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Διδακτική Ενότητα 4 

Βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ- η έρευνα, το εμπόριο και τα σημεία προστασίας του περιβάλλοντος 

Περίληψη 

Η Ενότητα 4 συζητά τα ερευνητικά, εμπορικά θέματα καθώς και θέματα συντήρησης, της βιολογικής 

καλλιέργειας των ΘΦ. Περιγράφονται ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλλιέργεια των 

ΘΦ. Παρουσιάζονται οι αρχές διαχείρισης της καλλιέργειας των ΘΦ, της συγκομιδής και των 

μετασυλλεκτικών διαδικασιών για την εμπορική τους χρήση. Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι περιορισμοί 

στην ανάπτυξη του εμπορίου των ΘΦ και η οικονομική τους επέκταση. Αναφέρονται οι μελλοντικές τάσεις 

και οι τομείς βελτίωσης της καλλιέργειας των ΘΦ.  

Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
 
Με το τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει: 
 

Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 

1. Να περιγράφει τις αρχές εισαγωγής σε καλλιέργειατων προστατευόμενων και απειλούμενων 

ΘΦ  

2. Να συνοψίζει τις προκλήσεις διατήρησης των φαρμακευτικών φυτών 

3. Να αναγνωρίζει τις ερευνητικές και εμπορικές πτυχές, αλλά και τις πτυχές διατήρησης των 

ειδών, στην οργανική καλλιέργεια των ΦΦ. 

 
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 4  
 
Βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ- η έρευνα, το εμπόριο και τα σημεία προστασίας του περιβάλλοντος 
 
4.1 Η βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ- ερευνητικές δραστηριότητες του παρόντος και του μέλλοντος. 
 
Οι κυριότερες τάσεις ερευνών σχετικά με τα ΘΦ, επικεντρώνονται στη βιολογία τους, την ποικιλομορφία 
τους, τη χαρτογράφηση του πληθυσμού τους, καθώς και στην αναπαραγωγή τους , την επιλογή και την 
εισαγωγή των άγριων ειδών των ΘΦ. Επιπλέον, η έρευνα στον τομέα της βιο-οικολογίας, της βελτίωσης 
της παραγωγής και των τεχνολογιών καλλιέργειας των θεραπευτικών φυτών(ΘΦ), κατέχει σημαντικό ρόλο 
στην αύξηση της παραγωγής των καλλιεργούμενων ειδών. 
 
Η καλλιέργεια των ΘΦ σε επιστημονική βάση: 

 Διασφαλίζει την ανάγκη για φυτικές πρώτες ύλες, των βιομηχανιών φαρμάκων. 

 Εγγυάται ένα προϊόν πλούσιο σε δραστικές ουσίες, ομοιογενές, χωρίς υποκατάστατα και μη 
αυθεντικές ουσίες. 

 Επιτρέπει τη συγκομιδή στη βέλτιστη χρονική στιγμή(όταν η περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες 
είναι στο μέγιστο), ακολουθείται από ξήρανση ή επεξεργασία ενώ βρίσκεται σε νωπή φάση. 

 Βοηθάει στον εγκλιματισμό των νέων ειδών που δεν αναπτύσσονται παραδοσιακά σε μία 
καθορισμένη περιοχή. 

 Διευκολύνει την προστασία των φυτών, που θεωρούνται φυσικά μνημεία κ.λπ. 
 
Η υψηλή παραγωγή πρώτων υλών, πλούσιων σε δραστικά συστατικά, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με 
την εφαρμογή τεχνολογιών διαφοροποιημένης καλλιέργειας, βασισμένης στην πλήρη γνώση της βιολογίας 
και των απαιτήσεων των φυτών σε σύγκριση με τους παράγοντες της βλάστησης. 
 
Οι ερευνητικές τάσεις στο παρόν και στο μέλλον, στην καλλιέργεια των ΘΦ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
θέματα: 

 Ενίσχυση/καθιέρωση της τοπικής σποροπαραγωγής. 

 Μελέτη της κατανομής των διαθέσιμων γενετικών ποικιλιών μαζί με αναλύσεις γενετικής 
διάβρωσης. 

 Έρευνες σε όλη την αλυσίδα παραγωγής-κατανάλωσης. 

