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2 Μέθοδοι επεξεργασίας της σοδειάς 

 

1. Ενότητα 4. Επεξεργασία των θεραπευτικών/ φαρμακευτικών φυτών μετά 

το θερισμό 

 Περίληψη 

Η ενότητα 4 εξετάζει τις διάφορες πτυχές της επεξεργασίας μετά το θερισμό. Περιλαμβάνει απλές 

εργασίες, όπως αποφυγή απώλειας υγρασίας και ψύξη, και πιο εξελιγμένες διαδικασίες, όπως η 

απόσταξη και εκχύλιση, ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού προϊόντος. Η ενότητα 2 εξηγεί επίσης τις 

αρχές της μεθόδου πολυάριθμων διαδικασιών μετά τη συγκομιδή και δίνει παραδείγματα για το πώς  

διαφορετικές διαδικασίες μπορούν να επηρεάσουν το τελικό προϊόν. 

 Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Συζήτηση διαφορετικών διαδικασιών για την επεξεργασία της σοδειάς 

2. Επεξήγηση των αρχών των διαφορετικών μεθόδων μετά τη συγκομιδή 

3. Περιγραφή του αντίκτυπου των διαφορετικών μεθόδων μετά τη συγκομιδή στο 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 

 

4. Επεξεργασία των θεραπευτικών/φαρμακευτικών φυτών 

μετά το θερισμό 

Οι πιο σημαντικοί στόχοι της διαχείρισης μετά το θερισμό είναι η διατήρηση του προϊόντος δροσερό, 

αποφεύγοντας την απώλεια υγρασίας και σταδιακά μειώνοντας τις ανεπιθύμητες χημικές μεταβολές, 

καθώς και τη φυσική φθορά, ώστε να καθυστερήσει η αλλοίωση. Η διατήρηση της υγιεινής είναι 

επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης παθογόνων, τα οποία 

θα μπορούσαν να μεταφερθούν κατά την επεξεργασία, π.χ. χρήση μολυσμένου νερού στις πλύσεις. 

Μετά το χωράφι, οι διαδικασίες μετά του θερισμού πραγματοποιούνται σε αποθηκευτικούς χώρους, οι 

οποίοι κυμαίνονται από ένα απλό υπόστεγο, το οποίο παρέχει σκιά και τρεχούμενο νερό, έως μεγάλης 

κλίμακας μηχανοποιημένες εγκαταστάσεις, με μεταφορικούς ιμάντες, αυτοματοποιημένους σταθμούς 

διαλογής και συσκευασίας, ψύκτες και άλλο παρόμοιο εξοπλισμό. Στις μηχανοποιημένες διαδικασίες, η 
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επεξεργασία μπορεί να ξεκινήσει ως μέρος της διαδικασίας θερισμού, με τον αρχικό καθαρισμό και 

διαλογή να πραγματοποιούνται μέσω των μηχανημάτων συγκομιδής. 

Οι πρωταρχικές συνθήκες αποθήκευσης μετά τη συγκομιδή αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη 

διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος. Κάθε σοδειά έχει ένα ιδανικό εύρος θερμοκρασίας 

αποθήκευσης και υγρασίας. Επιπλέον, ορισμένα φυτά δεν μπορούν να αποθηκευτούν με επιτυχία μαζί, 

καθώς μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες χημικές αλληλεπιδράσεις. Διάφορες τεχνικές ψύξης 

υψηλής ταχύτητας και πολύπλοκα συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος, χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να 

παρατείνουν τη φρεσκάδα του προϊόντος, κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις. 

Ανεξαρτήτως των διαστάσεων της συγκομιδής, από ένα μικρό κήπο έως ένα εκβιομηχανισμένο 

αγρόκτημα, οι βασικές αρχές για τη διαχείριση μετά το θερισμό, παραμένουν ίδιες: διαχείριση του 

προϊόντος με προσοχή ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός (κόψιμο, σύνθλιψη, χτύπημα), άμεση ψύξη 

και διατήρηση συνθηκών χαμηλής θερμοκρασίας και τέλος απομάκρυνση οποιουδήποτε 

ελαττωματικού προϊόντος. 

Υπάρχει πληθώρα αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα περισσότερα 

δευτερογενή προϊόντα αυτών των φυτών μπορούν να τροποποιηθούν από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, καθώς και από τις διαδικασίες διαχείρισης μετά το θερισμό, παρόλα αυτά λίγα είναι 

γνωστά για τη σταθερότητα αυτών των φυτών και των ενεργών τους συστατικών, καθώς αυτά 

υποβάλλονται στις διαδικασίες προ και μετά του θερισμού. Η αυξημένη ζήτηση των φρέσκων και 

αποξηραμένων θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών, αύξησε την ανάγκη για υψηλή ποιότητα.  Οι 

συνθήκες προ θερισμού μαζί με τα συστήματα καλλιέργειας, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται και 

την έκθεση στο φως, είναι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και την υψηλή ποιότητα αυτών 

των φυτών. Ειδικότερα, όταν επεξεργάζονται φρέσκα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε εκτεταμένη 

αλλοίωση, λόγω του υψηλού μεταβολισμού και του μικροβιακού φορτίου που φέρουν. Για το εμπόριο 

υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα όσων αφορά φρέσκα υλικά, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις 

διαδικασίες μετά το θερισμό. Μερικοί από τους δείκτες ποιότητας, που είναι πολύ εύκολο να 

αλλοιωθούν μετά το θερισμό είναι τα ενεργά συστατικά, το άρωμα, το χρώμα, η απώλεια νερού, καθώς 

και η ύπαρξη μικροοργανισμών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα ως προς την 

ασφαλή κατανάλωση του προϊόντος. Για παράδειγμα, τα φρέσκα πράσινα βότανα (οικογένεια Labiatae) 

είναι ευάλωτα στην επιταχυνόμενη αλλοίωση  εξαιτίας υψηλών ρυθμών μεταβολισμού, κατάσταση η 

οποία επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από την επεξεργασία μετά τη συγκομιδή. 

