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Εισαγωγή 

 
Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα φαρμακευτικά φυτά από την αρχαιότητα και οι ερευνητές 
ανακαλύπτουν διαρκώς περισσότερες πληροφορίες για  τη σχέση μεταξύ φυτών και ανθρώπου. 

Τα φαρμακευτικά φυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και είναι παρόντα σε 
αναρίθμητες μορφές. Τα φυτά αυτά χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για φάρμακα, καλλυντικά, 
αρώματα, εντομοκτόνα και σε διάφορες βιομηχανίες. Επίσης από ορισμένα φαρμακευτικά φυτά 
παράγονται αιθέρια έλαια και χρησιμοποιούνται  στην αρωματοποιία. 

Σε γενικές γραμμές, παράγονται ουσίες από διάφορα μέρη των φαρμακευτικών φυτών, όπως ρίζες, 
στέλεχος, φλοιός, φύλλα, λουλούδια, φρούτα και σπόρους.» Οι χημικές ουσίες που προέρχονται από 
αυτά τα μέρη είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά ιατρικά σχήματα, 
για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Τελικά, ως φαρμακευτικά φυτά ορίζονται «όλα τα ανώτερα φυτά 
που φέρονται να έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες». Είτε οι ιδιότητες αυτές  σχετίζονται με την υγεία, είτε 
τα φυτά έχουν αποδειχθεί ως χρήσιμα φάρμακα κατά τα δυτικά πρότυπα, ή  περιέχουν συστατικά που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαρμάκων. 

Η ζήτηση για φαρμακευτικά φυτά αυξάνεται λόγω της αυξανόμενης αναγνώρισης των φυσικών 
προϊόντων,  που δεν είναι ναρκωτικά,  δεν έχουν παρενέργειες, είναι εύκολα διαθέσιμα σε προσιτές 
τιμές και συχνά είναι η μόνη θεραπευτική προσέγγιση. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για καλλιέργεια 
φαρμακευτικών φυτών γίνεται προοδευτικά όλο και πιο προφανής  ώστε να ικανοποιήσει τις 
θεραπευτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων. 

Η συγκομιδή και η μετασυλλεκτική επεξεργασία των φαρμακευτικών φυτών θεωρούνται κρίσιμα στάδια 
όσον αφορά την επίδρασή τους στο τελικό προϊόν. Οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη συγκομιδή 
και μετά τη συγκομιδή μπορούν να είναι τόσο απλές όσο η τυπική ξήρανση, αλλά μπορούν επίσης να 
είναι περίπλοκες, να απαιτούν με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εξελιγμένες μεθόδους απόσταξης και 
εκχύλισης. Σε κάθε βήμα αυτών των διαδικασιών, υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Αυτές οι παράμετροι μπορεί 
να είναι περιβαλλοντικοί, βιολογικοί, μηχανικοί, χημικοί παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν τα 
χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, με άμεσο αντίκτυπο στην αγοραία αξία του. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
ποιότητα και η ποσότητα του τελικού προϊόντος. 

Η ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με τη χρήση των φαρμακευτικών φυτών καθώς και η εξέλιξη της,  
αύξησαν την ικανότητα των φαρμακοποιών και των γιατρών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που 
προέκυψαν με την ανάπτυξη των επαγγελματικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν για τη 
διευκόλυνση της ζωής του ανθρώπου. 

Το ένα τέταρτο όλων των σύγχρονων φαρμάκων προέρχεται είτε άμεσα είτε έμμεσα από ανώτερα φυτά. 
Η αυξανόμενη χρήση αυτή των φαρμακευτικών φυτών, έχει οδηγήσει τον τελικό τους χρήστη το κοινό, 
σε αύξηση της ανησυχίας για την ασφαλή χρήση τους, αλλά και  τα πρότυπα ποιότητας που 
εφαρμόζονται από πολλές υγειονομικές αρχές, και φαρμακευτικές εταιρείες. Επομένως, είναι πολύ 
σημαντικό να καταλάβουμε γιατί ο ποιοτικός έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας είναι ουσιώδεις 
για την χρησιμοποίηση των φαρμακευτικών φυτών. Έχουν πρωταρχική σημασία για την ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του προϊόντος και είναι μια κρίσιμη διαδικασία στην 
φαρμακευτική βιομηχανία. 
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Για όσους θέλουν και βλέπουν την ανάγκη δημιουργίας επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών 
φυτών, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα βήματα του “Start-Up” στον τομέα αυτό. Για το λόγο αυτό  
περιγράφονται  έννοιες και αλληλοσυνδέονται με  θέματα όπως: πρώτες επιχειρηματικές ενέργειες, 
δυνατότητες για φαρμακευτικά φυτά, δεξιότητες, προετοιμασία, προκλήσεις, εργαλεία που χρειάζονται, 
ενδιαφέρον για φαρμακευτικά φυτά, απαιτήσεις, πελάτες, ομάδες στόχων, σχέδιο μάρκετινγκ, 
επιχειρηματικό μοντέλο, διεθνοποίηση και  παγκοσμιοποίηση. 

Οι ιατρικές συνταγές που βασίζονται σε ουσίες που προέρχονται από φυτά ή συνθετικά ανάλογα φυτών 
αντιπροσωπεύουν γενικά το 25% όλων των συνταγών. Τα τελευταία 40 χρόνια, η έρευνα για τα 
φαρμακευτικά φυτά δείχνει ότι αυτά ενεργούν με διαφορετικό τρόπο από τα σύγχρονα φάρμακα: το 
αποτέλεσμα δεν προέρχεται από μια μόνο βοτανική ένωση, αλλά είναι ένα συνεργικό αποτέλεσμα από 
πολλά συστατικά που δρουν ταυτόχρονα εναντίον πολλών παθήσεων. Οι χημικές μελέτες φυτικών 
φαρμάκων παρέχουν πληροφορίες για βασικές ουσίες οι οποίες μελετώνται περαιτέρω σχετικά με τη 
βιολογική και φαρμακολογική τους δράση. Σημαντικές είναι επίσης οι φαρμακευτικές ασυμβατότητες 
και οι φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις  που οφείλονται στην  πρακτική της συνταγογράφησης 
βοτάνων ως προσθήκη σε βασικά φάρμακα. Στις ήδη αναπτυγμένες κοινωνίες, ο κόσμος ανακαλύπτει 
ξανά τις αξίες  των παραδοσιακών θεραπειών και επομένως τη προτιμά την χρήση των φαρμακευτικών 
φυτών ως αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της καθημερινής τους ζωής και της γενικής κατάστασης της 
υγείας του. 
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“Οργανική καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών” 
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Διδακτική Ενότητα 1: Βιολογική καλλιέργεια των 
φαρμακευτικών φυτών – Συνθήκες βελτίωσης της 
παραγωγής. 

 Περίληψη 

Στην Ενότητα 1 αποκαλύπτονται τα βασικά στοιχεία της οργανικής καλλιέργειας των Θεραπευτικών 

Φυτών (ΘΦ): γενική ταξινόμηση των ΘΦ και οι ειδικοί όροι που σχετίζονται με την καλλιέργειά τους,  οι 
βασικοί όροι για την βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας ΘΦ-απαιτήσεις εδάφους, διατήρηση της 
φυσικής γονιμότητας του εδάφους,  κομποστοποίηση και λιπασματοποίηση με την χρήση 
γαιοσκωλήκων, χρήση βίο-λιπασμάτων, συγκαλλιέργεια, επίδραση των ΘΦ, σε δευτερογενείς 
μεταβολίτες ειδικού πρακτικού ενδιαφέροντος. 

 Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Με το τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει: 

 Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 

1. Να καθορίζει τους ακόλουθους όρους, φαρμακευτικό φυτό (ΘΦ), τους όρους που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητες καλλιέργειας των ΘΦ. 

2. Να κατηγοριοποιεί τα φυτικά φάρμακα ανάλογα με την βοτανική τους προέλευση, τα χημικά 
τους συστατικά, και την θεραπευτική τους δράση. 

3. Να συζητά τους διαφορετικούς παράγοντες(βελτίωσης της παραγωγής, περιβαλλοντικούς) 
που επηρεάζουν την βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ. 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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1.1. Ταξινόμηση των ΘΦ 

Από τα 250.000 ανώτερα είδη φυτών στη γη, περισσότερα από 80.000 έχει αναφερθεί ότι διαθέτουν 
τουλάχιστον κάποια φαρμακευτική αξία και περίπου 5.000 είδη έχουν συγκεκριμένη θεραπευτική αξία. 
Τα είδη αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το τμήμα που χρησιμοποιείται, τη συνήθεια, το ενδιαίτημα, τη 
θεραπευτική αξία κ.λπ., επιπροσθέτως,  της κοινής βοτανικής ταξινόμησης. 

1.2. Όροι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της καλλιέργειας και της συλλογής των ΘΦ 

Οι ορισμοί που εξηγούνται παρακάτω έχουν προσαρμοστεί από τους όρους που περιλαμβάνονται στο 
γλωσσάριο που συλλέγεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Το 
γλωσσάριο μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση http://www.fao.org/glossary/ 

Διάβρωση: η διαδικασία κατά την οποία το νερό ή ο άνεμος μετακινούν το έδαφος από  ένα σημείο 
σε ένα άλλο. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (IPM): η προσεκτική ενσωμάτωση των διαθέσιμων τεχνικών 
αντιμετώπισης των παρασίτων, που χρησιμοποιούνται για την μείωση ή την αποδυνάμωση του 
πληθυσμού των παρασίτων, τη διατήρηση των φυτοφαρμάκων και των άλλων παρεμβάσεων σε 
τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι οικονομικά αιτιολογημένα και αβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. 

Τοπική ποικιλία: μια πρώιμη, καλλιεργημένη μορφή ενός είδους, που εξελίχθηκε από έναν άγριο 
πληθυσμό και αποτελείται από ένα ετερογενές μίγμα γονότυπων. 

Γενετικοί πόροι φυτών: το αναπαραγωγικό ή πολλαπλασιαστικό φυτικό υλικό. 

Πολλαπλασιαστικό υλικό: κάθε δομή από την οποία δύναται να προέλθει ένα νέο φυτό με αγενή ή 
εγγενή αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των βολβών, των φύλλων, των οφθαλμών κ.λπ. 

Τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας (ΤΔΛ): μία εγκεκριμένη γραπτή διαδικασία που παρέχει 
οδηγίες για την εκτέλεση της λειτουργίας και την αειφορεία. 

1.3. Όροι σχετικοί με τα φυτικά φάρμακα: 

Μόλυνση: η ανεπιθύμητη εισαγωγή μη καθαρών ουσιών χημικής ή μικροβιολογικής φύσης ή ξένων 
ουσιών, μέσα ή πάνω σε κάποια πρώτη ύλη ή σε ένα ενδιάμεσο προϊόν κατά την παραγωγή, την 
δειγματοληψία, την συσκευασία ή την επανασυσκευασία, την αποθήκευση ή την μεταφορά. 

Διασταυρούμενη μόλυνση: η μόλυνση μίας πρώτης ύλης, ενός ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντος από 
μία άλλη πρώτη ύλη ή κάποιο προϊόν κατά τη διάρκεια της παραγωγής. 

1.4. Τα προϊόντα των φυτικών φαρμάκων 

Τα φυτικά φάρμακα περιλαμβάνουν βότανα, φυτικά υλικά, φυτικά σκευάσματα και τελικά φυτικά 
προϊόντα. 

Βότανα: περιλαμβάνουν το ακατέργαστο φυτικό υλικό, δηλαδή τα διάφορα μέρη των φυτών, όπως 
φύλλα, ρίζες, ριζώματα, βλαστός, ξύλο, μίσχος, σπόρος, φρούτα και άνθη, είτε αυτά είναι 

ολόκληρα, είτε τεμαχισμένα είτε κονιορτοποιημένα. 

http://www.fao.org/glossary/
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Φυτικά υλικά: αυτά αποτελούνται από βότανα, φρέσκους χυμούς, κόμμι, σταθερά έλαια, αιθέρια 
έλαια, ρητίνες και ξηρή σκόνη βοτάνων. Σε ορισμένες χώρες, για την επεξεργασία αυτών των 
υλικών, εφαρμόζονται τοπικές διεργασίες, όπως το άτμισμα, το ψήσιμο ή το ψήσιμο με μέλι, 
αλκοολούχα διαλύματα ή άλλα υλικά. 

Φυτικά σκευάσματα: αποτελούν τη βάση για την παρασκευή των τελικών προϊόντων από βότανα. 
Περιλαμβάνουν φυτικά υλικά θρυμματισμένα ή κονιορτοποιημένα, εκχυλίσματα, βάμματα ή έλαια 
βοτάνων. Τα φυτικά παρασκευάσματα, παράγονται με φυσικές ή βιολογικές διεργασίες, 
συμπεριλαμβανομένων της εκχύλισης, της κλασματοποίησης, του καθαρισμού, της συγκέντρωσης 
κλπ. Περιλαμβάνουν επίσης: 

 Τελικά φυτικά προϊόντα: αποτελούνται από φυτικά παρασκευάσματα που προερχόμενα από 
ένα ή περισσότερα βότανα. Στην δεύτερη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο όρος 
‘’μίγμα φυτικών προϊόντων’’. Τα τελικά φυτικά προϊόντα και τα μίγματα φυτικών προϊόντων, 
μπορεί να περιέχουν και άλλα έκδοχα πέρα από τα δραστικά συστατικά. 

 Φαρμακευτικά φυτικά υλικά: ένα φυτό (άγριο ή καλλιεργούμενο) που χρησιμοποιείται για 
θεραπευτικούς σκοπούς. 

1.5. Βιολογική καλλιέργεια ΘΦ: τα βασικότερα στοιχεία 

Τα συστατικά των ΘΦ χρησιμοποιούνται νωπά, αποξηραμένα ή επεξεργασμένα για διάγνωση, 
θεραπεία, πρόληψη, καθώς και για τη διατήρηση της υγείας και των φυσιολογικών λειτουργιών, τόσο 
των ανθρώπων όσο και των ζώων. Ο ουσιαστικός ρόλος των ΘΦ σε διάφορους κλάδους της 
βιομηχανίας, οδηγεί σε αύξηση της παραγόμενης βιομάζας. Η εφαρμογή μεθόδων οργανικής γεωργίας 
για τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των ΘΦ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η γεωργική παραγωγή, απαιτεί την εφαρμογή χημικών λιπασμάτων, τα 
οποία προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Η λύση αυτών των προβλημάτων βρίσκεται στην 
εφαρμογή της βιολογικής(οργανικής) γεωργίας(ΒΓ), η οποία αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα καλλιέργειας, βασισμένο σε οικολογικές αρχές. 
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Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα καλλιέργειας, που προσφέρει υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα. Η 
βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο απορρίπτει ή αποκλείει τη χρήση 
συνθετικών σκευασμάτων όπως: τεχνητά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα, ρυθμιστές ανάπτυξης και 
πρόσθετα ζωοτροφών. Ως εναλλακτικά αυτών, στη ΒΓ εφαρμόζεται μία σειρά σύγχρονων προληπτικών 
μεθόδων, για την διατήρηση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους, και τον άνευ χημικών, έλεγχο των 
ζιζανίων, των παρασίτων και ασθενειών, όπως: 

 Εναλλαγή των καλλιεργειών-Αμειψισπορά (συμπεριλαμβανομένων και των ψυχανθών) 

 Σωστή χρήση της κοπριάς 

 Ενεργοποίηση του πληθυσμού των ωφέλιμων  εντόμων(εντομοφάγα και παθογόνα των 
παρασίτων) 

 Συνεργασία των ειδών βλάστησης(μικτή καλλιέργεια δύο ή περισσοτέρων καλλιεργούμενων 
ειδών, στα ίδια αγροτεμάχια) 

 Έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές μεθόδους 

 Εφαρμογή καλά προσαρμοσμένων φυτικών ποικιλιών και φυλών ζώων σε σχετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες που προωθούν την αειφορία. 

1.6. Παραγωγή υψηλής ποιότητας ΘΦ με την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας 

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, και τα συστήματα συγκομιδής αυτοφυών ειδών, πρέπει να 
ενσωματώνεται στους κύκλους και την οικολογική ισορροπία στη φύση. Η βιολογική διαχείριση πρέπει 
να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες, την οικολογία, και τον πολιτισμό της κάθε περιοχής. 

 

 

 

Η χρήση βίο-λιπασμάτων είναι ένας οικολογικός τρόπος, για την διατήρηση της ενεργούς ανάπτυξης των 
φυτών και την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, στα συστήματα βιολογικής καλλιέργειας. Εκτός 
από την παροχή πλήρως συνεκτικών θρεπτικών ουσιών, με τη φυσική λίπανση των φυτών, επωφελείται 
ουσιαστικά και η βιοποικιλότητα. Έτσι, η εφαρμογή των βίο-λιπασμάτων πλεονεκτεί, βελτιώνοντας την 
ποιότητα και διατηρώντας τη συνολική υγεία του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές πτυχές στην ΒΓ: 
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 Οι αποδόσεις των καλλιεργειών που εφαρμόζεται η ΒΓ είναι συνήθως χαμηλότερες από εκείνες 
της συμβατικής(βιομηχανικής) γεωργίας. 

 Τα βιολογικά προϊόντα είναι περισσότερο δαπανηρά από αυτά της συμβατικής, βιομηχανικής 
γεωργίας (IFOAM, 2007). 

1.7. Βιολογική καλλιέργεια ΘΦ- συνθήκες βελτίωσης της παραγωγής 

Εδαφικές απαιτήσεις: 

Σύμφωνα με τον ορισμό, έδαφος είναι το επιφανειακό στρώμα της γης, διαμορφωμένο από την 
διάβρωση των πετρωμάτων. Το έδαφος σχηματίζεται λόγω της συνδυαστικής δράσης κλιματικών 
παραγόντων, όπως τα φυτά και οι μικροοργανισμοί. Το έδαφος πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες 
ποσότητες θρεπτικών ουσιών, οργανικής ύλης και άλλων στοιχείων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
βέλτιστη ανάπτυξη και ποιότητα των ΘΦ. Οι βέλτιστες συνθήκες του εδάφους, περιλαμβάνουν τον τύπο 
του εδάφους, τη διηθητικότητα του, το πορώδες του, την γονιμότητας και το pH του. Από τα 
χαρακτηριστικά αυτά εξαρτάται η επιλογή του καλλιεργούμενου φαρμακευτικού φυτού  ή/και το τμήμα 
του φυτού που θα χρησιμοποιηθεί. 

Τα φυτά εξαρτώνται από το έδαφος για την λήψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, την παροχή 
νερού και την στήριξή τους. Το έδαφος επηρεάζει τη βλάστηση των σπόρων, την ικανότητα των φυτών 
να μην πλαγιάζουν, τη μορφή των στελεχών τους, την σφριγηλότητα και την σκληρότητα τους, το βάθος 
του ριζικού τους συστήματος, τον αριθμό των ανθέων ανά φυτό, την αντοχή τους ξηρασία και την 
παγωνιά κ.λπ. 

 

 

Διατήρηση της φυσικής γονιμότητας του εδάφους για την καλλιέργεια ΘΦ 

Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν την βιολογική γεωργία, μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και 
την παραγωγικότητα, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία 
των ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να σταματήσει κάθε επιβλαβής δράση στην καλλιέργεια 
φυτών. 
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Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ΘΦ είναι οι 
κλιματικές και οι εδαφικές συνθήκες. Τα θεραπευτικά φυτά απαιτούν διαφορετικές κλιματολογικές 
συνθήκες για την βέλτιστη ανάπτυξή τους, ανάλογα με την προέλευσή τους. Στην πλειοψηφία τους τα 
ΘΦ απαιτούν ηλιόλουστες, αεριζόμενες τοποθεσίες που προστατεύονται από τους ισχυρούς ανέμους 
και τους όψιμους χειμερινούς παγετούς. Επιπλέον, το έδαφος που προορίζεται για την καλλιέργεια ενός 
ΘΦ πρέπει να είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Πρέπει να περιέχει Na, P, Cu, ιχνοστοιχεία, 
οργανική ουσία και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ΘΦ, σε απαραίτητες 
ποσότητες και συνδυασμούς. 

Η κομποστοποίηση του εδάφους 

Η κομποστοποίηση αντιπροσωπεύει μια βιολογική διεργασία, που περιλαμβάνει τη βιομετατροπή των 
οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, σε ένα υγιές, πλούσιο σε χούμο προϊόν(κόμποστ), το 
οποίο προορίζεται για εφαρμογή στο έδαφος, ως βελτιωτικό και ως οργανικό λίπασμα. Τα συστατικά 
του, επαναχρησιμοποιούνται, προκειμένου να παρέχουν βιολογικό έλεγχο έναντι των διαφόρων 
παθογόνων των φυτών. Τα υδατικά εκχυλίσματα του κόμποστ, είναι ικανά να αντικαταστήσουν τα 
συνθετικά μυκητοκτόνα. 

Η χρήση του κόμποστ, με σκοπό τη βελτίωση της δομής του εδάφους και τη γονιμότητα για την 
ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των ΘΦ, έχει μελετηθεί σε αρκετές περιπτώσεις. 

 

 

Η επίδραση του κόμποστ γαιοσκωλήκων(vermicompost) στην απόδοση των ΘΦ και στη σύνθεση 
δευτερογενών μεταβολιτών. 

Το Vermicompost περιλαμβάνει την πλειοψηφία των θρεπτικών συστατικών σε μορφές διαθέσιμες στα 
φυτά, όπως τα νιτρικά, τα φωσφορικά, το ανταλλάξιμο ασβέστιο και το διαλυτό κάλιο. Το Vermicompost, 
χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη επιφάνεια, που έχει πολλές μικρο-θέσεις για τη μικροβιακή 
δραστηριότητα και τη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών. Περιέχει διαφορετικούς μικροβιακούς 
πληθυσμούς-μύκητες, βακτήρια, ακτινομύκητες, ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών και άλλες ουσίες που 
προάγουν την ανάπτυξη, οι οποίες παράγονται από μια μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών. Άλλα 
προϊόντα όπως οι κυτοκίνες και οι αυξίνες, παράγονται από τους γαιοσκώληκες. Η διεργασία αυτή 
λαμβάνει χώρα στα οργανικά απόβλητα. Επίσης, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χουμικών ενώσεων στο 
vermicompost, και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των φυτών, είναι παρόμοια με εκείνη των 
ρυθμιστών ανάπτυξης ή των ορμονών που εφαρμόζονται στο έδαφος. 
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Τα πολυτιμότερα θρεπτικά συστατικά είναι το ανταλλάξιμο ασβέστιο και το διαλυτό κάλιο, τα οποία 
προκαλούν αύξηση στην ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση των καλλιεργειών. Επίσης, τα 
ευεργετικά αποτελέσματα του vermicompost είναι εμφανή και στις καλλιέργειες των κηπευτικών και 
των αγρονομικών καλλιεργειών. Το vermicompost είναι πλούσιο σε μακρό και μικρό-στοιχεία, τα οποία 
ευθύνονται για τις αυξημένες αποδόσεις πολλών καλλιεργειών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Άλλες 
σημαντικές ενώσεις είναι φαινολικές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ομάδα δευτερογενών 
μεταβολιτών 

Η επίδραση των βίο-λιπασμάτων στην περιεκτικότητα αιθέριων ελαίων και στην απόδοση των ΘΦ. 

α) Μυκορριζικοί μύκητες 

Οι μυκοριζικοί μύκητες, είναι ευεργετικοί μικροοργανισμοί, και θεωρούνται βίο-λιπάσματα. Η ανάπτυξη, 
η υγεία και η εγκατάσταση των χερσαίων φυτών εξαρτάται άμεσα από αυτούς τους μύκητες, οι οποίοι 
προωθούν την υλοποίησή των  παραπάνω. Η βελτιωμένη παραγωγικότητα των φυτών, που στις ρίζες 
τους υπάρχουν οι υφές του μύκητα, οφείλεται στη διευκόλυνση της πρόσληψης των δυσκίνητων 
θρεπτικών ουσιών, όπως ο φώσφορος, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός. Πιστεύεται ότι η ανθεκτικότητα 
έναντι των βιοτικών και των αβιοτικών παραγόντων που προκαλούν στρες, συνδέεται με την επίδραση 
των μυκορριζικών υφών,  στην πρόκληση της παραγωγής φυτικών ορμονών. 

 

β) Μικροοργανισμοί διαλυτοποίησης του φωσφόρου 

Ένας άλλος τύπος βίο-λιπασμάτων, που έχουν την ικανότητα να διαλυτοποιούν τις οργανικές και τις 
ανόργανες ενώσεις φωσφόρου, με την παραγωγή οργανικού οξέος ή ενζύμου φωσφατάσης, είναι οι 
μικροοργανισμοί διαλυτοποίησης του φωσφόρου. Αυτά τα βακτήρια δρουν συνεργατικά με 
μυκορριζικούς μύκητες και ο συν-εμβολιασμός τους οδηγεί σε καλύτερη απορρόφηση του νερού και των 
μεταλλικών στοιχείων του εδάφους, ενώ αυξάνει και ο ρυθμός ανάπτυξης του φυτού ξενιστή. Βρέθηκε 
ότι στα φυτά στο στάδιο της βλαστικής τους  ανάπτυξης, είχαν περισσότερες πιθανότητες αποικισμού 
των ριζών τους από μυκητιακές υφές, σε σύγκριση με εκείνες στα στάδια της άνθησης ή της 
καρποφορίας. Επίσης, τα ποώδη φυτά παρουσίασαν μεγαλύτερο αποικισμό στο ριζικό τους σύστημα, σε 
σύγκριση με τα θαμνώδη και τα ξυλώδη φυτά. Έτσι, η επίδραση των μυκόρριζων, στη περιεκτικότητα και 
στη σύνθεση του αιθέριου ελαίου των θεραπευτικών φυτών, έδειξε ότι ο εμβολιασμός με τους μύκητες 
αυτούς, αυξάνει την περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου στους σπόρους, και βελτιώνει την ποιότητα 
του. 
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γ) Βακτηριακά βίο-λιπάσματα 

Ορισμένα βακτήρια, ωφελούν τα φυτά με ενώσεις που προάγουν την ανάπτυξη και παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διαλυτοποίηση του φωσφόρου. Η δραστικότητα αυτών των μικροοργανισμών σχετίζεται με τις 
απαιτήσεις φυτών σε φώσφορο στην περιοχή του ριζικού συστήματος. Ο εμβολιασμός του εδάφους με 
μείγμα βακτηρίων, εξασφαλίζει την ισορροπημένη διατροφή των φυτών. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται βελτίωση της απορρόφησης του αζώτου και του φωσφόρου από τις ρίζες, λόγω του 
κύριου μηχανισμού αλληλεπίδρασης μεταξύ της διαλυτοποίησης του φωσφόρου και των 
αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων. 

Μελέτες σχετικά με τη συμβιωτική σχέση μεταξύ βακτηρίων και φυτών, έχουν διεξαχθεί κυρίως σε 
δημητριακά και χορτοδοτικά φυτά. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με αυτό το φαινόμενο 
στην καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών. Ωστόσο, ο εμβολιασμός του Azotobacter στο Rosmarinus 
officinalis προκάλεσε την αύξηση της συγκέντρωσης της φυτικής ουσίας. Η χρήση των βίο-λιπασμάτων 
του Azospirillum και του Azotobacter στο θεραπευτικό φυτό Salvia officinalis προκάλεσε αύξηση του 
ύψος του, της ξηρής μάζας αλλά και του υγρού του βάρους. Σε άλλη μελέτη, τα επίπεδα βιομάζας και 
αλκαλοειδών του Catharanthus roseus παρουσιάστηκαν ενισχυμένα, καθώς τα φυτά εμβολιάστηκαν με 
βακτήρια Pseudomonas florescence  κάτω από συνθήκες στρες, λόγω έλλειψης νερού. Επιπλέον, η 
χρήση των βιολογικών λιπασμάτων είχε ως αποτέλεσμα, μία σημαντική αύξηση της ανάπτυξης των 
φυτών Thymus vulgaris. Ακόμα, η αύξηση της ανάπτυξης των ΘΦ μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι 
τα βακτήρια διαλυτοποίησης φωσφόρου, βοηθούν τα φυτά να απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά από 
το εδαφικό διάλυμα σε ταχύτερους ρυθμούς από ότι τα μη εμβολιασμένα φυτά, με αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση περισσότερου Ν, Ρ και Κ στα φύλλα. Ο εμβολιασμός του Hibiscus sabdariffa με ένα μείγμα 
βίο-λιπασμάτων βελτίωσε τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης του φυτού. Παρόμοια αποτελέσματα 
παρατηρήθηκαν σε μερικά άλλα ΘΦ όπως το Nigella sativa, το Ammi visnaga και το Salvia officinalis. 
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Η υψηλότερη απόδοση αιθέριου ελαίου και καμαυζολένης ανά εκτάριο χαμομηλιού αποκτήθηκε από 
φυτά τα οποία εμβολιάστηκαν με βακτήρια διαλυτοποίησης φωσφόρου (8600 g) και δέχτηκαν αγωγή με 
νιτροξίνη(923 g). Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι τα βίο-λιπάσματα μπορούν να θεωρηθούν άξιοι 
αντικαταστάτες των χημικών λιπασμάτων στην παραγωγή χαμομηλιού. Παρόμοια αποτελέσματα 
αναφέρονται για την επίδραση του Azospirillum, του Azotobacter και των βακτηρίων διαλυτοποίησης 
του φωσφόρου στο θεραπευτικό φυτό Majorana hortensis. Ακόμα, παρόμοιο θετικό αποτέλεσμα έχει 
αναφερθεί και για τους δείκτες βλάστησης, όπως το ποσοστό και η ταχύτητα βλάστησης, η βιωσιμότητα 
και το μήκος των ριζών και των στελεχών του Ocimum sanctum και του Ofania somniferum. Πολλές 
μελέτες αναφέρουν τα οφέλη των μικροοργανισμών στη βελτίωση της ανάπτυξης και της απόδοσης των 
ΘΦ. Εκτός από τη δέσμευση του αζώτου, το Azospirillum βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών, μέσω της 
δημιουργίας διεγερτικών ενώσεων που προκαλούν αύξηση της πρόσληψης του νερού και των 
θρεπτικών , καθώς και την απόδοση των φυτών. Έτσι, τα σημαντικότερα βακτήρια που διεγείρουν 
ανάπτυξη, είναι το Azospirillum, το Azotobacter και το Pseudomonas. Εκτός από τη βιολογική δέσμευση 
του αζώτου και τη διαλυτοποίηση του φωσφόρου του εδάφους, επιπλέον, επηρεάζουν σημαντικά και 
την σύνθεση των ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, όπως είναι η αυξίνη, η γιβεριλίνη και η κυτοκινίνη 
και βελτιώνουν την απόδοση των φυτών. Το Azotobacter είναι επίσης σε θέση να παράγει 
αντιμυκητιακές ενώσεις που καταπολεμούν τους παθογόνους μύκητες που προσβάλουν τα φυτά και 
αυξάνουν τη βιωσιμότητα και τη βλάστηση των φυτών. Συνεπώς,  με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η 
συνολική ανάπτυξη των φυτών. 

Συγκαλλιέργεια θεραπευτικών φυτών 

Η "συγκαλλιέργεια" αντιπροσωπεύει ένα ειδικό σύστημα καλλιέργειας που χαρακτηρίζεται από την 
ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων φυτικών ειδών. Το φαινόμενο αυτό είναι μια χρήσιμη 
προσέγγιση, που στοχεύει στην ενίσχυση των αποδόσεων ενός ή όλων των ειδών, χάρη στο 
χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος καλλιέργειας, που είναι η μείωση των ζιζανίων και των 
παρασίτων. Ως εκ τούτου, η τεχνική της συγκαλλιέργειας, είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσει τους 
κινδύνους της παραγωγής. Αυτό το σύστημα πλεονεκτεί λόγω της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ των ειδών 
που συνεργάζονται. 
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Ωστόσο, η συγκαλλιέργεια στα ΘΦ είναι σπάνιο φαινόμενο. Η αξιολόγηση της απόδοσης και της 
ποιότητας κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας σε διάφορα αγροδασικά συστήματα έδειξε ότι η εισαγωγή 
των βοτάνων στα αγροδασικά αυτά συστήματα, μπορεί να προωθήσει τη βιοποικιλότητα και να 
βελτιώσει το εισόδημα. 

Μια πρόσθετη ανησυχία για τον δυνητικό ρόλο των ΘΦ σε συστήματα συγκαλλιέργειας, οφείλεται στη 
χρήση μιας βιώσιμης προσέγγισης της καλλιέργειας τέτοιων ειδών. Ακόμα, γίνεται προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό, ορισμένα αρωματικά φυτά από τα οποία παράγονται έλαια, δηλ. 
Artemisia annua L., Coriandrum sativum L., Chamomilla recutita R., Foeniculum vulgare Μ. και Anethum 
sowa Kurtz. 

Καλλιέργεια κάλυψης 

Σε αυτή τη μέθοδο καλλιέργειας, τα φυτά καλλιεργούνται στα υπολείμματα της προηγούμενης 
συγκομιδής, χωρίς να αφήνουν κενό στο έδαφος. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου ‘’χλοοτάπητα’’, η 
ανάπτυξη μειώνεται. 

1.8.  Η επίδραση των οργανικών και των βιολογικών λιπασμάτων στους  δευτερογενείς 
μεταβολίτες των θεραπευτικών φυτών 

Έρευνες στα ΘΦ έχουν δείξει ότι η μέγιστη απόδοση και η καλύτερη ποιότητα των δευτερογενών 
μεταβολιτών, επιτυγχάνεται με τη χρήση των οργανικών λιπασμάτων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν 
ότι η χρήση των βακτηρίων διαλυτοποίησης του φωσφόρου  και δέσμευσης του αζώτου στην 
μαντζουράνα, οδηγούν στην αύξηση της απόδοσης της σε αιθέρια έλαια. Αυτά τα βακτήρια αυξάνουν 
την περιεκτικότητα ελαίου του φυτού, λόγω της αύξησης του αριθμού των εκκρίσεων των αδένων, και 
της βιοσύνθεσης των μονοτερπενίων. Φαίνεται από τα αποτελέσματα, ότι η αύξηση του διαθέσιμου 
φωσφόρου στο έδαφος μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης Α (28%) και της 
συνολικής χλωροφύλλης (19%). 

Στο θεραπευτικό φυτό βίγκα(Caharanthus roseus), που είχε γίνει εμβολιασμός με το βακτήριο 
Pseudomonas flurescence, αυξήθηκε η παραγωγή βιομάζας και η περιεκτικότητα των αλκαλοειδών του 
φυτού, όταν αυτό βρισκόταν υπό συνθήκες στρες. 

Αναφέρεται, ότι η αύξηση της απόδοσης λόγω χρήσης των βιολογικών λιπασμάτων, οφείλεται στην 
περιεκτικότητα τους σε οργανική ύλη, στην αυξημένη ικανότητα συγκράτησης των εδαφικών υδάτων, 
στη βελτιωμένη δραστηριότητα των φυτικών ορμονών, στην αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών 
συστατικών από τα φυτά και γενικά στη βελτιωμένη χημική και φυσική δομή των υπολειμμάτων των 
φυτών. 
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Διδακτική Ενότητα 2: Περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν τη βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ-οικολογική 
ανεκτικότητα 

 Περίληψη 

Στην Ενότητα 2 συζητούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την οργανική καλλιέργεια 
των ΘΦ, και η οικολογική τους ανοχή, δηλαδή, το φως, η θερμοκρασία, η υγρασία της ατμόσφαιρας, το 
υψόμετρο, η βροχόπτωση, η παροχή νερού και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αναφέρεται επίσης η 
σημασία των γενετικών χαρακτηριστικών των ΘΦ και ο χειρισμός τους για μία επιτυχημένη καλλιέργεια. 

 Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Με το τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει: 

 Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 

1. Να συζητά τους διαφορετικούς παράγοντες(βελτίωσης της παραγωγής, περιβαλλοντικούς) 
που επηρεάζουν την βιολογική καλλιέργεια των ΘΦ. 

2. Να εξηγεί την οικολογική ανοχή των ΘΦ  
3. Να εκτιμά την σημασία των γεννετικών χαρακτηριστικών των ΘΦ και την εφαρμογή αυτοών 

των κριτηρίων για καλλιεργητικούς σκοπούς 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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Είναι πολλοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την καλλιέργεια των ΘΦ. Οι 
σημαντικότεροι μεταξύ αυτών, είναι οι εξής: 

2.1 Το φως: 

Το φως, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρησιμοποιήσιμης ενέργειας, μετά την ενέργεια των 
χημικών δεσμών στις χημικές ενώσεις, και τη μόνη εξωτερική πηγή ενέργειας, στην οποία οφείλεται η 
συντήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Για τα φυτά - είναι η μόνη πηγή ενέργειας. Το φως επηρεάζει τη 
φωτοσύνθεση, το άνοιγμα και το κλείσιμο των στομάτων, τις κινήσεις των φυτών, τη βλάστηση των 
σπόρων, την ανθοφορία και την ανάπτυξη των φυτών, όπως πχ. ο σχηματισμός των κονδύλων. Εκτός 
από αυτές τις βασικές φυσιολογικές διεργασίες, το φως διεγείρει και την συσσώρευση σημαντικών 
συστατικών των ΘΦ. Για παράδειγμα, ο ξηρός ηλιόλουστος καιρός αυξάνει το ποσοστό των γλυκοσίδων 
στη δακτυλίδα, και των αλκαλοειδών στη Μπελαντόνα. 

2.2 Η θερμοκρασία: 

Η θερμοκρασία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει την καλλιέργεια των ΘΦ. Σημαντικές 
διακυμάνσεις αυτής, από τη βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, οδηγώντας ακόμα και στον θάνατο των κυττάρων 
των ΘΦ. Για παράδειγμα, μείωση της θερμοκρασίας σε τιμές γύρω στο μηδέν, ειδικά όταν η μείωση 
αυτή είναι ξαφνική, έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό των κρυστάλλων πάγου στους μεσοκυττάριους 
χώρους του φυτού. Ως επακόλουθο, το νερό βγαίνει από τα κύτταρα και τελικά τα φυτά πεθαίνουν λόγω 
της ξηρασίας και της αφυδάτωσης. Επίσης, οι παγοκρύσταλλοι βλάπτουν και μηχανικά τα κύτταρα. Η 
απορρόφηση νερού μειώνεται όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και το ανεπαρκές ελεύθερο νερό 
στο κύτταρο, απειλεί τις φυσιολογικές μεταβολικές διεργασίες σε αυτό. 

Από την άλλη, η μέτρια αύξηση της θερμοκρασίας διεγείρει την ανάπτυξη φυτών και αυξάνει τον ρυθμό 
φωτοσύνθεσης. Επίσης, ο ρυθμός αναπνοής αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

2.3 Η ατμοσφαιρική υγρασία: 

Εξ ορισμού, οι ατμοί νερού στον αέρα ονομάζονται ‘’ατμοσφαιρική υγρασία’’. Ορατές μορφές υγρασίας 
αποτελούν τα σύννεφα και η ομίχλη. Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής υγρασίας, είναι η εξάτμιση του 
νερού από την επιφάνεια της γης και η διαπνοή από τα φυτά. Η υγρασία επηρεάζει σημαντικά τη ζωή 
των φυτών και το κλίμα. Η εξάτμιση του νερού, η συμπύκνωση και η κατακρήμνισή του εξαρτώνται από 
τη σχετική υγρασία. Η υγρασία επηρεάζει τη δομή, τη μορφή, και τη διαπνοή όλων των φυτών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ΘΦ. 

2.4 Υψόμετρο: 

Το υψόμετρο είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την καλλιέργεια των ΘΦ. Στην 
πραγματικότητα, το υψόμετρο περιορίζει την ανάπτυξη των ΘΦ. Με την αύξηση του υψομέτρου, η 
θερμοκρασία και η ατμοσφαιρική πίεση μειώνονται, ενώ η ταχύτητα του ανέμου, η σχετική υγρασία και 
η ένταση του φωτός αυξάνονται. 

Κάποια ΘΦ μπορούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε, η καλλιέργεια τους να είναι εφικτή σε μεγάλα 
υψόμετρα, μερικά από αυτά είναι: η βαλεριάνα, η αγγελική, η μέντα, το μελισσόχορτο, το 
βαλσαμόχορτο, η κολλιτσίδα και η εχινάκεα. Το χαμηλό υψόμετρο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται εντός 
μεσογειακής επιρροής, είναι πολύ βολικό για την καλλιέργεια ειδών όπως το θυμάρι, η σάλβια, η 
λεβάντα και το δεντρολίβανο. Σε ένα τέτοιο υψόμετρο, είναι καλύτερη η ποιότητα, και μεγαλύτερη η 
απόδοση του εκχυλισμένου αιθέριου ελαίου. 



20 

 

Έτσι, το υψόμετρο είναι ένας περιβαλλοντικός παράγοντας που αλληλοσυνδέει διάφορους δείκτες που 
καθορίζουν τις κλιματικές συνθήκες σε μια οικολογική θέση. 

2.5  Ύψος Βροχής: 

Οι βροχοπτώσεις είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την καλλιέργεια των ΘΦ. Η 
κύρια πηγή νερού για το έδαφος είναι το νερό των κατακρημνίσεων. Οι βροχοπτώσεις και οι 
χιονοπτώσεις έχουν μεγάλη επίδραση στις κλιματικές συνθήκες. Το νερό από τις βροχοπτώσεις 
καταλήγει στα ποτάμια και τις λίμνες, και στην συνέχεια ένα μέρος του, διηθείται και περνά υπόγεια 
ύδατα ενώ το υπόλοιπο εξατμίζεται. Τα στοιχεία του εδάφους διαλύονται στο νερό και στη συνέχεια 
απορροφώνται από τα φυτά. Το νερό επηρεάζει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ΘΦ, καθώς και τη 
φυσιολογία τους. Η συνεχής βροχή, μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των υδατοδιαλυτών ουσιών των 
φύλλων και των ριζών με απόπλυση. Το φαινόμενο αυτό, είναι γνωστό ότι εμφανίζεται σε μερικά φυτά 
που παράγουν γλυκοσίδες και αλκαλοειδή. 