 Προσδιορισμός των βελτιωμένων αγρονομικών και παραγωγικών διαδικασιών και εφαρμογή 
στρατηγικών προστιθέμενης αξίας 

 Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς. 

 Έρευνα σχετικά με τη θρεπτική αξία των ειδών, και έργο χαρακτηρισμού και  αξιολόγησης των 
ειδών. 

 Ανάπτυξη δικτύων. 

 Μελέτες για τον εντοπισμό των αστοχιών των πολιτικών καλλιέργειας των ΘΦ. 

 Ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων σχετικών με την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 Μελέτες των τοπικών και των ξένων εθνοβοτανικών χρήσεων, της τοξικότητας των φυτών στον 
άνθρωπο και στα ζώα, των χημικών τους συστατικών και των φαρμακολογικών τους χρήσεων. 

 Αξιολόγηση των μορφολογικών και των χημειοταξονομικών χαρακτηριστικών των ΘΦ. 

 Αξιολόγηση των οικοτύπων των ΘΦ για τις ποσοτικές και τις ποιοτικές διαφορές που εμφανίζουν 
στους δευτερεύοντες μεταβολίτες τους, όσον αφορά την ανάπτυξη και/ή τη βιολογική τους 
δραστηριότητα. 

 Αξιολόγηση της ευαισθησίας των ΘΦ κάτω από συνθήκες περιβαλλοντικού στρες (ξηρασία, χαμηλή 
θερμοκρασία, άγονα εδάφη κ.λπ.) 
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Οι προοπτικές διεύρυνσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικά με τα ΘΦ, επικεντρώνονται στα εξής: 

 Ενθάρρυνση των συλλεκτών των ΘΦ να παρέχουν δείγματα στις εθνικές βοτανικές συλλογές. 

 Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων, που ασχολούνται με τα ίδια τα 
φυτά/ομάδες φυτών, μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας και του συντονισμού των ομάδων-
στόχων. 

 Ανάπτυξη εναρμονισμένων μεθοδολογιών/πρωτοκόλλων(τεχνικές δειγματοληψίας και διατήρησης 
κλπ.), από τα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 

 

 
 
 

4.2 Η διαχείριση των καλλιεργειών των ΘΦ, η συγκομιδή και οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί για την 
εμπορική τους  χρήση 
 
Στην καλλιέργεια, οι δραστηριότητες διαχείρισης περιλαμβάνουν τις διαδικασίες: 

 Προετοιμασία 

 Σπορά και μεταφύτευση 

 Χρήση κοπριάς και λιπασμάτων 

 Άρδευση 

 Βοτάνισμα και καλλιεργητικοί χειρισμοί 

 Προστασία των καλλιεργειών 
 
Η διαχείριση της συγκομιδής και των μετασυλλεκτικών χειρισμών περιλαμβάνει τις διαδικασίες: 

 Συγκομιδή 

 Πρωτογενής επεξεργασία 

 Συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά 
 
Όλες αυτές οι διαδικασίες, όταν εκτελούνται σωστά και αποτελεσματικά, δημιουργούν προστιθέμενη αξία. 
Η αξία αυτή, είναι σημαντική για την εμπορική εκμετάλλευση των ΘΦ, καθώς και για την ιατρική αξία των 
ακατέργαστων φαρμάκων. Η προστιθέμενη αξία των θεραπευτικών φυτών μπορεί να επιτευχθεί 
άμεσα(άμεση προστιθέμενη αξία)- μέσω της επίτευξης καλύτερης ποιότητας του καλλιεργούμενου ή του 
συλλεγόμενου φυτικού υλικού, ή έμμεσα(έμμεση προστιθέμενη αξία)-μέσω της διασφάλισης της 
ποιότητας κατά την επεξεργασία του υλικού και την μετατροπή του σε πολύτιμα προϊόντα. 
 
