές μελέτες αποδεικνύουν την ισχυρή αντιβακτηριδιακή και 

αντιμυκητιασική δράση της κάππαρης. Εκχύλισμα των μπουμπουκιών της κάππαρης 

φαίνονται να έχουν χονδροπροστατευτική δράση (πιθανή μελλοντική χρήση του 

εκχυλίσματος της κάππαρης σε διάφορες μορφές αρθρίτιδας). Τελευταίες μελέτες 

in vivo αναδεικνύουν μια επιπλέον δράση της ρουτίνης και της κερκετίνης στην 

νευροεκφυλιστική νόσο του Αλτσχάιμερ. 
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Foeniculum vulgare Miller (Μάραθο) – Voucher: F006 

Το μάραθο ανήκει στην οικογένεια των Apiaceae. Tα χαρακτηριστικά της, καθώς 

επίσης και οι χρήσεις της παρουσιάζονται στην σελίδα 23 του πρώτου παραδοτέου. 

Η συλλογή της άγριου μάραθου, πραγματοποιήθηκε στην νήσο Χίο, ταυτοποίηθηκε 

και κωδικοποιήθηκε στο ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας 

Φυσικών Προϊόντων της Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. 

Λέανδρου Σκαλτσούνη με κωδικό voucher: F006.  

Το υπέργειο τμήμα του φυτού κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις με νερό (100%) και νερό/αιθανόλη (20/80) σε υπερήχους υπό σταθερή 

θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την βέλτιστη απόδοση. Μετά πραγματοποιήθηκε 

διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα πραγματοποιήθηκε ξήρανση και ζύγιση. Η 

τελική απόδοση της εκχύλισης με νερό κυμαίνεται γύρω στο 3 % καθαρού υδατικού 

εκχυλίσματος και για το υδατοαιθανολικό, η αντίστοιχη απόδοση ανέρχεται στα 4%. 

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό, πραγματοποιήθηκε με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) καθώς επίσης και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS). 

Τα χρωματογραφήματα HPLC του υδατικού και υδατοαιθανολικού εκχυλίσματος 

του μάραθου στα 254nm και στα 280nm καθώς επίσης και η μέθοδος της ανάλυσης 

παρουσιάζονται παρακάτω 
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Τα χρωματογραφήματα LC-MS του υδατοαιθανολικού (μαύρου) και υδατικού 

εκχυλίσματος (κόκκινο) εμφανίζονται παρακάτω. 
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Οι βασικοί δευτερογενείς μεταβολίτες με φαρμακολογική δράση που εμπεριέχονται 

στο μάραθο είναι τα φλαβονοειδή όπως: Ρουτίνη, Κερκετίνη και διάφορους 

γλυκοζίτες όπως καμφερόλη με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση (οι χημικές δομές 

παρουσιάζονται στην κάππαρη). 

Χρόνος (min) Ακετονιτρίλιο H2O (0.2%AA) Ροή (ml/min) 
0 10 90 0.5 
5 15 85 0.5 

10 25 75 0.5 
20 35 65 0.5 
30 50 50 0.5 
40 10 90 0.5 
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Χρωματογράφημα HPLC υδατοαιθανολικού εκχυλίσματος στα  254nm 
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Χρωματογράφημα HPLC υδατοαιθανολικού εκχυλίσματος στα 280nm 
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Το κύριο συστατικό στο αιθέριο έλαιο στο μάραθο είναι η trans-ανιθόλη σε 

ποσοστό που ανέρχεται στο 80% και έπονται α-πινένιο, α-φελλανδρένιο και 

λιμονένιο. 

 

 

 

 

 

 

Οι φαρμακευτικές χρήσεις του μάραθου (σε μορφή σιροποιού, εγχύματος, 

εκχυλίσματος ή και βάμματος) μπορούν να είναι: 

 

• Αποχρεμπτικό για την αντιμετώπιση του βήχα που σχετίζεται με 

κρυολόγημα. 

• Αντιμετώπιση της δυσπεψίας και ήπιων γαστρεντερικών παθήσεων 

συμπεριλαμβανομένων την πληρότητα και τον τυμπανισμό. 

 

 

trans-Ανιθόλη 

3-Ο-γλυκουρονίδιο της κερκετίνης 
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Ο μάραθος ανήκει στην κατηγορία των άφυσων φυτών και δρουν με μηχανισμούς 

που αφορούν: 

1) Αντισηπτική δράση 

2) Αντισπασμωδικές ή σπασμολυτικές δράσεις στους λείους μύες με 

αποτέλεσμα την χαλάρωση του εντέρου  

3) Χολαγωγό δράση που βοηθά στην απορρόφηση των τροφών 

4) Αντανακλαστική αύξηση των στομαχικών εκκρίσεων 

5) Δρα ως φυτοοιστρογόνο και παραδοσιακά έχει χρησιμοποιηθεί για την 

τόνωση της εμμήνου ρύσεως και την παραγωγή γάλακτος στις θηλάζουσες 

μητέρες. 

 

 

Helichrysum stoechas DC. (Ελίχρυσο) – Voucher: 

AXL015 

Το ελίχρυσο ανήκει στην οικογένεια των Asteraceae. Τα χαρακτηριστικά του καθώς 

επίσης και οι χρήσεις του, παρουσιάζονται στην σελίδα 37 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα του υπέργειου τμήματος, 

πραγματοποιήθηκε στην νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο 

ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: AXL015. 

Το υπέργειο τμήμα κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις με 

νερό 100% σε υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την 

βέλτιστη απόδοση. Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα 

πραγματοποιήθηκε ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση της εκχύλισης 

κυμαίνεται γύρω στο 7,5% καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  
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Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό των εκχυλισμάτων, πραγματοποιήθηκε 

με τεχνική υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS). 

Επίσης παράχθηκε αιθέριο έλαιο με την μέθοδο της υδροαπόσταξης και ποιοτικός 

προσδιορισμός του αιθέριου έλαιου με τεχνική αέριας χρωματογραφίας υψηλής 

απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (GC-MS).  

Τα χρωματογραφήματα HPLC των υδατικών και υδατο αιθανολικών εκχυλισμάτων 

στα 254nm, 280nm και 380nm, καθώς επίσης και η μέθοδος ανάλυσης, 

εμφανίζονται παρακάτω: 
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12 

 

 

           
           
           
           
    

           
           
           
           
           
          

Τα χρωματογραφήματα LC-MS από το υδατο αιθανολικού (μαύρο) και υδατικού 
(κόκκινο) εκχυλίσματος, παρουσιάζονται παρακάτω:    
           
    

 

           
            

Time (min) Acetonitrile % H2O (0,2%AA) Flow (ml/min)
0 20 80 0.5

10 25 75 0.5
20 25 50 0.5
40 50 0 0.5
47 100 0 0.5
55 20 80 0.5
60 20 80 0.5  

 

Oι βασικοί δευτερογενείς μεταβολίτες που έχουν απομονωθεί από τα υδατο 

C:\Users\...\Melissa_officinalis_M-M 3/10/2017 11:21:02 μμ
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13 

 

 

αλκοολικά εκχυλίσματα του ελίχρυσου είναι η φλαβονόλη μυρικετίνη (3-Ο-

glucoside και 7-Ο-acetyl hexoside), η φλαβονόλη κερκετίνη, η καμφερόλη και 

απιγενίνη. Τα υδατο αιθανολικά εκχυλίσματα από το ελίχρυσο παρουσιάζουν 

αντιμυκητισιακή, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

To αιθέριο έλαιο από τα άνθη και φύλλα του ελίχρυσου παρελήφθει έπειτα από 

υδροαπόσταξη με τελική απόδοση 0.7%(v/w). Τα κύρια συστατικά είναι: alpha-

pinene (59%), limonen (16.7%), alpha-bisbolol (9,6%), beta-caryophyllene 4% και 

alpha-humulene (2,5%).  

 

Αντιοξειδωτική δράση στο Ελίχρυσο  

 

Προσδιορισμός Ολικών Φαινολικών Συστατικών – Μέθοδος Folin-

Ciocalteu 

Αποτελεί ένα τρόπο ανίχνευσης του συνόλου των υδροξυ-φαινυλομάδων ενός 

δείγματος χωρίς τον διαχωρισμό μεταξύ μονομερών, διμερών και μεγαλύτερων 

φαινολικών συστατικών.  Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στο ότι τα ολικά 

φαινολικά συστατικά ενός δείγματος σε αλκαλικό περιβάλλον, δίνουν ένα έντονο 

μπλε χρώμα ανάγοντας τα ετεροπολυμερή ιόντα του φωσφομολυβδενικού οξέος 

Μυρικετίνη Απιγενίνη 
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και του φωσφοβολφραμικού οξέος που περιέχονται στο αντιδραστήριο Folin-

Ciocalteu, και από την απορρόφησή τους στα 765nm προκύπτει η τιμή της 

συγκέντρωσής τους στο δείγμα. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των ολικών 

φαινολικών γίνεται με την κατασκευή πρότυπης καμπύλης με την χρήση γαλλιού 

οξέος, με αποτέλεσμα η τιμή της συγκέντρωσης κάθε δειγματος να εκφράζεται σε 

ισοδύναμα γαλλικού οξέος. 

Για το υδατοαιθανολικό εκχυλίσμα του ελίχρυσου τα ολικά φαινολικά είναι: 

 

Helichrysum stoechas     

TPC: 132.91 mg GA/g extract 

 

 

Το 13,291% του υδατοαιθανολικού εκχυλίσματος του Ελίχρυσου είναι φαινόλες. 

Επίσης η αντιοξειδωτική δράση στo ελίχρυσο υπολογίζεται με το DPPH. Είναι μια 

σταθερή ρίζα , το οργανικό διάλυμα του οποίου παρουσιάζει έντονο ιώδες χρώμα. 

Η μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των εκχυλισμάτων να αποχρωματίζουν το 

διάλυμα του διφαινυλοπικρυλδραζυλίου. Το IC50 είναι η ποσότητα του 

εκχυλίσματος που αποδίδει 50% αναστολή της ρίζας του υδροξυλίου. Πιο χαμηλή 

τιμή IC50 αντιστοιχεί σε καλύτερη προστατευτική δράση των εκχυλισμάτων.  

Για τον σιδερίτη η τιμή του IC50 είναι 0,10mg/ml που του προσδίδει μια καλή 

αντιοξειδωτική ικανότητα. 
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Melissa officinalis L. (Μελισσόχορτο) – Voucher: 
AXL002 
Το μελισσόχορτο ανήκει στην οικογένεια των Lamiaceae. Τα χαρακτηριστικά του 

καθώς επίσης και οι χρήσεις του, παρουσιάζονται στην σελίδα 48 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα του υπέργειου τμήματος, 

πραγματοποιήθηκε στην νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο 

ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: AXL002. 

Το υπέργειο τμήμα κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις με 

νερό 100% σε υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την 

βέλτιστη απόδοση. Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα 

πραγματοποιήθηκε ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση της εκχύλισης 

κυμαίνεται γύρω στο 8,4% καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό των εκχυλισμάτων, πραγματοποιήθηκε 

με τεχνική υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS). 

Επίσης παράχθηκε αιθέριο έλαιο με την μέθοδο της υδροαπόσταξης και ποιοτικός 

προσδιορισμός του αιθέριου έλαιου με τεχνική αέριας χρωματογραφίας υψηλής 

απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (GC-MS).  

Τα χρωματογραφήματα HPLC των υδατικών και υδατο αιθανολικών εκχυλισμάτων 

στα 254nm και στα 280nm, καθώς επίσης και η μέθοδος ανάλυσης, εμφανίζονται 

παρακάτω: 
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Β) Αιθέριο έλαιο 

Το μελισσόχορτο καλλιεργείται σε βιολογικές εκτάσεις στην κεντρική Λέσβο. 

Πραγματοποίηθηκε υδροαπόσταξη  (Water distillation). Στην υδροαπόσταξη, το 

προς απόσταξη φυτικό υλικό, τοποθετείται σε σφαιρική φιάλη με νερό, η οποία 

συνδέεται με ψυκτήρα και με θερμαντική συσκεύη. Στην υδροαπόσταξη πρέπει να 

αποφεύγεται η υπερθέρμανση του φυτικού υλικού, ώστε να μην συμβαίνει θερμική 

διάσπαση των διάφορων συστατικών του αιθέριου έλαιου. Οι αποδόσεις της 

υδροαπόσταξης είναι χαμηλές.  

 

Χρόνος 
(min) Ακετονιτρίλιο H2O 

(0.2%AA) Ροή 
(ml/min) 

0 10 90 0.5 
5 15 85 0.5 

10 25 75 0.5 
20 35 65 0.5 
30 50 50 0.5 
40 10 90 0.5 
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Χρωματογράφημα HPLC στα 280nm υδατικού εκχυλίσματος 

Minutes
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

mA
U

0

100

200

300

400

500

600

700

UV6000-254nm
Mel_off_W_3_11_17

Χρωματογράφημα HPLC στα 254nm υδατικού εκχυλίσματος 
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Retention Time (min) % of Total Compound 
5.47 0.09 α-Thujene 
5.68 2.06 α-Pinene 
6.74 1.9 Sabinene 
6.92 3.23 β-Pinene 
7.21 7.43 Myrcene 
7.48 0.16 3-Octanol 
7.76 0.11 α-Phellandrene 
8.1 0.11 α-Terpinene 

8.42 4.03 p-Cymene 
8.59 7.72 Limonene 
8.73 12.45 1,8-Cineole 
9.1 0.13 δ-3-Carene 

9.55 0.18 γ-Terpinene 
10.58 0.21 Terpinolene 
10.81 0.4 p-Cymenene 
11.18 1.94 Linalool 
11.37 0.28 n-Nonanal 
11.42 0.06 1-Octen-3-yl acetate 
11.9 0.38 3-Octanol acetate 

12.89 0.43 trans-Pinocarveol 
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GC-MS αιθέριου έλαιου μελισσόχορτου 
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13.14 0.1 Camphor 
13.21 0.34 2E,4E-Nonadienal 
13.77 0.09 Umbellulone 
14.57 1.56 Terpinen-4-ol 
14.94 3.23 Cryptone 
17.29 1.43 Cumin aldehyde 
17.76 1.15 Piperitone 
19.03 0.41 Bornyl acetate 
19.61 0.91 Thymol 
19.96 0.48 Carvacrol 
21.46 0.3 Piperitenone 
22.54 12.89 Piperitenone oxide 

23 0.16 α-Copaene 
23.33 0.48 β-Bourbonene 
23.6 0.57 β-Elemene 

24.88 4.1 E-Caryophyllene 
25.45 1.02 α-trans-Bergamotene 
25.52 0.31 α-Guaiene 
25.98 0.31 trans-Muurola-3,5-diene 
27.48 3.8 D Germacrene 
28.07 0.62 Bicyclogermacrene 
28.33 0.66 α-Bulnesene 
31.48 5.05 Spathulenol 
31.62 1.22 Caryophyllene oxide 
33.02 0.35 1,10-di-epi-Cubenol 
34.12 1.57 epi-α-Cadinol 

      
Total 86.41   

 

 

To αιθέριο έλαιο του μελισσόχορτου χρησιμοποιείται κυρίως για την θεραπεία 

διαταραχών του γαστρεντερικού, του νευρικού συστήματος, της χολής. In vitro έχει 

αποδειχθεί η αντιμικροβιακή, αντιίκη και αντισπασμωδική του δράση. Επίσης 

χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.  

Είναι σύνηθης ο συνδυασμός με άλλα έλαια, όπως η βαλεριάνα, το χαμομήλι γιατί 

συμβάλλει συνδυαστικά σε μια αυξημένη καταπραϋντική δράση.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποείται σε έγκυους γυναίκες αν και δεν είναι τοξικό και ούτε 

προκαλέι ερεθισμούς. 
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 Αντιοξειδωτική δράση στο Μελισσόχορτο 

Προσδιορισμός Ολικών Φαινολικών Συστατικών – Μέθοδος Folin-
Ciocalteu 

Αποτελεί ένα τρόπο ανίχνευσης του συνόλου των υδροξυ-φαινυλομάδων ενός 

δείγματος χωρίς τον διαχωρισμό μεταξύ μονομερών, διμερών και μεγαλύτερων 

φαινολικών συστατικών.  Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στο ότι τα ολικά 

φαινολικά συστατικά ενός δείγματος σε αλκαλικό περιβάλλον, δίνουν ένα έντονο 

μπλε χρώμα ανάγοντας τα ετεροπολυμερή ιόντα του φωσφομολυβδενικού οξέος 

και του φωσφοβολφραμικού οξέος που περιέχονται στο αντιδραστήριο Folin-

Ciocalteu, και από την απορρόφησή τους στα 765nm προκύπτει η τιμή της 

συγκέντρωσής τους στο δείγμα. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των ολικών 

φαινολικών γίνεται με την κατασκευή πρότυπης καμπύλης με την χρήση γαλλιού 

1,8-cineole 

  Myrcene Limonene 
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οξέος, με αποτέλεσμα η τιμή της συγκέντρωσης κάθε δειγματος να εκφράζεται σε 

ισοδύναμα γαλλικού οξέος. 

Για το υδατοαιθανολικό εκχυλίσμα του μελισσόχορτου τα ολικά φαινολικά είναι: 

 

 Melissa officinalis     

Total Phenolic Compounds 153.05 mg GA/g extract 

 

Το 15,30% του υδατο αιθανολικού εκχυλίσματος είναι φαινόλες. 

Επίσης η αντιοξειδωτική δράση στο μελισσόχορτο υπολογίζεται με το DPPH. Είναι 

μια σταθερή ρίζα , το οργανικό διάλυμα του οποίου παρουσιάζει έντονο ιώδες 

χρώμα. Η μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των εκχυλισμάτων να αποχρωματίζουν 

το διάλυμα του διφαινυλοπικρυλδραζυλίου. Το IC50 είναι η ποσότητα του 

εκχυλίσματος που αποδίδει 50% αναστολή της ρίζας του υδροξυλίου. Πιο χαμηλή 

τιμή IC50 αντιστοιχεί σε καλύτερη προστατευτική δράση των εκχυλισμάτων.  

