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Διδακτική Ενότητα 1  

Βιολογική καλλιέργεια των φαρμακευτικών φυτών – Συνθήκες βελτίωσης της παραγωγής. 

Περίληψη 

Στην Ενότητα 1 αποκαλύπτονται τα βασικά στοιχεία της οργανικής καλλιέργειας των Θεραπευτικών Φυτών 

(ΘΦ): γενική ταξινόμηση των ΘΦ και οι ειδικοί όροι που σχετίζονται με την καλλιέργειά τους,  οι βασικοί 

όροι για την βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας ΘΦ-απαιτήσεις εδάφους, διατήρηση της φυσικής 

γονιμότητας του εδάφους,  κομποστοποίηση και λιπασματοποίηση με την χρήση γαιοσκωλήκων, χρήση 

βίο-λιπασμάτων, συγκαλλιέργεια, επίδραση των ΘΦ, σε δευτερογενείς μεταβολίτες ειδικού πρακτικού 

ενδιαφέροντος. 

Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 
Με το τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει: 
 
Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 
 

1. Να καθορίζει τους ακόλουθους όρους, φαρμακευτικό φυτό (ΘΦ), τους όρους που σχετίζονται 

με τις δραστηριότητες καλλιέργειας των ΘΦ. 

2. Να κατηγοριοποιεί τα φυτικά φάρμακα ανάλογα με την βοτανική τους προέλευση, τα χημικά 

τους συστατικά, και την θεραπευτική τους δράση. 

3. Να συζητά τους διαφορετικούς παράγοντες(βελτίωσης της παραγωγής, περιβαλλοντικούς) που 

επηρεάζουν την βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ. 

Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1.  Να προγραμματίζει ένα ερευνητικό έργο 

2. Να εργάζεται  ανεξάρτητα, ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο 

3. Να συμμετέχει σε ομαδική εργασία, με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο 

4. Να επιδεικνύει καλές ικανότητες επικοινωνίας, τόσο προφορικές όσο και γραπτές. 

5. Να επιδεικνύει γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

6. Να διεξαγάγει έρευνα στο διαδίκτυο για την ανάπτυξη  ικανοτήτων χρήσης της 

τεχνολογίας, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές. 
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Διδακτική Ενότητα 1 
 
1.  Βιολογική καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών – Συνθήκες βελτίωσης της παραγωγής. 

 
1.1.  Ταξινόμηση των ΘΦ 

 
Από τα 250.000 ανώτερα είδη φυτών στη γη, περισσότερα από 80.000 έχει αναφερθεί ότι διαθέτουν 
τουλάχιστον κάποια φαρμακευτική αξία και περίπου 5.000 είδη έχουν συγκεκριμένη θεραπευτική αξία. Τα 
είδη αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το τμήμα που χρησιμοποιείται, τη συνήθεια, το ενδιαίτημα, τη 
θεραπευτική αξία κ.λπ., επιπροσθέτως,  της κοινής βοτανικής ταξινόμησης. 

 
1.2. Όροι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της καλλιέργειας και της συλλογής των ΘΦ 

Οι ορισμοί που εξηγούνται παρακάτω έχουν προσαρμοστεί από τους όρους που περιλαμβάνονται στο 
γλωσσάριο που συλλέγεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Το 
γλωσσάριο μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση http://www.fao.org/glossary/ 

 
Διάβρωση: η διαδικασία κατά την οποία το νερό ή ο άνεμος μετακινούν το έδαφος από  ένα σημείο σε 
ένα άλλο. 
 
Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM): η προσεκτική ενσωμάτωση των διαθέσιμων τεχνικών 
αντιμετώπισης των παρασίτων, που χρησιμοποιούνται για την μείωση ή την αποδυνάμωση του 
πληθυσμού των παρασίτων, τη διατήρηση των φυτοφαρμάκων και των άλλων παρεμβάσεων σε τέτοιο 
επίπεδο, ώστε να είναι οικονομικά αιτιολογημένα και αβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. 
 
Τοπική ποικιλία: μια πρώιμη, καλλιεργημένη μορφή ενός είδους, που εξελίχθηκε από έναν άγριο 
πληθυσμό και αποτελείται από ένα ετερογενές μίγμα γονότυπων. 
 
Γενετικοί πόροι φυτών: το αναπαραγωγικό ή πολλαπλασιαστικό φυτικό υλικό. 
 
