
Σκοποί του Επιμελητηρίου 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι 

Νομικό Πρόσωπο ∆ημόσιου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) που εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Γεωργίας, έχει πανελλαδική διάρθρωση και 

εμβέλεια και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη 

Είναι ο νομοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, 

διαχείρισης και προστασίας των φυσικών μας πόρων και του 

περιβάλλοντος , καθώς και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας. 

Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι όλοι οι Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι, 

Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι της Ελλάδας. 

Μεταξύ των κύριων στόχων του Επιμελητηρίου 

περιλαμβάνονται η επιστημονική ανέλιξη, η οικονομική 

αναβάθμιση, η επαγγελματική κατοχύρωση και κοινωνική 

καταξίωση των μελών του. 

Έτσι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μέσω του 

προγράμματος Emplocomp, δημιούργησε το συγκεκριμένο 

ενημερωτικό έντυπο με θέμα:  

 

Τα αρωματικά φυτά στον Ελλαδικό χώρο 

 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου: 

Ενώ η Ελλάδα κλιματολογικά ευνοεί την καλλιέργεια 

αρωματικών φυτών και βοτάνων, η καλλιέργεια αρωματικών φυτών 

θεωρείται ως νέα μορφή καλλιέργειας και δεν έχει αναπτυχθεί 

επαρκώς. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται περίπου 20.000 – 30.000 

στρέμματα αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών. Η συγκεκριμένη 

μορφή καλλιέργειας δύναται να αξιοποιήσει πολλές κατηγορίες 

εδαφών, ακόμη και ορεινών αλλά και μειονεκτικών περιοχών. Τα 



αρωματικά φυτά και βότανα δίνουν την ευκαιρία αντικατάστασης 

των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται με φυσικές ουσίες που 

γίνονται όλο και πιο δημοφιλής στο ευρύ καταναλωτικό κοινό της 

Ελλάδας.  

Παράλληλα οι απαιτήσεις τους σε εισροές (φάρμακα και 

λιπάσματα) είναι μειωμένες καθώς μπορούν να καλλιεργηθούν ή να 

βιοκαλλιεργηθούν χωρίς να προσβάλλονται εύκολα από εχθρούς 

και ασθένειες.  

Πρόκειται για ένα ερευνητικό και πιλοτικό πρόγραμμα 

καλλιέργειας αυτοφυών αρωματικών/φαρμακευτικών φυτικών ειδών 

το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την 

ανάπτυξη ενός καινοτόμου σχεδίου δράσης με στόχο την αναδιάρ-

θρωση των καλλιεργειών κυρίως σε ορεινές και γενικότερα 

μειονεκτικές περιοχές της ∆. Μακεδονίας και ειδικότερα του Ν. 

Φλώρινας. 

Οι στόχοι του έργου είναι: 

• Αύξηση του γεωργικού εισοδήματος σε ορεινές και μειονεκτικές 

περιοχές του Ν. Φλώρινας, 

• Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και εξεύρεση εναλλακτικών 

καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον, 

• Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βιολογικό 

τρόπο, 

• Χρήση και διεύρυνση της επίδρασης των προϊόντων στη 

διατροφή ανθρώπων και ζώων, 

• ∆ημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα υποέργα τα οποία 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 



 

 

Ιστορική Αναδρομή των Αρωματικών Φυτών 

Στην Ελλάδα φύεται ένας μεγάλος αριθμός αρωματικών φυτών, 

τα οποία είτε φύονται σε όλη την χώρα, είτε σε ένα βιότοπο, είτε 

εξαπλώνονται σε μία μικρή περιοχή. Έχουν καταγραφεί περίπου 

2.000 είδη φυτών που παράγουν αιθέρια έλαια. 

Τα αρωματικά φυτά ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές 

οικογένειες. Ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων έρχεται σε 

επαφή με το φυσικό κόσμο. Άρχισε να ανακαλύπτει τα μυστικά των 

φυτών και να τα χρησιμοποίει για την υγεία του.  

Ο Αριστοτέλης, εκτός των άλλων με τα οποία ασχολήθηκε, 

έκανε και σημαντικές μελέτες πάνω στα φυτά. Αλλά, αυτός που 

δικαίως θεωρήθηκε πατέρας της Βοτανικής, ήταν ο Θεόφραστος. Ο 

Θεόφραστος συγκέντρωσε όλες τις περί φυτών γνώσεις της εποχής 

του σε δύο περισπούδαστα έργα με τους τίτλους ‘’Περί Φυτών 

Ιστορία’’ και ‘’Περί Φυτών Αιτίαι’’. Στα συγγράμματα αυτά 

περιλαμβάνονται όχι μόνο οι παρατηρήσεις των ριζοτομών, ιατρών 

και έμπειρων αγροτών, αλλά και όλες οι γνώσεις των ειδικών των 

παρατηρήσεων. 

Εκτός από την γενική βοτανική μελέτη, οι αρχαίοι Έλληνες 

ασχολήθηκαν και με την μελέτη των αρωματικών φυτών. Είχαν 

ανακαλύψει πολλές από τις ιδιότητές τους και τα χρησιμοποιούσαν 

ως φάρμακα. 



Η βοτανική άρχισε, να αναπτύσσεται αλματωδώς, χάρη στον 

μεγάλο Σουηδό φυσιοδίφη Κάρολο Λινναίο, που θεωρείτε πατέρας 

της συστηματικής. Από το Λινναίο και έπειτα, άρχισε μια 

συστηματική μελέτη της χλωρίδας που συνεχίζεται ως σήμερα. 

Φυσικά, τα αρωματικά φυτά επανήλθαν στο προσκήνιο και σήμερα 

πλέον η μελέτη τους αποτελεί ολόκληρο κλάδο της βοτανικής. 

  

Ρίγανη, Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) letswaart, 

οικογένεια Labiatae 

1. Περιγραφή του είδους 

Πολυετής πόα, με βλαστούς που γρήγορα ξυλοποιούνται κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού στην αυτοφυή μορφή αποξηραίνεται. 

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. 

2. Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Συνιστάται αγενής αναπαραγωγή με μοσχεύματα μαλακού ξύλου - 

κορυφής. Πολλαπλασιασμός με σπόρο δημιουργεί ανομοιομορφία 

φυτικού υλικού, κατά συνέπεια υποβάθμιση παραγωγής. Υπό-

στρωμα ριζοβολίας μίγμα τύρφης (τύπου KTSI): περλίτη (1:3). 

Χρήση ορμόνης ριζοβολίας 1000 ppm IBA δίνει ομοιόμορφα 

ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα και συγχρονισμό ριζοβολίας. ∆ιάρκεια 

ριζοβολίας I5 ημέρες. 

3. Πρωτόκολλο καλλιέργειας 

3.1. Προετοιμασία εδάφους στον αγρό 

Βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού. Βασική λίπανση με N-

P-K 6-8-7 μονάδες το στρέμμα. Για βιολογικές καλλιέργειες μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκε-



κριμένα για βιολογικές καλλιέργειες. Ψιλοχωμάτισμα θα πρέπει να 

προηγηθεί της φύτευσης. 

3.2. Εποχή - πυκνότητα φύτευσης 

Μέσα φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές. Εναλλακτικά αρχές 

άνοιξης. Πυκνότητα φύτευσης 3.500 - 4.500 φυτά το στρέμμα (0,70 

m Χ 0,30 m). Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών καθορίζονται 

από τα καλλιεργητικά εργαλεία των παραγωγών και από το αν 

επιδιώκεται ή όχι κάλυψη όλου του αγροτεμαχίου. 

3.3. Εδαφικές απατήσεις - Λίπανση 

Προτιμά εύρος pH 6,5 - 7,5 αλλά γενικά προσαρμόζεται καλά σε 

ποικίλα εδάφη. Λίπανση με σύνθετο λίπασμα Ν-Ρ-Κ 20-20-20 πριν 

την έναρξη της βλάστησης έχει ευνοϊκή επίδραση στην παραγωγή. 

Σε περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας χρησιμοποιείται κοπριά ή 

σκευάσματα εγκεκριμένα για βιολογική καλλιέργεια. 

3.4. Άρδευση 

Είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί και ξηρική. 

Σε περίοδο ανομβρίας η άρδευση συντελεί 

σε μεγαλύτερες ταξιανθίες συνεπώς 

αυξημένη παραγωγή. 

3.5. Εχθροί - Ασθένειες 

Ανθεκτικό φυτό γενικά. Σε βαριά εδάφη 

μπορούν να παρουσιαστούν προβλήματα 

από σηψιριζίες. 

 

3.6. Συγκομιδή - Ξήρανση 

Συγκομίζεται στο τέλος της ανθοφορίας τον μήνα Ιούλιο. Ύψος 

κοπής 5-8 cm. Υπάρχει περίπτωση δεύτερης συγκομιδής, 

μικρότερης σε απόδοση, σε μέρη με ζεστό φθινόπωρο σε ποτιστικά 

αγροτεμάχια. Η ξήρανση θα πρέπει να γίνεται σε σκιερό μέρος, όχι 



πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ξήρανση στο χωράφι έχει ως 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας. 

3.7. Απόδοση - Παραγόμενη βιομάζα 

Περίπου 1.500 - 1.900 kg/στρ ξηρής βιομάζας.  

Η διάρκεια της καλλιέργειας φτάνει τα 10-12 χρόνια. Σε πλήρη 

απόδοση από τον δεύτερο χρόνο. 

4. Μελέτη αιθέριου ελαίου 

4.1. Ανάλυση αιθέριου ελαίου 

Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από 4-7 % ανάλογα 

με τις καιρικές συνθήκες και την εποχή συγκομιδής. Τα κύρια 

συστατικά του αιθέριου ελαίου είναι καρβακρόλη, π-κυμένιο και γ-

τερπινένιο. 

