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Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών 

αρωματικών/φαρμακευτικών 

ειδών;  
Κυρίως γιατί είναι μοναδικά στον κόσμο 

Η φυσική προσαρμογή τους στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της χώρας μας  περιορισμό του κόστους 
παραγωγής 

Φυσική βλάστηση - αντικείμενο εκμετάλλευσης από ξένες 
εταιρίες 

Καλές εναλλακτικές καλλιέργειες κυρίως σε ορεινές – 
άγονες περιοχές (αλλά όχι μόνο)   

Στην αξιοποίηση των αυτοφυών αρωματικών φυτών της 
χώρας μας προσανατολίζονται ήδη ελληνικές αλλά και ξένες 

εταιρίες, με την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας με 
αντικείμενο την ανάδειξη ιδιοτήτων φαρμακευτικών φυτών 

της ελληνικής χλωρίδας. 

 



Γιατί καλλιέργεια των ελληνικών  

αρωματικών/φαρμακευτικών 

ειδών;  
Αποτελούν τη βάση για: 

Διατροφικά φαρμακευτικά προϊόντα 

Διαιτητικά συμπληρώματα 

Βοτανικά φάρμακα, αφεψήματα, 
ροφήματα 

Φυτικά φάρμακα 

Ομοιοπαθητικά φάρμακα 

Αρωματοθεραπευτικά έλαια 

Καλλυντικά  

Σκευάσματα ζωοτροφών κ.α. 

 

 



Τι είδος θα επιλέξω; 
Η αναφορά των ΑΦΦ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε 

χρησιμοποιώντας το επιστημονικό τους όνομα 

καθώς πολλές φορές τα είδη συγχέονται μεταξύ 

τους. 

  Βαλσαμόχορτο (Υπέρικο)  Hypericum perforatum, Βασιλικός Ocimum basilicum, 
Δενδρολίβανο Rosmarinus officinalis, Δίκταμο Οriganum dictamnus, Δυόσμος Mentha 
longifolia, Θυμάρι Thymus spp., Κρίταμο Crithmum maritinum, Λαδανιά Cistus creticus,    
Λεβάντα Lavadula angustifolia, Λουίζα Aloysia citriodor, Μαντζουράνα Origanum 
majorana, . Μελισσόχορτο Melissa officinalis, Μέντα Mentha piperita,, Ρίγανη ελληνική 
Origanum vulgare subsp. hirtum, Σατουρέγια (Θρούμπι) Satureja thymbra, Σιδερίτης 
(Τσάι του βουνού) 
              Sideritis raeseri (Τσάι Βελουχίου) 
              Sideritis scardica (Τσάι του Ολύμπου) 
              Sideritis syriaca (Κρητική μαλοτήτρα) 
Φασκόμηλο κοινό Salvia officinalis, Ελληνικό φασκόμηλο Salvia fruticosa, Σκλάρεα Salvia 
sclarea 

 



Εγκατάσταση φυτειών–  

Τι πολλαπλασιαστικό υλικό θα 

χρησιμοποιήσω; 

Εγγενή ή αγενή μέθοδο; 

– Σπόρος 

– Μόσχευμα 

– Ιστοκαλλιέργεια 

 

Από πού θα προμηθευτώ; 

Πόσο θα στοιχίσει;  

Βιολογικό ή συμβατικό; 

 

 



Φυτώρια αρωματικών  / 

 φαρμακευτικών φυτών 

Έλλειψη εξειδικευμένων φυτωρίων στην Ελλάδα 

Μειωμένη ζήτηση μέχρι τώρα 

Συνήθως εξυπηρετούνταν από τα φυτώρια 

καλλωπιστικών εξωτερικού χώρου ή άλλων ειδών 

Πολλές φορές γινόταν εισαγωγή από το εξωτερικό 

Ελάχιστα ήταν αυτά που είχαν επιλεγμένα 

ελληνικά είδη 

Δεν ενδιαφερόταν για το υλικό που θα δώσουν 

στον παραγωγό 

 

 

 