2.6  Παροχή νερού: 

Ο τόπος καλλιέργειας είναι μεγίστης σημασίας, για την ανάπτυξη μιας δεδομένης κουλτούρας όσον 
αφορά την σωστή άρδευση της. Είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο σχηματισμός ελών, ή στάσιμων 
υδάτων. Τα ΘΦ δεν μπορούν να καλλιεργηθούν σε εδάφη βαρέως τύπου, τα οποία κατακρατούν 
μεγάλες ποσότητες νερού. 

Ανάλογα με την παροχή του νερού, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εδάφους: 

1. Υψηλή παροχή νερού: άρδευση( με ψεκαστήρες) ή μεγάλος όγκος βροχοπτώσεων, 
2. Χαμηλή παροχή ύδατος: ξηρή γη (άρδευση με σταγόνες). 

Το κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια των ΘΦ, είναι το έδαφος που κυριαρχεί στις ξηρές ζώνες. Έχει 
αποδειχθεί, ότι σε ένα τέτοιο τύπο εδάφους, η ποιότητα και η ποσότητα των αιθέριων ελαίων στα φυτά, 
είναι υψηλότερη από ό, τι σε αυτά που αναπτύσσονται σε αρδευόμενες περιοχές. Για παράδειγμα, αυτό 
εντοπίζεται στην καλλιέργεια της λεβάντας, του θυμαριού, του δενδρολίβανου και του βαλσαμόχορτου. 
Επιπροσθέτως, έχουν καταγραφεί καλές αποδόσεις και σε καλλιέργεια κύμινου, άνηθου, και 
γλυκάνισου. 

Το αρδευόμενο χώμα είναι κατάλληλο για καλλιέργεια ορισμένων ειδών, όπως η μέντα, ο βασιλικός, ο 
δυόσμος και η βαλεριάνα, που χρησιμοποιούνται είτε ολόκληρα, είτε μόνο τα φύλλα τους ή η ρίζα τους. 

2.7 Η σημασία της πολυπλοειδίας των φυτών - οικολογικές παράμετροι 

Τα φυτικά κύτταρα που περιέχουν δύο σειρές χρωμοσωμάτων, που παράγονται κατά τη γονιμοποίηση, 
από την ένωση μίας σειράς που προέρχεται από τη γύρη και μίας σειράς που βρίσκεται στον ύπερο, 
ονομάζονται διπλοειδή και συμβολίζονται με το "2n". Ο όρος πολυπλοειδία εφαρμόζεται σε φυτά με 
περισσότερες από δύο σειρές χρωμοσωμάτων στα κύτταρα. Όταν υπάρχουν τέσσερεις σειρές, τα φυτά 
περιγράφονται ως τετραπλοειδή και συμβολίζονται με το "4n". 

Η τετραλιποειδία, προκαλείται με τη θεραπεία με κολχικίνη, η οποία αναστέλλει τον σχηματισμό της 
ατράκτου κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης, έτσι ώστε τα διαιρεμένα χρωμοσώματα να μην 
είναι ικανά να διαχωριστούν και να μεταβούν στα θυγατρικά κύτταρα. Οι δύο σειρές χρωμοσωμάτων 
παραμένουν σε ένα κύτταρο, και η διαδικασία αυτή, οδηγεί στον σχηματισμό τετραπλοειδών φυτών. 

Η θεραπεία με κολχικίνη μπορεί να εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους. Εκτός αυτού, όλες οι 
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θεραπείες εξαρτώνται, από τα αποτελέσματα που επέφεραν στον μεριστωματικό ιστό. Για παράδειγμα, 
οι σπόροι μπορούν να βυθιστούν σε αραιό διάλυμα κολχικίνης. Εναλλακτικά, τα σπορόφυτα, το χώμα 
γύρω από αυτά ή οι νεαροί βλαστοί μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία με διάλυμα κολχικίνης. Η 
τετραπλοειδία, χαρακτηρίζεται από το αυξημένο μέγεθος των κόκκων γύρης και των στοματών, και από 
το άθροισμα των χρωμοσωμάτων στα ριζίδια. Αυτά τα εύρωστα και υγιή τετραλοειδή φυτά διαθέτουν 
κάποια οικολογικά πλεονεκτήματα, καθώς καλλιεργούνται εύκολα, και έχουν καλές αποδόσεις. 

 

 

 

 

 

2.8 Κληρονομικότητα, ποικιλία και οικολογία 

Μετάλλαξη: 

Οποιαδήποτε κληρονομήσιμη αλλαγή στη δομή ενός γονιδίου σε ένα χρωμόσωμα ή μία αλλαγή στον 
αριθμό των χρωμοσωμάτων υποδηλώνεται ως μετάλλαξη. Οι μεταλλάξεις των φυτών μπορούν να 
ταξινομηθούν ανάλογα με τον τρόπο που αυτές προκαλούνται(αυθόρμητες και επαγόμενες 
μεταλλάξεις), το χρόνο της φαινοτυπικής τους εμφάνισης(υπολειπόμενες και κυρίαρχες μεταλλάξεις), 
τον τύπο των κυττάρων που επηρεάζουν(σωματικές και βλαστικές μεταλλάξεις), τον τύπο του γενετικού 
υλικού που επηρεάζουν(χρωμοσωμικές, γονιδιωματικές και σημειακές μεταλλάξεις) και τους 
μηχανισμούς δράσης (προς τα εμπρός, πίσω και κατασταλτική μετάλλαξη). 

Ορισμένοι παράγοντες, που ονομάζονται μεταλλαξογόνοι ή μεταλλαξιογόνοι παράγοντες, μπορούν να 
επάγουν τεχνητά τις μεταλλάξεις. Οι βασικοί τύποι μεταλλαξιογόνων παραγόντων ταξινομούνται ως 
φυσικοί και χημικοί μεταλλαξιογόνοι παράγοντες. 
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Υβριδισμός: 

Το υβρίδιο είναι το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος ή της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόμοιων φυτών 
με επιθυμητά γονίδια ή γονότυπους που συγκεντρώνονται σε ένα άτομο. Ο υβριδισμός είναι η 
διαδικασία μέσω της οποίας σχηματίζονται τα υβρίδια. Το υβρίδιο είναι ένας οργανισμός, ο οποίος 
προκύπτει από τη διασταύρωση δύο ειδών ή ποικιλιών που διαφέρουν σε ένα τουλάχιστον σύνολο 
χαρακτηριστικών. 

Ο υβριδισμός μεταξύ των ομόζυγων ειδών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί κατά το πέρασμα αρκετών 
γενεών, οδηγεί στην ετεροζυγωτία, που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη σφριγηλότητα, τις καλύτερες 
διαστάσεις ή άλλα χαρακτηριστικά των φυτών. 

Η διαδικασία για την παραγωγή υβριδίων, μεταξύ των οποίων και θεραπευτικών φυτών, περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα βήματα: 

1. Η επιλογή των γονέων: μεταξύ των δύο γονέων που θα επιλεγούν, τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να 
είναι τόσο αποδεκτός, όσο και να ανήκει αποδεδειγμένα σε μία τοπική ποικιλία. 

2. Τεχνητή αρρενοστειρότητα: η διαδικασία απομάκρυνσης των στημόνων ή των ανθήρων, ή η 
θανάτωση των κόκκων γύρης ενός λουλουδιού, χωρίς να επηρεάζονται τα θηλυκά αναπαραγωγικά 
όργανα. Η αρρενοστειρότητα είναι απαραίτητη για τα αμφιφυλόφιλα λουλούδια. 

3. Κάλυψη: αμέσως μετά την αρρενοστειρότητα, τα λουλούδια ή οι ταξιανθίες εσωκλείονται σε 
κατάλληλου μεγέθους σάκους, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία, διασταυρούμενη επικονίαση. 

4. Επικονίαση: ώριμη, γόνιμη  και βιώσιμη γύρη, τοποθετείται στο δεκτικό στίγμα του υπέρου. 

5. Η ανάπτυξη των φυτών της F1 γενεάς(πρώτης γενεάς): Η επικονίαση ακολουθείται από την 
γονιμοποίηση, η οποία καταλήγει στο σχηματισμό των σπόρων. Οι ώριμοι σπόροι της  F1 γενεάς 
συλλέγονται, ξηραίνονται και αποθηκεύονται. Αυτοί οι σπόροι καλλιεργούνται και παράγουν τα F1 
υβρίδια- εύρωστα και υγιή. 
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2.9 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: 

Φυσιολογικά, οι ηλιακές ακτίνες φτάνουν στη γη και η θερμότητα ακτινοβολείται πίσω στο διάστημα. 
Ωστόσο, όταν η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα αυξάνεται στην ατμόσφαιρα, σχηματίζεται ένα 
παχύ στρώμα που εμποδίζει την διαφυγή της θερμότητας στο διάστημα. Κατά συνέπεια, η ατμόσφαιρα 
θερμαίνεται και η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτή είναι μία περιγραφή του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Στο πρόσφατο παρελθόν, η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκε από 290 
ppm σε 330 ppm, εξαιτίας της κοπής των δασών και της υπερβολικής καύσης των ορυκτών καυσίμων. Ο 
ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αναμένεται 
να προκαλέσει σημαντική αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 
δύο ή τρεις βαθμούς, θα προκαλούσε την τήξη των πολικών πάγων,  πλημμύρες στις παράκτιες 
περιοχές, αλλαγή στον υδρολογικό κύκλο, καθώς και την βύθιση των νησιών. Τα αέρια που οφείλονται 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια 
του αζώτου, οι χλωροφθοράνθρακες κ.λπ. 
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Διδακτική Ενότητα 3: Εισαγωγή των προστατευόμενων και 
των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών ΘΦ στην 
καλλιέργεια-επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα 

 Περίληψη 

Η Ενότητα 3 ασχολείται με την εισαγωγή προστατευόμενων και απειλούμενων ΘΦ στην καλλιέργεια, 
καθώς και οι επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα. Εξετάζεται η επίδραση των λανθασμένων 
καλλιεργητικών πρακτικών στην παραγωγή και  το αντίκτυπο τους στην απόδοση των ΘΦ, καθώς και η 
καλλιέργεια τους σε εμπορικά αγροκτήματα και ιδιωτικές εκτάσεις. Αναφέρονται επίσης οι κύριες 
προκλήσεις στην  διαδικασία της προστασίας των πολύτιμων φαρμακευτικών φυτών, και η δυναμική 
διάσωση των απειλούμενων ειδών με γνώμονα την παραγωγή τους. 

 Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Με το τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος πρέπει: 

 Να γνωρίζει, να κατανοεί και να κατέχει επαγγελματικές ικανότητες: 

1. Να εντοπίζει την διαφορά ανάμεσα στα αυτοφυή και τα καλλιεργούμενα φυτά, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. 

2. Να εξηγεί τις διαφορετικές μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας και  διατήρησης των 
φαρμακευτικών φυτών. 

3. Να αποτιμά τις κύριες προκλήσεις στην προστασία των πολύτιμων ΘΦ 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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3.1 Εισαγωγή 

Τα θεραπευτικά φυτά (ΘΦ) είναι χρήσιμοι φυσικοί πόροι, των οποίων η υπερβολική εκμετάλλευση 
μπορεί να προκαλέσει την έλλειψη των διαφόρων βοτάνων και την μειωμένη ανάπτυξη ορισμένων 
ειδών στη φύση. Για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη αναζήτηση για αυτά τα φυτά, καθίσταται κρίσιμη 
η διατήρηση των προαναφερθέντων ειδών, είτε με καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας είτε με μέτρα 
διατήρησης των δασών και της αειφόρου χρήσης τους. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση, στην καλλιέργεια 
των θεραπευτικών φυτών ως συνηθισμένες καλλιέργειες, αντί της συλλογής τους από την άγρια φύση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βοτανική τους ταυτότητα, η γενετική τους βελτίωση, η ποιότητα και η 
διαρκής διαθεσιμότητα τους. 

3.2  Αυτοφυή ή καλλιεργούμενα φυτά 

Από την αρχή της γεωργίας, επικράτησε η άποψη, ότι η φαρμακευτική αποτελεσματικότητα των άγριων 
φυτών μειώνεται ή εξαφανίζεται μετά την καλλιέργεια τους. Το ζήτημα σχετικά με τα αυτοφυή, έναντι 
των καλλιεργούμενων φυτών είναι τόσο παλιό, όσο και η εφαρμογή της ίδιας της γεωργίας. Θεωρητικά, 
η καλλιέργεια άγριων φυτικών ειδών συνδέεται με τη μείωση της γονιδιακής δεξαμενής, και κάποιες 
φορές πολύ δραστικά. Στην πραγματικότητα όμως, ανάλογα με τον τρόπο πολλαπλασιασμού του φυτού 
και τον αριθμό των ατόμων που παράγονται κατά τη διάρκεια της αρχικής επιλογής από την φύση, 
διακυβεύεται η ικανότητα προσαρμογής του φυτού σε ποικίλες συνθήκες και η ικανότητά του να 
παραμείνει υγιές. 

Επίσης, η βιοποικιλότητα μπορεί να επηρεαστεί, και να επηρεάσει την ποιότητα των φυτών. Γενικά, το 
οικοσύστημα χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τη δημιουργία των κατάλληλων γεωργικών συνθηκών. Η 
πλειονότητα των συμβατικών γεωργικών πρακτικών μειώνει τον πληθυσμό και τον αριθμό των ειδών 
των μικροοργανισμών του εδάφους. Δεδομένου ότι η διατροφή των φυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού εκατομμυρίων (μικρό)οργανισμών, οι οποίοι ζουν στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον, η μείωση της βιοποικιλότητας της μικροχλωρίδας στο περιβάλλον, επηρεάζει 
άμεσα την υγεία των φυτών. 

3.3 Η επιρροή των λανθασμένων καλλιεργητικών πρακτικών 

Το ζήτημα "αυτοφυές ή καλλιεργούμενο" εκτυλίσσεται πολύ βαθιά και καθιστά αναγκαία την αλλαγή της 
αντίληψης της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Σε αυτή την περίπτωση, η δραστηριότητα του 
ανθρώπινου πληθυσμού έχει επηρεάσει τον άγριο οικότοπο, πολλά θεραπευτικά φυτά σπανίζουν ή 
βρίσκονται υπό εξαφάνιση, και πολλοί θεωρούν την καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών ως ένα 
οικολογικό πρόβλημα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της διαδικασίας της καλλιέργειας, εισήχθη ένα φάσμα πρακτικών, από 
την προ-γεωργική συλλογή των φυτών, έως τη βιομηχανική γεωργία υψηλής τεχνολογίας. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η βιοποικιλότητα στο γεωργικό οικοσύστημα δεν συσχετίζεται με τον 
βαθμό εκβιομηχάνισης. Εάν μια καλλιέργεια διαθέτει την ελάχιστη γενετική ποικιλομορφία, μπορεί 
εύκολα να εξαλειφθεί από ένα είδος θηρευτή. 

Η τάση του ανθρώπου προς την παραγωγή κέρδους, έχει ως επακόλουθο την αδιαφορία του για τις 
αρχές της φύσης, κάτι που μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές συνέπειες για αυτόν. Όλες οι πρακτικές 
που ακολουθούνται για την απόκτηση γρήγορου κέρδους στη βιομηχανική γεωργία δεν βασίζονται στην 
λογική. Πρόκειται για μία πρακτική που βασίζεται στην γενεαλογική αναπαραγωγή και τη 
μονοκαλλιέργεια, στην συστηματική εξάλειψη των μικροοργανισμών λόγω της χρήσης χημικών 
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λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων, στη γενετική μηχανική κλπ. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
σπόρων των εταιριών, προκάλεσε την συνεχή απώλεια βιοποικιλότητας κατά τον περασμένο αιώνα. 
Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά, είναι απαραίτητη η κατανόηση των φυσικών απαιτήσεων 
της καλλιέργειας των φυτών. Η πρόκληση αυτή, περιλαμβάνει την συνειδητοποίηση και  τον σεβασμό 
προς τις φυσικές διεργασίες, και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της εφαρμογής των 
επιστημονικών ευρημάτων. 

3.4 Η καλλιέργεια των ΘΦ σε εμπορικά και ιδιωτικά αγροκτήματα 

Η καλλιέργεια των ΘΦ σε κοινοτικές εκτάσεις είναι καθιερωμένη. Υπάρχει επίσης καλή τεχνογνωσία 
επεξεργασίας και μάρκετινγκ. Παρέχεται εύκολη πρόσβαση στους απαραίτητους για την καλλιέργεια 
πόρους, καθώς και στις διεθνείς και παραδοσιακές αγορές. Επιπλέον, η φύση ορισμένων από αυτές τις 
καλλιέργειες να αντέχουν στις διάφορες καιρικές συνθήκες, συνεισφέρει στην απόκτηση ενός καλού 
εισοδήματος από αυτές τις δραστηριότητες. Ωστόσο, η καλλιέργεια των ΘΦ σε εμπορική κλίμακα δεν 
είναι τόσο μεγάλη όσο χρειάζεται. 

Η ζήτηση για θεραπευτικά φυτά είναι αρκετά μεγάλη και συνεχίζει αυξάνεται με γοργό ρυθμό. Η 
προσφορά τέτοιου φυτικού υλικού, δεν είναι τόση, όση απαιτείται από τη βιομηχανία φαρμάκων. Μία 
χρήσιμη προσέγγιση για την κάλυψη αυτής της ανεπάρκειας, για τη διεύρυνση και την ενίσχυση της 
προσφοράς τους, είναι η καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών σε ιδιωτικά αγροκτήματα. Εκτός αυτού, 
πολλές φαρμακευτικές εταιρείες συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς μέσω συμβολαιακών 
προγραμμάτων καλλιέργειας, παρέχοντας το αρχικό φυτικό υλικό και την τεχνογνωσία για την 
εγκατάσταση και την ανάπτυξη της. 

Η καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτικών ειδών από τους αγρότες σε ιδιωτικά αγροκτήματα, 
θεωρήθηκε χρήσιμη σε πολλές περιοχές, διότι αυξάνεται το εισόδημα και δημιουργούνται νέες θέσεις 
απασχόλησης. Τα είδη φυτών που καλλιεργούνται είναι κυρίως γηγενή είδη, καθώς και κάποια εντελώς 
νέα για την περιοχή είδη. 

Διάφορες μελέτες περιπτώσεων με την συμμετοχή παραγωγών και κατασκευαστών φαρμάκων, 
αναφέρουν τους σημαντικότερους παράγοντες, που δικαιολογούν την ανάγκη για την καλλιέργεια των 
θεραπευτικών φυτών σε εμπορική κλίμακα. Οι κυριότεροι είναι οι εξής: 

• Το αξιοσημείωτο εύρος της ζήτησης και οι σταθερές οικονομικές προβλέψεις για ολοένα 
αυξανόμενη ζήτηση. 

• Οι πολιτισμικά ενσωματωμένες καλλιεργητικές πρακτικές. 
• Το καλύτερο εισόδημα των παραγωγών από την καλλιέργεια των ΘΦ σε αντίθεση με άλλες 

καλλιέργειες. 
• Η καλύτερη απόδοση που έχει η καλλιέργεια των θεραπευτικών φυτών συγκριτικά με άλλες 

καλλιέργειες, δεδομένου ότι η καλλιέργεια των ΘΦ απαιτεί λιγότερες  εισροές και είναι 
ευκολότερη. 

• Τα ΘΦ διατίθενται σε εγγυημένες αγορές και τιμές. 
• Η καλλιέργεια των ΘΦ δημιουργεί καλύτερες θέσεις εργασίας από τις εποχιακές καλλιέργειες. 

Ωστόσο, είναι συχνά απαραίτητες ειδικές επενδύσεις για την έναρξη της παραγωγής, και η 
απόδοση της επένδυσης είναι λιγότερο προβλέψιμη. 

Είναι προφανές ότι η καλλιέργεια των ΘΦ τόσο στις εμπορικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όσο και στα 
ιδιωτικά αγροκτήματα είναι απαραίτητη, αφενός για την κάλυψη της ζήτησης πρώτων υλών καλής 
ποιότητας στη βιομηχανία, και αφετέρου για τη διατήρηση της ταυτότητας των ειδών. Οι παραγωγοί 
των ΘΦ και οι υπεύθυνοι μεταποίησης τους, σε γενικές γραμμές συμφωνούν ότι υπάρχουν ευκαιρίες 
μάρκετινγκ, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν, και είναι σαφώς 
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αναγκαία η αύξηση της υποστήριξης από τους κρατικούς φορείς. 

Τα κύρια προβλήματα είναι: 

 Έλλειψη ειδικών, εμπορικά κατασκευασμένων μηχανημάτων. 

 Έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ξήρανσης. 

 Έλλειψη εμπορικά διαθέσιμων σπόρων υψηλής ποιότητας(καλλιέργειες υψηλής απόδοσης) 

 Έλλειψη γνώσης σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων καλλιεργειών(ιδιαίτερα των 
απαιτήσεων τους σε λίπασμα), 

 Έλλειψη εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων/παρασιτοκτόνων και τεχνικών συγκομιδής. 

 Τα εμπορικά προβλήματα συχνά υπερβαίνουν τη σκοπιμότητα των καλλιεργητικών πρακτικών 
λόγω εμπορικών αιτιών. 

3.5 Μέθοδοι διατήρησης 

Για την αντιμετώπιση των πιθανών κίνδυνων και απειλών για τα είδη ΘΦ, χρησιμοποιούνται 
διαφορετικές μέθοδοι. Πρόκειται για τεχνικές διατήρησης in situ και ex situ. Η μέθοδος συντήρησης 
καθορίζεται από τις βιολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε είδους και τις πηγές των πρώτων υλών. 
Σύμφωνα με την πηγή των πρώτων υλών, τα είδη των ΘΦ έχουν χωριστεί σε τρεις ομάδες: τα επαρκή, τα 
περιορισμένα και τα ανεπαρκή. 

 Τα είδη με επαρκείς πηγές πρώτης ύλης, χρησιμοποιούνται όπως όλα τα κοινά είδη. 

 Τα ευρέως διαδεδομένα είδη χαρακτηρίζονται από μεγάλη φαινοτυπική ποικιλομορφία, αλλά 
διαθέτουν ανεπαρκείς πηγές πρώτης ύλης. Οι άγριοι πληθυσμοί αυτών των ειδών δεν 
απειλούνται στο φυσικό τους περιβάλλον. Εντούτοις, έχει εισαχθεί η δειγματοληψία των 
ποικιλιών τους, για την εξασφάλιση της περαιτέρω χρήση τους στην αναπαραγωγή. 

 Τα είδη με ανεπαρκείς πηγές πρώτων υλών και περιορισμένη οικολογική προσαρμογή είναι 
δύσκολο να καλλιεργηθούν. Σε αυτά τα είδη συμπεριλαμβάνονται σπάνια και απειλούμενα είδη 
φυτών. 

3.6 Προκλήσεις στη διατήρηση των θεραπευτικών φυτών 

3.6.1 Βελτίωση της διατήρησης των θεραπευτικών φυτών μέσω της γεωργίας 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η βιομηχανική γεωργία εξαπλώθηκε έντονα, και κατά συνέπεια και η 
κατανόηση των αναγκαίων αλλαγών στο πλαίσιο φυσικής πολιτικής. Η ανάπτυξη της οικολογίας κατά το 
δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, συνέβαλε στην αλλαγή των απόψεων του ανθρώπου για τη φύση. Το έργο 
των επιστημόνων οικολογίας και των δημιουργών καινοτομιών στην οικολογική γεωργία, προσφέρει μια 
σειρά πρακτικών γνωστές ως Φυσική Καλλιέργεια. 

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια των πολυετών φυτών για τρόφιμα που ονομάζεται 
‘’Permaculture’’("μόνιμη γεωργία"). Η μόνιμη γεωργία και άλλες οικολογικές πρακτικές λογίζουν το 
φυσικό περιβάλλον ως ένα βασικό χαρακτηριστικό διατήρησης της βιοποικιλότητας, και της ικανότητας 
του συστήματος να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Μία φυσική κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί και σε μικρής κλίμακας εκτάσεις, όπως σειρές από 
αυτοφυείς θάμνους που χωρίζουν τα χωράφια, ή λωρίδες άγριων ειδών μεταξύ των σειρών της 
καλλιέργειας· ένα μικτό σύστημα καλλιέργειας. Εν τω μεταξύ, στη σημερινή εποχή, η αναδημιουργία 
του φυσικού περιβάλλοντος έχει μετατραπεί σε εργαλείο για καινοτομίες. 
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3.6.2 Η διατήρηση και η αναδημιουργία του φυσικού περιβάλλοντος 

Τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζονται έντονα  οι έννοιες της αξίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, 
προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο μεμονωμένα τα είδη, συνεισφέρουν στο γενικό 
σύνολο. Έχει αποδειχθεί, ότι οι αλληλεπιδράσεις μιας ευρείας ποικιλίας ειδών δημιουργούν ένα 
δυναμικό, αυτορυθμιζόμενο σύστημα που το ίδιο δίνει ζωή από μόνο του. Έτσι, φαίνεται πως η ζωή 
προσελκύει ζωή. Η παρουσία "παρασίτων", δεν επηρεάζει τα υγιή φυτά και η ισορροπία του 
συγκεκριμένου αυτού οικοσυστήματος, προσεγγίζει εκείνη που λαμβάνει χώρα στο άγριο φυσικό 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η υπάρχουσα καταστροφή του οικοτόπου  των ΘΦ καθώς και άλλες 
συσχετιζόμενες απειλές παγκοσμίως, θέτουν το ζήτημα του τρόπου συντήρησης της διατήρησης του 
οικοτόπου, αποφεύγοντας την περαιτέρω καταστροφή.  

Επομένως, είναι απαραίτητος ο ορισμός της αξίας ενός απειλούμενου είδους προκειμένου να σωθεί, 
γιατί θα είναι ευκολότερο από την περεταίρω ανάπτυξη της αξίας του. Παρόλα αυτά, οι λεγόμενες 
μέθοδοι "προσομοιώσεις της άγριας φύσης" ή "καλλιέργεια άγριων ειδών " σχετίζονται ακόμη πιο στενά 
με τη φύση. 

3.6.3 Διατήρηση μέσω της προστασίας 

Η διατήρηση φυτικών θεραπευτικών ειδών, μπορεί να επηρεαστεί από το καθεστώς προστασίας στο 
οποίο υπάγονται. Υπάρχουν δύο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: οι νόμοι 
περιορισμού της συγκομιδής ορισμένων ειδών, και η ποσότητα του φυτικού υλικού ενός είδους, που 
απαιτείται για τον πολλαπλασιασμό του, την καλλιέργεια του και τη βιώσιμη συγκομιδή του. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η διατήρηση των ειδών ΘΦ μέσω της προστασίας τους, έχει καλά 
αποτελέσματα. Στις προστατευόμενες περιοχές, τα είδη ΘΦ απειλούνται σε μικρότερο βαθμό  από την 
παράνομη συγκομιδή τους. Επίσης, υπάρχουν λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία για τα περιχαραγμένα 
θεραπευτικά φυτά, σε προστατευμένες παρά σε μη προστατευμένες περιοχές. Η επιτυχής διατήρηση 
μέσω της προστασίας των ειδών έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες περιοχές, όπως το Εθνικό Πάρκο Kruger, 
το Hluhluwe Game Reserve και το εθνικό καταφύγιο Mkhambathi. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί παντού αποτελεσματικά, καθώς φανερώνει ορισμένα μειονεκτήματα για τους 
συλλέκτες των ΘΦ. Για αυτό το λόγο, έχει υιοθετηθεί από διάφορες κοινότητες, ένα μοντέλο συνεχούς 
διαχείρισης των ΘΦ που ξεκινάει από το φυσικό περιβάλλον, απαγορεύοντας την κοπή ή την σύνθλιψή 
τους. Αυτό το μοντέλο δεν απαιτεί εργασία για τη διαχείριση των φυτικών ειδών. Αντίθετα, βασίζεται 
στην υπόθεση ότι εάν το είδος παρουσιάζει ανθρώπινο ενδιαφέρον, η συλλογή του μπορεί να λάβει 
χώρα ενώ το είδος βρίσκεται στη φύση. Παρόλο που αυτό απαιτεί μεγάλη εισροή ενέργειας, η 
απομάκρυνση προστατευόμενων ΘΦ επιτρέπει τη διαχείριση τους, στο περιβάλλον που αυτά 
αναπτύσσονται, και συνεπώς συμβάλλει στη διατήρησή τους. 

Η διατήρηση των ΘΦ μέσω της προστασίας τους, έχει επιπλέον και κοινωνική προοπτική. Παραδοσιακά, 
οι γυναίκες κατέχουν κυρίαρχο ρόλο σε δραστηριότητες μικροεπιχειρήσεων, που βασίζονται στα 
θεραπευτικά φυτά, καθώς είναι ευκολότερη η προσαρμογή τους στο πρόγραμμα εργασίας τους. Οι 
δραστηριότητες αυτές συχνά συμπεριλαμβάνουν την συλλογή και τη μεταφορά πρώτων υλών ΘΦ στην 
αγορά. 

Από άλλη οπτική, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις συμβάλλουν στη διατήρηση των παραδοσιακών 
γνώσεων και δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης νέων και άπορων αγροτικών πληθυσμών. 

Η σημασία των παραδοσιακών γνώσεων για τα φυτά αυτά, είναι εμφανής από την ανάγκη που υπάρχει 
για «βίο-έρευνα», συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ιθαγενών, με σκοπό την αναγνώριση των 
χρήσεων της τοπικής χλωρίδας, καθώς και της αναγκαίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Κάποιες φορές, υπάρχουν κοινωνικές πεποιθήσεις που ‘’διευκολύνουν’’ τη διατήρηση των 
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θεραπευτικών φυτών. Ωστόσο, παρατηρείται μείωση στη χρήση των παραδοσιακών τροφίμων, επειδή η 
χρήση τους συνδέεται με την ανέχεια. Πολλά νοικοκυριά βασίζουν την διατροφή τους σε εμπορικά 
τρόφιμα για να αποφύγουν τον χαρακτηρισμό τους ως φτωχικά λόγω της χρήσης παραδοσιακών 
φυτικών τροφίμων. 

 

 

 

3.6.4 Διατήρηση των ειδών μέσω της διαχείρισης των γενετικών πόρων και της γενετικής 
σταθερότητας/μεταβλητότητας 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στον προσδιορισμό της γενετικής μεταβλητότητας χρησιμοποιούν συνήθως 
τρεις τύπους γενετικών δεικτών – τους μορφολογικούς, τους βιοχημικούς και τους μοριακούς. 

 Οι μορφολογικοί δείκτες (π.χ. το ύψος των φυτών, το σχήμα των φύλλων, το χρώμα, κλπ.). Είναι 
τα παλαιότερα και χρησιμοποιούνται ευρέως για τον προσδιορισμό της γενετικής 
σταθερότητας/μεταβλητότητας. Ωστόσο, δεν είναι ακριβείς, επειδή η έκφραση των γονιδίων 
υπό διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ποικιλία φαινοτυπικών 
χαρακτηριστικών στα άτομα. 

 Οι βιοχημικοί δείκτες (π.χ. περιεκτικότητα αλβουμίνης, τα είδη των ισοενζύμων ή η 
περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε έναν μεμονωμένο οργανισμό) θεωρούνται επίσης 
ανακριβείς επειδή οι βιοχημικοί χαρακτήρες είναι αρκετά μεταβλητοί και επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον ενός ατόμου. 

 Οι μοριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1980 ταυτόχρονα με την ανάπτυξη 
των τεχνολογιών ανασυνδυασμένου DNA. Οι μοριακοί δείκτες αποτελούν ένα σύγχρονο 
εργαλείο για τον προσδιορισμό της γενετικής μεταβλητότητας. Η μεταβλητότητα που 
παρουσιάζεται μεταξύ των ατόμων σε επίπεδο DNA, είναι απόλυτη και δεν επηρεάζεται από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Οι μοριακοί δείκτες που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της γενετικής 
σταθερότητας/μεταβλητότητας έχουν ποικίλες ιδιότητες, μεταξύ των οποίων τα διάφορα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Επομένως, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κυρίαρχοι και 
συγκυρίαρχοι δείκτες· δείκτες με διαφορετική κάλυψη γονιδιώματος· δείκτες με διαφορετική 
εξειδίκευση, κόστος, ευκολία στην αναλυτική ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν κλπ. 
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Παρά αυτήν την αφθονία, οι μοριακοί δείκτες παρέχουν πληθώρα πληροφοριών για τη γενετική 
μεταβλητότητα μεταξύ των ατόμων, των πληθυσμών και των ποικιλιών. Έτσι, η χρήση τους είναι 
καθολική, όχι μόνο για τους φυτικούς αλλά και για όλους ζώντες οργανισμούς. 

Εντός αυτού του πλαισίου, οι μοριακοί δείκτες μπορούν να θεωρηθούν ως βασικά εργαλεία στην μελέτη 
των ΘΦ για: 

 Ταυτοποίηση των καλλιεργειών (τυπολόγηση DNA) και χαρτογράφηση του γονιδιώματος. 

 Έρευνα και αξιολόγηση της γενετικής σταθερότητας, της μεταβλητότητας και των σχέσεων. 

 Διαχείριση των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας. 

 Μελέτη φυλογενετικών σχέσεων. 

Μεταξύ αυτών των πρακτικών εφαρμογών, η διαχείριση των γενετικών πόρων και η διατήρησή των 
ειδών, θεωρούνται ζωτικής σημασίας. 

Ο κύριος στόχος της διαχείρισης των γενετικών πόρων, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη διασφάλιση 
της διατήρησης της υπάρχουσας γενετικής ποικιλομορφίας των ειδών. Η αποτελεσματικότητα αυτής της 
διαδικασίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες γενετικές πληροφορίες για το 
αναπαραγωγικό υλικό που μελετάται. 

 

 

 

Οι μοριακοί δείκτες παρέχουν άμεση γενετικές πληροφορίες για την ex-situ και την in-situ διατήρηση. 
Για την ex-situ συντήρηση, η απόκτηση των δεδομένων σχετικά με την ποικιλομορφία των ειδών είναι 
σημαντική. Για τους σκοπούς αυτούς, οι μοριακοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

 Για την αναγνώριση πολύτιμων γενετικών παραλλαγών που εκπροσωπούνται ελλειπώς, στο 
δείγμα. 

 Για τον προσδιορισμό των πιστά αναπαραγόμενων προσθηκών και την παρακολούθηση των 
αλλαγών στη γενετική δομή, καθώς δημιουργούνται προσθήκες. 

 Για την αξιολόγηση της διαθέσιμης γενετικής ποικιλομορφίας για κάθε είδος. 

 Για την παροχή ακριβών και λεπτομερών πληροφοριών, συγκριτικά με εκείνες που προκύπτουν 
από τις κλασσικές αναλύσεις φαινοτυπικών δεδομένων. 

 Για τον γρήγορο προσδιορισμό των γνωρισμάτων και των ειδών. 

Από θεμελιώδους απόψεως, οι πληροφορίες που αποκτώνται από τη χρήση των μοριακών δεικτών, 
μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναγνώριση των χρήσιμων γονιδίων που περιέχονται σε μία 
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γονιδιακή δεξαμενή. 

Τα μοριακά δεδομένα σχετικά με τη βιοποικιλότητα, παρέχουν βασικές πληροφορίες για τη δημιουργία 
των βασικών θέσεων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των γονιδίων με ακρίβεια. 

Για την ex-situ διατήρηση, οι μοριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται: 

 Στον προσδιορισμό της ταυτότητας ή/και της ομοιότητας των προσθηκών ή των ατόμων. 

 Στην μέτρηση της δομής της ποικιλομορφίας μεταξύ των ατόμων, των προσθηκών, των 
πληθυσμών και των ειδών, καθώς και στην ανίχνευση ενός συγκεκριμένου αλληλόμορφου ή 
μίας αλληλουχίας νουκλεοτιδίων σε μια ταξινομική ομάδα, μίας τράπεζας γονιδίων ή ενός 
πληθυσμού in-situ. 

3.6.5 Η διατήρηση μέσω της αειφόρου συγκομιδής 

Μια άλλη μέθοδος για τη διατήρηση των θεραπευτικών φυτών, είναι η αειφόρος συγκομιδή των 
τμημάτων τους, όπως η απομάκρυνση των ριζών και του φλοιού τους. Παραδείγματος χάριν, έχει 
αποδειχθεί ότι οι φλοιός των δέντρων είναι σε θέση να αναγεννηθεί, αν τοποθετηθεί λάσπη στην 
περιοχή από όπου αφαιρέθηκε. Στην πραγματικότητα, αυτή η μέθοδος επιτρέπει την επιβίωση των 
ειδών στον δικό τους οικότοπο. Ωστόσο, η εφαρμογή της βιώσιμης συγκομιδής είναι δύσκολη, ειδικά 
στην περίπτωση που οι συλλέκτες των ΘΦ έχουν  ως κύριο σκοπό το κέρδος από την συλλογή και την 
πώληση των φυτών αυτών. Αν και η καλλιέργεια μπορεί να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση 
ενός είδους, υπάρχουν προβλήματα που εμφανίζονται κατά τις παρατεταμένες περιόδους που διαρκεί η 
διαδικασία. 

Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πωλητές των ΘΦ, όσον αφορά τη 
διατήρηση μέσω της συγκομιδής. Πολλοί άνθρωποι βασίζονται αποκλειστικά στην παραδοσιακή 
ιατρική. Οι λόγοι που προκαλούν υψηλά ποσοστά ανεργίας, αστικοποίηση, αποψίλωση των εκτάσεων 
για άλλες χρήσεις, όπως η γεωργία, και χαμηλού επιπέδου επίσημη εκπαίδευση, αποτελούν παράγοντες 
που οδηγούν στην υψηλή ζήτηση των θεραπευτικών φυτών. Όλα αυτά, συνδέονται με την 
υπερεκμετάλλευση των θεραπευτικών φυτών, ιδιαίτερα από συλλέκτες που σκοπός τους είναι η 
απόκτηση εισοδήματος. Η χρήση ακατάλληλων μεθόδων συλλογής των θεραπευτικών φυτών, έχει 
οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού πολλών ειδών θεραπευτικών φυτών, ενώ για άλλα είδη, μπορεί να 
αποτελέσει ακόμα και αιτία εξαφάνισής τους. 

Το εμπόριο των θεραπευτικών φυτών αποτελεί ένα σημαντικό τοπικό οικονομικό τομέα, που υπάρχει 
ενεργά σε πολλές χώρες. Η υπερβολική συγκομιδή των ΘΦ, και ιδιαίτερα των ριζών και των σπόρων, 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αναπαραγωγής ορισμένων ειδών. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
ιδίως των γυναικών, κάνουν τη συγκομιδή και την πώληση των θεραπευτικών φυτών μια ελκυστική 
εναλλακτική λύση απόκτησης εισοδήματος για τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για τα 
θεραπευτικά φυτά είναι τόσο μεγάλη, που τελικά υπερβαίνει αυτό, το οποίο μπορεί να παρέχει η φύση. 
Τα μη συσκευασμένα θεραπευτικά φυτά που διατίθενται στις αγορές, συλλέγονται από τους 
πληθυσμούς της υπαίθρου, και σε συνδυασμό με την αυξημένη πίεση για την αποίκιση των περιοχών 
από  τους ανθρώπους, αυτό έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών τοπικών ειδών. 
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Η έλλειψη δημοφιλών θεραπευτικών φυτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών τους στην 
αγορά. Εκτός από τις αυξημένες τιμές, προκύπτουν ταυτόχρονα και άλλα πρόσθετα προβλήματα, όπως 
η κακή ποιότητα του φυτικού υλικού, η ανεπαρκής σταθεροποίηση των προϊόντων και οι κακές 
συνθήκες εμπορίου. Εξαιτίας αυτών, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και ενδέχεται να απειλούν: 

 Τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με προβλήματα που μπορούν να προκληθούν σε 
άτομα που χρησιμοποιούν τα θεραπευτικά φυτά. 

 Την βιοποικιλότητα των θεραπευτικών φυτών, λόγω της υψηλής πίεσης που δέχονται από την 
αλόγιστη συγκομιδή τους. 

 Τον βιοπορισμό των ανθρώπων που βασίζονται στο εμπόριο των φυτών αυτών. 

Με τον τρόπο αυτό, η βιωσιμότητα της βιομηχανίας θεραπευτικών φυτών εξαρτάται από την 
πλειοψηφία των πωλητών που χρησιμοποιούν το εισόδημα από την πώληση των φυτών αυτών, ως μέσο 
βιοπορισμού. Υπάρχει η ανάγκη θέσπισης, ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα επιτρέψουν 
στους πωλητές των θεραπευτικών φυτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν. 

3.6.6 Η διατήρηση μέσω πρακτικών νομικής προστασίας και εκπαίδευσης 

Πέρα από την αειφόρο συγκομιδή και την καλλιέργεια, επηρεάζουν επίσης τη διατήρηση των ΘΦ, και οι 
πρακτικές νομικής προστασίας. 

Οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη διατήρηση των πληθυσμών των θεραπευτικών φυτικών 
ειδών, εφαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ανεπιτυχείς. Ο λόγος 
της αποτυχίας αυτής, είναι η επιθετική συμπεριφορά των ανθρώπων, οι οποίοι εισβάλλουν στις 
προστατευόμενες περιοχές και προκαλούν σημαντική ζημιά στα θεραπευτικά φυτά. 

Πέρα από τις κρατικές δράσεις για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στα απειλούμενα 
θεραπευτικά φυτά, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και μέτρα για τον περιορισμό της συλλογής των ΘΦ, 
προκειμένου να αποφευχθεί η εξαφάνιση των άγριων φυτών. Στην πραγματικότητα, εξακολουθούν να 
χρειάζονται πολλές ακόμα προσπάθειες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των συλλεκτών, προς 
τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί για την διατήρηση των θεραπευτικών φυτών. Παρόλο που τα 
υπουργεία γεωργίας ορισμένων χωρών είχαν παραχωρήσει κάποιες άδειες, ως μέτρο ελέγχου κατά της 
μη βιώσιμης συγκομιδής των θεραπευτικών φυτών, δεν ήταν ικανό να σταματήσει την παράνομη 
συλλογή των ειδών από το φυσικό τους περιβάλλον. 