4.2. Βιολογικές ιδιότητες 

Το αιθέριο έλαιο ρίγανης παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική και 

αντιφλεγμονώδη δράση 

5. Η ρίγανη στη διατροφή των αγροτικών ζώων 

5.1 Πουλερικά 

Χρήση ρίγανης ή αιθέριου ελαίου ρίγανης στα σιτηρέσια 

κρεοπαραγωγών ορνιθίων: 

• βελτίωσε το ρυθμό ανάπτυξης, το τελικό σωματικό βάρος και την 

εκμετάλλευση τροφής των πουλιών. 

• Είχε αποτέλεσμα παραπλήσιο με το αυξητικό αντιβιοτικό 

Flavomycin. 

• Υποκατέστησε επιτυχώς το Sacox. 



• 5.2 Πρόβατα και αρνιά 

Χρήση ρίγανης ή ριγανέλαιου στην τροφή προβάτων δεν επηρέασε 

στην εκμετάλλευση τροφής και το ύψος γαλακτοπαραγωγής σε 

σύγκριση με μάρτυρες που έλαβαν ξηρό χόρτο μηδικής και μίγμα 

συμπυκνωμένων τροφών. 

5.3 Χοιρομητέρες και χοιρίδια 

Προσθήκη ρίγανης ή αιθέριου ελαίου ρίγανης στα σιτηρέσια 

εγκύων-θηλαζουσών χοίρων σε ποσοστά 5g/kg, I0g/kg ή 300mg/kg 

τροφής, αντίστοιχα: 

• ∆εν επηρέασε τον αριθμό των γεννηθέντων ζώντων χοιριδίων 

αλλά συνέβαλε σε αύξηση του αριθμού των απογαλακτιζομένων 

χοιριδίων. 

• Αύξησε το βάρος των χοιριδίων που απογαλακτίσθηκαν. 

• Περιόρισε δραστικά τις διάρροιες των χοιριδίων. 

• Είχε παραπλήσια αποτελέσματα με την προσθήκη βιταμίνης Ε σε 

αναλογία 200mg/kg τροφής. 

5.4 Ποιοτικά χαρακτηριστικά ζωοκομικών προϊόντων 

• Προσθήκη ρίγανης στο σιτηρέσιο ορνιθίων βελτίωσε την 

οξειδωτική σταθερότητα του σφάγιου. 

• Προσθήκη ρίγανης στα σιτηρέσια των προβάτων βελτίωσε την 

οξειδωτική σταθερότητα του σφάγιου των θηλαζόντων αρνιών. 

• Αύξησε την περιεκτικότητα του γάλακτος σε τερπένια και άλλα 

αρωματικά συστατικά. 

 
 

 



Μελισσόχορτο, Melissa officinalis L., οικογένεια Labiatae 

1. Περιγραφή του είδους 

Πολυετής πόα, αυτοφυής στην Ελλάδα, απαντάται σε θαμνοτόπους 

και δάση, με τετραγωνικό πολύκλαδο βλαστό 0-80 cm και 

ευμεγέθη, ωοειδή, πριονωτά, αντίθετα φύλλα. 

2. Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Αγενής αναπαραγωγή με μοσχεύματα μαλακού ξύλου - κορυφής. 

Πολλαπλασιασμός με σπόρο δημιουργεί ανομοιομορφία φυτικού 

υλικού, κατά συνέπεια υποβάθμιση παραγωγής. Υπόστρωμα 

ριζοβολίας μίγμα τύρφης (τύπου KTSI): περλίτη (1:3). Χρήση 

ορμόνης ριζοβολίας 2000 ppm IBA δίνει ομοιόμορφα ανεπτυγμένο 

ριζικό σύστημα και συγχρονισμό ριζοβολίας. ∆ιατήρηση των μο-

σχευμάτων σε υδρονέφωση (90% σχετική υγρασία) για 

τουλάχιστον 14 ημέρες. Εγκλιματισμός των ριζοβολημένων 

μοσχευμάτων με σταδιακή μείωση της σχετικής υγρασίας σε 

διάστημα 15 ημερών. 

3. Πρωτόκολλο καλλιέργειας 

3.I. Προετοιμασία εδάφους στον αγρό 

Βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε περίπτωση 

συμβατικής καλλιέργειας προσθήκη 50 kg/στρ λιπάσματος 11-15-

15. Για βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά 

χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα για βιολογικές 

καλλιέργειες. Ψιλοχωμάτισμα θα πρέπει να προηγηθεί της 

φύτευσης. 

3.2 Εποχή - πυκνότητα φύτευσης 

Μέσα φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές. Εναλλακτικά αρχές 

άνοιξης μετά την παρέλευση του κινδύνου των παγετών. 

Πυκνότητα φύτευσης 3.200 - 4.000 φυτά το στρέμμα (0,70 έως I m 

μεταξύ των γραμμών Χ 0,30 - 0,40 m επί των γραμμών). Οι 



αποστάσεις μεταξύ των γραμμών καθορίζονται από τα 

καλλιεργητικά εργαλεία των παραγωγών. 

3.3 Εδαφικές απαιτήσεις - Λίπανση 

Προσαρμόζεται σε ποικίλα εδάφη, προτιμά εύρος pH 6 - 7,5 και 

γενικά εδάφη που δεν «νερό-κρατούν». Απαιτείται αζωτούχος 

λίπανση σε δύο δόσεις (περίπου 10-15 μονάδες), μια τον Φε-

βρουάριο πριν την έναρξη της βλάστησης και μια μετά την πρώτη 

κοπή. Η λίπανση καλύτερα να εφαρμόζεται με το νερό της 

άρδευσης. Σε περίπτωση βιολογικής καλλιέργειας 

χρησιμοποιούνται ανάλογα σκευάσματα εγκεκριμένα για βιολογική 

καλλιέργεια. 

3.4 Άρδευση 

Εξαρτάται από την περιοχή 

καλλιέργειας, γενικά 

αυξημένες ανάγκες. 

Συνίσταται η φύτευση σε 

ποτιστικά αγροτεμάχια και η 

άρδευση με σταλακτοφόρους 

σωλήνες. Άρδευση θα πρέπει 

να ακολουθήσει οπωσδήποτε 

την πρώτη συγκομιδή. Πρακτικά από Ιούλιο - Αύγουστο απαιτεί 2-3 

ποτίσματα ανά 20 ημέρες, σε περίπτωση ανομβρίας. 

 

3.5 Εχθροί - Ασθένειες 

Ανθεκτικό φυτό γενικά. Πιθανές προσβολές από αφίδες, ωί-διο και 

σηψιριζίες. Σε πιο ζεστές περιοχές προσβολές από τετράνυχο. 

 

3.6 Συγκομιδή – Ξήρανση 

Λίγο πριν την έναρξη της άνθισης, εποχή στην οποία η σύσταση 

των αιθέριων ελαίων βρίσκεται στην καλλίτερη αναλογία. Μετά την 



έναρξη της άνθισης η σύσταση των αιθέριων ελαίωναλλάζει και η 

ποιότητα υποβαθμίζεται. Μπορούν να γίνουν μέχρι τρεις 

συγκομιδές το χρόνο, η πρώτη τέλος Μαΐου, η δεύτερη τέλος 

Ιουλίου -αρχές Αυγούστου και η τρίτη τέλος Σεπτεμβρίου σε 

περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Μεγάλη 

προσοχή στην ξήρανση. Συνθήκες ξήρανσης υψηλών 

θερμοκρασιών (>35οΟ) και ατμοσφαιρικής υγρασίας μπορούν να 

οδηγήσουν σε πλήρη καταστροφή της συγκομιδής. 3.7 Απόδοση –  

 

 

Παραγόμενη βιομάζα 

 

Τον πρώτο χρόνο, σε περίπτωση φθινοπωρινής φύτευσης έως 

1.000 kg/ στρ νωπής βιομάζας, σε δύο συγκομιδές. Από τον 

δεύτερο χρόνο έως 1.300 - 1.500 kg/στρ. Σχέση ξηρού - νωπού 

βάρους I : 3,5, συνεπώς η απόδοση σε ξηρή δρόγη φτάνει έως 500 

kg / στρ ετησίως. ∆ιάρκεια καλλιέργειας 6-8 χρόνια. 

4. Μελέτη αιθέριου ελαίου 

4.1. Ανάλυση αιθέριου ελαίου 

Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι χαμηλή. Κυμαίνεται από 

0,05 - 0,8 % ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εποχή 

συγκομιδής. Η δεύτερη συγκομιδή δίνει μεγαλύτερη περιεκτικότητα. 

Η απόσταξη μπορεί να γίνει και σε νωπή βιομάζα. Τα κύρια 

συστατικά του αιθέριου ελαίου είναι γερανιάλη και νεράλη. 

4.2. Βιολογικές ιδιότητες 

Το αιθέριο έλαιο του μελισσόχορτου παρουσιάζει ενδιαφέρουσα 

αντιοξειδωτική και αντιφλεγμο-νώδη δράση. 

5. Το μελισσόχορτο στη διατροφή των αγροτικών ζώων 

5.1 Πουλερικά 



Από πειράματα, στα οποία έγινε προσθήκη βιταμίνης Ε ή 

μελισσόχορτου στα σιτηρέσια κρεοπα-ραγωγών ορνιθίων 

διαπιστώθηκε ότι: 

• Το μελισσόχορτο προστιθέμενο στα σιτηρέσια των 

κρεοπαραγωγών ορνιθίων σε αναλογία 5 ή 10 g/kg τροφής έχει 

παραπλήσιες θετικές επιδράσεις με τη βιταμίνη Ε στις αποδόσεις 

των ορνιθίων (ρυθμός ανάπτυξης, κατανάλωση και εκμετάλλευση 

τροφής, τελικό σωματικό βάρος κ.ά.), λειτουργώντας έτσι ως 

φυσικός αντιοξειδωτικός παράγοντας. 

