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2 Μέθοδοι επεξεργασίας της σοδειάς 

 

1. Ενότητα 3. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

 

 Περίληψη 

Η ενότητα 3 εξετάζει λεπτομερώς  τις  διαφορετικές παραμέτρους σχετικά με τη συγκομιδή και τις 

χωρίζει σε τρεις κύριες ομάδες: πότε, πού, πώς. Πολλές παράμετροι συζητούνται, από τις καιρικές 

συνθήκες μέχρι τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στο τελικό προϊόν.. 

 Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

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

επηρεάσουν το τελικό προϊόν 

2. Σχεδιασμός των διαφόρων σταδίων της παραγωγής, ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου φυτού και του τελικού προϊόντος 

3.  Αναγνώριση των διάφορων σταδίων της συγκομιδής και τροποποίηση των παραμέτρων τους 

ανάλογα με τις ανάγκες του ακατέργαστου και του τελικού προϊόντος 

 

 

 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 

 

3. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

Πότε 

Ανάλογα με το είδος που συλλέγεται και το πόσο εντατικά γίνεται η συλλογή, οι αναπαραγωγικοί 

κύκλοι διαφέρουν. Χαρακτηριστικά, για τη μέντα και την εχινάκεια  μπορεί να είναι τρία χρόνια, για το 

θυμάρι, τη ρίγανη και το μελλισόχορτο τέσσερα με πέντε, ενώ για τη λεβάντα και το δενδρολίβανο από 

οκτώ έως εννιά χρόνια. Συνήθως η περίοδος θερισμού ξεκινάει το Μάιο και μπορεί να διαρκέσει μέχρι 

τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα είδη μπορούν να συλλεχθούν έως τρεις και τέσσερις φορές ανά περίοδο, 

ενώ άλλα μία ή δύο. Η περίοδος του θερισμού εξαρτάται από το τμήμα του φυτού που θα 
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χρησιμοποιηθεί (φύλλα, σπόροι, άνθη, ρίζες, κλπ.) και πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας  ώστε να πάρουμε την επιθυμητή ποσότητα και ποιότητα του ενεργού 

συστατικού που μας ενδιαφέρει. Πιο συγκεκριμένα, συνήθως, τα άνθη συλλέγονται στην έναρξη της 

ανθοφορίας, τα φύλλα πριν την ανθοφορία και συνήθως πρωινές ώρες, τα φρούτα όταν είναι ώριμα, οι 

ρίζες το χειμώνα ή όταν το φυτό έχει δώσει καρπούς (έτσι ώστε να συλλεχθούν και οι σπόροι), ο φλοιός 

συλλέγεται από νέους βλαστούς και τα χόρτα στην αρχή της άνθισης. 

Συνήθως η παραγωγή αρχίζει μετά από ένα χρόνο, αλλά στην περίπτωση που φυτεύουμε το 

φθινόπωρο πολλά είδη είναι έτοιμα για συγκομιδή το επόμενο καλοκαίρι. Ανάλογα με τις συνθήκες 

μπορούμε να συλλέγουμε μία έως τρεις φορές το χρόνο, για παράδειγμα το θυμάρι, αν αρδεύεται, 

μπορεί να συλλεχθεί τρεις φορές το χρόνο, η ρίγανη μία, το μελλισόχορτο και η μέντα τρεις με 

τέσσερις, τα επιφανειακά τμήματα της εχινάκεια τρεις φορές, το εστραγκόν δύο, το φασκόμηλο τρεις, 

το βάλσαμο, αν αρδεύεται, δύο και η λεβάντα μία. Ο ρυθμός συγκομιδής  πρέπει να συμβαδίζει με το 

ρυθμό παραγωγής ή μεταποίησης. Με αυτόν τον τρόπο η ικανότητα συγκομιδής των 

χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων (εκτάρια ανά μέρα) πρέπει να ταιριάζει με την ικανότητα του 

εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση (τόνοι φρέσκου φυτού ανά μέρα), καθώς και  τη 

διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού και την περίοδο συλλογής του εν λόγω είδους. 

Τα φαρμακευτικά φυτικά υλικά πρέπει να συλλέγονται κατά τη διάρκεια της κατάλληλης εποχής ή 

χρονικής περιόδου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών και των τελικών 

προϊόντων (Πίνακας 1). Είναι αξιοσημείωτο ότι η συγκέντρωση των βιολογικά δραστικών ουσιών 

διαφοροποιείται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το φυτό. Ο βέλτιστος χρόνος 

συλλογής (εποχή, ώρα της ημέρας) πρέπει να εκτιμάται με βάση την ποιότητα και την ποσότητα της 

βιολογικά δραστικής ουσίας και όχι με βάση το σύνολο της ποσότητας του τμήματος του φυτού που 

συλλέχθηκε. Η συγκομιδή δεν πρέπει να γίνεται σε υγρές συνθήκες (πρωινή πάχνη και βροχή) ή σε 

συνθήκες υψηλής υγρασίας. Όποτε κι αν γίνεται η συγκομιδή, θα πρέπει να γίνεται σε ξηρές συνθήκες. 

