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Διδακτική Ενότητα 5  

Οφέλη και κοινωνικές επιπτώσεις της βιολογικής καλλιέργειας των ΘΦ - ιστορίες επιτυχίας  

Περίληψη 

Στην Ενότητα 5, παρατίθενται τα οφέλη και ο κοινωνικός αντίκτυπος της βιολογικής καλλιέργειας των ΘΦ, 

και δίνεται σαν παράδειγμα μια ιστορία επιτυχίας που σχετίζεται με την καλλιέργεια ΘΦ.  Αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βιολογικής καλλιέργειας των φαρμακευτικών φυτών και τα οικονομικά και 

κοινωνικά τους πλεονεκτήματά, καθώς και οι ευκαιρίες για τη βιολογική καλλιέργεια τους. Η επιτυχημένη 

ιστορία της καλλιέργειας της Aloe Vera, δίνεται ως παράδειγμα θετικού κοινωνικού και οικονομικού 

οφέλους.  

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

Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 

1. Να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέργειας των ΘΦ και τα οικονομικά και 

κοινωνικά πλεονεκτήματα της 

2. Να συνοψίζει τις προκλήσεις διατήρησης των φαρμακευτικών φυτών. 

3. Να απαριθμεί τα οφέλη και τον κοινωνικό αντίκτυπο της βιολογικής καλλιέργειας 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 5 
 
Οφέλη και κοινωνικές επιπτώσεις της βιολογικής καλλιέργειας των ΘΦ - ιστορίες επιτυχίας  
 

5.1 Εισαγωγή 
 

Τα φυτικά φάρμακα είναι ευρέως διαδεδομένα και η κατανάλωσή τους αυξάνεται σημαντικά. Ωστόσο, η 
συγκομιδή τους από πληθυσμούς άγριων φυτών, που αποτελούν την κύρια πηγή πρώτων υλών, μπορεί να 
προκαλέσει απώλεια της γενετικής ποικιλότητας και καταστροφή των ενδιαιτημάτων. Η εγχώρια 
καλλιέργεια αποτελεί μια ζωτική εναλλακτική λύση και δίνει την ευκαιρία να ξεπεραστούν τα προβλήματα 
που ενυπάρχουν στα φυτικά εκχυλίσματα: λανθασμένη ταυτοποίηση, γενετική και φαινοτυπική 
μεταβλητότητα, μεταβλητότητα και αστάθεια του εκχυλίσματος, τοξικά συστατικά και ρύποι. Ο έλεγχος 
των περιβαλλοντικών συνθηκών μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην καλλιέργεια, και 
θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την αλλαγή της φαινοτυπικής διακύμανσης των βιοδραστικών 
ενώσεων και των τοξινών. Οι συμβατικές μέθοδοι βελτίωσης φυτών μπορούν να βελτιώσουν τόσο τα 
αγρονομικά όσο και τα θεραπευτικά χαρακτηριστικά τους, ενώ η επιλογή με χρήση μοριακού δείκτη θα 
χρησιμοποιηθεί όλο και περισσότερο. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη χρήση τεχνικών 
ιστοκαλλιέργειας και γενετικού μετασχηματισμού για τη μεταβολή των οδών βιοσύνθεσης μεταβολιτών 
στόχων των Θεραπευτικών Φυτών (ΘΦ). Εμπόδια στην επιτυχή εμπορική καλλιέργεια των ΘΦ αποτελούν η 
δυσκολία πρόβλεψης των εκχυλισμάτων που θα παραμείνουν εμπορεύσιμα και η πιθανή προτίμηση της 
αγοράς για αυτά που θεωρούνται εκχυλίσματα φυσικής προέλευσης. 