Είναι απαραίτητη η θέσπιση νομικών περιοριστικών μέτρων για την ενίσχυση της διατήρησης των ΘΦ 
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μέσω της ρύθμισης της πρόσβασης σε αυτά, καθώς και της απομάκρυνσής τους. Η ανάπτυξη και η 
εφαρμογή των εμπορικών κανονισμών που αφορούν την συγκομιδή και το εμπόριο των θεραπευτικών 
φυτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεων για την προστασία των βοτάνων, είναι 
μεγίστης σημασίας. 

Ο στόχος είναι, μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της περιορισμένης πρόσβασης στα 
θεραπευτικά φυτά (για την ενθάρρυνση των πιθανών οικονομικών ευκαιριών) και της διασφάλισης 
διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν, ότι η εκπαίδευση στον τομέα διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
αποτελούν πρωταρχική ανάγκη. Θα μπορούσε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μεθόδους, 
οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση των θεραπευτικών φυτικών ειδών. 

 

3.7 Δυναμική διατήρηση των απειλούμενων ΘΦ προσανατολισμένη προς την παραγωγή τους. 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, σχετικά με την εμπορική σημασία και την απειλούμενη κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται τα ΘΦ στην Ευρώπη, περίπου 150 είδη αναφέρεται ότι απειλούνται με 
εξαφάνιση, σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή χώρα λόγω της αλόγιστης συλλογής τους από το φυσικό 
περιβάλλον, του ακατάλληλου εμπορίου και της απώλειας του φυσικού τους περιβάλλοντος. Μερικά 
από τα απειλούμενα θεραπευτικά φυτά αντέχουν το ψυχρό κλίμα. Αυτά, είναι κατάλληλα είδη για 
καλλιέργεια και για την πιθανή παραγωγή των πρώτων υλών. 

Μέσω της παραγωγής των πρώτων υλών από τα ελεγχόμενα συστήματα καλλιέργειας, η οικονομική 
πίεση που ασκείται σε ορισμένα απειλούμενα φυτικά είδη θα μειωθεί, και επιπροσθέτως, θα 
εξασφαλιστεί ένα πρόσθετο εισόδημα για τους παραγωγούς αυτών των βοτάνων. 

Τα αποτελέσματα των επιτυχημένων προγραμμάτων και των πειραματικών σχεδίων δυναμικής 
διατήρησης των ΘΦ, πρέπει να ελέγχονται και σε μεγάλης κλίμακα πειραματικές συνθήκες, προτού  
ξεκινήσει η εκπαίδευση των παραγωγών για την καλλιέργεια των νέων θεραπευτικών φυτών. 

Το εμπόριο των ευρωπαϊκών θεραπευτικών φυτών έχει καθιερωθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά 
παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία. Η κοινότητα διατήρησης των φυτών και 
του περιβάλλοντός τους, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και οι πλέον ευαισθητοποιημένοι 
καταναλωτές απαιτούν φυτικά προϊόντα που στηρίζουν την αειφορία. Δυστυχώς, επί του παρόντος, 
λίγες είναι οι εταιρείες που ανησυχούν για την αειφορική και την ηθική προμήθεια των θεραπευτικών 
φυτικών υλικών. 

Σε γενικές γραμμές, η καλλιέργεια των ΘΦ αναφέρεται ως η μοναδική λύση. Πράγματι, υπάρχουν πολλά 
που πρέπει να ειπωθούν για την καλλιέργεια αυτών των φυτών, τόσο από εμπορικής όσο και από 
άποψη προστασίας των ειδών. Η καλλιέργεια δεν μπορεί να αποτελεί την μοναδική λύση στο πλαίσιο 
ενός σύνθετου εμπορίου πολλών εκατοντάδων ειδών, τα οποία έχουν συγκομιστεί κυρίως από το 
φυσικό τους περιβάλλον, παρέχοντας τα βασικότερα μέσα βιοπορισμού για μεγάλο αριθμό ανθρώπων 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι προσπάθειες για εξημέρωση των ειδών, συνοδεύονται από μέτρα που έχουν σκοπό την επίτευξη μίας 
βιώσιμης διαχείρισης για την ελεγχόμενη συγκομιδή αυτών από τον οικότοπο τους. 

Επισημαίνονται οι πιθανές στρατηγικές, που αποσκοπούν στην βιώσιμη απόκτηση των πρώτων υλών, 
και ορισμένες από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες της WWF-Ηνωμένου Βασιλείου και WWF-
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Γερμανίας/TRAFFICEurope Γερμανίας. 

 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών και ο εξειδικευμένος στόχος της, τα ΘΦ· 

 Η Παγκόσμια Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών της Συνθήκης για τη 
Βιοποικιλότητα(Convention on Biological Diversity CBD). 

 Ομάδα εργασίας ECP/GP για Φαρμακευτικά και τα Αρωματικά φυτά. 
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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 καλλιέργεια των 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. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

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 
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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 

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. 
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4.4 Προβλήματα και περιορισμοί της διαχείρισης των ΘΦ. 

 Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα αυτοφυή ΘΦ, τη γεωγραφική τους κατανομή, και την 
ορθή τους 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 
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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. 

 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 
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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. 

 

 

 

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. 

4.8 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. 
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 Ενθάρρυνση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ανάπλασης και διαχείρισης 
σημαντικών ΘΦ. 

4.9 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 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. 



44 

 

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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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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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, 
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οι σεισμοί, οι πλημμύρες, η ξηρασία κλπ. 

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). 

− 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.  
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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. 
• 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 
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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. 
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9. Να χρησιμοποιείτε τα ακατέργαστα φάρμακα με βάση τη μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων, ‘πρώτη 
εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή’ (FIFO). 

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. 



51 

 

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 
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 
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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. 

 
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 



53 

 

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 μεταλλικών στοιχείων, 200 
διαφορετικούς τύπους πολυσακχαριτών, και διάφορα είδη πρωτεϊνών 
γλυκόλης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την υγεία του ανθρώπου. 

 

 

 

 
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 
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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 
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 
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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. 

 

 

5.8 Βιβλιογραφία 
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Ενότητα 1: Προτάσεις και διαδικασίες για πριν και κατά τη 

διάρκεια της συγκομιδής 

 Περίληψη 

Η Ενότητα 1 εξετάζει γενικά τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος 
και τι πρέπει να έχει κατά νου ο παραγωγός, πριν από την έναρξη της καλλιέργειας (από την επιλογή 
του κατάλληλου φυτού μέχρι τις κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης) προκειμένου να επιτύχει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

Στο τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να : 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. προσδιορίζει τους κύριους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την έναρξη 
της καλλιέργειας και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής  

2. σχεδιάζει τα διάφορα στάδια της παραγωγής, ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του συγκε-
κριμένου φυτού και του τελικού προϊόντος 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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1. Προτάσεις για πριν τη συγκομιδή  

Καίριας σημασίας για τον παραγωγό και τις επιχειρήσεις, είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλή 
ποιότητας, τα οποία θα πετύχουν υψηλή τιμή στην αγορά. Οι διαδικασίες πριν το θερισμό 
περιλαμβάνουν την προετοιμασία των εγκαταστάσεων για το προϊόν της συγκομιδής, η οποία θα 
εγγυηθεί την αποθήκευση και την ξήρανση της σοδειάς (όταν αυτό απαιτείται) σε αποστειρωμένες 
συνθήκες. Βασικές αιτίες πίσω από μια χαμηλής ποιότητας παραγωγή είναι η πρώιμη συγκομιδή της 
καλλιέργειας, ανεπαρκή συστήματα  ξήρανσης στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου κατακράτησης 
υγρασίας, μικροβιακές μολύνσεις, καθώς και πολλές και διαδοχικές βροχές στην περίοδο της ξήρανσης, 
οι οποίες θα διαταράξουν τη διαδικασία. Η ύπαρξη κτηρίων και υποδομών για την ξήρανση και την 
επεξεργασία των προϊόντων, κοντά στην περιοχή της συγκομιδής, είναι απαραίτητη.  Αρκετοί 
παραγωγοί χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους, με αποτέλεσμα  η υψηλή κατακράτηση υγρασίας, 
οι μικροβιακές μολύνσεις και η μίξη με εξωγενή υλικά, να αποτελούν συχνά προβλήματα.  Οι διεθνείς 
υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες, καθορίζου μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν λόγω πρόσθετων, ρύπων, τοξινών ή μικροοργανισμών. 
Πιο συγκεκριμένα, συχνά προβλήματα είναι η μούχλα, υψηλά επίπεδα υγρασίας και η παρουσία 
αφλατοξίνης. Η δυσκολία διατήρησης των παραπάνω ζητημάτων σε χαμηλά επίπεδα οφείλεται 
συνήθως  στις άσχημες καιρικές συνθήκες κατά τη συγκομιδή, καθώς και στης χαμηλής ποιότητας 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.  Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής ποιότητας, μαζί με 
ακατάλληλες και ανθυγιεινές διαδικασίες αποθήκευσης, είναι από τους βασικούς λόγους μολύνσεων 
του προϊόντος από περιττώματα ζώων, μούχλας και άλλων μικροβίων. Επομένως για να ξεπεραστούν 
αυτά τα ζητήματα εντελώς, η κεφαλαιακή επένδυση είναι απαραίτητη, ειδικότερα για το 
μηχανοποιημένο χειρισμό μετά τη συγκομιδή. Επίσης, το σύνολο του προσωπικού 
(συμπεριλαμβανομένων των εργατών στα χωράφια)  που απαιτείται για την προετοιμασία της 
καλλιέργειας, τη συγκομιδή και τις διαδικασίες που θα την ακολουθήσουν, θα πρέπει να διατηρεί την 
κατάλληλη προσωπική υγιεινή, καθώς και να εκπαιδεύεται σε θέματα υγιεινής. 

 

 

Βιβλιογραφία 
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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 

Στο τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να : 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. προσδιορίζει τους κύριους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από τη συγκο-
μιδή 

2. κατανοεί όσα αφορούν το ποιες παράμετροι της διαδικασίας της συγκομιδής μπορούν να επη-
ρεάσουν το τελικό προϊόν 

3. επιλέγει τις επιθυμητές παραμέτρους για το συγκεκριμένο φυτό και το τελικό προϊόν 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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2. 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 
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. 

 

 

Βιβλιογραφία 

1. Hakibu Tanko, Danielle Julie Carrier, Lijun Duan and Ed Clausen (2005). Pre- and post-harvest pro-
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Ενότητα 3: Γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

 Περίληψη 

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

Στο τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να : 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Κατανοεί όσα αφορούν το ποιες παράμετροι της διαδικασίας της συγκομιδής μπορούν να 
επηρεάσουν το τελικό προϊόν 

2. σχεδιάζει τα διάφορα στάδια της παραγωγής, ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του συ-
γκεκριμένου φυτού και του τελικού προϊόντος 

3. αναγνωρίζει τα διάφορα στάδια της συγκομιδής και τροποποίηση των παραμέτρων τους α-
νάλογα με τις ανάγκες του ακατέργαστου και του τελικού προϊόντος 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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3. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

Πότε γίνεται η συγκομιδή 

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 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) 



63 

 

Τι συλλέγω 

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 γίνεται η συγκομιδή 

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 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 
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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 έχουν 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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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 ερ-
γασίες, όπως αποφυγή απώλειας υγρασίας και ψύξη, και πιο εξελιγμένες διαδικασίες, όπως η απόσταξη 
και εκχύλιση, ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού προϊόντος. Η ενότητα 4 εξηγεί επίσης τις αρχές της 
μεθόδου πολυάριθμων διαδικασιών μετά τη συγκομιδή και δίνει παραδείγματα για το πώς  διαφορετι-
κές διαδικασίες μπορούν να επηρεάσουν το τελικό προϊόν. 

 Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

Στο τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να : 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Συζητάει διαφορετικές διαδικασίες για την επεξεργασία της σοδειάς 
2. Επεξηγεί τις αρχές των διαφορετικών μεθόδων μετά τη συγκομιδή 
3. Περιγράφει τον αντίκτυπο των διαφορετικών μεθόδων μετά τη συγκομιδή στο τελικό προϊόν 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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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 μπο-
ρούσαν 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 
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 αποθήκευ-
σης και υγρασίας. Επιπλέον, ορισμένα φυτά δεν μπορούν να αποθηκευτούν με επιτυχία μαζί, καθώς 
μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες χημικές αλληλεπιδράσεις. Διάφορες τεχνικές ψύξης υψηλής ταχύ-
τητας 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 αγρό-
κτημα, 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 διατή-
ρηση συνθηκών χαμηλής θερμοκρασίας και τέλος απομάκρυνση οποιουδήποτε ελαττωματικού προϊό-
ντος. 

Υπάρχει πληθώρα αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα περισσότερα δευτερογε-
νή 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 σταθερότη-
τα 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 παράγο-
ντες που επηρεάζουν την απόδοση και την υψηλή ποιότητα αυτών των φυτών. Ειδικότερα, όταν επε-
ξεργάζονται φρέσκα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε εκτεταμένη αλλοίωση, λόγω του υψηλού μεταβολι-
σμού και του μικροβιακού φορτίου που φέρουν. Για το εμπόριο υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα όσων α-
φορά 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 επε-
ξεργασία 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 θε-
ρισμό που εφαρμόζονται στους φυλλώδεις πράσινους ιστούς , μπορούν να εφαρμοστούν και στα φρέ-
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σκα βότανα και στα θεραπευτικά/ φαρμακευτικά φυτά. Παρόλα αυτά, η μετα-θεριστική διαχείριση αυ-
τών 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 εχινά-
κεια, μέσω αυξημένης μετα-θεριστικής επεξεργασίας, φάνηκε να περιπλέκεται από το γεγονός ότι τα 
αλκιλαμίδια και το κιχορικό οξύ συμπεριφέρονται διαφορετικά στις διαφορετικές μεθόδους επεξεργα-
σίας. 

 

Ξήρανση 

Τα φρεσκοκομμένα φαρμακευτικά φυτά καταλαμβάνουν τεράστιους όγκους και δημιουργούν ζητήματα 
μεταφοράς και αποθήκευσης. Όσων αφορά τη διακίνηση και την αποθήκευση, η μείωση της περιεκτι-
κότητας σε νερό των πρόσφατα συγκομισθέντων φυτών είναι ζωτικής σημασίας. Με τη μείωση της πε-
ριεκτικότητας 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 ξήραν-
ση 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 φυ-
τική 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 ρυθ-
μοί εξάτμισης μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση του τελικού προϊόντος. Οι λόγοι για τους οποίους γί-
νεται 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 καλ-
λιέργειας σε κατάλληλο επίπεδο, έτσι ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά του βοτάνου χωρίς να αλλοιώ-
νεται 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 
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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 
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: 
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• Πολτοποίηση 

• 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 



70 

 

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 καθ’ όλη 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 
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• Συχνότητα προμήθειας του φυτικού υλικού  

• 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  
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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 

• 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 αναφέρε-
ται στη μαζική διάχυση των διαλυτών, στοχευόμενων ουσιών από ένα αδιάλυτο φυτικό στερεό στο πε-
ριβάλλον 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 
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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. 

 

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 διαλύ-
τες. 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, διά-
φοροι 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 αφο-
ρά 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 εκχυ-
λίσματα. Η εκχύλιση υπερφορίνης από το βάλσαμο με 50 και 100% αιθανόλη απέδωσε 21 και 64% αντί-
στοιχα της συνολικής ανακτήσιμης ποσότητας. Η εκχύλιση της υπερφορίνης δεν ήταν εφικτή όταν χρη-
σιμοποιήθηκε 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 απο-
ξηραμένα φύλλα Ginkgo biloba με μείγμα ακετόνης και νερού πριν συμπυκνωθούν, ξηραθούν και ανα-
συσταθούν με αιθανόλη.  Οι ιριδοειδείς γλυκοσίδες, catalpol και aucubin εκχυλίστηκαν από φύλλα Ve-
ronica 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, ακετονυτριλί-
ου 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 απει-
κονίζουν 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 δια-
τηρούνται 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 πυ-
κνότητα συνδέεται με την ισχύ διαλυτοποίησης. Αυξήσεις στην ισχύ διαλυτοποίησης μπορούν να επι-
τευχθούν με το χειρισμό δύο παραμέτρων: θερμοκρασία, πίεση. Αλλά οι εναλλαγές αυτών των παραμέ-
τρων 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 τοξικότη-
τας, χημικής αδράνειας και ευκολίας ανάκτησης. Εντούτοις, πρέπει να αναφερθούν δύο μειονεκτήματα: 
υψηλό κόστος εξοπλισμού και ότι η τεχνική δεν είναι κατάλληλη για όλα τα φυτοχημικά. Παρόλα αυτά, 
για ορισμένα φυτοχημικά, η εκχύλιση SFE-CO₂ είναι η κύρια τεχνική που χρησιμοποιείται. Τα συνολικά 
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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 εκχυ-
λίστηκαν με τη χρήση Soxhlet με μείγμα χλωροφόρμιου-μεθανόλης. Παρόμοιες συνολικές συγκεντρώ-
σεις 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 πολι-
κότητα 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 απέ-
δωσε 1.8%. Ωστόσο, για ορισμένες κατηγορίες ενώσεων, η προσθήκη τροποποιητή δεν αυξάνει την α-
νάκτηση. Για παράδειγμα, η υπερικίνη και τα φλαβονοειδή δεν μπόρεσαν να ανακτηθούν χρησιμοποιώ-
ντας 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 τροπο-
ποιητών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Η παρουσία ενός τροποποιητή μπορεί να οδηγήσει σε 
υψηλότερη κρίσιμη θερμοκρασία, με αποτέλεσμα θερμική υποβάθμιση. Για παράδειγμα, για ναπαρα-
μείνει στην υπερκρίσιμη περιοχή του διαγράμματος φάσης CO₂ αναμεμειγμένο με 10% μεθανόλη, πρέ-
πει 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 τροπο-
ποιητής μπορεί να συμπυκνώνεται κατά την αποσυμπίεση και να αφήνει οργανικό υπόλειμμα, υπονο-
μεύοντας 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, ανα-
πτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και χρησιμοποιεί οργανικούς διαλύτες σε πιέσεις περίπου 14MPa και θερ-
μοκρασίες εκχύλισης μεγαλύτερες από το σημείο ζέσεως του διαλύτη. Λόγω της πίεσης και των θερμο-
κρασιών 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 οδη-
γούν σε μεγαλύτερο βαθμό διάχυσης και καλύτερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαλυτής ουσίας και δια-
λύτη. Η εκχύλιση της υπερικίνης από το βάλσαμο, χρησιμοποιώντας PLE σε 14 MPa, στους 60°C και με-
θανόλη παρήγαγε 3.5mg/g ξηρού βάρους σε σύγκριση με 2.8mg/g ξηρού βάρους σε εκχύλιση Soxhlet. 
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Ενότητα 5: Αποθήκευση και συσκευασία 

 Περίληψη 

Στην ενότητα 5 εξετάζονται οι συνθήκες αποθήκευσης και συσκευασίας πρώτης ύλης και τελικού προϊό-
ντος και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ποιότητα και την ποσότητα του τελικού προϊόντος. 
Επίσης, στην ενότητα 5 εξηγείται η σωστή μέθοδος σήμανσης του τελικού προϊόντος. 

 Περιγραφή του μαθησιακού αποτελέσματος 

Στο τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να : 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Προσδιορίζει τους κύριους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποθήκευση και 
τη συσκευασία 

2. Συνοψίζει τις απαιτήσεις για πλήρη επισήμανση  
3. Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο αποθήκευσης και συσκευασίας για συγκεκριμένο τελικό προϊόν 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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5. Αποθήκευση και συσκευασία 

Τα μεταποιημένα φυτικά υλικά πρέπει να συσκευάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αποφευ-
χθεί η υποβάθμιση του προϊόντος και να προστατευθεί από παράσιτα και άλλες πηγές μόλυνσης. Πρέ-
πει να λαμβάνονται μέτρα ελέγχου για τον εντοπισμό και την αφαίρεση αλλοιωμένων υλικών, μολυ-
σματικών παραγόντων και ξένων υλών, με βάση τις προδιαγραφές, καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργα-
σίας και ειδικότερα στα τελικά στάδια της συσκευασίας. Τα μεταποιημένα φυτικά υλικά πρέπει να συ-
σκευάζονται σε καθαρά, στεγνά κιβώτια, σάκους, σακούλες κλπ , σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
χώρας παραγωγής και εξαγωγής των προϊόντων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία 
πρέπει να είναι μη ρυπογόνα, στεγνά, καθαρά και σε άθικτη κατάσταση και να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις ποιότητας των σχετικών φυτικών ουσιών. Οι εύθραυστες φυτικές ουσίες πρέπει να συσκευ-
άζονται σε άκαμπτα δοχεία συσκευασίας. Τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας  όπως σάκοι 
από γιούτα ή δίχτυ πρέπει να απολυμαίνονται και να ξεραίνονται εντελώς πριν επαναχρησιμοποιηθούν, 
ως τρόπος αποφυγής μόλυνσης από προηγούμενα προϊόντα. 

 

Αποθήκευση 

Κατά την αποθήκευση φυτικών υλικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

1. Αποθήκευση ακατέργαστων φυτικών προϊόντων. 

2. Αποθηκευτικό υλικό, στο οποίο διατηρούνται τα φυτικά προϊόντα. 

3. Κατάλληλη σήμανση. 

Η σωστή αποθήκευση των ακατέργαστων φυτικών προϊόντων, αμέσως μετά τη συγκομιδή τους, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει επαρκή κατάρτιση σε διάφορους τομείς όπως 
φαρμακευτική τεχνολογία, βοτανική ταξινομική, φυτοχημεία, φαρμακογνωσία, συστήματα υγιεινής και 
μικροβιολογία. Μετά την άφιξη στη μονάδα επεξεργασίας, το φυτικό υλικό πρέπει να εκφορτωθεί γρή-
γορα και να αποσυσκευαστεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το φυτικό υλικό δεν πρέπει να 
έρχεται σε επαφή με το έδαφος, δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στον ήλιο και πρέπει να προστα-
τεύεται από τη βροχή και τις βακτηριακές μολύνσεις.  

Τα μη επεξεργασμένα τμήματα του φυτού που περιέχουν τη δραστική ουσία, όπως το στέλεχος, ο φλοι-
ός, η ρίζα, τα φύλλα κλπ, μπορούν να μολυνθούν από το έδαφος, κατά συνέπεια τα σωματίδια σκόνης 
πρέπει να αφαιρεθούν με φυσητήρα αέρα υψηλής πίεσης, αφού πρώτα περάσουν μία ή δύο φορές από 
νερό. Το πλύσιμο στεγνού φυτικού υλικού με νερό γενικά δεν είναι αποδεκτό. Όταν είναι απαραίτητο 
να καθαριστούν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθαριστικό αέρα ή ντους αέρα. 

Σε περίπτωση που το μη επεξεργασμένο φυτικό υλικό περιέχει πτητικό έλαιο, πρέπει να διατηρείται 
υπό σκιά. Πρέπει να αποφεύγεται η συχνή διέλευσή του από φυσητήρες αέρα υψηλής πίεσης, λόγω του 
ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια του ελαίου. Η μέθοδος αποξήρανσης εξαρτάται από το ενεργό 
συστατικό και τον τύπο του φυτικού τμήματος που χρησιμοποιείται. Η ξήρανση με απευθείας έκθεση 
στον ήλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά πρέπει να αποφεύγεται η εναπόθεση στο έδαφος. Απολύ-
μανση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση οξειδίου του αιθυλενίου, ώστε να απομακρυνθούν οι 
μικροοργανισμοί. 

Για το πρωτογενές φυτικό υλικό πρέπει να δίνονται οι εξής πληροφορίες: 



81 

 

1. Ταξινομική ονομασία του φυτού που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το διωνυμικό σύστημα (γένος, 
είδος, αναφορά στο συντάκτη της ταξινόμησης π.χ. Linnaeus). Καλό είναι να γράφεται η κοινή ονο-
μασία, καθώς και η θεραπευτική χρήση της χώρας προέλευσης.  

2. Λεπτομέρειες της πηγής του φυτού, δηλαδή περιοχή από την οποία συλλέχθηκε, είτε καλλιεργή-
θηκε είτε συλλέχθηκε από το σημείο που ευδοκιμεί, μέθοδος καλλιέργειας, ημερομηνίες και συν-
θήκες θερισμού, μεθοδολογία συλλογής, χρήση φυτοφαρμάκων και αν ναι το είδος και την ποσό-
τητα. 

3.  Ποιο μέρος του φυτού χρησιμοποιήθηκε. Όσων αφορά ξερά φυτικά υλικά, η μεθοδολογία ξήραν-
σης να αναφέρεται. 

Για κάθε επεξεργασμένο τελικό φυτικό προϊόν θα πρέπει να δίνονται οι εξής πληροφορίες:  

1. Όνομα φυτού 
2. Ημερομηνία παραλαβής και αριθμός αποστολής 
3. Όνομα προμηθευτή 
4. Τοποθεσία συλλογής 
5. Χρόνος συλλογής 
6. Αριθμός παρτίδας 
7. Τμήμα που αποθηκεύτηκε (φλοιός, ρίζα, φύλλα, άνθη κλπ) 
8. Κατάσταση επιθεώρησης (δοκιμασμένο/ απορριφθέν/ εγκεκριμένο) 
9. Είδος ελέγχων και ημερομηνία 
10. Ημερομηνία λήξης 

 

Διαγνωστικοί έλεγχοι ακατέργαστου φυτικού υλικού 

Η αποθήκευση και η διατήρηση έχουν μεγάλη σημασία για τη μελλοντική χρήση του τελικού προϊόντος. 
Η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των τελικών σκευασμάτων για διάφορες ασθένειες 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης. Όταν συλλέγεται ένα φυ-
τικό προϊόν διάφοροι παράγοντες όπως ο τόπος συλλογής, ο χρόνος συλλογής, το αναπτυξιακό στάδιο 
του φυτού και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, μπορούν να επιδράσουν στη χημική σύσταση του 
τελικού σκευάσματος. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι της πρώτης ύλης θα πρέπει να γίνονται με βάση τους 
κανονισμούς. Εάν το φυτικό υλικό προς επεξεργασία δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ποιότη-
τάς του απορρίπτεται. Τα απορριφθέντα φυτικά υλικά αποθηκεύονται χωριστά και απορρίπτονται ανά-
λογα. 

 

Αποθήκες 

Η περιοχή αποθήκευσης θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένη και τακτοποιημένη. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δίνεται στην καθαριότητα και στην καλή συντήρηση.  Διαφορετικά φυτικά υλικά θα πρέ-
πει να αποθηκεύονται σε διαφορετικές περιοχές. Για να διατηρείται το αποθηκευμένο υλικό ασφαλές 
και να μειώνεται ο κίνδυνος προσβολής από παράσιτα,  θα πρέπει ο χρόνος αποθήκευσής του, σε μη 
συσκευασμένη μορφή, να μειώνεται στο ελάχιστο. Τα φρέσκα φυτικά υλικά θα πρέπει να υποβάλλονται 
άμεσα σε επεξεργασία, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Εάν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, θα πρέπει 
να φυλάσσονται μεταξύ 2 και 8°C, ενώ τα κατεψυγμένα υλικά θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρα-
σίες χαμηλότερες των -18°C. Θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση έκθεση σε φως, αέρα, μικροβιακούς 
παράγοντες, ώστε να μη μειωθεί το δραστικό συστατικό του φυτού, κατ’ επέκταση και η θεραπευτική 
του ουσία. Σε περίπτωση που το φυτό αποθηκεύεται σε σωρούς, προτείνεται να αποθηκεύεται σε καλά 
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αεριζόμενα δωμάτια ή δοχεία, χρησιμοποιώντας φυσικό ή μηχανικό αερισμό και εξαερισμό, έτσι ώστε 
να μειωθεί ο κίνδυνος σχηματισμού μούχλας και ζυμώσεων. Το ακατέργαστο προϊόν θα πρέπει να απο-
θηκεύεται σε χώρους που αποτρέπουν τη μόλυνση και υποβάθμισή του. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 
χώρος για εσωτερικές δοκιμές ποιοτικού ελέγχου. Το εγκεκριμένο και το απορριφθέν φυτικό υλικό θα 
πρέπει να φυλάσσονται ανάλογα. Όλα τα φυτικά υλικά θα πρέπει να πλένονται, να αποξηραίνονται (ε-
κτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) και να τοποθετούνται σε κλειστούς  χώρους με ελεγχόμενη θερ-
μοκρασία και υγρασία. Η θερμοκρασία θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ 8 και 25°C. 

 

Αποθηκευτικό υλικό 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποθήκευση του πρωτογενούς υλικού που φέρει τη δραστική 
ουσία, έτσι ώστε αυτή να διατηρείται έως την Παρασκευή του τελικού προϊόντος. Το φυτικό υλικό, ακό-
μα και όταν είναι αποθηκευμένο σε κιβώτια, σακιά, σακούλες κλπ, δε θα πρέπει να εναποτίθεται στο 
έδαφος και θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για καθαρισμό και επιθεώρηση. Για την αποθήκευση των 
φυτών και των προϊόντων τους, είναι πιθανό να χρειάζονται ειδικές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας 
και προστασίας από το φως. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα ασφάλειας κατά τη δειγματοληψία, 
ζύγιση, ανάλυση και επεξεργασία των φυτών, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και να απο-
φεύγονται οι μολύνσεις από προηγούμενες παρτίδες.  

Υλικά για εξειδικευμένο πακετάρισμα και αποθήκευση πρωτογενούς υλικού: 

 Στέλεχος, καρδιά ξύλου και φλοιός- τσάντες από λινάτσα και υφαντά σακιά 

 Φύλλα- υφαντοί σάκοι με πλαστική επένδυση χαμηλής πυκνότητας , σακούλες HMHD υψηλής 
αντοχής και σακούλες από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 

 Φρούτα και ρίζες - τσάντες υψηλής αντοχής HMHD, υφαντοί σάκοι με πλαστική επένδυση χα-
μηλής πυκνότητας, ξύλινα κιβώτια. 

 Άνθη, ανθήρες, στίγμα, πέταλα και σπόροι-  χαρτονένιο κιβώτια με υφαντούς σάκους από πο-
λυπροπυλένιο, δοχεία HDPE, σακούλες με επένδυση από ινώδη υλικά. 

 Εκχυλίσματα και παράγωγα φυτών - αεροστεγή δοχεία HDPE, χαρτονένιο κιβώτιο με υφαντούς 
σάκους από πολυαιθυλένιο, χαρτονένια κυλινδρικά δοχεία με σακούλες πολυαιθυλενίου. 

Διαφορετικές κατηγορίες φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών π.χ. φρέσκο φυτό, αποξηραμένο φυ-
τό, πτητικό έλαιο κλπ, πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά. 
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Ενότητα 6: Ειδικές οδηγίες-Παραδείγματα 

 Περίληψη 

Στην ενότητα 6 δίνονται επτά παραδείγματα πλήρους συγκομιδής και επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή 
για διαφορετικές πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Τα παραδείγματα αυτά αντικατοπτρίζουν τον τρόπο 
με τον οποίο διαφοροποιούνται οι επεξεργασίες συγκομιδής και οι επεξεργασίες μετά τη συγκομιδή 
ανάλογα με τη φύση της πρώτης ύλης (ρίζες, σπόροι, φύλλα, λουλούδια, φρούτα, φλοιοί, βολβοί). 

 Περιγραφή μαθησιακού αποτελέσματος 

Στο τέλος της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να : 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Συζητάει για τις πλήρεις στρατηγικές συγκομιδής και μετά τη συγκομιδή για συγκεκριμένα 
φυτά 

2. Εξηγεί τις διαφορετικές ανάγκες για συγκεκριμένα μέρη φυτών που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτη ύλη 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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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6. Ειδικές οδηγίες- Παραδείγματα 

 

Ρίζες (Ginger) 

Τα φρέσκα ριζώματα (Εικόνα 7) πρέπει να καθαρίζονται από ξένα υλικά, βλαστούς και ρίζες. Όταν είναι 
εφικτό προτιμάται η πλύση υπό πίεση, καθώς είναι πιο αποτελεσματική και τείνει να μειώνει το βακτη-
ριακό φορτίο. Παραδοσιακά, τα ριζώματα ‘σκοτώνονται’ με βύθιση για δέκα λεπτά σε βραστό νερό, γε-
γονός που απενεργοποιεί και τις ενζυμικές διεργασίες, στη συνέχεια ξηραίνονται στον ήλιο. Το ξεφλού-
δισμα ή το ξύσιμο συνίσταται για τη μείωση του χρόνου ξήρανσης. Επιπλέον, ελαττώνει την ανάπτυξη 
μούχλας και των ζυμώσεων. Ωστόσο, ενώ αυτή η διαδικασία μειώνει την περιεκτικότητα σε ίνες, αφαι-
ρώντας την εξωτερική στρώση του δέρματος, τείνει επίσης να απομακρύνει και κάποια συστατικά του 
ελαίου, καθώς αυτά βρίσκονται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο φλοιό. Τα αποφλοιωμένα ριζώματα 
μπορούν να λευκανθούν ώστε να βελτιωθεί η εμφάνιση. 

 

Εικόνα 7. Φρέσκο ακατέργαστο ρίζωμα ginger (© Giuseppe Mazza)  

Μετά το ξεφλούδισμα και το πλύσιμο, τα ριζώματα μουλιάζονται σε νερό για δύο με τρεις ώρες και στη 
συνέχεια τοποθετούνται σε διάλυμα 1.5- 2% οξείδιο του ασβεστίου για έξι ώρες. Στη συνέχεια απο-
στραγγίζονται και ξηραίνονται στον ήλιο. Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται όταν είναι επιθυμητό ένα 
ελαφρύ, λαμπερό χρώμα. 

Οι διαδικασίες καθαρισμού και ξήρανσης πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά τη συ-
γκομιδή, ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν λιγότερη απώλεια λόγω μικροβιακής μόλυνσης , ανά-
πτυξης μούχλας και ζυμώσεων. Μηχανοποιημένο πλύσιμο, κόψιμο, καθώς και η χρήση ηλιακών ή ζε-
στού αέρα ξηραντήρων, μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μειωθεί η μόλυνση από σκόνη, κατά τη διάρ-
κεια των μετα-θεριστικών διεργασιών. Το μη αποξηραμένο, ξεφλουδισμένο ginger χρειάζεται επτά με 
εννιά ημέρες για να φτάσει σε επίπεδα υγρασίας 7.8- 8.8%. Αν το ginger κοπεί σε φέτες, χρειάζονται 
μόνο πέντε με έξι ώρες , χρησιμοποιώντας ξηραντήρα διασταυρούμενης ροής, ενώ χρειάζονται δεκαέξι 
έως δεκαοκτώ ώρες υπό τις ίδιες συνθήκες, αν χρησιμοποιηθεί ολόκληρο. Η μηχανική ξήρανση εξασφα-
λίζει ένα πιο ομοιογενές και καθαρότερο προϊόν. Κατά την ξήρανση με ζεστό αέρα, πρέπει να ρυθμίζε-
ται η ροή του αέρα και η θερμοκρασία. Η ξήρανση δεν πρέπει να υπερβαίνει τη θερμοκρασία των 60°C, 
ώστε να αποφευχθεί το μαύρισμα της σάρκας και ο αποχρωματισμός. 

Συσκευασία 

Μεγάλος όγκος ριζωμάτων μπορεί να αποθηκευτεί σε σακιά από γιούτα, ξύλινα κιβώτια και σε καλυμ-
μένα χαρτοκιβώτια για τη μεταφορά. Αποξηραμένες φέτες ή σκόνη αποθηκεύονται σε πλαστικοποιημέ-
νες σακούλες. Η αποθήκευση σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον είναι σημαντική για τα ξηρά μπαχαρικά.  
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Αποθήκευση 

Αποξηραμένο ginger 

Αποξηραμένα ριζώματα ή φέτες πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασίες 10- 15°C. Όταν αποθηκεύτη-
καν σε θερμοκρασία δωματίου (23-26°C) παρατηρήθηκαν απώλειες έως και 20% ελαιορητίνης (ξηρό 
βάρος) μετά από τρεις μήνες, καθώς επίσης μειώθηκε και η περιεκτικότητα της (6)-gingerol .  Γι’ αυτό το 
λόγο προτείνεται η εκχύλιση ή απόσταξη του αποξηραμένου ginger να γίνεται άμεσα εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα ψυχρής αποθήκευσης στην περίπτωση που το έλαιο ή η ελαιορητίνη είναι το τελικό προϊόν. 
Λόγω του ότι οι μυκοτοξίνες από τη μούχλα μπορούν να αποσταχθούν μαζί με το αιθέριο έλαιο, η απο-
θήκευση του αποξηραμένου ginger σε ξηρές συνθήκες αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να γίνει απο-
τελεσματικός έλεγχος της ανάπτυξης μούχλας και βακτηρίων στο ginger σε δόσεις 5-10 Kg  μόνο με μι-
κρές μεταβολές στην ποιότητα του τζιντζερόλαδου. Επίσης μπορεί να γίνει χρήση οξειδίου του αιθυλε-
νίου για την απολύμανση με ατμό. Και για τις δύο τεχνικές που αναφέρθηκαν, είναι απαραίτητες ειδικές 
και εξαιρετικά ασφαλείς εγκαταστάσεις. 

 Φρέσκο ginger  

Tο φρέσκο ginger πρέπει να φυλάσσεται σε περιβάλλον με υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία. Ωστόσο, 
η αποθήκευση σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη κοντά στην περιοχή παρα-
γωγής. Η διάρκεια ζωής του φρέσκου ginger μπορεί να επεκταθεί σημαντικά με αποθήκευση σε συνθή-
κες θερμοκρασίας 10-12°C και υψηλής υγρασίας. 

 

Ξήρανση 

Ginger drying involves two stages: peeling of the rhizomes to remove the outer skin and mechanical Η 
ξήρανση του ginger περιλαμβάνει δύο στάδια, το ξεφλούδισμα των ριζωμάτων για την απομάκρυνση 
της εξωτερικής φλούδας και μηχανική ξήρανση ή ξήρανση στον ήλιο σε αποδεκτά επίπεδα υγρασίας. 
Για την παραγωγή ξηρού ginger ο θερισμός γίνεται σε πλήρη ωριμότητα. Στις περισσότερες περιοχές, το 
ξεφλούδισμα του ginger και η ξήρανση γίνονται στον ήλιο. Σε περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες δεν 
ευνοούν την ξήρανση στον ήλιο, χρησιμοποιούνται μηχανικοί ή ηλιακοί ξηραντήρες. Έχει αναφερθεί για 
τους μηχανικούς ξηραντήρες ότι οι 57.2°C είναι η ανώτερη θερμοκρασία για την αφυδάτωση του ginger 
που προορίζεται για την αγορά μπαχαρικών. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες το χρώμα τείνει να γίνεται 
πιο σκούρο.   

Παραδοσιακή μέθοδος αποξήρανσης ginger  

Η μέθοδος περιλαμβάνει την τοποθέτηση του ξεφλουδισμένου, κομμένου gingerσε καθαρά στρώματα 
μπαμπού ή τσιμεντένια επιφάνεια και ξήρανση στον ήλιο έως ότου το επίπεδο υγρασίας φτάσει το 10%. 
Η ξήρανση μπορεί να διαρκέσει από επτά έως δεκατέσσερις μέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχε-
ρές συνθήκες. 

Μοντέρνα μέθοδος αποξήρανσης ginger 

Η μέθοδος περιλαμβάνει τη χρήση μηχανικών ξηραντήρων, π.χ. ξηραντήρας ζεστού αέρα, οι οποίοι 
μειώνουν σημαντικά το χρόνο που απαιτείται. Για την ξήρανση ολόκληρου ξεφλουδισμένου ginger 
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χρειάζεται περίπου δεκαέξι με δεκαοκτώ ώρες σε μηχανικό ξηραντήρα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πα-
ρακολούθηση του αέρα και της θερμοκρασίας.  

Μέθοδοι επεξεργασίας 

Φρέσκο Ginger  

Μια σημαντική ποσότητα φρέσκου ginger καταναλώνεται παγκοσμίως ως λαχανικό. Το ginger πρέπει να 
είναι σαρκώδες με χαμηλή περιεκτικότητα σε ίνες, κατά συνέπεια η συγκομιδή γίνεται από τον έκτο μή-
να και μετά.  

Για την προετοιμασία του φρέσκου ginger οι συστάδες ανυψώνονται με προσοχή με ένα φτυάρι και στη 
συνέχεια τα ριζώματα κόβονται προσεκτικά από τα φυτό. Τα ριζώματα είναι ακανόνιστα σε σχήμα και 
το ένα κοντά στο άλλο. Αυτό επιτρέπει την κατακράτηση χώματος στους ενδιάμεσους χώρους, το οποίο 
πρέπει να απομακρυνθεί. Οι παράπλευρες ρίζες επίσης αφαιρούνται. Μετά το πλύσιμο, το ginger ξε-
ραίνεται ελαφρώς στον ήλιο πριν διατεθεί στην αγορά με αυτή τη μορφή.  

Παρόλο που υπάρχει σημαντική κατανάλωση φρέσκου ginger παγκοσμίως, η περισσότερη παραγωγή 
μετατρέπεται σε ξηρό ginger. Συχνά, η ξήρανσή του δε γίνεται με την προτεινόμενη μεθοδολογία και 
γίνεται κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες, με αποτέλεσμα τη συχνή αποτυχία του προϊόντος  να συμμορ-
φώνεται με τα ποιοτικά πρότυπα του διεθνούς εμπορίου και ιδιαίτερα για μικροβιολογικούς λόγους. 
Ωστόσο οι σύγχρονοι γεωργοί έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές προδιαγραφές ποιότητας και ακο-
λουθούν ορθές γεωργικές πρακτικές.  

