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Αναγκαιότητα αξιοποίησης των 

ελληνικών φυτών  

- Προοπτικές  

- Προβληματισμοί  

- Δυνατότητες καλλιέργειάς τους 

- Γενικά θέματα καλλιέργειας 

Αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών  

 

   

 



 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   

 



Ποια είναι; 
 

• Αρωματικά: φυτά με ευχάριστη οσμή 
και χρήσεις για παρασκευή αρωμάτων 

 

• Φαρμακευτικά: φυτά που παράγουν 
χημικές ενώσεις με θεραπευτική δράση 



 

ΟΜΑΔΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

• Μικρού μοριακού βάρους: 
προϊόντα μεγάλης αξίας 

(δευτερογενείς μεταβολίτες 
όπως οι γλυκοζίτες της 

δακτυλίτιδας) 

•  Μεγάλου μοριακού βάρους: προϊόντα   
   μικρής αξίας (φυτικά έλαια, λιπαρά οξέα…)  



 

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

• Εποχιακή  
     Salvia fruticosa: 

διπλάσια ποσότητα 
αιθερίων ελαίων τον 
Ιούλιο από το 
Μάρτιο που αρχίζει 
η άνθηση 

• Χημειότυποι  
     αιθέρια έλαια 

διαφορετικής 
ποιοτικής σύστασης 
στο ίδιο είδος (φυτά 
γένους mentha) 

 

 

• Γεωγραφική- κλιματική  
 

Origanum vulgare:  

Νησιά Αιγαίου και παράλια  

(8ml /100g ξηρού βάρους) 

Β. Ελλάδα (0,5ml-4ml/100g ξηρού 
βάρους) 



Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 

 
Η αγορά αρωματικών φυτών ξεπερνά τα 20 δις ευρώ 
παγκοσμίως. Η καλλιέργεια αρωματικών φυτών έχει 
εφαρμογή ως πρώτη ύλη τόσο στην βιομηχανία τροφίμων 
και στην φαρμακοβιομηχανία όσο και στην 
αρωματοθεραπεία με αντικείμενο την παρασκευή 
αιθέριων ελαίων. Σε επίπεδο παραγωγής, ηγέτιδες χώρες 
είναι αυτές της Ασίας, ενώ σε επίπεδο κατανάλωσης οι 
ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Γαλλία. Η Τουρκία, η 
Αίγυπτος, η Τυνησία και το Ισραήλ παράγουν και εξάγουν 
μεγάλες ποσότητες αρωματικών φυτών και βοτάνων και 
προϊόντων τους. 
 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
 

1990 - 2005  

αύξηση εξαγωγών 49% (από 233 εκ. δολ. σε 1,7 δις) 

αύξηση εισαγωγών 38% (από 760 εκ. δολ. σε 1,9 δις) 

 

 

ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Κίνα: καταναλώτριες χώρες 



ΕΛΛΑΔΑ 
 

    Καλλιεργούνται περίπου 40.000 στρέμματα 
αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 

    44% είναι ορεινές και μόνο στο 0,1% 
καλλιεργούνται αρωματικά φυτά 



Κατάλογος των καλλιεργούμενων 
ειδών της Ελλάδας 

 

• Coriandrum sativum (Καλλιεργούμενο) 

       Κόλιανδρο 

• Crocus sativus L. (Καλλιεργούμενο) 

       ζαφορά, κρόκος 

• Cuminum cyminum (Καλλιεργούμενο) 

       Κίμινο 

• Foeniculum vulgare (Miller) Thell. 
(Καλλιεργούμενο) 

       Μάραθο 

• Humulus lupulus L.. (Καλλιεργούμενο) 

        Λυκίσκος 

• Laurus nobilis L. (άγριο) 

       Δάφνη 

• Lavandula angustifolia Miller (Καλλιεργούμενο) 

       Λεβάντα 

• Matricaria recutita L. (Καλλιεργούμενο, άγριο) 

        Χαμομήλι 

• Melissa officinalis, Μελισσόχορτο 

 

 

• Mentha L. spp. (Καλλιεργούμενο, άγριο) 

       Μέντα, δυόσμος 

• Ocimum basilicum L. (Καλλιεργούμενο) 

       Βασιλικός 

• Origanum dictamnus L. (Καλλιεργούμενο, 
άγριο) 

        Δίκταμος 

• Origanum vulgare L. (Καλλιεργούμενο, άγριο) 

       Ρίγανη 

• Pimpinella anisum L. (Καλλιεργούμενο) 

        Γλυκάνισο 

• Pistacia lentiscus L. (Καλλιεργούμενο) 

       Μαστίχα 

• Salvia fruticosa Miller (άγριο), Φασκόμηλο 

• Sideritis L. spp. (Καλλιεργούμενο, άγριο) 

        Τσάι του βουνού 

• Thymus capitatus L.(άγριο), Θυμάρι 

  

 



Το παράδειγμα δύο ελληνικών 
επιχειρήσεων 

 Apivita Α.Ε. 