 
5.2 Τα πλεονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας των θεραπευτικών φυτών 
 

Τα πλεονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας συνοψίζονται ως εξής: 
• Εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και καθαρότητα των θεραπευτικών φυτών. Τα ακατέργαστα 

φάρμακα αναγνωρίζονται με βάση την παρουσία του χημικού περιεχομένου σε αυτά και την 
καθαρότητά τους. Η συλλογή ακατέργαστων φαρμάκων από καλλιεργούμενα ΘΦ παρέχει 
καλύτερη απόδοση και θεραπευτική ποιότητα. Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες δεξιότητες και 
επαγγελματική κατάρτιση. Μια τέτοια πρακτική μπορεί να επιτρέψει τη συλλογή φαρμάκων με 
υψηλότερη θεραπευτική ποιότητα και απόδοση. Για παράδειγμα, η συλλογή λατέξ (γαλακτώδης 
χυµός) από τις κάψουλες της παπαρούνας, οι ελαιορητίνες από είδη του γένους Pinus, η 
διατήρηση του πράσινου χρώματος των φύλλων Senna και η ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης των 
καρδενολίδων (καρδιακές γλυκοσίδες) σε πρόσφατα συλλεχθέντα φύλλα της Digitalis. 

• Εάν στη διαδικασία της καλλιέργειας, όλες οι διεργασίες διατηρούνται ομοιόμορφα, μπορεί να 
επιτευχθεί ένα φάρμακο με την υψηλότερη καθαρότητα όπως το τζίντζερ, ο κουρκουμάς και η 
γλυκόριζα. 

• Στην καλλιέργεια ριζωμάτων απαιτείται επαρκής άρδευση και λίπανση. Η συστηματική καλλιέργεια 
μπορεί να αποφέρει καλλιέργειες με μεγαλύτερη καθαρότητα.  

• Η καλλιέργεια εξασφαλίζει μια τακτική προμήθεια ακατέργαστων φαρμάκων και ελαχιστοποιεί το 
πρόβλημα της έλλειψης πρώτων υλών μέσω του σωστού προγραμματισμού της καλλιέργειας. 

• Το σημαντικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας των ΘΦ οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
βιομηχανοποίηση. Για παράδειγμα, η καλλιέργεια του καφέ και του κακάο έχει δημιουργήσει 
πολλές βιοτεχνίες. Το πολύ σημαντικό επακόλουθο είναι ότι η καλλιέργεια των ΘΦ επιτρέπει την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων όπως η μετάλλαξη, η πολυπλοειδία και η 
υβριδοποίηση. 

 
Τα κύρια μειονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος των φααρμάκων σε 
σύγκριση με τις άγριες ποικιλίες και τις απώλειες λόγω οικολογικών αναταραχών όπως οι καταιγίδες, οι 
σεισμοί, οι πλημμύρες, η ξηρασία κλπ. 
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5.3 Ευκαιρίες για βιολογική καλλιέργεια θεραπευτικών φυτών 

 
Υπάρχουν ποικίλες προοπτικές καλλιέργειας ΘΦ από βιολογικές, φαρμακευτικές, οικονομικές κ.λπ. 
απόψεις. Οι πιο πολλά υποσχόμενες μεταξύ αυτών επικεντρώνονται στις εξής:  
 

- Εκτεταμένη χρήση της εναλλακτικής ιατρικής. Η σύγχρονη ιατρική είναι ενωτική - συνδυάζει 
συμβατικές και εναλλακτικές θεραπείες, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας.  

 

- Προτίμηση φυσικών προϊόντων και χημικών ουσιών από τα βότανα. Στη φαρμακευτική 
βιομηχανία, όπου οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες δεν μπορούν οικονομικά να συντεθούν, το 
προϊόν πρέπει να λαμβάνεται από την καλλιέργεια φυτών. Η προγραμματισμένη συντήρηση και η 
μεγάλης κλίμακας καλλιέργεια ΘΦ έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η ποικιλομορφία των βιολογικών 
δράσεων μπορεί να αποδοθεί στην τεράστια ποσότητα και μεγάλη ποικιλία δευτερογενών 
μεταβολιτών στους φυτικούς οργανισμούς, που ανήκουν σε διάφορες χημικές κατηγορίες όπως 
αλκαλοειδή, κουμαρίνες, φλαβονοειδή, τανίνες, τερπενοειδή, ξανθόνες κλπ. 