Εκχύλιση αιθέριου ελαίου και ελαιορητίνης  

Η ανάκτηση του αιθέριου ελαίου του ginger εξαρτάται από τον τύπο και την προέλευση του φυτού, τον 
τύπο της καλλιέργειας, την υγρασία κατά τη συγκομιδή, τη μέθοδο ανάκτησης και σε κάποιο βαθμό από 
την ηλικία του φυτού. Η εκχύλιση του ελαίου μπορεί να γίνει μέσω υδροαπόσταξης και απόσταξης με 
νερό και ατμό, με την πρώτη να είναι η συχνότερη μέθοδος που χρησιμοποιείται. Η υδροαπόσταξη πε-
ριλαμβάνει τη χρήση νερού ή ατμού για την ανάκτηση πτητικών συστατικών από το φυτό. Το θεμελιώ-
δες χαρακτηριστικό της υδροαπόσταξης είναι ότι επιτρέπει την απόσταξη μίας ένωσης ή ενός μείγματος 
ουσιών και στη συνέχεια την ανάκτηση σε αρκετά χαμηλότερη θερμοκρασία από εκείνη του σημείου 
βρασμού των μεμονωμένων συστατικών.  

Η ελαιορητίνη που λαμβάνεται με εκχύλιση με πτητικούς διαλύτες,περιέχει τα αρώματακαι τη γεύση 
του ginger σε έντονα συμπυκνωμένη μορφή.  Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βήματα: 
επαφή της σκόνης με το διαλύτη, ώστε να γίνει μεταφορά των συστατικών από το μπαχαρικό στο δια-
λύτη, το διαχωρισμό του διαλύματος από τη σκόνη και την απόσταξη του εκχυλίσματος για την ανάκτη-
ση του προϊόντος. Έχει αναφερθεί ότι η αποτελεσματικότητα της εκχύλισης της ελαιορητίνης επηρεάζε-
ται από το μέγεθος των σωματιδίων, το μέσο εκχύλισης και τη θερμοκρασία εκχύλισης.  

Μηχανική εξαγωγή χυμών 

Η μηχανική εξαγωγή χρησιμοποιείται ευρέως για την εξαγωγή χυμών και ελαίων από φρούτα, λαχανικά 
και ελαιούχους σπόρους. Βασίζεται στην εφαρμογή πίεσης για την απομάκρυνση των φυτικών κυττά-
ρων και την απελευθέρωση του περιεχόμενου χυμού ή ελαίου. Τα υποπροϊόντα, φλούδες κλπ, είτε με-
τατρέπονται σε ζωοτροφές είτε κομποστοποιούνται. Το όφελος της μηχανικής εξαγωγής έναντι της χη-
μικής εκχύλισης είναι ότι διατηρεί το υγρό ελεύθερο από αραιωμένα χημικά κι γενικά είναι ασφαλέστε-
ρη διαδικασία. 
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Σπόροι (Κάρδαμο) 

Συγκομιδή 

Η συγκομιδή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας είναι καίρια για την υψηλή ποιότητα των καψουλών. 
Τα φρούτα πρέπει να συλλέγονται μόνο όταν είναι πλήρως ώριμα. Μία ώριμη κάψουλα περιέχει μαύ-
ρους σπόρους (Εικόνα 8), ενώ μία άγουρη άσπρους. Όταν οι κάψουλες είναι ώριμες, μπορούν εύκολα 
να αφαιρεθούν από το στέλεχος. Ο θερισμός πρέπει να αρχίζει από τη βάση του στελέχους, προχωρώ-
ντας προς τα πάνω, αφαιρώντας μόνο τις κάψουλες που είναι εύκολο να αποκοπούν, ενώ οι υπόλοιπες 
θα πρέπει να μείνουν στο φυτό να ωριμάσουν. 

 

Εικόνα 8. Ώριμες κάψουλες και σπόροι καρδάμου (© 2017 Profexports.com) 

Καθαρισμός 

Η σοδειά πρέπει να καθαριστεί πριν την επεξεργασία της. Το πρώτο βήμα είναι να αφαιρεθεί η σκόνη 
και το χώμα σε ένα πανέρι κοσκινίσματος. Ένας έμπειρος εργάτης μπορεί να καθαρίσει έως και 100 κιλά 
σε μία βάρδια. Επίσης υπάρχουν και μηχανήματα για τον καθαρισμό, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικά σε σχέση με το κόστος τους. 

 Μετά το κοσκίνισμα, οι κάψουλες ξεβγάζονται με καθαρό νερό. Δύο με τρεις μεγάλοι πλαστικοί κου-
βάδες (15L) είναι αρκετοί για μικρές ποσότητες, ενώ για μεγαλύτερες ενδείκνυται η χρήση νεροχύτη με 
δυνατότητα αποστράγγισης. Για τον καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο νερό που είναι ασφα-
λές για κατανάλωση και επίσης πρέπει να ανανεώνεται συχνά, ώστε να αποτρέπονται οι μολύνσεις. 

 Ξήρανση  

Η ξήρανση αποτελεί τη σημαντικότερη διαδικασία της επεξεργασίας, λόγω του ότι επηρεάζει την ποιό-
τητα του τελικού προϊόντος. Είναι σημαντικό η ξήρανση να γίνεται το συντομότερο μετά το θερισμό, 
ώστε να διατηρείται η γεύση. Επίσης, είναι σημαντικό η διαδικασία ξήρανσης να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη, ώστε να μην αναπτύσσεται μούχλα και να διατηρείται το έντονο πράσινο χρώμα. Η θερ-
μοκρασία ξήρανσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50°C, καθώς μπορεί να επηρεαστεί το χρώμα και η 
γεύση του τελικού προϊόντος.  Στα περισσότερα μέρη οι κάψουλες με ένα καλό πράσινο χρώμα μπο-
ρούν να πουληθούν σε αρκετά υψηλή τιμή.   

 Η υγρασία στις κάψουλες φρέσκου καρδάμου είναι περίπου 85% και πρέπει να μειωθεί στο 10% στη 
ξηρό προϊόν, ώστε αυτό να μπορεί να αποθηκευτεί. Αν ο χρόνος ξήρανσης είναι πολύ μεγάλος μπορεί 
να αναπτυχθεί μούχλα πάνω στο κάρδαμο. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι ξήρανσης και η επιλογή εξαρτά-
ται από το μέγεθος της επιχείρησης και της τοπικές καιρικές συνθήκες. Η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονε-
κτήματα και τα μειονεκτήματά της. 
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Άλεσμα  

Οι κάψουλες καρδάμου συνήθως πωλούνται ολόκληρες. Η άλεση είναι μία μέθοδος που μπορεί να 
προσδώσει αξία σε ένα προϊόν, παρόλα αυτά δε συστήνεται για τα μπαχαρικά λόγω του ότι μετά την 
άλεση είναι πιο ευάλωτα στην αλλοίωση. Οι ενώσεις που δίνουν άρωμα και γεύση δεν είναι σταθερές 
και γρήγορα θα χαθούν. Επίσης η περίοδος που μπορούν να αποθηκευτούν είναι μικρότερη απ’ ότι ο-
λόκληρο το μπαχαρικό. Επιπροσθέτως, είναι δύσκολο από τον καταναλωτή να εκτιμήσει την ποιότητα 
και είναι εύκολο να αναμειχθεί με άλλα υλικά. Για τους παραπάνω λόγους οι έμποροι χονδρικής πώλη-
σης και οι μεμονωμένοι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν ολόκληρο το μπαχαρικό.   

Συσκευασία 

Οι κάψουλες κάρδαμου μπορούν να συσκευάζονται σε σάκους πολυαιθυλενίου διαφόρων μεγεθών, 
ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Οι σάκοι πρέπει να σφραγίζονται ώστε να μην εισέλθει υγρασία. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται μηχανές σφράγισης. Πρέπει να τοποθετούνται εύκολα αναγνώσιμες 
ετικέτες, στις οποίες να αναγράφονται οι σχετικές πληροφορίες του προϊόντος: το όνομα του προϊόντος, 
το εμπορικό σήμα, πληροφορίες για τον παραγωγό (όνομα, διεύθυνση), ημερομηνία παραγωγής και 
λήξης, βάρος περιεχομένου, πρόσθετα συστατικά (αν υπάρχουν) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
απαιτείται από τη χώρα προέλευσης ή τη χώρα εισαγωγής.  

Αποθήκευση 

Οι αποξηραμένες κάψουλες κάρδαμου πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρά δοχεία, χωρίς να εκτίθενται μέ-
σα στο ηλιακό φως. Για μακροχρόνια αποθήκευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σακιά από γιούτα ε-
πενδυμένα με πολυαιθυλένιο. Οι σακούλες από πολυαιθυλένιο συμβάλλουν στη διατήρηση του πράσι-
νου χρώματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι κάψουλες να είναι πλήρως στεγνές πριν τοποθετηθούν 
στους σάκους για αποθήκευση. Οποιαδήποτε υγρασία εντός των σακιών θα οδηγήσει στη σήψη των 
καψουλών. Το αποθηκευμένο κάρδαμο θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για σημάδια αλλοίωσης ή υ-
γρασίας. Αν έχει απορροφηθεί υγρασία θα πρέπει να ξαναγίνει ξήρανση, έτσι ώστε το ποσοστό της να 
φτάσει το 10%.  

Η αποθήκη θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, δροσερή και απαλλαγμένη από τρωκτικά και έντομα. 
Στα παράθυρα πρέπει να τοποθετείται σήτα ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος σε παράσιτα και έντο-
μα. Τρόφιμα με ισχυρή οσμή, απορρυπαντικά και χρώματα δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώ-
ρο, καθώς θα αλλοιώσουν τη γεύση και το άρωμα του κάρδαμου. 

 

Φύλλα (στέβια) 

Θερισμός 

Ο χρόνος συγκομιδής της στέβια εξαρτάται γενικά από την ανάπτυξη και τη συσσώρευση των γλυκοσι-
δίων στεβιόλης. Έτσι ο ακριβής χρόνος συγκομιδής εξαρτάται από το συγκεκριμένο στέλεχος στέβια που 
χρησιμοποιείται και την εποχή. Η πρώτη συγκομιδή συνήθως γίνεται τέσσερις μήνες μετά τη φύτευση 
και οι επόμενες κάθε τρεις μήνες. Αυτό το πρόγραμμα συγκομιδής ακολουθείται συνήθως σε τροπικές 
και υποτροπικές περιοχές. Σε λιγότερο θερμά κλίματα ο αριθμός των συγκομιδών σε ένα χρόνο είναι 
γενικά μικρότερος. Υπάρχουν περιοχές, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Κίνα, όπου γίνεται μόνο μία συγκο-
μιδή το χρόνο. 
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Η συγκομιδή γίνεται συνήθως πριν την ανθοφορία, διότι μετά την ανθοφορία η περιεκτικότητα σε γλυ-
κοσίδια μειώνεται. 

Για τη συγκομιδή τα φυτά κόβονται σε μήκος 10cm από το έδαφος, αν και ορισμένοι ειδικοί συνιστούν 
την κοπή στα 15cm. Υπάρχει μια πληθώρα χειροκίνητων και μηχανοποιημένων συστημάτων συγκομι-
δής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μετά τη συγκομιδή, συνήθως χρησιμοποιείται μυκητο-
κτόνο στο κομμένο άκρο του στελέχους, ώστε να αποτραπεί μυκητιακή μόλυνση.  

Ξήρανση 

Μετά τη συγκομιδή των φύλλων πρέπει να ακολουθήσει ξήρανση το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 
αποφευχθεί το μαύρισμα και η απώλεια του περιεχομένου σε γλυκοσίδια. Αν τα φύλλα δεν ξηραθούν 
με τον κατάλληλο τρόπο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να μειωθεί δραματικά η 
περιεκτικότητα σε γλυκοσίδια στεβιόλης έως και στη μισή ποσότητα από την αρχική, εντός τριών ημε-
ρών. Η αρχική περιεκτικότητα σε υγρασία των νωπών φύλλων είναι περίπου 80% και πρέπει να μειωθεί 
στο 10% για μακροχρόνια αποθήκευση. Η απώλεια βάρους κατά τη διαδικασία ξήρανσης φτάνει έως 
και 78%. Υψηλό ποσοστό υγρασίας κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη 
μείωση της περιεκτικότητας σε γλυκοσίδια, αλλά και την ανάπτυξη μούχλας καθιστώντας τα φύλλα α-
κατάλληλα για την εκχύλιση των γλυκοσιδίων. 

Διαχωρισμός φύλλων και στελεχών 

Το στέλεχος του φυτού στέβια περιλαμβάνει πολύ λίγα γλυκοσίδια της στεβιόλης, έτσι η παρουσία του 
στο θερισμένο υλικό μειώνει την περιεκτικότητά τους. Επιπλέον, από τα στελέχη εκλούεται ταννίνη και 
ένα κηρώδες υλικό κατά τη διάρκεια της εκχύλισης, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στον καθαρισμό 
των γλυκοσιδίων. Έτσι, για να καταστεί η εκχύλιση από τα φύλλα αποτελεσματική τα στελέχη θα πρέπει 
να διαχωριστούν από τα φύλλα. Για μικρά αγροκτήματα αυτό μπορεί να γίνει με το χέρι, ενώ για μεγά-
λες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη μηχανημάτων. Τα στελέχη μπορούν να απομακρυνθούν 
πριν ή μετά την ξήρανση.  

Συσκευασία 

Τα καθαρισμένα και αποξηραμένα φύλλα στέβια (Εικόνα 9) έχουν πολλή χαμηλή πυκνότητα και κατ’ 
επέκταση καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο. Για ευκολότερη και αποτελεσματικότερη αποθήκευση και με-
ταφορά συμπιέζονται σε δεμάτια  σε HDPE και LDPE σακούλες. Για την παραγωγή των δεματίων χρησι-
μοποιείται υδραυλική οριζόντια ή κάθετη πρέσα. 

  

Εικόνα 9. Αποξηραμένα φύλλα στέβια 

 



90 

 

Άνθη (Λεβάντα) 

Κλάδεμα 

Τα μπουμπούκια των λουλουδιών θα πρέπει να κλαδεύονται τα πρώτα δύο χρόνια, έτσι ώστε το φυτό 
να μπορέσει να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δημιουργήσει έναν ισχυρό σκελετό. 
Στα μετέπειτα χρόνια, το κλάδεμα θα πρέπει να πραγματοποιείται ως ξεχωριστή διαδικασία μετά τη 
συγκομιδή, συνήθως το φθινόπωρο. Αυτό συμβαίνει γιατί η συγκομιδή των ανθέων των φυτών για το 
έλαιό τους, αφήνει τα περισσότερα στελέχη πάνω στα φυτά. Το λιγότερα συχνό κλάδεμα θα έχει ως 
αποτέλεσμα καλλιέργειες που θα αναπτύσσονται βραδύτερα. Το κλάδεμα μπορεί να γίνει χρησιμο-
ποιώντας μηχανήματα όπως εξειδικευμένα κλαδευτήρια. 

Συγκομιδή 

Η συγκομιδή της λεβάντας για το αιθέριο έλαιό της θα πρέπει να συμβεί όταν τα λουλούδια θα έχουν 
αναπτυχθεί και το κάτω μισό τους θα αρχίζει να ανοίγει. Η συγκομιδή πραγματοποιείται συνήθως στο 
τέλος Δεκεμβρίου και στις αρχές Ιανουαρίου, ανάλογα με την εποχή. Ο χρόνος συγκομιδής μπορεί να 
είναι από τέσσερις έως δέκα ημέρες και μετά η ποιότητα θα μειωθεί. Ο σχεδιασμός της συγκομιδής, 
ειδικά για μεγάλες φυτείες, σε περίοδο καλού καιρού, είναι απαραίτητος, διότι το νερό που έρχεται σε 
επαφή με το έλαιο κατά τη διάρκεια του σταδίου προθέρμανσης της απόσταξης, μειώνει την ποιότητα 
του ελαίου και την αποδοτικότητα της εκχύλισης. Η συγκομιδή δεν πρέπει, επίσης, να διεξάγεται σε υ-
περβολικά υψηλές θερμοκρασίες και με συνθήκες υψηλών ανέμων, καθώς σημαντικοί όγκοι ελαίου 
μπορεί να χαθούν μέσω εξάτμισης. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εμποδίζουν την ανάπτυξη εστέρων, 
οπότε η συγκομιδή θα πρέπει να καθυστερήσει έως ότου ο καιρός γίνει θερμότερος. Οι βλαστοί των 
λουλουδιών πρέπει να κόβονται στα 15 έως 20cm κάτω από τα λουλούδια και αυτή η διαδικασία μπο-
ρεί να γίνει με τη χρήση δρεπανιών, μεγάλων ψαλιδιών ή με ειδικά μηχανήματα. Η κοπή των λουλου-
διών για να διατεθούν στην αγορά φρέσκα ή αποξηραμένα, συνήθως συμβαίνει μία εβδομάδα αργότε-
ρα απ’ ότι θα συνέβαινε για την παραγωγή του αιθέριου ελαίου τους. Τα λουλούδια μπορούν επίσης να 
κοπούν και με μεγαλύτερα στελέχη. 

 

Απόσταξη με ατμό 

Άπαξ και μαζευτεί, η λεβάντα αποστάζεται. Η αξία του αιθέριου ελαίου της εξαρτάται από την απόστα-
ξη. Εάν η πίεση ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλές, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της 
μοριακής δομής των μορίων που είναι υπεύθυνα για το άρωμα, αλλάζοντας τα χημικά συστατικά. Η α-
πόδοση της παραγωγής αιθέριου ελαίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τη μία εποχή στην άλλη, 
καθώς η ηλικία των θάμνων και ο καιρός, επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του 
προϊόντος. 

Εκχύλιση με διαλύτες 

Μια μικρότερη ποσότητα παραγώγων (‘concretes’) λεβάντας και λεβαντίνης  παράγεται με εκχύλιση με 
διαλύτες. Τα παράγωγα αυτά, εκκρίνονται από φρέσκο φυτικό υλικό με τη χρήση διαλυτών, όπως το-
λουόλιο και εξάνιο και πετρελαϊκός αιθέρας. Οι διαλύτες εξατμίζονται, αφήνοντας  υπολείμματα που 
ονομάζονται concretes. Τα παράγωγα αυτά χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες αρωμάτων (κυρίως 
σαπουνιών) και για μια περαιτέρω βελτίωση γίνεται μείξη τους με αιθανόλη. Στη συνέχεια, το μείγμα 
ψύχεται και διηθείται και μετά η αιθανόλη εξατμίζεται αφήνοντας ένα μη κηρώδες υπόλειμμα που ο-



91 

 

νομάζεται absolute. Συνήθως υπάρχει 50% απώλεια από το concrete στο absolute.  Τα absolutes είναι 
πιο διαδεδομένα στην εκλεκτή αρωματοποιία. 

Αποξηραμένα λουλούδια 

Μετά τη συγκομιδή τους, τα λουλούδια δένονται σε δέσμες και κρεμιούνται για να ξεραθούν στη σκιά 
(Εικόνα 10). Κάποια λουλούδια αποκόπτονται από τους βλαστούς μετά την ξήρανση και στη συνέχεια 
αποθηκεύονται σε κουτιά ή κιβώτια επενδυμένα με χαρτί. Γενικά, για την Παρασκευή 1kg αποξηραμέ-
νων λουλουδιών χρειάζονται από 8 έως 10kg φρέσκων λουλουδιών. 

 

Εικόνα 10. Αποξηραμένες δέσμες λεβάντας 

 

Συσκευασία και αποθήκευση 

Τα αιθέρια έλαια είναι πτητικά και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Θα πρέπει να κρα-
τούνται σε σκούρα, αεροστεγή, γυάλινα μπουκάλια και να μην εκτίθενται σε θερμότητα ή βαρέα μέταλ-
λα. Η αλλοίωση ξεκινά όταν το υγρό είναι πολύ πιο σκούρο ή παχύτερο από το κανονικό. Αν του δοθεί η 
κατάλληλη προσοχή, το αιθέριο έλαιο μπορεί να διατηρηθεί από έξι μήνες έως δύο χρόνια· αν υπάρξει 
υποψία ότι κάποια από τις προδιαγραφές αποθήκευσης δεν τηρείται, το έλαιο θα πρέπει να πεταχτεί. 
Τα σκούρα γυάλινα ή κεραμικά δοχεία, καθώς επίσης η χρήση  φθοριωμένου πλαστικού και επεξεργα-
σμένου αλουμινίου είναι κάποιοι άλλοι τρόποι αποθήκευσης. Στο πλαίσιο της αγοράς προστιθέμενης 
αξίας, η συσκευασία θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένη, καθαρή και επαγγελματική. 

 

Φρούτα (Φρέσκες πιπεριές τσίλι) 

Συγκομιδή και χειρισμός 

Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και του χειρισμού, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πιπεριές τσίλι μαλακώ-
νουν εύκολα και εμφανίζουν μετα- θεριστικές ασθένειες, εάν είναι χαλασμένες, μαυρισμένες, ή εκτίθε-
νται σε υψηλές θερμοκρασίες. Όλοι οι τύποι πιπεριών τσίλι, ειδικότερα οι πράσινες τσίλι του Νέου Με-
ξικού, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην απώλεια νερού, στην ηλιακή έκθεση και φθορά από έκθεση σε 
υψηλές θερμοκρασίες.  Αυτά τα ζητήματα είναι πολύ πιθανό να προκύψουν, εάν οι  πιπεριές τσίλι εκτε-
θούν άμεσα για περισσότερο από μία ώρα στον ήλιο. Οι φρέσκιες πιπεριές τσίλι (Εικόνα 11) που μαζεύ-
ονται το καλοκαίρι μπορεί να έχουν στην ψίχα τους θερμοκρασίες της τάξης των 32°C ή και παραπάνω. 
Για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να μαζεύονται νωρίς το πρωί, να τοποθετούνται στη σκιά και να ψύ-
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χονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εάν οι πιπεριές τσίλι δεν ψυχθούν μέσα σε 1 έως 2 ώρες, θα αρχί-
σουν να χάνουν νερό και να μαλακώνουν. Οι περισσότερες πράσινες πιπεριές τσίλι συλλέγονται με το 
χέρι σε κουβάδες ή σάκους και έπειτα μαζεύονται σε δοχεία για να μεταφερθούν σε ένα σκιασμένο χώ-
ρο για τη συσκευασία ή την επεξεργασία. Ένα χωράφι μακριών πράσινων πιπεριών τσίλι μπορεί να θε-
ριστεί στις αρχές Αυγούστου και στη συνέχεια και πάλι το Σεπτέμβριο. Μια τρίτη σοδειά, συνήθως θα 
δώσει μικρές πιπεριές και δε θα αξίζει τον κόπο.  

 

Εικόνα 11. Πιπεριές τσίλι Νέου Μεξικού 

 

Μόλις μεταφερθούν στη σκιά, οι πιπεριές τσίλι είτε θα τοποθετηθούν στεγνές σε κυλιόμενες ράμπες ή 
κινούμενους μεταφορικούς ιμάντες, είτε θα βυθιστούν υγρές σε μια χλωριωμένη δεξαμενή πλύσης.  Οι 
δεξαμενές πλύσης θα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά και τα επίπεδα χλωρίωσης να ελέγχονται τα-
κτικά. Αυτές οι πρακτικές υγιεινής είναι απαραίτητες, καθώς οι πιπεριές τσίλι είναι ιδιαίτερα ευαίσθη-
τες σε βακτηριακές ασθένειες που θα κολλούσαν από τις δεξαμενές πλύσης. Στη συνέχεια, οι πιπεριές 
ξεσκαρτάρονται, ώστε να αφαιρεθούν τα μολυσμένα, τα υπερώριμα, τα άγουρα και τα με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο ελαττωματικά κομμάτια. Η ταξινόμηση σύμφωνα με το USDA ή άλλα πρότυπα αγοράς, 
μπορεί να γίνει μετά τη διαλογή. Συνήθως οι φρέσκιες πιπεριές τσίλι συσκευάζονται σε κυματοειδή 
χαρτονένια κιβώτια μεγέθους 1 ¼ μπουσέλ που χωράν 30lb.Τα κουτιά μπορεί να είναι κερωμένα και 
πρέπει να έχουν κενά πάνω και κάτω, καθώς και πλευρικές σχισμές για να αερίζονται και να κρατούνται 
δροσερά. Τα χαρτοκιβώτια θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατά, ώστε να αντέχουν τη  στοίβαξη  και τη 
μεταφορά. Η συσκευασία σε σακούλες με επένδυση από πλαστικό (πολυαιθυλένιο) προσφέρει μία επι-
πλέον προστασία στις πιπεριές, από την απώλεια υγρασίας. Οι πλαστικές μεμβράνες μειώνουν την α-
πώλεια νερού από τις πιπεριές, όμως μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματική ψύξη. Μι-
κρές οπές  στις μεμβράνες μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το εμπόδιο, βελτιώνοντας την ανταλλαγή 
αερίων και αυξάνοντας τη ροή του αέρα κατά τη διάρκεια της ψύξης και αποθήκευσης. Οι πιπεριές τσίλι 
μπορούν επίσης να συσκευαστούν σε πλαστικές σακούλες ή σε δίσκους τυλιγμένους με μεμβράνη, όταν 
πρόκειται να διατεθούν σε αγορές λιανικής για μεμονωμένους καταναλωτές. Αυτά τα πακέτα λιανικής 
πώλησης μπορούν να γίνουν είτε στον αρχικό χώρο πακεταρίσματος είτε , πιο συχνά, στο κέντρο παρά-
δοσης. Τόσο η θερμοκρασία αποθήκευσης, όσο και το δοχείο που αποθηκεύονται επηρεάζουν την α-
πώλεια βάρους των πιπεριών τσίλι. Οι πιπεριές τσίλι που αποθηκεύονται σε κουτιά χάνουν βάρος ημε-
ρησίως περίπου 3,5% στους 24°C, αλλά μόνο 0,5% στους 8°C. Προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η α-
πώλεια βάρους των πιπεριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πακετάρισμα πλαστικοί δίσκοι τυλιγ-
μένοι με μεμβράνη ή σακούλες από πολυαιθυλένιο, ειδικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες αποθήκευ-
σης. 
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Ψύξη και αποθήκευση 

Οι φρέσκιες πιπεριές τσίλι είναι ένα εμπόρευμα που χαλάει αρκετά εύκολα. Η σωστή ψύξη διευρύνει τη 
διάρκεια ζωής, επιβραδύνοντας την αναπνοή, την απώλεια νερού, την αλλαγή χρώματος και την απο-
σύνθεση. Θερμοκρασίες υψηλότερες από 21°C επιταχύνουν την ωρίμανση μέσω της αναπνοής και της 
παραγωγής αιθυλενίου. Οι πλέον προτιμότερες μέθοδοι ψύξης για τις τσίλι είναι τα δωμάτια ψύξης και 
η ψύξη με αέρα. Η ψύξη και η αποθήκευση είναι ανεξάρτητες λειτουργίες και για το λόγο αυτό οι ειδι-
κές απαιτήσεις για γρήγορη ψύξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ξεχωριστά από τις ανάγκες της απο-
θήκευσης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στα δωμάτια ψύξης το φρέσκο προϊόν εκτίθεται σε ψυχρό αέρα σε 
ένα ψυγείο. Οι κάδοι ή τα κιβώτια θα πρέπει να στοιβάζονται σωστά για να επιτρέπουν τη ροή αέρα 
μεταξύ των μεμονωμένων μονάδων αποθήκευσης. Τα δωμάτια ψύξης θα πρέπει να χωρίζονται σε τμή-
ματα έτσι ώστε οι πρόσφατα μαζεμένες πιπεριές τσίλι, που έχουν υψηλή θερμοκρασία από το χωράφι, 
να διατηρούνται ξεχωριστά από αυτές που έχουν ήδη ψυχθεί. Ισχυροί ανεμιστήρες και ανεμιστήρες 
οροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν τη ροή του αέρα και, ως εκ τούτου, την απόδο-
ση των δωματίων ψύξης. Η ψύξη με αέρα είναι μια ενεργή διαδικασία ψύξης και ένας πολύ πιο γρήγο-
ρος τρόπος για να μειωθεί η θερμοκρασία των προϊόντων, σε σχέση με τα δωμάτια ψύξης. Στην ψύξη με 
αέρα, οι ανεμιστήρες στέλνουν κατευθείαν ψυχρό αέρα μέσα στα κιβώτια ή τους κάδους που είναι α-
ποθηκευμένα τα προϊόντα. Τα δωμάτια ψύξης μπορούν να μετατραπούν σε ψύκτες με τη χρήση αέρα 
σχετικά γρήγορα και με χαμηλό κόστος , με την προσθήκη παραπάνω ανεμιστήρων και διαχωρισμάτων. 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα σχέδια ψυκτών με τη χρήση αέρα, με πιο συνηθισμένο να είναι η σήραγ-
γα. Σε αυτό το σύστημα,  μια σειρά κάδων ή παλετών τοποθετείται σε κάθε πλευρά ενός ανεμιστήρα, 
δημιουργώντας ένα διάδρομο μεταξύ των δύο σειρών. Ο διάδρομος και το ανοικτό άκρο καλύπτονται 
με καμβά για να δημιουργήσουν μια σήραγγα. Ο ανεμιστήρας δημιουργεί αρνητική πίεση στη σήραγγα 
και στέλνει ψυχρό αέρα μέσα από τις στοίβες για να ψύξει το προϊόν. Τα δοχεία πρέπει να έχουν επαρ-
κή εξαερισμό έτσι ώστε ο αέρας να ρέει κατάλληλα κατά τη διάρκεια της ψύξης. Η ψύξη εξατμίσεως με 
εξώθηση αέρα, είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ψύκτες εξατμίσεως αντί για μονάδες ψύξης. Αυτό 
το σύστημα ψύξης είναι πρακτικό για περιοχές με ξηρό κλίμα. Ένας ψύκτης εξατμίσεως είναι ενεργειακά 
πιο αποδοτικός σε σχέση με τη μηχανική ψύξη και οι καλλιεργητές μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους  
συστήματα. Οι ψύκτες εξατμίσεως με εξώθηση αέρα μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του προϊό-
ντος σε περίπου 16°C και είναι οι πλέον χρήσιμοι για τη ψύξη ευαίσθητων προϊόντων (όπως πιπεριές 
τσίλι) που προορίζονται για μια τοπική αγορά. 

Αποθήκευση 

Οι ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκες πιπεριές τσίλι είναι 7-10°C και 90 έως 95% σχετική υ-
γρασία.  Χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι επιβλαβείς και έχουν ως αποτέλεσμα οι πιπεριές να μαλακώ-
νουν και να αποκτούν σκασίματα και μεγαλύτερη ευκολία στην αποσύνθεση. Αλλοιώσεις από την κα-
τάψυξη συμβαίνουν στους 0°C. Εάν διατηρηθεί η σωστή θερμοκρασία, οι περισσότερες πιπεριές τσίλι 
μπορούν να αποθηκευτούν για 2 έως 3 εβδομάδες. Για τη μεταφορά των πιπεριών τσίλι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται φορτηγά-ψυγεία· όμως αυτά τα οχήματα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
πρόψυξη, καθώς δεν έχουν επαρκή ψυκτική ικανότητα ή εξαερισμό για να αφαιρέσουν την αρχική θερ-
μότητα από το χωράφι αρκετά γρήγορα. Η ψύξη κατά τη μεταφορά έχει ως σκοπό μόνο τη διατήρηση 
της θερμοκρασίας στα προϊόντα που έχουν ήδη ψυχθεί. Η ανεπαρκής διατήρηση της θερμοκρασίας στα 
κατάλληλα επίπεδα και η συσσώρευση αιθυλενίου κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ή της μεταφο-
ράς, έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα να υπερωριμάζουν και να σαπίζουν ευκολότερα. Κάποια φρούτα 
και λαχανικά παράγουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αιθυλενίου σε σχέση με τις πιπεριές τσίλι, οπότε 
αυτές δε θα πρέπει να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται ποτέ με προϊόντα όπως οι ντομάτες, τα μήλα 
ή τα πεπόνια. Οι χώροι αποθήκευση θα πρέπει να αερίζονται κατάλληλα, έτσι ώστε η συσσώρευση αι-
θυλενίου να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. Η τοποθέτηση συσκευών καθαρισμού αιθυλενίου, που πε-
ριέχουν υπερμαγγανικό κάλιο, στην αποθήκη ή στο όχημα μεταφοράς μπορεί επίσης να μειώσει τα επί-
πεδα αιθυλενίου. Η διατήρηση της ποιότητας από τον καλλιεργητή μέχρι και τον καταναλωτή, είναι ζω-
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τικής σημασίας στην παραγωγή πιπεριών τσίλι. Η βάση για τη διατήρηση αυτής της ποιότητας είναι η 
κατάλληλη ψύξη, όμως εξίσου σημαντική για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας είναι και η μείωση 
των μηχανικών τραυματισμών, των ασθενειών και της έκθεσης σε αιθυλένιο. 

 

Φλοιός (Κανέλα) 

Συγκομιδή 

Ο φλοιός της κανέλας συλλέγεται δύο φορές το χρόνο, αμέσως μετά από κάθε μια από τις βροχερές 
εποχές, όταν η υγρασία κάνει το φλοιό να ξεφλουδίζεται πιο εύκολα. Η πρώτη συγκομιδή γίνεται όταν 
τα δέντρα (Εικόνα 12) είναι τριών χρονών, δηλαδή ένα χρόνο μετά το πρώτο κλάδεμα. Τα πλευρικά στε-
λέχη που είναι περίπου τριών χρονών απομακρύνονται και αφαιρείτε ο φλοιός. Ο φλοιός της κανέλας 
μπορεί να ληφθεί μόνο από στελέχη με διάμετρο μεταξύ 1,2 και 5cm. 

 

Εικόνα 12. Ξεφλουδισμένα δέντρα κανέλας  

Επεξεργασία 

Η επεξεργασία αποτελεί περίπου το 60% του κόστους παραγωγής της κανέλας. Ο λόγος για αυτό είναι 
ότι το ξεφλούδισμα του φλοιού από τα στελέχη είναι δουλειά κουραστική, η οποία γίνεται συνήθως με 
το χέρι, από εξειδικευμένους εργάτες. Η ποιότητα της κανέλας εξαρτάται από το πόσο καλά ο φλοιός 
χωρίζεται από τα στελέχη. Τα μεγαλύτερα κομμάτια ή τα κομμάτια με λεπτό κυλινδρικό σχήμα έχουν 
υψηλότερη τιμή στην αγορά σε σχέση με τα μικρότερα σπασμένα κομμάτια. Η ξήρανση είναι επίσης ένα 
σημαντικό στάδιο της διαδικασίας της κανέλας, καθώς συμβάλλει στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Στάδια επεξεργασίας 

• Αφαιρέστε τα τρυφερά στελέχη (με διάμετρο μικρότερο από 1,2 cm) και χρησιμοποιήστε τα για λίπα-
σμαfertilizer.  

• Τα στελέχη με διάμετρο μεγαλύτερη από 5 cm δεν χρησιμοποιούνται για να πάρουμε φλοιό κανέλας. 
Αφαιρέστε τα και χρησιμοποιήστε τα για απόσταξη ελαίου.  
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• Αφαιρέστε το μαλακό εξωτερικό φλοιό χρησιμοποιώντας ένα καλό στρογγυλεμένο μαχαίρι με χοντρή 
λίμα. 

• Τρίψτε το απογυμνωμένο στέλεχος με μια ορειχάλκινη ράβδο για να χαλαρώσετε τον εσωτερικό 
φλοιό. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια ορειχάλκινη ράβδο, έτσι ώστε το χρώμα του φλοιού 
να μην εξασθενεί. 

• Πραγματοποιείστε οπές γύρω από το στέλεχος σε διαστήματα 30cm χρησιμοποιώντας ένα μικρό αιχ-
μηρό μαχαίρι. Η λεπίδα του μαχαιριού πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο για να α-
ποφευχθεί η χρώση του φλοιού.  

• Κάντε μεγάλα κοψίματα κατά μήκος του στελέχους, έτσι ώστε ο φλοιός να μπορεί να αποκολληθεί 
προσεκτικά από το στέλεχος. Χρησιμοποιήστε το αιχμηρό μαχαίρι και τη ράβδο τριβής για να χαλαρώ-
σετε το φλοιό.  

• Τα κομμάτια του αφαιρούμενου φλοιού σχηματίζουν κυλίνδρους. Τοποθετήστε αυτούς τους κυλίν-
δρους τον ένα μέσα στον άλλο για να δημιουργήσετε μακρούς σύνθετους κυλίνδρους (μέχρι 1m μήκος). 
Χρησιμοποιήστε τους καλύτερους ολόκληρους κυλίνδρους στο εξωτερικό και γεμίστε το κέντρο με σπα-
σμένα κομμάτια φλοιού.  
 

Ξήρανση 

Οι σύνθετοι κύλινδροι κανέλας τοποθετούνται σε σχάρες σχοινιών κοκοφοίνικα και ξηραίνονται στη 
σκιά για να αποφευχθούν παραμορφώσεις στο σχήμα. Μετά από τέσσερις ή πέντε ημέρες ξήρανσης, οι 
κύλινδροι τυλίγονται πάνω σε μια σανίδα, έτσι ώστε το εσωτερικό γέμισμα να σφιχτεί και να γίνει πιο 
σταθερό, και στη συνέχεια εκτίθενται σε ηλιακό φως για περαιτέρω ξήρανση. Σε υγρά κλίματα ή κατά τη 
διάρκεια της εποχής των βροχών, είναι απαραίτητη η χρήση μηχανικών ξηραντήρων προκειμένου να 
τελειώσει η διαδικασία ξήρανσης. 

Ταξινόμηση 

Η ποιότητα της κανέλας εξαρτάται από το πάχος του φλοιού, την εμφάνιση (σπασμένοι ή ολόκληροι 
κύλινδροι), το άρωμα και γεύση. 

 Κονιορτοποίηση 

Η κονιορτοποίηση μπορεί να είναι μια μέθοδος που αυξάνει την αξία ενός προϊόντος, όμως δε συνίστα-
ται για τα μπαχαρικά, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες αλλοίωσής τους.  Οι ενώσεις που είναι υπεύθυνες 
για τη γεύση και το άρωμα είναι ασταθείς και θα εξαφανιστούν γρήγορα από το τριμμένο προϊόν. Η 
διάρκεια ζωής αποθήκευσης των μπαχαρικών σε σκόνη είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτήν ολό-
κληρου του μπαχαρικού. Δεν είναι εύκολο για τον καταναλωτή να κρίνει την ποιότητα ενός μπαχαρικού 
σε σκόνη, όμως είναι πολύ εύκολο για παραγωγούς που δεν υπολογίζουν τους κανόνες δεοντολογίας  
να προσθέσουν ξένα υλικά αλλοιώνοντας το μπαχαρικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι κα-
ταναλωτές, από χονδρέμπορους μέχρι μεμονωμένους πελάτες, να προτιμούν να αγοράζουν ολόκληρο 
το μπαχαρικό. 

Η κανέλα μερικές φορές μετατρέπεται σε σκόνη πριν την πώληση. Η σκόνη θα πρέπει να πακετάρεται 
σε συσκευασίες που προστατεύουν από την υγρασία (σακουλάκια πολυπροπυλενίου) για να διατηρεί-
ται η γεύση. 
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Συσκευασία 

Οι κύλινδροι της κανέλας (Εικόνα 13) κόβονται σε τεμάχια μήκους έως και 10cm και συσκευάζονται σε 
σακούλες από πολυπροπυλένιο για να προστατεύονται από την υγρασία. Οι σακούλες θα πρέπει να 
σφραγίζονται για την αποφυγή της εισόδου υγρασίας, με τη χρήση μηχανών σφράγισης. Ελκυστικές 
ετικέτες θα πρέπει να τοποθετούνται στα προϊόντα. Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
σχετικές με το προϊόν πληροφορίες, καθώς και νομικές πληροφορίες: το όνομα του προϊόντος, το 
εμπορικό σήμα (εάν είναι απαραίτητο) τα στοιχεία του κατασκευαστή (όνομα και διεύθυνση), 
ημερομηνία παρασκευής, ημερομηνία λήξης, βάρος του περιεχομένου, πρόσθετα συστατικά (εάν 
υπάρχουν) συν κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να ζητήσει η χώρα προέλευσης και εισαγωγής. 

 

Εικόνα 13. Κύλινδροι κανέλας 

 

Αποθήκευση 

Οι αποξηραμένοι κύλινδροι κανέλας πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από την 
υγρασία και το ηλιακό φως. Οι αποθηκευμένοι κύλινδροι κανέλας θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για 
σημάδια σήψης ή υγρασίας. Εάν έχουν απορροφήσει υγρασία θα πρέπει να ξεραθούν εκ νέου έως ότου 
τα επίπεδα υγρασίας να είναι στο 10%. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι καθαροί, στεγνοί, 
δροσεροί και απαλλαγμένοι από επιβλαβείς οργανισμούς. Τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν σήτες, ώ-
στε να αποτρέπεται η είσοδος εντόμων και παρασίτων. Τρόφιμα με έντονη οσμή, απορρυπαντικά και 
χρώματα δεν πρέπει να αποθηκεύονται στους ίδιους χώρους με την κανέλα, καθώς θα καταστρέψουν 
το λεπτό άρωμα και τη γεύση της. 

 

Βολβοί (Σκόρδο) 

Συγκομιδή 

Το σκόρδο μπορεί να συλλεχθεί σε διάφορα στάδια ανάπτυξής του για ειδικές αγορές, όμως το μεγαλύ-
τερο μέρος του σκόρδου συλλέγεται αφού οι βολβοί του ωριμάσουν. Η συγκομιδή συμβαίνει όταν το 
πάνω μέρος του πέσει και είναι πολύ ξηρό. Το σκόρδο αναπτύσσεται σε πλούσιο έδαφος, επομένως 
είναι απαραίτητο το σπάσιμο του επάνω μέρους του για να αποφευχθεί η υπερβολική ανάπτυξη. Όταν 
το σκόρδο φυτεύεται νωρίς το φθινόπωρο, μια σοδειά βρώμης σπέρνεται από πάνω του την ίδια περίο-
δο, η οποία θα προστατεύσει τα νεαρά φυτά κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Εικόνα 14). Την ψυχρή πε-
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ρίοδο, μία στρώση οργανικού λιπάσματος  εφαρμόζεται στην καλλιέργεια, η οποία σταθεροποιεί τα 
νεαρά φυτά, προστατεύοντάς τα από τον παγετό, τις φθορές από το κρύο ή την πρώιμη ανάπτυξη. 