Σπόρος 

Δεν υπάρχει οργανωμένη σποροπαραγωγή στην 

Ελλάδα 

Μικρές ποσότητες σε ερευνητικά ιδρύματα κυρίως 

Στο εμπόριο μόνον εισαγόμενος 

Άρα για αυτοφυή δύσκολη η προμήθειά του 

Προβλήματα: 

ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Πιθανά προβλήματα φυτρωτικής ικανότητας πχ 

λήθαργος 

 



Μεταφύτευση σποροφύτων 



Εγγενής ή αγενής μέθοδος 

πολλαπλασιασμού στα αρωματικά; 

 
Ο πολλαπλασιασμός των ειδών θα πρέπει να γίνεται 

αγενώς (με εξαίρεση τα ετήσια είδη) ώστε να 

διατηρούνται τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

επιλεγμένου βιότυπου. 

Μηδενίζεται η πιθανότητα γενετικής 

παραλλακτικότητας 

Ομοιομορφία στην 

– ανάπτυξη 

– παραγωγή 

– ποιότητα και ποσότητα των παραγόμενων φυσικών 

ουσιών  



ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 

Πανομοιότυπα αντίτυπα 

– Ομοιομορφία 

Η πλειονότητα των 

αρωματικών ριζώνει 

εύκολα 

Ύπαρξη μητρικών 

φυτειών 

Ειδικές εγκαταστάσεις - 

υδρονέφωση 

 

 

 

 



Μοσχεύματα 



Διαίρεση 



Ιστοκαλλιέργεια 



Τράπεζες  

νηματικής ροής  

Θάλαμοι  

ανάπτυξης  

 





Θάλαμοι ανάπτυξης καλλιεργειών 



Εγκαταστάσεις εγκλιματισμού 



Μικροπολλαπλασιαμός 

αυτοφυών αρωματικών ειδών 



Μικροπολλαπλασιαμός 

αυτοφυών αρωματικών ειδών 

Mentha spicata  

Mentha spicata  

Hupericum spp  Origanum dictamnus  

Origanum vulgare   



Μικροπολλαπλασιαμός;  

 

Δίνει λύση σε περιπτώσεις 

που το αρχικό υλικό είναι 

περιορισμένο 

Σίγουρη φυτουγεία 

Μαζικός πολλαπλασιασμός 

σε σύντομο χρονικό 

διάστημα 

ΑΛΛΑ 

Μεγάλο κόστος 



Από πού θα προμηθευτώ το 

πολλαπλασιαστικό υλικό; 

  

 Από κατάλληλο φυτώριο 

Τι υλικό πολλαπλασιάζει το 

φυτώριο; 

Ποια είδη, υποείδη, βιότυπους, 

χημιότυπους, θα επιλέξει ο 

παραγωγός ; 

 

 

 



 

 

 

Origanum vulgare: Η κοινότερη 

«ρίγανη» στην Ελλάδα 

 

 

 

subsp. vulgare 

subsp. hirtum 

subsp. viridulum 



Origanum vulgare: Μήκος και χρώμα βρακτίων (αριστερή στήλη) και περιεκτικότητα σε 

αιθέριο έλαιο (δεξιά στήλη) στις 5 κλιματικές ζώνες της Ελλάδος (Kokkini S., Hanlidou E., 

Karousou R. 2000. Smell and essential oil variation in Labiatae: Does it deserve a 

taxonomist’s appreciation? Botanica Chronica 13: 187-199).  

 

Τσάι ή 

ρίγανη? 



Καρβακρόλη 91,2% 

Θυμόλη 82,1%  

 

 

Ρίγανη ή 

θυμάρι;  

Origanum vulgare subsp. hirtum: Περιεχόμενο των αιθερίων ελαίων σε καρβακρόλη 

(λευκή στήλη) και θυμόλη (μαύρη στήλη). [Vokou S., Kokkini S., Bessiere J.-M. 1993. 

Geographic variation of Greek oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) essential 

oils. Biochemical Systematics and Ecology 21: 287 – 295]. 



Mentha spicata: Το κοινότερο είδος 

«μέντας» στην Ελλάδα 

Δυόσμος 

ή  

Μέντα? 