 

 

5.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά ορνίθειου κρέατος και ευζωία 

 

Προσθήκη μελισσόχορτου στα σιτηρέσια κρεοπαραγωγών 

ορνιθίων σε ποσοστά μέχρι I0g/kg τροφής: 

• Βελτιώνει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ορνίθειου 

κρέαρος (π.χ. περιεκτικότητα σε φυσικά αντιοξειδωτικά). 

• Αυξάνει την οξειδωτική σταθερότητα και το χρόνο συντήρησης του 

σφαγίου. 

• Μειώνει το επίπεδο της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων 

στον ορρό του αίματος. 

• Με την ήπια ηρεμιστική του δράση συμβάλλει την ευζωία των 

πτηνών. 

Ανάπτυξη μελισσόχορτου στο θερμοκήπιο        χορτου στο Ν. Φλώρινας στον αγρό 



 

 

 

Φασκόμηλο, Salvia fruticosa Miller, οικογένεια Labiatae. 

  

Πρωτόκολλο καλλιέργειας 

3.1 Προετοιμασία εδάφους στον αγρό 

Βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού. Βασική λίπανση με 

προσθήκη 50 kg/στρ λιπάσματος 11-15-15 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συμβατικές καλλιέργειες. Για βιολογικές 

καλλιέργειες καλά χωνεμένη κοπριά ή σκευάσματα εγκεκριμένα. 

 

3.2. Εποχή - πυκνότητα φύτευσης 

Μέσα φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές. Εναλλακτικά αρχές 

άνοιξης. Πυκνότητα φύτευσης έως 2.200 φυτά το στρέμμα καθώς τα 

φυτά αναπτύσσονται αρκετά (0,70 - I m μεταξύ των γραμμών Χ 0,50 

- 0,60 m επί των γραμμών). 

3.3. Εδαφικές απαιτήσεις - Λίπανση 

Προτιμά εδάφη που ζεσταίνονται νωρίς την άνοιξη όπως αμμώδη, 

χαλικώδη, ασβεστολιθικά με έκθεση στον ήλιο, με εύρος pH από 6,5 

- 8 (προτιμότερο ουδέτερο). Συνιστάται ετησίως λίπανση με 7-8 

μονάδες Ν, 8-10 Κ και 8-10 P σε περίπτωση συμβατικής 

καλλιέργειας, σε βιολογικές κοπριά ή 

ανάλογα εγκεκριμένα σκευάσματα. 

3.4. Άρδευση 

Άρδευση απαιτείται μόνο κατά την εποχή 

εγκατάστασης των φυτών. Στην συνέχεια η 

καλλιέργεια αναπτύσσεται ξηρική χωρίς 

απαιτήσεις σε νερό. 

Salvia fruticosa (φασκόμηλο) 



 

3.5. Εχθροί - Ασθένειες 

∆εν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από εχθρούς ή ασθένειες. 

Σε περιπτώσεις εδαφών που δεν στραγγίζουν υπάρχει περίπτωση 

ανάπτυξης μυκητολογικών ασθενειών στο ριζικό σύστημα 

(σηψιριζίες). 

3.6. Συγκομιδή - Ξήρανση 

Συγκομιδή στην πλήρη άνθιση Απρίλιο - Μάιο ανάλογα με την 

περιοχή καλλιέργειας. Συλλέγετε όλο το υπέργειο μέρος σε ύψος 10 

cm πάνω από το έδαφος.  

Υπάρχει περίπτωση δεύτερης συγκομιδής αρχές Σεπτεμβρίου. 

Ξήρανση σε σκιερό μέρος σε θερμοκρασία μικρότερη των 40oC. 

 

3.7. Απόδοση - Παραγόμενη βιομάζα 

∆ιάρκεια καλλιέργειας 10-12 έτη. Η απόδοση σε νωπό προϊόν 

μπορεί να φτάσει τα 1.300 kg/στρ στον δεύτερο - τρίτο χρόνο 

καλλιέργειας. Η σχέση νωπού: ξηρού είναι περίπου 3,5 : 1. 

4. Μελέτη αιθέριου ελαίου 

4.1. Ανάλυση αιθέριου ελαίου 

Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από 1 - 3%. Τα κύρια 

συστατικά του αιθέριου ελαίου είναι α-θουγιόνη, καμφορά και 

ευκαλυπτόλη. 

4.2. Βιολογικές ιδιότητες 

Το αιθέριο έλαιο του φασκόμηλου παρουσιάζει καλή αντιοξειδωτική 

και αντιφλεγμονώδη δράση. 

5. Το φασκόμηλο στη διατροφή των αγροτικών ζώων 

Τα αντιμικροβιακά και αντιοξειδωτικά συστατικά που περιέχει 

συμβάλλουν στη δυνατότητα αντικατάστασης των συνθετικών 

αντιοξειδοτικών (π.χ. BHT,BHA) των αυξητικών αντιβιοτικών (των 

οποίων η χρήση απαγορεύτηκε από 1-1-2006 ), καθώς και των 



κοκκιδιοστατικών στη διατροφή των πουλερικών με αποτέλεσμα να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστοποιημένες βιολογικές ή άλλου 

είδους πιστοποιημένες εκτροφές ως φυσικός βιολογικός 

παράγοντας. 
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Θυμάρι, είδη του γένους Thymus, οικογένεια Labiatae  

 

1. Περιγραφή του είδους 

Πολυετής αειθαλής θάμνος των εύκρατων θερμών περιοχών, ύψους έως 70 

cm με βλαστό πολύ-κλαδο, τετραγωνικό, χνουδωτό. Ανθίζει την άνοιξη, 

Απρίλιο - Μάιο ανάλογα με το υψόμετρο. Χρησιμοποιείται για τις αντισηπτικές, 

αντιοξειδωτικές, σπασμολυτικές και στυπτικές ιδιότητές του. 

2. Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Η αγενής αναπαραγωγή με μοσχεύματα μαλακού ξύλου - κορυφής 

αντιμετωπίζει δυσκολίες, ωστόσο συνιστάται. Πολλαπλασιασμός με σπόρο 

δημιουργεί ανομοιομορφία φυτικού υλικού, κατά συνέπεια υποβάθμιση 

παραγωγής. Απαιτεί ελαφρύ υπόστρωμα ριζοβολίας, μίγμα τύρφης (τύπου 

KTSI) : περλίτη (1:4), χρήση ορμόνης ριζοβολίας 2.000 ppm IBA και 

περιορισμένη σχετική υγρασία. Το ριζικό σύστημα εμφανίζεται γρήγορα, σε 

διάστημα 12 ημερών, δημιουργούνται όμως πολλές φορές προβλήματα λόγω 

τήξεων που στη συνέχεια μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή των 

νεαρών φυταρίων.  

1. Περιγραφή του είδους 

Με το κοινό όνομα θυμάρι αναφέρονται τα είδη του γένους Thymus, τα οποία 

αριθμούνται πάνω από 100. Τα φυτά αυτά είναι πολυετή, ποώδη, με χαμηλό 

και συχνά έρποντα βλαστό. Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 I  αυτοφυή είδη. 

2. Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Αγενής αναπαραγωγή με μοσχεύματα μαλακού ξύλου - κορυφής συνιστάται 

καθώς υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στους χημειότυπους των πληθυσμών που 

προέρχονται από σπόρο. Οι σπόροι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα 

ληθάργου. Γενικά ριζώνει χωρίς προβλήματα σε μίγμα τύρφης (τύπου KTSI) : 

περλίτη (1:3), χρήση ορμόνης ριζοβολίας 1000 ppm IBA και περιορισμένη 

σχετική υγρασία. 

 

3. Πρωτόκολλο καλλιέργειας 

3.I Προετοιμασία εδάφους στον αγρό 

Βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού. Βασική λίπανση με προσθήκη 50 

kg/στρ λιπάσματος I I - I5 - I5  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συμβατικές 
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καλλιέργειες. Για βιολογικές καλλιέργειες καλά χωνεμένη κοπριά ή 

σκευάσματα εγκεκριμένα. 

3.2. Εποχή - πυκνότητα φύτευσης 

Φύτευση μέσα φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές. Εναλλακτικά αρχές 

άνοιξης. Πυκνότητα φύτευσης έως 5.000 φυτά το στρέμμα καθώς τα φυτά 

είναι μικρού σχετικά μεγέθους (0,70 - I m μεταξύ των γραμμών Χ 0,25 - 0,35 

m επί των γραμμών). 

3.3. Εδαφικές απατήσεις - Λίπανση 

Προτιμά εδάφη ελαφρά, αμμώδη, προσήλια και στραγγιζόμενα, με εύρος pH 

6-8. ∆εν προσαρμόζεται καλά σε βαριά υγρά εδάφη. Ετήσια λίπανση με 5-5-8 

μονάδες N-P-K απαιτείται για αυξημένες αποδόσεις, χρήση κοπριάς ή 

εγκεκριμένων σκευασμάτων για βιολογικές καλλιέργειες. 

3.4. Άρδευση 

Αν και είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί ξηρικό, οι αποδόσεις αυξάνονται όταν 

υπάρχει η απαραίτητη υγρασία στο έδαφος. Ανάλογα με την περιοχή, 

άρδευση σε περιπτώσεις ανομβρίας συντελεί σε 

αύξηση παραγωγής. 

3.5. Εχθροί - Ασθένειες 

∆εν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα από 

εχθρούς ή ασθένειες. Σε περιπτώσεις εδαφών που 

δεν στραγγίζουν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης 

μυκητολογικών ασθενειών στο ριζικό σύστημα 

(σηψιριζίες). Έχουν παρατηρηθεί προσβολές από 

νηματώδεις. 