Για το μελισσόχορτο η τιμή του IC50 είναι 0,06mg/ml  
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Sideritis sipylea Boiss (Σιδερίτης) – Voucher: NEK027 
O Σιδερίτης ανήκει στην οικογένεια των Lamiaceae. Τα χαρακτηριστικά του και οι 

χρήσεις του παρουσιάζονται στην σελίδα 55 του πρώτου παραδοτέου καθώς επίσης 

και στους πίνακες.  

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα του υπέργειου τμήματος, 

πραγματοποιήθηκε στην νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο 

ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: ΝΕΚ027 

Το υπέργειο τμήμα κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις τόσο 

σε νερό 100% όσο και σε υδατοαιθανολικό διάλυμα σε αναλογία 50:50, σε 

υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την βέλτιστη απόδοση. 

Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα πραγματοποιήθηκε 

ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση της εκχύλισης κυμαίνεται γύρω στο 10% 

καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό των εκχυλισμάτων, πραγματοποιήθηκε 

με τεχνική υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS). 
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Β) Αιθέριο έλαιο 

Από τις ανθισμένες ταξιανθίες του φυτού με την μέθοδο της υδροαπόσταξης και 

ποιοτικός προσδιορισμός του αιθέριου έλαιου με τεχνική αέριας χρωματογραφίας 

υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (GC-MS).  
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GC-MS ολικό προφίλ αιθέριου έλαιου σιδερίτη 

GC-MS προφίλ από 23-63min 
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To είδος του σιδερίτη (Sideritis sipylea) χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως αφέψημ, 

βελτιωτικό γεύσης και για θεραπευτικούς σκοπούς στην λαϊκή ιατρική. Οι 

περισσότερες από τις ενώσεις που απομονώνονται από το γένος του Sideritis και 

μερικά παράγωγά τους έχουν δείξει ότι διαθέτουν διαφορετικού τύπου βιολογικές 

ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένου ιδιότητες όπως αναλγητικές, αντι-φλεγμονώδεις, 

κυτταροστατικές, αντιϊκές, αντιβακτηριακές, αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές 

(Ghoumari et al., 2005) και τελευταία, ιδιότητες στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

(ΚΝΣ)  (Jaqueline Hofrichter et al., 2016). 

To υδατικό και υδατο αιθανολικό εκχύλισμα του σιδερίτη είναι πλούσιο σε 

φαινυλαιθανολικούς γλυκοζίτες καθώς επίσης σε φλαβονοειδή και 

γλυκοζυλιωμένες τους μορφές. 

• Φαινυλαιθανολικοί γλυκοζίτες – Βερμπασκοσίδης, Μαρτινοσίδης, 

Εχικανοσίδης, Λαβαντοθλοφολιοσίδης, Αλλυνοσίδης, Λευκοσεπτοδίσης, 

Φορσυθοσίδης καθώς επίσης ισομερή και παράγωγά τους. 

• Φλαβονοειδή – Σκουτελαρεϊνη, Ισοσκουτελαρεϊνη, Απιγενίνη, Υπολαετίνη, 

ταοποία απντούν κυρίως σε γλυκοσιλιωμένες μορφές με ή χωρίς κουμαρούλ 

ομάδες. 

• Σε μικρότερα επίπεδα απαντούν κάποια ιριδοειδή όπως παράγωγα 

Μελιττοσίδη και Λιγνάνια όπως ο γλυκοσίδης της Φραξιρεσινόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μελιτοσσίδης 

Βερμπασκοσίδης 
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Το αιθέριο έλαιο του σιδερίτη είναι γνωστό για την αντιμικροβιακή του δράση (Aligianni et 

al., 2001; Gonzàlez-Burgos et al., 2011). 

Τα βασικά συστατικά στο αιθέριο έλαιο του σιδερίτη είναι: α-Θουγιόνη, α-πινένιο, β-

μυρκένιο, α-τερπινένιο, βορνεόλη, πουλεγκόνη, καρβακρόλη, δικύκλο γερμακρένιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iσοσκουτελαρείνη 
Απιγενίνη 

α-Θουγιόνη 

Δικύκλο γερμακρένιο Βορνεόλη 
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Αντιοξειδωτική δράση στoν Σιδερίτη 

 

Προσδιορισμός Ολικών Φαινολικών Συστατικών – Μέθοδος Folin-
Ciocalteu 

Αποτελεί ένα τρόπο ανίχνευσης του συνόλου των υδροξυ-φαινυλομάδων ενός 

δείγματος χωρίς τον διαχωρισμό μεταξύ μονομερών, διμερών και μεγαλύτερων 

φαινολικών συστατικών.  Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στο ότι τα ολικά 

φαινολικά συστατικά ενός δείγματος σε αλκαλικό περιβάλλον, δίνουν ένα έντονο 

μπλε χρώμα ανάγοντας τα ετεροπολυμερή ιόντα του φωσφομολυβδενικού οξέος 

και του φωσφοβολφραμικού οξέος που περιέχονται στο αντιδραστήριο Folin-

Ciocalteu, και από την απορρόφησή τους στα 765nm προκύπτει η τιμή της 

συγκέντρωσής τους στο δείγμα. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των ολικών 

φαινολικών γίνεται με την κατασκευή πρότυπης καμπύλης με την χρήση γαλλιού 

οξέος, με αποτέλεσμα η τιμή της συγκέντρωσης κάθε δειγματος να εκφράζεται σε 

ισοδύναμα γαλλικού οξέος. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το γένος του σιδερίτη είναι πλούσια πηγή 

φαινολικών ενώσεων και κυρίως φλαβονοειδών. Η δομή, ο αριθμός και η θέση των 

υδροξυλομάδων παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιοξειδωτική τους δράση. 

 

Για το υδατικό εκχυλίσμα του σιδερίτη τα ολικά φαινολικά είναι: 

 

TPC: 101.51 mg GA/g extract
Samples: Sideritis sipylea

 

 

Το 10,15% του υδατικού εκχυλίσματος του σιδερίτη είναι φαινόλες 

 

Επίσης η αντιοξειδωτική δράση του σιδερίτη υπολογίζεται με το DPPH. Είναι μια 

σταθερή ρίζα , το οργανικό διάλυμα του οποίου παρουσιάζει έντονο ιώδες χρώμα. 

Η μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των εκχυλισμάτων να αποχρωματίζουν το 
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διάλυμα του διφαινυλοπικρυλδραζυλίου. Το IC50 είναι η ποσότητα του 

εκχυλίσματος που αποδίδει 50% αναστολή της ρίζας του υδροξυλίου. Πιο χαμηλή 

τιμή IC50 αντιστοιχεί σε καλύτερη προστατευτική δράση των εκχυλισμάτων.  

Για τον σιδερίτη η τιμή του IC50 είναι 0,12mg/ml που του προσδίδει μια πολύ καλή 

αντιοξειδωτική ικανότητα. 
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Pimpinella anisum (Γλυκάνισος) – Voucher: AXL033 
H κοινή ονομασία του γλυκάνισου ανήκει τόσο στο ετήσιο ποώδες φυτό του είδους 

Πιμπινέλλη το άνισον, όσο και οι σπόροι του φυτού αυτού. Ο Γλυκάνισος ανήκει 

στην οικογένεια Umbelliferae.  

Ο καρπός του γλυκάνισου είναι σχιζοκάρπιο 4mm μήκους. Οι καρποί του είναι 

ωοειδής, σκληροί με χρώμα ανοικτό καφέ.  

Η συλλογή των σπόρων του γλυκάνισου πραγματοποίηθηκε από την Διεύθυνση 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο από την 

περιοχή Λισβορίου. 

Οι σπόροι είναι από 3 διαφορετικούς καλλιεργητές γλυκάνισου από το Λισβόρι και 

ένα δείγμα από σπόρους γλυκάνισου Τουρκίας. Σκοπός της μελέτης αποτελεί η 

συγκριτική ποιοτική ανάλυση του αιθέριου έλαιου γλυκάνισου έπειτα από 

υδροαπόσταξη και αποτελεί τμήμα μιας συνολικής προσπάθειας προστασίας του 

γλυκάνισου Λισβορίου σαν προϊόν ΠΟΠ εξαιτίας της νοθείας με Τούρκικο που 

παρατηρείται έντονα στην τοπική αγορά. 

Η υδροαπόσταξη πραγματοποιήθηκε σε συσκευή Cleavenger με απεσταγμένο νερό 

για 3 ώρες. Οι αποδόσεις στις υδροαποστάξεις: 1,90% w/w ; 2,50%w/w ; 2,26%w/w 

αντίστοιχα για τους 3 παραγωγούς στο Λισβόρι της Λέσβου και 1,94%w/w της 

Τουρκίας.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα συστατικά του αιθέριου έλαιου του γλυκάνισου 

είναι η trans-ανιθόλη και κυμαίνεται γύρω στο 80-90%. Παρακάτω είναι η ποιοτική 

ανάλυση των αιθέριων έλαιων με τις αποδόσεις και την χημική σύσταση. 
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Ποιοτικό προφίλ GC-MS του αιθέριου έλαιου γλυκάνισου   
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H trans-ανιθόλη είναι το βασικό συστατικό της υδροαπόσταξης των σπόρων του 

γλυκάνισου. Η χημική του δομή εμφανίζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

Ο γλυκάνισος πέρα από την χρήση του ως κύριο αρωματικό στην ποτοποιεία, είναι 

γνωστός για τις ευεργετικές του ιδιότητες στην λαϊκή ιατρική. Πιο συγκεκριμένα έχει 

σπασμολυτικές και αποχρεμπτικές ιδιότητες. Είναι επίσης ένα θερμαντικό, 

διεγερτικό χόρτο, το οποίο βελτιώνει την πέψη, δρα ευεργετικά στο συκώτι και το 

κυκλοφορικό σύστημα και έχει αποχρεμπτική και οιστρογονική δράση. Επίσης το 

αφέψημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της ψώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trans -ανιθόλη 
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Citrus reticulata (Μανταρίνι) 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του αιθέριου έλαιου από καρπούς μανταρινιού από 

τον κάμπο της Χίου. Το συγκεκριμένο αιθέριο έλαιο παρασκευάζεται μετά από 

σύνθλιψη ολόκληρου του καρπού χωρίς την αφαίρεση του περικάρπιου με στόχο 

όπως μας ανέφεραν οι παραγωγοί του την αύξηση της απόδοσης 

Το ποιοτικό προφίλ GC-MS από το αιθέριο έλαιο καθώς επίσης και η χημική 

σύστασή του παρουσιάζονται παρακάτω 
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Από το ποιοτικό προφίλ εμφανίζεται το d-λιμονένιο σε μεγαλύτερο ποσοστό στο 

αιθέριο έλαιο του οποίου η δομή εμφανίζεται παρακάτω 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

To d-λιμονένιο ανήκει στην κατηγορία των μονοτερπενίων. Παραφαρμακευτικά 

σκευάσματα με d-λιμονένιο κυκλοφορούν στο εμπόριο με μία τυπική δόση των 

1000mg/ κάψουλα.  

Παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση και θεωρητικά μία 

δόση που κυμαίνεται από 1000-3000mg/die είναι ικανή να ενισχύσει την 

φυσιολογική άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης παρουσιάζει σημαντικές 

αντιβακτηριακές και αντιμυκητιασικές δράσεις. Εχει αναφερθεί η δράση των ατμών  

του σαν αγχολυτικό και για την εξασθένιση της αλλεργικής κρίσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d-limonene 
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Rosa damascena (Αγριοτριανταφυλλιά) 
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της υδροσόλης (ροδόσταγμα)  από ροδοπέταλα 

αγριοτριανταφυλλιάς από παραγωγό στην Φίλια της Λέσβου. Η ιδιαιτερότητα 

έγκειται στο γεγονός της παρασκευής της υδροσόλης με παραδοσιακό τρόπο και 

στόχος είναι η ποιοτική ανάλυση του προϊόντος και η συγκριτική ανάλυση με άλλες 

υδροσόλες του Ελλαδικού χώρου. 

Στο δείγμα της υδροσόλης (ροδόσταγμα), πραγματοποιήθηκε τριπλή εκχύλιση με 

διχλωρομεθάνιο σε διαχωριστική χοάνη. Έπειτα το εκχύλισμα συμπυκνώθηκε στον 

μισό όγκο στο οποίο πραγματοποιήθηκε αφυδάτωση με Na2SO4. Μετά το διάλυμα 

φιλτραρίστηκε και συμπηκνώθηκε σε συνεχή ροή αζώτου για το τελικό βάρος και 

την απόδοση. Η απόδοση ανέρχεται σε περίπου 0,1% w/v. 
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GC-MS προφίλ ροδόνερο 

 

Retention time %  of total Compounds
10.57 1.35 benzyl alcohol
13.64 95.59 Phenylethyl alcohol (benzenethanol)
17.9 1.95 β-citronellol
19.03 1.11 cis-Geraniol
Total 100  

Το αιθέριο έλαιο από το άγριο τριαντάφυλλο περιέχει αυξημένη ποσότητα βιταμίνης Α και 

χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία. Επίσης είναι γνωστή η χρήση του στην λαϊκή 

ιατρική για περιπτώσεις δερματίτιδας, ακμής, εγκαυμάτων και στην ψωρίαση. 
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Carthamus lanatus L. (Σταυράγκαθο) – Voucher: 
AXL013  
Το σταυράγκαθο ανήκει στην οικογένεια των Asteraceae. Τα χαρακτηριστικά του και 

οι χρήσεις του παρουσιάζονται στην σελίδα 33 του πρώτου παραδοτέου καθώς 

επίσης και στους πίνακες.  

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα του υπέργειου τμήματος, 

πραγματοποιήθηκε στην νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο 

ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: AXL013. 

Το υπέργειο τμήμα κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις τόσο 

σε νερό 100% όσο και σε υδατοαιθανολικό διάλυμα σε αναλογία 50:50, σε 

υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την βέλτιστη απόδοση. 

Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα πραγματοποιήθηκε 

ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση της εκχύλισης κυμαίνεται γύρω στο 8% 

καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό των εκχυλισμάτων, πραγματοποιήθηκε 

με τεχνική υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPLC προφίλ υδατο αιθανολικού εκχυλίσματος στα 254nm 
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HPLC προφίλ υδατικού εκχυλίσματος στα 254nm 
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HPLC προφίλ υδατικού εκχυλίσματος στα 280nm 

Minutes
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

m
AU

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

UV6000-254nm
C_L_MW_4_11_17

Minutes
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

m
AU

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

UV6000-280nm
C_L_MW_4_11_17

HPLC προφίλ υδατο αιθανολικού εκχυλίσματος στα 280nm 



34 

 

 

 

Η μέθοδος για το ποιοτικό προφίλ στην HPLC παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Time (min) Acetonitrile % H2O (0,2%AA) Flow (ml/min)
0 20 80 0.5

10 25 75 0.5
20 25 50 0.5
40 50 0 0.5
47 100 0 0.5
55 20 80 0.5
60 20 80 0.5  

 

Το υδατικό εκχύλισμα του Carthamus lanatus είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή όπως η 

κερκετίνη, η λουτεολίνη, η ρουτίνη, η αστραγαλίνη, η καμφερόλη) στα οποία μπορεί να 

οφείλεται η αντιοξειδωτική δράση του σταυράγκαθου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Είναι γνωστή από την βιβλιογραφία η αντιμικροβιακή και κυτταροτοξική δράση υδατικών 

εκχυλισμάτων του υπέργειου τμήματος του φυτού (Rilka Taskova et.al., 2002). 

Αστραγαλίνη 
Ρουτίνη 

Κερκετίνη Λουτεολίνη 
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Origanum vulgare & Origanum onites (Ρίγανη) 
Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του αιθέριου έλαιο από 2 διαφορετικά είδη αυτοφυούς 

ρίγανης. Το αιθέριο έλαιο από το Origanum vulgare προέρχεται από την νότιο ανατολική 

Λέσβο και το αυτό από το Origanum onites από την κεντρική Λέσβο. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση εμφανίζεται παρακάτω: 

 

Α) Origanum onites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peak % of total RT Compound 
#       
1 0.73 5.048 α-pinene 
2 0.54 5.391 β-pinene 
4 1.47 6.506 Myrcene 
5 0.38 6.868 α-phellandrene 
6 1.79 7.269 δ-2-carene 
7 8.25 7.515 p-cymene 
8 0.37 8.272 <Ε> - β -οcimene 
9 5.61 8.615 γ-terpinene 

11 0.99 9.650 terpinolene 
12 1.79 10.059 linalool 
13 0.14 10.855 cis-p-menth-2-en-1-ol 
14 0.46 11.136 allo-ocimene 
15 6.22 12.561 Borneol 
16 3.52 13.032 terpinen-4-ol 
17 0.74 13.568 α-terpineol 
18 0.18 15.730 carvacrol, methyl ether 
19 0.15 16.152 carvone 
20 0.87 16.269 linalool acetate 
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GC-MS προφίλ 
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21 0.74 17.830 thymol 
22 58.69 18.537 carvacrol 
25 0.16 21.063 carvacrol acetate 
26 0.24 21.549 geranyl acetate 
27 2.69 22.881 (E-) Caryophyllene 
29 0.41 23.633 aromadendrene 
30 0.15 24.213 α-humulene 
32 0.20 25.879 viridiflorene 
33 1.45 26.480 β-bisabolene 
34 0.10 26.628 γ-cadinene 
35 0.21 27.018 δ-cadinene 
36 0.11 29.220 Caryophyllene oxide 
  99.36     

 

 

B) Origanum vulgare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peak Retention Time (min) % of Total Compound 
1 5.39 0.59 a-Thujene 
2 5.6 0.75 a-Pinene 
3 6.05 0.21 Camphene 
4 6.84 0.36 Octen-3-ol 
5 6.7 0.1 3-Octanone 
6 7.1 1.82 Myrcene 
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GC-MS προφίλ 
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7 7.71 0.38 a-Phellandrene 
8 8.06 2.81 δ-2-carene 
9 8.36 13.41 Cymene 

10 8.48 0.43 Limonene 
11 8.55 0.22 β-Phellandrene 
12 9.05 0.05 δ-3-Carene 
13 9.54 9.25 γ-Terpinene 
14 10.01 0.34 Sabinene hydrate <cis-> 
15 11.23 0.17 Sabinene hydrate acetate <trans-> 
16 14.22 0.21 Borneol 
17 14.56 0.49 Terpinen-4-ol 
18 17.05 0.35 Thymol,methyl ether 
19 19.69 40.69 Thymol 
20 20.03 22.71 Carvacrol 
21 24.86 2.22 ( E ) - Caryophyllene 
22 26.37 0.17 α-Humulene 
23 28.62 0.37 β-Bisabolene 

 

Από την ανάλυση του αιθέριου έλαιου είναι σημαντική η παρουσία της 

καρβακρόλης και της θυμόλης και στα 2 είδη ρίγανης. Η καρβακρόλη και η θυμόλη 

είναι δύο φαινολικές ενώσεις οι οποίες δρουν με συνέργεια, δηλαδή συνδυαστικά 

και παρουσιάζουν σημαντική αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική 

δράση (Lee et al., 2004). Είναι δηλαδή γνωστό ότι το ριγανέλαιο έχει πιο 

αποτελεσματική δράση αντιβακτηριδιακή δράση από πολλά άλλα αιθέρια έλαια. 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  

 

Καρβακρόλη Θυμόλη 

Βορνεόλη 
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Cistus creticus L. (Αξίσταρος) – Voucher: KL057 

Ο αξίσταρος ή λαδανιά ανήκει στην οικογένεια των Cistaceae. Τα χαρακτηριστικά 

του καθώς επίσης και οι χρήσεις του, παρουσιάζονται στην σελίδα 43 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα το υπέργειο τμήμα του ανθισμένο 

πραγματοποιήθηκε στην κεντρική νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε 

στο ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων 

της Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: KL057. 