Η διαχείριση μετά τη συγκομιδή έχει χαρακτηριστική σημασία για τη βελτίωση του υλικού που είναι 

κατάλληλο για περεταίρω επεξεργασία. Σε γενικές γραμμές, όλες οι τεχνικές επεξεργασίας μετά το 

θερισμό που εφαρμόζονται στους φυλλώδεις πράσινους ιστούς , μπορούν να εφαρμοστούν και στα 

φρέσκα βότανα και στα θεραπευτικά/ φαρμακευτικά φυτά. Παρόλα αυτά, η μετα-θεριστική διαχείριση 

αυτών των προϊόντων μπορεί να γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια ποικιλία 

ειδών, τα διαφορετικά μέρη του φυτού που χρησιμοποιούνται, καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους 

αξιοποίησής τους. Για παράδειγμα, η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της αυστραλιανής 

εχινάκεια, μέσω αυξημένης μετα-θεριστικής επεξεργασίας, φάνηκε να περιπλέκεται από το γεγονός ότι 

τα αλκιλαμίδια και το κιχορικό οξύ συμπεριφέρονται διαφορετικά στις διαφορετικές μεθόδους 

επεξεργασίας. 
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Ξήρανση 

Τα φρεσκοκομμένα φαρμακευτικά φυτά καταλαμβάνουν τεράστιους όγκους και δημιουργούν 

ζητήματα μεταφοράς και αποθήκευσης. Όσων αφορά τη διακίνηση και την αποθήκευση, η μείωση της 

περιεκτικότητας σε νερό των πρόσφατα συγκομισθέντων φυτών είναι ζωτικής σημασίας. Με τη μείωση 

της περιεκτικότητας σε νερό, το υλικό γίνεται ευκολότερα διαχειρίσιμο και λιγότερο ευάλωτο σε 

μικροβιακές μολύνσεις. Το νερό τυπικά εξαλείφεται μέσω θερμικής ξήρανσης. Οι διαθέσιμες μέθοδοι 

για την ξήρανση φαρμακευτικών φυτών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε φυσική και μηχανική ξήρανση, 

με βάση την πηγή θερμότητας ή τη χρήση ενέργειας. Και στις δύο διαδικασίες, το νερό που υπάρχει στο 

εσωτερικού του φαρμακευτικού φυτού πρέπει να μετακινηθεί στην επιφάνεια με εσωτερική διάχυση. η 

μεγάλη φυτική επιφάνεια, σε συνδυασμό με την κίνηση του αέρα, ευνοεί τη σύντομη εξάτμιση του 

νερού από την επιφάνεια του φυτού. Ο αριθμός με τον οποίο το νερό εξατμίζεται από την επιφάνεια 

του νερού πρέπει να εξισορροπείται με το ρυθμό που το νερό εξαλείφεται από το εσωτερικό. Οι μη 

ισορροπημένοι ρυθμοί εξάτμισης μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση του τελικού προϊόντος. Οι λόγοι 

για τους οποίους γίνεται ξήρανση των καλλιεργειών δημητριακών, ισχύουν επίσης και για την ξήρανση 

των φαρμακευτικών φυτών. Η πρόθεση είναι να ελέγχεται η περιεκτικότητα σε υγρασία της 

φαρμακευτικής φυτικής καλλιέργειας σε κατάλληλο επίπεδο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά του 

βοτάνου χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητά του, καθώς επίσης και η μακροχρόνια αποθήκευσή του με 

όσο το δυνατόν μικρότερη αλλοίωση.  

 

Εικόνα 1. Ξήρανση ρίγανης στον ήλιο (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 

 

Ωστόσο, η φυσική ή μηχανική ξήρανση μπορεί να είναι καταστροφική για τα φαρμακευτικά φυτά, αν 

δεν πραγματοποιηθεί σωστά λόγω του ότι η εκτεταμένη ξήρανση σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να 

προκαλέσει τόσο φυσικές, όσο και χημικές μεταβολές. Στη φυσική ξήρανση (Εικόνα 1), η έκθεση στον 

ήλιο και η επίδραση των ρευμάτων αέρα προωθούν την απομάκρυνση του νερού από το υλικό. Η 

φυσική ξήρανση μέσω αέρα είναι εύκολο να ελεγχθεί και σπάνια είναι βλαπτική για τη σοδειά. Η 

φυσική ξήρανση αποτελεί μία δημοφιλή μέθοδο για την ξήρανση των φαρμακευτικών φυτών, ειδικά σε 

περιοχές όπου η ωριμότητα και η συγκομιδή των φυτών συμπίπτει με την αρχή της ξηράς περιόδου και 

τα φυτοχημικά τους δεν είναι φωτοευαίσθητα. Για παράδειγμα, ο φλοιός της κανέλας συνήθως 

αποξεραίνεται στον ήλιο μετά τη συγκομιδή, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Παρόλα αυτά η εξάρτηση 

από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες περιορίζει τη χρήση της φυσικής ξήρανσης. Η εξάρτηση από τις 

καιρικές συνθήκες εξουδετερώνεται έως ένα βαθμό από τους ηλιακούς ξηραντήρες. Η χρήση 

ξηραντήρων τύπου θερμοκηπίου έχει αναφερθεί με επιτυχία στην ξήρανση μπαχαρικών και 

φαρμακευτικών φυτών. Οι ξηραντήρες τύπου θερμοκηπίου (Εικόνα 2) είναι σε γενικές γραμμές πιο 

οικονομικοί και αποδοτικοί από τα συμβατικά συστήματα ξήρανσης. Ο Wisniewski (1997) αναφέρει ότι 
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στην Πολωνία περίπου εξήντα εμπορικές καλλιέργειες φαρμακευτικών φυτών ξεράθηκαν σε ηλιακούς 

ξηραντήρες επίπεδου τύπου.  