Πόσο θα στοιχίσει; 

  

 Κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος, 

τον τρόπο πολλαπλασιασμού και το 

μέγεθος φυτών 

Δεν υπάρχουν δικαιώματα ποικιλιών  

Μέσος όρος 0,25-0,30€ / φυτό 

Με μέσο όρο 3500 φυτά / στρέμμα, 

κόστος 875-1160 €/στρ!!!!! 

 

 



Πρακτική παραγωγού 

  

 Αρχικά θα προμηθευτεί 

από αξιόπιστο φυτώριο 

τα φυτά  

Θα μάθει να κάνει τα 

δικά του φυτά μέσα στη 

διαδικασία παραγωγής 

Κίνδυνος για τη 

φυτουγεία 

 

 

Φωτο: Ecopharm  Φωτο: Ecopharm  



Βιολογικό ή συμβατικό; 

 
Αρωματικά / φαρμακευτικά φυτά μπορούν να 

προσαρμοσθούν εύκολα σε βιολογική 

καλλιέργεια 

Ακόμη περισσότερο τα ελληνικά είδη – από τη 

φύση τους προσαρμοσμένα 

Υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο εξωτερικό 

Έλλειψη βιολογικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού στην ελληνική αγορά 

Αυξημένο κόστος 

Αξίζει κάποιος να το χρησιμοποιήσει ; 

 



Πολλαπλασιαστικό υλικό 

ελληνικών Α/Φ ειδών 

Θα απαιτηθούν αυξημένες ποσότητες 

πολλαπλασιαστικού υλικού αρωματικών / 

φαρμακευτικών φυτών 

Ενημέρωση του παραγωγού 

Φύτευση ελληνικών αρωματικών / φαρμακευτικών 

ειδών/βιοτύπων: είναι τα καλύτερα 

 Έρευνα αγοράς για την εύρεση του κατάλληλου 

φυτώριου – αποφυγή παγίδων  

 



Πολλαπλασιαστικό υλικό 

ελληνικών Α/Φ ειδών 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Σπάσιμο των αδιαπέραστων από το νερό 

βαθύτερων στρωμάτων του εδάφους 

Καταπολέμηση ζιζανίων 

Καταστροφή υπολειμμάτων της 

προηγούμενης καλλιέργειας 

Αύξηση της οργανικής ουσίας με την 

προσθήκη εδαφοβελτιωτικών 

Ισοπέδωση της επιφανείας 

 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 

Βαθειά άροση??????? (Ριζικό σύστημα 

περισσότερων μέχρι 60 εκ) 

Καλλιεργητής 

1-2 φρέζες πριν την φύτευση 

Αύξηση οργανικής ουσίας – βελτίωση δομής 

Λίπανση – εξαρτάται από το αν η καλλιέργεια 

είναι βιολογική ή όχι 

Πρόβλεψη για τον τρόπο άρδευσης 

 

 

 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 

Αποστάσεις 

φύτευσης: εξαρτώνται 

από τον τρόπο 

καλλιέργειας 

0,70 – 1,20 μ μεταξύ 

των γραμμών 

0,30 -0,80 (ή και 

περισσότερο) επί των 

γραμμών 



Εγκατάσταση καλλιεργειών 



Εδαφοκάλυψη ναι ή όχι? 

Πρακτική που συντελεί στη μείωση 

των ζιζανίων 

Αυξάνει το κόστος της καλλιέργειας 

Προστασία εδάφους από τη 

διάβρωση και από απώλεια 

υγρασίας 

Προφύλαξη των φυτών από 

ασθένειες που το μόλυσμά τους 

βρίσκεται στο έδαφος και 

προσβάλλουν το υπέργειο τμήμα, 

γεγονός που έχει σοβαρή 

επίπτωση στην ποιότητα της 

δρόγης 

Πρωίμηση της καλλιέργειας καθώς 

με την εδαφοκάλυψη επιτυγχάνεται 

αύξηση της θερμοκρασίας του 

εδάφους. 

 



Εδαφοκάλυψη ναι ή όχι? 

Εδαφοκάλυψη  κατάλληλη για είδη 

που μεγαλώνουν μονοστέλεχα ή 

διστέλεχα  και όχι για εκείνα που  

πυκνώνουν και γεμίζουν με 

παραφυάδες όλο το έδαφος (π.χ. 