Άμεση προστιθέμενη αξία 
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Τα μέτρα διατήρησης των θεραπευτικών φυτικών υλικών, συχνά αγνοούνται από τους αντίστοιχους 
ειδήμονες. Οι επικίνδυνες συνθήκες, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τον κατάλληλο καθαρισμό, τη 
συσκευασία και την αποθήκευση. Οι διαδικασίες που καταγράφονται παρακάτω, δημιουργούν άμεση 
προστιθέμενη αξία: 

 Η σωστή εποχή συλλογής 

 Διαλογή και ομαδοποίηση 

 Καθαρισμός 

 Συσκευασία 

 Αποθήκευση 

 Κατηγοριοποίηση των ΘΦ 
 
Έμμεση προστιθέμενη αξία 
 
Η έμμεση προστιθέμενη αξία αξιολογείται με δοκιμές ποιότητας, οι οποίες εξετάζουν την καθαρότητα και 
την ισχύ των ΘΦ. Περιλαμβάνονται επίσης δοκιμές για τα φυσικοχημικά πρότυπα(υγρασία, FOM, 
περιεχόμενο τέφρας, εκχυλίσματα κ.λπ.): 

 Υγρασία 

 Παρουσία εξωτερικής ουσίας 

 Περιεχόμενο τέφρας 

 Εκχυλίσματα 

 Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 

 Μικροοργανισμοί 
 
4.3 Η ημιεπεξεργασία των ΘΦ και η μετατροπή τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας 
 
Η εφαρμογή διαδικασιών ημιεπεξεργασίας οδηγεί σε φαρμακευτικά φυτικά προϊόντα με προστιθέμενη 
αξία. Οι τεχνικές ημιεπεξεργασίας είναι απλές και γρήγορες, και αυξάνουν την αξία των θεραπευτικών 
φυτικών παρασκευασμάτων. Τα προϊόντα που προκύπτουν προσφέρονται σε δημοφιλείς μορφές 
παρασκευασμάτων: ως σκόνη, δισκία, κάψουλες και εκχυλίσματα. 
 

 
 

4.4 Προβλήματα και περιορισμοί της διαχείρισης των ΘΦ. 
 
• Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα αυτοφυή ΘΦ, τη γεωγραφική τους κατανομή, και την ορθή τους 
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χρήση. 
• Έλλειψη πληροφοριών στον τομέα μελέτης των τρόπων βελτίωσης των εμπορικών συναλλαγών. 
• Η διαφοροποίηση των τοπικών ονομάτων ενός συγκεκριμένου φυτού σε μία και μόνο χώρα, αποτελεί 
περιορισμό για την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για αυτό. 
• Η σωστή διαχείριση των πρώτων υλών των ΘΦ, από τη συλλογή έως τη μεταποίηση, η οποία απαιτεί τη 
συνεργασία ερευνητών και τεχνικών διαφόρων οργανισμών και ιδρυμάτων. 
• Η ανεπαρκής έρευνα στην ανάπτυξη τεχνικών πολλαπλασιασμού και αναγέννησης των ΘΦ στο φυσικό 
τους περιβάλλον. 
 
4.5 Περιορισμοί στην ανάπτυξη του εμπορίου των ΘΦ 
 
Η καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα. Εν μέρει, αυτά τα 
προβλήματα οφείλονται στην τυπικά μικρή κλίμακα των επιχειρήσεων και της απόδοσης τους. Ωστόσο, οι 
βιοτεχνολογικοί, οι διοικητικοί, οι νομοθετικοί, οι κοινωνικοί, και άλλοι  παράγοντες, δεν πρέπει να 
υποτιμώνται. 
 
Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του εμπορίου των ΘΦ, τα οποία απειλούνται από τα προβλήματα αυτά, 
συνδέονται με: 

 Αυξανόμενη πίεση που δέχεται η φύση, για την απόκτηση ΘΦ που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση. 

 Συνεχής αύξηση της αγοράς για τα υλικά των ΘΦ που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα υγιεινής και 
ιατρικής χρήσης. 

 Διεύρυνση του διεθνούς εμπορίου ΘΦ. 

 Βελτίωση της βάσης των κανονισμών. 

 Έλλειψη λεπτομερών και ακριβών πληροφοριών. 
 
Τα κυριότερα προβλήματα περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: 
 
1. Καλλιέργεια και συγκομιδή: 

 Μικρές εκτάσεις γης των παραγωγών ΘΦ (πλειοψηφία). 

 Έλλειψη εργατών σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα εκείνες που βρίσκονται σε 
μεγάλο υψόμετρο. 

 Μεγάλη περίοδος αναμονής μεταξύ της καλλιέργειας των ΘΦ και της συγκομιδής τους. 