 

.   

Εικόνα 2. Ξηραντήρες τύπου θερμοκηπίου (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 

 

Η μηχανική ξήρανση περιλαμβάνει λυοφιλίωση, τεχνητή ξήρανση, ξήρανση με μικροκύματα, ξήρανση 

με υπέρυθρες, ξήρανση υπό κενό και ξήρανση με ψεκασμό. Η λυοφιλίωση είναι γνωστή και ως 

εξάχνωση και αποτελεί την απομάκρυνση νερού μέσω εξάχνωσης από τον πάγο, χωρίς να διέρχεται 

από την υγρή κατάσταση. Υπό κενό, ο πάγος μετατρέπεται σε υδρατμούς και αφαιρείται, αφήνοντας το 

υλικό σε ξερή κατάσταση. Η λυοφιλίωση είναι μια ιδανική μέθοδος συντήρησης, αλλά είναι πολύ 

ακριβή και προσφέρεται μόνο για την ξήρανση προϊόντων υψηλής αξίας.  Η τεχνητή ξήρανση 

χρησιμοποιεί καύσιμα, όπως άνθρακα, φυσικά αέρια, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό, για τη θέρμανση του 

εισερχόμενου αέρα. Με τη χρήση τεχνητών ξηραντήρων μειώνεται τόσο ό χρόνος εργασίας, όσο και ο 

χρόνος ξήρανσης των φαρμακευτικών φυτών. Τα συστήματα τεχνητής ξήρανσης περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων, ξηραντήρες θαλάμων πλάκας και μεταφορικών ιμάντων. Στους ξηραντήρες θαλάμων 

πλάκας, ο θερμός αέρας περνά σε πλάκες στις οποίες τοποθετούνται τα φυτά και συνήθως έχουν 

χαμηλή χωρητικότητα χειρισμού, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την ξήρανση λουλουδιών και 

φύλλων. Οι ξηραντήρες θαλάμων πλάκας στηρίζονται συνήθως στη χειρωνακτική εργασία. Στους 

ξηραντήρες με μεταφορικούς ιμάντες, τα φρέσκα φυτά μετακινούνται σε μεταφορικό ιμάντα μέσω 

ροής αντίθετου ρεύματος θερμού αέρα με χρόνους ξήρανσης και θερμοκρασίες 2.5-6 ωρών στους 40-

80°C αντίστοιχα. Οι ξηραντήρες μεταφορικών ιμάντων χαρακτηρίζονται συνήθως από υψηλή απόδοση 

με σχετικά μικρή εργασία, αλλά έχουν υψηλό κόστος κεφαλαίου και ενέργειας. Η ξήρανση των 

φαρμακευτικών φυτών είναι απαραίτητη για σκοπούς συντήρησης, αλλά τα πρωτόκολλα ξήρανσης 

πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των συγκεντρώσεων των 

φυτοχημικών συστατικών. 

 

Εξαγωγή αιθέριων ελαίων 

Η εκχύλιση αιθέριων ελαίων από φυτικά υλικά μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους, 

όπως φαίνεται στο διάγραμμα (Εικόνα 3). Υπάρχουν πέντε κύριες μέθοδοι εκχύλισης: 

• Πολτοποίηση 
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• Υδροαπόσταξη 

• Απόσταξη νερού και ατμού 

• Απόσταξη ατμού 

• Εξαγωγή με διαλύτες 

Για κάθε τεχνική υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδόσεις και βελτιώσεις και η εκχύλιση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί υπό μειωμένη πίεση (κενό), ατμοσφαιρική πίεση ή υψηλή πίεση. Η επιλογή της 

τεχνικής εκχύλισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φύση του υλικού, τη σταθερότητα των χημικών 

συστατικών και τις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. 

 

Εικόνα 3. Διαδικασίες εκχύλισης και προϊόντα από μπαχαρικά, βότανα και αρωματικά φυτά 

 

Αιθέρια έλαια από άνθη, συνήθως ανακτώνται με εκχύλιση  με διαλύτες και όχι με απόσταξη ατμού, με 

εξαίρεση το τριαντάφυλλο, το ylang ylang και το άνθος πορτοκαλιάς. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα 

κλάσμα του αιθέριου ελαίου προτιμάται από το συνολικό έλαιο.  Έλαια χωρίς τερπένια και 

επανεκχυλισμένα έλαια εσπεριδοειδών είναι καλά παραδείγματα κλασμάτωσης αιθέριων ελαίων με 

υψηλότερη ποιότητα από το πλήρες αιθέριο έλαιο. Επίσης, μπορούν να εφαρμοστούν και άλλα στάδια 

επεξεργασίας για να ελαττωθεί η αστάθεια ορισμένων ελαίων (π.χ. το λεμονέλαιο το οποίο είναι 