Το υπέργειο τμήμα με τα άνθη κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν 

εκχυλίσεις με νερό 100% σε υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες 

για την βέλτιστη απόδοση. Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και φιλτράρισμα. 

Μετέπειτα πραγματοποιήθηκε ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση της εκχύλισης 

κυμαίνεται γύρω στο 9% καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό, πραγματοποιήθηκε με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) καθώς επίσης και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS). 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης HPLC στα 254nm και στα 280nm καθώς επίσης και 

η μέθοδος ανάλυσης παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Είναι γνωστό ότι τα αδενώδη τριχώματα των φυτών του γένους Cistus εκκρίνουν 

αιθέριο έλαιο και ρητίνη. Το αιθέριο έλαιο είναι πλούσιο σε δευτερογενείς 

μεταβολίτες, όπως μονοτερπένια, οξυγονωμένα μονοτερπένια, σεσκιτερπένια, 

οξυγονωμένα σεσκιτερπένια (Robles & Garzino, 2000).  Στο είδος που αναλύσαμε, 

C.creticus subsp. creticus, βρέθηκαν 7 λαβδανικά διτερπένια πολλά από τα οποία 

παρουσιάζουν αντιμικροβιακές ιδιότητες. 

Σύμφωνα με μελέτες τόσο τα εκχυλίσματα, όσο και το λάδανο των φυτών Cistus 

έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά, όπως απλές μονοκυκλικές 

φαινόλες, φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή (άγλυκα και γλυκοζίτες), 

προανθοκυανιδίνες και ταννίνες ( Demetzos et al., 1989). Οι απλές φαινόλες που 

ανιχνεύονται είναι η καρβακρόλη, η θυμόλη, ευγενόλη.  Επίσης από τις φλαβονόλες 

όπως η καμφερόλη, κερκετίνη, μυρικετίνη με την μορφή γλυκοζιτών (Vincieri & 

Pinelli, 2005) και επίσης γλυκοζίτες της απιγενίνης (φλαβονόνη). 

 

 

 

 

 

 

 

Time (min) Acetonitrile (%) H2O AA 
0.2% Flow (ml/min) 

0 5 95 1 
20 15 85 1 
25 15 85 1 
35 25 75 1 
40 25 75 1 
50 100 0 1 

Μυρικετίνη Απιγενίνη 
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Εκτός από την αντιμικροβιακή δράση που εμφανίζουν τα λαβδανικά διτερπένια του 

αιθέριου έλαιου, παρουσιάζουν επίσης γαστροπροστατευτική δράση. (Attaguile et 

al., 1995). Μελέτες έχουν επίσης αποδείξει ότι λαβδανικά διτερπένια (σκλαρεόλη 

κτλ) εμφανίζουν αντιμικροβιακή, αντιμυκητιακή δράση). Απλές φαινόλες όπως η 

καρβακρόλη και η θυμόλη έχουν ισχυρή μυκοτοξική δράση έναντι του Penicillium 

digitatum και του Bacillus cereus. (Daferera et al., 2000). 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Αντιοξειδωτική δράση στoν αξίσταρο ή λαδανιά 

Προσδιορισμός Ολικών Φαινολικών Συστατικών – Μέθοδος Folin-
Ciocalteu 

Αποτελεί ένα τρόπο ανίχνευσης του συνόλου των υδροξυ-φαινυλομάδων ενός 

δείγματος χωρίς τον διαχωρισμό μεταξύ μονομερών, διμερών και μεγαλύτερων 

φαινολικών συστατικών.  Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στο ότι τα ολικά 

φαινολικά συστατικά ενός δείγματος σε αλκαλικό περιβάλλον, δίνουν ένα έντονο 

μπλε χρώμα ανάγοντας τα ετεροπολυμερή ιόντα του φωσφομολυβδενικού οξέος 

Καρβακρόλη 

θυμόλη 

Κατεχίνη 
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και του φωσφοβολφραμικού οξέος που περιέχονται στο αντιδραστήριο Folin-

Ciocalteu, και από την απορρόφησή τους στα 765nm προκύπτει η τιμή της 

συγκέντρωσής τους στο δείγμα. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των ολικών 

φαινολικών γίνεται με την κατασκευή πρότυπης καμπύλης με την χρήση γαλλιού 

οξέος, με αποτέλεσμα η τιμή της συγκέντρωσης κάθε δειγματος να εκφράζεται σε 

ισοδύναμα γαλλικού οξέος. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το γένος του σιδερίτη είναι πλούσια πηγή 

φαινολικών ενώσεων και κυρίως φλαβονοειδών. Η δομή, ο αριθμός και η θέση των 

υδροξυλομάδων παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιοξειδωτική τους δράση. 

 

Για το υδατικό εκχυλίσμα της λαδανιάς τα ολικά φαινολικά είναι: 

Samples: Cistus creticus 
  

TPC pre-XAD 
170,87 mgGA/g 
extract  

TPC after XAD 
257,12 mgGA/g 
extract  

 

Το 17,08% του υδατικού εκχυλίσματος πρίν από τις ρητίνες και το 25,12% του 
υδατικού εκχυλίσματος μετά τις ρητίνες είναι φαινόλες. 

Επίσης η αντιοξειδωτική δράση στην λαδανιά υπολογίζεται με το DPPH. Είναι μια 

σταθερή ρίζα , το οργανικό διάλυμα του οποίου παρουσιάζει έντονο ιώδες χρώμα. 

Η μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των εκχυλισμάτων να αποχρωματίζουν το 

διάλυμα του διφαινυλοπικρυλδραζυλίου. Το IC50 είναι η ποσότητα του 

εκχυλίσματος που αποδίδει 50% αναστολή της ρίζας του υδροξυλίου. Πιο χαμηλή 

τιμή IC50 αντιστοιχεί σε καλύτερη προστατευτική δράση των εκχυλισμάτων.  

Για την λαδανιά οι τιμές του IC50  στο υδατικό εκχύλισμα είναι 39,78μg/ml και μετά 

από κατεργασία με ρητίνη XAD η τιμή είναι 29,68μg/ml που του προσδίδει μια 

καλή αντιοξειδωτική ικανότητα. 
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Salvia triloba άγρια και Salvia triloba καλλιεργούμενη 
– Φασκομηλιά.Voucher: KL053 
 

Η Salvia triloba (fruticosa) ανήκει στην οικογένεια των Lamiaceae. Το άγριο είδος 

συλλέχθηκε από την ανατολική  Λέσβο. Τα χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται 

στην σελίδα 53 του πρώτου παραδοτέου.  

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα το υπέργειο τμήμα του ανθισμένο 

πραγματοποιήθηκε στην κεντρική νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε 

στο ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων 

της Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: KL053. 

Η απόδοση του αιθέριου έλαιου μετά την υδροαπόσταξη κυμαίνεται στο 1,5-3,5%. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση των αιθέριων ελαίων 

της Salvia triloba καλλιεργούμενης εμφανίζονται παρακάτω: 

 

Retention Time  % of Total Compound 
3.86 0.22 Z-Salvene 
5.38 0.12 Tricyclene 
5.43 0.27 α-Thujene 
5.64 2.66 α-Pinene 
6.09 4.34 Camphene 
6.7 0.2 Sabinene 

6.87 2.9 β-Pinene 
7.14 1.46 Myrcene 
8.09 0.31 δ-2-Carene 
8.37 0.91 o-Cymene 
8.53 2.02 Limonene 
8.66 18.03 1,8-Cineole 
9.55 0.57 γ-Terpinene 

10.58 0.31 Terpinolene 
11.56 30.55 cis-Thujone 
11.94 3.4 trans-Thujone 
12.87 0.64 trans-Sabinol 
13.19 13.03 Camphor 
13.71 0.21 trans-Pinocamphone 
14.22 0.68 Isoborneol 
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14.57 0.86 Terpinen-4-ol 
15.24 0.39 a-Terpineol 
19.03 0.13 Bornyl acetate 
19.25 0.07 trans-Sabinyl acetate 
23.34 0.16 β-Bourbonene 
24.87 5.27 E-Caryophyllene 
26.4 4.17 a-Humulene 

27.22 0.13 γ-Muurolene 
28.82 0.06 Valencene 
29.02 0.07 δ-Cadinene 
31.45 0.62 Spathulenol 
31.61 0.87 Caryophyllene oxide 
32.74 0.22 Humulene epoxide II 
Total 95.85 
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GC-MS προφίλ αιθέριο έλαιο Salvia triloba καλλιεργούμενη 

 

 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση των αιθέριων ελαίων της Salvia 

triloba άγριας  εμφανίζονται παρακάτω: 
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Retention Time  % of Total Compound 
5.36 0.38 Tricyclene 
5.4 0.23 α-Thujene 

5.61 6.13 α-Pinene 
6.07 9.74 Camphene 
6.68 0.21 Sabinene 
6.86 4.61 β-Pinene 
7.12 1.17 Myrcene 
8.08 0.2 δ-2-Carene 
8.35 4.08 p-Cymene 
8.5 1.68 Limonene 

8.62 15.03 1,8-Cineole 
9.54 0.58 γ-Terpinene 

11.17 0.42 Linalool 
11.44 1.48 cis-Thujone 
11.91 2.45 trans-Thujone 
13.17 20.27 Camphor 
14.23 5.35 Borneol 
14.56 0.72 Terpinen-4-ol 
16.66 0.3 Thymol, methyl ether 
19.05 1.95 Bornyl acetate 
19.56 7.39 Thymol 
24.46 0.31 Cogeijerene 
24.87 8.97 E-Caryophyllene 
25.66 0.88 Aromadendrene 
26.38 0.87 α-Humulene 
27.22 0.14 γ-Muurolene 
28.83 0.21 γ-cadinene 
31.61 1.48 Caryophyllene oxide 
Total 97.23   
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GC-MS προφίλ αιθέριο έλαιο Salvia triloba άγριας 

 

Πειραματικά έχει αποδειχθεί ότι το αιθέριο έλαιο της Salvia triloba έχει 

αντιμικροβιακές ιδιότητες (Sivropoulou et al., 1997).  Οι χαρακτηριστικές ουσίες που 

εμπεριέχονται στο αιθέριο έλαιο της Salvia triloba και στις οποίες μπορούν να 

οφείλονται οι αντιμικροβιακές και αντιμυκητιασικές τους δράσεις, είναι η α και η β 

θουγιόνη, η 1,8-κινεόλη και η καμφορά. Επίσης παρουσία μονοτερπενίων όπως α-

πινένιο και οξυγονωμένων μονοτερπενίων όπως η βορνεόλη προσδίδουν συνεργικό 

αποτέλεσμα στην αντιμικροβιακή δράση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αιθέριο έλαιο του φασκόμηλου έχει πολλές χρήσεις στην λαϊκή ιατρική και 

χρησιμοποιείται ευρέως με αναφορές από την εποχή του Διοσκουρίδη. Η χρήση του 

φασκόμηλου αντενδείκνυται στα υπερτασικά άτομα και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται αδιάλυτο στο δέρμα. Στην διάλυση 8% δεν προκαλεί ούτε 

Βορνεόλη Θουγιόνη Καμφορά 
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ευαισθητοποιήσεις, ούτε ερεθισμούς, όταν δοκιμάσθηκε σε ανθρώπους. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στους δυνατούς πόνους περιόδου και στις εξάψεις της 

εμμηνόπαυσης (μαζί με αμυγδαλέλαιο). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

εισπνοές για το κρυολόγημα (βλεννολυτική δράση) και συνίσταται στα άτομα που 

ακολουθούν ομοιoπαθητική αγωγή. 
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Salvia officinalis (Φασκόμηλο ή Σάλβια η 
φαρμακευτική) – Καλλιεργούμενη 

 
Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του αιθέριου έλαιο από Salvia officinalis που 

καλλιεργείται σε περιοχή της κεντρικής Λέσβου (βιολογική καλλιέργεια). H Salvia 

officinalis δεν φύεται στην νήσο Λέσβο επομένως χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους 

καλλιεργούμενους πληθυσμούς. 

 Το αιθέριο έλαιο από την Salvia officinalis προέρχεται από την κεντρική Λέσβο. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση εμφανίζεται παρακάτω: 

 

Retention Time  % of Total Compound 
3.86 0.22 Z-Salvene 
5.38 0.12 Tricyclene 
5.43 0.27 α-Thujene 
5.64 2.66 α-Pinene 
6.09 4.34 Camphene 
6.7 0.2 Sabinene 

6.87 2.9 β-Pinene 
7.14 1.46 Myrcene 
8.09 0.31 δ-2-Carene 
8.37 0.91 o-Cymene 
8.53 2.02 Limonene 
8.66 18.03 1,8-Cineole 
9.55 0.57 γ-Terpinene 

10.58 0.31 Terpinolene 
11.56 30.55 cis-Thujone 
11.94 3.4 trans-Thujone 
12.87 0.64 trans-Sabinol 
13.19 13.03 Camphor 
13.71 0.21 trans-Pinocamphone 
14.22 0.68 Isoborneol 
14.57 0.86 Terpinen-4-ol 
15.24 0.39 a-Terpineol 
19.03 0.13 Bornyl acetate 
19.25 0.07 trans-Sabinyl acetate 
23.34 0.16 β-Bourbonene 
24.87 5.27 E-Caryophyllene 
26.4 4.17 a-Humulene 
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27.22 0.13 γ-Muurolene 
28.82 0.06 Valencene 
29.02 0.07 δ-Cadinene 
31.45 0.62 Spathulenol 
31.61 0.87 Caryophyllene oxide 
32.74 0.22 Humulene epoxide II 
Total 95.85 
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GC-MS προφίλ Salvia officinalis 

Για τις ιδιότητες του αιθέριου έλαιου ισχύει ότι και για την Salvia triloba που 

αναλύθηκε προηγουμένως.  
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Mentha pulegium L. (Φλισκούνι) – Voucher: KL056 
Η φλισκούνι ανήκει στην οικογένεια των Lamiaceae. Τα χαρακτηριστικά του φυτού 

παρουσιάζονται στην σελίδα 49 του πρώτου παραδοτέου.  

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα το υπέργειο τμήμα του ανθισμένο 

πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο 

ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: KL056. 

Το αιθέριο έλαιο παράχθηκε με υδροαπόσταξη σε συσκευή clevenger για 3 ώρες και 

έπειτα αφυδατώθηκε με Na2SO4. Η απόδοση της υδροαπόσταξης  κυμαίνεται στο 

0,1%. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με GC-MS και παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

Retention time % of total  Compounds 

6.61 2.05 3-octanol  

7.65 0.8 limonene  

8.32 0.51 <2E> penten-1-al  

12.51 8.49 menthone  

12.09 2.61 iso-menthone  

13.87 0.91 Methyl chavicol  

14.62 1.42 prenyl angelate 

15.73 74.89 pulegone  

17.55 1.15 1,1-dimetoxy-2-nonyne 

19.66 1.99 piperitone  

29.2 0.47 caryophyllene oxide  

  95.29   
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GC-MS προφίλ φλισκούνις 

Το αιθέριο έλαιο έχει αντισηπτικές και αναισθητικές ιδιότητες για εξωτερική χρήση. 

Είναι τοξικό για εσωτερική χρήση και χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία. 

Η μενθόλη που εμπεριέχεται στο αιθέριο έλαιο, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη 

κατηγορία των τερπενοειδών, χρησιμοποιείται ως άρωμα σε πολλά διαφορετικά 

προϊόντα τροφίμων. Επίσης ταξινομείται ως αντικνησμώδες και χρησιμοποιείται 

συνδυαστικά με άλλα προϊόντα για την ανακούφιση των μυϊκών πόνων, τα 

διαστρέμματα και επίσης στις αποσυμφορητικές ουσίες για την μύτη. 