3.6. Συγκομιδή - Ξήρανση 

Συγκομιδή στην πλήρη άνθιση Μάιο - Ιούνιο 

ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας. Συλλέγεται όλο το υπέργειο μέρος. Σε 

αρδευόμενες περιοχές υπάρχει περίπτωση δεύτερης, ίσως και τρίτης 

συγκομιδής. Ξήρανση σε σκιερό μέρος σε θερμοκρασία γύρω στους 30oC,. σε 

υψηλότερες το ποσοστό του. Πιλοτική καλλιέργεια θυμαριού στο Ν. Φλώρινας 

αιθέριου ελαίου μειώνεται. 
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3.7. Απόδοση - Παραγόμενη βιομάζα 

∆ιάρκεια καλλιέργειας 6-8 έτη. Η απόδοση σε ξηρή δρόγη φτάνει τα 150-200 

kg/στρ στον δεύτερο - τρίτο χρόνο καλλιέργειας. Η σχέση νωπού: ξηρού είναι 

περίπου 3,5 : 1  

 

4. Μελέτη αιθέριου ελαίου 

4.1. Ανάλυση αιθέριου ελαίου 

Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από I -3%. Τα κύρια συστατικά 

του αιθερίου ελαίου είναι για το είδος Τ. sibthorpii: α-οξικό τερπινύλιο, α-

τερπινεόλη, θυμόλη και γερανιόλη και για το είδος Τ. longicaulis: θυμόλη, π-

κυμένιο και γ-τερπινένιο. 

4.2. Βιολογικές ιδιότητες 

Το αιθέριο έλαιο του θυμαριού παρουσιάζει ισχυρή αντιοξειδωτική και 

αντιφλεγμονώδη δράση. 

5. Το θυμάρι στη διατροφή των  ζώων 

5.I. Πουλερικά 

• Προσθήκη θυμαριού σε αναλογία 5 ή I0g/kg στα σιτηρέσια ορνίθων 

αυγοπαραγωγής είχε τα ίδια αποτελέσματα με την προσθήκη βιταμίνης Ε σε 

επίπεδα μέχρι 200mg/kg στην αυγοπαραγωγή ορνίθων. 

• Προσθήκη θυμαριού στα προαναφερθέντα ποσοστά είχε ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της οξειδωτικής σταθερότητας και τον χρόνο διατήρησης των 

αυγών. 
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Τσάι του βουνού (Σιδερίτης), Sideritis scardica Griseb., οικογένεια 

Labiatae 

 

1. Περιγραφή του είδους 

Πολυετής πόα αυτοφυής στην Ελλάδα, απαντάται σε ξηροθερμικές συνθήκες 

και πετρώδη λιβάδια με ασβεστολιθικά πετρώματα, σε υψηλό υψόμετρο. 

Βλαστοί απλοί ή διακλαδιζόμενοι, ύψους 10-30 cm, υπόλευκοι και 

καλύπτονται από πυκνό τρίχωμα. Άνθη χρώματος ανοιχτού κίτρινο, από 

Ιούνιο έως Σεπτέμβριο που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

αφεψημάτων με ευεργετικές ιδιότητες.  

 

2. Πρωτόκολλο αναπαραγωγής 

Συνιστάται αγενής αναπαραγωγή παρόλο που οι σπόροι του σιδερίτη 

φυτρώνουν εύκολα. Πολλαπλασιασμός με σπόρο δημιουργεί μεγάλη 

ανομοιομορφία φυτικού υλικού στην ανάπτυξη την εποχή άνθισης αλλά και 

στην ποσότητα των ανθοφόρων στελεχών. Αρχικό υλικό υψηλής ποιότητας 

μπορεί να δημιουργηθεί με ιστοκαλλιέργεια και στη συνέχεια στον αγρό να 

προκύψουν νέα φυτά από παραφυάδες. 

 

 

3. Πρωτόκολλο καλλιέργειας 

3.1 Προετοιμασία εδάφους στον αγρό 

∆εν απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς καθώς φυτεύεται σε ορεινά, επικλινή, 

πετρώδη, εδάφη. Πριν τη φύτευση γίνεται κατεργασία με το χέρι στο βαθμό 

που αυτό είναι εφικτό. 

3.2. Εποχή - πυκνότητα φύτευσης 

Μέσα φθινοπώρου, μετά τις πρώτες βροχές. Εναλλακτικά αρχές άνοιξης. 

Πυκνότητα φύτευσης 2.000 - 2.500 φυτά το στρέμμα (0,70 - 1 m μεταξύ των 

γραμμών Χ 0,50 - 0,60 m επί των γραμμών). 

3.3. Εδαφικές απατήσεις - Λίπανση 

Προσαρμόζεται καλά σε εδάφη πετρώδη, στραγγερά εδάφη και απαιτεί υψηλό 

υψόμετρο (>500 m). Ακατάλληλες οι ζεστές περιοχές, με επίπεδα αγροτεμάχια 

που «νεροκρατούν». 
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3.4. Άρδευση 

Μπορεί να καλλιεργηθεί και ως ξηρικό, αξιοποιεί όμως πολύ καλά το νερό 

όταν του δοθεί αρκεί να είναι σε μικρές δόσεις και να μην παραμένει στο ριζικό 

σύστημα του φυτού καθώς είναι ευαίσθητο σε σηψηριζίες. 

 

3.5. Εχθροί - Ασθένειες 

Στα υψηλά υψόμετρα που καλλιεργείται 

συνήθως δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα από 

εντομολογικές προσβολές. Προσοχή στην 

υπερβολική άρδευση για τυχόν ανάπτυξη μυ-

κητολογικών ασθενειών στο ριζικό σύστημα 

(σηψιριζίες). 

3.6. Συγκομιδή - Ξήρανση 

Συγκομιδή στην πλήρη άνθιση τους μήνες Ιούνιο 

- Αύγουστο ανάλογα με το υψόμετρο 

καλλιέργειας. Συγκομίζονται τα ανθοφόρα 

στελέχη μόνο. Ξήρανση σε δεμάτια, κρεμασμένα 

ανάποδα σε σκιερό δροσερό μέρος. 

Sideritis scardica (Τσάι του βουνού, σιδερίτης) 

 

∆ιάρκεια καλλιέργειας 10-12 έτη. Η απόδοση σε ξηρό προϊόν μπορεί να 

φτάσει τα 150 kg/στρ στον τρίτο χρόνο καλλιέργειας. 

 

4. Μελέτη αιθερίου ελαίου 

4.1. Ανάλυση αιθερίου ελαίου 

Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι χαμηλή. Κυμαίνεται από 0,05 - 1%. Τα 

κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου είναι μινθόλη, γερανιόλη, β-

καρυοφυλλένιο και νερολιδόλη. 

4.2. Βιολογικές ιδιότητες 

Το αιθέριο έλαιο του σιδηρίτη παρουσιάζει σημαντική αντιοξειδωτική και 

αντιφλεγμονώδη δράση. 
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5. Τσάι του βουνού στη διατροφή των αγροτικών  ζώων 
 
5.I Χοίροι 
 
Προσθήκη φύλλων τσαγιού του βουνού σε ποσοστό 5 ή I0g/kg τροφής στα 

σιτηρέσια εγκύων-θηλαζουσών χοίρων δεν επηρέασε τις αποδόσεις των 

χοιρομητέρων αλλά είχε σαν αποτέλεσμα: 

• Την αύξηση του βάρους των χοιριδίων στον τοκετό και ιδιαίτερα στον 

απογαλακτισμό σε επίπεδα παραπλήσια με εκείνα της προσθήκης βιταμίνης Ε 

(200mg/kg τροφής 

• Την αύξηση του βάρους της τοκετοομάδας σε σύγκριση με μάρτυρες 

Την ευζωία χοιρομητέρων και χοιριδίων λόγω της ήπιας ηρεμιστικής δράσης.  
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Μεταποίηση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών 

 

Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρίες δραστηριοποιούνται με αντικείμενο τη 

μεταποίηση αρωματικών /φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα. Παράδειγμα 

τέτοιας επιχείρησης στην περιοχή αποτελεί η ∆ΙΟΣΚΟΥΡΙ∆ΗΣ Ο.Ε. Ιδρύθηκε 

το 2005 στον δήμο Μουρικίου του Νομού Κοζάνης, με σκοπό την καλλιέργεια, 

παραγωγή και μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, καθώς και 

προϊόντων που βασίζονται σε αυτά. (δρόγες αφεψήματα, ροφήματα, 

συμπληρώματα διατροφής, ποτά, αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα, καλλυντικά κτλ.) 

και χρησιμοποιούνται για την σωματική υγεία και ευεξία. Αποτελεί μια μονάδα 

σύγχρονη, καθετοποιημένη, πιστοποιημένη με ISO 22000, που καλλιεργεί, 

μεταποιεί και παράγει προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε επιλεγμένα 

φαρμακεία και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Οι πρώτες ύλες που 

χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι αυστηρά ελληνικές και καλλιεργούνται από 

εκπαιδευμένους αγρότες με τα πρότυπα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, σε 

επιλεγμένες περιοχές στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. 

 

 

Παραδείγματα προϊόντων της εταιρίας- επιτυχημένες ιδέες 

μεταποίησης, αποτελούν τα: 

 

• Aιθέρια έλαια από απόσταξη αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών για χρήση 

στη φαρμακευτική, κτηνιατρική, φυτοπροστασία, αρωματοθεραπεία, 

κοσμητολογία, αισθητική, αρωματισμό τροφίμων και ποτών κ.τ.λ., 

• Aνθόνερα από απόσταξη αρωματικών φυτών για χρήση σε προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και τροφίμων, 

• Tσάι Φίλτρου από μείγματα αρωματικών φυτών που χρησιμοποιούνται 

παραδοσιακά για την ανακούφιση συμπτωμάτων άγχους, αϋπνίας, 

κρυολογήματος κ.τ.λ., 

• Ροφήματα από μείγματα μελιού με εκχυλίσματα ή αιθέρια έλαια 

αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για 

την αντιμετώπιση του κρυολογήματος, της καταβολής, του άγχους κ.τ.λ., 
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• Αρωματισμένα τρόφιμα και ποτά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή βαλσάμικο 

ξύδι ή κρασί της Εορδαίας γης, ή τσίπουρο (για λικέρ), με 

αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά για χρήσεις στη μαγειρική και τη 

ζαχαροπλαστική. 