Σε περίπτωση που η συγκομιδή συμβαίνει σε υγρές συνθήκες το υλικό που θα συλλεχθεί θα πρέπει να 

μεταφερθεί γρήγορα σε μια εσωτερική μονάδα ξήρανσης, με σκοπό να επιταχυνθεί η ξήρανση, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις μακροχρόνιας έκθεσης σε υγρασία, όπως η εμφάνιση 

μούχλας και μικροβιακών ζυμώσεων. 

 

 

Harvest season Yield% 

Fresh mas Dried mass 

Summer 0.25 0.43 

Fall 0.16 0.48 

Winter 0.20 0.44 

Spring 0.21 0.29 

Πίνακας 1. Απόδοση παραγωγής αιθέριου ελαίου λεμονόχορτου από φρέσκα και αποξηραμένα φύλλα 

σε διαφορετικές εποχές (Maringá, 2012) 
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Τι 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει, αφού αναπτυχθούν τα προς συγκομιδή φυτά, είναι να 

βεβαιωθούμε ότι είναι το επιθυμητό είδος. Τα φυτοχημικά συστατικά δεν είναι εξίσου διασκορπισμένα 

σε όλο το φυτό και μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του φυτού, όπως άνθη, φλοιός φύλλα, 

σπόροι, ρίζες, κλπ, σε σχέση με το είδος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε από πριν σε ποιο 

τμήμα ή τμήματα του φυτού βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις τα επιθυμητά φυτοχημικά 

προϊόντα, έτσι ώστε να γίνει η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής και εξοπλισμού για τη μεγιστοποίηση 

της ποιότητας και της ποσότητας του προϊόντος. 

Επίσης, η συγκέντρωση της βιολογικά ενεργής ουσίας διαφοροποιείται σε σχέση με το αναπτυξιακό 

στάδιο του φυτού, κατ’ επέκταση ο θερισμός θα πρέπει να γίνει όταν το φυτό βρίσκεται στο κατάλληλο 

αναπτυξιακό στάδιο. Το επιθυμητό φαρμακευτικό φυτικό προϊόν θα πρέπει να διαχωριστεί από 

οποιαδήποτε υπό- ή υπέρ- ανεπτυγμένα προϊόντα, τα οποία μπορεί να είναι υπεύθυνα για τη μείωση 

της συνολικής ποιότητας της παρτίδας. Για είδη στα οποία δεν είναι γνωστή η σωστή φάση συλλογής, 

καλό είναι να αναζητηθούν οδηγίες απ’ τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. Τέλος, πρέπει να 

γίνεται συστηματική αρχειοθέτηση όσων αφορά το χρόνο συγκομιδής και το αναπτυξιακό στάδιο του 

φυτού. 

Η συγκομιδή μόνο υγειών φυτών, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Φυτά τα οποία είναι μολυσμένα από 

έντομα, παράσιτα, μύκητες, βακτήρια ή ιούς, πρέπει να αποφεύγονται (εκτός κι αν η φαρμακευτική 

αξία του είδους εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιων από τα παραπάνω), λόγω του ότι μολυσμένα 

φυτικά προϊόντα μπορεί να ρίξουν σημαντικά την ποιότητα της παρτίδας. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκομιδής, έτσι ώστε τοξικά φυτά ή ζιζάνια να μην 

αναμειχθούν με τα επιθυμητά φυτά. Επίσης, αλλοιωμένα φυτά ή τμήματά τους πρέπει να 

απομακρύνονται.  

Άλλη μία παράμετρος προς εξέταση είναι η εύρεση τρόπων, έτσι ώστε να περιοριστεί η φθορά του 

φυτού που χρησιμοποιείται ως ‘πηγή’ κάποιου προϊόντος. Για παράδειγμα κατά τη συλλογή των 

επιθυμητών τμημάτων του φυτού, όπως φύλλα, φρούτα, άνθη, σπόροι, κλπ πρέπει να λαμβάνονται 

μέτρα ώστε να περιορίζεται η φθορά του φυτού από το οποίο τα παίρνουμε. Τέλος, δεν πρέπει να 

κόβονται κλαδιά για να διευκολύνεται η συλλογή φρούτων, φύλλων, ανθέων, κλπ. 

 

Πώς 

Μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή τυχόν μίξη ξένων υλικών με το φαρμακευτικό φυτικό 

προϊόν. Είναι πιθανό  σε διάφορα στάδια του θερισμού και της περαιτέρω επεξεργασίας να υπάρξει 

επιμόλυνση από χώμα, οργανικές ύλες  όπως φύλλα, βλαστοί ή κομμάτια ξύλου. Επίσης, σημαντικό 

είναι να αποφευχθεί η ανάμειξη διαφορετικών φαρμακευτικών φυτικών προϊόντων σε περίπτωση που 

η συγκομιδή ή η επεξεργασία τους γίνονται ταυτόχρονα. Αν πρόκειται να συλλεχθούν περισσότερα από 

ένα μέρη του φυτού ή διαφορετικά φυτά ταυτόχρονα, τα διαφορετικά είδη φυτών ή τμήματα φυτών 
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θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά. Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή και την επεξεργασία πρέπει 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην προκύπτουν τέτοιες αναμείξεις. 