           
           
           
           
           
           
           
           

Η υψηλή συγκέντρωση πουλεγόνης στο αιθέριο έλαιο της φλισκούνις, μιας ουσίας 

με εντομοκτόνες ιδιότητες, το καθιστά ιδιαίτερο τοξικό.  Δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται σαν εντομοαπωθητικό γιατί μπορεί να είναι επιβλαβές για άλλα 

ζώα. Η χρήση του αιθέριου έλαιου της φλισκούνις χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 

 

           

Μενθόλη 

Πουλεγόνη 
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Lavandula stoechas (Αγριολεβάντα) - καλλιεργούμενη 
Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του αιθέριου έλαιο της αγριολεβάντας η οποία 

καλλιεργείται σε μονάδα της κεντρικής Λέσβου. Η αγριολεβάντα ανήκει στην οικογένεια 

Lamiaceae και τα χαρακτηριστικά της παρουσιάζονται στην σελίδα 47 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση εμφανίζεται παρακάτω: 
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Retention time % of total Compound 

5.66 1.45 α-Pinene 
6.05 0.15 α-Fenchene 
6.11 0.69 Camphene 
6.2 0.1 Thuja-2,4(10)-diene 

6.72 0.31 Sabinene 
6.89 0.54 β-pinene 
7.16 0.1 Myrcene 
8.55 1.19 D-Limonene 
8.72 26.67 1,8-Cineole 
9.56 0.21 γ-Terpinene 

10.06 0.14 (cis-) furanoid Linalool oxide 
10.6 0.22 Terpinolene 

10.88 31.28 Fenchone 
11.21 0.4 Linalool 
12.07 0.61 (endo-)Fenchol 
13.26 18.28 Camphor 
13.81 0.2 Pinocarvone 
14.28 0.61 Borneol 



52 

 

 

14.6 0.45 Terpinen-4-ol 
14.94 0.38 Cymen-8-ol 
15.77 0.47 Verbenone 
16.13 0.53 (endo-)Fenchyl acetate 
18.92 0.14 Isobornyl acetate 
19.07 1.33 Bornyl acetate 
20.78 0.68 Myrtenyl acetate 
23.01 0.41 α-Copaene 
24.89 1.26 β-Caryophyllene 
26.41 0.73 α-Humulene 
26.58 0.16 allo-Aromadendrene 
29.05 0.99 δ-Cadinene 
Total 90.68 

  
Το αιθέριο έλαιο της λεβάντας είναι γνωστό για τις αντισηπτικές και επουλωτικές 

του ιδιότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο σε πληγές, κοψίματα και 

τσιμπήματα από έντομα (σφήκας ή μέλισσας) και είναι άψογο αναλγητικό. Επίσης 

λειτουργεί κατευναστικά και ηρεμιστικά και η δοσολογία μερικών σταγόνων 

αιθέριου έλαιου είναι ιδανική για άμεση επίδραση στο ΚΝΣ.  
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Thymus vulgaris  (Θυμάρι) – καλλιεργούμενο 
Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του αιθέριου έλαιο από το θυμάρι, το οποίο καλλιεργείται 

σε μονάδα της κεντρικής Λέσβου. Το άγριο θυμάρι ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση εμφανίζεται παρακάτω: 
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Retention time (min) % of total Compound 

5.45 0.21 α-Thujene 
5.66 0.6 α-Pinene 
6.11 0.24 Camphene 
6.71 0.3 Sabinene 
6.89 0.54 β-Pinene 
7.15 0.52 Myrcene 
8.09 0.2 δ-2-Carene 
8.38 0.84 p-Cymene 
8.53 0.69 Limonene 
8.65 5.23 1,8-Cineole 
9.09 0.2 Z-β-Ocimene 
9.55 0.5 γ-Terpinene 

10.57 0.43 Terpinolene  
11.41 37.84 Linalool 
11.47 0.53 trans-sabinene hydrate 
11.54 0.41 cis-Thujone 
13.16 0.66 Camphor 
14.26 0.63 Borneol 
14.6 2.65 Terpinen-4-ol 

15.24 0.78 α-Terpineol 
15.83 0.2 Octanol acetate 
19.05 3.21 Bornyl acetate 
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19.63 2.98 Thymol 
22.14 6.73 Eugenol 
22.99 0.4 α-Copaene 
23.33 0.34 β-Bourbonene 
23.53 0.31 β-Cubebene 
23.63 2.34 β-Elemene 
24.87 0.68 E-Caryophyllene 
25.49 4.04 α-trans-Bergamotene 
25.56 1.37 α-Guaiene 
26.4 1.07 α-Humulene 
27.5 3.7 D-Germacrene 

28.09 1.71 Bicyclogermacrene 
28.36 2.31 α-Bulnesene 
28.59 1.19 Germacrene A 
28.85 2.5 γ-Cadinene 
31.48 0.31 Spathulenol 
31.63 0.43 Caryophyllene oxide 
32.99 0.42 1,10-di-epi-Cubenol 
34.09 2.48 β-Cedrene 
Total 92.72 

  
Τα οφέλη από το αιθέριο έλαιο θυμαριού έχουν αναγνωριστεί εδώ και χιλιάδες 

χρόνια και χρησιμοποιείται στην αγιουβερδική ιατρική. Το έλαιο είναι 

αντιμυκητιακό, αντιβακτηριδιακό, βοηθάει στην επούλωση των φλεγμονών της 

αναπνευστικής οδού, είναι αποχρεμπτικό, αντιβηχικό και ανακουφίζει από τα 

συμπτώματα της γρίπης. Το βάμμα θυμαριού έχει σημαντική αντιβακτηριακή δράση 

μεγαλύτερη από το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου.  Η παρουσία του καρυοφυλλένιου 

του προσδίδει αντισηπτική και βακτηριοκτόνο δράση (κολίτιδα, πυελονεφρίτιδα, 

εντερικές λοιμώξεις). 

Ανάλογα με το ποσοστό των συστατικών στο αιθέριο έλαιο του θυμαριού που 

εξαρτώνται τόσο από τις κλιματικές συνθήκες, το υπόστρωμα και οι συνθήκες 

καλλιέργειας υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: 

• Thymus vulgaris θυμόλη - Αντισηπτικές δραστηριότητες και είναι 60 έως 

70%  θυμόλη.  

• Thymus vulgaris λιναλοόλη - Αντιπαρασιτικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες 

και καλλιεργείται σε μεγάλα υψόμετρα. 
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• Thymus vulgaris καρβακρόλη - Όταν συλλέγεται την άνοιξη, θα περιέχει 30% 

καρβακρόλη και είναι γνωστό για τις αντισηπτικές του ιδιότητες. 

• Thymus vulgaris θουζανόλη - Αυτό το φυτό περιέχει 50% θουζανόλη και 

είναι γνωστό για τις ευεργετικές επιδράσεις του στο ανοσοποιητικό σύστημα 

και τις ορμόνες και συχνά ονομάζεται "γλυκό θυμάρι". 

• Thymus vulgaris άλφα-τερπινεόλη - Αυτός ο τύπος μαζεύεται νωρίς την 

άνοιξη και έχει οσμή πιπεράτη. 

• Thymus vulgaris γερανιόλη - Η γερανιόλη έχει άρωμα λεμονιού  και 

καλλιεργείται σε μεγάλα υψόμετρα και συλλέγεται κατά τη διάρκεια του 

φθινοπώρου. 

• Thymus vulgaris 1,8 κινεόλη - Περιέχει 80 έως 90% κινεόλη και έχει 

διουρητικές, αντικαταρροϊκές, αποχρεμπτικές, και αναλγητικές ιδιότητες. 

• Thymus vulgaris p-κυμόλιο - Αυτό θα πρέπει να μαζευτεί την άνοιξη. 

• Thymus vulgaris φαινόλη - Αναπτύσσεται σε μεγάλα υψόμετρα και περιέχει 

έως 90% φαινολικές ενώσεις. 
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Stachys cretica (L.) subsp. lesbiaca Rech.f. (Στάχυς) – 
Voucher: AXL022 
O στάχυς ανήκει στην οικογένεια των Lamiaceae. Τα χαρακτηριστικά του καθώς 

επίσης και οι χρήσεις του, παρουσιάζονται στην σελίδα 56 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα του υπέργειου τμήματος, 

πραγματοποιήθηκε στην νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο 

ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: AXL022. 

Το υπέργειο τμήμα κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις με 

νερό 100% σε υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 2ώρες για την 

βέλτιστη απόδοση. Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και φιλτράρισμα. Μετέπειτα 

πραγματοποιήθηκε ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση της εκχύλισης 

κυμαίνεται γύρω στο 7% καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό των εκχυλισμάτων, πραγματοποιήθηκε 

με τεχνική υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS) τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Time (min) Acetonitrile H2O (0.2%AA) Flow (ml/min) 
0 10 90 0.5 
5 15 85 0.5 
10 25 75 0.5 
20 35 65 0.5 
30 50 50 0.5 
40 10 90 0.5 

HPLC προφίλ υδατο αιθανολικού εκχυλίσματος στα 254nm 

Minutes
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HPLC προφίλ υδατικού εκχυλίσματος στα 254nm 
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HPLC προφίλ υδατικού εκχυλίσματος στα 280nm 
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HPLC προφίλ υδατο αιθανολικού εκχυλίσματος στα 280nm 
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Paeonia mascula (L.) Mill. subsp. mascula (Παιώνια) – 
Voucher: AXL026 
Η παιώνια ανήκει στην οικογένεια των Paeoniaceae. Τα χαρακτηριστικά της καθώς 

επίσης και οι χρήσεις του, παρουσιάζονται στην σελίδα 62 του πρώτου 

παραδοτέου. 

Η συλλογή του άγριου φυτού και συγκεκριμένα του υπέργειου τμήματος, 

πραγματοποιήθηκε στην νήσο Λέσβο, ταυτοποίηθηκε και κωδικοποιήθηκε στο 

ερμπάριο του εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων της 

Φαρμακευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, του καθηγητή κ. Λέανδρου Σκαλτσούνη με 

κωδικό voucher: AXL026. 

Ολόκληρο το φυτό κονιοποιήθηκε και έπειτα πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις με 

νερό 100% και νερό αιθανόλη σε υπερήχους υπό σταθερή θερμοκρασία (30⁰C) για 

2ώρες για την βέλτιστη απόδοση. Μετά πραγματοποιήθηκε διήθηση και 

φιλτράρισμα. Μετέπειτα πραγματοποιήθηκε ξήρανση και ζύγιση. Η τελική απόδοση 

της εκχύλισης κυμαίνεται γύρω στο 5% καθαρού υδατικού εκχυλίσματος.  

Η ανάλυση για τον ποιοτικό προσδιορισμό των εκχυλισμάτων, πραγματοποιήθηκε 

με τεχνική υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) και με τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης συνδεδεμένη με φασματομετρία μάζας (LC-

MS) τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. 
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C:\Users\...\paeonia_mascula_M-M 4/10/2017 1:28:35 πμ

RT: 0.00 - 31.00
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NL: 1.31E6
Base Peak F: 
FTMS - c ESI Full 
ms 
[115.00-1000.00]  
MS 
paeonia_mascula_
M-M

NL: 2.54E6
Base Peak F: 
FTMS - c ESI Full 
ms 
[115.00-1000.00]  
MS 
paeonia_mascula-
H2O

 

LC-MS προφίλ υδατοαιθανολικού και υδατικού εκχυλίσματος Παιώνιας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time (min) Acetonitrile H2O (0.2%AA) Flow (ml/min) 
0 10 90 0.5 
5 15 85 0.5 
10 25 75 0.5 
20 35 65 0.5 
30 50 50 0.5 
40 10 90 0.5 
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HPLC προφίλ υδατικού εκχυλίσματος στα 254nm 
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HPLC προφίλ υδατικού εκχυλίσματος στα 280nm 
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Είναι γνωστό από την κινεζική ιατρική η χρήση της ρίζας της Παιώνιας για 

αναλγητική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή χρήση και χρησιμοποιείται ευρέως 

για ασθένειες του καρδιαγγειακού και ουρογεννητικού συστήματος στις γυναίκες. 

(Miyazawa et al., 1983,1983; Lin et al., 1999).  

Συνολικά έχουν απομονωθεί 262 δευτερογενείς μεταβολίτες από τα είδη της 

Παιώνιας, οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες των μονοτερπενοειδών, φλαβονοειδή, 

ταννίνες, τριτερπένια και στεροειδή, φαινόλες. Οι φαινόλες παρουσιάζονται κυρίως 

στην ρίζα της Παιώνιας.  
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Laurus nobilis (Δάφνη) - καλλιεργούμενη 

Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του αιθέριου έλαιο από δάφνη, η οποία καλλιεργείται σε 

μονάδα της κεντρικής Λέσβου. Η δάφνη ανήκει στην οικογένεια Lauraceae. 

Απόδοση αιθέριου έλαιου 1,6% w/w. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση εμφανίζεται παρακάτω: 

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Time-->

Abundance

TIC: LAUNOB.D

 

GC-MS προφίλ αιθέριο έλαιο 
 

Retention time % of total Compound 
5.65 0.72 a-Pinene 
6.1 0.3 Camphene 

6.71 1.98 Sabinene 
6.88 0.9 β-Pinene 
7.15 0.23 Myrcene 
8.37 3.48 p-Cymene 
8.53 0.54 Limonene 
8.67 27.24 1,8-Cineole 
9.08 0.22 δ-3-Carene 
9.54 0.77 γ-Terpinene 

11.18 3.92 Linalool 
11.46 0.37 cis-Thujone 
13.13 0.55 Camphor 
14.26 0.22 Borneol 
14.58 2.16 Terpinen-4-ol 
16.65 1.62 Thymol, methyl ether 
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19.04 1.64 Bornyl acetate 
19.67 17.78 Thymol 
19.99 1.95 Carvacrol 
22.1 2.59 Eugenol 
24.2 1.84 Methyl eugenol 

24.87 1.61 β-Caryophyllene  
25.45 0.65 α-trans-Bergamotene  
26.39 0.5 a-Humulene 
27.22 0.25 γ-Amorphene 
28.08 0.55 Bicyclogermacrene 
28.34 0.91 α-Bulnesene 
28.83 1.23 γ-Cadinene 
29.03 0.41 δ-Cadinene 
31.49 0.72 Spathulenol 
31.63 2.08 Caryophyllene oxide 
34.09 2.34 epi-alpha-Cadinol 
Total 82.27   

 

Το βασικό συστατικό στο αιθέριο έλαιο της δάφνης είναι η 1,8-κινεόλη ή 

ευκαλυπτόλη, που έχει ιδιότητες αντισηπτικές και απολυμαντικές. Το αιθέριο έλαιο 

που περιέχουν τα φύλλα και οι καρποί, καθώς και το δαφνέλαιο, χρησιμοποιούνται, 

με την μορφή αλκοολούχων υγρών ή αλοιφών, ως αντιρρευματικά και 

παρασιτοκτόνα. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ευκαλυπτόλη 
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Ocimum basilicum (Βασιλικός) - καλλιεργούμενος 

Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του αιθέριου έλαιο από βασιλικό, ο οποίος καλλιεργείται σε 

μονάδα της κεντρικής Λέσβου. Ο βασιλικός ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae. 

Απόδοση αιθέριου έλαιου 1,2% w/w. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία και η χημική σύσταση εμφανίζεται παρακάτω: 

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
0

200000
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2000000

Time-->

Abundance

TIC: OCBAS.D

 

GC-MS προφίλ αιθέριου έλαιου 

 

 

Retention time (min) % of total Compound 
5.45 0.21 α-Thujene 
5.66 0.6 α-Pinene 
6.11 0.24 Camphene 
6.71 0.3 Sabinene 
6.89 0.54 β-Pinene 
7.15 0.52 Myrcene 
8.09 0.2 δ-2-Carene 
8.38 0.84 p-Cymene 
8.53 0.69 Limonene 
8.65 5.23 1,8-Cineole 
9.09 0.2 Z-β-Ocimene 
9.55 0.5 γ-Terpinene 

10.57 0.43 Terpinolene  
11.41 37.84 Linalool 
11.47 0.53 trans-sabinene hydrate 
11.54 0.41 cis-Thujone 
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13.16 0.66 Camphor 
14.26 0.63 Borneol 
14.6 2.65 Terpinen-4-ol 

15.24 0.78 α-Terpineol 
15.83 0.2 Octanol acetate 
19.05 3.21 Bornyl acetate 
19.63 2.98 Thymol 
22.14 6.73 Eugenol 
22.99 0.4 α-Copaene 
23.33 0.34 β-Bourbonene 
23.53 0.31 β-Cubebene 
23.63 2.34 β-Elemene 
24.87 0.68 E-Caryophyllene 
25.49 4.04 α-trans-Bergamotene 
25.56 1.37 α-Guaiene 
26.4 1.07 α-Humulene 
27.5 3.7 D-Germacrene 

28.09 1.71 Bicyclogermacrene 
28.36 2.31 α-Bulnesene 
28.59 1.19 Germacrene A 
28.85 2.5 γ-Cadinene 
31.48 0.31 Spathulenol 
31.63 0.43 Caryophyllene oxide 
32.99 0.42 1,10-di-epi-Cubenol 
34.09 2.48 β-Cedrene 
Total 92.72 

  

Το συστατικό με το μεγαλύτερο ποσοστό στο αιθέριο έλαιο του βασιλικού είναι η 

λιναλοόλη. Εχει αντιοξειδωτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες, αναστέλλοντας την 

ανάπτυξη θετικών και αρνητικών Gram βακτηρίων, ζυμομυκήτων και μυκήτων.  

 

 

 

 

 

 

 
Λιναλοόλη 
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Καλλιεργητικές τεχνικές 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



66 

 

 

 

 

 

Η αναπαραγωγή των φυτών μπορεί να γίνει με συλλογή μοσχευμάτων, με 

μικροπολλαπλασιασμό (ιστοκαλλιέργεια) και σπέρματα. Ο πολλαπλασιασμός με 

σπόρο αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς και ευρέως διαδεδομένους 

τρόπους πολλαπλασιασμού φυτών. Παρόλο που τα περισσότερα φυτά 

πολλαπλασιάζονται με σπόρο, τα σπορόφυτα δεν είναι όμοια στα χαρακτηριστικά 

τους με το μητρικό φυτό λήψης των σπόρων. Τα μοσχεύματα αποτελούν ίσως τον 

πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο τρόπο αγενούς αναπαραγωγής στο σύνολο των 

παραγόμενων φυτών. Προτιμώνται έναντι των σπερμάτων διότι με τον αγενή 

πολλαπλασιασμό τα παραγόμενα φυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και γονότυπο 

με το μητρικό φυτό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην υγιή κατάσταση του 

μητρικού φυτού, συλλέγονται κυρίως μαλακά μοσχεύματα βλαστού, στην ηλικία 

του μητρικού φυτού. Τα μοσχεύματα αποθηκεύονται κατάλληλα ώστε να 

αποφευχθούν απώλειες νερού σε χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή σχετική υγρασία. 

 Μετά από εκτενή πειραματισμό αναπτύσσονται πρωτόκολλα εγγενούς και 

αγενούς αναπαραγωγής, τα οποία ακολουθούνται για την παραγωγή φυτών, τα 

οποία φυτεύονται στη συνέχεια σε πιλοτικούς αγρούς. Για την ανάπτυξη των 

πρωτοκόλλων εγγενούς και αγενούς αναπαραγωγής με τρόπο φιλικότερο προς το 

περιβάλλον και όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αρχές της βιολογικής γεωργίας, 

απαιτείται ειδικός θερμοκηπιακός χώρος ή φυτρωτικοί θάλαμοι.  