 

- Η μείωση της δασικής κάλυψης, η μείωση των προμηθειών από τους φυσικούς οικοτόπους και η 
απειλούμενη βιοποικιλότητα. Η πλειοψηφία των ΘΦ, ακόμα και σήμερα, συλλέγεται από άγρια 
είδη. Η συνεχιζόμενη εμπορική εκμετάλλευση αυτών των φυτών έχει προκαλέσει εξασθένιση του 
πληθυσμού πολλών ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον. Υπάρχει έλλειψη στην προμήθεια φυτικών 
πρώτων υλών που είναι απαραίτητα στη φαρμακευτική βιομηχανία και στους παραδοσιακούς 
επαγγελματίες. Έτσι, η καλλιέργεια των φυτών αυτών πρέπει άμεσα να εξασφαλίσει τη 
διαθεσιμότητά τους τόσο στη βιομηχανία όσο και σε άτομα που ασχολούνται με την παραδοσιακή 
ιατρική.  

 

- Διαθεσιμότητα αγορών (παγκόσμια/εθνική). Οι απαιτήσεις της αγοράς σε ΘΦ είναι σταθερές 
σύμφωνα με τις οικονομικές στατιστικές και τις προβλέψεις (Eurostat). Προφανώς, η καλλιέργεια 
των θεραπευτικών φυτών θα μπορούσε να προωθηθεί μόνο εάν υπάρχει συνεχής ζήτηση από την 
αγορά για πρώτες ύλες. Από την άλλη πλευρά, είναι εξίσου σημαντικό να προετοιμαστεί το 
γενετικά σταθερό υλικό φύτευσης για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία του και η επιθυμητή 
ποιότητα. 

 

- Διαθεσιμότητα ποικιλιών υψηλής απόδοσης. Πριν από την έναρξη μιας ελεγχόμενης καλλιέργειας 
ΘΦ, θα πρέπει να επιλεγούν ποικιλίες υψηλής απόδοσης. Όταν χρησιμοποιούνται άγρια φυτά, 
χρειάζονται προσεκτική εργασία βελτίωσης. Οι ποικιλίες που δίνουν υψηλές αποδόσεις πρέπει 
επίσης να προετοιμαστούν χρησιμοποιώντας την επιλεκτική αναπαραγωγή ή τον κλωνικό 
μικροπολλαπλασιασμό. 

 

- Διαθεσιμότητα αγροτεχνολογίας. Η ελεγχόμενη καλλιέργεια απαιτούσε συγκεκριμένες 
καλλιεργητικές πρακτικές και αγρονομικές απαιτήσεις Αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα φυτικά 
στελέχη καθώς και συνθήκες που εξαρτώνται από το έδαφος, το νερό και τις κλιματολογικές 
συνθήκες. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των επιλεγμένων φυτών, πρέπει να καταρτιστεί ένα 
συγκεκριμένο γεωργο-τεχνολογικό πακέτο για να ταιριάζει με τις υπάρχουσες υποδομές. Πρέπει 
να διεξαχθούν οι αναγκαίες εργασίες έρευνας και ανάπτυξης για τον καθορισμό ορθών γεωργικών 
πρακτικών (GAP). 
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- Διαθεσιμότητα τεχνολογιών επεξεργασίας. Η καλλιέργεια και η επεξεργασία πηγαίνουν χέρι-χέρι. 
Πρέπει να δημιουργηθούν τεχνολογίες έξυπνης επεξεργασίας και μονάδες επεξεργασίας μικρής 
κλίμακας για να εξασφαλιστεί η πώληση της πρώτης ύλης (προϊόν καλλιέργειας) και η προμήθεια 
των μεταποιημένων προϊόντων. 

 
- Κερδοφόρες επιστροφές σε βιώσιμη βάση. Η απόφαση της χρήσης μιας κλειστής κλίμακας ΘΦ από 

άγριες πηγές πρέπει να βρίσκεται σε ακριβές χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τα είδη των φυτικών 
πόρων, την αφθονία, τη σκοπιμότητα της συγκομιδής και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων.  

 
5.4 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σύγχρονης καλλιέργειας 

 
Όταν ξεκινάει μια διαδικασία καλλιέργειας για παραγωγή ΘΦ, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη αρκετές 
παράμετροι: στόχος παραγωγής, επιλογή κατάλληλων σπόρων, απόδοση και ποιότητα. 
Οι προσεγγίσεις διαχείρισης, ιδιαίτερα η άρδευση, η γονιμοποίηση και ο έλεγχος κατά των ζιζανίων, των 
παρασίτων και των ασθενειών, είναι επίσης πολύ σημαντικές. Πράγματι, οι παραγωγοί των ΘΦ είναι 
υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν εξειδικευμένες διαδικασίες επιλογής, συγκομιδής καθώς και επεξεργασίας 
και εμπορευματοποίησης. Όλες αυτές οι διεργασίες και τα χρονοδιαγράμματα πρέπει να είναι 
συνδεδεμένα με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας. 
 