γνωστό ότι είναι ασταθές στα αναψυκτικά, λόγω των επιπέδων κιτράλης). Η παραγωγή κάποιων 

ιδιαίτερων ελαίων όπως ελαιορητίνων, ‘absolutes’ και ‘concretes’ απαιτεί τεχνολογικά προηγμένες 

εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό και συστήματα ασφαλείας. Αυτές οι εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας συνήθως ξεπερνούν την ικανότητα ενός μικρού μεμονωμένου παραγωγού. Το 

υπερβολικό κόστος κεφαλαίου και οι υψηλά εξειδικευμένες εργασιακές απαιτήσεις μιας μονάδας 

υπερκρίσιμης εκχύλισης διοξειδίου του άνθρακα περιορίζουν ακόμα περισσότερο την ευρεία 

εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Η πολτοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για την εξαγωγή ελαίων από 

εσπεριδοειδή, από τη φλούδα των φρούτων, λόγω του γεγονότος ότι τα χημικά συστατικά του ελαίου 
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φθείρονται εύκολα από τη θερμότητα. Η παραγωγή ελαίων εσπεριδοειδών αποτελεί μία από τις 

κυριότερες διαδικασίες των επιχειρήσεων παραγωγής χυμών. 

Η απόσταξη παραμένει  η οικονομικότερη μέθοδος εκχύλισης αιθέριων ελαίων από μπαχαρικά και 

αρωματικά φυτά. Το βασικότερο πλεονέκτημα της απόσταξης είναι ότι σε γενικές γραμμές μπορεί να 

πραγματοποιηθεί  με σχετικά απλό εξοπλισμό, κοντά στην τοποθεσία της πρωτογενούς παραγωγής. 

Παρόλα αυτά, η χρήση των οικονομικότερων και απλούστερων μεθόδων εκχύλισης μπορεί να μην 

αποτελεί έναν καλό οικονομικό σχεδιασμό, λόγω της χαμηλής απόδοσης και της χαμηλής ή όχι 

σταθερής ποιότητας του ελαίου, με αποτέλεσμα χαμηλή τιμή στην αγορά. Η υδροαπόσταξη είναι η 

απλούστερη από τις τρεις τεχνικές απόσταξης. Το φυτικό υλικό αναμειγνύεται χωρίς καθυστέρηση με 

νερό σε ένα δοχείο. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη ενός πλέγματος πάνω από τη βάση του δοχείου, έτσι 

ώστε να αποφευχθεί η κατακάθιση του φυτικού υλικού στο θερμαινόμενο πυθμένα του δοχείου 

(Εικόνα 4). Η υδροαπόσταξη είναι ίσως η πιο αποτελεσματική και φθηνότερη μέθοδος εκχύλισης 

αιθέριων ελαίων, όμως η ποιότητα του ελαίου μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί, λόγω της άμεσης 

θέρμανσης και της επαφής με το νερό. 

• Το νερό στο δοχείο πρέπει να είναι παραπάνω από αρκετό, έτσι ώστε να διαρκέσει καθόλη τη 

διάρκεια της απόσταξης. Σε άλλη περίπτωση το φυτικό υλικό μπορεί να υπερθερμανθεί και να καεί.  

• Απώλειες κατά την απόσταξη μπορούν να συμβούν δεδομένου ότι ορισμένες ουσίες του ελαίου είναι 

πιο ευαίσθητες στις χημικές αλλαγές και οξυγονωμένα συστατικά τείνουν να διαλύονται στο νερό, με 

αποτέλεσμα η πλήρης εκχύλιση να μην είναι εφικτή. 

• Το φυτικό υλικό πρέπει να αναδεύεται, καθώς το νερό βράζει, αλλιώς μπορεί να κατακαθίσει στον 

πυθμένα του δοχείου και η θερμότητα να το καταστρέψει. Ο τεμαχισμός ή το άλεσμα του φυτικού 

υλικού σε μικρά κομμάτια μπορεί να βοηθήσει ώστε αυτό να είναι καλύτερα διασκορπισμένο στο νερό.  

• Ορισμένα φυτικά υλικά, όπως ο φλοιός κανέλας, περιέχουν υψηλά επίπεδα κολλωδών ουσιών, κατ’ 

επέκταση αυξάνεται το ιξώδες του υδάτινου διαλύματος, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο 

συσσωμάτωσης του υλικού. 

• Τα δοχεία συνήθως είναι σχετικά μικρά, με αποτέλεσμα να χρειάζονται αρκετοί κύκλοι εκχύλισης για 

την παραγωγή αρκετής ποσότητας ελαίου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα ανάμειξης καλής 

ποιότητας με κακής ποιότητας ελαίου, λόγω πιθανής μεταβολής ανάμεσα στις διαφορετικές εκχυλίσεις. 

• Η υδροαπόσταξη είναι βραδύτερη διαδικασία εκχύλισης, συγκριτικά με τους άλλους δύο τύπους, κατ’ 

επέκταση είναι πιο ενεργοβόρα. 