 Για την εγκατάσταση των φυτών στους αγρούς τα κρίσιμα σημεία ελέγχου 

είναι τα ακόλουθα:  

1. Αποστάσεις φυτών (σωστές αποστάσεις μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών). 

2. Έλεγχος ζιζανίων 

3. Ύδρευση (σωστή και αποτελεσματική ύδρευση των καλλιεργούμενων φυτών, με 

έμφαση στους καλοκαιρινούς μήνες) 

4. Λίπανση (προσδιορισμός ποσότητας λίπανσης και είδους λίπανσης).  
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Thymus vulgaris 

 Το θυμάρι ευδοκιμεί τόσο σε θερμές όσο και σε ψυχρές περιοχές αλλά 

προτιμά τις ημιορεινές, ηλιόλουστες περιοχές. Αναπτύσσεται καλά σε ξηρικές 

εκτάσεις, ενώ σε ποτιστικές δίνει μεν μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά κατώτερης 

ποιότητας προϊόν. Η καλύτερη ανάπτυξη επιτυγχάνεται σε περιοχές με υψόμετρο 

400-500 m, αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί από την επιφάνεια της θάλασσας έως και 

σε υψόμετρο 2500 m. 

 Το θυμάρι μπορεί να καλλιεργηθεί σε ποικιλία εδαφών με pH από 4,5-8, με 

άριστο να θεωρείται το 6,3. Καλύτερη απόδοση δίνει σε ασβεστούχα εδάφη με 

καλή στράγγιση. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε φτωχά έως μέτριας γονιμότητας 

εδάφη. 

 Η εγκατάσταση της καλλιέργειας γίνεται φθινόπωρο ή άνοιξη. Το χωράφι 

που θα εγκατασταθεί η καλλιέργεια πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, να γίνει 

ένα φθινοπωρινό όργωμα και να ακολουθήσει σβάρνισμα.  Τα φυτά πρέπει να 

ποτίζονται αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Στις ανοιξιάτικες εγκαταστάσεις μερικές 

φορές χρειάζεται και δεύτερο πότισμα. Η καλλιέργεια ξεκινά να αναπτύσσεται 20 

ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Όταν γίνει ένα σκάλισμα επί της γραμμής, δύο 

εβδομάδες μετά τη φύτευση, η ανάπτυξη των φυτών είναι ταχύτερη. Στη διάρκεια 

της ανάπτυξης των φυτών γίνονται σκαλίσματα και βοτανίσματα για τον έλεγχο των 

ζιζανίων. Η διάρκεια ζωής της φυτείας είναι 6-7 χρόνια.  

 Η λίπανση θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο νωρίς την άνοιξη (Μάρτιο – 

Απρίλιο) με λίπασμα που περιέχει άζωτο, φώσφορο, κάλιο και μαγνήσιο. Συνήθως η 

λίπανση γίνεται μετά από κάθε συλλογή, για να επιταχύνει την ανάπτυξη της 

καλλιέργειας. Στη βιολογική καλλιέργεια του θυμαριού οι ανάγκες σε θρεπτικά 

στοιχεία μπορούν να καλυφθούν με μικρές ποσότητες οργανικών λιπασμάτων, ενώ 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνήθως δεν χρειάζονται. 

 Η καλλιέργεια του θυμαριού του κοινού μπορεί να αξιοποιήσει και τα πιο 

άγονα χωράφια αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη υγρασία. Το θυμάρι το κοινό 

καλλιεργείται σε ξηρικές συνθήκες όταν προορίζεται για ξηρή δρόγη και αιθέριο 
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έλαιο. Σε τελείως ξηρικά καλοκαίρια χρειάζονται 2-3 ποτίσματα.  

 Κατά τον πρώτο χρόνο γίνεται μία κοπή. Αυτή πρέπει να γίνεται λίγο πριν 

από την άνθηση, διότι τότε έχουμε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο. 

Από το δεύτερο χρόνο είναι δυνατές δύο κοπές, η πρώτη τέλος Ιουνίου με αρχές 

Ιουλίου και η δεύτερη τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Μία τρίτη κοπή 

κατά τον Οκτώβριο μπορεί να αδυνατίσει πολύ τα φυτά και πρέπει να αποφεύγεται. 

Η κοπή πρέπει να γίνεται χαμηλά, γιατί τα φύλλα της βάσης έχουν μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο. Οι βλαστοί πρέπει να κόβονται γύρω στα 10 cm 

από το έδαφος. Η κοπή γίνεται με χορτοκοπτικά και εφ’ όσον τα φυτά πρόκειται να 

αποσταχθούν μεταφέρονται ύστερα από λίγες ώρες στο αποστακτήριο. Όταν όμως 

τα φυτά πρόκειται να ξηραθούν προκειμένου να διατεθούν σαν ξηρή δρόγη, τότε 

συγκεντρώνονται με χορτοσυλλεκτικές μηχανές σε μικρούς σωρούς όπου 

παραμένουν 2-3 ημέρες. Η τεχνική ξήρανση γίνεται στους 40-45οC. Υψηλότερες 

θερμοκρασίες έχουν σαν συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας. Γενικά το θυμάρι 

ξηραίνεται εύκολα και γρήγορα. Με οποιονδήποτε τρόπο η ξήρανση δεν διαρκεί 

πάνω από 6-48 ώρες. 

 Οι αποδόσεις ανέρχονται στα 700-800 kg/στρ και σε ξηρό περίπου 200 

kg/στρ, όταν γίνεται μία συλλογή το χρόνο. Σε περιπτώσεις που γίνεται και δεύτερη 

οι αποδόσεις αυξάνουν κατά 30-40% περίπου. Από τον δεύτερο χρόνο οι αποδόσεις 

αυξάνονται. Οι υψηλότερες αποδόσεις επιτυγχάνονται κατά τον τρίτο χρόνο. Η 

απόδοση σε αιθέριο έλαιο ανέρχεται γύρω στα 2,5 kg/στρ. 

 

 

Cistus creticus  

 Απαντάται σε θαμνώνες, φρύγανα, σε άκρες των δρόμων, σε διάκενα 

θαμνώνων και δασών της ζώνης των φυλλοβόλων δρυών, σε  ξηρά περιβάλλοντα. 

Το συναντάμε από τα χαμηλά υψόμετρα μέχρι τα 1.400 μ. περίπου και σε εδάφη 

αβαθή.  Η εγκατάσταση της καλλιέργειας γίνεται νωρίς την άνοιξη, όταν η 

μέση θερμοκρασία του εδάφους είναι 10οC. Στη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών 

γίνονται σκαλίσματα και βοτανίσματα για τον έλεγχο των ζιζανίων. Τα ζιζάνια 

αποτελούν κυρίως πρόβλημα συνήθως το πρώτο και το δεύτερο έτος της φυτείας 
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και μπορούν να αντιμετωπιστούν όχι μόνο με σκαλίσματα, αλλά και με 

εδαφοκάλυψη με πλαστικό. Η διάρκεια ζωής της φυτείας είναι 6-7 χρόνια.  

 Στην Κρήτη η συλλογή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούσαν οι 

καλόγεροι τον μεσαίωνα, δηλαδή με σάρωση με φαρδιές λωρίδες (τότε δερμάτινες 

και σήμερα από πλαστικό) και στη συνέχεια η ρητίνη συλλέγεται με ξύσιμο και το 

σχηματισμό βώλων κίστου. Η ρητίνη που περιέχει έλαιο εξάγεται από τα φύλλα και 

τους βλαστούς (συλλογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο). H συλλογή απαιτεί επίπονη 

εργασία και η ημερήσια απόδοση κυμαίνεται από 0.5-1Kg. To ποσό της ρητίνης το 

οποίο παράγεται στα φύλλα εκτός από την εποχιακή του διακύμανση ποικίλει και 

από περιοχή σε περιοχή, λόγω περιβαλλοντικών ή και γενετικών παραγόντων, και 

κυμαίνεται από 1.5-15% ξηρού βάρους φύλλων. 

 

 

 

Melissa officinalis  

 Έχει ύψος από 70 έως 150 cm ενώ τα φύλλα του έχουν μια ήπια μυρωδιά 

λεμονιού. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάνει μικρά λευκά άνθη γεμάτα με 

νέκταρ. Αυτά προσελκύουν τις μέλισσες και για αυτό το γένος που ανήκει το 

μελισσόχορτο πήρε την ονομασία Μέλισσα. Η μυρωδιά οφείλεται στο αιθέριο έλαιο 

που περιέχει κιτράλη, κιτρονελλάλη, λιναλοόλη και γερανιόλη. 

 Το μελισσόχορτο ευδοκιμεί τόσο σε θερμές, όσο και ψυχρές περιοχές, ενώ οι 

πιο κατάλληλες είναι οι ημιορεινές με ήπιο χειμώνα, δροσερό καλοκαίρι και 

μεσημβρινό προσανατολισμό. Καλλιεργείται σε πλούσια εδάφη γόνιμα, 

πηλοαμμώδη ή αμμοπηλώδη  με αρκετή οργανική λίπανση (χούμο) και καλή υφή, 

που συγκρατεί λίγη υγρασία. Ακατάλληλα θεωρούνται τα πολύ πεδινά εδάφη με 

συχνές ομίχλες και λίγο αερισμό, λόγω του κινδύνου προσβολής από διάφορες 

ασθένειες. Σκιερά μέρη, μειώνουν την περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο. Κατά την 

νεαρή ηλικία, απαιτείται προφύλαξη από τους παγετούς. Απαιτεί pH εδάφους 

μεταξύ 6 και 7. Αυτή η τιμή του pH το βοηθάει στην πρόσληψη του φωσφόρου στο 

έδαφος. Σε υψηλότερες τιμές pH παρουσιάζεται στα φυτά τροφοπενία φωσφόρου 

και μερικών ιχνοστοιχείων. Η καλλιέργεια του μελισσόχορτου έχει ανάγκη κυρίως 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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από ικανή λίπανση αζώτου και μετά ακολουθεί ο φώσφορος και το κάλιο.  

  

Η εγκατάσταση της καλλιέργειας λαμβάνει χώρα την άνοιξη. Τα νεαρά φυτάρια 

αναπτύσσονται γρηγορότερα σε σχέση με άλλα αρωματικά φυτά και συνήθως η 

ανάπτυξη γίνεται εμφανής 15 ημέρες μετά την μεταφύτευση. Όταν γίνει ένα 

σκάλισμα μεταξύ των γραμμών η ανάπτυξη των φυτών είναι ταχύτερη. Κατά το 

πρώτο έτος οι καλλιεργητικές φροντίδες για την καταπολέμηση των ζιζανίων είναι 

απαραίτητες, από το δεύτερο έτος το μελισσόχορτο ανταγωνίζεται επιτυχώς τα 

ζιζάνια. Η καλλιέργεια του μελισσόχορτου ευνοείται από τα ποτίσματα που 

αρχίζουν το Ιούνιο και επαναλαμβάνονται κάθε 15 ημέρες. Αν τα φυτά δεν 

ποτιστούν τακτικά, η παραγωγή μειώνεται και υποβαθμίζεται η ποιότητα του 

προϊόντος. Ποτίσματα πρέπει να γίνονται μετά από κάθε προσθήκη λιπάσματος που 

χορηγείται μετά από κάθε συλλογή. Οι απαιτούμενες μονάδες Ν σε ένα μέτριο 

χωράφι είναι κατά μέσο όρο 15 μονάδες το οποίο χορηγείται σε δύο δόσεις και 

οπωσδήποτε μετά από κάθε κοπή να γίνεται λίπανση με τουλάχιστον 5 kg/στρ. Στις 

βιολογικές καλλιέργειες μπορούν να προστεθούν μέχρι 4 tn/στρ χωνεμένης 

κοπριάς, οπότε δεν χρειάζονται άλλες λιπάνσεις. Η διάρκεια ζωής της φυτείας είναι 

5-6 χρόνια. 

 Η συλλογή κατά τον 1ο χρόνο, γίνεται μέχρι δύο φορές στις υψηλές ποικιλίες 

ύψους 40cm και πάνω. Η συλλογή γίνεται από το τέλος Ιουνίου μέχρι το τα μέσα 

Ιουλίου, κατ’ άλλους συγγραφείς ποτέ πριν από τα μέσα Ιουλίου και το αργότερο 

μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου με χορτοκοπτική μηχανή. Το 2ο χρόνο είναι δυνατές 2-3 

κοπές, μετά από κάθε αύξηση και μερικές φορές και 4η κοπή. Πολύ όψιμη κοπή 

εκθέτει το φυτό σε κίνδυνο το χειμώνα. Η κοπή είναι επιθυμητή πριν την άνθηση, 

οπότε και τα φύλλα αποκτούν το χαρακτηριστικό άρωμα του λεμονιού, 

καθυστερημένη κοπή το φθινόπωρο, υποβαθμίζει την ποιότητα του αιθέριου 

ελαίου. Γενικά όσο πιο ψηλά κόβεται το φυτό τόσο μειώνεται η αναλογία στελεχών 

στο τελικό προϊόν. Το φρεσκοκομμένο προϊόν πρέπει να το χειριζόμαστε με 

προσοχή, ώστε να αερίζεται καλά και να μην είναι πιεσμένο κατά την ξήρανση, γιατί 

τότε δημιουργούνται σκούρες καφέ κηλίδες. Μετά την συλλογή, διαχωρίζονται τα 

φύλλα, από τα στελέχη, ακολουθεί ξήρανση, η οποία γίνεται στους 35-40οC και η 
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επιτρεπόμενη εναπομείνασα υγρασία μπορεί να ανέρχεται μέχρι 8%. Η 

περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο αυξάνει το φθινόπωρο κατά τον Σεπτέμβριο. Η 

μέγιστη τιμή δε παρατηρείται λίγο πριν την έναρξη της άνθησης. Πρώιμη συλλογή ή 

όψιμη συλλογή σε συνδυασμό με γηρασμένα φυτά συνεπάγεται μειωμένη 

απόδοση ποσοτικά και ποιοτικά. 

 Η απόδοση σε νωπή χορτομάζα κυμαίνεται από 7-30 tn/στρ εκ των οποίων 

τον 1ο χρόνο το ποσοστό ανέρχεται στους 4-6 tn/στρ αποξηραμένου προϊόντος και 

τα ακόλουθα χρόνια αυτό ανέρχεται στους 5-8 tn/στρ. Οι αποδόσεις σε καθαρό 

φυλλικό προϊόν ανέρχονται στην αρχή σε 1,5 tn/στρ και τον επόμενο χρόνο 2-4 

tn/στρ. Οι αποδόσεις ποικίλουν έντονα ανάλογα με την περιοχή, τη ζωηρότητα της 

ποικιλίας, τη σχέση φύλλων στελεχών, τις βροχοπτώσεις και την θερμοκρασία κατά 

την περίοδο βλάστησης, την πυκνότητα των κοπών και τα εναπομείναντα στελέχη. Η 

απόδοση σε αιθέριο έλαιο είναι πολύ μικρή (0,15-0,3% στην ξηρή δρόγη) και 

ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία, την εποχή συγκομιδής, τις καλλιεργητικές 

τεχνικές, την περιοχή προέλευσης και το καλλιεργητικό έτος. 

 

 

 

Origanum vulgare  

 Όλα τα αυτοφυή είδη ρίγανης που αναφέρθηκαν παραπάνω αναπτύσσονται 

σε ποικίλες κλιματικές συνθήκες. Έτσι η ρίγανη αυτοφύεται σε μεγάλη ποικιλία 

εδαφών και κλιμάτων τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, σε 

πλούσια αλλά και άγονα πετρώδη εδάφη. 

 Η ρίγανη είναι φυτό ανθεκτικό στη ξηρασία με όριο ανάπτυξης 4-33 οC και 

άριστη θερμοκρασία 18-22 οC, ενώ το ριζικό της σύστημα σε καλώς ανεπτυγμένα 

φυτά (φυτά ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους) αντέχει σε θερμοκρασίες αέρα 

από -25 έως 42 οC. Άριστη τιμή εδαφικού pH είναι 6,8 αλλά αναπτύσσεται 

ικανοποιητικά και σε πολύ υψηλότερες τιμές, είναι συνήθης η παρουσία και 

ανάπτυξη της ρίγανης σε ασβεστολιθικά εδάφη με καλή στράγγιση. 

 Η ρίγανη είναι ανθεκτική στην έλλειψη νερού και καλλιεργείται κυρίως 

ξηρικά. Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική όσο αφορά τα θρεπτικά στοιχεία και έχει 
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μικρές απαιτήσεις σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Είναι φυτό ιδιαίτερα φωτόφιλο. 

Για να δώσει ικανοποιητική απόδοση πρέπει να καλλιεργείται σε ηλιόλουστες 

περιοχές ημιορεινές με δροσερό καλοκαίρι, σε αγρούς απαλλαγμένους από 

πολυετή ζιζάνια. 

 Η φύτευση των παραφυάδων, σποροφύτων ή μοσχευμάτων στον αγρό 

μπορεί να γίνει την άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτιο) είτε φθινόπωρο (Οκτώβριο – 

Νοέμβριο) ανάλογα με την περιοχή. Εάν υπάρχει δυνατότητα άρδευσης η 

εγκατάσταση μπορεί να γίνει έως τα τέλη της άνοιξης (μέσα Μαΐου). Ο αγρός θα 

πρέπει να οργωθεί βαθιά το καλοκαίρι, λίγο πριν τη φύτευση να ακολουθήσει ένα 

πιο ελαφρύ όργωμα και τέλος να γίνει ένα δισκοσβάρνισμα. Τα φυτά φυτεύονται 

γυμνόριζα ή με μπάλα χώματος. Σε ξηρικές καλλιέργειες και σε άγονους αγρούς τα 

φυτά φυτεύονται πυκνότερα. Οι αποστάσεις φύτευσης επιδρούν στην απόδοση και 

στο βάρος της χορτομάζας. Τα φυτά αμέσως μετά τη μεταφύτευση ποτίζονται 

ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για ξηρική η μη καλλιέργεια. Η καλλιέργεια ξεκινά 

να αναπτύσσεται 10-15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν την εποχή φύτευσης (θερμοκρασία και υγρασία) και από αν η 

καλλιέργεια αρδεύεται ή όχι.  