 Γραφειοκρατικά εμπόδια στην απόκτηση αδειών καλλιέργειας 
περιορισμένων/απειλούμενων ειδών· 

 Δυσκολίες στην καλλιέργεια των ΘΦ(ειδικά σε περιοχές μεγάλου υψομέτρου) λόγω 
έλλειψης τεχνολογίας, καθώς και τεχνικών εγκαταστάσεων. 

 Κακή ποιότητα ή/και έλλειψη υλικού φύτευσης. 

 Περιορισμένη γνώση των ιδιοτήτων των φυτών. 

 Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές για να κάνουν την καλλιέργεια ελκυστική στους παραγωγούς. 
 

2. Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί 

 Συνεχιζόμενα και συχνά ξεχασμένα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη συσκευασία, την 
αποθήκευση, τη μεταφορά και τον ποιοτικό έλεγχο, ακόμη και σε περιπτώσεις χρήσης 
ανεπτυγμένων τεχνολογιών. 

 Το χάσμα μεταξύ των ερευνητικών δράσεων και της εμπειρίας και των αναγκών των 
παραγωγών ΘΦ. Οι τελευταίοι συνήθως δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα έρευνας και 
ανάπτυξης. 

 Κακή η ανύπαρκτη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των βιομηχανιών. 

 Κακές πρακτικές συγκομιδής και λανθασμένοι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί. 
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 Έλλειψη έρευνας για την ανάπτυξη ποικιλιών υψηλής απόδοσης, εξημερωμένων, και για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών. 

 Ανεπαρκείς τεχνικές επεξεργασίας που καταλήγουν σε χαμηλές αποδόσεις και σε προϊόντα 
κακής ποιότητας. 

 
3. Ποιοτικός έλεγχος, μάρκετινγκ και εμπόριο 
 

 Λανθασμένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας. 

 Δυσκολίες στο μάρκετινγκ. 

 Έλλειψη τοπικών αγορών για την διάθεση των πρωτογενών μεταποιημένων προϊόντων. 

 Έλλειψη πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και σε πληροφορίες σχετικά με την αγορά. 

 Έλλειψη γνώσης για τη δυνατότητα εφοδιασμού τους. 

 Έλλειψη πληροφοριών και μηχανισμών για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. 
 

 
4.6 Μελλοντικές τάσεις και τομείς βελτίωσης της καλλιέργειας των θεραπευτικών φυτών 

 
Τα προαναφερθέντα προβληματικά στοιχεία των πολύπλοκων διαδικασιών καλλιέργειας και επεξεργασίας 
των ΘΦ μπορούν να ξεπεραστούν με την εφαρμογή μέτρων μετριασμού σε διάφορα στάδια και 
κατευθύνσεις. Μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν μελλοντικά μέτρα για την εξάλειψη αυτών των 
εμποδίων.  
 

 Δημιουργία μιας σημαντικής έκτασης καλλιεργήσιμης γης προκειμένου να διασφαλιστεί  
μεγαλύτερη σταθερή παροχή θεραπευτικών φυτών. 

  

 Μείωση των ενδιάμεσων αριθμών/σταδίων που εμπλέκονται στην αλυσίδα διανομής και 
μάρκετινγκ. 

 Ανάπτυξη του ενδιάμεσου ρόλου των παραγωγών και των συλλεκτών. 

 Βελτιώσεις στο χειρισμό μετά τη συλλογή, στη προστιθέμενη αξία και στα στάδια παρουσίασης του 
προϊόντος. 

 Προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σχετικά με τη χημική σύνθεση 
και την εξάλειψη των επιπτώσεων από κακές πρακτικές στα δραστικά συστατικά των επιλεγμένων 
ειδών. 

 Ανάπτυξη αποδοτικών στρατηγικών και αντίστοιχων σχεδίων δράσης από τις αρχές της χώρας για 
τη στήριξη βελτιωμένων συστημάτων καλλιέργειας και ελέγχου ποιότητας. 

 Παροχή υψηλής ποιότητας υλικών φύτευσης, και ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. 

 Απόδοση σε βάθος της γενικής επισκόπησης της ζήτησης/προσφοράς των ΘΦ, των προϊόντων ΘΦ, 
καθώς και των φαρμάκων που βασίζονται σε αυτά, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση 
της αγοράς, να προβλεφθούν και να εξεταστούν αποτελεσματικότερες λύσεις. 