• Το κύριο πλεονέκτημα της υδροαπόσταξης είναι ότι  το κόστος εξοπλισμού τείνει να είναι χαμηλό και 

ο σχεδιασμός των δοχείων, των συμπυκνωτών και των διαχωριστών του ελαίου είναι απλός. 
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Εικόνα 4.  Διαγραμματική απεικόνιση μονάδας υδροαπόσταξης, όπου το φυτικό υλικό είναι βυθισμένο 

στο νερό 

Τα έλαια που έχουν παραχθεί από υδροαπόσταξη σε γενικές γραμμές έχουν πιο σκούρο χρώμα και πιο 

έντονη οσμή, σε σχέση με τα έλαια που παράγονται μέσω των άλλων τεχνικών και κατά συνέπεια 

τείνουν να έχουν χαμηλότερη τιμή. Σε γενικές γραμμές τα μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής ξεπερνούν 

τα πλεονεκτήματά της, εκτός και αν η στόχευση είναι η γρήγορη (από το πρωτογενές στο τελικό προϊόν) 

διακίνηση του προϊόντος σε τοπικές αγορές. 

Στην απόσταξη νερού και ατμού η βασική διάταξη είναι όμοια με εκείνη της υδροαπόσταξης (Εικόνα 5). 

Το φυτικό υλικό στοιβάζεται πάνω σε μία σχάρα πάνω από το νερό που βράζει. Η χωρητικότητα του 

όγκου του δοχείου μειώνεται, παρόλα αυτά μπορεί να επιτευχθεί πυκνότερη τοποθέτηση του φυτικού 

υλικού λόγω του ότι δεν είναι βυθισμένο στο νερό. Τα πλεονεκτήματα της απόσταξης νερού και ατμού, 

σε σχέση με την υδροαπόσταξη, είναι τα ακόλουθα: 

• Υψηλότερη απόδοση  

• Τα συστατικά του ελαίου είναι λιγότερο ευαίσθητα στην αλλαγή λόγω της υγρασίας και της θερμικής 

αγωγιμότητας της θερμικής πηγής του δοχείου 

• Η επιστροφή ατμού στο δοχείο ελαχιστοποιείται  

• Είναι ευκολότερο να παράγεται σταθερή ποιότητα ελαίου  

• Ταχύτερη διαδικασία και ενεργειακά οικονομικότερη 
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Εικόνα 5. Διαγραμματική απεικόνιση μίας μονάδας απόσταξης νερού-ατμού με προστατευτικό 

διαχωριστικό, ώστε να αποτρέπει την άμεση επαφή του νερού με το φυτικό υλικό που βρίσκεται πάνω 

σε πλέγμα. 

 

Η απόσταξη με ατμό είναι η διαδικασία απόσταξης φυτικού υλικού, με τον ατμό να παράγεται έξω από 

το δοχείο, σε έναν αυτόνομο λέβητα (Εικόνα 6). Όπως και στη διαδικασία ατμού και νερού, το φυτικό 

υλικό στηρίζεται σε ένα διάτρητο πλέγμα πάνω από την είσοδο του ατμού. Τα οφέλη και τα 

μειονεκτήματα της απόσταξης με ατμό είναι τα εξής:  

• Η ποσότητα και η ποιότητα του ατμού μπορούν να ελεγχθούν.  

• Μειωμένος κίνδυνος θερμικής βλάβης, καθώς η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει γενικά τους 100°C.  

• Η πιο κοινή διαδικασία για την εξαγωγή αιθέριων ελαίων σε μεγάλη κλίμακα.  

• Αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο εκχύλισης στις βιομηχανίες ενισχυτικών γεύσης και αρώματος.  

• Είναι απαραίτητα πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια και αν η παραγωγή αποτελείται από χαμηλής τιμής 

έλαια, ο χρόνος απόσβεσης μπορεί να φτάσει και τα δέκα χρόνια. 

• Απαιτεί υψηλότερο επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων  για το χειρισμό των επισκευών και της συντήρησης  
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Εικόνα 6. Διαγραμματική απεικόνιση μιας μονάδας απόσταξης με ατμό.  

 

Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος απόσταξης πρέπει να ληφθούν υπόψη ένα σύνολο θεμάτων:    

 Τοποθεσία  

• Προσβασιμότητα σε κατάλληλο νερό 

• Πηγή ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, λέβητας  

• Εύκολη πρόσβαση για τη μεταφορά  

• Γενικό και εξειδικευμένο προσωπικό  

• Εγγύτητα με το χώρο παραγωγής του πρωτογενούς φυτικού υλικού 

• Πρόσβαση σε κατασκευαστές και καταστήματα για την επισκευή των μηχανημάτων   

• Περιβαλλοντική χωροθέτηση, διαχείριση αποβλήτων  

  

Ποσότητα του φυτικού υλικού που μπορεί να επεξεργαστεί σε έναν κύκλο εργασιών   

• Μέγεθος δοχείων   

• Είδος φυτού 

• Περιεχόμενο σε έλαια   

• Ημερήσια ποσότητα και φυσική κατάσταση του φυτικού υλικού 

• Συχνότητα προμήθειας του φυτικού υλικού  
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• Απαιτούμενη προεπεξεργασία (τεμαχισμός, θραύση, κονιορτοποίηση και διάλυση)  

• Χρόνος γεμίσματος και αδειάσματος του δοχείου 

• Ικανότητα αποθήκευσης του φυτικού υλικού πριν από την απόσταξη σε περίπτωση κακοκαιρίας 

• Απόρριψη αποβλήτων μετά την απόσταξη 

  

Δοχείο απόσταξης    

• Το σχέδιο καθορίζεται από τη μέθοδο απόσταξης 

• Ιδανικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι  

• Το μέγεθος καθορίζεται από τη χωρητικότητα του λέβητα  

• Ο χρόνος απόσταξης επηρεάζεται από το ύψος του φορτίου, την παροχή και την πίεση ατμού 

• Εύκολο γέμισμα και άδειασμα   

 