Πολλαπλασιαστικό υλικό: κάθε δομή από την οποία δύναται να προέλθει ένα νέο φυτό με αγενή ή 
εγγενή αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των βολβών, των φύλλων, των οφθαλμών κ.λπ. 
 
Τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας (ΤΔΛ): μία εγκεκριμένη γραπτή διαδικασία που παρέχει οδηγίες 
για την εκτέλεση της λειτουργίας και την αειφορεία. 
 
 
1.3. Όροι σχετικοί με τα φυτικά φάρμακα: 

 
Μόλυνση: η ανεπιθύμητη εισαγωγή μη καθαρών ουσιών χημικής ή μικροβιολογικής φύσης ή ξένων 
ουσιών, μέσα ή πάνω σε κάποια πρώτη ύλη ή σε ένα ενδιάμεσο προϊόν κατά την παραγωγή, την 
δειγματοληψία, την συσκευασία ή την επανασυσκευασία, την αποθήκευση ή την μεταφορά. 
 
Διασταυρούμενη μόλυνση: η μόλυνση μίας πρώτης ύλης, ενός ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντος από 
μία άλλη πρώτη ύλη ή κάποιο προϊόν κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 
 
 
1.4. Τα προϊόντα των φυτικών φαρμάκων 

http://www.fao.org/glossary/
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Τα φυτικά φάρμακα περιλαμβάνουν βότανα, φυτικά υλικά, φυτικά σκευάσματα και τελικά φυτικά 
προϊόντα. 

Βότανα: περιλαμβάνουν το ακατέργαστο φυτικό υλικό, δηλαδή τα διάφορα μέρη των φυτών, όπως 
φύλλα, ρίζες, ριζώματα, βλαστός, ξύλο, μίσχος, σπόρος, φρούτα και άνθη, είτε αυτά είναι ολόκληρα, 

είτε τεμαχισμένα είτε κονιορτοποιημένα. 

 
Φυτικά υλικά: αυτά αποτελούνται από βότανα, φρέσκους χυμούς, κόμμι, σταθερά έλαια, αιθέρια 
έλαια, ρητίνες και ξηρή σκόνη βοτάνων. Σε ορισμένες χώρες, για την επεξεργασία αυτών των υλικών, 
εφαρμόζονται τοπικές διεργασίες, όπως το άτμισμα, το ψήσιμο ή το ψήσιμο με μέλι, αλκοολούχα 
διαλύματα ή άλλα υλικά. 
 
Φυτικά σκευάσματα: αποτελούν τη βάση για την παρασκευή των τελικών προϊόντων από βότανα. 
Περιλαμβάνουν φυτικά υλικά θρυμματισμένα ή κονιορτοποιημένα, εκχυλίσματα, βάμματα ή έλαια 
βοτάνων. Τα φυτικά παρασκευάσματα, παράγονται με φυσικές ή βιολογικές διεργασίες, 
συμπεριλαμβανομένων της εκχύλισης, της κλασματοποίησης, του καθαρισμού, της συγκέντρωσης 
κλπ. Περιλαμβάνουν επίσης: 

 Τελικά φυτικά προϊόντα: αποτελούνται από φυτικά παρασκευάσματα που προερχόμενα από ένα ή 
περισσότερα βότανα. Στην δεύτερη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο όρος ‘’μίγμα 
φυτικών προϊόντων’’. Τα τελικά φυτικά προϊόντα και τα μίγματα φυτικών προϊόντων, μπορεί να 
περιέχουν και άλλα έκδοχα πέρα από τα δραστικά συστατικά. 

 Φαρμακευτικά φυτικά υλικά: ένα φυτό (άγριο ή καλλιεργούμενο) που χρησιμοποιείται για 
θεραπευτικούς σκοπούς. 

 
 