 Προώθηση της βιώσιμης καλλιέργειας των ΘΦ, και είσοδος στις αγορές στα αρχικά στάδια της 
αλυσίδας αξίας μέσω καλύτερης προμήθειας με ακατέργαστες πρώτες ύλες στους παραγωγούς. 

 Ενθάρρυνση της βιώσιμης εμπορικής ανάπτυξης και της βιομηχανικής επεξεργασίας των 
προκαθορισμένων προϊόντων ΘΦ, τα οποία θα ήταν περισσότερο σύμφωνα με τις προμηθεύτριες 
εταιρείες. 

 Προστιθέμενη αξία μέσω της επεξεργασίας. 

 Ενθάρρυνση της πιο δίκαιης κατανομής των ωφελειών από το αυξημένο ενδιαφέρον για τα ΘΦ. 

 Βελτίωση της εμπορίας των ΘΦ. 
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4.7 Περιορισμοί για την οικονομική ανάπτυξη των ΘΦ 
 

 Ανάγκες για μελέτες πεδίου σχετικά με την καλλιέργεια των ΘΦ. 

 Ανεπαρκής γνώση των εταιρειών εξαγωγής και του προσωπικού σχετικά με τους περιορισμούς των 
προτύπων. Αυτό οδηγεί σε χαμηλές τιμές για τα φαρμακευτικά βότανα και τα φάρμακα. 

 Έλλειψη τεχνολογιών για τη διαχείριση και προμήθεια των ΘΦ. 

 Έλλειψη πληροφοριών μάρκετινγκ σχετικά με τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τα 
ΘΦ για την καταγραφή του μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς. 

 
5.8  Προτάσεις 
 

 Ανάπτυξη στρατηγικών για τη συλλογή, καταγραφή και ταυτοποίηση των ΘΦ, των οικοτόπων τους 
και των μελετών πεδίου για την ανάπλασή τους. 

 Ανάπτυξη κρατικών κέντρων Έρευνας & Ανάπτυξης για τα ΘΦ.  

 Ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εφοδιάσουν τις τοπικές αγορές με 
φαρμακευτικά και αρωματικά προϊόντα. 

 Εισαγωγή και καλλιέργεια μη τοπικών (εξωτικών) θεραπευτικών φυτών κάτω από διαφορετικές 
κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της περιοχής. 

 Ενθάρρυνση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ανάπλασης και διαχείρισης 
σημαντικών ΘΦ. 

 
 
4.8 Οικολογικές προοπτικές προστασίας των θεραπευτικών φυτών 
 

Η υποβάθμιση του εδάφους και η διατήρηση των δασών προκάλεσαν μείωση της διαθεσιμότητας των 
θεραπευτικών φυτών. Είναι γνωστό ότι η μετατροπή των φυσικών δασών σε αγροτική γη άλλαξε τον 
αριθμό των θεραπευτικών φυτικών ειδών, και την κατανομή τους σε φυτείες ξυλείας. Η ανεπαρκής 
πληροφόρηση σχετικά με την οικολογική παραγωγικότητα, τις μορφές ανάπτυξης, την ιστορία ζωής και τη 
διατήρηση των διαφόρων ειδών, περιπλέκει τα επίπεδα συγκομιδής των θεραπευτικών φυτών από τους 
συλλέκτες θεραπευτικών φυτών. 
Στην πραγματικότητα, η οικολογία του είδους μπορεί να βοηθήσει ένα συγκεκριμένο είδος να επιβιώσει 
από την υπερεκμετάλλευση. Ένα τέτοιο γεγονός περιγράφεται για κάποια ΘΦ που ζουν σε αδράνεια σε 
ορισμένες εποχές, ιδιαίτερα το χειμώνα, και γίνονται πιο εύκολα διαθέσιμα σε βροχερές εποχές, όπως το 
καλοκαίρι και την άνοιξη.  
Ένας άλλος σημαντικός οικολογικός παράγοντας είναι η δυσκολία συλλογής φυτών, τα οποία είναι 
εμφανώς παρόντα. 
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Υπάρχει επίσης ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει την ύπαρξη των θεραπευτικών φυτών είναι οι 
οικολογικές διεργασίες που πραγματοποιούνται από τον άνθρωπο, όπως οι πυρκαγιές στη βλάστηση.  
Οι ανθρωπογενείς παράγοντες μπορούν να μειώσουν τα φυσικά είδη των θεραπευτικών φυτών και πρέπει 
να προστατευθούν μέσω της συνεργατικής δραστηριότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δεδομένου 
ότι τα ΘΦ έχουν ζωτική σημασία για την κοινωνία. 