 

Συμπεράσματα 

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας αποτελούν ιδανικό χώρο για την 

καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν εναλλακτικές καλλιέργειες σε πολλές προβληματικές περιοχές 

(ορεινές, ημιορεινές, περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα υποβάθμισης 

της ποιότητας του εδάφους κ.α.). 

 

Συγκεκριμένα θα μπορούσαν να συντελέσουν στην: 

 

• Αύξηση του γεωργικού εισοδήματος σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του 

νομού, 

• Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στην εξεύρεση εναλλακτικών 

καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον, 

• Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με βιολογικό τρόπο, 

• Χρήση και στη διερεύνηση της επίδρασης των προϊόντων αρωματικών 

φυτών στη διατροφή ανθρώπων και ζώων, 

• ∆ημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

• Προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα αρωματικά φυτά ή τα εκχυλίσματά τους μπορούν ακόμη να 

χρησιμοποιηθούν στη ζωική παραγωγή σε αντικατάσταση συνθετικών 

αντιοξειδωτικών, αυξητικών αντιβιοτικών και/η κοκκιδιοστατι-κών. 

Η χρήση τους στις ζωοτροφές και στη βιομηχανία ζωοτροφών γενικότερα σε 

αναλογία μέχρι 10kg/ τόνο σιτηρεσίου μπορεί να υποκαταστήσει τα διάφορα 

προσθετικά χωρίς να επιβαρύνει το κόστος διατροφής σημαντικά και να 

συμβάλλει στην παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων ποιότητας δυνάμενων να 

πιστοποιηθούν και να τύχουν υψηλότερες τιμές από τον καταναλωτή. 
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∆ίκταμο(Origanum dictamnus) Οικογένεια: Lamiaceae 
 

Είναι πολυετές (4-5 έτη) ενδημικό φυτό που αυτοφύεται και καλλιεργείται 

στην Κρήτη (Έμπαρος, Επισκοπή Κρήτης) και αντέχει στην ξηρασία. 

Έχει μήκος 30-40εκ., τα φύλλα είναι μικρά, παχουλά και καλύπτονται 

από χνούδι και τα άνθη του έχουν βιολετί χρώμα. 

Συναντάται σε άγονες και ορεινές περιοχές και σε κλίμα ήπιο-μεσογειακό 

και όχι σε ανεμόπληκτες περιοχές. καταλληλότερα θεωρούνται τα 

αμμοαργιλώδη και στραγγιζόμενα εδάφη. 

Ο τρόπος πολλαπλασιασμός του δίκταμου είναι είτε με σπόρο σε 

σπορείο, με μοσχεύματα (τμήμα βλαστού 6-8εκ.) και με παραφυάδες (ο 

καλύτερος τρόπος) 

Η φύτευση γίνεται το φθινόπωρο (Οκτώβριο-Νοέμβριο) ή την άνοιξη 

(Φεβρουάριο-Μάρτιο) σε γραμμές που απέχουν 50-60εκ. και επί των 

γραμμών 30-40εκ. 

Θεωρούνται απαραίτητα η καλή προετοιμασία του χωραφιού (βαθύ 

όργωμα-σβάρνισμα-ισοπέδωση), η καταπολέμηση των ζιζανίων (σκάλισμα-

ζιζανιοκτονία) και προσεκτικό πότισμα όπου υπάρχει νερό. 

Αναγκαία θεωρείται η διετής αγρανάπαυση τουλάχιστον. 

 



 24

Συλλέγεται στο στάδιο της άνθησης (χωριστά οι ανθοφόροι βλαστοί από 

τα υπόλοιπα μέρη του φυτού).Γίνονται 2-4 συλλογές. Η ξήρανση 

πραγματοποιείται σε σκιά. 

Η στρεμματική απόδοση σε χλωρό βάρος κυμαίνεται σε  400-600 κιλά 

για όλες τις συγκομιδές (η σχέση ξηρού προς χλωρό 40%). Η απόδοση σε 

αιθέριο έλαιο κυμαίνεται σε 1.1%ξηράς δρόγης.  

Εθεωρείτο στην αρχαιότητα 'πανάκεια'. χρησιμοποιείται στην ποτοποιία 

(Vermouth, Martini, Campari) και ως αφέψημα. Θεωρείται αντισηπτικό, 

αφροδισιακό.  

 

 

Βασιλικός(Ocimum basilicum) Οικογένεια: Lamiaceae 

 

Ετήσιο και ποώδες φυτό. Τα φύλλα του είναι ωοειδή, μυτερά, ακέραια ή 

οδοντωτά πράσινου χρώματος και τα άνθη μικρά και λευκά ή λευκορόδινα. 

Ευδοκιμεί τόσο σε θερμές όσο και ψυχρές περιοχές με καταλληλότερες 

αυτές με εύκρατο κλίμα, ήπιο και βαρύ χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι 

(θερμοκρασία 270C και φωτοπεριοδικότητα 16-18 ώρες). 

Καλλιεργείται σε εδάφη μέσης συστάσεως, βαθιά, αρδευόμενα και πλούσια σε 

οργανική ουσία. 

Ο τρόπος πολλαπλασιασμού γίνεται είτε με σπόρο σε σπορείο νωρίς την 

άνοιξη ή νωρίτερα σε θερμοκήπιο. 

Με σπόρο απ' ευθείας στο χωράφι σε όρχους (6-10 σπόροι) ή με μηχανές, 

αρχές με μέσα Μαρτίου. Ακολουθεί αραίωμα στο χωράφι. 

Μεταφυτεύεται στο χωράφι, όταν τα φυτά του σπορείου έχουν ύψος 

10εκ., από τα μέσα Απριλίου-μέσα Μαΐου. 

Η φύτευση γίνεται σε γραμμές που απέχουν 40-50εκ. και 30-40εκ. επί 

των γραμμών με το χέρι ή με καπνοφυτευτικές μηχανές. 

Έχει μεγάλη αναβλαστική ικανότητα και ως εκ τούτου έχουμε πολλές 

συγκομιδές πάντοτε στο στάδιο της πλήρους ανθήσεως. 

Μεγαλύτερη συγκέντρωση αιθέριων ελαίων παρατηρείται στα ανθοφόρα 

στελέχη. 

Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στη σαπωνοποιία, αρωματοποιία, κλπ 

Χρησιμοποιείται επίσης ως σαλατικό (Ιταλία, Αγγλία, κλπ) 
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Το αφέψημα του θεωρείται ως ευστόμαχο, διουρητικό, διεγερτικό, κλπ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Βασιλικός(Ocimum basilicum) 
 
 
Γιασεμί  (Jasminum officinale)  Οικογένεια: Oleaceae  
 

Πολυετής, αναρριχώμενος θάμνος, συνήθως αειθαλής αλλά και 

φυλλοβόλος. Τα φύλλα του είναι εναλλασσόμενα, απλά ή τρίφυλλα, πτερωτά 

και τα άνθη είναι συνήθως λευκά και αναδύουν ένα γλυκό και ευχάριστο 

άρωμα. Ο καρπός του είναι ράγα με δύο λοβούς. 

Το υπόγειο τμήμα και οι ξυλοποιημένοι βλαστοί αντέχουν σε 

θερμοκρασίες μέχρι -50C. Οι τρυφεροί βλαστοί όμως είναι ευαίσθητοι στις 

χαμηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου απαιτείται προσοχή στην επιλογή της 

περιοχής καλλιέργειας του. Ευδοκιμεί σ' όλους τους τύπους εδαφών με 

εξαίρεση τα αργιλικά βαριά ή αμμώδη. θερμοκρασίες. Τα έρριζα μοσχεύματα 

φυτεύονται στο χωράφι το φθινόπωρο ή την άνοιξη. 

Η φύτευση γίνεται σε γραμμές που απέχουν 1.5-2.0 μ. και επί των 

γραμμών 1.0-1.5 μ. (φυτά/στρέμμα 500 περίπου). 

Θεωρείται απαραίτητη η καλή προετοιμασία του αγρού, η βασική λίπανση με 

30-40 κιλά φωσφορική αμμωνία και 10 κιλά κάλιο, η καταπολέμηση των 

ζιζανίων (φρέζα ή ζιζανιοκτονία), η άρδευση κάθε 10-15 μέρες και τέλος το 

κλάδεμα (Μάρτιο).  

Η συλλογή των ανθέων αρχίζει τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο. Η πλήρης 

παραγωγή αρχίζει από τον 3ο χρόνο. 
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Η στρεμματική απόδοση λουλουδιών φθάνει τα 350 κιλά ή 1 κιλό 

κονκρέτα (προϊόν εκχύλισης με πτητικό διαλύτη). Καλλιεργείται για το αιθέριο 

έλαιο των ανθέων και χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
   Γιασεμί  (Jasminum officinale)   
 
 
Γλυκάνισος(Pimpinella anisum) Οικογένεια: Apiaceae 
 

Ετήσιο και ποώδες φυτό. Αναπτύσσεται σε περιοχές με ηπειρωτικό ή 

εύκρατο κλίμα όπου το κρύο δεν είναι πολύ έντονο. Προσφέρονται ως εκ 

τούτου οι πεδινές και πολλές ημιορεινές περιοχές. Ως ξηρική καλλιέργεια, 

καταλληλότερες θεωρούνται οι περιοχές που έχουν βροχοπτώσεις Μάιο και 

Ιούνιο. 

Προτιμώμενα τα εδάφη μέσης σύστασης, γόνιμα και αποστραγγιζόμενα. 