Ποιότητα του προϊόντος 
 
Ο τύπος των γεωργικών πρακτικών (συμβατική ή βιολογική γεωργία) επηρεάζει την ποιότητα του 
προϊόντος. Για παράδειγμα, η βιολογική γεωργική παραγωγή χαρακτηρίζεται από την παράκαμψη ή τον 
αποκλεισμό της εφαρμογής συνθετικών συστατικών όπως τα τεχνητά λιπάσματα, τα παρασιτοκτόνα, οι 
επιταχυντές ανάπτυξης και οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Η βιολογική καλλιέργεια απαιτεί περισσότερο 
χειρωνακτικό και μηχανικό εργατικό δυναμικό που συνήθως οδηγεί σε υψηλότερη τιμή του τελικού 
προϊόντος.  
 
Επιλογή ειδών 
 
Η επιλογή των ειδών επηρεάζει σημαντικά τη μελλοντική επιτυχία της χρήσης των ΘΦ. Για το λόγο αυτό, 
είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, αλλά και ο 
διαθέσιμος εξοπλισμός, το εργατικό δυναμικό και οι εγκαταστάσεις, ως εργαλείο για την επίτευξη της 
μέγιστης απόδοσης και της αποδοτικότητας.  
 
Οι απαιτήσεις της αγοράς 
 
Η βιομηχανική καλλιέργεια καθορίζει τους τύπους των ειδών που γίνονται αποδεκτά από τη στιγμή που η 
παραγωγή των ΘΦ συνδέεται με τη φαρμακοβιομηχανία, τη βιομηχανία βοτάνων, τα καλλυντικά και την 
αρωματοποιία, καθώς και τη βιομηχανία διατροφής.  
Μετά την εισαγωγή όλων των αναγκαίων δεδομένων και την επιλογή των κατάλληλων ειδών, πρέπει να 
ληφθεί φυτικό υλικό για την καλλιέργεια με τεχνικά και ειδικά γεωργικά μηχανήματα, και στη συνέχεια 
πρέπει να γίνει η επεξεργασία του συγκομιζόμενου υλικού. 
 

5.5 Κατευθυντήριες γραμμές για τη συγκομιδή και τη μεταποίηση των ΘΦ 
 

Γενικές οδηγίες 
 

 Συλλέξτε μόνο τα ώριμα μέρη. 

 Μη συλλέγετε τα βότανα από την άκρη του δρόμου, όχθες, κοντά σε αποχετεύσεις κλπ. 
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 Ξεκινήστε τη διαδικασία ξήρανσης αμέσως μετά τη συλλογή. 

 Βεβαιωθείτε για την πλήρη ξήρανση πριν από τη συσκευασία και την αποθήκευση. 

 Αποξηράνετε τα αρωματικά βότανα, ευαίσθητα φρούτα κλπ. στη σκιά. 

 Αποθηκεύστε τα βότανα σε κατάλληλα κατασκευασμένους αποθηκευτικούς χώρους για να 
ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες κατά την αποθήκευση. 
 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή διαφόρων τμημάτων του ΘΦ 
 
I. Υπόγεια Μέρη & Ολόκληρα Φυτά: 
 

 Συλλέξτε το σύνολο των φυτών μετά την απόρριψη του σπόρου. 

 Συλλέξτε τα υπόγεια μέρη όταν το φυτό είναι πλήρως ώριμο. 

 Αποξηράνετε τα σαρκώδη μέρη πριν από τη συσκευασία και την αποθήκευση. Κόψτε τα μεγάλα 
κομμάτια σε μικρότερα κομμάτια. 
 

II. Φλοιός και Στέλεχος 
 

 Μη συλλέγετε από ανώριμα φυτά. 

