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1. Ενότητα 2. Συγκομιδή θεραπευτικών/φαρμακευτικών φυτών 

 

 Περίληψη 

Η ενότητα 2 εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι παράμετροι της συγκομιδής μπορούν να μεταβάλουν 

την ποιότητα και την ποσότητα του τελικού προϊόντος και ποιες από αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη 

σχετικά με τις ανάγκες του ακατέργαστου και του τελικού προϊόντος. Επίσης, δίνονται παραδείγματα 

προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το εύρος αυτών των παραμέτρων.  

 Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Προσδιορισμός των κύριων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη 

συγκομιδή  

2. Κατανόηση όσων αφορά το ποιες παράμετροι της διαδικασίας της συγκομιδής μπορούν να 

επηρεάσουν το τελικό προϊόν 

3. Επιλογή των επιθυμητών παραμέτρων για το συγκεκριμένο φυτό και το τελικό προϊόν 

 

 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Σχεδιασμός ενός ερευνητικού έργου 

2. Εργασία ανεξάρτητα ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται 

3. Εργασία σε ομάδα με ελάχιστη καθοδήγηση όπου χρειάζεται 

4. Επίδειξη καλών επικοινωνιακών ικανοτήτων, γραπτών και προφορικών 

5. Επίδειξη γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής 

6. Πραγματοποίηση αναζήτησης στο διαδίκτυο (υπολογιστής) για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην 

πληροφορική, με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών από ποικίλες πηγές 

 

 

1. Συγκομιδή φαρμακευτικών/θεραπευτικών φυτών 

Η συγκομιδή φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών αποτελεί την αρχική φάση της πρωτογενούς 

επεξεργασίας του αρχικού προϊόντος και το προετοιμάζει για τη χρήση σε διάφορες επιχειρήσεις. Η 

συγκομιδή πρέπει να ολοκληρωθεί έτσι ώστε να διατηρείται η ποιότητα και η φυσική κατάσταση του 

προϊόντος. Η διασφάλιση ιδανικών συνθηκών για τη συγκομιδή είναι απαραίτητη για την απόκτηση 

υψηλής ποιότητας πρώτης ύλης και αποδοτικότητας αυτής κατά την επεξεργασία. Μια πληθώρα 
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παραγόντων μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες συγκομιδής με σημαντικότερους το κλήμα, τον 

εξοπλισμό, το είδος του φυτού και το τμήμα του φυτού που θα συλλεχθεί. Η προσεκτική εκτίμηση των 

παραπάνω είναι καίρια για μία πλούσια κι υψηλής ποιότητας παραγωγή. 

Η χαμηλή ποιότητα σε τελικά προϊόντα μπορεί να οφείλεται  σε χρήση λάθους είδους, μη ειδικό 

εξοπλισμό, πρώιμη συγκομιδή, δυσχερείς συνθήκες (ακατάλληλο έδαφος, φως, νερό, θρεπτικά 

συστατικά,  θερμοκρασίες), μόλυνση από μικροβιακούς ή χημικούς παράγοντες , μη ειδικές  

διαδικασίες ξήρανσης και εκχύλισης, καθώς και στη μακροχρόνια αποθήκευση του προϊόντος. Τα 

προβλήματα ποιότητας στα ολοκληρωμένα προϊόντα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο αν λάβουμε 

υπόψη ότι τα φυτοχημικά συστατικά , τα οποία ευθύνονται για τη δραστικότητα του φυτικού 

προϊόντος, υπό περιπτώσεις μπορεί να είναι άγνωστα ή ελάχιστα μελετημένα. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω για τη συστηματική παραγωγή ποιοτικών φυτοχημικών προϊόντων, πρέπει να γίνεται χρήση 

εξειδικευμένων πρωτοκόλλων που θα ορίζουν τις προαναφερθείσες διαδικασίες. 
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