 

Εικόνα 14. Καλυμμένη φυτεία σκόρδου 
 

Διαδικασίες μετά το θερισμό 

Σκόρδο σε σκόνη 

Η πιο απλή μέθοδος διατήρησης του σκόρδου είναι η αφυδάτωση των φρέσκων σκελίδων σκόρδου και 
η μετατροπή τους σε σκόνη. Η σκόνη σκόρδου χρησιμοποιείται ως αρωματική ουσία για καρυκεύματα 
και επεξεργασμένα τρόφιμα. Κατά την παρασκευή της σκόνης, οι σκελίδες σκόρδου κόβονται σε φέτες, 
θρυμματίζονται, αποξηραίνονται και αλέθονται. Η μέση περιεκτικότητα της αλικίνης στο σκόρδο είναι 
0,8%, ωστόσο το ακατέργαστο σκόρδο περιέχει περίπου 3,7 mg/gm αλικίνης. Στην Ινδία, οι μικρής κλί-
μακας βιομηχανίες χρησιμοποιούν δίσκους για την αποξήρανση των σκελίδων. Η περιεκτικότητα σε υ-
γρασία των σκελίδων σκόρδου ελαχιστοποιείται από το αρχικό ποσοστό της τάξης του 60-65% (wb) σε 
ασφαλές επίπεδο 6% (wb). Η αποξήρανση των σκελίδων σκόρδου με τη χρήση δίσκων είναι μία διαδι-
κασία τόσο κουραστική όσο και χρονοβόρα. Χρειάζονται περίπου 9-10 ώρες για την αποξήρανση των 
σκελίδων σκόρδου σε ένα μόνο στάδιο, ενός δίσκου, στη θερμοκρασία των 70°C. 

Έλαιο σκόρδου 

Το έλαιο σκόρδου αποτελεί άλλο ένα σημαντικό σκεύασμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας 
απόσταξης του ακατέργαστου σκόρδου. Το αιθέριο έλαιο λαμβάνει μέσω απόσταξης με ατμό. Η περιε-
κτικότητα σε αιθέρια έλαια των σκελίδων σκόρδου είναι 0.2 έως 0,5% και αποτελείται από μία ποικιλία 
σουλφιδίων όπως, diallyl-disulphide και diallyl-trisulphide.  
 

Αποθήκευση 

Το σκόρδο και τα αποξηραμένα προϊόντα του θα πρέπει να αποθηκεύονται σε συνθήκες χαμηλής 
υγρασίας. Εάν η αποθήκευση συμβεί σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες, οι βολβοί θα πετάξουν βλαστούς. 
Επιπλέον, η ποικιλία του σκόρδου επηρεάζει τη πιθανή διάρκεια αποθήκευσης. Οι κατάλληλες 
συνθήκες για εμπορευματική αποθήκευση, εξαρτώνται από την περίοδο αποθήκευσης. Το σκόρδο 
μπορεί να αποθηκευτεί σε καλή κατάσταση για 1-2 μήνες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-30°C) και 
κάτω από χαμηλή σχετική υγρασία (<75%) (Πίνακας 2). Όμως, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι βολβοί 
τελικά μαλακώνουν, γίνονται σπογγώδης και συρρικνώνονται, λόγω απώλειας νερού. Για μακροχρόνια 
αποθήκευση, το σκόρδο διατηρείται καλύτερα σε θερμοκρασίες από -1°C έως 0°C με χαμηλή σχετική 
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υγρασία (60-70%). Επίσης ο καλός εξαερισμός είναι απαραίτητος για την αποφυγή της συσσώρευσης 
υγρασίας. Υπό αυτές τις ελεγχόμενες συνθήκες, η διάρκεια αποθήκευσης του σκόρδου μπορεί να 
αυξηθεί έως και 9 μήνες. Το σκόρδο θα πετάξει βλαστούς σε θερμοκρασίες αποθήκευσης 5-18°C. 
Επίσης, υψηλά επίπεδα υγρασίας θα ευνοήσουν την ανάπτυξη μούχλας. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι το σκόρδο πρέπει να αποθηκεύεται ξεχωριστά για να αποφευχθεί η μετάδοση οσμής σε 
άλλα προϊόντα. Για μαζική αποθήκευση σκόρδου, τα συστήματα εξαερισμού θα πρέπει να σχεδιάζονται 
έτσι ώστε να τροφοδοτούν αέρα στο χώρο αποθήκευσης από κάτω, με ρυθμό 2 κυβικών ποδιών ανά 
λεπτό ανά κυβικά πόδια παραγωγής. Οι σειρές των δοχείων θα πρέπει να στοιβάζονται παράλληλα 
προς την κατεύθυνση της ροής του αέρα και να απέχουν έξι έως επτά ίντσες. 
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Ενότητα 1: Εισαγωγή 

• Περίληψη 

Η Ενότητα 1 είναι μια εισαγωγή για τον αναγνώστη έτσι ώστε να εξοικειωθεί με τον όρο φαρμακευτικά 
φυτά και να κατανοήσει τη σημασία τους μέσα στους αιώνες. Η ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει τα 
φυτά για διάφορους λόγους (από τη χαλάρωση έως τη θεραπεία των πληγών). Επίσης, η συγκεκριμένη 
ενότητα αναλύει το πως στις μέρες μας, η ιατρική πρέπει να είναι εξατομικευμένη ώστε να ταιριάζει σε 
κάθε άτομο και τις ανάγκες του. 

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μέχρι το τέλος της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση: 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Να περιγράψει τον όρο φαρμακευτικό φυτό. 
2. Να κατανοήσει τον όρο εξατομικευμένη ιατρική. 
3. Να είναι σε θέση να περιγράψει και να αναλύσει τον όρο "έλεγχος ποιότητας" και να γνωρίζει 

πόσο σημαντικός είναι αυτός ο όρος σχετικά με τα φαρμακευτικά φυτά. 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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 
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Τα φαρμακευτικά φυτά, φαρμακευτικά βότανα ή απλά βότανα έχουν αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί 
από τους προϊστορικούς χρόνους. Τα φυτά παράγουν πολλές χημικές ενώσεις για βιολογικές 
λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας ενάντια σε έντομα, μύκητες και φυτοφάγα θηλαστικά. 
Τα συστατικά που έχουν μπορούν να δρουν στο ανθρώπινο σώμα ακριβώς όπως τα φαρμακευτικά 
φάρμακα χωρίς τα επιβλαβή αποτελέσματα που μπορεί να προκληθούν από τα φάρμακα. Ωστόσο, ο 
καθένας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση και λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων ως 
φάρμακα λόγω των πολλών ουσιών που περιέχονται σε αυτά. Η θεραπεία με φαρμακευτικά φυτά είναι 
τόσο παλιά όσο και η ίδια η ανθρωπότητα. Η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της αναζήτησής του για 
τα φάρμακα στη φύση χρονολογείται από το παρελθόν, από το οποίο υπάρχουν πολλά στοιχεία από 
διάφορες πηγές: γραπτά έγγραφα, διατηρημένα μνημεία, ακόμη και πρωτότυπα φυτικά φάρμακα.  
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Η De materia medica, του Διοσκουρίδη, σε αντίγραφο του 1334 στα Αραβικά, δείχνει 1000 συνταγές για φάρμακα βασισμένες 
σε 600 φυτά. 

 

Η ανάγκη για σωστή χρήση των φαρμακευτικών φυτών είναι αποτέλεσμα πολλών ετών αγώνων κατά 
των ασθενειών, εξ αιτίας των οποίων ο άνθρωπος έμαθε να αναζητεί φάρμακα σε φλοιούς, σπόρους, 
καρπούς και άλλα μέρη των φυτών. Η σύγχρονη επιστήμη έχει αναγνωρίσει την ενεργό δράση τους και 
έχει συμπεριλάβει στη σύγχρονη φαρμακοθεραπεία μια σειρά φαρμάκων φυτικής προέλευσης, που 
είναι γνωστά στους αρχαίους πολιτισμούς και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των χιλιετιών. Η 
γνώση της ανάπτυξης ιδεών που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμακευτικών φυτών καθώς και η 
εξέλιξη της ανάγκης χρήσης τους, αύξησαν την ικανότητα των φαρμακοποιών και των γιατρών να 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που προέκυψαν με την εξάπλωση των επαγγελματικών υπηρεσιών 
για τη διευκόλυνση της ζωής του ανθρώπου (1). Παραδόξως, περίπου το 90% των σημερινών δυτικών 
φαρμάκων δεν δρουν σε περίπου 60% των ασθενών που τα χρησιμοποιούν (2), υποδεικνύοντας ότι οι 
αρχές της ιατρικής που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία δεν εφαρμόστηκαν έντονα και για τη δυτική 
ιατρική. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας των δυτικών φαρμάκων σε όλους τους ασθενείς οδήγησε στην 
έννοια της εξατομικευμένης ιατρικής. Το όραμα της εξατομικευμένης ιατρικής είναι ότι μπορούν να 
αναπτυχθούν προσαρμοσμένες θεραπευτικές αγωγές για κάθε ασθενή, οι οποίες οδηγούν σε 
υψηλότερη αποτελεσματικότητα θεραπείας και λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Ωστόσο, η 
εξατομικευμένη ιατρική δεν είναι μια νέα εφεύρεση, αλλά ένα γνωστό χαρακτηριστικό των 
περισσότερων, αν όχι όλων των παραδοσιακών ιατρικών εφαρμογών για εκατοντάδες ή χιλιάδες 
χρόνια. Αυτό δείχνει ότι αμφότερα τα συστήματα, τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα φάρμακα έχουν 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και ότι και τα δύο συστήματα μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται 
για χάρη των ασθενών. Δύο σημαντικές απαιτήσεις για την ενσωμάτωση φυτικών φαρμάκων στη δυτική 
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ιατρική είναι, πρώτον, η τυποποίηση και ο ποιοτικός έλεγχος των φυτικών προϊόντων και, δεύτερον, η 
απόδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. 

Εκτιμάται ότι περίπου το 25% όλων των σύγχρονων φαρμάκων προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από 
ανώτερα φυτά (3,4). Με την ολοένα αυξανόμενη χρήση φυτικών φαρμάκων σε όλο τον κόσμο και την 
ταχεία επέκταση της παγκόσμιας αγοράς για τα προϊόντα αυτά, η ασφάλεια και η ποιότητα των 
φαρμακευτικών φυτικών υλικών και των τελικών φυτικών φαρμάκων έχουν καταστεί σημαντική 
ανησυχία για τις υγειονομικές αρχές, τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και το κοινό. Τούτου λεχθέντος, 
είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί ο ποιοτικός έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας είναι 
πολύ σημαντικοί όταν ασχολούμαστε με φαρμακευτικά ή θεραπευτικά φυτά. Σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9000, η ποιότητα είναι ένας «βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις». Ο ποιοτικός έλεγχος αναφέρεται στις διαδικασίες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη 
διατήρηση της ποιότητας και της εγκυρότητας των βιομηχανικών προϊόντων. Έχει πρωταρχική σημασία 
για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του προϊόντος και είναι μια βασική 
λειτουργία της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τα φάρμακα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο ως 
ασφαλή και με τις θεραπευτικώς δραστικές συνθέσεις που παρουσιάζουν συνεπή και προβλέψιμη 
απόδοση (5). 
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Ενότητα 2: Δειγματοληψία του τελικού προϊόντος 

• Περίληψη 

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς γίνεται η δειγματοληψία των φαρμακευτικών φυτών, ποιες ουσίες θα 
πρέπει να αποφεύγονται κατά τη δειγματοληψία, πώς να αφαιρούνται τυχόν προσμίξεις, ποιες δοκιμές 
μπορούν να γίνουν προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα και ποια μέτρα χρειάζονται για την 
παραγωγή φαρμακευτικών φυτών.  

• Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:  

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Επιθεωρεί το περιεχόμενο των μονάδων που έχουν επιλεγεί για δειγματοληψία για 
ορισμένους παράγοντες. 

2. Να είναι σε θέση να ακολουθήσει και να ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία 
δειγματοληψίας. 

3. Να εκτελεί τις βασικές δοκιμές για το πρώτο βήμα του ποιοτικού ελέγχου. 
4. Να γνωρίζει τα βασικά στάδια της παραγωγής των φαρμακευτικών φυτών. 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει 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 είναι σε θέση να διεξάγει έρευνες στον υπολογιστή σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο. 
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Η διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών φυτών και του τελικού προϊόντος γενικά ξεκινά με τη 
δειγματοληψία τους. Η δειγματοληψία είναι η διαδικασία με την οποία συλλέγονται και συσκευάζονται 
ποσότητες προϊόντος. Η μορφή του τελικού προϊόντος εξαρτάται από το αρχικό υλικό και μπορεί να 
είναι ένα γαλάκτωμα, ένα εκχύλισμα, λεπτή σκόνη, σπόροι, υγρό, λουλούδια ή ρίζες. Μετά το άνοιγμα 
του αρχικού προϊόντος ελέγξτε τα περιεχόμενα των μονάδων που επιλέγονται για δειγματοληψία για:  

- Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, υφή και οσμή). 

- Παρουσίαση του υλικού (ακατέργαστο, κομμένο, θρυμματισμένο, συμπιεσμένο), 

- Την παρουσία προσμίξεων, ξένων υλών (άμμος, σωματίδια γυαλιού, βρωμιά), μούχλα ή 

σημάδια αποσύνθεσης. 

- Την παρουσία εντόμων. 

- Την παρουσία υλικού συσκευασίας που προέρχεται από φτωχά ποιοτικά ή υποβαθμισμένα 

δοχεία. 

 

 

 

Μετά από αυτή τη διαδικασία, πρέπει να ληφθούν τρία δείγματα από κάθε συσκευασία. Αυτό πρέπει 
να γίνει από την κορυφή, το μεσαίο και το κάτω μέρος της συσκευασίας για να εξασφαλιστεί η 
ομοιόμορφη συλλογή. Τα τρία αρχικά δείγματα θα πρέπει στη συνέχεια να συνδυαστούν σε 
συγκεντρωτικό δείγμα, το οποίο πρέπει να αναμειχθεί προσεκτικά. Στη συνέχεια, πρέπει να 
δημιουργηθεί ένα μέσο δείγμα. Αυτό συμβαίνει μέσω τεταρτημοριοποίησης του συνενωμένου 
δείγματος μετά την ανάμειξή του. Πάρτε δύο διαγώνια αντίθετα μέρη και ανακατέψτε προσεκτικά. 
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Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη ποσότητα, με ακρίβεια ± 10% (100-200 
g για λουλούδια και έως 10 kg για ορισμένες ρίζες). Κάθε υλικό που απομένει πρέπει να επιστραφεί 
στην παρτίδα. Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία τεταρτημοριοποίησης διαιρέστε το μέσο δείγμα σε 
τέσσερα τελικά δείγματα, προσέχοντας ότι κάθε τμήμα είναι αντιπροσωπευτικό του χύδην υλικού. Τα 
τελικά δείγματα δοκιμάζονται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Βαθμός κατακερματισμού (έλεγχος κόσκινου). 

- Ταυτότητα και επίπεδο προσμείξεων. 

- Περιεκτικότητα σε υγρασία και τέφρα. 

- Επίπεδο δραστικών συστατικών, όπου είναι δυνατόν. 

 

Ένα τμήμα κάθε τελικού δείγματος θα πρέπει να διατηρείται για να χρησιμεύσει ως υλικό αναφοράς, το 
οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επανεξέτασης, εάν είναι απαραίτητο (6). 

Η παραγωγή φυτικών φαρμάκων περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα: (i) ταυτοποίηση, (ii) αξιολόγηση, 
(iii) τυποποίηση. Η αναγνώριση των βοτάνων βασίζεται σε μακροσκοπικά και μικροσκοπικά 
χαρακτηριστικά. Το μακροσκοπικό χαρακτηριστικό περιλαμβάνει τη μυρωδιά, τη γεύση, το χρώμα, το 
μέγεθος, το σχήμα και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φυτού και μικροσκοπικά περιλαμβάνει την 
περιεκτικότητα σε φύλλα, το τριχόμετρο, τα στόματα κ.ο.κ. Ορισμένα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και 
χημικά τεστ χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για την αξιολόγηση και τυποποίηση φυτικών φαρμάκων. Η 
αξιολόγηση του φαρμάκου σημαίνει επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, προσδιορισμός της ποιότητας 
και της καθαρότητάς του και ανίχνευση της νοθείας (7). 
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Ενότητα 3: Διασφάλιση της ποιότητας φαρμακευτικών 
φυτών/  τελικού προϊόντος 

 Περίληψη 

Αυτή η ενότητα είναι η πιο σημαντική μονάδα ελέγχου ποιότητας, καθώς εξηγεί λεπτομερώς τον όρο 
ποιοτικό έλεγχο και αναλύει τα βήματα που ελήφθησαν για τον επιτυχή ποιοτικό έλεγχο οποιουδήποτε 
φαρμακευτικού φυτού. Αναλύει επίσης τις διαφορές μεταξύ μακροσκοπικών και μικροσκοπικών 
εξετάσεων. 

 Περιγραφείς των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση: 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Να εξηγεί τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο 
2. Να είναι σε θέση να εξηγεί πώς τυποποιείται ένα δείγμα 
3. Να είναι σε θέση να εξηγήσει και να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ μικροσκοπικών και 

μακροσκοπικών εξετάσεων 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Να σχεδιάζει ένα ερευνητικό έργο 
2. Να εργάζεται  ανεξάρτητα, ή με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο 
3. Να συμμετέχει σε ομαδική εργασία με άλλους εκπαιδευόμενους 
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Παρά το γεγονός ότι τα φυτικά προϊόντα και τα φαρμακευτικά φυτά έχουν αποκτήσει μεγάλη 
δημοτικότητα σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την αποδοχή τους και αυτό 
οφείλεται στην έλλειψη προτύπου ποιοτικού ελέγχου. Η ποιότητα των φαρμακευτικών φυτών, που 
είναι το προφίλ των συστατικών στο τελικό προϊόν, έχει επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια. Ωστόσο, λόγω της πολύπλοκης φύσης και της εγγενούς μεταβλητότητας των συστατικών 
φαρμάκων που βασίζονται σε φυτά, είναι δύσκολο να καθοριστούν παράμετροι ποιοτικού ελέγχου, αν 
και οι σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές αναμένεται να βοηθήσουν στην καταστρατήγηση αυτού του 
προβλήματος (8). 

Διαπιστώνεται πλέον πως οι σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο 
ποιοτικού ελέγχου για τα φαρμακευτικά φυτά και τα τελικά προϊόντα τους. Υπάρχουν πολλές τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται και οι πιο κοινές και επιτυχημένες είναι μεταξύ άλλων: 

• Προσδιορισμός ξένων υλικών 

• Μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση 

• Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας 

• Προσδιορισμός της εκχυλίσιμης ύλης 

• Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων 

• Προσδιορισμός του αρσενικού και τοξικών μετάλλων 

• Προσδιορισμός αφλατοξινών. 

Ένα άλλο σημαντικό βήμα στον ποιοτικό έλεγχο είναι η τυποποίηση του φαρμακευτικού φυτού 
(φάρμακο) και περιλαμβάνει την προσαρμογή του παρασκευάσματος φαρμάκου σε ένα καθορισμένο 
περιεχόμενο ενός συστατικού ή μιας ομάδας ουσιών με γνωστή θεραπευτική δραστικότητα με 
προσθήκη εκδόχων ή με ανάμιξη φυτικών φαρμάκων ή φυτικών φαρμάκων. Η τυποποίηση περιγράφει 
όλα τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία παρασκευής και τον ποιοτικό έλεγχο, οδηγώντας 
στην αναπαραγωγική ποιότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος που εξασφαλίζει προκαθορισμένο 
μέγεθος ποσότητας, ποιότητας και θεραπευτικής επίδρασης των συστατικών σε κάθε δόση (9,10,11). 
Πρόκειται για τη διαδικασία ανάπτυξης και αποδοχής τεχνικών προτύπων. Ειδικά πρότυπα εκπονούνται 
με πειράματα και παρατηρήσεις, τα οποία οδηγούν στη διαδικασία δημιουργίας ενός συνόλου 
χαρακτηριστικών που εκτίθενται από το συγκεκριμένο φυτικό φάρμακο. Ως εκ τούτου, η τυποποίηση 
είναι ένα εργαλείο στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας (12). 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας το στάδιο της τυποποίησης να ολοκληρωθεί με επιτυχία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επαναληψιμότητα στην κατασκευή του προϊόντος. Η αυξανόμενη 
ανάγκη τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου των φυτικών φαρμάκων αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Η τυποποίηση των βοτανικών προϊόντων προσφέρει πολλά εμπόδια και 
υπάρχουν πολλές προκλήσεις όπως η αμφιλεγόμενη ταυτότητα των διαφόρων φυτών και η σκόπιμη 
νοθεία φυτικού υλικού. Η θεραπευτική δράση μιας φυτικής σύνθεσης εξαρτάται από τα φυτοχημικά 
συστατικά της (13). Η ανάπτυξη αυθεντικών αναλυτικών μεθόδων, οι οποίες μπορούν να παρουσιάσουν 
αξιόπιστα την φυτοχημική σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών αναλύσεων των δεικτών / 
βιοδραστικών ενώσεων και άλλων σημαντικών συστατικών, αποτελεί μείζονα πρόκληση για τους 
επιστήμονες. 
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Προσδιορισμός εξωγενούς υλικού (μικροσκοπική/ μακροσκοπική εξέταση) 
 
Μετά τα στάδια δειγματοληψίας και συσκευασίας σύμφωνα με τους προαναφερθέντες τρόπους, το 
επόμενο βήμα για την επιτυχή διασφάλιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων είναι η μακροσκοπική 
και η μικροσκοπική εξέταση. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από 
οποιαδήποτε δυνητικά επιβλαβή συστατικά. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή 
φυτικών φαρμάκων πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα υλικά. Αυτά τα εξωγενή υλικά 
θα μπορούσαν να αποτελούνται από μέρη φαρμακευτικών φυτικών υλικών ή υλικών διαφορετικά από 
εκείνα που ονομάζονται με τα όρια που καθορίζονται για το συγκεκριμένο φυτικό υλικό, κάθε 
οργανισμό, μέρος ή προϊόν αυτού ή μείγματα ορυκτών που δεν προσκολλώνται στα φαρμακευτικά 
φυτικά υλικά όπως χώμα, πέτρες, άμμο και σκόνη. Τα φυτικά υλικά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 
οποιαδήποτε εκκρίματα, καλούπια, έντομα και υπολείμματα χημικών ουσιών (14, 15, 16).  

Τα φυτικά υλικά πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένα από ορατά σημάδια μόλυνσης από μούχλα ή 
έντομα και άλλες ζωικού είδους μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκκρίσεων από τα ζώα. Δεν 
πρέπει να ανιχνεύεται μη φυσιολογική οσμή, αποχρωματισμός, λάσπη ή σημάδια φθοράς. Σπανίως 
είναι δυνατόν να ληφθούν φυτικά υλικά που διατίθενται στο εμπόριο και είναι εντελώς απαλλαγμένα 
από κάποια μορφή αβλαβών ξένων ουσιών. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέπονται δηλητηριώδη, 
επικίνδυνα ή άλλως επιβλαβή ξένα υλικά ή κατάλοιπα. Η μακροσκοπική εξέταση μπορεί βολικά να 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της παρουσίας ξένων υλών σε ολόκληρα ή κομμένα φυτικά 
υλικά. Ωστόσο, η μικροσκοπία είναι απαραίτητη για τα κονιορτοποιημένα υλικά (5). 

Οι περιορισμοί όσον αφορά τον ορισμό των ξένων ουσιών πρέπει να είναι αυστηροί και ως εκ τούτου ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει ξένο θέμα ως το υλικό που περιέχει: 

- Μέρη φυτικού υλικού ή άλλων υλικών εκτός εκείνων που ονομάζονται με τα όρια που καθορίζονται 
για το σχετικό φυτικό υλικό. 

- Κάθε οργανισμός, μέρος ή προϊόν οργανισμού, εκτός από εκείνο που αναφέρεται στις προδιαγραφές 
και στην περιγραφή του σχετικού φυτικού υλικού. 

- Ορυκτά πρόσθετα που δεν προσκολλώνται στα φυτικά υλικά, όπως χώμα, πέτρες, άμμος και σκόνη (5). 

Η μακροσκοπική εξέταση των τελικών προϊόντων είναι ίσως ο ευκολότερος τρόπος για να εκτιμηθεί η 
καθαρότητα, η ποιότητα και ενίοτε η ποιότητα. Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί οποιοδήποτε δείγμα που 
διαφέρει από τα πρότυπα όσον αφορά χαρακτηριστικά όπως χρώμα, οσμή ή γεύση. Προτιμάται το ίδιο 
άτομο να διενεργεί μακροσκοπική εξέταση λόγω των διαφορετικών κρίσεων διαφορετικών ατόμων για 
το ίδιο υλικό. Τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται κατά τη μακροσκοπική αξιολόγηση των τελικών 
προϊόντων είναι το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, η υφή, τα 
χαρακτηριστικά θραύσης και η εμφάνιση της επιφάνειας κοπής. 

Από την άλλη πλευρά, η μικροσκοπική εξέταση και αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση μικροσκοπίου 
και μερικές φορές την επεξεργασία του τελικού προϊόντος με ένα χημικό αντιδραστήριο. Τα 
χαρακτηριστικά που εξετάζονται περιλαμβάνουν διάφορους κυτταρικούς ιστούς, τριχώματα, στομάτα, 
κόκκους αμύλου, κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου και κόκκους αλουρονίου (17). Μια πλήρης 
αναγνώριση του τελικού προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τον συνδυασμό μικροσκοπίας και 
άλλων μεθόδων ανάλυσης. 
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Οι φυσικές σταθερές μερικές φορές θεωρούνται ότι αξιολογούν ορισμένα φάρμακα. Αυτά 
περιλαμβάνουν την περιεκτικότητα σε υγρασία, το ειδικό βάρος, την οπτική περιστροφή, τη 
διαθλαστικότητα, το σημείο τήξης, το ιξώδες και τη διαλυτότητα σε διάφορους διαλύτες. Όλες αυτές οι 
φυσικές ιδιότητες είναι χρήσιμες στην ταυτοποίηση και ανίχνευση των συστατικών που υπάρχουν στα 
φυτά. Επιπλέον, περιλαμβάνουν επίσης ξένες ύλες, ολική τέφρα, αδιάλυτη στο οξύ τέφρα, 
υδατοδιαλυτή τέφρα, δείκτες διόγκωσης και αφρισμού, διαδοχικές εκχυλιστικές τιμές, περιεκτικότητα 
σε υγρασία, ιξώδες, ρΗ, χρόνος αποσάθρωσης, ευθρυπτότητα, σκληρότητα και το αλκοολικό 
περιεχόμενο (18). 

Μακροσκοπική εξέταση: 

- Χρώμα: Το προϊόν θα πρέπει να εξεταστεί στο φως της ημέρας ή σε φως των οποίων τα μήκη 
κύματος είναι παρόμοια με εκείνα του φωτός ημέρας. Το χρώμα του δείγματος πρέπει να 
συγκριθεί με το χρώμα ενός δείγματος αναφοράς. 

- Χαρακτηριστικά επιφάνειας και υφή: Το δείγμα του προϊόντος μπορεί να εξεταστεί με τη βοήθεια 
μεγεθυντικού φακού. Το υλικό μπορεί να είναι βρεγμένο με νερό ή αντιδραστήρια, όπως 
απαιτείται, προκειμένου να παρατηρηθούν τα χαρακτηριστικά μιας επιφάνειας κοπής. Το δείγμα 
πρέπει να αγγιχτεί για να διαπιστωθεί εάν είναι μαλακό ή σκληρό. Να λυγίσει και να υποστεί ρήξη 
για την λήψη πληροφοριών σχετικά με την ευθραυστότητα και την εμφάνιση του επιπέδου 
θραύσης - είτε είναι ινώδες, ομαλό, τραχύ, κοκκώδες κ.λπ. 

- Μυρωδιά: Ένα αβλαβές υλικό μπορεί να τοποθετηθεί στην παλάμη του χεριού και το άτομο μπορεί 
να εισπνεύσει αργά και επανειλημμένα τον αέρα πάνω στο υλικό. Αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη οσμή, 
συνθλίψτε το δείγμα μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη ή ανάμεσα στις παλάμες των χεριών με 
απαλή πίεση. Αν το υλικό είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνο, συνθλίβετε με μηχανικά μέσα και στη 
συνέχεια ρίχνετε μια μικρή ποσότητα βραστό νερό στο θραυσμένο δείγμα σε ένα ποτήρι ζέσεως. 
Κατ 'αρχάς, προσδιορίστε τη δύναμη της οσμής (καμία, αδύναμη, ευδιάκριτη, ισχυρή) και στη 
συνέχεια την αίσθηση της οσμής (αρωματική, φρουτώδης, μούχλα, κλπ.). Απαιτείται άμεση 
σύγκριση της οσμής με μια καθορισμένη ουσία (π.χ., η μέντα πρέπει να έχει οσμή παρόμοια με τη 
μενθόλη) (5). 

 

Μικροσκοπική εξέταση: 

Απαιτούνται τα εξής: 

- Ένα μικροσκόπιο εξοπλισμένο με φακούς που παρέχουν ευρύ φάσμα μεγέθυνσης και συμπυκνωτή 
υποβάθρου, κλιμακωτή μηχανική σκηνή, αντικειμενικούς φακούς με μεγέθυνση 4 ×, 10 × και 40 × και 
έγχρωμα φίλτρα γυαλιστερού γυαλιού (μπλέ και πράσινο). Οι προσοφθάλμιοι φακοί με ψηλά τη θέση 
για τα μάτια προτιμούνται για τους χρήστες γυαλιών. 

- Μια λυχνία, είτε χωριστή είτε ενσωματωμένη στο μικροσκόπιο. 

- Σετ πολωτικών φίλτρων. 

- Ένα μικρόμετρο σταδίου και ένα μικρόμετρο οφθαλμού που θα εισαχθεί σε έναν προσοφθάλμιο 6x και 
θα τοποθετηθεί στο διάφραγμα ή, κατά προτίμηση, σε προσοφθάλμιο μικρόμετρο. 

- Ένα σύνολο προσαρτημάτων σχεδίασης για το μικροσκόπιο. 

- Μικρή λυχνία (τύπου Bunsen). 
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- Διαφάνειες και καλύμματα συγκεκριμένου μεγέθους. 

- Μια σειρά από βοτανικά όργανα ανατομής.  
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Ενότητα 4: Εργαστηριακές τεχνικές 

 Περίληψη 

Αυτή η ενότητα προσφέρει μια εικόνα των τεχνικών του εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται για τη 
διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου ελέγχου ποιότητας. Εξηγεί διεξοδικά την ιδέα όλων αυτών των 
τεχνικών και πόσο χρήσιμο είναι για να διασφαλιστεί ότι το φυτικό δείγμα είναι ασφαλές στη χρήση και 
απαλλαγμένο από τοξικές χημικές ουσίες κλπ. Αυτές οι τεχνικές βοηθούν επίσης στη μέτρηση της 
καθαρότητας καθώς επίσης και στην ανακάλυψη όλων των συστατικών σε ένα δείγμα. 

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να: 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές ικανότητες 

1. Εξηγεί τις διάφορες εργαστηριακές τεχνικές 
2. Εξηγεί τι είναι μια τεχνική DNA 
3. Αποφασίζει ποια τεχνική είναι καλύτερη για το δείγμα που έχει. 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες ικανότητες: 

1. Εξηγήστε διαφορετικές τεχνικές DNA και εργαστηρίου 
2. Μάθετε να εργάζεστε ανεξάρτητα 
3. Οργανώστε τις εργασίες 
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Οι μέθοδοι για τον ποιοτικό έλεγχο των φυτικών φαρμάκων περιλαμβάνουν αναλυτική επιθεώρηση 
χρησιμοποιώντας χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές τεχνικές. Περιλαμβάνουν TLC, HPLC, GC, 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV), υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), υπέρυθρη ακτινοβολία Fourier (FT-IR), 
φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (AAS), φθορισμομετρία, υπέρυθρη ακτινοβολία (NIR) και 
φασματοφωτόμετρο. Το αποτύπωμα με HPLC περιλαμβάνει την καταγραφή των χρωματογραφημάτων, 
τον χρόνο κατακράτησης των μεμονωμένων κορυφών και τα φάσματα απορρόφησης (που 
καταγράφονται με ανιχνευτή συστοιχιών φωτοδιόδων) με διαφορετικές κινητές φάσεις. Ομοίως, η 
χρωματογραφία αερίου-υγρού (GLC) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των προφίλ δακτυλικών 
αποτυπωμάτων πτητικών ελαίων και σταθερών ελαίων βοτανικών φαρμάκων. Περαιτέρω, οι 
πρόσφατες προσεγγίσεις εφαρμογής συγγενής χρωματογραφίας και φασματομετρίας όπως 
αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS), CEDAD, υγρή χρωματογραφία υψηλής 
απόδοσης-χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (HPTLC) - φασματοσκοπία μάζας (HPLC-MS), θα 
μπορούσαν να παράσχουν τις πρόσθετες φασματικές πληροφορίες, οι οποίες θα είναι πολύ χρήσιμες 
για την ποιοτική ανάλυση και ακόμη και για την δομική διαλεύκανση (4, 19, 20, 21). 

Υπάρχει επίσης μια πληθώρα τεχνικών DNA που χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στις μεθόδους και 
τις τεχνικές της κλασσικής βοτανικής για ταυτοποίηση των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των RAPD, 
RFLP, ARMS, CAPS, AFLP, ISSR, υβριδισμού και microarrays (22). Μια πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξη 
είναι η ταυτοποίηση των φαρμακευτικών φυτών με DNA barcoding. Στη συστηματική βοτανική, ο 
προσδιορισμός με βάση την PCR του DNA barcoding χρησιμοποιείται για μελέτες ταξινόμησης. Το DNA 
barcoding παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την πιστοποίηση των φυτών και είναι εξαιρετικά κατάλληλο 
για τον ποιοτικό έλεγχο των φαρμακευτικών φυτών. Η τρέχουσα έρευνα στον τομέα αυτό 
επικεντρώνεται στην ερώτηση, πόσα και ποια θραύσματα DNA είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη 
διάκριση διαφορετικών ειδών.  

Ακολουθεί μια παρουσίαση καθεμιάς από τις προαναφερθείσες τεχνικές και οι τρόποι με τους οποίους 
προσφέρουν τη διασφάλιση ποιότητας του τελικού προϊόντος. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 

 

TLC (Thin layer chromatography): Η χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC) είναι μια τεχνική 
χρωματογραφίας που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των μη πτητικών μιγμάτων (23). Η 
χρωματογραφία είναι μια εργαστηριακή τεχνική για τον διαχωρισμό ενός μείγματος. Η χρωματογραφία 
λεπτής στιβάδας εκτελείται επί φύλλου υάλου, πλαστικού ή αλουμινίου, το οποίο επικαλύπτεται με 
λεπτό στρώμα απορροφητικού υλικού, συνήθως silica gel οξείδιο αργιλίου (αλουμίνα) ή κυτταρίνη. 
Αυτό το στρώμα προσροφητή είναι γνωστό ως η στατική φάση. Μετά την εφαρμογή του δείγματος επί 
της πλάκας, ο διαλύτης ή το μίγμα διαλυτών (γνωστό ως κινητή φάση) προσρροφάται στην πλάκα μέσω 
τριχοειδούς δράσης. Επειδή διαφορετικοί αναλυτές ανέρχονται στην πλάκα TLC με διαφορετικούς 
ρυθμούς, επιτυγχάνεται διαχωρισμός (24). Η κινητή φάση έχει διαφορετικές ιδιότητες από τη στατική 
φάση. Για παράδειγμα, με το silica gel, μια πολύ πολική ουσία, χρησιμοποιούνται μη πολικές κινητές 
φάσεις όπως το επτάνιο. Η κινητή φάση μπορεί να είναι ένα μείγμα, που επιτρέπει στους χημικούς να 
ρυθμίζουν με ακρίβεια τις ιδιότητες της κινητής φάσης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν 
πραγματοποιείται έλεγχος ποιότητας σε μείγματα εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών και των 
τελικών τους προϊόντων και είναι σχετικά εύκολη μέθοδος διαχωρισμού μιγμάτων. 

 

Διαχωρισμός μαύρου μελανιού σε πλάκα TLC  

 

HPLC: Η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC, πρώην αναφερόμενη ως υγρή χρωματογραφία 
υψηλής πίεσης) είναι μια τεχνική αναλυτικής χημείας που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό, την 
ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό κάθε συστατικού σε ένα μείγμα. Στηρίζεται σε αντλίες για 
τη διέλευση υγρού διαλύτη υπό πίεση που περιέχει το μείγμα δείγματος μέσω στήλης γεμάτης με 
στερεό προσροφητικό υλικό. Κάθε συστατικό του δείγματος αλληλεπιδρά ελαφρώς διαφορετικά με το 
προσροφητικό υλικό, προκαλώντας διαφορετικούς ρυθμούς ροής για τα διάφορα συστατικά και 
οδηγώντας στον διαχωρισμό των συστατικών καθώς ρέουν έξω από τη στήλη (25). Η διαφορά μεταξύ 
HPLC και TLC έγκειται στο γεγονός ότι η HPLC καθιστά ευκολότερη την προβολή των διαχωρισμένων 
συστατικών. Ο επιστήμονας έχει πλήρη έλεγχο στις λειτουργικές παραμέτρους όπως ο ρυθμός ροής της 
κινητής φάσης, ο ρυθμιστικός έλεγχος της κινητής φάσης, η θερμοκρασία κλιβάνου στήλης κλπ. 
Επιπλέον, το λογισμικό HPLC είναι σε θέση να αναφέρει επακριβή και ακριβή αποτελέσματα με βάση τις 
μετρήσεις της περιοχής των κορυφών. Οι ποσοτικοποιήσεις TLC βασίζονται σε οπτικές συγκρίσεις ή 
τεχνικές αντιστοίχισης έντασης κηλίδας, οι οποίες μπορεί να είναι λιγότερο ποσοτικές στην πράξη. 
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Μηχάνημα HPLC  

 

GC: Η αέρια χρωματογραφία (GC) είναι ένας κοινός τύπος χρωματογραφίας που χρησιμοποιείται στην 
αναλυτική χημεία για τον διαχωρισμό και την ανάλυση ενώσεων που μπορούν να εξατμιστούν χωρίς 
αποσύνθεση. Τυπικές χρήσεις της GC περιλαμβάνουν τη δοκιμή της καθαρότητας μιας συγκεκριμένης 
ουσίας (για παράδειγμα τα τελικά προϊόντα μας από φαρμακευτικά φυτά) ή τον διαχωρισμό των 
διαφόρων συστατικών ενός μείγματος (μπορούν επίσης να προσδιοριστούν οι σχετικές ποσότητες 
τέτοιων συστατικών). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η GC μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση μιας 
ένωσης. Στην παρασκευαστική χρωματογραφία, το GC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή 
καθαρών ενώσεων από ένα μείγμα (26, 27). Η αέρια χρωματογραφία είναι κατ 'αρχήν παρόμοια με τη 
χρωματογραφία στήλης (καθώς και άλλες μορφές χρωματογραφίας, όπως η HPLC, TLC), αλλά έχει 
πολλές αξιοσημείωτες διαφορές. Πρώτον, διεξάγεται η διαδικασία διαχωρισμού των ενώσεων σε ένα 
μίγμα μεταξύ μιας υγρής στατικής φάσης και μιας κινητής φάσης αερίου, ενώ στη χρωματογραφία 
στήλης η στατική φάση είναι ένα στερεό και η κινητή φάση είναι ένα υγρό. (Συνεπώς, το πλήρες όνομα 
της διαδικασίας είναι "Χρωματογραφία αερίου-υγρού", που αναφέρεται στις κινητές και στατικές 
φάσεις, αντίστοιχα.) Δεύτερον, η στήλη μέσω της οποίας περνά η αέρια φάση βρίσκεται σε φούρνο 
όπου η θερμοκρασία του αερίου μπορεί να βρίσκεται υπο έλεγχο ενώ η χρωματογραφία στήλης 
(τυπικά) δεν έχει τέτοιο έλεγχο θερμοκρασίας. Τέλος, η συγκέντρωση μίας ένωσης στην αέρια φάση 
είναι αποκλειστικά συνάρτηση της πίεσης ατμών του αερίου.  