 Συλλέξτε από τα κλαδιά αντί τον κύριο κορμό. 

 Αφαιρέστε το φλοιό κατά μήκος και όχι σε όλη την περιφέρεια του κορμού/ κλαδιού. 

 Κόψτε σε μικρά κομμάτια για να διευκολύνετε την πλήρη ξήρανση. 

 Συλλέξτε μόνο ώριμα κλαδιά ή βλαστούς. 
 
III. Φύλλα, Λουλούδια, Φρούτα, Σπόροι και Φυτικά Μέρη κλπ.: 

 

 Συλλέξτε μόνο ώριμα τμήματα. 

 Μη συλλέγετε από μη υγιή φυτά. 

 Μη συλλέγετε τμήματα που φέρουν έντομα, μύκητες κλπ. 

 Αποξηράνετε τα λουλούδια και τα μέρη που φέρουν άνθη στη σκιά. Τα σαρκώδη λουλούδια 
μπορούν να αποξηραθούν στον ήλιο. 

 Τα σαπισμένα και τα μη υγιή φρούτα πρέπει να διαχωρίζονται από την υπόλοιπη προμήθεια. 
IV. Κόμμι, Έλαια, Ρητίνες, Όζοι κλπ.: 

 Κάντε κάθετες τομές μόνο σε μερικά τμήματα του δέντρου. Μην συλλέγετε αδιάλειπτα το κόμμι ή 
τις ρητίνες από ένα δέντρο. Συλλέξτε το κόμμι/ρητίνη στη σωστή εποχή. 
 
 

Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης των ακατέργαστων φαρμάκων 
 
1. Βολικό και καλά σχεδιασμένο χώρο - στεγνό και απαλλαγμένο από υγρασία. 
2. Μέτρα προστασίας από τρωκτικά, έντομα, πουλιά, κλπ. 
3. Ειδικός χώρος αποθήκευσης για διαφορετικά επίπεδα ακατέργαστων φαρμάκων, π.χ. υγροσκοπικά, 
πτητικά υλικά κλπ. 
4. Συγκεκριμένος χώρος θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη εργασία των ανθρώπων και του εξοπλισμού. 
5. Ανεξάρτητο τμήμα για "εγκεκριμένα", "απορριφθέντα" και "μη δοκιμασμένα" ακατέργαστα φάρμακα. 
6. Εξειδίκευση στα φυσικά όμοια ακατέργαστα φάρμακα έτσι ώστε να μην ανακατεύεται η ταυτότητά τους. 
7. Σήμανση των ακατέργαστων φαρμάκων ως εξής: 
8. Διατηρήστε τα πρωτότυπα δείγματα ως «πρότυπα αναφοράς» για κάθε φάρμακο στα καταστήματα. 
9. Να χρησιμοποιείτε τα ακατέργαστα φάρμακα με βάση τη μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων, ‘πρώτη 
εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή’ (FIFO). 
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10. Τοποθετήστε τα πακέτα ακατέργαστων φαρμάκων σε ξύλινες ή πλαστικές παλέτες, κρατήστε ένα 
ακατέργαστο φάρμακο σε μια παλέτα. 
11. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό συσκευασίας για την αποθήκευση ακατέργαστων φαρμάκων. 
 

 
5.6 Η ιστορία επιτυχίας της Αλόης Βέρα (Aloe vera) 
 

Καλλιέργεια Η Aloe vera (Aloe barbadensis) είναι ένα δημοφιλές θεραπευτικό φυτό. 
Ανήκει στην οικογένεια των Liliaceae. Είναι ένα πολυετές φυτό. Τα 
φύλλα της είναι μακρά και παχιά, χυμώδη με διάταξη σαν φυλλοταξία. 
Οι δύο πλευρές των φύλλων έχουν ακανθώδη δομή με ακανθώδη άκρη. 
Η εσωτερική ουσία των φύλλων είναι ζελέ, με κακή οσμή και πικρή 
γεύση. 
Ανθίζει κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου μέχρι τον Ιανουάριο, και η 
μακρά ταξιανθία έχει μεγάλο αριθμό μικρών ροζ λουλουδιών τριγύρω. 
Τα φρούτα αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου έως τον 
Απρίλιο. 
Συνήθως πολλαπλασιάζεται με μοσχεύματα (βλαστικός 
πολλαπλασιασμός) φυτικό τρόπο - η αναπαραγωγή είναι εύκολη και 
βολική.  
Το παγκόσμιο εμπόριο της Aloe vera τώρα είναι περίπου στα 80 
εκατομμύρια δολάρια και είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 35-40 τοις εκατό 
μέσα σε 5 χρόνια. Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στην αγορά (65%), άλλες χώρες 
έχουν μερίδιο μικρού ποσοστού, το οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί με 
την εμπορική καλλιέργει. 
 

