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Αναγκαιότητα αξιοποίησης των 

ελληνικών φυτών  

- Προοπτικές  

- Προβληματισμοί  

- Δυνατότητες καλλιέργειάς τους 

- Γενικά θέματα καλλιέργειας 

Αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών  

 

   

 



Οι φυτογενετικοί πόροι 

της Ελλάδας 



Τι είναι οι  

Φυτογενετικοί Πόροι; 

 Φυτογενετικοί πόροι είναι το σύνολο του 

γενετικού υλικού των φυτών.  
   

 Αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη  

       της γεωργίας και 

       της δασοπονίας 

  

 και  συμβάλλουν στη βελτίωση  

      της διατροφής,  

      της υγείας και  

      του φυσικού περιβάλλοντος 

 



Τι περιλαμβάνουν  

οι φυτογενετικοί πόροι; 

 

 Άγρια και καλλιεργούμενα φυτικά είδη που 

χρησιμοποιούνται άμεσα για:  

    τη διατροφή ανθρώπων και ζώων,  

    τη βιομηχανική παραγωγή,  

    την ανθοκομία  

 

   



 

 Άγρια ή  ημιάγρια είδη, συγγενή ή προγονικά των 

καλλιεργούμενων φυτών 

 Ντόπιες ποικιλίες παραδοσιακής καλλιέργειας που 

κινδυνεύουν με εξαφάνιση καθότι εκτοπίζονται από 

σύγχρονες ποικιλίες ή υβρίδια 

 Παλιές ποικιλίες που αποσύρθηκαν από την 

παραγωγή αλλά διασώζονται μέχρι σήμερα (obsolete 

cultivars) ή έληξε η νομική τους προστασία 

Τι περιλαμβάνουν  

οι φυτογενετικοί πόροι; 



1. Διατροφικά φαρμακευτικά προϊόντα 

2. Διαιτητικά συμπληρώματα 

3. Λειτουργικά τρόφιμα 

4. Βοτανικά φάρμακα, αφεψήματα, ροφήματα 

5. Φυτικά φάρμακα 

6. Ομοιοπαθητικά φάρμακα 

7. Αρωματοθεραπευτικά έλαια 

Σημασία των φυτογενετικών πόρων 

Αποτελούν τη βάση για: 



~350.000 διαφορετικά       φυτικά 

είδη 
>18.000 είδη αρωματικών φυτών > 60.000 είδη  

φαρμακευτικών φυτών 

Ευχάριστη οσμή για τον άνθρωπο 

Παρασκευή αρωμάτων και εύοσμων 

προϊόντων 

 

Μπαχαρικά, αρτυματικά: τα φυτά που 

δίδουν οσμή και γεύση στα τρόφιμα  

 

Βότανα: φυτά με ευεργετικές ιδιότητες  

   στον άνθρωπο 

Παράγουν χημικές 

ενώσεις με θεραπευτική 

δράση για τον άνθρωπο  

Οι φυτογενετικοί πόροι του πλανήτη 



Οι φυτογενετικοί πόροι του πλανήτη 

δεν είναι ισοκατανεμημένοι 



Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για τη χλωρίδα της 

Ελλάδας και των Βαλκανίων 

Βαλκάνια και Ελλάδα:  

Έδρα > 50% της  

φυτικής ποικιλότητας  

της Ευρώπης 

(>8.000 είδη) 

Μεταξύ 33 περιοχών του πλανήτη, 

η μεσογειακή περιοχή είναι η 

 3η περιοχή υψηλότερης βιοποικιλότητας  

>20.000 φυτικά είδη 



Ελλάδα 

 2766 

 1640 

1909 

2355 

1689 

 2078 

2872 

2155 

1886 

2012 

2944 

3130 

1890 

στις οποίες απαντούν   

από 1640 έως 3130  

φυτικά taxa (είδη και υποείδη) 

4 περιοχές χαρακτηρισμένες  

ως Ευρωπαϊκά Κέντρα 

Φυτικής Ποικιλότητας  

και Ενδημισμού  

13 φυτογεωγραφικές περιοχές 

Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για 

την χλωρίδα της Ελλάδας και 

των Βαλκανίων 



Η πλουσιότερη χλωρίδα της Ευρώπης 

σε σχέση με την επιφάνειά της 

 

> 6.300 αυτοφυή taxa (είδη και υποείδη) 

 

Υψηλός ενδημισμός (π. 13-20%):  

σχεδόν 1 στα 5 φυτικά taxa  

είναι ενδημικά της Ελλάδας 

(υπάρχουν στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον πλανήτη) 