Λέβητας     

• Πρέπει να παράγεται αρκετή ποσότητα ατμού, ώστε να γίνεται αποτελεσματική απομάκρυνση του 

ελαίου από το φυτό 

• Χαμηλή πίεση (κορεσμένος ατμός) ή υπό πίεση (ξηρός ατμός) 

• Πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς για το σχεδιασμό, τις επισκευές και τη συντήρηση 

 

 Συμπυκνωτής    

• Ο ρόλος του συμπυκνωτή είναι να μετατρέπει τους ατμούς του ελαίου και του νερού σε υγρό 

• Δύο βασικοί τύποι: σπειροειδής σωλήνας ή πολλαπλός σωλήνας 

• Ο πολλαπλός σωλήνας είναι δύσκολος στην κατασκευή και χρειάζεται τρεχούμενο νερό, αλλά έχει 

καλύτερη θερμική αγωγιμότητα, δε δημιουργεί πίεση και έχει υψηλή απόδοση στη χρήση νερού 

• Ο σπειροειδής σωλήνας είναι εύκολος στην κατασκευή, χρειάζεται μία δεξαμενή νερού και 

σποραδική χρήση τρεχούμενου νερού, αλλά έχει χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα, κίνδυνο 

ανάπτυξης υψηλής πίεσης κατά τη διάρκεια της απόσταξης και χαμηλότερη απόδοση στη χρήση νερού  

 

Διαχωριστής ελαίου   

• Ο σχεδιασμός του διαχωριστή εξαρτάται από την πυκνότητα του ελαίου (εάν είναι <1 το έλαιο είναι 

ελαφρύτερο από το νερό και επιπλέει, αν είναι >1 είναι βαρύτερο από το νερό και βυθίζεται). Μόνο 

μερικά έλαια ξύλου και ρίζας είναι βαρύτερα από το νερό 
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• Μεγάλη χωρητικότητα, ώστε τα σωματίδια ελαίου να σχηματίζουν σταγονίδια και να διαχωρίζονται 

ευκολότερα από το νερό (συνιστάται τουλάχιστον ένας χρόνος κατακράτησης τεσσάρων  λεπτών στο 

διαχωριστή πριν από τη ροή)  

• Ο έλεγχος της θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του διαχωρισμού 

• Εξειδικευμένη τεχνική για το σχεδιασμό, καθώς ο διαχωρισμός παίζει καίριο ρόλο στην ποιότητα του 

τελικού προϊόντος  

 

Αποθήκευση    

• Σύστημα φιλτραρίσματος του διαχωρισμένου ελαίου   

• Αποθήκευση σε δοχεία που απομονώνουν το φως 

• Μέθοδος απομάκρυνσης διαλυμένου νερού (φιλτράρισμα σε κλίνη άνυδρου θειικού νατρίου ή ψύξη) 

• Απομάκρυνση υπολειμμάτων και διαλυμένου οξυγόνου 

 

Όπου είναι δυνατόν, το δοχείο, ο συμπυκνωτής και ο διαχωριστής πρέπει να είναι κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο ατσάλι. Όσων αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να ληφθεί μέριμνα σχετικά 

με την πρόσβαση σε κατασκευαστές, εξοπλισμό και δεξιότητες, κατά το σχεδιασμό του συστήματος 

απόσταξης. Η πλειοψηφία των αιθέριων ελαίων επιπλέει στο νερό, δηλαδή η πυκνότητά τους είναι <1, 

αλλά υπάρχουν μερικά έλαια ξύλου και ρίζας που είναι βαρύτερα από το νερό. Ο διαχωρισμός των 

ελαίων, των οποίων η πυκνότητα είναι κοντά σε εκείνη του νερού, ή όπου το έλαιο περιλαμβάνει ένα 

κύριο συστατικό η πυκνότητα του οποίου είναι >1 ενώ τα υπόλοιπα συστατικά έχουν <1, είναι αρκετά 

δύσκολος. Η διάταξη και η λειτουργία του διαχωριστή πρέπει να είναι εξειδικευμένη για το έλαιο που 

εξάγεται.  Εκτός από την απόσταξη με ατμό, για ιδιαίτερες καλλιέργειες και ακριβά μπαχαρικά, η 

εκχύλιση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας διαλύτες και διοξείδιο του άνθρακα, καθώς αυτά δίνουν 

τη δυνατότητα για τυποποιημένα εκχυλίσματα υψηλής ποιότητας χωρίς προσμίξεις. Τεχνικές που 

περιλαμβάνουν υπερκρίσιμα υγρά ή εξαγωγή με αέρια, αρχίζουν να γίνονται πιο διαδεδομένες λόγω 

προβλημάτων που προκύπτουν από κατάλοιπα διαλυτών στα τρόφιμα. 