 

Ultraviolet–visible spectroscopy: Η υπεριώδης ορατή φασματοσκοπία ή η υπεριώδης ορατή 
φασματοφωτομετρία (UV-Vis ή UV / Vis) αναφέρεται σε φασματοσκοπία απορρόφησης ή 
φασματοσκοπία ανάκλασης στην φασματική περιοχή που είναι ορατή στο υπεριώδες. Αυτό σημαίνει 
ότι χρησιμοποιεί φως στις ορατές και γειτονικές περιοχές. Η απορρόφηση ή ανάκλαση στην ορατή 
περιοχή επηρεάζει άμεσα το αντιληπτό χρώμα των χημικών ουσιών που εμπλέκονται. Σε αυτή την 
περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, τα άτομα και τα μόρια υφίστανται ηλεκτρονικές 
μεταπτώσεις. Η φασματοσκοπία απορρόφησης είναι συμπληρωματική της φασματοσκοπίας 
φθορισμού, καθώς ο φθορισμός ασχολείται με μεταβάσεις από την διεγερμένη κατάσταση στην 
ουδέτερη κατάσταση ενώ η απορρόφηση υπολογίζει μεταπτώσεις από την ουδέτερη κατάσταση στην 
κατάσταση διέγερσης (28). Η φασματοσκοπία UV / Vis χρησιμοποιείται συνήθως στην αναλυτική χημεία 
για τον ποσοτικό προσδιορισμό διαφόρων αναλυτών, όπως ιόντα μεταβατικών μετάλλων, πολύ 
συζευγμένες οργανικές ενώσεις και βιολογικά μακρομόρια. Η φασματοσκοπική ανάλυση 
πραγματοποιείται συνήθως σε διαλύματα, αλλά μπορούν επίσης να μελετηθούν στερεά και αέρια. 
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Beckman DU640 UV/Vis φασματοφωτόμετρο 

 

Fourier transform infrared spectroscopy: Η φασματοσκοπία υπέρυθρης μετασχηματισμού Fourier 
(FTIR) (29) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την απόκτηση ενός υπέρυθρου φάσματος 
απορρόφησης ή εκπομπής ενός στερεού, υγρού ή αερίου. Ένα φασματόμετρο FTIR ταυτόχρονα 
συλλέγει δεδομένα υψηλής φασματικής ανάλυσης σε ένα ευρύ φασματικό εύρος. Αυτό προσδίδει ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα έναντι ενός φασματόμετρου διασποράς που μετρά την ένταση βασισμένο σε 
ένα στενό εύρος μήκους κύματος κάθε φορά. Ο στόχος οποιασδήποτε φασματοσκοπίας απορρόφησης 
(FTIR, υπεριώδης-ορατή ("UV-Vis") φασματοσκοπία κ.λπ.) είναι να μετρηθεί πόσο καλά ένα δείγμα 
απορροφά το φως σε κάθε μήκος κύματος. Ο πιο απλός τρόπος για να γίνει αυτό, η τεχνική 
"φασματοσκοπίας διασποράς", είναι να λάμψει μια μονόχρωμη ακτίνα φωτός σε ένα δείγμα, να 
μετρήσει πόσο φως απορροφάται και να επαναλαμβάνεται για κάθε διαφορετικό μήκος κύματος. (Έτσι 
λειτουργούν μερικά φασματόμετρα UV-Vis, για παράδειγμα). Η φασματοσκοπία μετασχηματισμού 
Fourier είναι ένας λιγότερο διαισθητικός τρόπος για να αποκτήσετε τις ίδιες πληροφορίες. Αντί να 
φωτίζει μια μονοχρωματική δέσμη φωτός στο δείγμα, αυτή η τεχνική λάμπει μια δέσμη που περιέχει 
πολλές συχνότητες φωτός ταυτόχρονα και μετρά πόσο από αυτή τη δέσμη απορροφάται από το δείγμα. 
Στη συνέχεια, η δέσμη τροποποιείται ώστε να περιέχει διαφορετικό συνδυασμό συχνοτήτων, δίνοντας 
ένα δεύτερο σημείο δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Στη συνέχεια, ένας 
υπολογιστής λαμβάνει όλα αυτά τα δεδομένα και εργάζεται προς τα πίσω για να συμπεράνει ποια είναι 
η απορρόφηση σε κάθε μήκος κύματος. 

 

AAS: Η φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης (AAS) είναι μια φασματοαναλυτική διαδικασία για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό χημικών στοιχείων χρησιμοποιώντας την απορρόφηση οπτικής ακτινοβολίας 
(φωτός) από ελεύθερα άτομα στην αέρια κατάσταση. Στην αναλυτική χημεία, η τεχνική χρησιμοποιείται 
για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ενός συγκεκριμένου στοιχείου (του αναλύτη) σε ένα προς 
ανάλυση δείγμα. Το AAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό πάνω από 70 διαφορετικών 
στοιχείων σε διάλυμα ή απευθείας σε στερεά δείγματα που χρησιμοποιούνται στη φαρμακολογία, τη 
βιοφυσική και την τοξικολογική έρευνα. Η φασματομετρία ατομικής απορρόφησης έχει πολλές χρήσεις 
σε διάφορους τομείς της χημείας όπως η κλινική ανάλυση των μετάλλων σε βιολογικά υγρά και ιστούς 
όπως το πλήρες αίμα, το πλάσμα, τα ούρα, ο σίελος, ο εγκεφαλικός ιστός, το ήπαρ, ο μυϊκός ιστός, σε 
μερικές φαρμακευτικές παρασκευαστικές διαδικασίες, τις ποσότητες ενός καταλύτη που παραμένουν 
στο τελικό προϊόν φαρμάκου και την ανάλυση του ύδατος για το περιεχόμενο του μετάλλου (30).  
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Όργανο AAS  

Near-infrared spectroscopy: Η φασματοσκοπία εγγύς υπερύθρου (NIRS) είναι μια φασματοσκοπική 
μέθοδος που χρησιμοποιεί την περιοχή εγγύς υπερύθρου του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (από 
περίπου 700 nm έως 2500 nm). Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν ιατρική και φυσιολογική διάγνωση 
και έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του σακχάρου στο αίμα, παλμική οξυμετρία, λειτουργική 
νευροαπεικόνιση, αθλητική ιατρική, ελίτ αθλητική κατάρτιση, εργονομία, αποκατάσταση, νεογνική 
έρευνα, διεπαφή εγκεφάλου, ουρολογία (σύσπαση της ουροδόχου κύστης) και νευρολογία. Υπάρχουν 
επίσης εφαρμογές σε άλλους τομείς όπως είναι ο φαρμακευτικός, ο έλεγχος της ποιότητας των 
τροφίμων και του αγροχημικού, η ατμοσφαιρική χημεία και η έρευνα καύσης. Η φασματοσκοπία εγγύς 
υπέρυθρης ακτινοβολίας εφαρμόζεται ευρέως στη γεωργία για τον προσδιορισμό της ποιότητας των 
ζωοτροφών, των κόκκων και των προϊόντων σιτηρών, των ελαιούχων σπόρων, του καφέ, του τσαγιού, 
των μπαχαρικών, των φρούτων, των λαχανικών, του ζαχαροκάλαμου, των ποτών, των λιπών και των 
ελαίων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλα γεωργικά προϊόντα. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό της σύνθεσης των γεωργικών προϊόντων, επειδή πληροί τα κριτήρια της 
ακρίβειας, της αξιοπιστίας, της ταχύτητας, της μη καταστροφής και του μικρού κόστους (31).  

 

Φασματοφωτόμετρο: Ένα φασματοφωτόμετρο χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση της 
διαπερατότητας ή της ανάκλασης διαλυμάτων, διαφανών ή αδιαφανών στερεών, όπως γυαλισμένο 
γυαλί ή σε αέρια. Αν και πολλά βιοχημικά είναι χρωματισμένα, απορροφούν ορατό φως και επομένως 
μπορούν να μετρηθούν με χρωματομετρικές διαδικασίες, ακόμη και άχρωμα βιοχημικά μπορούν συχνά 
να μετατραπούν σε έγχρωμες ενώσεις κατάλληλες για χρωμογόνες αντιδράσεις σχηματισμού χρώματος 
για να δώσουν ενώσεις κατάλληλες για χρωματομετρική ανάλυση (32). Ωστόσο, μπορούν επίσης να 
σχεδιαστούν για να μετρήσουν τη διάχυση σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες περιοχές φωτισμού 
που συνήθως καλύπτουν περίπου 200 nm - 2500 nm χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ελέγχους και 
βαθμονομήσεις. Μέσα σε αυτές τις κλίμακες φωτός απαιτούνται βαθμονομήσεις στη μηχανή 
χρησιμοποιώντας πρότυπα που ποικίλλουν ανάλογα με το μήκος κύματος του φωτομετρικού 
προσδιορισμού. Η φασματοφωτομετρία χρησιμοποιείται συχνά στις μετρήσεις ενζυμικών ενεργειών, 
προσδιορισμών συγκεντρώσεων πρωτεϊνών, προσδιορισμών ενζυματικών κινητικών σταθερών και 
μετρήσεων αντιδράσεων δεσμεύσεως προσδέματος. Τελικά, ένα φασματοφωτόμετρο είναι σε θέση να 
προσδιορίσει, ανάλογα με τον έλεγχο ή τη βαθμονόμηση, ποιες ουσίες υπάρχουν σε έναν στόχο και 
ακριβώς πόσο μέσω των υπολογισμών των παρατηρούμενων μηκών κύματος.  
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GC - MS: Η αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS) είναι μια αναλυτική μέθοδος που 
συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της αεριοχρωματογραφίας και της φασματομετρίας μάζας για τον 
εντοπισμό διαφόρων ουσιών εντός ενός δείγματος δοκιμής (33). Οι εφαρμογές της GC-MS 
περιλαμβάνουν ανίχνευση φαρμάκων, διερεύνηση πυρκαγιάς, περιβαλλοντική ανάλυση, διερεύνηση 
εκρηκτικών και ταυτοποίηση άγνωστων δειγμάτων. Επιπλέον, μπορεί να εντοπίσει ιχνοστοιχεία σε 
υλικά τα οποία προηγουμένως θεωρούνταν ότι έχουν αποσυντεθεί πέρα από την ταυτοποίηση. Όπως η 
υγρή χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας, επιτρέπει την ανάλυση και ανίχνευση ακόμη και 
μικροσκοπικών ποσοτήτων μιας ουσίας. Το GC-MS αποτελείται από δύο βασικά δομικά στοιχεία: τον 
αέριο χρωματογράφο και το φασματόμετρο μάζας. Ο αέριος χρωματογράφος χρησιμοποιεί μία 
τριχοειδή στήλη η οποία εξαρτάται από τις διαστάσεις της στήλης (μήκος, διάμετρος, πάχος μεμβράνης) 
καθώς και τις ιδιότητες φάσης (π.χ. 5% φαινυλοπολυσιλοξάνιο). Η διαφορά στις χημικές ιδιότητες 
μεταξύ διαφορετικών μορίων σε ένα μείγμα και η σχετική συγγένειά τους με την στατική φάση της 
στήλης θα προωθήσει τον διαχωρισμό των μορίων καθώς το δείγμα μετακινείται στο μήκος της στήλης. 
Τα μόρια συγκρατούνται από τη στήλη και στη συνέχεια εκλούονται από τη στήλη σε διαφορετικούς 
χρόνους (ονομάζεται χρόνος συγκράτησης) και αυτό επιτρέπει στο φασματόμετρο μάζας να 
καταγράψει, να ιονίσει, να επιταχύνει, να εκτρέψει και να ανιχνεύσει ξεχωριστά τα ιονισμένα μόρια. 

 

Συσκευή GC-MS  

 

CEDAD: Η τριχοειδής ηλεκτροφόρηση (CE) είναι μια οικογένεια μεθόδων ηλεκτροκινητικού 
διαχωρισμού που διεξάγονται σε τριχοειδή διαμέτρου υπο-χιλιοστών και μικρο- και νάνο διαύλους. Η 
ανίχνευση συστοιχίας διόδων (DAD) στην τριχοειδή ηλεκτροφόρηση (CE) προσφέρει παρόμοια 
πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανίχνευση μήκους κύματος ενός μήκους κύματος όπως και στην υγρή 
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Έτσι, η επιβεβαίωση της ταυτότητας της ένωσης και η 
καθιέρωση της κορυφαίας καθαρότητας είναι κρίσιμα ζητήματα στο CE, που απαιτούν ευαίσθητη και 
ειδική ανίχνευση. Με ένα βελτιστοποιημένο οπτικό σύστημα, το DAD αποδίδει ευαισθησία συγκρίσιμη 
με αυτή των ανιχνευτών μονού ή μεταβλητού μήκους κύματος. Η ευαισθησία μπορεί να βελτιωθεί 
περαιτέρω τρεις έως πέντε φορές με τη χρήση διεσταλμένων τριχοειδών που χρησιμοποιούν το 
αποκαλούμενο κύτταρο φυσαλίδων. 

HPTCL: Η χρωματογραφία λεπτού στρώματος υψηλής απόδοσης (HPTLC) είναι μια ενισχυμένη μορφή 
χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας (TLC). Μπορούν να γίνουν ορισμένες βελτιώσεις στη βασική μέθοδο 
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χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας για την αυτοματοποίηση των διαφόρων βημάτων, την αύξηση της 
επιτευχθείσας ανάλυσης και την επίτευξη ακριβέστερων ποσοτικών μετρήσεων. Η χωρητικότητα των 
σημείων (ανάλογη με τη μέγιστη ικανότητα στην HPLC) μπορεί να αυξηθεί αναπτύσσοντας την πλάκα με 
δύο διαφορετικούς διαλύτες χρησιμοποιώντας τη δισδιάστατη χρωματογραφία (34). Η διαδικασία 
ξεκινά με την ανάπτυξη πλάκας με φορτίο δείγματος με πρώτο διαλύτη. Αφού αφαιρεθεί, η πλάκα 
περιστρέφεται κατά 90 ° και αναπτύσσεται με ένα δεύτερο διαλύτη. 

 

HPLC-MS: Η υγρή χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (LC-MS) είναι μια τεχνική αναλυτικής χημείας 
που συνδυάζει τις ικανότητες φυσικού διαχωρισμού της υγρής χρωματογραφίας (ή HPLC) με τις 
δυνατότητες ανάλυσης μάζας της φασματομετρίας μάζας. Τα συστήματα συζευγμένης χρωματογραφίας 
– MS είναι δημοφιλή στη χημική ανάλυση επειδή οι ατομικές δυνατότητες κάθε τεχνικής ενισχύονται 
συνεργιστικά. Ενώ η υγρή χρωματογραφία διαχωρίζει τα μίγματα με πολλαπλά συστατικά, η 
φασματομετρία μάζας παρέχει δομική ταυτότητα των επιμέρους συστατικών με υψηλή μοριακή 
εξειδίκευση και ευαισθησία ανίχνευσης. Αυτή η διαδοχική τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ανάλυση βιοχημικών, οργανικών και ανόργανων ενώσεων που απαντώνται συνήθως σε σύνθετα 
δείγματα περιβαλλοντικής και βιολογικής προέλευσης. Ως εκ τούτου, η LC-MS μπορεί να εφαρμοστεί σε 
ευρύ φάσμα τομέων όπως η βιοτεχνολογία, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η επεξεργασία 
τροφίμων και οι φαρμακευτικές, αγροχημικές και καλλυντικές βιομηχανίες (35, 36). Εκτός από τις 
συσκευές υγρής χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας, ένα σύστημα LC-MS περιέχει μια 
διασύνδεση που μεταφέρει αποτελεσματικά τα διαχωρισμένα συστατικά από τη στήλη LC στην πηγή 
ιόντων MS (36, 37). Η LC-MS χρησιμοποιείται συχνά στην ανάπτυξη φαρμάκων επειδή επιτρέπει 
γρήγορη επιβεβαίωση μοριακού βάρους και ταυτοποίηση δομής. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιταχύνουν 
τη διαδικασία παραγωγής, δοκιμής και επικύρωσης μιας ανακάλυψης ξεκινώντας από μια μεγάλη 
γκάμα προϊόντων με πιθανή εφαρμογή. Οι εφαρμογές LC-MS για ανάπτυξη φαρμάκων είναι πολύ 
αυτοματοποιημένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για χαρτογράφηση πεπτιδίων, χαρτογράφηση 
γλυκοπρωτεϊνών, απομάκρυνση φυσικών προϊόντων, έλεγχος φαρμάκων ίη νίνο, έλεγχος μεταβολικής 
σταθερότητας, αναγνώριση μεταβολίτη, αναγνώριση ακαθαρσιών, ποσοτική βιοανάλυση και ποιοτικός 
έλεγχος (38).  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ DNA 

RAPD: RAPD σημαίνει "Τυχαία Ενίσχυση Πολυμορφικού DNA" (39). Είναι ένας τύπος αντίδρασης PCR, 
αλλά τα τμήματα του DNA που ενισχύονται είναι τυχαία. Ο επιστήμονας που εκτελεί RAPD δημιουργεί 
αρκετούς αυθαίρετους, βραχείς εκκινητές (8-12 νουκλεοτίδια), στη συνέχεια προχωρά με την PCR 
χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο πρότυπο γονιδιωματικού DNA, ελπίζοντας ότι θραύσματα θα ενισχυθούν. 
Με την ανάλυση των προτύπων που προκύπτουν, ένα ημι-μοναδικό προφίλ μπορεί να συλλεχθεί από 
μια αντίδραση RAPD. Δεν απαιτείται γνώση της αλληλουχίας DNA του στοχευόμενου γονιδιώματος, 
καθώς οι εκκινητές θα δεσμεύσουν κάπου στην ακολουθία, αλλά δεν είναι βέβαιο ακριβώς πού. Αυτό 
καθιστά τη μέθοδο δημοφιλή για τη σύγκριση του DNA των βιολογικών συστημάτων που δεν έχουν την 
προσοχή της επιστημονικής κοινότητας ή σε ένα σύστημα στο οποίο συγκρίνονται σχετικά λίγες 
ακολουθίες DNA (δεν είναι κατάλληλο για το σχηματισμό μιας τράπεζας δεδομένων cDNA). Το RAPD 
είναι μια φθηνή αλλά ισχυρή μέθοδος ταυτοποίησης για πολλά βακτηριακά είδη. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί να αποκτήσουμε δείγμα εδάφους για τη δημιουργία ενός 
φαρμακευτικού φαρμάκου και πρέπει να είναι ελεύθερο απο βακτηρία. Η ταυτοποίηση των 
διαφορετικών στελεχών μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη στρατηγική για την εξάλειψή τους.  

 

 

Η τεχνική RAPD 

 

RFLP: Στη μοριακή βιολογία, RFLP, είναι μια τεχνική που εκμεταλλεύεται τις παραλλαγές σε ομόλογες 
αλληλουχίες DΝΑ. Αναφέρεται σε διαφορά μεταξύ δειγμάτων ομόλογων μορίων DΝΑ από διαφορετικές 
θέσεις περιοχών ενζύμων περιορισμού και σε σχετική εργαστηριακή τεχνική με την οποία μπορούν να 
απεικονιστούν αυτά τα τμήματα. Στην ανάλυση RFLP, το δείγμα DΝΑ διασπάται σε τεμάχια (και 
πέπτεται) με περιοριστικά ένζυμα και τα προκύπτοντα θραύσματα περιορισμού διαχωρίζονται 
σύμφωνα με το μήκος τους με ηλεκτροφόρηση πηκτής. Η ανάλυση RFLP αποτέλεσε επίσης τη βάση για 
πρώιμες μεθόδους γενετικής αποτύπωσης, χρήσιμη για την ταυτοποίηση δειγμάτων που ανακτώνται 
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από σκηνές εγκλήματος, αλλά και από περιβαλλοντικά δείγματα. Αυτό βοηθά στην αναγνώριση 
ορισμένων σπάνιων φυτών. 

 

Η τεχνική RFLP  

 

ARMS: Το ARMS είναι μια απλή μέθοδος ανίχνευσης οποιασδήποτε μετάλλαξης που περιλαμβάνει 
αλλαγές μίας βάσης ή μικρές διαγραφές. Το ARMS βασίζεται στη χρήση ειδικών για αλληλουχία PCR 
εκκινητών που επιτρέπουν την ενίσχυση του DΝΑ ελέγχου μόνο όταν το αλληλόμορφο-στόχος 
περιέχεται μέσα στο δείγμα. Μετά από μια αντίδραση ARMS, η παρουσία ή απουσία ενός προϊόντος 
PCR είναι διαγνωστική για την παρουσία ή απουσία του αλληλόμορφου στόχου. Αυτό μπορεί να 
βοηθήσει στην αναγνώριση μεταλλαγμένων στελεχών βακτηρίων μυκήτων που μπορεί να υπάρχουν 
στο τελικό προϊόν και επίσης να είναι χρήσιμα (για παράδειγμα τα βακτήρια Bifidus Actiregularis).  

 

CAPS: Η μέθοδος CAPS είναι μια τεχνική στη μοριακή βιολογία για την ανάλυση γενετικών δεικτών. 
Πρόκειται για μια επέκταση της μεθόδου πολυμορφισμού μήκους θραύσματος περιορισμού (RFLP), 
χρησιμοποιώντας την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για την ταχύτερη ανάλυση των 
αποτελεσμάτων. Όπως και το RFLP, το CAPS λειτουργεί με βάση την αρχή ότι οι γενετικές διαφορές 
μεταξύ ατόμων μπορούν να δημιουργήσουν ή να καταργήσουν τις θέσεις στις οποίες κόβουν τα ένζυμα 
περιορισμού και ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να ανιχνευθούν στο προκύπτον μήκος του θραύσματος 
DNA μετά την πέψη. Στη μέθοδο CAPS, η ενίσχυση με PCR κατευθύνεται στην αλλοιωμένη θέση 
περιορισμού και τα προϊόντα χωνεύονται με το ένζυμο περιορισμού. Όταν υποβάλλονται σε 
κλασματοποίηση με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου, τα προϊόντα PCR που 
έχουν υποστεί πέψη θα δώσουν εύκολα διακριτές μορφές ζωνών. 

 

AFLP: Η AFLP-PCR ή απλώς το AFLP είναι ένα εργαλείο βασισμένο σε PCR που χρησιμοποιείται στην 
έρευνα για τη γενετική, στην αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων DNA και στην πρακτική της 
γενετικής μηχανικής. Το AFLP χρησιμοποιεί περιοριστικά ένζυμα για την πέψη γονιδιωματικού DNA, 
ακολουθούμενη από σύνδεση των προσαρμογέων στα κολλώδη άκρα των θραυσμάτων περιορισμού. 
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Στη συνέχεια επιλέγεται ένα υποσύνολο των θραυσμάτων περιορισμού ώστε να ενισχυθεί. Αυτή η 
επιλογή επιτυγχάνεται με τη χρήση εκκινητών συμπληρωματικών της αλληλουχίας προσαρμογέα, της 
αλληλουχίας θέσης περιορισμού και μερικών νουκλεοτιδίων στα θραύσματα της θέσης περιορισμού. Τα 
ενισχυμένα θραύσματα διαχωρίζονται και απεικονίζονται σε πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου, είτε με 
αυτοδιοριογραφικές μεθόδους είτε με μεθοδολογίες φθορισμού, είτε μέσω αυτοματοποιημένων 
οργάνων τριχοειδούς αλληλούχισης. Αν και η AFLP αναφέρεται συνήθως ως "πολυμορφισμός μήκους 
ενισχυμένου θραύσματος", τα προκύπτοντα δεδομένα δεν υπολογίζονται ως πολυμορφισμοί μήκους, 
αλλά ως πολυμορφισμοί παρουσίας-απουσίας (40). Η τεχνολογία AFLP έχει την ικανότητα να ανιχνεύει 
ταυτόχρονα διάφορους πολυμορφισμούς σε διαφορετικές περιοχές γονιδιώματος. Είναι επίσης 
εξαιρετικά ευαίσθητο και με επαναληψιμότητα. Ως αποτέλεσμα, η AFLP έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 
για την αναγνώριση της γενετικής ποικιλίας σε στελέχη ή στενά συγγενικά είδη φυτών, μυκήτων, ζώων 
και βακτηρίων. 

 

ISSR - PCR: Η ISSR (για επαναλαμβανόμενη αλληλουχία) είναι ένας γενικός όρος για μια περιοχή 
γονιδιώματος μεταξύ των μικροδορυφορικών τόπων. Οι συμπληρωματικές αλληλουχίες σε δύο 
γειτονικούς μικροδορυφόρους χρησιμοποιούνται ως εκκινητές PCR και η μεταβλητή περιοχή μεταξύ 
τους ενισχύεται. Το περιορισμένο μήκος των κύκλων ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της PCR εμποδίζει τον 
υπεράριθμο αναδιπλασιασμό υπερβολικά μακρών συνεχόμενων αλληλουχιών DΝΑ, έτσι ώστε το 
αποτέλεσμα θα είναι ένα μίγμα μιας ποικιλίας ενισχυμένων κλώνων DΝΑ οι οποίοι είναι γενικά βραχείς 
αλλά ποικίλλουν πολύ σε μήκος. Αλληλουχίες που ενισχύονται με ISSR-PCR μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για εύρεση δακτυλικών αποτυπωμάτων DNA. Δεδομένου ότι μια ISSR μπορεί να είναι 
μια διατηρημένη ή μη διατηρημένη περιοχή, αυτή η τεχνική δεν είναι χρήσιμη για τη διάκριση των 
ατόμων, αλλά μάλλον για αναλύσεις φυλογεωγραφίας ή ενδεχομένως οριοθέτησης ειδών. Η 
ποικιλομορφία αλληλουχίας είναι χαμηλότερη από ότι στην SSR-PCR, αλλά ακόμα υψηλότερη από αυτή 
των πραγματικών ακολουθιών γονιδίων. Επιπλέον, η αλληλούχιση μικροδορυφόρων και η αλληλούχιση 
ISSR βοηθούν αμοιβαία, καθώς παράγει εκκινητές για το άλλο.  

 

DNA barcoding: Το DNA barcoding είναι μια ταξινομική μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα σύντομο 
γενετικό δείκτη στο DNA ενός οργανισμού για να το αναγνωρίσει ως ανήκων σε ένα συγκεκριμένο είδος 
(41). Διαφέρει από τη μοριακή φυλογένεση στο ότι ο κύριος στόχος δεν είναι να προσδιοριστούν τα 
πρότυπα της σχέσης αλλά να προσδιοριστεί ένα άγνωστο δείγμα με όρους προϋπάρχουσας 
ταξινόμησης (42). Αν και τα barcodes χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε μια προσπάθεια να 
εντοπιστούν άγνωστα είδη ή να εκτιμηθεί εάν τα είδη πρέπει να συνδυαστούν ή να διαχωριστούν (43), 
η χρησιμότητα του barcoding για τους σκοπούς αυτούς υπόκειται σε συζήτηση (44). Η πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη περιοχή barcode για ζώα και αντίστ είναι ένα τμήμα περίπου 600 ζευγών βάσεων 
της μιτοχονδριακής γονιδιακής κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι (COI). Αυτό διαφέρει στην περίπτωση των 
μυκήτων, όπου χρησιμοποιείται τμήμα του internal transcribed spacer (ITS2) μεταξύ γονιδίων rRNA και 
πάλι σε φυτά όπου χρησιμοποιούνται πολλαπλές περιοχές. 

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την ταυτοποίηση φύλλων από φυτά ακόμη και όταν δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα άνθη ή φρούτα, την ταυτοποίηση των προνύμφων εντόμων (που μπορεί να έχουν 
λιγότερους διαγνωστικούς χαρακτήρες από τους ενήλικες και είναι συχνά λιγότερο γνωστοί), την 
ταυτοποίηση της διατροφής ενός ζώου, με βάση το περιεχόμενο στομάχου και τα περιττώματα του (45) 
και την ταυτοποίηση των προϊόντων στο εμπόριο (π.χ. συμπληρώματα βοτάνων, ξύλο ή δέρματα και 
άλλα μέρη ζώων) (42). Ένας επιθυμητός τόπος για το DNA barcoding θα πρέπει να τυποποιηθεί (έτσι 
ώστε να αναπτυχθούν μεγάλες βάσεις δεδομένων αλληλουχιών για τον τόπο αυτό), (46) που υπάρχουν 
στα περισσότερα από τα ενδιαφέροντα είδη και να μπορεί να αλληλουχηθεί χωρίς ειδικούς για το είδος 
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εκκινητές PCR (47) και να παρέχει μια μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των ειδών αλλά σχετικά μικρή 
διαφοροποίηση μέσα στα είδη (48). Για τα φυτά, η αλληλουχία των γονιδίων rbcL και matK chloroplast 
(46, 49). Αυτά παρέχουν χαμηλή ανάλυση για τις χερσαίες εγκαταστάσεις (50, 51) και μια ανάγκη για 
αξιολόγηση περιοχών που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το rbcL και το matK (51). Για τους μύκητες, 
χρησιμοποιείται η περιοχή ITS (52). Ο Κress et al (42) υποδεικνύει ότι η χρήση της αλληλουχίας COI "δεν 
είναι κατάλληλη για τα περισσότερα είδη φυτών εξαιτίας ενός πολύ βραδύτερου ρυθμού εξέλιξης του 
γονιδίου της κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι στα ανώτερα φυτά απ 'ότι στα ζώα". Στη συνέχεια διεξήχθη μια 
σειρά πειραμάτων για να βρεθεί μια πιο κατάλληλη περιοχή του γονιδιώματος για χρήση στo DNA 
barcoding των ανθιστικών φυτών (47). Μια πρόταση του 2005 ήταν η πυρηνική εσωτερική 
μεταγραφόμενη διαχωριστική περιοχή και ο διαγονιδιακός διαχωριστής πλασμιδίου trnH-psbA (42) ενώ 
άλλοι ερευνητές υποστήριζαν άλλες περιοχές όπως το matK (47). Το 2009, η συνεργασία μιας μεγάλης 
ομάδας ερευνητών όσον αφορά το DNA barcode φυτών πρότεινε δύο γονίδια χλωροπλαστών, τα rbcL 
και matK, ως barcode για τα φυτά (46). Η περιοχή ITS2 προτάθηκε για καλύτερη ανάλυση μεταξύ των 
ειδών (53). Από το 2015 συνεχίζεται η αναζήτηση καλύτερων γραμμωτών κωδικών DNA για τα φυτά, με 
την πρόταση ότι η περιοχή ycf1 του χλωροπλάστη μπορεί να είναι κατάλληλη (50).  

 

Όλες οι τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες όταν δουλεύουμε σε 
μείγματα, διαλύματα, σκόνες και μέρη ενός φυτού. Η εφαρμογή αυτών των τεχνικών είναι βέβαια η 
δουλειά ενός επαγγελματία, αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την 
ποιότητα του τελικού μας προϊόντος. Αυτές οι τεχνικές είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό ξένων 
ουσιών σε μείγματα, μπορούν να ποσοτικοποιήσουν κάθε στοιχείο και μπορούν να μετρήσουν την 
καθαρότητα του τελικού προϊόντος μας. 
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Ενότητα 1: Οργάνωση και σχεδιασμός start-up επιχείρησης 

 Περίληψη 

Η ενότητα 1 «Σχεδιασμός start-up επιχείρησης » παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις start-ups και 
τους επιχειρηματίες. Όλα τα δεδομένα που παρέχονται συνδέονται με την εκκίνηση μιας νέας 
επιχείρησης και τη δημιουργία ενός σχεδίου που θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να οικοδομήσει τη 
δική του επιχείρηση. Τα βασικά βήματα παρατίθενται και εξηγούνται με τρόπο κατανοητό. 

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες: 

1. Καθορισμός των όρων που σχετίζονται με τη δημιουργία και προετοιμασία των start-
ups. 

2. Εκτεταμένες γνώσεις και δυνατότητες συζήτησης σχετικά με: σχεδιασμός, βασικές 
απαιτήσεις, χρηματοοικονομικές πτυχές και αξιολόγηση 
 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Κατανόηση της έννοιας start-up 
2. Δημιουργείστε την πρώτη βάση και την ιδέα των start-up που συνδέονται με τα φυτά 
3. Να είστε σε θέση να εξηγήσετε και να μοιραστείτε τις γνώσεις σχετικά με τις start-up 

επιχειρήσεις 
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Καθημερινά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο, την εφημερίδα, το ραδιόφωνο και παντού 
γίνεται λόγος για νέες προκλήσεις, ευκαιρίες, επιχειρήσεις, αναπτυσσόμενους τομείς και start-ups που 
αυξάνονται παντού σε όλους τους πιθανούς τομείς (IT, marketing, ιατρική, εκπαίδευση κλπ) . Οι πιο 
κοινές μικρές επιχειρήσεις που εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη. Το να βρεθεί μια ιδέα για τη 
δημιουργία μιας start-up επιχείρησης είναι τελείως διαφορετικό από το στήσιμό της αυτό καθ’ εαυτό. 
Δημιουργώντας μια start-up επιχείρηση, ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι είναι σαν το τρενάκι του 
Λούνα Παρκ - τη μια στιγμή μπορεί όλα να πηγαίνουν καλά και η πορεία να είναι ανοδική και την άλλη 
όλα να καταρρέουν, δημιουργώντας προβλήματα και αμφιβολίες για το μέλλον της επιχείρησης. Η 
ποικιλομορφία είναι καλή και μπορεί να έχει πολλά θετικά αποτελέσματα. Μια start-up επιχείρηση 
μπορεί να γίνει ευκαιρία για όλους - δεν υπάρχουν όρια σχετικά με την ηλικία, το φύλο ή την 
εθνικότητα. Ο τομέας αυτός είναι ανοικτός και πολύ ευρύς. Το σημαντικό είναι η δημιουργία μιας start-
up επιχείρησης να γίνεται για τους ανθρώπους, για την κοινωνία, για να αλλάξει τον τρόπο που οι 
άνθρωποι ζουν τη ζωή τους. 

Σύντομη περίληψη για μια start-up επιχείρηση: 

• νεαρή αναπτυσσόμενη εταιρεία (με το νεαρή δεν σημαίνει ότι πρέπει να διευθύνεται από νέους) 

• συνήθως μικρή επιχείρηση από την αρχή, χρηματοδοτούμενη είτε από ιδρύματα, είτε από  
κυβερνητικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε από μεμονωμένα άτομα ή χορηγούς  

• προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι καινούργιες και έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της 
ζωής των άλλων 

• προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών που ήδη υπάρχουν αλλά με καινοτόμο, καλύτερο και πιο 
σύγχρονο τρόπο 

 

Μια start-up επιχείρηση δεν είναι το ίδιο πράγμα με μία μικρή επιχείρηση. Μια start-up είναι συνήθως 
μια προσωρινή οργάνωση που ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο και αναζητά νέες δυνατότητες 
και προκλήσεις. Η ιδέα που δημιουργείται θα πρέπει να συμβαδίζει με την τρέχουσα αγορά και να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο σε αυτήν. Οι start-ups ξεκινούν από το μηδέν και η υποστήριξη που λαμβάνουν 
δεν είναι η ίδια με τις γνωστές μεγάλες εταιρείες. 
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Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε: 

 Μια start-up επιχείρηση είναι προσωρινή· αργότερα με την πάροδο του χρόνου μπορεί ναι 
μεγαλώσει και να μετατραπεί σε μία μεγάλη εταιρεία 

Η οργανωτική λειτουργία της start-up είναι η αναζήτηση ενός επαναλαμβανόμενου και κλιμακούμενου 
επιχειρηματικού μοντέλου. Σύμφωνα με τον Blank, αυτό σημαίνει ότι ο ιδρυτής μίας start-up έχει τρεις 
βασικές λειτουργίες: 

1. να εμπνευστεί ένα όραμα για ένα προϊόν με ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

2. να δημιουργήσει μια σειρά υποθέσεων σχετικά με όλα τα κομμάτια του επιχειρηματικού μοντέλου: 
Ποιοι είναι οι πελάτες; Ποια είναι τα κανάλια διανομής; Πώς κατασκευάζουμε και χρηματοδοτούμε την 
εταιρεία κ.λπ. 

3. να ελέγχει γρήγορα εάν το μοντέλο είναι σωστό, αξιολογώντας εάν οι πελάτες συμπεριφέρονται 
όπως το μοντέλο του προβλέπει (και να παραδέχεται ότι σπάνια το κάνουν). 

 Μία start-up έχει διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης 
Η start-up και οποιαδήποτε άλλη μικρή επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει με κεφάλαια από την 
αποταμίευση του ιδρυτή, την οικογένεια ή την υποστήριξη φίλων ή τραπεζικό δάνειο. Εάν η start-up 
είναι επιτυχής, πιθανόν να λάβει πρόσθετη σειρά χρηματοδότησης από επενδυτή ή αρχική δημόσια 
προσφορά (IPO). To ιδρυτικό κεφάλαιο της start-up υποβαθμίζεται, όμως η ιδιοκτησία της εταιρείας 
διαφοροποιείται. 

Οι οκτώ πιο επιτυχημένες start-up της Ευρώπης που μπορεί να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε τις 
υπηρεσίες τους 



130 

 

 

Πιθανώς θα αναρωτιέστε τι είδους δεξιότητες χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τη δική σας start-up 
επιχείρηση. Ας είμαστε ειλικρινείς: 

• Πρέπει να είστε υπομονετικοί 

• Πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να εργάζεστε περισσότερες από 8 ώρες την ημέρα και πιθανώς και τα 
Σαββατοκύριακα 

• Πρέπει να έχετε κίνητρα και να έχετε θετική στάση - με θετική στάση όλα είναι δυνατά! 

• Πρέπει να είστε ανοιχτοί για να διατηρήσετε την επιχείρησή σας καινοτόμο 

• Να είστε δημιουργικοί ώστε να κάνετε την επιχείρησή σας διαφορετική και να χτυπάτε τον 
ανταγωνιστή σας 

• Να μη φοβάστε την αποτυχία 

"Ξεχάστε τις συνέπειες της αποτυχίας. Η αποτυχία είναι μόνο μια προσωρινή αλλαγή στην κατεύθυνση 
που θα σας οδηγήσει απευθείας στην επόμενη επιτυχία σας." Denis Waitley 

"Μπορώ να δεχτώ την αποτυχία, όλοι αποτυγχάνουν σε κάτι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να μην 
προσπαθώ". Μάικλ Τζόρνταν 

 

Πώς να ξεκινήσω την start-up επιχείρησή μου; 

Καταρχήν, σκεφτείτε και βρείτε μια ιδέα, καθώς είναι το βασικό και πιο σημαντικό βήμα. Χωρίς ιδέα, 
δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δημιουργήστε μια λίστα με τις δυνατότητές σας, τα πλεονεκτήματα, τις 
ιδέες και τις ικανότητές σας - όλα όσα έχετε σήμερα. 
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Μοιραζόμαστε μαζί σας ορισμένα στοιχεία και γεγονότα που μπορεί να σας βοηθήσουν να πιστεύετε 
ότι μπορείτε να το κάνετε, γιατί σίγουρα έχετε ένα ή περισσότερα από αυτά: 

• Η ιδέα 

• Γνώση σχετικά με τον τομέα / πεδίο / αγορά 

• Ενέργεια για εργασία 

• Κίνητρο - θέλω να δουλέψω και να κερδίσω χρήματα 

• Μεγάλο χωράφι 

• Αγαπάτε και καλλιεργείτε φυτά 

• Σκληρή δουλειά 

• Εμπειρία σε marketing / πωλήσεις / οικονομικά / IT 

• Θετική στάση 

• Καλή οργάνωση 

Όπως αναφέρθηκε, πρώτα πρέπει να σκεφτείτε την ιδέα, όπως ποια φαρμακευτικά βότανα/ φυτά θα 
θέλατε να αναπτύξετε και τι είδους βότανα μπορείτε να αναπτύξετε στο περιβάλλον σας – δεν μπορούν 
τα ίδια φυτά να αναπτυχθούν στην Ελλάδα, την Ιταλία ή την Πολωνία. Θυμηθείτε ότι η αγορά είναι 
τεράστια και υπάρχουν εκατοντάδες φυτά για να διαλέξετε. 

Μην αισθάνεστε ότι  πρέπει να καλλιεργήσετε τα πάντα. Είναι καλύτερο να εστιάσετε σε αυτό που θα 
μπορούσε να φέρει πελάτες και να βοηθήσει την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί! Ξεκινώντας με όλα τα 
είδη φυτών την ίδια στιγμή, αυτό που θα δημιουργηθεί θα είναι περισσότεροι πονοκέφαλοι και περιττή 
σκληρή δουλειά απ 'ότι αν επικεντρωθείτε μόνο σε λίγα επιλεγμένα. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνετε 
εμπειρογνώμονας σε αυτά και θα φτιάξετε μια φήμη ως ειδικός φαρμακευτικών φυτών / βοτάνων. 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε και να σκεφτείτε προσεκτικά την περίοδο που θα ξεκινήσετε (ποια 
περίοδος του έτους). Θέλετε να ξεκινήσετε όταν τα φυτά σας θα αναπτυχθούν ή μήπως νωρίτερα, για 
να μπορέσετε να προετοιμάσετε τα πάντα; 

Το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης θεραπευτικών φυτών είναι  παρόμοιο με το άνοιγμα οποιασδήποτε 
άλλης επιχείρησης στους τομείς της πληροφορικής, του marketing, των καλλυντικών, των πωλήσεων. 
Πριν «ανοίξετε» θα πρέπει να διαβάσετε πολλά, να μάθετε και να είστε έτοιμοι για ό, τι μπορεί να 
συμβεί. Το κλειδί για την επιχείρησή σας είναι ο χώρος και οι καλές συνθήκες για τα φυτά σας που είναι 
η δύναμή σας! 

Κάθε τομέας χρειάζεται άλλα περιβάλλοντα για να πετύχει, γι' αυτό είναι κρίσιμο να έχουμε κατά νου 
ποιες απαιτήσεις σχετίζονται με την περιοχή σας. 

Πριν αποφασίσετε ποια φυτά να καλλιεργήσετε, σκεφτείτε: 

• Το κλίμα, το έδαφος και την ακτινοβολία  
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• Το χώρο που έχετε 

• Το χρόνο που μπορείτε και θέλετε να διαθέσετε 

• Τον κατάλληλο εξοπλισμό που χρειάζεστε 

• Την υπηρεσία παράδοσης - με αυτοκίνητο, τρένο, ταχυδρομείο; 

• Αν σας αρέσει η εργασία στη φύση 

• Το είδος των φυτών που θέλετε να καλλιεργήσετε - αν καλλιεργήσετε κάτι που σας αρέσει, θα το 
απολαύσετε! 

• Την ποσότητα φυτών που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά και θέλετε να πουλήσετε - μην 
ξεκινήσετε με τόσα πολλά που μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή. Καλύτερα να πάτε βήμα, βήμα 

• Τι είδους χειμερινές και καλοκαιρινές θερμοκρασίες χρειάζονται τα φυτά σας 

• Ποιος θα συνεργαστεί μαζί σας, ποιος θα σας στηρίξει - ίσως να είναι δύσκολο στην αρχή 

• Ποιος θα φροντίσει τα φυτά 

• Ποιος θα διαχειριστεί την επιχείρηση; 

• Ποιος θα συνεργαστεί με τους πελάτες 

• Ποιος θα είναι υπεύθυνος για το τμήμα δημοσίων σχέσεων και χρηματοδότησης 

• Ποιος θα πουλήσει τα φυτά; 

• Ποιος είναι ο τρόπος πώλησης του προϊόντος; 

• Πού φυλάσσονται σπόροι και φυτά; 

• Πόσο χώρο χρειάζεται κάθε φυτό 

• Εάν χρειάζεστε ένα θερμοκήπιο ή όχι 

• Τα κίνητρά σας και η συμμετοχή σας - χωρίς αυτό δεν θα λειτουργήσει! 