ρίγανη).  

Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται 

μόνο για το πρώτο ή και το δεύτερο 

έτος  

Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 

εδαφοκάλυψη με διαφανές πλαστικό 

καθώς ζεσταίνει υπερβολικά το έδαφος 

και δεν επιτρέπει την αναπνοή του,  με 

συνέπεια τη  μείωση της βιολογικής 

του δραστηριότητας.  

 



Αρδευόμενα ή ξηρικά? 

Εξαρτάται από το είδος και από την 

περιοχή  

Πάντοτε άρδευση κατά την 

εγκατάσταση και το πρώτο έτος 

Τα είδη που αντέχουν στην ξηρασία 

αυξάνουν την απόδοσή τους αν 

αρδευτούν την ξηρή περίοδο 

 Γενικός κανόνας: τα αρωματικά σε 

εδάφη που στραγγίζουν 

Υπάρχουν είδη που έχουν αυξημένες 

ανάγκες σε νερό: μέντα, δύοσμος, 

μελισσόχορτο κ.α. 

Τρόπος άρδευσης: σταγόνα το άριστο 

αλλά κοστίζει, τεχνητή βροχή 



Εδαφικές απαιτήσεις 

Κατά κανόνα ελαφρά, στραγγερά 

εδάφη 

Αν είναι επικλινή καλύτερα 

Ανθεκτικά φυτά, προσαρμοσμένα σε 

ελληνικές συνθήκες, γενικά δεν 

υπάρχουν προβλήματα 

Κάθε φυτό αξιοποιεί καλύτερα εδάφη 

που είναι προσαρμοσμένο  



Καταστροφή ζιζανίων  

Καταστροφή ζιζανίων (φρεζακι, 

τσάπα, χορτοκοπτικά 

μισινέζας, μικρά τρακτερ, 

καλλιεργητής) τα πρώτα 

χρόνια της φυτείας είναι ίσως η 

πιο σπουδαία καλλιεργητική 

φροντίδα για την σωστή 

ανάπτυξη των φυτών. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και ζιζανιοκτόνα 

Δημιουργία  εδαφοκάλυψης με 

χαμηλή φυσική βλάστηση 

πολύ καλή λύση 

Συγκαλλιέργεια με χαμηλά 

χορτοδοτικά φυτά πχ τριφύλλι 

έρπον 

 



Καταστροφή ζιζανίων  



Εχθροί και ασθένειες  

Ασθένειες ριζικού συστήματος 

(σηψηριζίες) ή τήξεων λαιμού 

Κάποια είδη προσβολές από αφίδες 

(ψείρες) 

Κάποια είδη προσβολές από 

αλευρώδεις 

Γενικά ανθεκτικά είδη – όχι πολύ 

ανεπτυγμένες καλλιέργειες άρα 

λιγότερα προβλήματα 

 

 



Συγκομιδή 
Η συγκομιδή παίζει σημαντικότατο ρόλο στην ποσότητα 

και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, νωπής 

και ξηρής δρόγης αλλά ιδιαίτερα του αιθέριου ελαίου. 

Θα πρέπει:  

να συγκομίζεται μόνον το εμπορεύσιμο μέρος του 

φυτού, με μηχανές ή με το χέρι, γιατί στη συνέχεια ο 

διαχωρισμός είναι χρονοβόρος, δαπανηρός και 

μερικές φορές αδύνατος 

να συγκομίζονται στο σωστό στάδιο ανάπτυξης του 

φυτού 

να συγκομίζονται στη σωστή ώρα της ημέρας 

σωστή μεταχείριση κατά τη μεταφορά και την 

ξήρανση 

 



Συγκομιδή  

Με το χέρι 

Με απλές 

μηχανές  

Με ειδικές  για 

κάθε είδος 

μηχανές  

 

 



Συγκομιδή  



Ξήρανση 

Φυσική 

Σκιά, σκοτάδι αν 

είναι δυνατόν 

Μέτριες 

θερμοκρασίες 

 



Ξήρανση 



Μεταποίηση 



Απόσταξη 

Διαδικασία 

παραλαβής αιθέριου 

ελαίου 

Υδραπόσταξη 

Υδρο – ατμό - 

απόσταξη 

 