 

Εκχύλιση 

Η εκχύλισης αποτελεί βασική λειτουργία στην παρασκευή βοτανικών παρασκευασμάτων και 

αναφέρεται στη μαζική διάχυση των διαλυτών, στοχευόμενων ουσιών από ένα αδιάλυτο φυτικό 

στερεό στο περιβάλλον του. Εν συντομία, η εκχύλιση μπορεί να περιγραφεί με τα ακόλουθα στάδια: 

μεταφορά του διαλύτη σε σωματίδια, εκρόφηση ενώσεων από το φυτικό υπόστρωμα, διάλυση των 

διαλυτών ουσιών στο διαλύτη και μεταφορά των διαλυμένων μορίων στο κυρίως υγρό. Επειδή οι 

διαλυμένες ουσίες ή τα φυτοχημικά είναι διαφορετικής φύσεως, η επιλογή του κατάλληλου διαλύτη 

και η τεχνική εκχύλισης είναι κρίσιμες για τα βοτανικά παρασκευάσματα. Μια πληθώρα τεχνικών είναι 

διαθέσιμες, όπως υγρό-στερεό, υπερκρίσιμο υγρό, υγρού υπό πίεση και εκχύλιση μέσω ζεστού νερού 

υπό πίεση. 
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Εκχύλιση υγρού-στερεού (Solid-liquid extraction, SLE) 

Οι συμβατικές μέθοδοι εκχύλισης στερεού-υγρού (SLE) περιλαμβάνουν την έγχυση, την απόσταξη, τη 

διύλιση και τη διήθηση, οι οποίες συνήθως εκτελούνται σε ατμοσφαιρική πίεση με οργανικούς 

διαλύτες. Στις Η.Π.Α τα φυτοχημικά προϊόντα εκχυλίζονται με διαλύτες, γενικά θεωρούμενους, 

ασφαλείς (GRAS), όπως νερό, ακετόνη, μεθανόλη, μεθυλενογλυκόλη, οξικό αιθυλεστέρα, διχλωριούχο 

αιθυλένιο, ισοπροπιλική αλκοόλη, μεθυλενοχλωρίδιο και εξάνιο. Λόγω των διαφορών τους στην 

πολικότητα, διάφοροι διαλύτες παρουσιάζουν διαφορετική επιλεκτικότητα ως προς τις ενώσεις-

στόχους. Η επιλογή του κατάλληλου διαλύτη εξαρτάται από τη διαλυτότητα και την πολικότητα της 

ένωσης-στόχου όσων αφορά την εκχύλιση υγρού-στερεού. Αν επιλεχθεί η συγκεκριμένη τεχνική, 

πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων 

οργανικών διαλυτών από τα εκχυλίσματα. Η εκχύλιση υπερφορίνης από το βάλσαμο με 50 και 100% 

αιθανόλη απέδωσε 21 και 64% αντίστοιχα της συνολικής ανακτήσιμης ποσότητας. Η εκχύλιση της 

υπερφορίνης δεν ήταν εφικτή όταν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά νερό ως διαλύτης. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας  από 40 σε 60°C δε βελτίωσε την απόδοση της βελτίωσης [15]. Αν και δε 

δίνονται αποδόσεις, οι γλυκοζίτες της φλαβονόλης και οι τερπενικές τριαλακτόνες εξάγονται από 

αποξηραμένα φύλλα Ginkgo biloba με μείγμα ακετόνης και νερού πριν συμπυκνωθούν, ξηραθούν και 

ανασυσταθούν με αιθανόλη.  Οι ιριδοειδείς γλυκοσίδες, catalpol και aucubin εκχυλίστηκαν από φύλλα 

Veronica Iongifolia με μεθανόλη, αιθανόλη, 2-προπανόλη και αιθέρα. Οι αποδόσεις σε catalpol ήταν 0.8 

± 0.1, 0.4 ± 0.1, 0.2 ± 0.0 και 0 ± 0.0 mg/g ξηρού βάρους και οι αποδόσεις σε aucubin ήταν 0.6 ± 0.1, 0.3 

± 0.1, 0.2 ± 0.0 και 0 ± 0.0 mg/g ξηρού βάρους αντίστοιχα. Η χρήση αιθανόλης, μεθανόλης, 

ακετονυτριλίου και ακετόνης για την εκχύλισης silybinin A από πόρους γαϊδουράγκαθου απέδωσε 

αντίστοιχα 4.0 ± 0.1, 1.5 ± 0.1, 1.5 ± 0.1 and 2.0 ± 0.1 mg/g ξηρού βάρους. Ο Gafner και οι συνεργάτες 

του  ανάφεραν συνολική ανάπτυξη σαπωνινών από ρίζες P. quinquefolius της τάξης του 61.7 ± 0.1, 59.4 

± 0.5 and 51.5 ± 0.2 mg/g ξηρού βάρους για εκχύλιση με αιθανόλη 50%, αιθανόλη-γλυκερίνη-νερό 

(20:40:40) και 65% γλυκερίνης, αντίστοιχα. Οι ανακτήσεις  ιριδοειδών γλυκοζιδίων, φλαβονιλιγάνης και 

σαπωνινών απεικονίζουν τη σημασία της επιλογής διαλύτη στην εκχύλιση υγρού-στερεού. 

 

Εκχύλιση υπερκρίσιμου υγρού (Supercritical fluid extraction, SFE) 

Η εκχύλιση υπερκρίσιμου υγρού (SFE) βασίζεται κυρίως στην ισχύ διαλυτοποίησης υγρών, τα οποία 

διατηρούνται πάνω από το κρίσιμο σημείο τους. Τα υπερκρίσιμα υγρά έχουν τις ικανότητες  μεταφοράς 

μάζας όπως τα αέρια και διαλυτοποίησης όπως τα υγρά. Η πολύ χαμηλές επιφανειακές τάσεις τους 

διευκολύνουν την εισχώρηση σε ουσίες με μικροπόρους, όπως τα φυτικά υποστρώματα. Στην SFE η 

πυκνότητα συνδέεται με την ισχύ διαλυτοποίησης. Αυξήσεις στην ισχύ διαλυτοποίησης μπορούν να 

επιτευχθούν με το χειρισμό δύο παραμέτρων: θερμοκρασία, πίεση. Αλλά οι εναλλαγές αυτών των 