 
 

Έδαφος και κλίμα  Η Aloe vera αναπτύσσεται σε ζεστές/υγρές συνθήκες και σε υψηλές 
βροχοπτώσεις. Καλλιεργείται σε όλα τα εδάφη, αλλά το πιο κατάλληλο 
είναι εκείνο με καλή αποστράγγιση και με υψηλή οργανική ύλη. 
Αναπτύσσεται καλά σε έντονο ηλιακό φως. Οι σκιερές συνθήκες 
οδηγούν σε προσβολή από ασθένειες. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη 
στασιμότητα του νερού. Ως εκ τούτου, για την καλλιέργειά της θα πρέπει 
να επιλεγεί έδαφος με καλή αποστράγγιση. Βροχόπτωση που κυμαίνεται 
από 1000 έως 1200 mm είναι ιδανική για την καλλιέργεια της Aloe vera. 
 

Προετοιμασία σποράς και 
φύτευση 

Τα σπορόφυτα αναπτύσσονται κανονικά από τις ρίζες των φυτών. Η 
παραφυάδα (εκβλάστημα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης όπως και 
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τα σπορόφυτα. Η βροχερή εποχή είναι ιδανική για τη βλάστηση των 
παραφυάδων. 
 

 
 

Προετοιμασία εδάφους Περίπου 2-3 φορές όργωμα και σκάλισμα γίνονται για να 
απομακρυνθούν τα ζιζάνα και το χώμα να γίνει εύθρυπτο. ‘Επειτα 
ακολουθεί η ισοπέδωση (εξομάλυνση) του εδάφους. Κατά μήκος της 
πλαγιάς, γίνεται αποστράγγιση 45-40 cm.  
 

Εφαρμογή φυτικών 
θρεπτικών ουσιών 

Πριν από το τελευταίο όργωμα προστίθενται 35 kg N, 70 kg P2 O5, και 70 
kg K2O/ha. Τον Σεπτέμβριο – Οκτώβριο μπορεί να εφαρμοστεί περίπου 
35-40 kg Ν ως λίπασμα επιφάνειας (επιχωμάτωση). Εάν το έδαφος είναι 
πλούσιο σε οργανική ύλη, μπορεί να μειωθεί η δόση του Ν. 
 

Άρδευση και Εργασίες κατά 
τη διάρκεια της 
καλλιέργειας 

Μετά από 40 μέρες γίνεται το βοτάνισμα και η προσθήκη χώματος με 
ανοδική κατεύθυνση γύρω από τον βλαστό. Η προσθήκη χώματος 
γίνεται επίσης μετά την λίπανση της επιφάνειας (top dressing) με 
λίπασμα. Η Aloe vera είναι ελαφρώς ανεκτική στην ξηρασία, αλλά είναι 
πολύ ευαίσθητη στη στασιμότητα του νερού. Επομένως, η σωστή 
αποστράγγιση είναι πιο σημαντική από την άρδευση. Ανάλογα με την 
ανάγκη, αρκεί η ελαφριά άρδευση κατά τη διάρκεια της ξηρασίας. 
 