 Τα ζιζάνια καλό είναι να καταπολεμούνται είτε με ζιζανιοκτόνα και στη 

συνέχεια να εφαρμόζονται σκαλίσματα, βοτανίσματα κ.λπ., είτε μόνο με εφαρμογή 

καλλιεργητικών τεχνικών. Η καταπολέμηση των ζιζανίων είναι κρίσιμος παράγοντας 

για την επιτυχία της καλλιέργειας, ιδιαίτερα στην αρχή ανάπτυξης των φυτών αλλά 

και κατά τον πρώτο χρόνο, όπου  τα φυτά είναι μικρά και αναπτύσσονται γρήγορα. 

Συνήθως γίνονται δύο σκαλίσματα, ένα το φθινόπωρο και ένα την άνοιξη, αλλά 

γίνονται περισσότερα όταν ο καιρός είναι βροχερός και ευνοείται η ανάπτυξη των 

ζιζανίων.  

 Η ρίγανη μπορεί να αναπτυχθεί σε άγονα εδάφη αλλά ευνοείται η απόδοση 

όταν η καλλιέργεια λιπαίνεται. Πριν την εγκατάσταση μπορεί να εφαρμοστεί 

χωνεμένη κοπριά κατά το όργωμα και χορηγούνται ετησίως ανάλογα με τη 

γονιμότητα του χωραφιού και τις ανάγκες τις καλλιέργειας: 12-15 μονάδες Ν, 8-10 

μονάδες P και 10-12 μονάδες Κ. Το άζωτο χορηγείται δύο φορές, μια το φθινόπωρο 

ή αρχές χειμώνα και μετά την συγκομιδή, Από τα ιχνοστοιχεία σημαντικότερα είναι 
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ο χαλκός και το νάτριο.  

 Η ρίγανη είναι φυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί ξηρικά, δίνοντας προϊόν 

καλής ποιότητας αλλά η παραγωγή είναι μικρή. Αν επικρατεί ξηρασία κατά την 

άνοιξη και το καλοκαίρι, δύο ποτίσματα μπορεί να συντελέσουν στην αύξηση της 

απόδοσης σε χορτομάζα χωρίς να επιβαρυνθεί η ποιότητα. Όταν η ρίγανη βρεθεί σε 

κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες διατηρείται στο ίδιο χωράφι 8-10 ή και 

περισσότερα χρόνια.   

 Κατά τον 1ο χρόνο είναι δυνατή μία μόνο κοπή, ενώ από τον 2ο χρόνο είναι 

δυνατές δύο κοπές ή και περισσότερες. Η πρώτη αρχίζει αρχές Ιουλίου και η 

δεύτερη το Σεπτέμβριο. Αν το φυτικό υλικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 

απόσταξη, η συγκομιδή γίνεται κατά την πλήρη άνθηση ενώ αν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή δρόγης, στην αρχή της άνθησης. Η συγκομιδή 

μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μηχανικά με χορτοκοπτικό είτε χειρωνακτικά με 

δρεπάνια. Όταν το προϊόν προορίζεται για τη βιομηχανία αφήνεται στον αγρό για 

μερική ξήρανση για μια ή δυο ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση σημαντικό είναι να 

μην βραχεί η ρίγανη κατά την διάρκεια της παραμονής της στον αγρό. Έπειτα ή 

δένεται σε μπάλες ή θερίζεται με θεριζοαλωνιστική μηχανή μετά από κάποιες 

μετατροπές. Έτσι ταυτόχρονα γίνεται και ο διαχωρισμός των στελεχών από τα άνθη.  

 Όταν η ρίγανη προορίζεται για παραγωγή δρόγης, μεταφέρεται μετά το 

κόψιμο με χαλαρή φόρτωση σε ειδικά ξηραντήρια ή σε υπόστεγα όπου ξεραίνεται 

στη σκιά.  Η θερμοκρασία ξήρανσης κυμαίνεται 30-40οC  και η μέγιστη τελική 

υγρασία δε θα πρέπει να ξεπερνά το 12%. Το τελικό ξηρό προϊόν (φύλλα και άνθη), 

αντιπροσωπεύει το 40-60% του υπέργειου τμήματος που ξεράθηκε. 

 Όταν η εγκατάσταση της καλλιέργειας έχει γίνει την άνοιξη, τον πρώτο χρόνο 

η συγκομιδή είναι ελάχιστη. Κατά το τρίτο έτος και έως το έκτο η παραγωγή 

μεγιστοποιείται φτάνοντας 1,5-20 tn σε νωπό βάρος και έως 300 kg σε τελικό 

προϊόν.  

Η παραλαβή του ελαίου γίνεται με απόσταξη σε ατμούς. Μ τον τρόπο αυτό 

παραλαμβάνεται 100% ανόθευτο, φυσικό προϊόν, χωρίς κατάλοιπα διαλυτών ή 

άλλων ανεπιθύμητων ενώσεων. Η μέση στρεμματική απόδοση σε έλαιο κατά τον 

πρώτο χρόνο είναι 5,25lt/στρ ενώ κατά το δεύτερο 9,03 lt/ στρ. 
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Salvia triloba 

 Η εγκατάσταση της καλλιέργειας μπορεί να γίνει Οκτώβριο-Νοέμβριο ή 

Φεβρουάριο- Μάρτιο. Η φυτεία έχει διάρκεια ζωής 4-5 χρόνια ή περισσότερα 

χρόνια όταν αναπτύσσεται σε κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες και 

εφαρμόζονται οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες. Η προετοιμασία του 

χωραφιού γίνεται με ένα ή δύο οργώματα και ακολουθεί δισκοσβάρνισμα για τον 

ψιλοχωματισμό του εδάφους. Τα φυτάρια της νέας φυτείας αναπτύσσονται 

γρήγορα όταν ποτίζονται κανονικά και αφού γίνει ένα σκάλισμα, 10 ημέρες μετά 

την φύτευσή τους. Το σκάλισμα μεταξύ των γραμμών γίνεται με μηχανικό 

σκαλιστήρι ή φρεζάκι. Τη δεύτερη χρονιά, τα φυτά καλύπτουν όλη την επιφάνεια 

του εδάφους και συνήθως η καλλιέργεια δεν χρειάζεται σκάλισμα πάρα μόνο ένα 

πρώϊμο βοτάνισμα. Η υπερβολική αζωτούχος λίπανση μπορεί να προκαλέσει 

αύξηση της φυλλικής επιφάνειας των φυτών και να μειώσει την περιεκτικότητα σε 

αιθέριο έλαιο, επομένως η αζωτούχος λίπανση θα πρέπει να είναι περιορισμένη. 

 Η συγκομιδή λαμβάνει χώρα στο στάδιο της πλήρους άνθησης συνήθως στα 

τέλη της άνοιξης. Οι ανθοφόροι βλαστοί συγκομίζονται τις πρωινές ώρες και 

μεταφέρονται για  απόσταξη. Σε μερικές μπορεί να γίνει και δεύτερη κοπή αλλά η 

ποσότητα θα είναι μικρή και η ποιότητα χαμηλότερη. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο 

έλαιο είναι 0,15-0,3%. Η απόδοση σε χλωρομάζα ανθοφόρων βλαστών μπορεί να 

φτάσει τα 1000 kg/στρ. Η μέγιστη παραγωγή παρατηρείται το 2ο έτος, στην 

συνέχεια παραμένει σταθερή μέχρι το 5ο έτος και αρχίζει να μειώνεται από το 6ο 

έτος. 

 

 

Rosa damascena 

 Η τριανταφυλλιά η δαμασκηνή είναι φυτό της εύκρατης ζώνης, έχοντας 

ευρέα όρια αντοχής στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίας. Είναι φυλλοβόλο φυτό 

που αντέχει το χειμώνα σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -15 ο C, αρκεί να μην είναι 

εκτεθειμένη σε παγερούς ανέμους. Το καλοκαίρι αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες 

αλλά προτιμά τις θερμοκρασίες ημέρας 17-24 οC. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε 
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ποικιλία εδαφών αλλά προτιμά τα εδάφη μέσης σύστασης με pH 6.5-7.5. Είναι 

λιγότερο απαιτητική σε νερό από τις καλλωπιστικές ποικιλίες. Έτσι σε περιοχές με 

αρκετή βροχόπτωση, μπορεί να καλλιεργηθεί και σε χωράφια μη αρδευόμενα. 

 Η εγκατάσταση της φυτείας γίνεται τόσο το φθινόπωρο, όσο και την άνοιξη. 

Συγκεκριμένα, σε περιοχές με βαρύ χειμώνα η εγκατάσταση γίνεται αρχές 

Νοεμβρίου ή αρχές Μαρτίου, ενώ σε περιοχές με ήπιο χειμώνα η φθινοπωρινή 

εγκατάσταση μπορεί να γίνει μέχρι και το Δεκέμβριο και η ανοιξιάτικη τον 

Φεβρουάριο. Το χωράφι, όπου θα εγκατασταθεί η φυτεία, πρέπει να προετοιμαστεί 

κατάλληλα με βαθύ όργωμα και ένα τουλάχιστον πέρασμα με καλλιεργητή. Η 

αντιμετώπιση των ζιζανίων στους νέους ροδώνες πρέπει να γίνονται έγκαιρα και με 

μηχανικά μέσα, λόγω του ότι οι αποστάσεις φύτευσης των ροδώνων το επιτρέπουν 

τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια. Από των 3ο χρόνο και μετά αρχίζει το κλάδεμα. 

Εκτός από την αφαίρεση των ξηρών βλαστών και των λαίμαργων, κλαδεύονται όλοι 

οι βλαστοί αρκετά ψηλά, προς έκπτυξη νέων πλαγίων κλάδων για αύξηση 

ανθοφορίας. Η διάρκεια ζωής της φυτείας μπορεί να ξεπεράσει και τα 30 χρόνια. 

 Τα άνθη συγκομίζονται στο στάδιο που είναι μισοανοιγμένα ή τελείως 

ανοιγμένα, πριν φθάσουν στο στάδιο που είναι ορατοί οι στήμονες. Το στάδιο αυτό 

διαρκεί περίπου δύο ημέρες. Η καλύτερη συγκομιδή γίνεται αφήνοντας στο φυτό 

τον κάλυκα με τους στήμονες. Οι τυχόν συλλεχθέντες στήμονες, ή άλλα μέρη του 

άνθους εκτός των πετάλων αφαιρούνται πριν την απόσταξη και κατόπιν τα 

ροδοπέταλα μεταφέρονται στους αποστακτήρες για την παραλαβή του ροδέλαιου. 

Η μέση στρεμματική απόδοση σε φυτεία πλήρους ανάπτυξης είναι περίπου 400 

κιλά νωπά ροδοπέταλα. Για την παραγωγή ενός λίτρου ροδέλαιου απαιτούνται να 

αποσταχθούν με ατμό 3-5 τόνοι ροδοπέταλα. 
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Sideritis sipylea  

 Παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, όχι 

μόνον το υπόγειο αλλά και το υπέργειο μέρος των φυτών, έτσι η ανάπτυξή του 

αρχίζει πολύ νωρίς την άνοιξη επωφελούμενο από τη συνήθως άφθονη υγρασία 

του εδάφους. Ευνοείται πολύ από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ημέρας και 

νύχτας. Αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών με pH 6-8. Συνήθως προτιμά βραχώδη 

και ασβεστολιθικά εδάφη. Έχει ελάχιστες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και 

σχηματίζει ένα πυκνό ριζικό σύστημα που μπορεί να εκμεταλλεύεται και τις 

μικρότερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων. Αντέχει στην καταπόνηση της έλλειψης 

νερού, το αξιοποιεί όμως πολύ καλά, όταν του παρέχεται (βροχή, άρδευση).  

 Τα βαθιά οργώματα και γενικά η υπερβολική κατεργασία του εδάφους δεν 

είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση της καλλιέργειας σιδερίτη. Ένα όργωμα και 

ένα πέρασμα με δισκοσβάρνα πριν την εγκατάσταση είναι αρκετά. Όταν η 

εγκατάσταση γίνεται σε επικλινή εδάφη μεγάλου υψομέτρου όπου δεν 

αναπτύσσονται ζιζάνια, η γενική κατεργασία του εδάφους μπορεί να αποφεύγεται 

και να περιορίζεται μόνο στις ισοϋψείς γραμμές που θα φυτευτούν τα φυτά. Η 

καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται κυρίως με σκαλίσματα κατά το πρώτο και το 

δεύτερο έτος της φυτείας, τα επόμενα χρόνια τα φυτά καλύπτουν την επιφάνεια 

του εδάφους και ανταγωνίζονται επιτυχώς τα ζιζάνια. Η λίπανση με 5 μονάδες Ν, 

Ρ2Ο5 και Κ2Ο σε μία η περισσότερες δόσεις πρέπει να ξεκινούν από το χειμώνα. Η 

καλλιέργεια του σιδερίτη μπορεί να δίνει ικανοποιητικό εισόδημα για πάνω από 10 

χρόνια. 

 Καλλιεργείται για τα ανθοφόρα στελέχη του. Καταλληλότερη εποχή 

συγκομιδής είναι στο στάδιο της πλήρους άνθησης και όταν τα ανθοφόρα στελέχη 

αρχίζουν να ξυλοποιούνται, διότι τότε η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι 

υψηλότερη. Μετά τη συγκομιδή τα ανθοφόρα στελέχη πρέπει να ξηραίνονται υπό 

σκιά ή σε ξηραντήρια. Δείκτης καλής ξήρανσης είναι το δυνατό – ευχάριστο άρωμα 

και το πρασινοκίτρινο χρώμα. Η απόδοση κυμαίνεται από 100-150 κιλά/στρ σε ξηρό 

βάρος. 

 

 



77 

 

 

Salvia officinalis 

 Το φασκόμηλο είναι πολυετές, θαμνώδες, με πολυάριθμα κλαδιά, ύψους 

μέχρι μισό μέτρο ενώ μπορούμε να το συναντήσουμε σε όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας, κυρίως όμως σε ξηρούς και πετρώδεις τόπους. 

 Το φυτό ευδοκιμεί σε υψόμετρα από 0 έως 1000 m, ενώ αναπτύσσεται σε 

θερμοκρασίες 5-26 oC, σε περιοχές με ετήσια βροχόπτωση 0.3-2.6 χιλ. και σε εδάφη 

με pH 4.2-8.3. Τα είδη του φασκόμηλου προτιμούν ζεστές και υγρές περιοχές, ενώ 

μεγαλώνουν καλύτερα σε αργιλικά εδάφη, πλούσια σε άζωτο και καλά φωτιζόμενα. 

Τα φυτά είναι ευαίσθητα σε μεγάλης διάρκειας υγρές περιόδους με εξαιρετικά 

υψηλές θερμοκρασίες.  

 Η εγκατάσταση της καλλιέργειας του φασκόμηλου γίνεται κυρίως το 

φθινόπωρο (Οκτώβρη - Νοέμβρη) μετά τις πρώτες βροχές. Επίσης τα φυτά μπορούν 

να μεταφυτευτούν και την άνοιξη (Φεβρουάριο – Μάρτη). Η φύτευση γίνεται 

πυκνότερα σε άγονα χωράφια και αραιότερα σε εύφορα χωράφια. Τα φυτάρια 

αναλαμβάνουν (αρχίζουν τα αναπτύσσονται) μετά από 15-20 ημέρες, ανάλογα με 

τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή φύτευσης και το πόσο καλά 

ποτίστηκε η νέα καλλιέργεια την ημέρα της εγκατάστασης. Αναλαμβάνουν 

καλύτερα όταν τρεις εβδομάδες μετά τη φύτευση, ή δυο εβδομάδες μετά το 

φύτρωμα, γίνει ένα σκάλισμα επί της γραμμής, δίνοντας έτσι ώθηση στην ανάπτυξη 

των φυτών. Για το διάστημα μεταξύ των γραμμών χρησιμοποιείται μηχανικό 

σκαλιστήρι ή φρεζάκι. Το φασκόμηλο είναι ξερική καλλιέργεια και μόνο σε 

περιόδους μεγάλης ξηρασίας μπορεί να χρειαστεί πότισμα. Η φυτεία του 

φασκόμηλου μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη μέχρι και 15 χρόνια. 

 Το φασκόμηλο καλλιεργείται για παραγωγή ξηρής δρόγης (φύλλα) ή αιθέριο 

έλαιο. Στις συγκομιδές συλλέγεται το υπέργειο τμήμα των φυτών, 5 cm πάνω από 

το σημείο της πρώτης διακλάδωσης του βλαστού, στο στάδιο της πλήρους άνθησης 

όταν προορίζεται για παραγωγή αιθέριου ελαίου και λίγο πριν την άνθηση, όταν 

προορίζεται για παραγωγή ξηρής δρόγης. Κάθε χρόνο έχουμε δύο με τρεις σοδειές. 

Τα φύλλα συλλέγονται και ξηραίνονται σε σκιερό μέρος ή σε τεχνητά χαμηλά 

θερμαινόμενο χώρο, έτσι ώστε να διατηρηθεί το χρώμα του φυτού και η ποιότητα 

του αιθέριου ελαίου. Το αιθέριο έλαιο παραλαμβάνεται με απόσταξη με ατμό και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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το ποσοστό του κυμαίνεται από 1.2-2.5% στα ξηρά φύλλα, με πιο επιτυχημένη 

παραλαβή είναι αυτή της εκχύλισης με πτητικούς-οργανικούς διαλύτες, όπως 

αλκοόλες. Η απόδοση σε ξηρή δρόγη φύλλων, με δύο συγκομιδές σε μία χρονιά, 

από φυτεία δύο ετών και άνω μπορεί να φτάσει τα 700 κιλά/στρ. 