Απόσταξη 



Απόσταξη 



Απόσταξη 



Απόσταξη 



Απόσταξη 



Απόσταξη 



Συμπεράσματα 

Η καλλιέργεια ΑΦΦ αποτελεί πολύ καλή διέξοδο 

ιδιαίτερα όταν αξιοποιούνται κατάλληλες περιοχές 

Η φύτευση ελληνικών αρωματικών / 

φαρμακευτικών ειδών/βιοτύπων θα πρέπει να 

προτιμάται: είναι τα καλύτερα 

Χρήση κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού – 

αποφυγή παγίδων  

Ενημέρωση του παραγωγού σε σχέση με τη 

διάθεση των προϊόντων 

Πυρήνες καλλιέργειας για να υπάρχει αξιόλογη 

ποσότητα για εμπορία 

 

 



Φωτ: Εργαστηρίου Προστασίας & Αξιοποίησης  

Αυτοφυών & Ανθοκομικών Ειδών  

Ευχαριστώ! 



Καλλιέργεια ρίγανης 

Πολυετής πόα. Ύψος 

50-80 cm, άνθη σε 

ταξιανθίες, ανθίζει 

Ιούλιο – Αύγουστο. 

Το είδος Origanum 

vulgare subsp. hirtum, 

αυτοφυές στην 

Ελλάδα,  δίνει την 

καλλίτερη ποιότητα 

αιθέριων ελαίων.  

 



Καλλιέργεια ρίγανης 

Πολλαπλασιασμός 

Συνιστάται αγενής 

αναπαραγωγή με 

μοσχεύματα μαλακού 

ξύλου – κορυφής. 

 Χρήση 1000 ppm IBA 

Διάρκεια ριζοβολίας 

15 ημέρες.  

 



Εγκατάσταση καλλιέργειας 

ρίγανης 
Εποχή: Μέσα 

φθινοπώρου – άνοιξη 

Πυκνότητα: 3.500 - 

4.500 φυτά/στρ το 

στρέμμα 

Αποστάσεις: 0,70 m Χ 

0,30 m (εξαρτάται και 

από το αν επιδιώκεται 

ή όχι κάλυψη όλου 

του αγροτεμαχίου) 

 



Έδαφος - Αρδευση 

pH 6,5 - 7,5 –

προσαρμόζεται σε 

ποικίλα εδάφη 

Δυνατόν να 

καλλιεργηθεί και 

ξηρική. 

Σε βαριά εδάφη από 

σηψιριζίες.   

 



Συγκομιδή – ξήρανση 

Στο τέλος της 

ανθοφορίας τον μήνα 

Ιούλιο.  

Ύψος κοπής 5-8 cm. 

 Υπάρχει περίπτωση 

δεύτερης συγκομιδής 

Ξήρανση σε σκιερό 

μέρος - στο χωράφι 

υποβάθμιση της 

ποιότητας.  

 



Αποδόσεις 

1.500 – 1.900 kg/στρ 

βιομάζας.  

Διάρκεια καλλιέργειας 

10-12 χρόνια 

Σε πλήρη απόδοση 

από τον δεύτερο 

χρόνο 

Περιεκτικότητα σε 

αιθέριο έλαιο 

κυμαίνεται από 4-7 % 

ανάλογα   

 



Καλλιέργεια λεβάντας 

Είδη του γένους 

Labandula 

 L. agustifolia Miller 

L. latifolia Medic.  

Υβρίδια (L. hybrida 

Rev,  lavandin) της L. 

agustifolia.  

Στην Ελλάδα 

αυτοφύεται και η 

Lavandula stoechas 

L.  



Πολλαπλασιασμός λεβάντας 

Απαραίτητος ο αγενής 

πολλαπλασιασμός 

Σπορόφυτα έντονη 

ανομοιομορφία.  

Μοσχεύματα κορυφής 

3-5 cm  

 2000 ppm IBA  

Ριζοβολία 15 ημέρες 

στην υδρονέφωση 

 



Εγκατάσταση καλλιέργειας 

λεβάντας  
Εποχή: Μέσα 

φθινοπώρου – άνοιξη 

Πυκνότητα φύτευσης 

850-1.100 φυτά το 

στρέμμα  

1,20 -1,50 m μεταξύ 

των γραμμών Χ 0,80 

– 1,00  m επί των 

γραμμών. 