1.5. Βιολογική καλλιέργεια ΘΦ: τα βασικότερα στοιχεία 
 
Τα συστατικά των ΘΦ χρησιμοποιούνται νωπά, αποξηραμένα ή επεξεργασμένα για διάγνωση, θεραπεία, 
πρόληψη, καθώς και για τη διατήρηση της υγείας και των φυσιολογικών λειτουργιών, τόσο των ανθρώπων 
όσο και των ζώων. Ο ουσιαστικός ρόλος των ΘΦ σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, οδηγεί σε 
αύξηση της παραγόμενης βιομάζας. Η εφαρμογή μεθόδων οργανικής γεωργίας για τη βελτίωση της 
απόδοσης και της ποιότητας των ΘΦ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. 
Κατά την τελευταία δεκαετία, η γεωργική παραγωγή, απαιτεί την εφαρμογή χημικών λιπασμάτων, τα 
οποία προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Η λύση αυτών των προβλημάτων βρίσκεται στην 
εφαρμογή της βιολογικής(οργανικής) γεωργίας(ΒΓ), η οποία αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
καλλιέργειας, βασισμένο σε οικολογικές αρχές. 
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Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα καλλιέργειας, που προσφέρει υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα. Η 
βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο απορρίπτει ή αποκλείει τη χρήση συνθετικών 
σκευασμάτων όπως: τεχνητά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, ρυθμιστές ανάπτυξης και πρόσθετα ζωοτροφών. 
Ως εναλλακτικά αυτών, στη ΒΓ εφαρμόζεται μία σειρά σύγχρονων προληπτικών μεθόδων, για την 
διατήρηση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους, και τον άνευ χημικών, έλεγχο των ζιζανίων, των 
παρασίτων και ασθενειών, όπως: 

 Εναλλαγή των καλλιεργειών-Αμειψισπορά (συμπεριλαμβανομένων και των ψυχανθών) 

 Σωστή χρήση της κοπριάς 

 Ενεργοποίηση του πληθυσμού των ωφέλιμων  εντόμων(εντομοφάγα και παθογόνα των 
παρασίτων) 

 Συνεργασία των ειδών βλάστησης(μικτή καλλιέργεια δύο ή περισσοτέρων καλλιεργούμενων ειδών, 
στα ίδια αγροτεμάχια) 

 Έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές μεθόδους 

 Εφαρμογή καλά προσαρμοσμένων φυτικών ποικιλιών και φυλών ζώων σε σχετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες που προωθούν την αειφορία. 

 
 

1.6. Παραγωγή υψηλής ποιότητας ΘΦ με την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας 
 

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, και τα συστήματα συγκομιδής αυτοφυών ειδών, πρέπει να 
ενσωματώνεται στους κύκλους και την οικολογική ισορροπία στη φύση. Η βιολογική διαχείριση πρέπει 
να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες, την οικολογία, και τον πολιτισμό της κάθε περιοχής. 
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Η χρήση βίο-λιπασμάτων είναι ένας οικολογικός τρόπος, για την διατήρηση της ενεργούς 
ανάπτυξης των φυτών και την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, στα συστήματα 
βιολογικής καλλιέργειας. Εκτός από την παροχή πλήρως συνεκτικών θρεπτικών ουσιών, με τη 
φυσική λίπανση των φυτών, επωφελείται ουσιαστικά και η βιοποικιλότητα. Έτσι, η εφαρμογή των 
βίο-λιπασμάτων πλεονεκτεί, βελτιώνοντας την ποιότητα και διατηρώντας τη συνολική υγεία του 
περιβάλλοντος. 
 
Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές πτυχές στην ΒΓ: 
 

 Οι αποδόσεις των καλλιεργειών που εφαρμόζεται η ΒΓ είναι συνήθως χαμηλότερες από 
εκείνες της συμβατικής(βιομηχανικής) γεωργίας. 

 Τα βιολογικά προϊόντα είναι περισσότερο δαπανηρά από αυτά της συμβατικής, 
βιομηχανικής γεωργίας (IFOAM, 2007). 

 
 

1.7. Βιολογική καλλιέργεια ΘΦ- συνθήκες βελτίωσης της παραγωγής 
 
Εδαφικές απαιτήσεις: 
 
Σύμφωνα με τον ορισμό, έδαφος είναι το επιφανειακό στρώμα της γης, διαμορφωμένο από την 
διάβρωση των πετρωμάτων. Το έδαφος σχηματίζεται λόγω της συνδυαστικής δράσης κλιματικών 
παραγόντων, όπως τα φυτά και οι μικροοργανισμοί. Το έδαφος πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες 
ποσότητες θρεπτικών ουσιών, οργανικής ύλης και άλλων στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη ανάπτυξη και ποιότητα των ΘΦ. Οι βέλτιστες συνθήκες του εδάφους, περιλαμβάνουν τον 
τύπο του εδάφους, τη διηθητικότητα του, το πορώδες του, την γονιμότητας και το pH του. Από τα 
χαρακτηριστικά αυτά εξαρτάται η επιλογή του καλλιεργούμενου φαρμακευτικού φυτού  ή/και το 
τμήμα του φυτού που θα χρησιμοποιηθεί. 
 