• η επιχείρηση APIVITA 
δουλεύει με ποσοστό επί 
των πωλήσεων 6,3%. 
 

• το κυκλοφορούν ενεργητικό της 
εταιρίας (δηλαδή η περιουσία) είναι 
μεγαλύτερη από το παθητικό 
βραχυπρόθεσμο (δηλαδή τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
εταιρίας) πράγμα που σημαίνει ότι η 
επιχείρηση είναι υγιής. 

 

ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A.E. 

• η επιχείρηση ΚΟΡΡΕΣ 
δουλεύει με ποσοστό επί 
των πωλήσεων 6,1% 
 

• το κυκλοφορούν ενεργητικό της 
εταιρίας (δηλαδή η περιουσία) είναι 
μεγαλύτερη από το παθητικό 
βραχυπρόθεσμο (δηλαδή τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
εταιρίας) πράγμα που σημαίνει ότι η 
επιχείρηση είναι υγιής. 

 



Δυνατότητα εμπορίας:  
τρία βασικά κριτήρια 

 •  ποιότητα του εκάστοτε προϊόντος, 

•  ποσότητα που μπορεί να διατεθεί στην 
αγορά ανά πάσα στιγμή, ώστε να παραμένει 
η τιμή σταθερή και εκεί που συμφέρει την 
επιχείρηση, 

•  μεγάλη γκάμα προϊόντων, έτσι ώστε να είναι 
ανεξάρτητη και να έχει ένα μεγαλύτερο εύρος 
αγορών. 

 



Ιδιότητες α/φ φυτών  

που προτείνονται για 

αξιοποίηση/καλλιέργεια  



Παραδείγματα α/φ φυτών  

που προτείνονται για 

αξιοποίηση/καλλιέργεια  



ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Παράδειγμα:  Στο Νομό Σερρών διακρίνονται δύο κλιματικές περιοχές. α) η ορεινή του βόρειου τμήματος και β) η νοτιοανατολική. 

 
Η πρώτη χαρακτηρίζεται από αυξημένο ύψος βροχοπτώσεων, δριμύτερους χειμώνες και βραχεία βλαστική περίοδο. Η μέση  
μηνιαία θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου από τον Οκτώβριο και ανεβαίνει πάλι τον Μάιο.  
Ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Παρατηρούνται πρώιμοι και όψιμοι παγετοί. 

 
Η δεύτερη κλιματική ζώνη χαρακτηρίζεται από μικρότερου ύψους βροχοπτώσεις, που κυμαίνονται από 500-600 χλσ. Η μέση  
μηνιαία θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου το Νοέμβριο, με εμφάνιση ημερών παγετού από τις  
αρχές του μήνα. Ο ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος, ενώ θερμότεροι είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. 

 
Η κατανομή των βροχοπτώσεων παρουσιάζει δύο απόλυτα μέγιστες τιμές, την κύρια τον Νοέμβριο και τη δευτερεύουσα τον  
Μάιο. 



 
 Είδη Α/Φ φυτών που αυτοφύονται στον Ελλαδικό χώρο 

και έχουν δοκιμαστεί πιλοτικά ή καλλιεργούνται  
 

Α/Α Είδος – Κοινό όνομα - Κατηγορία Επιστημονικό όνομα Παρατηρήσεις 

1. Ρίγανη ελληνική (Greek 
oregano) 

Origanum vulgare 
subsp. hirtum 

Αυτοφύεται, εξαιρετική ποιότητα 

2 Θυμάρι Thymus spp. Διάφορα ορθόκλαδα θυμάρια αυτοφυή 
σε περιοχές της Ελλάδας με κλιματικές 
ομοιότητες καλλιεργημένα πιλοτικά 

3. Φασκόμηλο (Ελληνικό 
φασκόμηλο, Greek sage) 

Salvia fruticosa Αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας 

Φασκόμηλο Salvia sclarea Αυτοφυές Βαλκανίων, ενδιαφέρον για 
παραγωγή σκλαρεόλης 

4. Σατουρέγια (Θρούμπι, 
στρωτορίγανη, 
χαμωρίγανη, savory) 

Satureja horvatii 
subsp. macrophylla 

Επίσης αναφέρεται και με το όνομα 
Satureja montana subsp. montana 



 

Είδη Α/Φ φυτών που αυτοφύονται στον Ελλαδικό χώρο 
και έχουν δοκιμαστεί πιλοτικά ή καλλιεργούνται 

 
Α/Α Είδος – Κοινό όνομα - 

Κατηγορία 

Επιστημονικό όνομα Παρατηρήσεις 

 
1. 