Προστασία του φυτού 
 

Aloe vera μολύνεται από διάφορα έντομα και παράσιτα. Απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή για τον έλεγχο-περιορισμό τους, δεδομένου ότι ο 
ζελέ από τα φύλλα της Aloe vera λαμβάνεται άμεσα ως φάρμακο. Η 
καθαρή καλλιέργεια, οι εργασίες κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, η 
τακτική άρδευση και η άρδευση κατόπιν ζήτησης, η εφαρμογή 
κατάλληλης οργανικής ύλης, η επεξεργασία της κοπριάς πριν από τη 
φύτευση και η καλλιέργεια της Aloe vera σε ηλιόλουστες συνθήκες 
συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη της καλλιέργειας της Aloe vera. Η 
χρήση οργανικών υλικών για φυτοπροστασία όπως ο χυμός 
ακατέργαστου σκόρδου, το έλαιο neem (10,000 ppm) 2-3 ml / lit, 
εκχύλισμα καπνού 20 ml / lit, επιφέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 
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Απόδοση παραγωγής  Σε ένα ζεστό κλίμα, η συγκομιδή των φύλλων αρχίζει 7-8 μήνες μετά από 
τη φύτευση. Για τη συγκομιδή χρησιμοποιείται κοφτερό μαχαίρι. Πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες για τη μείωση της απώλειας χυμού (ζελέ) 
από τα κομμένα μέρη του φυτού. Εάν η συγκομιδή γίνει μία φορά το 
χρόνο, από Οκτώβριο - Νοέμβριο είναι η καλύτερη περίοδος. Το δεύτερο 
έτος δίνει μέγιστη απόδοση και για περίπου 4-5 χρόνια θα μπορούσε να 
έχει καλή απόδοση η συγκομιδή. Μετά τη συγκομιδή των φύλλων, 
αποξηραίνονται σε σκιά και στη συνέχεια στον ήλιο πριν από την 
αποθήκευση. Τα λουλούδια συλλέγονται τον Δεκέμβριο - Ιανουάριο και 
διατηρούνται μετά από κατάλληλη ξήρανση. Ετησίως λαμβάνονται 100 –
115 κιλά ακατέργαστων φύλλων και 350 – 400 kg άνθη/εκτάριο. 
 

 
 

  
Θεραπευτική Ποιότητα  Ο χυμός των φύλλων και των λουλουδιών χρησιμοποιείται ως φάρμακο, 

αλλά τα φάρμακα παρασκευάζονται από φύλλα. Η λήψη του χυμού των 
φύλλων βελτιώνει την πείνα και βοηθά στην πέψη. Όταν ο χυμός 
αναμιγνύεται με ζάχαρη θεραπεύει τον βήχα και το κρύωμα. Θεραπεύει 
επίσης την αδυναμία των νεύρων, το άσθμα, τον ίκτερο, κλπ. Η σάρκα 
των φύλλων (περίπου 7-8 g) αναμιγνύεται με μέλι, και η λήψη του το 
πρωί και το βράδυ θεραπεύει τη δυσκοιλιότητα. Περιέχει διάφορες 
οργανικές ενώσεις με θεραπευτική αξία. Εκτός αυτού, περιέχει 12 είδη 
βιταμινών, 20 είδη αμινοξέων, 20 είδη μεταλικών στοιχείων, 200 
διαφορετικούς τύπους πολυσακχαριτών, και διάφορα είδη πρωτεϊνών 
γλυκόλης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την υγεία του ανθρώπου. 
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Οικονομικά  Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την καλλιέργεια της Aloe 
vera κανονικά ανέρχονται σε ένα ποσό, που μετά την επένδυση στην 
καλλιέργεια, παρέχει ένα καλό καθαρό κέρδος. Εκτός από το χρηματικό 
όφελος, επίσης το κοινωνικό όφελος είναι πολύ μεγάλο. Η καλύτερη 
διαχείριση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα έσοδα και καθαρό 
κέρδος. 
 

 
 