 

Pimpinella anisum (Γλυκάνισος) 

Πριν την εγκατάσταση των φυτών στο χωράφι απαιτούνται 1-2 οργώματα και 

σβαρνίσματα έως ότου το χωράφι να είναι καλά ψιλοχωματισμένο. Πριν το 

τελευταίο δισκοσβάρνισμα γίνεται λίπανση. Η σπορά μπορεί να γίνει άνοιξη ή 

φθινόπωρο ανάλογα με την περιοχή. Καλύτερη εποχή για την Ελλάδα είναι μέσα 

Μαρτίου έως τέλος Απριλίου. Αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 50cm και 75cm στα 

ποτιστικά. Χρειάζονται 14 μέρες για να βλαστήσει ο σπόρος. Ο σπόρος πρέπει να 

είναι της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου γιατί η βλαστική ικανότητα του 

είναι της τάξης του 70%. Σπόροι 3 ετών δεν βλασταίνουν. Καλύτερη θερμοκρασία 

εδάφους για την βλάστηση είναι από 18-21 0C. Η χρήση αζωτούχου λίπανσης 

φαίνεται ότι βελτιώνει την ποιότητα και την ποσότητα των καρπών όταν 

χρησιμοποιείται η ενδεδειγμένη ποσότητα. Αντίθετα αν χρησιμοποιηθεί 

μεγαλύτερη ποσότητα μειώνεται η απόδοση. Ο γλυκάνισος απαιτεί ζεστό κλίμα και 

χωρίς παγετό την περίοδο ανάπτυξης του. Καλύτερο pH ανάπτυξης 6,3-7,3. Προτιμά 

εδάφη καλά στραγγιζόμενα, ελαφρά, γόνιμα και ασβεστούχα. Βασική καλλιεργητική 

φροντίδα είναι η καταπολέμηση των ζιζανίων, η οποία γίνεται με σκαλίσματα, 

βοτανίσματα και με τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Μπορεί να καλλιεργηθεί και σε ξηρικά 

και σε αρδευόμενα χωράφια. Αν δεν βρέξει χρειάζονται 3 ποτίσματα, 1 μετά τη 

σπορά, 1 πριν την άνθηση και 1 μια βδομάδα μετά το πέρας της άνθησης. Το 90% 

από τα συστατικά του αιθέριου ελαίου του είναι η trans ανιθόλη. Η σπορά του 

γίνεται σε ξηρό, θερμό και ελαφρύ χώμα στις αρχές του Απρίλη. Ανθίζει τον Ιούλιο, 

ωριμάζει τον φθινόπωρο, οπότε γίνεται και η συγκομιδή του. 
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Κρίσιμα σημεία ελέγχου πειραματικού σχεδίου 
Η κατάρτιση του πειραματικού σχεδίου πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν τα 

ακόλουθα κρίσιμα σημεία ελέγχου: 

1. Αποστάσεις φυτών (σωστές αποστάσεις μεταξύ των καλλιεργούμενων 

φυτών). Η κατανομή των φυτών στον αγρό γίνεται βάση των αναφορών στην 

διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

καλλιεργούμενα φυτά να μπορέσουν να αναπτυχθούν κανονικά, να αναπνέουν 

σωστά, να φωτίζονται αρκετά, να μην σκιάζουν και να μην ανταγωνίζονται (για 

νερό, θρεπτικά στοιχεία) το ένα το άλλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε 

όλες τις απαραίτητες αλλά και σωστές μετρήσεις για καθένα από τα επιλεχθέντα 

φυτά. 

2. Έλεγχος ζιζανίων. Όλες οι καλλιέργειες εμφανίζουν προβλήματα από την 

ύπαρξη πληθυσμού ζιζανίων, άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε μεγαλύτερο 

βαθμό, τα οποία ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά τόσο σε θρεπτικά 

στοιχεία (κυρίως του εδάφους) όσο και σε νερό, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν 

την σωστή ανάπτυξη των φυτών. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται 

προκαταρκτικά πειράματα (2012-2013), στον ίδιο πειραματικό αγρό, με χρήση 

των υπολειμμάτων των αρωματικών ως φυτά κάλυψης για αλληλοπάθεια με 

ζιζάνια και ως οργανική λίπανση. 

3. Ύδρευση (σωστή και αποτελεσματική ύδρευση των καλλιεργούμενων φυτών, 

με έμφαση στους καλοκαιρινούς μήνες). Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του 

καλοκαιριού, αλλά και την συνηθισμένη, τα τελευταία χρόνια, παρατεταμένη 

καλοκαιρία, ακόμη και του φθινοπωρινούς μήνες, χρειάζεται να προβλεφθεί η 

δημιουργία ενός άρτιου, και σωστά δομημένου συστήματος άρδευσης το οποίο 

θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε νερό των επιλεχθέντων φυτών. 

Παράλληλα, κατά τον σχεδιασμό του πειράματος προσδιορίζονται οι ποσότητες 

άρδευσης του κάθε χρησιμοποιούμενου φυτού ξεχωριστά, βάση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

4. Λίπανση (προσδιορισμός ποσότητας λίπανσης και είδους λίπανσης). Ο 

προσδιορισμός της ποσότητας αλλά και του είδους λίπανσης, στα είδη που 

έχουν θετική ανταπόκριση στη λίπανση, αποτελεί σημαντικό μέρος του 
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πειράματος, επηρεάζοντας κατά μεγάλο ποσοστό την ανάπτυξη και τις 

αποδόσεις των φυτών. Αποτέλεσμα της σπουδαιότητας της λιπάνσεως είναι ο 

προϋπολογισμός κατά την διάρκεια σχεδιασμού του πειράματος των αναγκών 

λίπανσης του κάθε φυτού ξεχωριστά και την τελική κατάρτιση ενός πλάνου 

λιπάνσεως.



81 

 

 

Οι διεργασίες που είναι απαραίτητες για την ορθολογική και επιτυχημένη 

εγκατάσταση των μικρών φυτών (φυταρίων) από το φυτώριο στον πειραματικό 

αγρό, ακολουθώντας τον πειραματικό σχεδιασμό όπως περιγράφηκε 

προηγουμένως είναι οι εξής: 

1. Προετοιμασία του αγρού. 

2. Φυτάρια. 

3. Εγκατάσταση των φυταρίων. 

4. Έλεγχος και βιολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων. 

5. Άρδευση. 

6. Λίπανση. 

 

Προετοιμασία αγρού 
Η προετοιμασία ενός χωραφιού για την καλλιέργεια Αρωματικών και 

Φαρμακευτικών φυτών αποσκοπεί στο να προετοιμάσει το έδαφος για την 

εγκατάσταση της καλλιέργειας με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνει (σπορά, φύτευση 

φυταρίων, ριζωμάτων κτλ.) και για την μετέπειτα ευδοκίμηση των φυτών. 

Ειδικότερα με την προετοιμασία επιδιώκεται: 

1) Σπάσιμο τυχόν αδιαπέραστων από το νερό βαθύτερων στρωμάτων του εδάφους 

, 

2) Ενσωμάτωση οργανικών υλικών, υπολειμμάτων της προηγούμενης 

καλλιέργειας, της χλωρής λίπανσης ή της φυσικής βλάστησης για να αυξηθεί η 

οργανική ουσία. 

3) Δημιουργία ενός στρώματος ψιλοχωματισμένου χώματος (σποροκλίνη, 

προετοιμασία σποράς), καλού πορώδους, αύξηση του όγκου του χώματος, 

διατηρώντας αρκετή  υγρασία, χωρίς να είναι τόση που να αποκλείει τον 

αερισμό. 

4) Αύξηση της αέριας φάσης του εδάφους (αερισμός) προς ενίσχυση της 

βιολογικής δραστηριότητας των μικροοργανισμών. 

5) Καταπολέμηση των ζιζανίων, εντόμων και ασθενειών σε εποχές με ακραίες 

θερμοκρασίες, χειμώνα ή θέρος, οπότε με την κατεργασία του εδάφους 
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ξεθάβονται και εκτίθενται σε αντίξοες συνθήκες οι ρίζες ζιζανίων και οι 

προνύμφες των εντόμων. 

6) Ισοπέδωση ή καθορισμός της κλίσης της καλλιεργούμενης επιφάνειας. 

Συνήθη μέσα κατεργασία του εδάφους 

• Άροτρο 

• Εδαφοσχίστης 

• Καλλιεργητής 

• Πολύδισκο-δισκοσβάρνα 

• Οδοντωτή σβάρνα 

• Φρέζα 

• Γεωργικός καταστροφέας 

 Για το σπάσιμο τυχόν αδιαπέραστων από τον νερό βαθύτερων στρωμάτων 

του εδάφους και μέχρι βάθους 50 εκ., χρησιμοποιείται εδαφοσκίστης, ο οποίος 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε εποχή, αρκεί να μην είναι πολύ υγρό το 

έδαφος ούτε φυσικά και πολύ ξηρό, γιατί στη δεύτερη περίπτωση η απαιτούμενη 

ιπποδύναμη του ελκυστήρα είναι πολύ μεγάλη, ενώ κινδυνεύει και το εργαλείο με 

σπάσιμο. Ο εδαφοσκίστης εκτός από το σπάσιμο των αδιαπέραστων στρωμάτων 

τεμαχίζει και τυχόν ρίζες, όπως στην περόπτωση εκχέρσωσης δενδρώνων, 

διευκολύνοντας έτσι και το όργωμα που θα ακολουθήσει. 

 Το όργωμα είναι ο κατ’ εξοχήν τρόπος καλλιέργειας του εδάφους, διότι 

αναστρέφοντας και αναμοχλεύοντας το έδαφος αυξάνει το πορώδες του, 

καταστρέφει τα ζιζάνια και παραχώνει τα υπολείμματα των καλλιεργειών. Το 

όργωμα μπορεί να γίνει καλοκαίρι ή φθινόπωρο. Το καλοκαίρι γίνεται μόνον όταν 

υπάρχουν πολλά υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας, όταν θέλουμε να 

καταπολεμήσουμε ζιζάνια όπως η αγριάδα και η περιπλοκάδα ή όταν θέλουμε να 

εγκαταστήσουμε μια καλλιέργεια το φθινόπωρο. Το καλοκαιρινό όργωμα γίνεται σε 

βάθος 22-35 εκ., ανάλογα με το είδος του φυτού που θα εγκατασταθεί, αλλά και τη 

σύσταση του εδάφους και την τοποθεσία (κλίση) του χωραφιού. Στις πολυετείς 

καλλιέργειες με ξυλώδεις βλαστούς, όπως το δενδρολίβανο και η λεβάντα, το 

έδαφος πρέπει να οργώνεται έως τα 35 εκ., ενώ για τις περισσότερες ένα όργωμα 

βάθους 25 εκ. είναι αρκετό. 



83 

 

 

 Το όργωμα πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του, δηλαδή 

ούτε ξηρό, αλλά ούτε και πολύ υγρό. Εάν το όργωμα για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει 

το καλοκαίρι, τότε οπωσδήποτε πρέπει να γίνει στις αρχές του φθινοπώρου, 

ανεξάρτητα πότε θα γίνει η σπορά ή η φύτευση. Στην περίπτωση που το χωράφι δεν 

είναι επιρρεπές, λόγω κλίσης, στη διάβρωση, μπορεί να γίνει το σκόρπισμα της 

κοπριάς ή άλλων οργανικών λιπασμάτων νωρίς το χειμώνα. Εάν επιτρέψει ο καιρός 

και το χωράφι βρεθεί στο ρώγο του προς το τέλος του χειμώνα το πέρασμα με έναν 

«καλλιεργητή» είναι πολύ χρήσιμο. 

 Ο καλλιεργητής έχει ελατηριωτά δόντια που στο κάτω άκρο διαμορφώνονται 

σε τριγωνικό τσαπάκι και εισχωρούν στο έδαφος μέχρι βάθους 20 εκατοστών. 

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα χωράφι που έχει οργωθεί πριν από πολύ καιρό, 

αρκεί να είναι απαλλαγμένο από την αυτοφυή βλάστηση. Ο καλλιεργητής σπάει 

τους σβώλους και φέρνει στην επιφάνεια τα υπόγεια ριζώματα της αγριάδας, του 

βέλιουρα κ.α. ζιζανίων. Μερικές φορές ο καλλιεργητής γίνεται δύο φορές, η 

δεύτερη σε σταυρωτή φορά σε σχέση με την πρώτη (σταυρωτός καλλιεργητής).  

 Το όργωμα ακόμη και αν γίνει στο ρώγο του εδάφους, δεν ψιλοχωματίζει το 

χώμα ούτε ισοπεδώνει τελείως την επιφάνεια του χωραφιού, γι’ αυτό ακολουθείται 

συνήθως από σβάρνισμα ή φρεζάρισμα, τα οποία ψιλοχωματίζουν και ισοπεδώνουν 

το έδαφος καταστρέφοντας τις αυλακιές που προκύπτουν από το όργωμα. Οι 

εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για το καλό φύτρωμα των σπόρων ή την 

ευδοκίμηση των φυταρίων και μπορούν να γίνουν λίγες ημέρες ή την ίδια μέρα πριν 

από την σπορά ή τη φύτευση. 

 Το σβάρνισμα μπορεί να γίνει με πολλών ειδών σβάρνες, που συνήθως πίσω 

τους δένονται αλυσίδες ή ένας σωλήνας και καθώς σέρνονται πάνω στο οργωμένο 

έδαφος, σβήνονται όλες οι μικροαυλακιές ή χαράξεις που δημιουργούν τα διάφορα 

εξαρτήματα των σβαρνών (κάθετα μεγάλα καρφιά ή μικροί δίσκοι), που είναι 

τοποθετημένα για να σπάσουν του μεγάλους σβώλους του οργώματος. Με το 

σβάρνισμα το ψιλοχωμάτισμα γίνεται μόνον επιφανειακά και είναι αποτελεσματικό 

μόνο σε πρόσφατα οργωμένο έδαφος. 
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 Το φρεζάρισμα γίνεται με περιστροφικά σκαλιστήρια που ψιλοχωματίζουν 

πολύ το έδαφος, μερικές φορές περισσότερο από το επιθυμητό, ενώ κομματιάζουν 

τα διάφορα φυτικά υπολείμματα, επιταχύνοντας έτσι την αποσύνθεσή τους.  

 Με το παράχωμα των υπολειμμάτων και των υπαρχόντων ζιζανίων, λόγω της 

κατεργασίας, επέρχεται η αύξηση της οργανικής ουσίας. Παράλληλα, αυξάνεται ο 

όγκος του εδάφους με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η υδατοϊκανότητα. Έτσι με 

περισσότερη οργανική ουσία, καλύτερο αερισμό και περισσότερη υγρασία, 

ευνοείται η βιολογική δραστηριότητα με αποτέλεσμα την αύξηση των πληθυσμών 

των αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων και άλλων ωφέλιμων μικροοργανισμών. Το 

τελευταίο, μαζί με την εξασφάλιση της στράγγισης αποτελούν την προϋπόθεση της 

επιτυχίας κάθε καλλιέργειας, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται με βιολογικό τρόπο. 

 Συνήθως στην προετοιμασία του χωραφιού για φύτευση 

συμπεριλαμβάνεται η βασική λίπανση, που στην περίπτωσή μας (βιολογική 

καλλιέργεια) είναι αποκλειστικά οργανική. Στις οργανικές λιπάνσεις 

συμπεριλαμβάνονται και οι χωνεμένες κοπριές των κατοικίδιων ζώων και πτηνών 

που χρησιμοποιούνται τόσο στις συμβατικές όσο και στις βιολογικές καλλιέργειες. Η 

μέση περιεκτικότητα μιας καλά διατηρημένης και χωνεμένης κοπριάς 

μηρυκαστικών στα τρία βασικά θρεπτικά στοιχεία N, P2O4 και K2O είναι 5-3-4 % 

αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φώσφορος όλων των κοπριών είναι πολύ πιο 

αφομοιώσιμος από τον φώσφορο των ανόργανων λιπασμάτων. Κοντά σε αυτές τις 

αναλογίες βρίσκονται και οι κοπριές των αιγοπροβάτων, ενώ των πουλερικών 

περιέχουν μεγαλύτερες αναλογίες φωσφόρου. Οι κοπριές μπορεί να σκορπιστούν 

το χειμώνα και η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος μπορεί να γίνει την άνοιξη, λίγο 

καιρό πριν τη φύτευσή ή τη σπορά, με καλλιεργητή ή φρεζάρισμα. 
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Φυτάρια 
Παραγωγή των φυταρίων 

 Το «σοκ» της μεταφύτευσης είναι μικρότερο, όταν τα φυτάρια έχουν 

ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα κατά την μεταφύτευση. Αυτό συμβαίνει όταν τα 

φυτάρια αναπτύσσονται μεμονωμένα σε γλαστράκια (συνήθως κυψελίδες δίσκων) 

και κατά την μεταφύτευσή τους αφαιρούνται μαζί με το περιεχόμενο του 

«μείγματος» που συγκρατεί η ρίζα τους. Για απόκτηση μεγάλων ποσοτήτων 

σποροφύτων σε γλαστράκια, απαιτούνται αυτόματες μηχανές σποράς που 

σπέρνουν σε δίσκους με κυψελίδες, όπου κάθε κυψελίδα αποτελεί και ένα 

γλαστράκι. 

 Μετά το φύτρωμα των σπόρων, μόλις τα φυτάρια αποκτήσουν τα πρώτα 

τους πραγματικά φύλλα, είναι έτοιμα για μεταφύτευση σε κυψελίδες των δίσκων. 

Τα μεταφυτευθέντα φυτάρια στις κυψελίδες τοποθετούνται σε θερμοκήπιο όπου οι 

θερμοκρασίες για την καλύτερη ανάπτυξή τους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες 

από 27ο C την ημέρα και μικρότερες από 7ο C τη νύκτα. Μέχρι τις 15 Απριλίου δεν 

χρειάζεται σκίαση. Εάν όμως για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η μεταφύτευσή 

τους στο χωράφι, τότε από τις 15 Απριλίου και μετά πρέπει να σκιάζονται με 

κουρτίνα, που αφήνει να περνά το 50% του φωτός. Τα φυτάρια είναι έτοιμα για 

μεταφύτευση στο χωράφι από 20 με 50 ημέρες από την φύτευσή τους στις 

κυψελίδες, ανάλογα με το είδος του φυτού και τις συνθήκες ανάπτυξή τους 

(θερμοκρασία, ποτίσματα κτλ.). Σημασία δεν έχει τόσο πολύ το μέγεθος του 

βλαστού των φυταρίων, όσο το ριζικό τους σύστημα. Για να είναι τα φυτάρια έτοιμα 

για μεταφύτευσή τους πρέπει η ρίζα τους να έχει καταλάβει όλο το γλαστράκι.  