 ~50% των φυτών της Ελλάδας: άγνωστη κατάσταση των 

φυσικών πληθυσμών 

Υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για 

την χλωρίδα της Ελλάδας και 

των Βαλκανίων 



Οι φυτογενετικοί πόροι της 

Ελλάδας 

1. Σπάνια ενδημικά φυτά  



Pistachia lentiscus var. chia 

Origanum dictamnus 

Οι φυτογενετικοί πόροι της 

Ελλάδας 

Σπάνιο τοπικό ενδημικό είδος Τοπική ενδημική ποικιλία 

Δίκταμος Κρήτης Μαστιχόδεντρο Χίου 



Οι φυτογενετικοί πόροι της 

Ελλάδας 

1. Σπάνια ενδημικά φυτά  

2. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Achillea millefolium 
Αχίλλεα 

Valeriana officinalis 
Βαλεριάνα 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Silybum marianum 
Σίλυβο μαριανό 

Gentiana punctata 
Γεντιανή στικτή 



Sideritis scardica 

“ Τσάι ” 

Τοπικό Βαλκανικό ενδημικό  

Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

“ Τσάι ” 

5 διαφορετικά είδη 

Ενδημικά είδη 

Ποικιλότητα  

αιθερίων  

ελαίων: 

Εποχιακή 
Γεωγραφική 

Sideritis raeseri 

“ Τσάι ” 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Στην Νότια Ελλάδα, η αυτοφυής ρίγανη παράγει τη μεγαλύτερη 

ποσότητα αιθερίων ελαίων που έχει αναφερθεί ποτέ παγκοσμίως 

Origanum vulgare subsp. hirtum 

“ Ρίγανη ” 

Διαφορετικά είδη 

Ενδημικά είδη 

Ποικιλότητα  

αιθερίων  

ελαίων: 

Εποχιακή 
Γεωγραφική 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Mentha aquatica 

Mentha pulegium subsp. 

cephalonia 

Στην Ελλάδα, έχουν διαπιστωθεί  

6 διαφορετικές χημικές φυλές σε 

αυτοφυείς πληθυσμούς μέντας 

“ Μέντα ” 

5 διαφορετικά είδη 

Ποικιλότητα  

αιθερίων  

ελαίων: 

Εποχιακή 
Γεωγραφική 

Mentha longifolia 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

1.Σπάνια ενδημικά φυτά  

2. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

3. Άγριοι πρόγονοι καλλιεργούμενων φυτών 



Beta nana 

Beta maritima 

Brassica cretica Hordeum bulbosum Aegilops ovata 

Hordeum spontaneum 

Triticum  
boeticum 

Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Άγριοι πρόγονοι οπωροκηπευτικών και σιτηρών 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

1. Σπάνια ενδημικά φυτά  

2. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

3. Άγριοι πρόγονοι καλλιεργούμενων φυτών 

4. Αρτυματικά, βαφικά, μελισσοκομικά, δασικά φυτά 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Crocus hadriaticus 

Crocus cartwrightianus 
Crocus sativus 

Κρόκος Κοζάνης 

Καλλιεργείται σε Ευρώπη και Ασία 

Ενδημικό 

Ενδημικό 

Πρόγονοι 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Βαφόριζα 

Alkanna tinctoria 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

1. Σπάνια ενδημικά φυτά  

2. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

3. Άγριοι πρόγονοι καλλιεργούμενων φυτών 

4. Αρτυματικά, βαφικά, μελισσοκομικά, δασικά φυτά 

5. Ανθοκομικά φυτά 



Dianthus fruticosus subsp. occidentalis 
Ελληνικό ενδημικό 

Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Αγριογαρύφαλλο 



Campanula andrewsii 
Ελληνικό ενδημικό 

Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Καμπανούλα Πωλείται στη Μ. Βρετανία 
ως καλλωπιστικό φυτό  
σε διάφορα φυτώρια 



Helichrysum sibthorpii 

Τοπικό  ενδημικό Αγίου Όρους 

Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Αμάραντο Πωλείται στη Μ. Βρεττανία ως καλλωπιστικό 
φυτό σε διάφορα φυτώρια 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

1. Σπάνια ενδημικά φυτά  

2. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

3. Άγριοι πρόγονοι καλλιεργούμενων φυτών 

4. Αρτυματικά, βαφικά, μελισσοκομικά, δασικά φυτά 

5. Ανθοκομικά φυτά 

6. Φυτικά είδη με ιδιότητες που δε γνωρίζουμε ακόμη 



Οι φυτογενετικοί πόροι της Ελλάδας 

Από το σύνολο των βοτάνων που πωλούνται στην 

αγορά της Θεσσαλονίκης, το 50-60% δεν  

καλλιεργούνται, αλλά συλλέγονται από τη φύση. 

 

Το γεγονός αυτό οδηγεί στη μείωση των φυσικών  

αποθεμάτων της Ελλάδας. 

 

Η αειφορική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων  

είναι επιτακτική ανάγκη. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