Με σπόρο πεταχτά (με το χέρι) ή με μηχανές πρόσφατης παραγωγής (1-2 

ετών). 

Η μηχανική σπορά γίνεται σε γραμμές που απέχουν 45-70εκ., ανάλογα 

με τη γονιμότητα του χωραφιού. Κατάλληλη εποχή σποράς ο Μάρτιος-

Απρίλιος. 

Σημαντικές για την καλλιέργεια θεωρούνται η καταπολέμηση των 

ζιζανίων (σκαλίσματα-ζιζανιοκτονία) και η καλή προετοιμασία του χωραφιού.  

Η συγκομιδή γίνεται τον Ιούλιο με το χέρι ή με χορτοκοπτικές μηχανές, 

ακολουθεί ξήρανση και αλωνισμός. 60-70κιλά / στρέμμα για ξηρικές 

καλλιέργειες.100-120 κιλά/στρέμμα σε αρδευόμενες εκτάσεις. Ο καρπός του 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή ούζου και τσίπουρου. Ως άρτυμα στα 

τρόφιμα. Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην ποτοποιία. 
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Θεωρείται διουρητικό, αποχρεμπτικό, σπασμολυτικό, αντιφυσιτικό, ενώ η 

περιεχόμενη «ανιθόλη» ενεργοποιεί τους αδένες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Γλυκάνισος(Pimpinella anisum) 

 

∆άφνη(Laurus nobilis) Οικογένεια: Lauraceae 

 

Αειθαλές μικρό δένδρο ή θάμνος (στενόφυλλη ή πλατύφυλλη). Τα φύλλα 

είναι εναλλασσόμενα, ακέραια, λογχοειδή, βαθυπράσινα με μικρό μίσχο και με 

ελαφρά κυματοειδή μορφή, ενώ ο καρπός είναι δρύπη με σαρκώδες 

περικάρπιο και μεγάλο σπέρμα. Ως αυτοφυής απαντάται σε διάφορα μέρη της 

χώρας. 

Προτιμά δροσερά παραθαλάσσια μέρη και νησιά και ευδοκιμεί σε 

ασβεστολιθικά και καλά αρδευόμενα εδάφη. 

Το έδαφος μπορεί να είναι φτωχό-πλούσιο και όξινο-αλκαλικό (pH=4.5-

8.2]. Ο τρόπος πολλαπλασιασμού γίνεται με σπόρο αλλά και με μοσχεύματα. 

Τα προερχόμενα από το σπορείο μεταφυτεύονται στα 4 πρώτα φύλλα μέχρι 

να μεγαλώσουν αρκετά και να μεταφυτευθούν στο χωράφι. 

Σε συστηματική καλλιέργεια οι αποστάσεις φύτευσης, σε ρόμβους, έχουν 

πλευρές 3-4μ. Είναι αναγκαίες όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες 

(καταπολέμηση ζιζανίων, λίπανση, άρδευση). Τα φύλλα συλλέγονται 

Αύγουστο-Σεπτέμβριο με κλάδεμα των κορυφών των βλαστών. Ακολουθεί 

αποφύλλωση και ξήρανση (φυσική ή τεχνητή).  
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Η επιτρεπόμενη υγρασία είναι <13%. Η αναλογία ξηρών προς χλωρά 

δαφνόφυλλα είναι 40% περίπου. Σε αιθέριο έλαιο: τα χλωρά 1%, τα ξηρά 2% 

και οι καρποί 3%. 

Χρησιμοποιείται στην μαγειρική ως άρτυμα και στην κονσερβοποιία 

ψαριών και κρεάτων. Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, 

σαπωνοποιία και σε βιομηχανίες τροφίμων. Θεωρείται αντιρρευματικό και 

διευκολύνει την πέψη. 

∆άφνη(Laurus nobilis) 

 

 
 

 
 
 
∆ενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis )Οικογένεια: Lamiaceae  
 

Αρωματικός αειθαλής θάμνος, πολύκλαδος και πυκνόφυλλος. Τα φύλλα 

είναι δερματώδη, μικρά, γραμμοειδή, ενώ τα άνθη βρίσκονται κατά ομάδες και 

βγαίνουν στις μασχάλες των φύλλων. 

Ευδοκιμεί τόσο σε ήπιο, θερμό όσο και ψυχρό κλίμα, σε πεδινές και 

ημιορεινές περιοχές, σε όλα σχεδόν τα εδάφη (ποτιστικά-ξηρικά) εκτός από τα 

βαριά μη στραγγιζόμενα. 
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Με pH=5.5 και μη ασβεστούχα εδάφη αναπτύσσεται κανονικά, ενώ με 

pH=7 και ασβεστούχα εδάφη ευνοείται περισσότερο. Κυρίως με μοσχεύματα 

(τμήματα βλαστών 10εκ. περίπου) με παραφυάδες. 

Στα ξηρικά χωράφια φυτεύονται σε γραμμές που απέχουν 1m και επί 

των γραμμών 60-80εκ. Η φύτευση γίνεται με το χέρι ή με καπνοφυτευτικές 

μηχανές. Απαραίτητη θεωρείται η καλή προετοιμασία του αγρού, η 

καταπολέμηση των ζιζανίων (σκαλίσματα ή ζιζανιοκτονία) και η άρδευση (3-4 

ποτίσματα το καλοκαίρι) όπου υπάρχει νερό.  

Καλύτερη εποχή για εγκατάσταση των μοσχευμάτων η άνοιξη. Η 

οριστική εγκατάσταση τους γίνεται τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ή Φεβρουάριο- 

Μάρτιο. Συλλέγεται στο στάδιο της πλήρους άνθησης. Καταλληλότερη 

περίοδος Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος. Η πλήρης απόδοση αρχίζει από το 3ο έτος. Η 

μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται σε1500-2000κιλά(χλωρό).Η σχέση 

ξηρού/χλωρού είναι 35%. Η παραγωγή ξηρών φύλλων ανέρχεται σε 250-

350κιλά/στρέμμα. Τα φύλλα-άνθη χρησιμοποιούνται ως άρτυμα. 

Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία, 

φαρμακευτική.  Είναι άριστο μελισσοτροφικό φυτό. Θεωρείται τονωτικό, 

χωνευτικό, σπασμολυτικό, χολαγωγό, κλπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ∆ενδρολίβανο (Rosmarinus 
officinalis ) 
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Κάππαρη (Capparis spinosa) Οικογένεια: Capparaceae 
 

Είναι πολυετής θάμνος με μικρά αγκάθια και βλαστούς που 

διακλαδίζονται και απλώνονται στο έδαφος και άνθη μεγάλα και λευκά που 

φύονται μεμονωμένα. Στην Ελλάδα αυτοφύεται σε πολλά μέρη (κυρίως νησιά) 

σε πετρώδεις και βραχώδεις τοποθεσίες.  

Ο τρόπος πολλαπλασιασμού γίνεται είτε με σπόρο σε σπορείο 

(εγκατάσταση τον Φεβρουάριο το 5% φυτρώνει σε 2-3 μήνες), είτε με 

μοσχεύματα διαμέτρου >1.5εκ. (ποσοστό ριζοβολίας 50%) Η μεταφύτευση 

γίνεται σε χωράφι καλά οργωμένο και απαλλαγμένο από ζιζάνια. 

Οι αποστάσεις των φυτών μεταξύ των γραμμών όσο και επί των 

γραμμών είναι 2.0-2.5μ. (160-250 φυτά/στρέμμα). Απαραίτητες εργασίες μετά 

τη φύτευση η καταπολέμηση των ζιζανίων και των εντόμων, το κλάδεμα και 

εάν είναι δυνατόν η λελογισμένη λίπανση. Τον 3ο χρόνο βρίσκεται στην πλήρη 

παραγωγή. Η καρποφορία διαρκεί από Μάιο-Αύγουστο.  

Γίνονται 9-12 συλλογές και διαχωρισμός των μπουμπουκιών ανάλογα με 

το μέγεθος. καταπολέμηση των ζιζανίων και των εντόμων, το κλάδεμα και εάν 

είναι δυνατόν η λελογισμένη λίπανση. Χρησιμοποιείται σαν λαχανικό ή 

άρτυμα. Αναφέρεται ότι οι φλοιοί των ριζών χρησιμοποιούνται εναντίον της 

υδρωπικίας, αναιμίας, ατονίας, αρθρίτιδας. Τα 'μπουμπούκια' θεωρούνται ως 

διουρητικά, αντιαρτηριοσκληρωτικά. 

 

   Κάππαρη (Capparis spinosa) 

 



 31

 

Κορίανδρος (Coriandrum sativum )Οικογένεια: Apiaceae 
 
 

Πολυετής πόα. Καλλιεργείται κυρίως για τον καρπό της (σφαιρικός, 

εύοσμος) και υπάρχουν ποικιλίες τόσο μεγαλόκαρπες όσο και μικρόκαρπες. 

Αντέχει στο ψύχος όσο και στη ζέστη και τη ξηρασία. Καταλληλότερες 

περιοχές για την καλλιέργεια του θεωρούνται οι πεδινές και ημιορεινές με 

ελαφρά και γόνιμα εδάφη.  

Ο τρόπος πολλαπλασιασμού γίνεται με σπόρο. Σπέρνεται το φθινόπωρο 

στο χωράφι (Οκτώβριο-Νοέμβριο) ή την άνοιξη (Μάρτιο) με το χέρι ή με 

μηχανές σε γραμμές που απέχουν 30-40εκ. μεταξύ τους (απαιτούμενη 

ποσότητα 2.5-3.5 κιλά με το χέρι ή 1.5-2.0 κιλά με μηχανές). 

Στις καλλιεργητικές φροντίδες λογίζονται η προετοιμασία του χωραφιού 

(όργωμα, δισκοσβάρνισμα κλπ) και η καταπολέμηση ζιζανίων (σκαλίσματα ή 

ζιζανιοκτονία). Συγκομίζεται τον Ιούνιο (στάδιο ωρίμανσης των καρπών). Η 

συλλογή γίνεται με το χέρι ή με χορτοκοπτικά. 