Τα φυτά εξαρτώνται από το έδαφος για την λήψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, την 
παροχή νερού και την στήριξή τους. Το έδαφος επηρεάζει τη βλάστηση των σπόρων, την ικανότητα των 
φυτών να μην πλαγιάζουν, τη μορφή των στελεχών τους, την σφριγηλότητα και την σκληρότητα τους, 
το βάθος του ριζικού τους συστήματος, τον αριθμό των ανθέων ανά φυτό, την αντοχή τους ξηρασία και 
την παγωνιά κ.λπ. 
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Διατήρηση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους για την καλλιέργεια ΘΦ 
Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν την βιολογική γεωργία, μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την 
παραγωγικότητα, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των 
ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να σταματήσει κάθε επιβλαβής δράση στην καλλιέργεια φυτών. 
Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ΘΦ είναι οι 
κλιματικές και οι εδαφικές συνθήκες. Τα θεραπευτικά φυτά απαιτούν διαφορετικές κλιματολογικές 
συνθήκες για την βέλτιστη ανάπτυξή τους, ανάλογα με την προέλευσή τους. Στην πλειοψηφία τους τα ΘΦ 
απαιτούν ηλιόλουστες, αεριζόμενες τοποθεσίες που προστατεύονται από τους ισχυρούς ανέμους και τους 
όψιμους χειμερινούς παγετούς. Επιπλέον, το έδαφος που προορίζεται για την καλλιέργεια ενός ΘΦ πρέπει 
να είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Πρέπει να περιέχει Na, P, Cu, ιχνοστοιχεία, οργανική ουσία και 
άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ΘΦ, σε απαραίτητες ποσότητες και συνδυασμούς. 
 
Η κομποστοποίηση του εδάφους 
 
Η κομποστοποίηση αντιπροσωπεύει μια βιολογική διεργασία, που περιλαμβάνει τη βιομετατροπή των 
οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, σε ένα υγιές, πλούσιο σε χούμο προϊόν(κόμποστ), το οποίο 
προορίζεται για εφαρμογή στο έδαφος, ως βελτιωτικό και ως οργανικό λίπασμα. Τα συστατικά του, 
επαναχρησιμοποιούνται, προκειμένου να παρέχουν βιολογικό έλεγχο έναντι των διαφόρων παθογόνων 
των φυτών. Τα υδατικά εκχυλίσματα του κόμποστ, είναι ικανά να αντικαταστήσουν τα συνθετικά 
μυκητοκτόνα. 
Η χρήση του κόμποστ, με σκοπό τη βελτίωση της δομής του εδάφους και τη γονιμότητα για την ανάπτυξη 
και την παραγωγικότητα των ΘΦ, έχει μελετηθεί σε αρκετές περιπτώσεις. 
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Η επίδραση του κόμποστ γαιοσκωλήκων(vermicompost) στην απόδοση των ΘΦ και στη σύνθεση 
δευτερογενών μεταβολιτών. 
 
Το Vermicompost περιλαμβάνει την πλειοψηφία των θρεπτικών συστατικών σε μορφές διαθέσιμες στα 
φυτά, όπως τα νιτρικά, τα φωσφορικά, το ανταλλάξιμο ασβέστιο και το διαλυτό κάλιο. Το Vermicompost, 
χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη επιφάνεια, που έχει πολλές μικρο-θέσεις για τη μικροβιακή 
δραστηριότητα και τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών. Περιέχει διαφορετικούς μικροβιακούς 
πληθυσμούς-μύκητες, βακτήρια, ακτινομύκητες, ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών και άλλες ουσίες που 
προάγουν την ανάπτυξη, οι οποίες παράγονται από μια μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών. Άλλα προϊόντα 
όπως οι κυτοκίνες και οι αυξίνες, παράγονται από τους γαιοσκώληκες. Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα 
στα οργανικά απόβλητα. Επίσης, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χουμικών ενώσεων στο vermicompost, και 
η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των φυτών, είναι παρόμοια με εκείνη των ρυθμιστών ανάπτυξης ή των 
ορμονών που εφαρμόζονται στο έδαφος. 
Τα πολυτιμότερα θρεπτικά συστατικά είναι το ανταλλάξιμο ασβέστιο και το διαλυτό κάλιο, τα οποία 
προκαλούν αύξηση στην ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση των καλλιεργειών. Επίσης, τα ευεργετικά 
αποτελέσματα του vermicompost είναι εμφανή και στις καλλιέργειες των κηπευτικών και των αγρονομικών 
καλλιεργειών. Το vermicompost είναι πλούσιο σε μακρό και μικρό-στοιχεία, τα οποία ευθύνονται για τις 
αυξημένες αποδόσεις πολλών καλλιεργειών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Άλλες σημαντικές ενώσεις 
είναι φαινολικές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ομάδα δευτερογενών μεταβολιτών 
 