Η επαφή με το έδαφος πρέπει να αποφευχθεί, στα πλαίσια του εφικτού, έτσι ώστε να περιοριστεί το 

βακτηριακό φορτίο του προϊόντος που συλλέγεται. Οι συσκευές κοπής των μηχανημάτων θερισμού, θα 

πρέπει να προσαρμόζονται έτσι ώστε η συλλογή σωματιδίων του εδάφους να μειωθεί στο ελάχιστο. 

Όταν είναι απαραίτητο, μεγάλα προστατευτικά υφάσματα, κατά προτίμηση από μουσελίνα, 

χρησιμοποιούνται ώστε να διαχωρίζεται η επιφάνεια του εδάφους από το προς συγκομιδή φυτό. Σε 

περίπτωση που συλλέγονται υπόγεια τμήματα (όπως ρίζες), κάθε προσκολλημένο τμήμα εδάφους θα 

πρέπει να απομακρύνεται από το φυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τη συγκομιδή. Τα προϊόντα 

της συγκομιδής θα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας σε καθαρές και ξηρές συνθήκες και μπορούν να 

τοποθετούνται σε καθαρά καλάθια, σάκους απαλλαγμένους από υγρασία και άλλα επαρκώς 

αεριζόμενα δοχεία έως ότου μεταφερθούν στη μονάδα επεξεργασίας. 

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εκσκαφή, την κοπή, τη διαλογή, το ξεφλούδισμα και 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, πρέπει να είναι κατάλληλος για το σκοπό που χρησιμοποιείται και 

πρέπει να αποθηκεύεται σε μία μη μολυσμένη, απαλλαγμένη από υγρασία, έντομα, τρωκτικά, πουλιά 

και άλλα παράσιτα εγκατάσταση, μη προσβάσιμη από ζώα φάρμας και κατοικίδια. Ο εξοπλισμός 

πρέπει να είναι κατασκευασμένος από μη τοξικά υλικά και να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Είναι 

ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα τμήματα του εξοπλισμού, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή 

με το προϊόν, είναι καθαρά και απαλλαγμένα από ξένες ύλες όπως χρώμα, λιπαντικό, κλπ. Ο 

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για κοπή, διάτμηση, αποφλοίωση, κλπ πρέπει να καθαρίζεται 

σχολαστικά μετά τη χρήση, για να αποφευχθεί η μόλυνση από κατάλοιπα της προηγούμενης χρήσης.  

Όλα τα αποθηκευτικά δοχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη συγκομιδή πρέπει να αποθηκεύονται 

καθαρά και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη ύλη. Αν χρησιμοποιούνται πλαστικά δοχεία, ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μην υπάρχει υγρασία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

εμφάνιση μούχλας. Όταν τα δοχεία δε χρησιμοποιούνται πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρές συνθήκες, 

σε μία εγκατάσταση η οποία είναι προστατευμένη από έντομα, τρωκτικά, πουλιά και άλλα παράσιτα, 

και δεν είναι προσβάσιμη από οικόσιτα ή ζώα φάρμας. 

Επιπλέον, πρέπει να προληφθεί οποιαδήποτε μηχανική φθορά ή συμπίεση του ακατέργαστου 

φαρμακευτικού φυτικού προϊόντος, ως συνέπεια π.χ. υπερπλήρωσης ή στοίβαξης σάκων, που μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την ποιοτική αλλοίωση του προϊόντος.  Τα αλλοιωμένα φαρμακευτικά φυτικά 

υλικά θα πρέπει να εντοπίζονται και να απορρίπτονται μέσω ελέγχων καθ’ όλη  τη διάρκεια της 

περαιτέρω επεξεργασίας μετά το θερισμό, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανές μικροβιακές μολύνσεις 

που θα χουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας. Τέλος, η σοδειά πρέπει να προστατεύεται από 

παράσιτα, τρωκτικά, κλπ, καθώς και να υπάρχει καταγραφή για τα μέτρα που λήφθηκαν για τα 

παραπάνω. Επίσης, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στη συγκομιδή και την επεξεργασία πρέπει να 

μειώνεται στο ελάχιστο, έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται η ποιότητα του φαρμακευτικού φυτικού υλικού 

και να μην αυξάνεται το μικροβιακό του φορτίο. 

Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μαζική μεταφορά φυτικών προϊόντων από την 

περιοχή παραγωγής στην περιοχή αποθήκευσης και επεξεργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται μεταξύ 

φορτίων. Μεταφορικά, όπως πλοία και τρένα, πρέπει να έχουν χώρους, οι οποίοι να αερίζονται 

επαρκώς έτσι ώστε να απομακρύνεται η υγρασία από τα φυτικά προϊόντα και να αποτρέπεται η 

συμπίεσή τους. 
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