Αποξηραίνονται και εν συνεχεία 

αλωνίζονται. Η στρεμματική απόδοση σε 

καρπό ανέρχεται σε 50100 κιλά και σε 

μερικές περιπτώσεις 200 κιλά. Η 

περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται 

από 0.4-1.2%. Χρησιμοποιείται (ο 

καρπός) ως άρτυμα και στον αρωματισμό 

ποτών στην βιομηχανία τροφίμων. Το 

αιθέριο έλαιο στην αρωματοποιία. 

Θεωρείται χωνευτικό, σπασμολυτικό. 

Κορίανδρος (Coriandrum sativum ) 

 

 

Κρόκος (Crocus sativus) Οικογένεια: Iridaceae 
 

Είναι φυτό από το οποίο παράγεται ένα από τα ακριβότερα μπαχαρικά, 

το  σαφράν, το οποίο προέρχεται από τον ύπερο του άνθους του φυτού. 

Ευδοκιμεί σε ποικίλες κλιματολογικές συνθήκες και σε διαφορετικά υψόμετρα 

σε στραγγερά και αμμώδη εδάφη που δεν έχουν πολύ ασβέστιο. 
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Από την άνοιξη μέχρι τον Σεπτέμβριο βρίσκεται σε λήθαργο και αντέχει 

τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι βροχές της άνοιξης 

βοηθούν την ανάπτυξη των βολβών και του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου την 

ανθοφορία. Με βολβούς που αναπαράγονται κάθε χρόνο από τις παλαιότερες 

φυτείες. 

Φυτεύεται κυρίως τον Μάιο-Ιούνιο. Μερικές φορές μπορεί να φυτευτεί 

Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Για κάθε στρέμμα χρειάζονται 200-250 κιλά βολβοί. 

Φυτεύεται σε γραμμές (αυλακιές) βάθους 15-20εκ. που απέχουν μεταξύ τους 

20-25εκ. και επί των γραμμών 10-12εκ. Καλλιεργητικές φροντίδες: 

προετοιμασία χωραφιού (2 οργώματα) μετά την φύτευση επεμβαίνουμε τον 

δεύτερο, τρίτο χρόνο για φρεζάρισμα, ισοπέδωση το καλοκαίρι και βασική 

λίπανση (4-4-4) τον Σεπτέμβριο και επιφανειακό (3-5 μονάδες αζώτου) την 

άνοιξη και καταπολέμηση των ζιζανίων (σκαλίσματα) από Νοέμβριο-

Φεβρουάριο. Ανθίζει συνήθως τον Οκτώβριο και σε θερμές περιοχές τον 

Σεπτέμβριο. ∆ιαρκεί περίπου ένα μήνα.  

Η ποιότητα διασφαλίζεται με την γρήγορη συλλογή των ανθέων τις 

πρωινές ώρες σε θερμοκρασίες 14-180C και συννεφιασμένο καιρό. Η μέση 

στρεμματική απόδοση κυμαίνεται από 0.7-1.0 κιλό (στίγματα). 

Χρησιμοποιούνται τα στίγματα του υπέρου που έχουν χρωστικές, 

φαρμακευτικές και αρωματικές ιδιότητες. Θεωρείται ως τονωτικό της όρεξης 

και καταπραϋντικό. Χρησιμοποιείται ως αρτυματικό και για χρωματισμό 

τροφίμων. 

   Κρόκος (Crocus sativus) 
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Λεβάντα (Lavandula angustifolia) Οικογένεια: Lamiaceae 
 
 

Είναι πολυετές φυτό, φρυγανώδες και πολύκλαδο με όρθιους βλαστούς 

που φύονται από τη βάση Περιλαμβάνονται 30 περίπου είδη. Αναπτύσσεται 

σε ξηρικές συνθήκες αξιοποιώντας ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι 

κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα του 

αιθέριου ελαίου. 

Προτιμότερες οι περιοχές με βορεινό προσανατολισμό, ηλιοφάνεια και 

ξηρούς ανέμους με βροχές ει δυνατόν τον Μάιο-Ιούνιο. Αξιοποιεί ακόμη και 

επικλινείς εκτάσεις. Καταλληλότερα εδάφη θεωρούνται τα ελαφρά χαλικώδη 

και ασβεστούχα. 

Καλλιεργείται σε διαφορετικά υψόμετρα όπως: Lavandula spica L 0-

600μ., L. hybrida Rev. 400-700 μ., L. vera D.C. 600-1300μ. Πολλαπλασιάζεται 

με σπόρο σε σπορείο(εγγενώς), μεμοσχεύματα (αγενώς) και 

παραφυάδες(αγενώς). Τα μοσχεύματα φυτεύονται Αύγουστο-Οκτώβριο ή 

Μάρτιο-Απρίλιο για να ριζοβολήσουν. Οι παραφυάδες ετοιμάζονται με 

παράχωμα επιλεγμένων μητρικών φυτών το φθινόπωρο και πάλι την άνοιξη. 

 Η φύτευση των φυτών που προέκυψαν ανεξαρτήτως τρόπου γίνεται 

τόσο το φθινόπωρο (Οκτώβριο-Νοέμβριο) όσο και την άνοιξη (Μάρτιο-

Απρίλιο) σε γραμμές και αποστάσεις που κυμαίνονται από 1.0χ(0.8-1.0)μ. στα 

μεγάλα υψόμετρα και (1.5-2.0)χ(1.0-1.2) μ. για μικρότερα υψόμετρα. 

Η καταπολέμηση των ζιζανίων (σκαλίσματα, ζιζανιοκτονία) πέρα από την 

καλή προετοιμασία του χωραφιού, θεωρείται απαραίτητη. Η λίπανση (κοπριά 

ή χημικά λιπάσματα) έχει δώσει καλά 

αποτελέσματα. Η συγκομιδή με καλό και 

ξηρό καιρό στο στάδιο της άνθησης 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη ποσότητα 

αιθέριου ελαίου. Τον 1ο χρόνο 50 κιλά, 

τον 2ο χρόνο100κιλά, τον 3ο χρόνο 

200κιλά, τον 4ο χρόνο 300-400κιλά 

(ανθικά στελέχη). Χρησιμοποιείται το αιθέριο έλαιο στην αρωματοποιία, 

σαπωνοποιία. Τα αποξηραμένα ανθικά στελέχη χρησιμοποιούνται σαν 

αντισκωρικό στις ιματιοθήκες.  Θεωρείται επίσης τονωτικό, αντιασθματικό, 

αντικαταροϊκό.
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Μάραθος (Foeniculum vulgare) Οικογένεια: Apiaceae 

 
Φυτό μονοετές, διετές ή πολυετές. Ευδοκιμεί σε όλες τις περιοχές με 

καταλληλότερες τις περιοχές που έχουν ήπιο μεσογειακό κλίμα και 

μεσημβρινό προσανατολισμό. Ακατάλληλες οι ορεινές περιοχές με κρύα 

άνοιξη. Προτιμά εδάφη ασβεστώδη, γόνιμα, πηλώδη ή αμμοαργιλώδη 

αποστραγγιζόμενα. 

Συνήθως καλλιεργείται σε ξηρικά χωράφια και σπανίως σε ποτιστικά. Με 

σπόρο (ο ετήσιος) Με φυτικά τμήματα βλαστού και ρίζας (ο πολυετής). Η 

σπορά γίνεται στο χωράφι το φθινόπωρο (Οκτώβριο-Νοέμβριο) ή την άνοιξη 

(Μάρτιο-Απρίλιο). 

Η πρώιμη σπορά της άνοιξης αξιοποιεί τις ανοιξιάτικες βροχές με 

συνέπεια την αύξησητης παραγωγής. Η σπορά γίνεται με το χέρι (πεταχτά) ή 

με σπαρτική μηχανή σε γραμμές που απέχουν 40-60εκ. Απαιτούμενη 

ποσότητα σπόρου 0.6-1.2κιλά/στρέμμα. 

Απαραίτητη είναι η καλή 

προετοιμασία του χωραφιού (όργωμα, 

δισκοσβάρνισμα, κλπ) και η 

καταπολέμηση των ζιζανίων (σκάλισμα, 

ζιζανιοκτονία). Η συγκομιδή 

πραγματοποιείται όταν οι περισσότερες 

ανθοταξίες έχουν ωριμάσει με καρπούς 

σκληρούς γκριζοπράσινους (Ιούλιο).  

Η μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται σε 100κιλά για τον ξηρικό και 

μέχρι 180κιλά για τον ποτιστικό. Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από 

710% με περιεκτικότητα σε ανηθόλη 60%. 

 

 

Ματζουράνα (Origanum majorana) Οικογένεια: Lamiaceae 

 

Πολυετές φυτό. Ευδοκιμεί σε περιοχές με ήπιο κλίμα μάλλον θερμές 

(παραθαλάσσιες, νησιωτικές) και σε εδάφη γόνιμα που αποστραγγίζονται. 
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Έχει απαιτήσεις σε νερό (2-3 φορές πότισμα το καλοκαίρι). Ο τρόπος 

πολλαπλασιασμού γίνεται είτε με σπόρο σε σπορεία του φθινοπώρου ή της 

άνοιξης (6-8m2 σπορείου για 1 στρέμμα αγρού), είτε με παραφυάδες από 

φυτείες μεγαλύτερες του έτους. Η μεταφύτευση γίνεται νωρίς την άνοιξη 

(Μάρτιος-Απρίλιος) από τα φθινοπωρινά σπορεία ή αργά το Μάιο ή το 

φθινόπωρο (Οκτώβριο-

Νοέμβριο) από τα ανοιξιάτικα 

σπορεία. 