Η επίδραση των βίο-λιπασμάτων στην περιεκτικότητα αιθέριων ελαίων και στην απόδοση των ΘΦ. 
 
α) Μυκορριζικοί μύκητες 
 
Οι μυκοριζικοί μύκητες, είναι ευεργετικοί μικροοργανισμοί, και θεωρούνται βίο-λιπάσματα. Η ανάπτυξη, η 
υγεία και η εγκατάσταση των χερσαίων φυτών εξαρτάται άμεσα από αυτούς τους μύκητες, οι οποίοι 
προωθούν την υλοποίησή των  παραπάνω. Η βελτιωμένη παραγωγικότητα των φυτών, που στις ρίζες τους 
υπάρχουν οι υφές του μύκητα, οφείλεται στη διευκόλυνση της πρόσληψης των δυσκίνητων θρεπτικών 
ουσιών, όπως ο φώσφορος, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός. Πιστεύεται ότι η ανθεκτικότητα έναντι των 
βιοτικών και των αβιοτικών παραγόντων που προκαλούν στρες, συνδέεται με την επίδραση των 
μυκορριζικών υφών,  στην πρόκληση της παραγωγής φυτικών ορμονών. 
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β) Μικροοργανισμοί διαλυτοποίησης του φωσφόρου 
 
Ένας άλλος τύπος βίο-λιπασμάτων, που έχουν την ικανότητα να διαλυτοποιούν τις οργανικές και τις 
ανόργανες ενώσεις φωσφόρου, με την παραγωγή οργανικού οξέος ή ενζύμου φωσφατάσης, είναι οι 
μικροοργανισμοί διαλυτοποίησης του φωσφόρου. Αυτά τα βακτήρια δρουν συνεργατικά με μυκορριζικούς 
μύκητες και ο συν-εμβολιασμός τους οδηγεί σε καλύτερη απορρόφηση του νερού και των μεταλλικών 
στοιχείων του εδάφους, ενώ αυξάνει και ο ρυθμός ανάπτυξης του φυτού ξενιστή. Βρέθηκε ότι στα φυτά 
στο στάδιο της βλαστικής τους  ανάπτυξης, είχαν περισσότερες πιθανότητες αποικισμού των ριζών τους 
από μυκητιακές υφές, σε σύγκριση με εκείνες στα στάδια της άνθησης ή της καρποφορίας. Επίσης, τα 
ποώδη φυτά παρουσίασαν μεγαλύτερο αποικισμό στο ριζικό τους σύστημα, σε σύγκριση με τα θαμνώδη 
και τα ξυλώδη φυτά. Έτσι, η επίδραση των μυκόρριζων, στη περιεκτικότητα και στη σύνθεση του αιθέριου 
ελαίου των θεραπευτικών φυτών, έδειξε ότι ο εμβολιασμός με τους μύκητες αυτούς, αυξάνει την 
περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου στους σπόρους, και βελτιώνει την ποιότητα του. 
 

 
 
 