Η ιστορία επιτυχίας ενός 
αγρότη με καλλιέργεια 
Aloe vera  

Τρεις άνθρωποι με ένα οικογενειακό αγρόκτημα περίπου 30 
στρεμμάτων.  
Για να καλύχουν τις ανάγκες της καλλιέργειας χρησιμοποίησαν 
οργανικές ύλες-λιπάσματα (κοπριές/κομπόστα από γαιοσκώληκες, κτλ.) 
που ετοιμάζονται από τους ίδιους. 
Πεπεισμένοι για την κερδοφορία της καλλιέργειας της Aloe vera, 
αποφάσισαν να καλλιεργήσουν αυτή την καλλιέργεια. Μετά από ένα 
χρόνο καλλιέργειας, θα μπορούσε να τους αποφέρει ένα καλό κέρδος. Η 
παραγωγή αγοράζεται από το τοπικό πανεπιστήμιο, το οποίο παρέχει 
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τεχνολογικές συμβουλές για την καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών 
και τη γεωργική επεξεργασία τους. Δεδομένου ότι η παραγωγή 
αγοράζεται από το πανεπιστήμιο, δεν έχουν ουσιαστικά κανένα 
πρόβλημα στην προώθηση του προϊόντος. Επίσης, σχεδιάζουν 
μελλοντικά να ξεκινήσουν τη δική τους μονάδα επεξεργασίας γεωργικών 
προϊόντων. 
Η μέθοδος καλλιέργειας που υιοθετήθηκε: 
1. Προετοιμασία της γης. 
2. Εφαρμογή περίπου 8 τόνων κομπόστας από γαιοσκώληκες/εκτάριο 
κατά το τελευταίο όργωμα. 
3. Δεν χρησιμοποιήθηκε λίπασμα ή χημικό προϊόν. 
4. Εφαρμόστηκε ½ kg κομπόστας από γαιοσκώληκες / κοπριάς μετά την 
χρήση οργανικής ύλης (κοπριάς). Έγινε επανάληψη της εφαρμογής. 
5. Ακολούθησε ξεβοτάνισμα με το χέρι. 
6. Παρέχεται η κατάλληλη εγκατάσταση αποστράγγισης. 
7. Οι αρδεύσεις παρέχονται όπως και όταν χρειάζεται. 
8. Αριθμός φυτών / εκτάριο - 2625. 
9. Η συγκομιδή ξεκίνησε 8 μήνες μετά από τη φύτευση. 
10. Στο πρώτο έτος καλλιέργειας δόθηκαν τρία μοσχεύματα. 
11. Η απόδοση ανά εκτάριο γης ήταν 39.4 τόνοι φύλλων. 
12. Από το 2ο έτος αναμένονται 5 μοσχεύματα. 
13. Σε τρία χρόνια αναμένονται 13 μοσχεύματα. 
14. Σε τρία χρόνια εκτιμάται παραγωγή 170.62 τόνων ανά εκτάριο. 

 
5.7 Οι προοπτικές 
 

Τα θεραπευτικά φυτά και τα διάφορα προϊόντα τους μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικά εμπορεύματα-
αγαθά για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, υπάρχει ανάγκη οργανωμένου μάρκετινγκ 
και εμπορίου των θεραπευτικών φυτών και των διαφόρων προϊόντων τους. Για να ανταποκριθεί στις 
εσωτερικές και διεθνείς απαιτήσεις, έχει πλέον επιβληθεί η παραγωγή ποιοτικών πρώτων υλών σε 
σημαντικές ποσότητες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο για την προώθηση της “εξημέρωσης” και της 
καλλιέργειας των θεραπευτικών φυτών, τα οποία έχουν εσωτερική ζήτηση σε μεγάλη ποσότητα και έχουν 
δυνατότητες εξαγωγής και εισαγωγής. 
Η φαρμακευτική βιομηχανία συμπεριλαμβάνει τα φυτικά φάρμακα για διάφορα είδη ασθενειών, και τώρα 
κατευθύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της μοναδικής προσέγγισής της χωρίς παρενέργειες. Αρκετές 
χώρες ενδιαφέρονται για τα φυτικά φάρμακα και αναμένεται να έχουν πολλά υποσχόμενο μέλλον.  
Δύο στόχοι μπορούν να επιτευχθούν: 

i) Αξιοποίηση της γης για επιπρόσθετο κέρδος. 
ii) Συντήρηση των σημαντικών φυτικών ειδών, τα οποία παραμελούνται και εξαφανίζονται λόγω της 
αποψίλωσης. Η μελλοντική γενιά μπορεί να επωφεληθεί από αυτή τη δράση. Ορισμένα είδη 
βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης λόγω της βαριάς εκμετάλλευσης από τις 
φαρμακοβιομηχανίες. Η αποψίλωση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του σημαντικού θησαυρού των 
μοναδικών θεραπευτικών φυτών. Πρέπει τώρα να καλλιεργηθούν για ακίνδυνα φάρμακα. 
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