 

 

Μεταφορά των φυταρίων 

 Όταν τα φυτάρια αποκτούν το κατάλληλο ριζικό σύστημα και έχουν πλέον 

αναπτυχθεί αρκετά, μεταφέρονται στους αντίστοιχους πειραματικούς αγρούς 

προκειμένου να φυτευτούν και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται σε περιβάλλον 

αγρού. Η μεταφορά τους γίνεται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες παλέτες, και με 
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τρόπο που να προστατεύει τόσο το υπέργειο όσο και το υπόγειο τμήμα των 

σποροφύτων προκειμένου να είναι επιτυχής η μεταφύτευσή τους. Επίσης, 

αποφεύγεται η έκθεσή τους, κατά την διάρκεια της μεταφοράς, σε ακραίες 

συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες σημαντικού μέρους 

αυτών. 

 

 

 

 

Εγκατάσταση των φυταρίων 
Η επιτυχία της εγκατάστασης των φυταρίων εξαρτάται από τα ακόλουθα: 

 Πόσο καλά καλλιεργήθηκε το έδαφος 

 Την εποχή της φύτευσης (πρώιμη, κανονική ή όψιμη) 

 Τον τρόπο φύτευσης 

 Την ποιότητα των φυταρίων 

 Την ποσότητα ανά μονάδα επιφανείας των φυταρίων 

 Το βάθος φύτευσης 

 Εγκατάσταση μιας καλλιέργειας μπορεί να γίνει εκτός από σπορά και με 

φύτευση. Η φύτευση μπορεί να αφορά φυτάρια κάθε προέλευσης όπως 

σπορόφυτα-γυμνόρριζα ή με μπάλα χώματος (φυτάρια σε γλαστράκια), έρριζα 

μοσχεύματα, παραφυάδες, φυτάρια διαίρεσης, αλλά και βολβούς, κονδύλους, 

ριζώματα ή και άρριζα μοσχεύματα. 

 Σήμερα η φύτευση όλων των μορφών πολλαπλασιαστικού υλικού, εκτός 

ίσως των άρριζων μοσχευμάτων και των ριζωμάτων, μπορεί και γίνεται γραμμικά με 

φυτευτικές μηχανές, στις κατάλληλες μεταξύ και εντός των γραμμών αποστάσεις. 

Τα φυτάρια στην νέα τους θέση, ιδίως τα γυμνόρριζα, δεν προοδεύουν αμέσως. Τις 

πρώτες ημέρες παρουσιάζουν ελαφρά μάρανση («σοκ μεταφύτευσης»), που είναι 

εντονότερη όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Τα φυτάρια για να επεκτείνουν 

τις ήδη υπάρχουσες ρίζες τους στην νέα τους θέση χρειάζονται άμεση άρδευση. Εάν 

ο καιρός είναι θερμός, πρέπει να γίνεται και δεύτερη ή τρίτη άρδευση, ακόμη και 

όταν πρόκειται για φυτικά είδη που δεν είναι απαιτητικά σε νερό. 
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Έλεγχος και βιολογική αντιμετώπιση των ζιζανίων  
 Ο έλεγχος των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα Αρωματικά και Φαρμακευτικά 

φυτά είναι δυσκολότερος από τον έλεγχο των εχθρών και ασθενειών, διότι τα 

βιολογικά μέτρα αντιμετώπισής τους, προληπτικά ή ανασχετικά, είναι 

περιορισμένα, λιγότερο αποτελεσματικά και περισσότερο δαπανηρά από εκείνα 

των εχθρών και ασθενειών. 

Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των ζιζανίων 

 Η επιλογή του κατάλληλου τόπου της καλλιέργειας. Το πρόβλημα των 

ζιζανίων-αλλά και των εχθρών και των ασθενειών-είναι μικρότερο, όταν 

καλλιεργούνται σε περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, έδαφος, υψόμετρο) 

παραπλήσιες με το βιότοπο στον οποίο ευδοκιμούν, διότι τότε διατηρούν το 

ανταγωνιστικό τους «σθένος» έναντι των άλλων φυτών (ζιζάνια). 

Η αμειψισπορά. Η εφαρμογή της για να είναι αποτελεσματική πρέπει τουλάχιστον 

δύο χρόνια πριν την εγκατάσταση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με 

εναλλαγή χειμερινού σιτηρού με σκαλιστικό. 

Η εδαφοκάλυψη. Μπορεί να αποτελείται από φυσικά υλικά, όπως πριονίδι, άχυρα 

και άλλα υπολείμματα φυτών, από τεχνητά υλικά όπως πλαστικά (φιλμ ή ύφασμα 

από πλαστικές ίνες), όπως επίσης και από φυτά κάλυψης. Οι εδαφοκαλύψεις με 

όποιο μέσο και αν γίνουν, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, προστατεύουν 

αφενός το έδαφος από τη διάβρωση και από απώλεια της υγρασίας και αφετέρου 

τις καλλιέργειες από τα ζιζάνια. Επιπλέον, προφυλάσσουν τα φυτά από ασθένειες 

που τα μολύσματά τους βρίσκονται στο έδαφος και προσβάλλουν το υπέργειο 

τμήμα των φυτών, ενώ με την εδαφοκάλυψη αποφεύγεται η επαφή του 

φυλλώματος με το έδαφος.  

Η ηλιοαπολύμανση. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως για την απολύμανση του 

εδάφους των σπορείων και της χωνεμένης κοπριάς. 

Στους πειραματικούς αγρούς του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε εδαφοκάλυψη 

με την χρήση υπολειμμάτων από τις προηγούμενες καλλιέργειες, μέτρο το οποίο 

θεωρήθηκε ο καταλληλότερος προληπτικός τρόπος αντιμετώπισης των ζιζανίων, 

λόγω των χαρακτηριστικών των περιοχών όσο και των φυτών που τελικά 

επιλέχθηκαν για το πείραμα. 
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Ανασχετικά μέτρα αντιμετώπισης των ζιζανίων 

Με την καλλιέργεια του εδάφους όμως, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζιζάνια 

και ανασχετικά, που είναι τα σκαλίσματα με το χέρι ή με μηχανήματα. Η μηχανική 

καλλιέργεια, για την καταπολέμηση των ζιζανίων μετά την εμφάνισή τους, πρέπει 

να γίνεται έγκαιρα πριν κάνουν τη ζημιά. Η κατάλληλη εποχή επέμβασης για την 

καταπολέμηση των ζιζανίων είναι όταν αυτά είναι ακόμη στο νεανικό τους στάδιο, 

δεν έχουν εγκατασταθεί πλήρως καλά με το ριζικό τους σύστημα και θα δεν έχουν 

επεκταθεί μέσα στα κλαδιά των καλλιεργούμενων φυτών. 

Το βοτάνισμα είναι το ξερίζωμα των ζιζανίων με το χέρι ή με το σκαλιστήρι. Στο 

βοτάνισμα στόχος είναι το κάθε φυτό μεμονωμένα και όχι όλη η επιφάνεια. 

Εφαρμόζεται κυρίως σε καλλιέργειες που δεν μπορούμε να επέμβουμε με άλλο 

τρόπο ή όταν τα ζιζάνια είναι λίγα και μεμονωμένα. 

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των ζιζανίων στην Βιολογική Γεωργία 

όπως το φλόγισμα (εφαρμογή φλογοβόλου), η απελευθέρωση στις καλλιέργειες 

φυσικών εχθρών και παρασίτων των ζιζανίων ή ψεκασμός των φυτών με ειδικά 

βακτήρια ή μύκητες (βιοζιζανιοκτόνα). 

Και στους τρεις πειραματικούς αγρούς χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο του 

βοτανίσματος, λόγω της δυσκολίας επέμβασης με μηχανικό τρόπο όσο και του 

μειωμένου πληθυσμού ζιζανίων που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας. 

 

 

Άρδευση 
Ο τρόπος εφαρμογής της άρδευσης εξαρτάται από: 

 Το είδος της καλλιέργειας. 

 Το ανάγλυφο και την κλίση του εδάφους. 

 Την παροχή ανά ώρα του νερού. 

 Τον τρόπο παροχής 

 Τη συνολική διαθέσιμη ποσότητα. 

 Την υφή (μηχανική σύσταση) του εδάφους. 

 Την ποιότητα του νερού. 
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Η άρδευση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: αυλάκια, τεχνητή βροχή, σταγόνες 

και κατάκλιση. 

Με αυλάκια. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μη γραμμικές καλλιέργειες, σε πολύ 

αμμουδερά χωράφια και στις περιπτώσεις που η κλίση του χωραφιού ξεπερνά το 

2%-3%, διότι τότε έχουμε μεγάλες απώλειες νερού από επιφανειακή απορροή, ενώ 

και το πότισμα γίνεται ανομοιόμορφο. 

Με τεχνητή βροχή. Η ένταση της τεχνητής βροχής πρέπει να είναι τέτοια ώστε το 

έδαφος να απορροφά το νερό χωρίς αυτό να απορρέει επιφανειακά και να έχουμε 

απώλειες. Για το σκοπό αυτό η επιλογή των εκτοξευτήρων (μπεκ) και η διάταξή τους 

πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η ένταση της βροχής να είναι ίση με τη 

διηθητικότητα του εδάφους. Η εκτοξευτήρες χωρίζονται σε χαμηλής, μέτριας ή 

μεγάλης παροχής. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης άρδευσης θα πρέπει να 

αποφεύγεται να γίνεται τις μεσημβρινές ώρες, λόγω πολλών απωλειών από 

εξάτμιση, και όταν έχουμε ανέμους πάνω από 5 βαθμούς Beaufort. Με δυνατό 

άνεμο, εκτός από τις απώλειες νερού, προκαλείται και ανομοιόμορφο πότισμα. Η 

συγκεκριμένη άρδευση δεν πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε μικρά φυτάρια ιδίως 

μετά τη μεταφύτευση, διότι υπάρχει περίπτωση, λόγω της πολύ μεγάλης πίεσης του 

νερού και των χονδρών σταγόνων, τα φυτά να κολλήσουν στο έδαφος, όπως 

συμβαίνει και με τις πολύ δυνατές βροχές. 

Με σταγόνες (στάγδην άρδευση). Η στάγδην άρδευση γίνεται με πλαστικούς 

σωλήνες ειδικής διατομής, στους οποίους υπάρχουν ενσωματωμένοι σταλακτήρες. 

Ποτίζεται μόνο το έδαφος όπου βρίσκεται το ριζικό σύστημα του φυτού. Η παροχή 

νερού από τους σταλακτήρες, συνήθως υπό μικρή πίεση 1,5 έως 3 ατμοσφαιρών, 

σπάνια μεγαλύτερη, είναι πολύ μικρή (2-3 λίτρα την ώρα), με αποτέλεσμα όλο το 

νερό να διηθείται από το έδαφος και να μην απορρέει επιφανειακά. Η στάγδην 

άρδευση είναι ο τρόπος για την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος νερού. 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλους τους τύπους εδαφών. 

Όταν το έδαφος έχει μεγάλη κλίση, οι παροχές των σταλακτήρων ακολουθούν τις 

ισοϋψείς γραμμές του ανάγλυφου του εδάφους. Με τη στάγδην άρδευση οι 

απώλειες λόγω απορροής και η έκπλυση θρεπτικών στοιχείων περιορίζονται στο 

μηδέν, ενώ το μόνον μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης. 
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Με κατάκλυση. Η κατάκλυση απαιτεί πολύ ισοπεδωμένα χωράφια με πολύ μικρή 

κλίση (έως 0,5%) και μεγάλες ποσότητες νερού. Εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένες 

καλλιέργειες. 

Σε κάθε άρδευση πρέπει να εφαρμόζεται τόσο νερό όσο για να κορεσθεί το έδαφος 

σε βάθος που θα φθάνει τουλάχιστον τα ¾ του βάθους του ριζικού συστήματος. 

Επιβάλλεται να χρησιμοποιείται ο τρόπος που για το χωράφι μας οι απώλειες νερού 

και θρεπτικών στοιχείων, από βαθιά διήθηση και επιφανειακή απορροή είναι όσο 

το δυνατόν μικρότερες.  

Πριν να γίνει ο υπολογισμός της ποσότητας του νερού σε κάθε άρδευση, πρέπει να 

γνωρίζουμε το σύνολο της αναγκαίας κατανάλωσης νερού της καλλιέργειας βάσει 

της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής, το βάθος των ριζών του φυτού, την 

υδατοϊκανότητα, το σημείο μάρανσης του εδάφους και τις τυχόν απώλειες από 

απορροή ή βαθιά διήθηση. Το πόσο συχνά θα ποτίζουμε εξαρτάται από την 

αναγκαία κατανάλωση του καλλιεργούμενου φυτού, την υδατοϊκανότητα και το 

σημείο μάρανσης του εδάφους.  

 

 

Λίπανση 
 Η λίπανση επιδιώκει την αύξηση ή την αποκατάσταση της γονιμότητας του 

εδάφους. Η λίπανση αφορά κυρίως τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τα φυτά 

σε μεγάλες ποσότητες όπως είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο. Αυτά τα 

στοιχεία μαζί με τα άλλα απαιτούμενα ενδιάμεσα στοιχεία και μικροστοιχεία 

μπορούμε να τα προσθέσουμε, στο έδαφος, στην Βιολογική Γεωργία που μας 

ενδιαφέρει,  υπό μορφή διαφόρων οργανικών ουσιών. 

Τα είδη της οργανικής λίπανσης που επιτρέπεται από τους κανόνες της Βιολογικής 

Γεωργίας να χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 

Κοπριά. Με τον όρο κοπριά εννοούμε τα υγρά και στερεά περιττώματα των ζώων 

και των πτηνών. Η περιεκτικότητα της σε θρεπτικά στοιχεία ποικίλει ανάλογα με το 

είδος και τη διατροφή του ζώου, αλλά και τις συνθήκες σταυλισμού του. Η μέση 

περιεκτικότητα μίας καλά διατηρημένης και χωνεμένης κοπριάς μηρυκαστικών στα 

τρία βασικά θρεπτικά στοιχεία N, P2O5 και K2O είναι 5-3-4 ‰ αντίστοιχα. Κοντά σε 
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αυτές τις αναλογίες βρίσκονται και οι κοπριές των αιγοπροβάτων, ενώ των 

πουλερικών περιέχουν μεγαλύτερες αναλογίες αζώτου και φωσφόρου.  

Κομπόστες. Κομπόστες ονομάζονται διάφορα οργανικά υλικά, συνήθως φυτικής 

προέλευσης, ανακατωμένα με χώμα που υπέστησαν ζύμωση.  

Εμπορικά λιπάσματα οργανικού αζώτου και φωσφόρου. Τα λιπάσματα αυτά 

προέρχονται κυρίως από άλεσμα υπολειμμάτων των σφαγείων, όπως οπλών και 

κεράτων. Επίσης ως λιπάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα διάφορα 

οστεάλευρα ή ιχθυάλευρα. Όλα τα παραπάνω έχουν υγρασία κάτω του 10%, στενή 

σχέση C/N, αρκετό φώσφορο, κάλιο και ασβέστιο καθώς και πολλά ιχνοστοιχεία. Τα 

λιπάσματα αυτά δε βελτιώνουν τη δομή του εδάφους όπως οι κοπριές, καθόσον οι 

ποσότητες τους είναι 20 έως 50 φορές μικρότερες. Έχουν όμως το άζωτο οργανικό 

(μορφή που δεν εκπλύνεται εύκολα) όπως και το φώσφορο, αλλά και τα άλλα 

στοιχεία (Fe, Ca) περιέχονται σε πιο αφομοιώσιμη μορφή, ενώ παράλληλα 

ενισχύουν και τη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους. 

Χλωρή λίπανση. Η χλωρή λίπανση είναι και αυτή ένα είδος οργανικής λίπανσης. 

Πρόκειται για σπορά συνήθως της οικογένειας ψυχανθών με μείγμα διαφόρων 

αγρωστωδών φυτών στη συνέχεια γίνεται η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, την 

εποχή της πλήρους άνθησής τους ή νωρίτερα. Η επιλογή του ψυχανθούς γίνεται 

ανάλογα με το Ph, τη μηχανική σύσταση του εδάφους και το κλίμα της περιοχής.  

Η ενσωμάτωση των φυτών πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι υγρό. Η 

παρουσία της χλωρής λίπανσης στο έδαφος, κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή την 

αρχή της άνοιξης, συμβάλλει πολύ στην προστασία του από τη διάβρωση, στην 

καλύτερη απορρόφηση των βροχών και συγκράτηση της εδαφικής υγρασίας, και 

στο μερικό έλεγχο των ζιζανίων. Με την ενσωμάτωση της χλωρής λίπανσης 

βελτιώνεται η δομή του εδάφους και αυξάνεται η οργανική ουσία, με όλες τις 

συνεπακόλουθες ωφέλειες: Βελτίωση της δομής του εδάφους, αύξηση της 

υδατοϊκανότητας, εμπλουτισμός του εδάφους με θρεπτικές ουσίες. Το αποτέλεσμα 

είναι η αύξηση της πραγματικής γονιμότητας και όχι της περιστασιακής. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όχι μόνο στην επιλογή του είδους του φυτού της 

χλωρής λίπανσης, αλλά και για το πότε θα οργωθεί το χωράφι για την ενσωμάτωση 

της χλωρής καλλιέργειας. Η ενσωμάτωση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τρεις μήνες 
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πριν την εγκατάσταση της νέας καλλιέργειας, στην περίπτωση που δεν πρόκειται να 

εφαρμοστεί αζωτούχος λίπανση για την επιτάχυνση της αποσύνθεσης της 

ενσωματωμένης φυτομάζας. Επιπλέον, το έδαφος πρέπει να βρίσκεται στο ρώγο 

του και η καλλιέργεια των φυτών της χλωρής λίπανσης να μην έχει φθάσει στο 

στάδιο της σποροποίησης. 

Η χλωρή λίπανση μπορεί να εφαρμοστεί πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας 

στις ετήσιες καλλιέργειες και κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας στις πολυετείς 

φυτείες. Η ενσωμάτωση μπορεί να γίνεται νωρίς την άνοιξη για τις ετήσιες 

καλοκαιρινές καλλιέργειες και το φθινόπωρο για τις ανοιξιάτικες. Για τις πολυετείς 

μπορεί να γίνεται στο τέλος του χειμώνα και το φθινόπωρο.  
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