γ) Βακτηριακά βίο-λιπάσματα 
 
Ορισμένα βακτήρια, ωφελούν τα φυτά με ενώσεις που προάγουν την ανάπτυξη και παίζουν σημαντικό 
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ρόλο στη διαλυτοποίηση του φωσφόρου. Η δραστικότητα αυτών των μικροοργανισμών σχετίζεται με τις 
απαιτήσεις φυτών σε φώσφορο στην περιοχή του ριζικού συστήματος. Ο εμβολιασμός του εδάφους με 
μείγμα βακτηρίων, εξασφαλίζει την ισορροπημένη διατροφή των φυτών. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται βελτίωση της απορρόφησης του αζώτου και του φωσφόρου από τις ρίζες, λόγω του κύριου 
μηχανισμού αλληλεπίδρασης μεταξύ της διαλυτοποίησης του φωσφόρου και των αζωτοδεσμευτικών 
βακτηρίων. 
Μελέτες σχετικά με τη συμβιωτική σχέση μεταξύ βακτηρίων και φυτών, έχουν διεξαχθεί κυρίως σε 
δημητριακά και χορτοδοτικά φυτά. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με αυτό το φαινόμενο στην 
καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών. Ωστόσο, ο εμβολιασμός του Azotobacter στο Rosmarinus officinalis 
προκάλεσε την αύξηση της συγκέντρωσης της φυτικής ουσίας. Η χρήση των βίο-λιπασμάτων του 
Azospirillum και του Azotobacter στο θεραπευτικό φυτό Salvia officinalis προκάλεσε αύξηση του ύψος του, 
της ξηρής μάζας αλλά και του υγρού του βάρους. Σε άλλη μελέτη, τα επίπεδα βιομάζας και αλκαλοειδών 
του Catharanthus roseus παρουσιάστηκαν ενισχυμένα, καθώς τα φυτά εμβολιάστηκαν με βακτήρια 
Pseudomonas florescence  κάτω από συνθήκες στρες, λόγω έλλειψης νερού. Επιπλέον, η χρήση των 
βιολογικών λιπασμάτων είχε ως αποτέλεσμα, μία σημαντική αύξηση της ανάπτυξης των φυτών Thymus 
vulgaris. Ακόμα, η αύξηση της ανάπτυξης των ΘΦ μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα βακτήρια 
διαλυτοποίησης φωσφόρου, βοηθούν τα φυτά να απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά από το εδαφικό 
διάλυμα σε ταχύτερους ρυθμούς από ότι τα μη εμβολιασμένα φυτά, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
περισσότερου Ν, Ρ και Κ στα φύλλα. Ο εμβολιασμός του Hibiscus sabdariffa με ένα μείγμα βίο-λιπασμάτων 
βελτίωσε τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης του φυτού. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε μερικά 
άλλα ΘΦ όπως το Nigella sativa, το Ammi visnaga και το Salvia officinalis. 
 

 
 

Η υψηλότερη απόδοση αιθέριου ελαίου και καμαυζολένης ανά εκτάριο χαμομηλιού αποκτήθηκε από φυτά 
τα οποία εμβολιάστηκαν με βακτήρια διαλυτοποίησης φωσφόρου (8600 g) και δέχτηκαν αγωγή με 
νιτροξίνη(923 g). Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι τα βίο-λιπάσματα μπορούν να θεωρηθούν άξιοι 
αντικαταστάτες των χημικών λιπασμάτων στην παραγωγή χαμομηλιού. Παρόμοια αποτελέσματα 
αναφέρονται για την επίδραση του Azospirillum, του Azotobacter και των βακτηρίων διαλυτοποίησης του 
φωσφόρου στο θεραπευτικό φυτό Majorana hortensis. Ακόμα, παρόμοιο θετικό αποτέλεσμα έχει 
αναφερθεί και για τους δείκτες βλάστησης, όπως το ποσοστό και η ταχύτητα βλάστησης, η βιωσιμότητα 
και το μήκος των ριζών και των στελεχών του Ocimum sanctum και του Ofania somniferum. Πολλές μελέτες 
αναφέρουν τα οφέλη των μικροοργανισμών στη βελτίωση της ανάπτυξης και της απόδοσης των ΘΦ. Εκτός 
από τη δέσμευση του αζώτου, το Azospirillum βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών, μέσω της δημιουργίας 
διεγερτικών ενώσεων που προκαλούν αύξηση της πρόσληψης του νερού και των θρεπτικών , καθώς και 
την απόδοση των φυτών. Έτσι, τα σημαντικότερα βακτήρια που διεγείρουν ανάπτυξη, είναι το 



Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Τα κείμενα απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται. 

Azospirillum, το Azotobacter και το Pseudomonas. Εκτός από τη βιολογική δέσμευση του αζώτου και τη 
διαλυτοποίηση του φωσφόρου του εδάφους, επιπλέον, επηρεάζουν σημαντικά και την σύνθεση των 
ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, όπως είναι η αυξίνη, η γιβεριλίνη και η κυτοκινίνη και βελτιώνουν την 
απόδοση των φυτών. Το Azotobacter είναι επίσης σε θέση να παράγει αντιμυκητιακές ενώσεις που 
καταπολεμούν τους παθογόνους μύκητες που προσβάλουν τα φυτά και αυξάνουν τη βιωσιμότητα και τη 
βλάστηση των φυτών. Συνεπώς,  με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η συνολική ανάπτυξη των φυτών. 
 