 
4.9 Καλλιεργητικές πρακτικές για τη διατήρηση των θεραπευτικών φυτών  
 

Η χρήση άγριων φυτών, συμπεριλαμβανομένων των θεραπευτικών φυτών, συνδέεται με τις 
καλλιεργητικές ιδιαιτερότητες όλων των εθνών. Είναι γνωστό ότι τα άγρια φυτά αποτελούν σημαντική 
πηγή βρώσιμων φρούτων, φυλλωδών λαχανικών και παραδοσιακών βοτάνων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
για την ασφάλεια των τροφίμων και τη διατήρηση της ισορροπίας της δίαιτας των ανθρώπων. 
Τα άγρια φυτά είναι πολύ σημαντικά για την ανθρώπινη επιβίωση, ειδικά σε εποχή πείνας, και έχουν 
διαφορετικές λειτουργίες: για να αποφευχθεί η ανάγκη ταμειακών δαπανών και για να εξασφαλιστεί μια 
πηγή εισοδήματος σε φτωχά νοικοκυριά. 
 
Λόγω των αλλαγών στον τρόπο εκμετάλλευσης της γης για τις εμπορικές καλλιέργειες, ο αριθμός των 
φυτών μειώνεται από το φυσικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, η υπερ-συγκομιδή για εμπορικούς σκοπούς 
και η εκρίζωση της βλάστησης για τη βιομηχανική ανάπτυξη, κατέστησαν τις πρακτικές καλλιέργειας που 
συνδέονται με τα φυτά αποτυχημένες. 
 
Ο σύγχρονος πολιτισμός και η ανάπτυξη της σύγχρονης ιατρικής έχουν επίσης αλλάξει τη διαχείριση και τη 
διάδοση της γνώσης και της χρήσης των φαρμακευτικών φυτών στις τοπικές κοινωνίες. Έχει διαπιστωθεί 
ότι η γνώση των ιθαγενών μειώνεται στην Ευρώπη λόγω της τεχνολογίας και των σύγχρονων εμπορικών 
τροφίμων. Η αξιοπιστία των πρεσβυτέρων επήλθε με την τεκμηρίωση της αναγνώρισης και της χρήσης των 
θεραπευτικών φυτών. Αυτοί ανησυχούν γιατί οι νέοι άνθρωποι χάνουν την επαφή με αυτή τη γνώση που 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενειών. Έτσι, η ραγδαία κοινωνική αλλαγή μπορεί 
επίσης να επηρεάσει την τοπική γνώση για τα θεραπευτικά φυτά και το ενδιαφέρον για τη χρήση τους. 
 
Προκειμένου να προαχθεί η προστασία, η ασφάλεια βιοπορισμού, η υγειονομική περίθαλψη και η τοπική 
καλλιέργεια, συνιστάται η εκπαιδευτική τεκμηρίωση των ΘΦ και οι λειτουργίες τους. Η εγγενής γνώση 
ήταν πάντα περιφρονημένη και μυστική. Για παράδειγμα, αν κάποιος γνώριζε ένα ειδικό βότανο ικανό να 
θεραπεύσει μια σοβαρή ασθένεια, ο παππούς του μπορεί να εμφανιστεί σε ένα όνειρο για να του δώσει 
την απόρρητη πληροφορία για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το βότανο.  
 
Σε αντίθεση με τους ντόπιους πρακτικούς ιατρούς, οι επιστήμονες χαρακτηρίζονται από συνεργασία και 
ανταγωνισμό. Πραγματοποίησαν ο ένας στον άλλον εξονυχιστικό έλεγχο στους ισχυρισμούς τους 
επαναλαμβάνοντας πειράματα ώστε να επαληθεύσουν τα αποτελέσματά τους. Η διαδικασία αυτή 
αντιπροσωπεύει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Όμως, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για τη 
πρακτική των ιθαγενών. 
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