 



Έδαφος - Αρδευση 
Προσαρμόζεται καλά 

σε ποικίλα εδάφη αρκεί 

να μην συγκρατούν 

υγρασία. 

Προτιμά τα ελαφριά 

πλήρως ηλιαζόμενα 

Περιοχές με υψηλό 

υψόμετρο ευνοούν την 

καλλιέργειά της. 

Ξηρική - υψηλές 

αποδόσεις με άρδευση 



Συγκομιδή – ξήρανση 

Συγκομιζόμενο τμήμα 

τα ανθοφόρα στελέχη  

Εποχή το στάδιο της 

τελικής ανάπτυξης 

του ανθοφόρου 

στελέχους και έναρξη 

της ανθοφορίας,  

Συγκομιδή αργά το 

πρωί αφού “σηκωθεί” 

η πρωινή δροσιά.  

 



Αποδόσεις 

Πλήρης απόδοση στο 

3ο-4ο  

Διάρκεια καλλιέργειας 

15 έτη (μπορεί να 

διατηρηθεί μέχρι και 

30 χρόνια) 

Μέση απόδοση στο 

στρέμμα ανέρχεται σε 

7-10 kg αιθέριου 

ελαίου. 

 



Τσάι του βουνού 
Sideritis sp (S. syriaca, 

S. scardica, S. raeseri 

κ.α.)  

 Πολυετής πόα, 

απαντάται σε υψηλό 

υψόμετρο. 

 Άνθη χρώματος ανοιχτού 

κίτρινο, από Ιούνιο έως 

Σεπτέμβριο  

Χρησιμοποιούνται για την 

παρασκευή αφεψημάτων 

με ευεργετικές ιδιότητες.   



Πολλαπλασιασμός σιδερίτη 

Συνιστάται αγενής 

πολλαπλασιασμός 

Σπόρος δημιουργεί 

μεγάλη ανομοιομορφία 

φυτικού υλικού στην 

ανάπτυξη, την εποχή 

άνθισης και στην 

ποσότητα των 

ανθοφόρων στελεχών.  

Χρήση 

ιστοκαλλιέργειας 



Εγκατάσταση καλλιέργειας 

σιδερίτη 
Φυτεύεται σε ορεινά, 

επικλινή, πετρώδη, 

εδάφη.  

Μέσα φθινοπώρου – 

άνοιξης 

 Πυκνότητα φύτευσης 

2.000 - 2.500 

φυτά/στρ (0,70 - 1 m 

μεταξύ των γραμμών 

Χ 0,50 - 0,60 m επί 

των γραμμών).  

 

 



Έδαφος - Αρδευση 
Πετρώδη, στραγγερά 

εδάφη 

Υψηλό υψόμετρο 

(>500 m) 

Ακατάλληλες οι ζεστές 

περιοχές, με επίπεδα 

αγροτεμάχια που 

«νεροκρατούν» 

Ξηρικό, αξιοποιεί όμως 

το νερό σε μικρές 

δόσεις 

 



Συγκομιδή – ξήρανση 

Συγκομιδή στην πλήρη 

άνθιση τους μήνες Ιούνιο – 

Αύγουστο  

Συγκομίζονται τα ανθοφόρα 

στελέχη μόνο.  

Ξήρανση σε δεμάτια, 

κρεμασμένα ανάποδα σε 

σκιερό δροσερό μέρος.  

Διάρκεια καλλιέργειας 10-12 

έτη.  

Η απόδοση σε ξηρό φτάνει 

τα 150 kg/στρ στον τρίτο 

χρόνο καλλιέργειας.  

 

 



Αποδόσεις 

Διάρκεια καλλιέργειας 10-12 

έτη. 

 Η απόδοση σε ξηρό προϊόν 

μπορεί να φτάσει τα 150 

kg/στρ στον τρίτο χρόνο 

καλλιέργειας.  

Η περιεκτικότητα σε  αιθέριο 

έλαιο είναι χαμηλή από 0,05 

– 1%.  

 

 