 

Μερικά δημοφιλή φαρμακευτικά βότανα που μπορείτε να καλλιεργήσετε για να βγάλετε κέρδος: 

Μαγιοβότανο  - Χρησιμοποιείται κυρίως ως διεγερτικό για τις γάτες. Χρησιμοποιείται επίσης για τον 
πόνο και την ανακούφιση του στρες, καθώς και για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του 
κρυολογήματος και της γρίπης. 

Χαμομήλι – Χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό τσάι. Επίσης βοηθά στην πέψη και ανακουφίζει από 
προβλήματα άγχους και ύπνου. 
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Μελισσόχορτο- τα έντονα αρωματικά φύλλα αυτού του βοτάνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τσάι. Εκτός αυτού, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και είναι ωφέλιμα και για το πεπτικό. 

Αλθαία - αυτό το βότανο, επίσης γνωστό ως Althaea officinalis, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
πολλών δερματικών παθήσεων, βήχα και βρογχίτιδα. Επίσης είναι ωφέλιμο για την πεπτική οδό. 

Μέντα - Χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως φαρμακευτικό βότανο για τον πόνο στο στομάχι και τον θωρακικό 
πόνο. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας επιχείρησης που σχετίζεται με τα φυτά; 

 Εργασία με τη φύση - δεν χρειάζεται να είστε μπροστά από έναν υπολογιστή  για 8 ώρες και να 
παραμένετε στην ίδια θέση για τουλάχιστον 8 ώρες   

 Επιστρέφοντας στα βασικά πράγματα - σε συνεργασία με τη φύση που είναι καλό για το σώμα 
και την ψυχή σας  

 Εργασία κοντά στο σπίτι σας, καθώς όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται τη δουλειά που τους 
επιτρέπει να μένουν στο σπίτι και να "δουλεύουν από το σπίτι" ώστε να μπορούν να περάσουν 
χρόνο με την οικογένεια και να είναι πιο κοντά μαζί της 

 Ξεκινάτε με μικρό χωράφι και αν το δείτε να αναπτύσσεται, το κάνετε μεγαλύτερο 
 Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τα φυτά, αν δείτε ότι υπάρχει ανάγκη 

 

Η δημιουργία μιας start-up επιχείρησης είναι σαν να πηγαίνουμε για ένα ταξίδι κάπου όπου δεν έχουμε 
πάει ποτέ. Έχετε την ιδέα και τις βασικές γνώσεις για τον τόπο, αλλά εξακολουθούν να λείπουν στοιχεία 
που θα μάθετε ενώ «ταξιδεύετε». 

Ρίξτε μια ματιά στα 7 βασικά βήματα για αυτό το «επαγγελματικό ταξίδι» σας: 

1. Διαχειριστείτε μια προσωπική αξιολόγηση 

• Ποιος είναι ο λόγος που θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση; Τι σας δίνει κίνητρο? Χρήματα, 
διαφορετική ζωή, αλλαγές, αξιοπρέπεια ή άλλος λόγος; 

• Ποιες ικανότητες έχετε και ποιες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε; 

• Ποια περιοχή ή τομέα γνωρίζετε περισσότερο; 

• Θα προσφέρετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία; 

• Θέλετε να εργάζεστε με μερική απασχόληση, με πλήρη απασχόληση, τα σαββατοκύριακα, τις νύχτες; 

2. Αξιολογήστε την επιχείρησή σας 

Μόλις αποφασίσετε για το είδος της επιχείρησης που θέλετε να έχετε, αυτό που ταιριάζει με τους 
στόχους και τις προσδοκίες σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε την ιδέα σας, για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
καλή και θα πετύχει. Ποιος είναι ο πελάτης σας; Θα αγοράσουν το προϊόν; Έχετε ανταγωνιστές, εάν ναι 
ποιοι είναι αυτοί; Μην ξεχνάτε τα χρήματα - είναι σημαντικό να ξέρετε πόσα χρειάζεστε για να 
ξεκινήσετε. 
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• Πόσο μεγάλη είναι η αγορά; Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες όπως η δική σας και οι άνθρωποι πληρώνουν 
για αυτό; Ίσως η ιδέα που έχετε δεν εξυπηρετεί πλέον καμία ανάγκη και οι άνθρωποι δε θα πληρώσουν 
για κάτι που δε χρειάζονται πια. Παράδειγμα: "μαθήματα γραφής" είναι σχεδόν αναχρονιστικό. 

• Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αποκτήσετε έναν πελάτη; Πόσο πρέπει να ξοδέψετε για να 
αποκτήσετε νέο πελάτη; 

• Πόσο χρόνο, προσπάθεια και χρήματα χρειάζεστε για να επιτύχετε το καλύτερο κέρδος και να 
προσφέρετε την καλύτερη υπηρεσία; 

• Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να βγείτε στην αγορά; Είναι μια εύκολη / μικρή αγορά ή αντίθετα πολύ 
δύσκολη; Είναι ένας μήνας ή ένα έτος αρκετός χρόνος για να αναγνωριστείτε και να συνδεθείτε με αυτή 
την αγορά; 

• Τι πρέπει να επενδύσετε πριν ξεκινήσετε; 

3. Θυμηθείτε να εργαστείτε νόμιμα 

• Ελέγξτε πολύ προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης επιχείρησης 

• Τι έγγραφα  χρειάζεστε 

• Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται 

4. Ξεκινήστε τη διαδικασία προγραμματισμού 

"Οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω σχεδίου, στο οποίο πρέπει να πιστέψουμε θερμά 
και πάνω στο οποίο πρέπει να ενεργήσουμε έντονα. Δεν υπάρχει άλλη διαδρομή προς την επιτυχία. " 

- Πάμπλο Πικάσο 

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία σχεδιασμού δημιουργώντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Θα σας 
βοηθήσει να καταγράψετε την πρόοδό σας και ταυτόχρονα να σας δείξει τι σας λείπει προκειμένου να 
πετύχετε το συγκεκριμένο στόχο σας. Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι ένα ακόμα χαρτί που 
αργότερα μπορεί να πετάξετε. Σκεφτείτε το ως ένα έγγραφο όπου μπορείτε να επισημοποιήσετε τις 
ιδέες και τις προθέσεις σας. Επιστρέφοντας και πάλι στην ιδέα του «ταξιδιού», προτού πάτε κάπου 
σχεδιάζετε το ταξίδι με περισσότερες ή λιγότερες λεπτομέρειες αλλά σίγουρα το κάνετε. Το ίδιο και με 
την start-up επιχείρηση, χρειάζεστε ένα σχέδιο που θα ακολουθήσετε ή τουλάχιστον θα βασιστείτε και 
που θα μπορούσε να αλλάξει. Ο προγραμματισμός σας βοηθά να βρείτε τμήματα που λείπουν που δεν 
είχατε σκεφτεί πριν. Ο βασικός σχεδιασμός έχει να κάνει με απλές ερωτήσεις, για παράδειγμα: Πότε 
θέλω να ξεκινήσω; Πού θα εργαστώ; Τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι μια ομάδα; Πόσα χρήματα και 
εξοπλισμό χρειάζομαι; 

5. Χρηματοδοτηθείτε 

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής σας, είναι πάντα περίπλοκο να βρείτε οικονομική βοήθεια στην 
αρχή. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι ξεκινούν με τις δικές τους αποταμιεύσεις. Πριν πάτε στην 
τράπεζα, ζητείστε από την οικογένειά σας να σας υποστηρίξει και ελέγξτε όλες τις πιθανές κρατικές ή 
ευρωπαϊκές βοήθειες για τις start-up επιχειρήσεις από πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ίσως δεν θα 
καλύψει όλες τις ανάγκες σας, αλλά είναι πάντα καλό να λάβετε κάποια επιπλέον χρήματα. 



135 

 

6. Στήσιμο του καταστήματος 

Αργά αλλά σταθερά φτάνετε στο τέλος. Το επιχειρηματικό σχέδιο έγινε, τα χρήματα συλλέχτηκαν και 
περιμένουν στην τράπεζα, οι ιδέες έτοιμες, οπότε είστε επίσης έτοιμοι να προχωρήσετε. Ακόμα υπάρχει 
μια μακρά λίστα εργασιών που πρέπει να κάνετε. Από τα πολλά βήματα, που πρέπει ακόμα να 
ακολουθήσετε, ορισμένα σχετίζονται με το στήσιμο του καταστήματος. Αν αποφασίσετε να πωλήσετε 
στο διαδίκτυο και να έχετε επίσης ένα κατάστημα, σκεφτείτε: θέση, τόπο, έπιπλα, εκτυπωτή, τηλέφωνο 
κλπ. Η τοποθεσία είναι πολύ σημαντική καθώς μπορεί να υπαγορεύσει τον τύπο του πελάτη που θα 
προσελκύσετε, καθώς και τι είδους προωθήσεις και εκδηλώσεις μπορείτε να κάνετε. Μια καλή 
τοποθεσία δεν εγγυάται τη μεγάλη επιτυχία, αλλά από την άλλη πλευρά μια κακή τοποθεσία μπορεί να 
εγγυηθεί σίγουρα την αποτυχία. 

Εάν σκέφτεστε για μαγαζί ή να πουλήσετε τα προϊόντα σας στο διαδίκτυο, ούτως ή άλλως πρέπει να 
σκεφτείτε: 
 
 Τιμή – Μέχρι πόσα μπορεί να διαθέσει ένας καταναλωτής  για αυτό το προϊόν; Πόσο πρέπει να 
κερδίσετε για να συνεχίσετε να εργάζεστε και να αναπτύσσεται η επιχείρηση; 
Ορατότητα - Είναι εύκολο να δείτε το κατάστημά σας; Είναι εύκολη η προετοιμασία της ιστοσελίδας 
σας; Αν κάνετε μια προσφορά, θα το δουν; Έχετε χώρο στάθμευσης; Βρίσκεστε στο κέντρο ή κάπου πιο 
απομακρυσμένα χωρίς  πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς; 
Ανταγωνιστές - Έχετε τους ανταγωνιστές σας κοντά σας; Αν ναι, ίσως η τοποθεσία δεν είναι η καλύτερη 
και θα πρέπει να την αλλάξετε. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής σας και πώς μπορείτε να κάνετε την 
επιχείρησή σας καλύτερη και να παρέχετε την υπηρεσία που θα προσελκύσει τον πελάτη περισσότερο. 
Τόπος, πόλη, χωριό, κανόνες και κανονισμούς - Ανατρέξτε στους κανονισμούς, καθώς κάποιες  
περιοχές μπορεί να είναι πιο αυστηρές από άλλες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί που 
ενδέχεται να εμποδίζουν τις λειτουργίες σας. 
 
Κάποια πράγματα που θα ήταν καλό να γνωρίζετε: 

 Εάν τοποθετήσετε τα προϊόντα σας χαμηλά στα ράφια, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δύσκολα θα 
τα βλέπουν, κατά συνέπεια είναι απίθανο να τα αγοράσουν. Αντίθετα, η τοποθέτησή τους στο 
επίπεδο του ματιού θα σημαίνει ότι τα βλέπουν πρώτα και άρα αυξάνονται οι πιθανότητες να τα 
αγοράσουν. 

 Η επιλογή των προϊόντων σας και ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζετε να τα τιμολογήσετε θα 
δημιουργήσει την εικόνα σας. 

 Εάν είστε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, δημιουργήστε τις υπηρεσίες σας λαμβάνοντας υπόψη 
τους διαφορετικούς πελάτες σας και δώστε τους την δυνατότητα να διαλέγουν από τις διάφορες 
επιλογές που προσφέρετε. Σίγουρα θα το εκτιμήσουν. 

7. Τα λάθη είναι αναμενόμενα 

Είτε ξεκινάτε την πρώτη ή την τρίτη σας επιχείρηση, πάντα τα λάθη είναι αναμενόμενα. Αυτό είναι 
φυσικό και ταυτόχρονα το να κάνεις λάθη σημαίνει ότι μαθαίνεις και βελτιώνεσαι. 
Εάν δεν κάνετε λάθη, δεν μαθαίνετε τι πρέπει να κάνετε περισσότερο και τι λιγότερο. Να είστε ανοιχτοί, 
δημιουργικοί, να προσαρμόζεστε στην κατάσταση, να αναζητάτε ευκαιρίες και πάνω απ 'όλα να 
απολαμβάνετε αυτό που κάνετε! 
Όντας ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης σημαίνει ότι εσείς αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε και σε ποια 
κατεύθυνση θέλετε να την αναπτύξετε. 
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Ενότητα 2: Ανάλυση αγοράς 

 Περίληψη 
Η Ενότητα 2 «Ανάλυση αγοράς» δείχνει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές αγορές και 
την τρέχουσα κατάσταση στις συγκεκριμένες χώρες. Η παρουσίαση του προφίλ του πελάτη θα βοηθήσει 
στην κατανόηση της κατάστασης και των αναγκών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Η ανάλυση της 
αγοράς συνδέεται με την κεντρική εικόνα που υπάρχει για τα φυτά και τα βότανα. 

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες 

1. Εκτεταμένες γνώσεις και δυνατότητα συζήτησης σχετικά με: την αγορά εργασίας και 
εξειδικευμένη ανάλυση σχετικά με την κατάσταση στην Ε.Ε. όσων αφορά start-ups 
φυτών/βοτάνων 

2. Σύνδεση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων από τον επιχειρηματικό τομέα με τη 
βιομηχανία φαρμακευτικών φυτών 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες 

1. Εμφάνιση γνώσεων σχετικά με το λεξιλόγιο των επιχειρήσεων 
2. Σχεδιάστε και ακολουθείστε τις ανάγκες και τις προσδοκίες της επιχείρησης 
3. Εργαστείτε μόνοι ή σε ομάδα και δημιουργείστε δραστηριότητες που οδηγούν στον κύριο 

στόχο 
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Πριν αποφασίσετε να ανοιχτείτε, πρέπει να ελέγξετε πού, πώς και πότε πρέπει να πάτε και πού θα έχετε 
την ευκαιρία να πετύχετε. Η ανάλυση της αγοράς είναι άλλο ένα απαραίτητο στοιχείο για την 
επιχείρησή σας - ελέγξτε πού είναι η ανάγκη, ποιος μπορεί να αγοράσει το προϊόν σας, ποιος αγοράζει 
ήδη το ίδιο προϊόν αλλά ίσως πιο ακριβά, που οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για φαρμακευτικά φυτά 
/ βότανα – αν δεν ενδιαφέρονται, ίσως αξίζει τον κόπο να ελέγξετε γιατί και να ξεκινήσετε εκεί. Η 
ανάλυση αγοράς μπορεί να σας δώσει πολλές απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τον μελλοντικό σας 
πελάτη. 

Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να ζουν και να έχουν μια υγιεινή ζωή, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή σε 
αυτό που τρώνε και πώς το τρώνε. Λόγω αυτής της αλλαγής, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα 
φαρμακευτικά φυτά και τα βότανα να εισέλθουν στην αγορά και να προσελκύσουν περισσότερους 
πελάτες. Ακούγοντας για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι με 
φιλικά προς το περιβάλλον φαρμακευτικά φυτά έχετε την ευκαιρία να πετύχετε και να αναπτυχθείτε 
πολύ γρήγορα. 

Εάν οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που θέλουν και ταυτόχρονα δεν είναι πολύ ακριβό, αλλά είναι 
χρήσιμο, είναι χαρούμενοι και σιγά σιγά θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για το ίδιο 
προϊόν. Το να κάνετε τους ανθρώπους χαρούμενους, θα σας κάνει και εσάς χαρούμενο. 

Η ιατρική έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν πολλά βότανα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εναλλακτικές λύσεις για την υγεία αντί για ακριβά φάρμακα. Έχει αναφερθεί ότι στη Γερμανία, οι 
γιατροί γράφουν συνταγές για βάλσαμο, επτά φορές περισσότερο σε σχέση με συνταγές για Prozac, για 
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Λόγω αυτού του γεγονότος, οι επιχειρήσεις φαρμακευτικών φυτών 
είναι πραγματικά μια καλή επένδυση, καθώς οι άνθρωποι πάντα θα αρρωσταίνουν και θα χρειάζονται 
φαρμακευτική περίθαλψη. 

Πουλώντας το προϊόν σας στη νέα αγορά. Πώς θα το κάνετε; Πώς θα πουλήσετε το προϊόν σας  αν δεν 
έχετε ιδέα πού να πάτε; 

Ζώντας στον 21ο αιώνα, η διαδικασία πώλησης δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι τι να πουλήσετε και 
πώς, καθώς υπάρχει πάντα τρόπος να το κάνετε. Η αγορά μας δίνει πολλές προοπτικές και λόγω αυτού 
του γεγονότος είναι πολύ εύκολο να πουλήσετε. Μπορείτε να πουλήσετε στο διαδίκτυο, 
χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σας κατάστημα / ιστοσελίδα, και ταυτόχρονα να συνεχίζετε να 
πουλάτε στο κατάστημά σας ή στο αγρόκτημα σας. Αν τρέχετε την επιχείρησή σας στο αγρόκτημα ίσως 
υπάρχει μια αγορά όπου οι πελάτες σας πηγαίνουν κάθε πρωί; Όλες οι φιλικές προς το περιβάλλον 
εκδηλώσεις είναι γεμάτες από  πιθανούς πελάτες σας, καθώς η υγεία τους είναι πολύ σημαντική και 
είναι πιο πιθανό να δοκιμάσουν τα προϊόντα σας. Μόλις το καλό προϊόν φτάσει στον πελάτη, μπορεί να 
ξεκινήσει μια αυτόματη διαδικασία προώθησης, καθώς αυτός θα αναφέρει την ευχαρίστησή του σε 
γείτονες και φίλους. 

Υπάρχουν επίσης και άλλα πολλά καλά νέα! 

 Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ακόμη περισσότερο τη σημασία ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής. Γίνονται πιο υπεύθυνοι για την προσωπική τους υγεία, τόσο την ψυχική, όσο 
και τη σωματική. 

  Η Euromonitor αναμένει ότι η ευρωπαϊκή αγορά συμπληρωμάτων διατροφής θα αυξηθεί κατά 28% 
από το 2013 έως το 2018. Η ζήτηση συμπληρωμάτων διατροφής είναι ισχυρότερη στη Δυτική 
Ευρώπη: τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. (CBI, Υπουργείο Εξωτερικών). 
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 Η ισχυρότερη ανάπτυξη προέρχεται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η 
Ρουμανία και η Σλοβακία. Το 2018, η περιοχή αυτή αναμένεται να φθάσει σε μέγεθος αγοράς 3,2 
δισ. ευρώ. Η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα αυτού. (https://www.cbi.eu) 

 Η πολύ δημοφιλής τάση για μία υγιεινή και οικολογική ζωή συνδέεται με την ανάγκη για υγιεινά 
προϊόντα, τα οποία είναι ασφαλέστερα από τις συνθετικές εναλλακτικές λύσεις. Τα δημοφιλή 
φυσικά συστατικά περιλαμβάνουν θαλάσσια συστατικά και οτιδήποτε περιέχει ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα. 

 Αυτό δημιούργησε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για φυσικές θεραπείες για πιο υγιεινή ζωή, όπως 
τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

 Η Γαλλία και η Γερμανία κατέχουν ηγετική θέση όσων αφορά την αγορά φυτικών φαρμακευτικών 
προϊόντων στην Ευρώπη. 

 

 Το 2015, καταναλωτές από τη Γερμανία διέθεσαν 1.15 δις. ευρώ (τιμές λιανικής) για την παρασκευή 
φυτοφαρμακευτικών προϊόντων αυτό-φαρμακευτική αγωγή. Το 2008, η Γαλλία κατείχε μερίδιο 24% 
της ευρωπαϊκής αγοράς φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η Γαλλία είναι η δεύτερη αγορά στην 
Ευρώπη. 

Η αγορά φυτικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμήθηκε σε 485 εκατομμύρια λίρες (668 
εκατομμύρια ευρώ) το 2012. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει επίσης συμπληρώματα διατροφής. Η 
Ισπανία έχει μια σχετικά μικρή και φθίνουσα αγορά ύψους 213 εκατομμυρίων ευρώ. 

Στην Ανατολική Ευρώπη, η Πολωνία είναι η κύρια και αναπτυσσόμενη αγορά. Μια χονδρική εκτίμηση 
της πολωνικής αγοράς ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. (CBI, Υπουργείο Εξωτερικών). 

https://www.cbi.eu/
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Το ενδιαφέρον για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα μεγαλώνει και στις αγορές της ανατολικής 
Ευρώπης, κυρίως στις Βουλγαρία, Τσεχία και Ρουμανία. Κοιτώντας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Ρωσία είναι η βασική χώρα όπου η αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων αναπτύσσεται εξίσου. 

 

 Το καταναλωτικό ενδιαφέρον για επιχειρήσεις «αλληλοβοήθειας» σίγουρα μεγαλώνει. 

Αυτή η τάση της «αλληλοβοήθειας» είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι καταναλωτές 
ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τους άλλους και να λάβουν βοήθεια ή πληροφορίες από άλλους. Οι 
άνθρωποι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πραγματικές ιστορίες και παραδείγματα ομάδων που 
καλλιεργούν και παράγουν ειδικά συστατικά, τα οποία αργότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
καθημερινή βάση. Λόγω αυτού του φαινομένου, μπορείτε επίσης να τεκμηριώσετε κοινωνικά 
αποδεκτές μεθόδους παραγωγής για να υποστηρίξετε και να τεκμηριώσετε την ιστορία σας. 

 

 Μέχρι το 2050 περίπου το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 65 ετών 
και άνω. Αυτό είναι πολύ υψηλότερο ποσοστό από σε σχέση με το 2013 που το ποσοστό αυτό ήταν 
περίπου 17%. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτή η γενιά (των 65<) είναι μια σημαντική 
αγορά για τα φυσικά θεραπευτικά προϊόντα. Αυτή η ηλικιακή ομάδα χρησιμοποιεί περισσότερα 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας, σε σχέση με άτομα νεαρής ηλικίας, και ενδιαφέρεται όλο και 
περισσότερο για τις προσφορές φυσικών θεραπευτικών προϊόντων. 

Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές διαφοροποιούν τις ομάδες που στοχεύουν μέσω μάρκετινγκ σε 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή ομάδες εντός του ηλικιωμένου πληθυσμού, για παράδειγμα στις 
γυναίκες της εμμηνόπαυσης και στους ανθρώπους άνω των 70 ετών. 
Σε όλα τα μέρη του κόσμου ένας μεγάλος σε ηλικία πληθυσμός έχει ειδικές ανάγκες φροντίδας 
διαφορετικές από τις νεαρότερες γενιές. Περίπου το 22% του πληθυσμού της Ευρώπης αναφέρει ότι 
βρίσκεται σε μακροχρόνια θεραπεία για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με διάφορες περιοχές του 
σώματος, όπως μύες, οστά και αρθρώσεις, ρευματοπάθειες και αρθρίτιδα. Συχνά οι καταναλωτές 
αναζητούν φυσικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση και μακροπρόθεσμα, 
αντί να χρησιμοποιούν συμβατικά φάρμακα. Στα πιο δημοφιλή συστατικά περιλαμβάνονται το λιβάνι, ο 
κουρκουμάς και η πιπεριά. 

Για αυτό το λόγο, οι άνθρωποι στρέφουν το ενδιαφέρον τους κυρίως σε αυτούς που καλλιεργούν μόνοι 
τους τα δικά τους φαρμακευτικά φυτά και στη συνέχεια τα πωλούν σε άλλους. (αλληλοβοήθεια)  

 Το αυξανόμενο άγχος έχει αντίκτυπο στην αγορά των φαρμακευτικών φυτών. 

Σχεδόν τέσσερις στους δεκαπέντε ανθρώπους  στην Ευρώπη επηρεάζονται κάθε χρόνο από το άγχος και 
την κατάθλιψη – ποσοστό αρκετά μεγάλο. Μία σημαντική πηγή άγχους είναι η πτυχή της εργασίας. Το 
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άγχος που σχετίζεται με την εργασία αναφέρεται συχνότερα από εργαζόμενους παντού που είναι 
μεταξύ 40-54 ετών. Επιπλέον, το 31% του πληθυσμού της Δυτικής Ευρώπης έχει αναφέρει δυσκολίες 
σχετικά με τον ύπνο και την ξεκούραση. 

Άλλοι λόγοι που αυξάνουν το άγχος είναι: 

• Ταξίδια 

• Πίεση 

• Αισθητήρια υπερφόρτωση 

• Μεγάλες ποσότητες πληροφοριών 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προϊόντα που σχετίζονται με την ανακούφιση των συμπτωμάτων άγχους 
(στην εργασία, στο σπίτι, το ταξίδι), η οποία ολοένα και αυξάνεται. Στην Ευρώπη, η αγορά προσφέρει 
διατροφικά / χαλαρωτικά συμπληρώματα διατροφής, με περισσότερη κατανάλωση να έχει η Γαλλία και 
το Βέλγιο. 

Στη Γαλλία, αυτό αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής αγοράς (611 εκατομμύρια ευρώ) και στο Βέλγιο 
το 10% από μια αγορά 188 εκατομμυρίων ευρώ. Η τάση της προληπτικής φροντίδας της υγείας 
αναμένεται να ωφελήσει τα φυτικά συμπληρώματα διατροφής που συμβάλλουν στη μείωση του 
άγχους. 

 

 Η αυξανόμενη δημοτικότητα της αρωματοθεραπείας είναι άλλη μία ευκαιρία για την αγορά των 
θεραπευτικών φυτών. 

Υπάρχει επίσης, μια καλή αγορά για την αρωματοθεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. 
Όπως και στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη, έτσι κι εκεί, τα προϊόντα αρωματοθεραπείας είναι στο ίδιο 
επίπεδο με τα καλλυντικά. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για χαλάρωση, ανακούφιση από 
το άγχος ή προληπτική φροντίδα, παρά ως μορφή φαρμακευτικής αγωγής για κάποιο συγκεκριμένο 
πρόβλημα υγείας. 

 

 Υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον για φυτικά κτηνιατρικά φάρμακα. 

Η ζήτηση οργανικού (οικολογικού) κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων κάνει πολλούς αγρότες να 
σκεφτούν τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσουν στον τομέα της σίτισης και της περίθαλψης των 
ζώων. Έχει παρατηρεί ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη δυτική Ευρώπη για φυτικά κτηνιατρικά 
φάρμακα που απευθύνονται σε κατοικίδια ζώα και άλογα. 

Ταυτόχρονα, αυτή η τάση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα συμπληρώματα διατροφής και οι τροφές 
για κατοικίδια ζώα μπορούν να συνδεθούν με φαρμακευτικά/θεραπευτικά  φυτά. Για παράδειγμα: οι 
σπόροι τσία είναι πολύ καλοί για τα κατοικίδια ζώα, σε συμπληρώματα διατροφής για την υποστήριξη 
των αρθρώσεων ή του πεπτικού συστήματος ή εκείνα που περιέχουν ωμέγα λιπαρά οξέα ή ιχθυέλαια. 
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Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται στα φυτικά 
φαρμακευτικά προϊόντα για τον άνθρωπο. Κάποια παραδείγματα είναι η χρήση του δεντρολίβανου και 
της ρίγανης είτε ως πρώτες ύλες ή / και σε μορφή αιθέριων ελαίων. 

Γενικά, η στόχευση της αγοράς των φυτικών συμπληρωμάτων ζωοτροφών μπορεί να είναι δύσκολη 
στην αρχή. Το νομοθετικό πλαίσιο διαφέρει από αυτό που υπάρχει για τον άνθρωπο και μπορεί να είναι 
ακόμη αυστηρότερο, ειδικά σε ότι αφορά τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για τη βιομηχανική παραγωγή 
τροφίμων, κρέατος, αυγών κλπ. Λόγω αυτού, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλες τις 
απαραίτητες γνώσεις για να πουλήσετε προϊόν για ανθρώπινη και όχι μόνο χρήση. 

Αναρωτιέστε από πού μπορείτε να ξεκινήσετε; Θέλετε να ανοιχτείτε στην παγκόσμια αγορά; Εάν ναι, 
παρακάτω ακολουθούν κάποιες συμβουλές και μέρη στα οποία έχετε πιθανότητες να πετύχετε, αλλά 
ταυτόχρονα ίσως υπάρχουν περισσότεροι ανταγωνιστές.  

 

 Χώρες στις οποίες μπορείτε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, αλλά ταυτόχρονα να είστε 
προσεκτικοί καθώς μπορεί να είναι οι πιθανοί σας ανταγωνιστές: 

 ΠΟΛΩΝΙΑ 

Η αναπτυσσόμενη πολωνική αγορά στον τομέα της υγείας είναι η μεγαλύτερη στην Κεντρική Ευρώπη 
και προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη της χώρας. Ειδικά τα φυτικά φάρμακα και τα συμπληρώματα 
διατροφής αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της αγοράς. Η τοπική ζήτηση για συστατικά 
επικεντρώνεται σε φυτά που χρησιμοποιούνται στην φυτική ιατρική της  Δύσης, αλλά ταυτόχρονα 
υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εδραιωμένα τροπικά είδη για τοπική κατανάλωση και εξαγωγές σε 
γειτονικές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία.  

Το προφίλ του καταναλωτή 

Η Πολωνία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αγορά στην Ανατολική Ευρώπη για (φυτικά) φάρμακα και 
συμπληρώματα διατροφής.  Οι Πολωνοί έχουν μια ισχυρή παράδοση συλλογής, καλλιέργειας και 
χρήσης βοτάνων σε θέματα που αφορούν την υγείας τους. Υπάρχουν πολλές συναντήσεις και 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε σχέση με θέματα βοτάνων / ιατρικών φυτών. Ο σκοπός είναι να 
οικοδομηθεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα στην Πολωνία και 
εκτός της χώρας. 

Εάν συγκρίνουμε την Πολωνία με τις πιο καινοτόμες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, όπως αυτή του 
Ηνωμένου Βασιλείου, η Πολωνία εξακολουθεί να παραμένει παραδοσιακή, εστιάζοντας σε είδη, τα 
οποία έχουν ιστορικό χρήσης στη χώρα. Τα φαρμακευτικά φυτικά προϊόντα στην Πολωνία έχουν 
σχετικά συχνά συνδυασμούς φυτικών συστατικών με ορυκτά και (συνθετικές) βιταμίνες. 

Είναι καλό να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε ότι στην Πολωνία, μέρος της κατανάλωσης φαρμακευτικών 
φυτικών προϊόντων καταχωρείται ως τσάγια βοτάνων. Τα τσάγια βοτάνων αντιπροσωπεύουν το 14% 
της πολωνικής αγοράς τσαγιού αξίας 310 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. 

Οι κύριοι προμηθευτές στην Πολωνία προέρχονται από τις γύρω περιοχές της. Η Πολωνία ως χώρα 
αποτελεί εμπορικό κέντρο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και διαθέτει ισχυρή βιομηχανία 
εξόρυξης. Οι περιφερειακοί προμηθευτές περιλαμβάνουν διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
όπως: την Ουκρανία (9,7%), τη Βουλγαρία (8,6%), τη Ρωσία (6,4%) και την Αλβανία (4,1%). Ωστόσο, η 
Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών στην Πολωνία - 
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37%. Οι βασικοί προμηθευτές της Πολωνίας από την Ανατολική Ευρώπη σημείωσαν άνοδο από το 2010 
έως το 2014. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Εάν είστε παραγωγός τροπικών θεραπευτικών/αρωματικών φυτών, εξετάστε το ενδεχόμενο να 
εξάγετε στην Πολωνία, καθώς αυτά σας προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες από ό, τι τα εύκρατα είδη 

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να καθιερώσετε μια τοπική παρουσία στην πολωνική αγορά. Αυτό θα πρέπει 
να γίνει μέσω ενός αξιόπιστου αντιπροσώπου και να έχετε κατά νου ότι η τιμή / αξία παραμένει 
ανταγωνιστική. Σκεφτόμενος την Πολωνία ίσως αξίζει να συνεργαστείτε με πολωνική εμπορική 
εταιρεία. 

• Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την αγορά και ενδιαφέρουσες εταιρείες μπορείτε να βρείτε στην 
PASMI (Polish Association of the Self Medication Industry) και στην Polski Komitet Zielarski (η επιτροπή 
βοτάνων στην Πολωνία/ η ιστοσελίδα είναι μόνο στα πολωνικά). 

• Μπορείτε να πάτε σε εκθέσεις/εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη αγορά βοτάνων. Οι εκθέσεις είναι 
εξαιρετικοί χώροι για την εύρεση εταιρειών που ασχολούνται με τα φυτικά συστατικά για τα προϊόντα 
υγείας. 

 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Το προφίλ του καταναλωτή 

Η Γερμανία εδώ και πολύ καιρό αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη στα (φυτικά) 
φάρμακα. Το 2013, οι συνολικές (λιανικές) πωλήσεις προϊόντων αυτο- φαρμακευτικής αγωγής, που 
περιλαμβάνουν τα περισσότερα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, ανήλθαν σε 4,9 δισ. ευρώ (AESGP). Το 
2013, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για αυτό- φαρμακευτική αγωγή στη Γερμανία ανήλθαν σε 61 ευρώ. 
Αυτό είναι σχετικά υψηλό σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άλλες χώρες με υψηλές κατά 
κεφαλήν δαπάνες περιλαμβάνουν το Βέλγιο (71 ευρώ), την Ελβετία (62 ευρώ) και την Αυστρία (71 ευρώ 
το 2012). Για να συγκριθούν με άλλες χώρες, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν χαμηλές κατά κεφαλήν 
δαπάνες (€ 35 και € 30 αντίστοιχα), και το ίδιο ισχύει για την Ισπανία (€ 20) και την Πολωνία (€ 19). 

Σήμερα περισσότερο από το 70% των Γερμανών ιατρών συνταγογραφούν βότανα και το βάλσαμο 
χρησιμοποιείται συχνότερα από οποιοδήποτε άλλο χημικό φάρμακο για τη θεραπεία της ελαφριάς έως 
μέτριας κατάθλιψης. 

•Η Γερμανία έχει μακρά παράδοση στη χρήση φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με το 
Institut Für Demoskopie Allensbach (2010), το 72% του γερμανικού πληθυσμού έχει χρησιμοποιήσει 
φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα σε κάποια φάση της ζωής τους (από την οικογένεια, την εργασία ή την 
υγειονομική τους περίθαλψη), ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 52% του 1970. 

•Η Γερμανία έχει τις μεγαλύτερες εισαγωγές φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών στην Ευρώπη, οι 
οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται. Ο όγκος των εισαγωγών αυξήθηκε ετησίως κατά 3% μεταξύ του 2010 
και του 2014, με την υψηλότερη αύξηση να σημειώνεται από το 2012 έως το 2014 (+20%). 
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•Ο ρόλος των αναπτυσσόμενων χωρών στις γερμανικές εισαγωγές συνεχώς μεγαλώνει. Το μερίδιο των 
αναπτυσσόμενων χωρών από τον όγκο των εισαγωγών αυξήθηκε από 48% το 2010 σε 54% το 2014. 
Αυτό είναι συγκρίσιμο με τους άλλους κύριους ευρωπαίους εισαγωγείς. Οι εισαγωγές από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες σε Γαλλία (66%) και Ισπανία (59%) έχουν υψηλότερο ποσοστό, ενώ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία και την Ιταλία έχουν παρόμοιο ή ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Να δείχνετε ότι κατανοείτε τις συγκεκριμένες πραγματικότητες της αγοράς στο διαφημιστικό υλικό 
και την επικοινωνία σας. 

• Υπάρχει μια μεγάλη αγορά στη Γερμανία για τα καθιερωμένα φυτικά συστατικά. Ο τομέας των 
συμπληρωμάτων διατροφής προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες για πιο καινοτόμα συστατικά. 

• Οι γερμανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στις επικοινωνίες τους για πιθανές 
ξένες επιχειρηματικές σχέσεις, οπότε μην ανησυχείτε για τυχόν γλωσσικό εμπόδιο. 

• Να είστε τυπικός, καθώς αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα στη Γερμανία. 

• Διερευνήστε την Έρευνα Καταναλωτών Φυτών LIBRA για να διαπιστώσετε εάν το προϊόν σας διαθέτει 
τα χαρακτηριστικά που ζητούν οι καταναλωτές. Έχετε υπόψη   ότι οι αγορές για τα βασικά προϊόντα 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. 

 

 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Το προφίλ του καταναλωτή 

Το ενδιαφέρον για τα φυσικά προϊόντα για την υγεία είναι πιθανό να αυξηθεί με την αυξανόμενη 
ζήτηση των καταναλωτών για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC), καθώς αυτοί οι καταναλωτές 
είναι πιο πιθανό να αγοράσουν φυσικά προϊόντα για την υγεία σε σχέση με άλλες χώρες. Οι πωλήσεις 
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 2,2% μεταξύ του 2012 και 
του 2013. Το 2013, οι πωλήσεις μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ανήλθαν σε £ 2,5 δισ. (€ 3,2 δισ.) 
σύμφωνα με την PAGB. 

Στο πλαίσιο της αγοράς μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, οι μεγαλύτερες ομάδες προϊόντων το 
2013 ήταν: 

• παυσίπονα (£ 544 εκατ./€ 687 εκατ.) 

• καταπολέμηση βήχα/κρυολογήματος/πονόλαιμου (£ 444 εκατ./€ 561 εκατ.) 

• περιποίηση δέρματος (£ 415 εκατ. / € 524 εκατ.) 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο τομέας των συμπληρωμάτων διατροφής είναι αυτός που προσφέρει τις 
περισσότερες ευκαιρίες για τους παραγωγούς αναπτυσσόμενων χωρών. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για τα φυσικά προϊόντα υγείας που θα αυξήσουν  γενικότερα την ευεξία του (βασικά θέλουν 
να αισθάνονται καλά και υγιείς).  Για φυσικά συστατικά, το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται κυρίως από τις 
εισαγωγές, καθώς η τοπική παραγωγή πρώτων υλών είναι πολύ περιορισμένη. 
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Ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης του ρυθμιστικού πλαισίου της Ε.Ε. για τα φυτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα και τα συμπληρώματα διατροφής, πολλά μικρά καταστήματα και πωλητές έχουν εξαφανιστεί 
από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νέα νομοθεσία για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα έχει 
επηρεάσει το Ηνωμένο Βασίλειο πολύ περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, 
λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ της παλαιάς βρετανικής νομοθεσίας και του νέου 
εναρμονισμένου πλαισίου. 

Το 2013, οι ομάδες προϊόντων με το μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές ήταν αυτές που στόχευαν: 

• στην υγεία των αρθρώσεων (16%) 

•στην υγεία γενικότερα (14%), συμπληρώματα για ευεξία και με πολλαπλά οφέλη για την υγεία 

•στην υγεία της καρδιάς (12%) 

•στην υγεία των γυναικών (9,6%), συμπεριλαμβανομένων συμπληρωμάτων για εγκύους, περίοδο και  
εμμηνόπαυση 

• στο να χαρίζουν ενέργεια (περίπου 7%) 

•στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος (6,7%) 

Οι καταναλωτικές τάσεις στα φυσικά προϊόντα υγείας: 

Γενική ευεξία, αίσθηση χαράς και ευτυχίας: Τα προϊόντα υγείας ολιστικής μορφής ή τρόπου ζωής είναι 
δημοφιλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και οι σειρές προϊόντων που αποτελούνται από διάφορα 
προϊόντα υγείας ή προϊόντα που ξεπερνούν τον τομέα της υγείας και επεκτείνονται στα τρόφιμα και τα 
καλλυντικά. Ο λόγος για αυτό είναι ότι ο μέσος Βρετανός καταναλωτής φυσικών προϊόντων υγείας 
παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για γενική ευεξία σε σχέση με καταναλωτές άλλων χωρών της Ε.Ε. 

Το ενδιαφέρον για συστήματα μη δυτικής ιατρικής: Αυτό οφείλεται τόσο στην πολυπολιτισμικότητα 
της χώρας (Ασιάτες, Αφρικανοί, κλπ.), όσο και στην αναζήτηση για κάτι διαφορετικό από τις 
παραδοσιακές επιλογές για την υγεία.   

Ο γηράσκων πληθυσμός που θέλει να ζήσει υγιεινά: Η γήρανση του πληθυσμού του Ηνωμένου 
Βασιλείου μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα όπως βότανα και φαρμακευτικά 
φυτά. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι οι καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου άνω των 50 ετών 
αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ομάδα καταναλωτών για βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής και 
είναι γενικά πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν και να αγοράσουν φυσικά προϊόντα υγείας. Πριν από λίγα 
χρόνια (γύρω στο 2013) παρατηρούσαμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο με πληθυσμό 64,5 εκατομμυρίων, η 
ηλικιακή ομάδα 25-54  παρουσίαζε το μεγαλύτερο πληθυσμιακό σύνολο (41%). Σύμφωνα με το Γραφείο 
Εθνικών Στατιστικών (2012), η μέση ηλικία των Βρετανών αναμένεται να αυξηθεί στα 43 το 2037, έναντι 
των 40 το 2013. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω προβλέπεται να διπλασιαστεί σε 6 
εκατομμύρια μέχρι το 2037. 

Σημαντική αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Η αύξηση του κόστους της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι άλλος ένας λόγος που οδηγεί σε αυξημένες πωλήσεις φυσικών 
προϊόντων υγείας όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τα φυτικά 
φαρμακευτικά προϊόντα και κυρίως τα συμπληρώματα διατροφής θεωρούνται εναλλακτικές λύσεις 
χαμηλού κόστους σε σχέση με τα συμβατικά φάρμακα, ιδίως στην περίπτωση πρόληψης ή 
μακροχρόνιας χρήσης. 
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Πιστοποιημένα συστατικά: Θα έχετε περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά συμπληρωμάτων διατροφής 
στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν μπορείτε να πιστοποιήσετε τα προϊόντα σας ως δίκαιο εμπόριο (fair trade). 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα έντονο 
ενδιαφέρον για το μοντέλο αλληλοβοήθειας (people helping people): οι καταναλωτές θέλουν να ακούν 
ιστορίες και να μαθαίνουν νέα από τους φίλους, τους συναδέλφους ή τους γείτονές τους σχετικά με την 
εμπειρία τους και με θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή συστατικών για την υγεία. Με όλες τις 
αλλαγές που σχετίζονται με αυτό το θέμα, η απαίτηση για βιολογικά πιστοποιημένα συστατικά σε 
συμπληρώματα διατροφής αυξάνεται επίσης, καθώς αυτές θεωρούνται ως υγιέστερες επιλογές από τα 
μη πιστοποιημένα συστατικά. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

•Ερευνήστε τους πιθανούς αγοραστές: μάθετε αν βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν εισάγουν 
φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά ή εκχυλίσματα. 