παραμέτρων δεν έχουν πάντοτε ως αποτέλεσμα αυξημένες αποδόσεις.  Στη βιομηχανία φυτικής 

εκχύλισης, το διοξείδιο του άνθρακα είναι συνήθως ο διαλύτης για την SFE που επιλέγεται, λόγω 

χαμηλής τοξικότητας, χημικής αδράνειας και ευκολίας ανάκτησης. Εντούτοις, πρέπει να αναφερθούν 

δύο μειονεκτήματα: υψηλό κόστος εξοπλισμού και ότι η τεχνική δεν είναι κατάλληλη για όλα τα 
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φυτοχημικά. Παρόλα αυτά, για ορισμένα φυτοχημικά, η εκχύλιση SFE-CO₂ είναι η κύρια τεχνική που 

χρησιμοποιείται. Τα συνολικά v-3 λιπαρά οξέα που εξάγονται από καφέ φύκια (Sargassum 

hemiphyllum) μέσω  SFE-CO₂ στα 37.9 MPa και 50°C ήταν 16.2 ± 1.3 mg/g ξηρού βάρους, σε σύγκριση 

με 13.1 ± 1.3 mg/g ξηρού βάρους, όταν εκχυλίστηκαν με τη χρήση Soxhlet με μείγμα χλωροφόρμιου-

μεθανόλης. Παρόμοιες συνολικές συγκεντρώσεις βιταμίνης Ε, περίπου 22mg/g ξηρού βάρους, 

ανακτήθηκαν είτε με τη χρήση SFE-CO₂ σε 27.6 MPa και σε 40°C, ή με SLE με μείγμα χλωροφορμίου-

μεθανόλης. Οι διεργασίες SFE-CO₂ μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση τροποποιητών, όπως η 

προσθήκη της αιθανόλης μπορεί να αυξήσει την πολικότητα του CO₂. Κατά την επεξεργασία των 

φυτοχημικών του G. biloba, ο συνδυασμός μιας πρώιμης εκχύλισης με 70% αιθανόλη, ακολουθούμενη 

από SFE-CO₂ με 5% αιθανόλη ως τροποποιητή σε 300 MPa και 60°C απέδωσε 2.1% τερπενοειδή και 

φλαβονοειδή, ενώ η s SLE με χλωροφόρμιο και ακετόνη απέδωσε 1.8%. Ωστόσο, για ορισμένες 

κατηγορίες ενώσεων, η προσθήκη τροποποιητή δεν αυξάνει την ανάκτηση. Για παράδειγμα, η 

υπερικίνη και τα φλαβονοειδή δεν μπόρεσαν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας SFE-CO₂ από βιομάζα 

βάλσαμου. Έχει επίσης αναφερθεί ότι η  SFE-CO₂ με μείγματα αιθανόλης δε μπόρεσε να διαλύσει 

cichoric ή polyphenolics από βιομάζα E. Purpurea. Επιπλέον η προσθήκη τροποποιητών μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα. Η παρουσία ενός τροποποιητή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη κρίσιμη 

θερμοκρασία, με αποτέλεσμα θερμική υποβάθμιση. Για παράδειγμα, για ναπαραμείνει στην 

υπερκρίσιμη περιοχή του διαγράμματος φάσης CO₂ αναμεμειγμένο με 10% μεθανόλη, πρέπει να 

διατηρηθεί σε 7.446 MPa στους 60°C. Ωστόσο, όταν αυξάνεται η συγκέντρωση μεθανόλης κατά 5%, οι 

παράμετροι λειτουργίας της SFE-CO₂ πρέπει να αυξηθούν στα 7.476 MPa και 73.48°C. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας μπορεί να ευνοήσει την υποβάθμιση ορισμένων φυτοχημικών. Επιπλέον, ο 

τροποποιητής μπορεί να συμπυκνώνεται κατά την αποσυμπίεση και να αφήνει οργανικό υπόλειμμα, 

υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα της  SFE-CO₂ ως μία φιλική προς το περιβάλλον 

μέθοδο εκχύλισης.  

 

Εκχύλιση με υγρό υπό πίεση (Pressurized liquid extraction, PLE) 

Η εκχύλιση με υγρό υπό πίεση (PLE), επίσης γνωστή και ως επιταχυνόμενη εκχύλιση με διαλύτη, 

αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και χρησιμοποιεί οργανικούς διαλύτες σε πιέσεις περίπου 14MPa και 

θερμοκρασίες εκχύλισης μεγαλύτερες από το σημείο ζέσεως του διαλύτη. Λόγω της πίεσης και των 

θερμοκρασιών ίσων ή μεγαλύτερων του σημείου ζέσεως του καταλύτη, η PLE έχει τα εξής 

πλεονεκτήματα: μικρούς χρόνους εκχύλισης, χαμηλή κατανάλωση διαλύτη και υψηλή απόδοση 

εκχύλισης. Η βελτιωμένη απόδοση μέσω της PLE οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: η διαλυτότητα 

των διαλυμένων ουσιών αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του διαλύτη, οι υψηλές 

θερμοκρασίες του διαλύτη οδηγούν σε μεγαλύτερο βαθμό διάχυσης και καλύτερες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ διαλυτής ουσίας και διαλύτη. Η εκχύλιση της υπερικίνης από το βάλσαμο, χρησιμοποιώντας PLE 

σε 14 MPa, στους 60°C και μεθανόλη παρήγαγε 3.5mg/g ξηρού βάρους σε σύγκριση με 2.8mg/g ξηρού 

βάρους σε εκχύλιση Soxhlet. 
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