 Για αιθέριο έλαιο όταν τα 

φυτά βρίσκονται σε πλήρη 

άνθηση. Για τα φύλλα μόνο λίγο 

πριν την άνθηση (Ιούνιο-

Αύγουστο). Η στρεμματική 

απόδοση σε χλωρό χόρτο 

κυμαίνεται σε 400-500 κιλά. Σε ξηρά δρόγη η απόδοση είναι 160250 κιλά.  

Η ξηρά δρόγη χρησιμοποιείται ως άρτυμα. Θεωρείται αντισπασμωδικό, 

αντινευραλγικό, αντικεφαλαλγικό κλπ. Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην 

φαρμακοποιία, αρωματοποιία, κλπ. 

 

Μέντα (Menta spicata) Οικογένεια: Lamiaceae 
 

Είναι ποώδες, πολυετές φυτό. Καλλιεργείται τόσο σε θερμές όσο και σε 

ψυχρές περιοχές, με καταλληλότερες αυτές που έχουν εύκρατο κλίμα και 

δροσερό καλοκαίρι. 

Κατάλληλα εδάφη τα μέσης συστάσεως, πλούσια, βαθιά, 

αποστραγγιζόμενα καλά και αρδευόμενα και όχι όξινα (pH=6-7.5). Ο τρόπος 

πολλαπλασιασμού γίνεται με ριζώματα που παίρνουμε από παλαιότερες 

φυτείες (1 στρέμμα παλαιάς φυτείας αποδίδει ριζώματα για 5-7 στρέμματα), 

με μοσχεύματα (Μάιο) τα οποία ριζοβολούν εντός 4 εβδομάδων. Καλύτερη 

εποχή μέσα Νοεμβρίου. Η φύτευση γίνεται με ειδικές φυτευτικές μηχανές. 

Χρειάζονται 150-200κιλά ριζώματα/στρέμμα. 

Καλλιεργητικές φροντίδες: λίπανση (5-6N, 7-9P, 10-15K), καταπολέμηση 

ζιζανίων (σκαλίσματα, βοτανίσματα, ζιζανιοκτονία) και συχνά ποτίσματα 

ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους Για αιθέριο έλαιο συγκομίζεται στην 
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πλήρη άνθηση (Ιούλιο) και δεύτερη 

κοπή τον Σεπτέμβριο για ξηρή δρόγη 

μόνο. Όταν προορίζεται για ξηρή 

δρόγη συγκομίζεται πριν την άνθηση 

σε τρία χέρια (Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο). Οι αποδόσεις για αιθέριο 

έλαιο φθάνουν τα 15002000 κιλά 

χλωρό χόρτο. 

Για ξηρή δρόγη 250-300 κιλά Η 

ποσότητα αιθέριου ελαίου ανέρχεται 

σε 6-7 κιλά/στρέμμα Ως αφέψημα θεωρείται ευστόμαχο, αντισπασμωδικό. 

Το αιθέριο έλαιο στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία, ποτοποιία, 

καραμελοποιία, κλπ. 

 

 

Σπάρτο(Spartium junceum)Οικογένεια: Fabaceae 

 

Πολυετής θάμνος ύψους 2-4 μ. Αναπτύσσεται σ' όλες τις κλιματολογικές 

συνθήκες. Καταλληλότερες οι περιοχές με ήπιο κλίμα και υψόμετρο μικρότερο 

των 500 μ. , με εδάφη κατά το μάλλον ασβεστούχα (pH=7-8). Με σπόρο σε 

σπορείο απ' όπου τα νεαρά φυτά μεταφυτεύονται σε πλαστικές σακούλες 

μέχρι να μεγαλώσουν. 

Με παραφυάδες φροντίζοντας να έχουν πολλές ρίζες. Μεταφυτεύονται 

στην οριστική θέση στο χωράφι. Καταλληλότερη εποχή εγκατάστασης στο 

χωράφι από φθινόπωρο (Νοέμβριος) μέχρι την άνοιξη (Μάρτιο). Η φύτευση 

σε λάκκους βάθους 30εκ. σε γραμμές 

που απέχουν 1.2-1.5μ. και επί των 

γραμμών 1.0-1.2μ. 

Καλλιεργητικές φροντίδες: όλες οι 

καλλιεργητικές εργασίες που 

απαιτούνται (προετοιμασία αγρών, 

καταπολέμηση ζιζανίων, λίπανση, 

άρδευση όπου υπάρχει νερό). Τα 

προϊόντα που αξιοποιούνται από το σπάρτο είναι τα άνθη για την παραγωγή 
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αιθέριου ελαίου με την μορφή κονκρέτας (με διαλύτη πετρελαϊκό αιθέρα). Σαν 

κλωστικό (βλαστοί) το χρησιμοποιούσαν παλαιότερα για την κατασκευή 

χονδρών σχοινιών, τσουβαλιών κλπ). 

Τα άνθη συλλέγονται κάθε μέρα πρωινές ώρες πριν ανοίξουν τελείως. 

Για την παραγωγή ενός κιλού κονκρέτας χρειάζονται 1200 κιλά περίπου 

ανθέων. Για το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία. Παλαιότερα 

οι βλαστοί για την παραγωγή ινών φτιάχνοντας τρίχες ή τσουβάλια.  

Μελισσοτροφικό φυτό. Θεωρείται ως διουρητικό, καθαρτικό, 

εμμηναγωγό, κατά της λευκωματουρίας και του ζαχαρώδη διαβήτη. 

 

 

Χαμομήλι Οικογένεια: Asteraceae 

 

Είναι ποώδες, μονοετές φυτό και αυτοφύεται σ' όλα σχεδόν τα μέρη της 

Ελλάδας. Η γνωστότερη ποικιλία χαμομηλιού είναι η Chamomilla recutita. 

Παλαιότερες προσπάθειες καλλιέργειας δεν ευδοκίμησαν. Προσαρμόζεται 

περισσότερο σε πεδινές περιοχές με εύκρατο κλίμα. Αν και φυτό ξηρικό είναι 

επιθυμητή η εδαφική υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξη του. Κατάλληλα 

εδάφη τα αμμοαργιλώδη με αρκετή οργανική ουσία. 

Σε σκιερά μέρη αυξάνεται η περιεκτικότητα σε χαμαζουλένιο. Με σπόρο 

που σπέρνεται στο χωράφι στα πεταχτά ή με μηχανές. Απαιτούμενη 

ποσότητα 1- 2 κιλά/στρέμμα. Για να φυτρώσει ο σπόρος απαιτείται καλό 

όργωμα και ψιλοχωμάτισμα καθώς και κυλίνδρισμα μετά την σπορά. 

Κατάλληλη εποχή σποράς το 

φθινόπωρο (Οκτώβριος-

Νοέμβριος). Σπορά την άνοιξη 

καταλήγει σε μικρότερη παραγωγή. 

Απαιτούμενη ποσότητα 

σπόρου 1 -2 κιλά/στρέμμα η οποία 

ανακατεύεται με τριπλάσια 

ποσότητα ποταμίσιας άμμου. 

Συμβάλλει στην καλύτερη 

ανάπτυξη ένα τουλάχιστον βοτάνισμα το Φεβρουάριο ή Μάρτιο ή τη χρήση 

κατάλληλου ζιζανιοκτόνου.  
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Συγκομίζεται όταν βρίσκεται στο στάδιο της άνθισης, σε αντίθετη 

περίπτωση υποβαθμίζεται η ποιότητα. Στις συστηματικές καλλιέργειες η 

συγκομιδή γίνεται τον Μάιο. Η μέση στρεμματική απόδοση ανέρχεται σε 300 

κιλά χλωρών ταξιανθιών (συλλογή με ειδικές τσουγκράνες) ή 

600-700 κιλά με χορτοκοπτικό γιατί συγκομίζονται τμήματα βλαστών. 

Σχέση ξηρού προϊόντος προς χλωρό 20-25%. Θεωρείται από τα 

καλύτερα ευστόμαχα και αντιφλογιστικά αφεψήματα. Γνωστό από την 

αρχαιότητα για τις φαρμακευτικές ιδιότητες του (αντιπυρετικό, 

αντινευρολογικό, κλπ) 

 

 

Ύσσωπος (Hyssopus officinalis) Οικογένεια: Lamiaceae 

 

Πολυετές φυτό. Αναπτύσσεται σε λοφώδεις, ασβεστολιθικές και σχετικά 

δροσερές περιοχές. Κατάλληλα τα εδάφη μέσης συστάσεως (pH=5.0-7.5) έως 

γόνιμα, στραγγερά. Ο τρόπος πολλαπλασιασμού γίνεται κυρίως με σπόρο σε 

σπορεία και με παραφυάδες. Σπανίως με μοσχεύματα. 

Από σπορεία του Αυγούστου τον Νοέμβριο, από σπορεία Φεβρουαρίου -

αρχές Μαρτίου και τέλος από σπορεία Απριλίου-αρχές Μαίου όταν τα φυτά 

έχουν ύψος 8-10εκ. με καπνοφυτευτικές μηχανές σε γραμμές που απέχουν 

60-80εκ. και επί των γραμμών 40-50εκ. 

Σπουδαιότερες καλλιεργητικές φροντίδες είναι η καταστροφή ζιζανίων και 

λίπανση 30 κιλ ά περίπου φωσφορική αμμωνία. Η λίπανση το Νοέμβριο. Στο 

στάδιο της πλήρους ανθήσεως (Ιούνιο-

Ιούλιο). 

Προτιμότερη η ξήρανση σε υπόστεγα 

και διαχωρισμός φύλλων και ανθέων από 

τους βλαστούς. Η πλήρης παραγωγή τον 

2 ο χρόνο. Τον 1ο χρόνο φύτευσης 20-25 

κιλά, τον 2ο χρόνο φθάνει στην πλήρη 

παραγωγή 300 κιλά περίπου. Το αιθέριο 

λάδι (0.8% της ξηράς δρόγης)χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, ποτοποιία. 