Σιδερίτης (Τσάι του 
βουνού, Greek 
mountain tea) 

Sideritis spp. Διάφορα είδη, όλα ενδιαφέροντα και με μεγάλη εμπορική αξία 

 
2. 

 
Δίκταμο (Έρωτας)  

Οriganum 
dictamnus 

Παρότι αυτοφύεται στην Κρήτη έχει προσαρμοστεί σε συνθήκες υψηλού 
υψομέτρου σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Καστοριά). Λόγω 
μοναδικότητας προϊόντος αξίζει να δοκιμαστεί.  

 
3.  

 
Λεβάντα  

Lavandula 
angustifolia 

Είδος με ποικίλη χρήση, ταιριάζει πολύ στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
περιοχής. Δεν μπορεί να λείπει από τον κατάλογο των προϊόντων της 
εταιρίας  

 
4.  

 
Δενδρολίβανο 

Rosmarinus 
officinalis 

Κλασικό Α/Φ με ποικίλες χρήσεις, αυτοφύεται στον Ελλαδικό χώρο 

 
5.  

 
Μελισσόχορτο 

Melissa 
officinalis 

Αυτοφυές στον Ελλαδικό χώρο, δίνει εξαιρετικής ποιότητας προϊόν στην 
περιοχή αν καλλιεργηθεί ο σωστός βιότυπος 

 
6. 

 
Δυόσμος 

Mentha 
longifolia, 
Mentha spicata 

Αυτοφυή στην Ελλάδα, προσαρμόζονται πολύ καλά στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της περιοχής, δίνουν ποικίλα προϊόντα με την προϋπόθεση να 
καλλιεργηθεί ο σωστός χημιότυπος 

 
7.  

 
Μάραθος 

Foeniculum 
vulgare 

Αυτοφυές της Μεσογείου, αυξημένη ζήτηση των προϊόντων του 

 
8. 

 
Κρίταμο 

Crithmum 
maritinum 

Αυτοφύεται στον Ελλαδικό χώρο, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές, 
ενδείκνυται όμως για αξιοποίηση υποβαθμισμένων αλατούχων εδαφών και 
αντέχει στο κρύο.  



Όμως υπάρχουν και οι … καρποί του δάσους 

 Υπάρχει ενδιαφέρον για μεταποιημένα προϊόντα 
με Α/Φ ιδιότητες από καρπούς θάμνων ή μικρών 
δέντρων που αυτοφύονται σε ορεινές περιοχές 
όπως: 

– άγρια τριανταφυλλιά (Rosa canina),   

– κράταιγος (Crategus monogyna),  

– κρανιά (Cornus mas) και  

– άγρια δαμασκηνιά (Prunus spinosa). 

 



Προϋποθέσεις καλλιέργειας 



 

Πολλαπλασιαστικό υλικό  
αυτοφυών Α/Φ ειδών 

   

Απουσία πιστοποιημένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού αυτοφυών 
Α/Φ λόγω: 

• μέχρι σήμερα περιορισμένου 
ενδιαφέροντος, 

• έλλειψης εθνικής στρατηγικής και 
εκτεταμένης έρευνας από ειδικευμένα 
ερευνητικά κέντρα, 

• έλλειψης δυνατότητας εγγραφής στον 
εθνικό κατάλογο ποικιλιών του φυτικού 
υλικού που συλλέχθηκε από τη φύση. 