Συγκαλλιέργεια θεραπευτικών φυτών 
 
Η "συγκαλλιέργεια" αντιπροσωπεύει ένα ειδικό σύστημα καλλιέργειας που χαρακτηρίζεται από την 
ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων φυτικών ειδών. Το φαινόμενο αυτό είναι μια χρήσιμη 
προσέγγιση, που στοχεύει στην ενίσχυση των αποδόσεων ενός ή όλων των ειδών, χάρη στο 
χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος καλλιέργειας, που είναι η μείωση των ζιζανίων και των παρασίτων. 
Ως εκ τούτου, η τεχνική της συγκαλλιέργειας, είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους της 
παραγωγής. Αυτό το σύστημα πλεονεκτεί λόγω της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ των ειδών που 
συνεργάζονται. 
Ωστόσο, η συγκαλλιέργεια στα ΘΦ είναι σπάνιο φαινόμενο. Η αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας 
κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας σε διάφορα αγροδασικά συστήματα έδειξε ότι η εισαγωγή των βοτάνων 
στα αγροδασικά αυτά συστήματα, μπορεί να προωθήσει τη βιοποικιλότητα και να βελτιώσει το εισόδημα. 
Μια πρόσθετη ανησυχία για τον δυνητικό ρόλο των ΘΦ σε συστήματα συγκαλλιέργειας, οφείλεται στη 
χρήση μιας βιώσιμης προσέγγισης της καλλιέργειας τέτοιων ειδών. Ακόμα, γίνεται προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό, ορισμένα αρωματικά φυτά από τα οποία παράγονται έλαια, δηλ. 
Artemisia annua L., Coriandrum sativum L., Chamomilla recutita R., Foeniculum vulgare Μ. και Anethum 
sowa Kurtz. 
 
Καλλιέργεια κάλυψης 
 
Σε αυτή τη μέθοδο καλλιέργειας, τα φυτά καλλιεργούνται στα υπολείμματα της προηγούμενης 
συγκομιδής, χωρίς να αφήνουν κενό στο έδαφος. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου ‘’χλοοτάπητα’’, η 
ανάπτυξη μειώνεται. 
 
 

1.8. Η επίδραση των οργανικών και των βιολογικών λιπασμάτων στους  δευτερογενείς μεταβολίτες 
των θεραπευτικών φυτών 

 
Έρευνες στα ΘΦ έχουν δείξει ότι η μέγιστη απόδοση και η καλύτερη ποιότητα των δευτερογενών 
μεταβολιτών, επιτυγχάνεται με τη χρήση των οργανικών λιπασμάτων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι 
η χρήση των βακτηρίων διαλυτοποίησης του φωσφόρου  και δέσμευσης του αζώτου στην μαντζουράνα, 
οδηγούν στην αύξηση της απόδοσης της σε αιθέρια έλαια. Αυτά τα βακτήρια αυξάνουν την περιεκτικότητα 
ελαίου του φυτού, λόγω της αύξησης του αριθμού των εκκρίσεων των αδένων, και της βιοσύνθεσης των 
μονοτερπενίων. Φαίνεται από τα αποτελέσματα, ότι η αύξηση του διαθέσιμου φωσφόρου στο έδαφος 
μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης Α (28%) και της συνολικής χλωροφύλλης 
(19%). 
Στο θεραπευτικό φυτό βίγκα(Caharanthus roseus), που είχε γίνει εμβολιασμός με το βακτήριο 
Pseudomonas flurescence, αυξήθηκε η παραγωγή βιομάζας και η περιεκτικότητα των αλκαλοειδών του 
φυτού, όταν αυτό βρισκόταν υπό συνθήκες στρες. 
Αναφέρεται, ότι η αύξηση της απόδοσης λόγω χρήσης των βιολογικών λιπασμάτων, οφείλεται στην 
περιεκτικότητα τους σε οργανική ύλη, στην αυξημένη ικανότητα συγκράτησης των εδαφικών υδάτων, στη 
βελτιωμένη δραστηριότητα των φυτικών ορμονών, στην αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από 
τα φυτά και γενικά στη βελτιωμένη χημική και φυσική δομή των υπολειμμάτων των φυτών. 
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