Αναγκαιότητα αξιοποίησης των 

ελληνικών φυτών  

- Προοπτικές  

- Προβληματισμοί  

- Δυνατότητες καλλιέργειάς τους 

- Γενικά θέματα καλλιέργειας 

Αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών  

 

   

 



ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ) 
Εργαστήριο προστασίας και 
Αξιοποίησης Αυτοφυών και 

Ανθοκομικών Ειδών στη Θέρμη 



Εγγενής Αναπαραγωγή 

 Ετήσια είδη και σε είδη που δεν εφαρμόζεται άλλη μέθοδος 
 Όχι γενικευμένη μέθοδος λόγω γενετικής παραλλακτικότητας 
 Δημιουργία πρωτοκόλλων πολλαπλασιασμού: διερεύνηση 
 συνθηκών φυτρωτικότητας σπερμάτων 

Διαδοχικά στάδια φύτρωσης σπερμάτων 



Αγενής Αναπαραγωγή 

 Ευρεία εφαρμογή 
 Διατήρηση γενοτύπου 
 Δημιουργία πρωτοκόλλων αναπαραγωγής 

Διαίρεση 

Sedum sp. 

Μοσχεύματα 

Melissa officinalis 



Ιστοκαλλιέργεια 

 Είδη που δεν ριζοβολούν εύκολα 
 Παραγωγή μεγάλου αριθμού φυτών 
 Απόλυτα υγιή φυτά 
 Σε σύντομο χρονικό διάστημα 
 Προτεραιότητα σε σπάνια, κινδυνεύοντα, απειλούμενα είδη 
 Δημιουργία υψηλής ποιότητας (elite) πολλαπλασιαστικού  υλικού 

Campanula incurva Crithmum maritimum 

Centaurea citharonea 



Αναπαραγωγή 

 > 33.328 φυτά πολλαπλασιάστηκαν με σπέρματα  
από 1.091 κωδικούς πρόσβασης 

σε εργαστηριακές συνθήκες ελεγχόμενης φύτρωσης σε  
θαλάμους σταθερών συνθηκών  

 

> 40.000 φυτά πολλαπλασιάστηκαν με αγενή τρόπο 
από 1.106 κωδικούς πρόσβασης 

κωδικών πρόσβασης 

Αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πρωτόκολλα αναπαραγωγής 
για 88 φυτικά είδη 

από 185 κωδικούς πρόσβασης 



Μητρικές Φυτείες 

 Ανεύρεση καταλληλότερων συνθηκών ανάπτυξης 

Διατήρηση στο έδαφος Διατήρηση σε φυτοδοχεία Φυτά μητέρες 

Διατήρηση ορχιδεών Διατήρηση βολβωδών 

Τουλίπες 

Κρυοκήπιο 



Τράπεζα Σπερμάτων 

 Συλλογή από τα μητρικά φυτά και από τις βοτανικές αποστολές 
 Καθαρισμός και αφυδάτωση 
 Βραχυχρόνια διατήρηση σε ψυκτικό θάλαμο 4οC 
 Εξυπηρέτηση αναγκών αναπαραγωγής και ανταλλαγής υλικού 



Τι απαιτείται: καλλιεργητικές πληροφορίες  
για τα προτεινόμενα Α/Φ είδη 

Αναλυτικές πληροφορίες για: 

• Προετοιμασία αγροτεμαχίων 

• Εγκατάσταση φυτικού υλικού 

• Ανάλυση καλλιεργητικών εργασιών 

    ανά εποχή έτους 

• Άρδευση 

• Συλλογή – αποξήρανση – αποθήκευση  

• Εξοπλισμό για καλλιέργεια αρωματικών φυτών και 

• Αναλυτικές καλλιεργητικές πληροφορίες για κάθε 
προτεινόμενο είδος. 
 



Πιλοτική καλλιέργεια Μελισσόχορτου (Melissa officinalis) 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 



Προϊόντα που είναι δυνατό να 

παραχθούν:  

 

Α. Ξηρή δρόγη 

 

Β. Αιθέρια έλαια 

  

Γ. Εκχυλίσματα  

Λόγω των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα 

παραπάνω φυτά, είναι χρήσιμο να καταστεί δυνατή 

η αξιοποίησή τους. 



 
 
 

Τι εξοπλισμός απαιτείται; 
 
 
 
 
 



 

 

Φούρνοι ξήρανσης φυτικού υλικού 

 

Α. Ξήρανση 
 

Λυοφιλοποίηση  

(ψυχοαφυδάτωση, 

Freeze Drying, 

Lyophilization)  

Λυοφιλοποιητές για την 

ξήρανση αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών 

Ξήρανση του φυτικού υλικού με 

χρήση φούρνων στους οποίους 

διοχετεύεται ρεύμα αέρος  



Κονιοποίηση φυτικού υλικού σε ειδικούς μύλους 

Η κόνις μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

α. Συσκευασία σε φακελάκια τσαγιών και  

β. για περαιτέρω εκχύλιση με στόχο την παραλαβή 

εκχυλισμάτων πλούσιων στα επιθυμητά δραστικά 

συστατικά. 



Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων είναι υψίστης σημασίας, 

επομένως ο έλεγχος ποιότητάς τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός.  

 

Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με εργαστήριο ανάλυσης 

εξοπλισμένο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία 

περιλαμβάνει επιστημονικά όργανα και πάγια υλικά υποστήριξης 

των ερευνητικών δραστηριοτήτων.  

 

Είναι απαραίτητη η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και βελτίωση των διαδικασιών 

παραγωγής και ελέγχου  

ΠΟΪΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 



Ενδεικτικός υπολογισμός κόστους απαραίτητου 

μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποιητικής 

μονάδας (τάξη μεγέθους μεσαία) 

 
Ξηραντήριο 20.000,00 € 

Κονιοποίηση 50.000,00 € 

Αποστακτήρες αιθερίων ελαίων 25.000,00 € 

Εκχυλιστήρες 50.000,00 € 

Σύνολο 145.000,00 € 



 
 
 
 
 
 
 
 

Προτεινόμενα είδη για πιλοτική καλλιέργεια 
 

Σε 30 έως 50 στρέμματα καλλιέργειας 
προτείνονται ενδεικτικά 5 φυτά, με κάθε ένα 
να καταλαμβάνει 5-10 στρέμματα.  
 

Τα προϊόντα που θα παραχθούν είναι:  
• Ξηρή δρόγη  
• Αιθέριο έλαιο (απόσταξη) 
• Ανθόνερο (απόσταξη) 
• Εκχύλισμα (μεταποίηση αποβλήτων απόσταξης) 
• Εκχύλισμα αιθέριου ελαίου με έλαιο βάσης  

 



 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  
πιλοτική καλλιέργεια 

  
 



 
 Προϋπολογισμός (2 έτη) 

   

Προετοιμασία αγρών για φύτευση: 4.000 € 
Φυτικό υλικό: 3.500 φυτά/στρέμμα, δηλαδή 122.500 φυτά για 30 

στρέμματα. 
Κόστος ανά φυτό: 0,20 € - 0,30 € 
Αναλύσεις εδαφών: 2.000 € 
Εργατικά (Εγκατάσταση αγρών – καλλιέργεια – συγκομιδή - 

περιποίηση φυτωρίου - ξήρανση κ.ά.) 
 (7 Α/Μ ξεβοτάνισμα +  συγκομιδή έτος και στρέμμα = 245 Χ 2= 490 

Α/Μ Χ30 €)    15.000€ 
Πιστοποιήσεις βιολογικής καλλιέργειας: 1.500 € 
Μικρά μηχανήματα για καλλιέργεια  10.000 € 
Καύσιμα (αγροτικού και γεωργικών εργαλείων, εκτίμηση): 5.000 € 
Αναλύσεις παραγόμενου υλικού: 3.000 € 
Παρακολούθηση καλλιέργειας: 15.000 € 



Ανάπτυξη standards τυποποίησης  

Ήδη έχει ξεκινήσει μια όλο και μεγαλύτερη ανάμιξη των 

φαρμακευτικών εταιρειών στα φυτοθεραπευτικά 

σκευάσματα, ακριβώς μέσω της ανάπτυξης standards 

τυποποίησης.  

Στις ΗΠΑ οι παραγωγοί συμπληρωμάτων πρέπει να 

κυκλοφορούν μόνο standardized extracts, δηλαδή 

τιτλοδοτημένα εκχυλίσματα φυτών που εγγυώνται 

συγκεκριμένη περιεκτικότητα δραστικών συστατικών. 

Αυτό προϋποθέτει να οριστούν τα standards 

περιεκτικοτήτων, όπως γίνεται για τις βιταμίνες.   



Η παρουσία ενεργών συστατικών σ’ ένα φυτό 

εξαρτάται καθοριστικά από τον τόπο και τον χρόνο 

συλλογής του, από την ηλιοφάνεια, από τις 

συνθήκες αποθήκευσης και κατεργασίας, ενώ 

παρούσα είναι πάντα η πιθανότητα αλλοίωσης της 

δρόγης από φυτοφάρμακα ή από άλλα 

αναμεμιγμένα φυτά.  

Όλα αυτά καθιστούν δύσκολη την αξιολόγηση των 

φυτικών παρασκευασμάτων. 

Πολυπλοκότητα 



Δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας 



…ή απώλειά της; 

Αειφορική χρήση φυτοποικιλότητας… 