•Ανατρέξτε στις απαιτήσεις της CBI EU Buyer - Natural Ingredients for Health Products για μια γενική 
εικόνα των νομοθετικών απαιτήσεων για τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα και τα συμπληρώματα 
διατροφής στην Ευρώπη.  

• Εάν παράγετε τροπικά φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά στοχεύστε το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η 
αγορά προσφέρει ευκαιρίες για τροπικά είδη. 

• Αν παράγετε εύκρατα φαρμακευτικά/αρωματικά φυτά, λάβετε υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά 
του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να είναι δύσκολη. Μολονότι η καλλιέργεια είναι μικρής κλίμακας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, πολλά από τα είδη έχουν μια καθιερωμένη και ανταγωνιστική αγορά λόγω της 
παραγωγής σε άλλες χώρες (ηπειρωτική Ευρώπη, Κένυα). 

• Εξετάστε τις ευκαιρίες σας για συμμετοχή στο e-marketing. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια 
(εξειδικευμένη) ευκαιρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα όσον αφορά την προμήθεια παραδοσιακών 
προϊόντων σε πληθυσμούς μεταναστών ή ανθρώπων που ενδιαφέρονται για μη δυτικές διατροφικές 
λύσεις, όπως ο μεγάλος ινδικός πληθυσμός της χώρας. 

• Δεδομένου ότι οι Βρετανοί δίνουν μεγάλη σημασία στην τυπικότητα και την επισημότητα, 
απευθυνθείτε στους επαγγελματίες πάντα με το επώνυμό τους, εκτός εάν δηλώνουν διαφορετικά. 

• Να γνωρίζετε ότι η τάξη είναι σεβαστή και οι επιχειρηματίες επιθυμούν να ασχολούνται με άλλους 
στο ίδιο επαγγελματικό επίπεδο. Να είστε τυπικοί, καθώς αυτό εκτιμάται πολύ. 

 

 ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η Ισπανία έχει εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών και εκχυλισμάτων, 
κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και η Ισπανία ακόμα αναρρώνει από την κρίση, οι καταναλωτές 
της μπορούν ακόμη να είναι στόχος εξαγωγέων από αναπτυσσόμενες χώρες. 

Οι άνθρωποι στην Ισπανία φροντίζουν πολύ για την υγεία τους και ταυτοχρόνως αναζητούν προϊόντα 
χαμηλού κόστους, αλλά υψηλής ποιότητας.  

Το προφίλ του καταναλωτή 
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Σήμερα, η κατανάλωση φυτικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής αυξάνεται, ακόμη και στην 
δύσκολη οικονομική κατάσταση που πλήττει σήμερα πολλούς Ισπανούς. 

Παραδοσιακά, τα φυτικά προϊόντα δεν είναι πολύ δημοφιλείς λύσεις για την υγεία στην Ισπανία. Η 
κατανάλωση παραμένει περιορισμένη σε ένα μικρό μέρος του πληθυσμού. Ωστόσο, οι Ισπανοί 
καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση φαρμακευτικών/θεραπευτικών φυτών, ιδιαίτερα 
ακολουθώντας την παραδοσιακή δυτική φυτοθεραπεία που βασίζεται σε εγχώρια είδη. Ένας στους 
τρεις Ισπανούς καταναλωτές εκτιμάται ότι έχει χρησιμοποιήσει φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, ιδίως 
στις μεγαλύτερες ηλικιακά γενιές. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι ακόμη υψηλότερα για την 
ομοιοπαθητική, με το 33% των Ισπανών καταναλωτών να έχουν χρησιμοποιήσει ομοιοπαθητικά 
προϊόντα και ένα πρόσθετο 27% να τα χρησιμοποιεί μερικές φορές ή σε τακτική βάση. Η 
αρωματοθεραπεία πλέον συμβάλλει σημαντικά στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη στην Ισπανία. 

Οι τάσεις στα φυτικά προϊόντα υγείας 

Πληθυσμός μέσης ηλικίας και πάνω: Όπως και στις άλλες χώρες, έτσι και στην Ισπανία, οι άνθρωποι 
μεγαλύτερης ηλικίας κάνουν μεγαλύτερη χρήση προϊόντων υγείας για την αντιμετώπιση των διαφόρων 
ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία. Επιπλέον, τόσο οι Ευρωπαίοι ομογενείς που 
συνταξιοδοτούνται στην Ισπανία, όσο και οι ηλικιωμένοι της Ισπανίας καταναλώνουν συχνότερα φυτικά 
προϊόντα για την υγεία τους, ιδίως φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι 
σχεδόν το 18% του πληθυσμού είναι σήμερα άνω των 65 ετών και αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 25% 
το 2029 και στο 39% το 2064, δίνοντας έτσι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη (INE, 2014). 

Αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών: Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για διάφορες κατηγορίες 
προϊόντων υγείας, ιδίως συμπληρώματα διατροφής και φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα που 
αποσκοπούν στην πρόληψη ασθενειών. Οι καταναλωτές αναζητούν υγιεινές επιλογές όσον αφορά τα 
τρόφιμα, τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της αρωματοθεραπείας, και τα καλλυντικά, λόγω της 
αυξημένης συνειδητοποίησης των Ισπανών καταναλωτών σε θέματα γενικής ευεξίας και υγείας. 

Αναζήτηση φθηνών επιλογών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Οι Ισπανοί καταναλωτές βλέπουν τα 
φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, και κυρίως τα συμπληρώματα διατροφής, ως εναλλακτικές λύσεις 
χαμηλού κόστους σε σχέση με τα συμβατικά φάρμακα, ειδικά όταν πρόκειται για το θέμα της 
πρόληψης. Αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό, καθώς η συνεχής μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
έχει επηρεάσει εκατομμύρια ισπανικά νοικοκυριά. 

Περιορισμός της επιστροφής χρημάτων για συνταγογραφούμενα φάρμακα: Οι Ισπανοί καταναλωτές 
εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τις επιλογές προϊόντων αυτο- φαρμακευτικής αγωγής και τα 
συμπληρώματα διατροφής για την περίθαλψή τους, εκεί που, παραδοσιακά, θα έπρεπε κυρίως να 
στραφούν σε συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που η ισπανική κυβέρνηση 
μείωσε την επιστροφή χρημάτων για την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων. 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Να δείχνετε κατανόηση της πραγματικότητας της αγοράς στο διαφημιστικό υλικό  σας (χάρη στο 
οποίο οι πελάτες σας θα γνωρίζουν ότι γνωρίζετε την αγορά και την οικονομική τους κατάσταση) 

• Σκεφτείτε να εστιάσετε στην Ισπανία για τις εξαγωγές σας φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών, 
καθώς η σημασία της χώρας για τους προμηθευτές αναπτυσσόμενων χωρών είναι σημαντική και 
συνεχώς αυξάνεται. 
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• Εάν παράγετε τροπικά είδη, να είστε ενήμεροι για τον ανταγωνισμό από άλλους τόπους όπως οι 
πηγές της Νότιας Αμερικής, π.χ. το Περού και η Παραγουάη. 

• Εξερευνήστε τη δυνατότητα να εξάγετε φυτικά εκχυλίσματα στην Ισπανία, καθώς οι προμηθευτές από 
αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σχετικά μεγάλο ρόλο στις εισαγωγές της χώρας. 

• Να γνωρίζετε ότι είναι συνηθισμένο όταν συναλλάσσεστε με τους Ισπανούς ότι αυτοί θέλουν χρόνο να 
σας γνωρίσουν πρώτα πριν αποφασίσουν για περαιτέρω επιχειρηματικές σχέσεις. Παίρνουν το χρόνο 
τους και είναι απόλυτα φυσιολογικό. 

• Κατά προτίμηση προσεγγίσετε εταιρείες στην ισπανική γλώσσα. Οι περισσότερες διεθνείς εταιρείες 
θα έχουν προσωπικό που μιλά αγγλικά. Είναι χρήσιμο η τεκμηρίωση να είναι μεταφρασμένη στα 
ισπανικά, καθώς η αγγλική γλώσσα δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη. 

 

Για να το καταστήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρο, παρουσιάζουμε ορισμένες ομάδες ατόμων που θα 
μπορούσαν να είναι η ομάδα στόχου σας: 

 Μεγάλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τους αγχωμένους εργαζόμενους - θα μπορούσαν 
να αγοράσουν ειδικά βότανα ή φυτά που μειώνουν το επίπεδο του στρες 

 Οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων - ορισμένα φυτά ή βότανα είναι επίσης για τα ζώα 
 Νεαρή γενιά - φροντίζουν για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και θέλουν επίσης να αγοράζουν 

προϊόντα φθηνά και καλής ποιότητας. Τα οικολογικά προϊόντα είναι μια νέα μόδα 
 Άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος - ορισμένα φυτά μπορεί να βοηθήσουν και να 

χρησιμεύσουν ως συστατικά αδυνατίσματος 
 Άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον ύπνο - ξέρετε ότι υπάρχουν βότανα και φυτά που 

βοηθούν στον ύπνο 
 Οι ηλικιωμένοι - ενδιαφέρονται πολύ για την υγεία τους και δεν έχουν πάντοτε αρκετά χρήματα 

για να αγοράσουν ακριβά φάρμακα 
 Άτομα με δερματικές νόσους / λοιμώξεις 
 Άτομα με κατάθλιψη, χωρίς κίνητρο και ενέργεια 

 

Άλλο ένα θέμα και πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε: 

•Αν θέλετε να προμηθεύετε κτηνιατρικά φάρμακα για κατοικίδια ζώα στοχεύστε την αγορά της 
Δυτικής Ευρώπης. 

•Εάν τα φυτά που καλλιεργείτε έχουν αντιβιοτικές ιδιότητες, θεωρήστε την κτηνιατρική ως 
πρόσθετη αγορά. 

•Αποκτήστε βιολογική πιστοποίηση για τα προϊόντα σας εάν θέλετε να στοχεύσετε τη βιομηχανία 
φυτικών κτηνιατρικών φαρμάκων για βιολογική παραγωγή κρέατος. 

 Τι συμβαίνει με τους ανταγωνιστές σας; Είναι παντού αλλά δεν μπορούν να σας σταματήσουν! 
Μάθετε από τα λάθη τους και κάντε τη δουλειά σας καλύτερα. 

 
Οι ανταγωνιστές σας μπορούν να είναι παντού και μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν ή να σας 
βλάψουν, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και σωστό. Πρέπει να γνωρίζετε τους ανταγωνιστές 
σας και να ελέγχετε πάντα τα προϊόντα τους, την τεχνική μάρκετινγκ και την κοστολόγηση. 
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Μερικές καλές συμβουλές: 

 Έχετε υπόψη τους ανταγωνιστές σας από Γερμανία, Ανατολική Ευρώπη και Αίγυπτο, εάν 
είστε παραγωγός φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών 

 Να θυμάστε ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός εισαγωγέας 
φαρμακευτικών/θεραπευτικών φυτών 

 Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας εκχυλισμάτων  
 Μη διστάσετε να ελέγξετε τον ανταγωνιστή σας και να προσπαθήσετε να τον χτυπήσετε 
 Κάθε ανταγωνιστής μπορεί να έχει κάτι το διαφορετικό, το οποίο θα τον κάνει καλύτερο ή 

χειρότερο από εσάς 
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Ενότητα 3: Φτιάχνοντας το Επιχειρηματικό Μοντέλο για τον 
τομέα των φαρμακευτικών φυτών  

 Περίληψη 

Η ενότητα 3 «Φτιάχνοντας το Επιχειρηματικό Μοντέλο για τον τομέα των φαρμακευτικών φυτών» 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρηματικό Πλάνο σε σχέση με τη βιομηχανία βοτάνων 
και φυτών. Τα πιο σημαντικά δεδομένα περιλαμβάνονται στην ενότητα με κατανοητό τρόπο σε 
συνδυασμό με γνωστά παραδείγματα. Η απόκτηση αυτής της γνώσης θα διευκολύνει τη διαδικασία 
δημιουργίας της start-up επιχείρησης  

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες 

1. Καθορίστε τους ακόλουθους όρους: Επιχειρηματικό Μοντέλο, Business Model Canvas 

(BMC)  

2. Γνωρίστε τους όρους όπως : στρατηγική, επιχειρήσεις, σχεδιασμός 

3. Προετοιμάστε το BMC που σχετίζεται με τη βιομηχανία βοτάνων και φαρμακευτικών 

φυτών 

4. Συνδέστε τις γνώσεις που σχετίζονται με το Επιχειρηματικό Μοντέλο και τη βιομηχανία 

φυτών 

 
 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες 

1. Δημιουργία Επιχειρηματικού Μοντέλου 

2. Δείξτε γνώσεις που σχετίζονται με το επιχειρηματικό λεξιλόγιο 

3. Σχεδιάστε και ακολουθείστε τα βήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού 
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Τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο; 

Το επιχειρηματικό μοντέλο μας επιτρέπει να περιγράψουμε τη βάση που χρησιμοποιείται από μία start-
up ή άλλη εταιρία για να δημιουργήσει, συλλέξει και εξασφαλίσει αξία. Είναι η βάση που 
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της επιχείρησης. Ένα πολύ χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης 
και επιχειρηματικότητας. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η βάση από την οποία δημιουργούνται τα 
μεγάλα πράγματα. 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο σε κάθε start-up ή άλλη εταιρεία που 
λειτουργεί σωστά. Σας επιτρέπει να στήσετε έναν χάρτη στον οποίο να δηλώνετε πώς λειτουργεί η 
επιχείρησή σας. Μέσω του επιχειρηματικού μοντέλου, η εταιρεία δημιουργεί ένα σχέδιο με το τελικό 
κέρδος μέσω των ενεργειών της, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος. 

Δεν υπάρχει κάποια σταθερά που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να 
είναι τόσο απλό ή περίπλοκο όσο η εταιρεία θέλει ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να δημιουργηθεί σήμερα και να αλλάξει οποιαδήποτε άλλη μέρα 
αλλά η κύρια δομή θα πρέπει να ακολουθηθεί. Πολύ σημαντικό για τη δημιουργία ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου είναι να έχετε υπόψη σας ότι αυτό το έγγραφο θα σας δώσει την απάντηση 
για την ερώτηση «Από την πλευρά του πελάτη, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η επιχείρηση;». 
Δημιουργώντας το επιχειρηματικό μοντέλο είναι απαραίτητο να εξετάσουμε όλα τα μέρη της 
επιχείρησης: άνθρωποι, προϊόν, υπηρεσία, πελάτες, σχέδιο, στόχοι, προκλήσεις κλπ. 

Η διαδικασία δημιουργίας ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι μάλλον πολύ προσωπική υπόθεση, 
αλλά από την άλλη πλευρά είναι δυνατόν και πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες δομές που είναι πιο 
συνηθισμένες και κάνουν αυτή τη δουλειά ευκολότερη. 

 

Πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε πρέπει να έχετε υπόψη το Επιχειρηματικό σας Μοντέλο τουλάχιστον 
για τους επόμενους μήνες. 

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να ξεκινήσει από ένα επιχειρηματικό σχέδιο start-
up το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εσωτερικούς σκοπούς και θα αντανακλά κυρίως τις ανάγκες κάθε 
μέλους της εταιρείας. Αυτό το είδος σχεδίου, το οποίο μπορεί να ονομαστεί "προσχέδιο", είναι για τον 
δημιουργό της επιχείρησης και τους συναδέλφους του. Σας συνιστούμε να μην εμφανίσετε αυτό το 
είδος "εργασιακού επιχειρηματικού σχεδίου" στην τράπεζα ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό από τον 
οποίο θέλετε να λάβετε οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη. Μέσα στο σχέδιο θα πρέπει να 
συμπεριλάβετε την ανάπτυξη ή την επέκταση της εταιρείας καθώς και ποιες είναι οι προτεραιότητες. 

Υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο που θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ ως Στρατηγικό Σχέδιο - ένα σχέδιο 
που θα περιλαμβάνει τη στρατηγική, τις ευθύνες, τις δραστηριότητες, τις προθεσμίες, τον 
προϋπολογισμό και το οικονομικό σχέδιο. 

Κάθε είδος σχεδίου θα είναι χρήσιμο και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας προετοιμασίας 
και αργότερα που θα αρχίσετε να τρέχετε την επιχείρησή σας. 

Συνοψίζοντας - Όλα χρειάζονται ένα σχέδιο αλλά το σχέδιο μπορεί να αλλάξει. Σύμφωνα με τις αλλαγές 
που θα εμφανιστούν κατά τη δημιουργία της επιχείρησης, το σχέδιο θα τροποποιηθεί και θα 
προσαρμοστεί στις όποιες ανάγκες προκύψουν. Συνεπώς, έχοντας ένα σχέδιο, έχετε ένα μονοπάτι που 
θα ακολουθείτε και μια βάση από την οποία θα μπορείτε να ξεκινήσετε. 
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Πώς το επιχειρηματικό μοντέλο σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική και το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα; 

Παρ 'όλα αυτά, τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι σχετικά γενικά μοντέλα που μπορεί εύκολα κάποιος να 
τα μιμηθεί. Επομένως, η επιχειρησιακή στρατηγική συμπληρώνει το μοντέλο με το σχεδιασμό και την 
προστασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε ατελείς αγορές. Αυτό σημαίνει ότι με την 
επιχειρηματική στρατηγική βρίσκονται τρόποι για να εμποδίζουν τη μίμηση των επιχειρηματικών 
μοντέλων από τους ανταγωνιστές. 

Το πλαίσιο VRIN (αξία, σπανιότητα, μοναδικότητα και μη υποκατάσταση) προσφέρει ένα εργαλείο για 
την εξέταση του (δυνητικού) ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων. Όταν εφαρμόζουν μια 
στρατηγική διαφοροποίησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλότερες αποδόσεις και να 
διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. 

Προτείνονται τέσσερα βήματα στρατηγικής ανάλυσης για την επίτευξη βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων: 

1. Διαχωρίστε την αγορά 

2. Δημιουργήστε και παρουσιάστε μια σοβαρή πρόταση που βασίζεται στις ανάγκες του πελάτη για 
κάθε επιδιωκόμενο τομέα, καθώς οι πελάτες είναι το μέλλον σας 

3. Σχεδιάστε και εφαρμόστε μηχανισμούς για την αξιοποίηση των πελατών σας - ειδικούς τομείς 

4. Κατανοήστε και εφαρμόστε μηχανισμούς για να εμποδίσετε τη μίμηση από τους ανταγωνιστές σας, οι 
οποίοι θα προσπαθήσουν να σας αντιμετωπίσουν και να σας χτυπήσουν 

Τρία πράγματα που πρέπει να κάνουν όσοι δημιουργούν μια start-up επιχείρηση, καθώς είναι 
κατάλληλα για να εμποδίσουν τυχόν ανταγωνιστές να τους μιμηθούν: 

1.Συστήματα, διαδικασίες, υπηρεσίες, δομή, επιχειρηματικό μοντέλο, τα οποία είναι δύσκολο να 
αναπαραχθούν. 

2.Αβέβαιη μίμηση - αναφέρεται στη δράση που δημιουργεί δυσκολίες σε έναν ξένο για να κατανοήσει 
πώς υλοποιείται το επιχειρηματικό μοντέλο. 

3. Διάλυση των υπαρχόντων πωλήσεων και κερδών ή αναστάτωση των επιχειρηματικών σχέσεων.  

 

Ποιος είναι ο ρόλος της ανακάλυψης, της μάθησης και της προσαρμογής στην καινοτομία 
επιχειρηματικού μοντέλου; 

Η διαδικασία του να καινοτομείς και να δημιουργείς ένα επιχειρηματικό μοντέλο απαιτεί 
δημιουργικότητα και διορατικότητα. Βρείτε πληροφορίες για πελάτες, προμηθευτές και ανταγωνιστές - 
3 πτυχές που θα σας ακολουθήσουν σε όλο το επαγγελματικό ταξίδι. Η δημιουργικότητα συμβαδίζει με 
την κατανόηση του τι πραγματικά αναζητούν οι πελάτες και την ταυτόχρονη προστασία του μοντέλου 
από απομιμήσεις. Τα παραπάνω είναι βασικά μια διαδικασία μάθησης, μελέτης και προσαρμογής, η 
οποία συμβαίνει σταδιακά και που βασίζεται στον πειραματισμό. Δοκιμάσετε το μοντέλο ενάντια στην 
τρέχουσα παρόμοια επιχείρηση και  δείτε πώς μπορεί να εξελιχθεί. 
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Ερωτήσεις που σχετίζονται με το προσωρινό μοντέλο περιλαμβάνουν: 

1. Πώς θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν και ποιο πρόβλημα του πελάτη θα λύσει; Επιλύει 
οποιοδήποτε πρόβλημα; Κάνει τη ζωή ευκολότερη; 

2. Μέχρι πόσα χρήματα θα είναι πρόθυμοι οι πελάτες να πληρώσουν για το προϊόν-υπηρεσία; 
3. Πόσο μεγάλη είναι η ομάδα-στόχος; Ποια είναι η ομάδα-στόχος; 
4. Ποιες ανταγωνιστικές προσφορές γνωρίζετε; 
5. Πώς πρέπει να παρουσιαστεί το προϊόν και πού; 
6. Ποιο είναι το κόστος παρουσίασης, παράδοσης και πώλησης αυτού του προϊόντος / υπηρεσίας; 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν σημαντικό μέρος της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Ένα από τα 
πιο δημοφιλή και γνωστά είναι το Business Model Canvas (BMC). 

Το BMC είναι ένα στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικότητας. Σας επιτρέπει να 
περιγράφετε, να σχεδιάζετε, να προκαλείτε, να επινοείτε και να διαμορφώνετε το επιχειρηματικό σας 
μοντέλο. Πρόκειται για ένα οπτικό διάγραμμα με στοιχεία που περιγράφουν την αξία της επιχείρησης ή 
του προϊόντος, την υποδομή, τους πελάτες και τα οικονομικά. Το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο για το 
σχεδιασμό, τη δοκιμή και την καινοτομία του επιχειρηματικού μοντέλου. Η πολύ πρακτική προσέγγιση 
σας επιτρέπει να επισημάνετε τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου και χρησιμεύει ως έμπνευση 
για να διερευνήσετε νέες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η AMAZON είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το 
BMC. 

 

Η Amazon είναι μία ευρέως διαδεδομένη διαδικτυακή εταιρία πωλήσεων, η 
οποία προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων (από βιβλία μέχρι κοσμήματα 
και τρόφιμα) και παράγει ηλεκτρονικά προϊόντα (όπως το eBook Kindle ή τα Fire 
tablets). 

 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Amazon μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας το BMC· ένα οπτικό 
διάγραμμα που επιτρέπει τη μελέτη των στοιχείων που συνθέτουν μια επιχείρηση. 

Θα ήταν καλό να αφιερώσετε μερικά λεπτά σε αυτό το εισαγωγικό βίντεο που εξηγεί τη δομή του 
BMC: 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 

Το BMC χρησιμοποιείται από εταιρίες διαφορετικού τύπου και μεγεθών. Είναι επίσης ένα πολύ 
σημαντικό εργαλείο για τις start-up και όχι μόνο εταιρίες για την καινοτομία των επιχειρηματικών 
μοντέλων. Αντικατοπτρίζεται συστηματικά στο επιχειρησιακό σας μοντέλο, καθώς μπορείτε να 
χαρτογραφήσετε κάθε στοιχείο του έργου ή των επιχειρηματικών σας στοιχείων. Αυτή η μορφή 
επιχειρηματικού σχεδιασμού, σας βοηθά να γνωρίζετε κάθε σημαντικό μέρος της επιχείρησής σας, 
αναλύοντάς την σωστά και κατανοώντας πως συνδέονται μεταξύ τους τα επιμέρους τμήματά της. Αν 
είστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε τις καινοτόμες ιδέες σας, αυτό το εργαλείο είναι σίγουρα αυτό που 
χρειάζεστε. 

Σήμερα το BMC είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα που χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες. 
Σας επιτρέπει να περιγράψετε την αξία της επιχείρησης ή του προϊόντος, την υποδομή, τους πελάτες 
και τα οικονομικά- όλους τους τομείς που σχετίζονται με την επιχείρηση. Για να κατανοήσουμε 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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καλύτερα ποιο είναι το BMC, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα διάφορα στοιχεία που συλλέγει. 
Για το λόγο αυτό, ας διαιρέσουμε την ιδέα σε διαφορετικά στάδια, τα οποία θα δημιουργήσουν την 
πλήρη εικόνα της έννοιας. 

Μέρος Ορισμός 

Πελατειακή 
Ομάδα 

Ως πελατειακή ομάδα ορίζεται η ομάδα ανθρώπων, στην οποία η εταιρεία προτίθεται 
να απευθυνθεί. Μπορεί να είναι είτε ένας είτε πολλοί. 

Δεδομένου ότι η όλη δραστηριότητα της εταιρείας θα βασίζεται στην επιλεγμένη 
πελατειακή ομάδα, αυτή πρέπει να είναι η πρώτη απόφαση που θα ληφθεί για να 
οικοδομηθεί το επιχειρηματικό μοντέλο με βάση την επιλογή. 

Όταν αποφασίζουμε ποια πελατειακή ομάδα θα πρέπει να επιλέξουμε/ 
απορρίψουμε, πρέπει να έχουμε κατά νου πώς κάθε τμήμα έχει πολλά 
χαρακτηριστικά. 

Αξιακή 
πρόταση 

Είναι η προσφορά της εταιρείας για την επίλυση ενός προβλήματος ή ενός αιτήματος 
του καταναλωτή. Είναι ο συνδυασμός προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει μια 
εταιρεία για την επίλυση του προβλήματος της πελατειακής της ομάδας .Η προσφορά 
μιας εταιρείας, μέσω των προϊόντων / υπηρεσιών της, μπορεί να έχει διάφορες 
μορφές. 

Κανάλια Ένα κανάλι μπορεί να θεωρηθεί ως το σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και του 
τομέα της αγοράς που απευθύνεται. Τα κανάλια της αγοράς έχουν διάφορες 
λειτουργίες, όπως η προσφορά του προϊόντος σε νέους πελάτες, βοηθώντας τους 
πελάτες να προσεγγίσουν το προϊόν, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν την αξιακή 
πρόταση και προσφέροντας μια υπηρεσία μετά την πώληση. 

Πελατειακές 
σχέσεις 

Μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει για το είδος της σχέσης για κάθε τμήμα, ανάλογα 
με το αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει: αφοσίωση, επίτευξη νέων πελατών, αύξηση 
των πωλήσεων ... ανάλογα με τη σχέση που δηλώνει με τους πελάτες, αυτοί θα έχουν 
διαφορετική άποψη για την εταιρεία. 

Ροή εσόδων Συλλέγεται από τη σχέση με την πελατειακή ομάδα. Μπορούμε να βρούμε δύο 
τύπους: 

• Τα έσοδα από συγκεκριμένες πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον 
καταναλωτή. 

• Τα τρέχοντα έσοδα που προέρχονται από περιοδικές πληρωμές σε αντάλλαγμα για 
την αξιακή πρόταση που έδωσε η εταιρεία στον καταναλωτή. 

Κύριοι Πόροι 

 

Είναι οι σημαντικότερες εισροές της εταιρείας, οι οποίες επιτρέπουν σε μια 
επιχείρηση να δημιουργήσει την αξιακή πρόταση που προσφέρει στον καταναλωτή. 
Κάθε επιχειρηματικό μοντέλο θα απαιτήσει διαφορετικό τύπο και ποσό αυτών των 
πόρων. 

Κύριες 
Διεργασίες 

Πρόκειται για τις σημαντικότερες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να 
λειτουργήσει το μοντέλο και όπως συνέβη στο προηγούμενο βήμα, ανάλογα με το 
επιχειρηματικό μοντέλο θα χρειαστούν διαφορετικές δραστηριότητες. 

Κύριοι 
Συνεργάτες 

Με άλλα λόγια, πρόκειται για το δίκτυο που δημιούργησε η εταιρία με άλλους 
εταίρους, προκειμένου να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Οι λόγοι για 
την οικοδόμηση μιας εταιρικής σχέσης ποικίλλουν, όπως η αξιοποίηση των 
οικονομιών κλίμακας, η μείωση των κινδύνων ή η πρόσβαση σε καθορισμένες 
δραστηριότητες / πόρους. 

Αναδιάρθρωση 
εξόδων 

Η δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου έρχεται με πολλές δαπάνες και ανάλογα με 
τον τύπο θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες. Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο 
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βασικούς τύπους: ανάλογα με το κόστος ή με βάση την αξία. Το πρώτο εστιάζει 
περισσότερο στη μείωση του κόστους, ενώ το δεύτερο προτιμά να προσθέτει αξία για 
τον καταναλωτή. 

 

Για παράδειγμα, ρίξτε μια ματιά στο BMC που χρησιμοποιήθηκε από την Apple και την Google. 

APPLE 

Ένα από τα προϊόντα της Apple, που σχετίζεται απευθείας σχεδόν με αυτή, είναι αναμφισβήτητα το 
iPod. Βγήκε στην αγορά το 2001 και ξεπέρασε οποιοδήποτε άλλο mp3, λόγω της δυνατότητας σύνδεσης 
με την πλατφόρμα iTunes, επιτρέποντας στους χρήστες της να μεταφέρουν οποιοδήποτε περιεχόμενο 
από τον υπολογιστή τους στο iPod, καθώς και να αγοράσουν περιεχόμενο μέσω του καταστήματος της 
Apple. 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 

Δισκογραφικές 
εταιρίες 

Κατασκευαστές 
πρωτότυπου 
εξοπλισμού 

 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Hardware 
Σχέδιο 

Marketing 

ΑΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Μουσική χωρίς 
διακοπές 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Αγάπη για το 
εμπορικό σήμα 

Κόστος αλλαγής 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

Μαζική Αγορά 

ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

People 

Content and 
agreements 

Apple brand 

iPod Design 

ΚΑΝΑΛΙ 

 

Καταστήματα 
λιανικής 
πώλησης 

Apple Stores 

Apple.com 

iTunes Store 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ 
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Άνθρωποι 

Βιομηχανοποίηση 

Marketing και πωλήσεις 

 

Μεγάλα έσοδα από πώληση hardware (πώληση των iPods) 

Κάποια έσοδα από τη μουσική (πώληση μουσικής) 

GOOGLE 

Η πρώτη και πιο γνωστή υπηρεσία της Google είναι η μηχανή αναζήτησης της, επιτρέποντας την 
αναζήτηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσίες όπως το Gmail ή άλλες εφαρμογές (Ημερολόγιο Google, Έγγραφα Google ...), κερδίζοντας 
χρήματα από τη διαφήμιση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ακόμη και αν η εταιρεία διαθέτει άλλα προϊόντα 
(όπως τα δικά τους κινητά τηλέφωνα και tablets), το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της  εξακολουθεί 
να αποκτάται μέσω της διαφήμισης που προσφέρει στο διαδίκτυο. 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Συνεργάτες 
διανομής 

Open handset 
Alliances 

Κατασκευαστές 
πρωτότυπου 
εξοπλισμού 

 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Έρευνα και 
Ανάπτυξη: 
νέα προϊόντα, 
βελτίωση 
προϊόντων 

Υποδομή 
πληροφορικής 

 

ΑΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

Μηχανή 
αναζήτησης 
(browser) 

Gmail 

Google+ 

Στοχευμένη 
διαφήμιση 

Android 

Google 
Chrome 

Google 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

Αυτοματοποίηση 
(όταν είναι 
δυνατό) 

Αποκλειστικές 
πωλήσεις 
(μεγάλες 
ποσότητες) 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Χρήστες διαδικτύου 

Εταιρίες που θέλουν να 
διαφημιστούν 

Χρήστες Google+  

Κατασκευαστές κινητών 
συσκευών 

Προγραμματιστές 

Επιχειρήσεις 

Χρήστες κινητών 
τηλεφώνων 

ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Datacenter 

Google brand 

ΚΑΝΑΛΙ 

Google Play 
Store 

Παγκόσμιες 
πωλήσεις 
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Apps 

Nexus 
προϊόντα 

(ομάδες 
υποστήριξης) 

Δύναμη 
πωλήσεων 
πολλαπλών 
προϊόντων 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

Κόστη Traffic Acquisition  

Κόστη Έρευνας και Ανάπτυξης 

Λειτουργίες του κέντρου 
δεδομένων 

Marketing και πωλήσεις 

ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ 

Διαφήμιση σε ιστοσελίδες 

Προϊόντα για επιχειρήσεις 

Πλέγμα κινητών τηλεφώνων/Tablets 

 

 

 

 

Πηγή: Peter J Thomson, Digital Brand Strategy 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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Σχέδιο και παράδειγμα για το Επιχειρηματικό Μοντέλο για τα φαρμακευτικά φυτά 
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Ενότητα 4: Σχέδιο μάρκετινγκ 

 Περίληψη 

Η ενότητα 4 "Σχέδιο μάρκετινγκ" αναφέρεται ιδιαίτερα στη διαδικασία εμπορίας της επιχείρησης με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δείχνει πόσο διαφορετικό πρέπει να είναι, ανάλογα με την αγορά και 
τις προτιμήσεις των πελατών.  

Στην ενότητα 4 ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερους δίαυλους για να 
πλουτίσετε την ομάδα-στόχο από διαφορετικές πηγές. 

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες: 

1. Γνώση και ορισμός καναλιών εμπορίας 

2. Κατανοήστε τη σημασία των ενεργειών μάρκετινγκ 

3. Συνδέστε τις δράσεις μάρκετινγκ με συγκεκριμένη ομάδα-στόχο και χώρα 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Δημιουργήστε το σχέδιο μάρκετινγκ 

2. Εμφάνιση γνώσεων σχετικά με τον τομέα της εμπορίας 

3. Δυνατότητα συνεργασίας και δημιουργίας ομαδικής εργασίας 

4. Αποκτήστε δεξιότητες σχετικά με το μάρκετινγκ και την προώθηση 
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Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ρωτούν τι είναι το μάρκετινγκ, σκέφτονται για την προώθηση, τη 
διαφήμιση, τις φωτογραφίες, τα σχόλια, τις διαφημιστικές πινακίδες, το πρόσωπο που δημιουργεί μια 
ακόμη αστεία διαφήμιση κλπ. Το μάρκετινγκ, τις περισσότερες φορές, συνδέεται με μεγάλες εταιρείες 
και ονόματα όπως η Coca Cola, η MARS, η Red Bull κλπ και οι εκδηλώσεις μάρκετινγκ προωθούνται 
πάντα σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος στόχος της δημιουργίας σχεδίου μάρκετινγκ που 
περιλαμβάνει: εκδήλωση, προώθηση, συναντήσεις, συναυλίες, διαφημίσεις κλπ είναι η απόκτηση 
περισσότερων πελατών και χρημάτων. Το "κέρδος" είναι η πτυχή που ακολουθεί ο καθένας. Δεδομένου 
ότι μπορεί να φαίνεται πολύ "εύκολος" και φιλικός τομέας, το μάρκετινγκ είναι το πιο κρίσιμο 
συστατικό όλων των επιχειρηματικών σχεδίων. Ένα από τα πολύ γνωστά αποσπάσματα που 
αντιπροσωπεύουν το μάρκετινγκ είναι "Βρείτε μια ανάγκη και εκπληρώστε την". 

 

Ποια και που είναι η σημασία του μάρκετινγκ; Γιατί το χρειάζεται η επιχείρησή μου; Αυτά είναι λογικά 
ερωτήματα: Για όσους ονειρεύονται τον «πλούτο» στις επιχειρήσεις σας, αυτό είναι το κλειδί και δεν θα 
μπορούσε να είναι πιο σημαντικό. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο που αναφέρθηκε προηγουμένως δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς στρατηγική μάρκετινγκ - καθώς είναι ένας τρόπος για να αποκτήσετε όλο και 
περισσότερους πελάτες και να αρχίσετε να είστε δημοφιλείς. Πολύ συχνά οι άνθρωποι αγνοούν αυτό το 
στοιχείο και οδηγούνται σε συνεχή προβλήματα εκπλήρωσης των στόχων τους. Ίσως αναρωτιέστε γιατί 
αυτό είναι τόσο σημαντικό, οι άνθρωποι με ξέρουν και θα αγοράσουν το προϊόν μου ούτως ή άλλως. 
Περιμένετε ένα δευτερόλεπτο, πριν απαντήσετε σκεφτείτε το εξής: Ανεξάρτητα από το πόσο καινοτόμο, 
όμορφο, χρήσιμο, νέο ή καταπληκτικό προϊόν ή υπηρεσία παρέχετε, κανείς δεν θα το βρει αν δεν 
γνωρίζει ότι υπάρχει κάπου κοντά ή μακριά. Και γι’ αυτό το μάρκετινγκ είναι ο τρόπος να κάνεις τους 
ανθρώπους να μάθουν για σένα. 

Το καλά προετοιμασμένο μάρκετινγκ μπορεί να είναι επωφελές για όλα τα είδη και τύπους 
επιχειρήσεων. Η δημιουργία μάρκετινγκ δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά πρώτα απ 'όλα είναι 
καλό να γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά συστατικά του μάρκετινγκ. 

Είναι τα ακόλουθα: 

Διαφήμιση 

Υποστήριξη πελατών 

Ερευνα αγοράς 

Προγραμματισμός προϊόντων 

Τιμολόγηση προϊόντων 
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Στρατηγική πωλήσεων 

Δημόσιες σχέσεις 

Φυσικά μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα προσπαθώντας να θυμηθείτε ή να προσδιορίσετε όλα 
τα παραπάνω συστατικά. Προσπαθήστε να σκεφτείτε το μάρκετινγκ ως κάτι που κάνει ένας οργανισμός 
για να χτίσει, να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση των επιχειρήσεων-πελατών. Όλες οι απαραίτητες 
και απαιτούμενες ενέργειες είναι μόνο "μάρκετινγκ".  

 

Χρήσιμες συμβουλές: 

 Ποιος είναι ο πελάτης σας; Να γνωρίζετε και να διευκρινίζετε την ομάδα-στόχο σας. 
Ηλικιωμένοι ή νέοι; Εργάτες ή μαθητές; Άνθρωποι από το χωριό, την πόλη, τη χώρα ή από τον 
άλλο πολιτισμό; Καταθλιπτικοί, άρρωστοι ή χαρούμενοι με ενέργεια; Ομάδα ανθρώπων που 
θέλουν να ζουν υγιείς ή θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάτι νέο, φθηνό ή δημοφιλές; 

 Ποιο είναι το μήνυμά σας; Με ποιο τρόπο μπορεί το προϊόν / υπηρεσία σας να διευκολύνει την 
ομάδα-στόχο σας; Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους; Τι θα θέλατε να παρουσιάσετε από 
εκδηλώσεις μάρκετινγκ; Τι είδους εκδηλώσεις μπορείτε να οργανώσετε; Πώς θα θέλατε να 
σκεφτούν για σας; Τι είδους ανταπόκριση θα θέλατε να πάρετε; Ποιος είναι ο στόχος σας όσον 
αφορά την προοπτική των πελατών; 

 Ανακατευθύνετε το σχέδιο σας στον πραγματικό επιχειρηματικό του σκοπό. Ποιος είναι ο 
σκοπός αυτού του σχεδίου μάρκετινγκ; Τι θέλετε να επιτύχετε; Ποιες είναι οι προσδοκίες σας; 
Το σχέδιο αυτό ταιριάζει με το όραμα και την ιδέα της επιχείρησης; Δείτε το μέσω 
επιχειρηματικής προοπτικής. 

 Η ισχυρή πελατειακή σχέση είναι το βασικό στοιχείο στην προσπάθεια ανάπτυξης, 
σταθεροποίησης και κερδοφορίας. Ο σχεδιασμός μάρκετινγκ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
να επιτευχθεί αυτό. 

 Ένα ολοκληρωμένο ρεαλιστικό σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να ενισχύσει μακροπρόθεσμα τη ζωή 
και την ευημερία της επιχείρησής σας. 

 

Οφέλη μάρκετινγκ: 

• Ισχυρότερη εικόνα της εταιρείας 

• Δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών 

• Δυνατότητα σύναψης εταιρικών σχέσεων 

• Προσεγγίστε νέες ομάδες 

• Αποκτήστε περισσότερους πελάτες 

• Δημιουργήστε μια νέα και καλύτερη εικόνα της εταιρείας 

 

Συνηθισμένα λάθη σχετικά με το μάρκετινγκ: 
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• Περνάτε πάρα πολλές ώρες και καταβάλλετε υπερβολική προσπάθεια για να σχεδιάσετε τις 
στρατηγικές μάρκετινγκ και να δεν ακολουθείτε ποτέ τις δικές σας ιδέες. 

• Είναι μη ρεαλιστικό. Μην θεωρείτε ότι από την αρχή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεγάλο γεγονός 
μάρκετινγκ, όπως για παράδειγμα η Coca Cola. Γνωρίστε τις δυνατότητές σας και τις χρησιμοποιήστε τις. 

• Το να έχετε πολύ μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις αυξάνονται αργά. Είναι 
απολύτως φυσιολογικό. 

• Να έχετε πάντοτε προσδοκίες και στόχους που να είναι συντηρητικοί ώστε να μπορείτε να τις 
συναντήσετε. 

• Δαπανάτε πάρα πολύ χρόνο και χρήματα σε ένα φανταχτερό δικτυακό τόπο προτού να αποκτήσετε 
πελάτες - μπορείτε να το αναπτύξετε αργότερα μόλις αποκτήσετε κέρδη! 

 

Το μάρκετινγκ είναι η κύρια δραστηριότητα που κάνει μια επιχείρηση για να αποκτήσει πελάτες και να 
διατηρήσει μια σχέση μαζί τους. Βασίζεται στη σκέψη για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις ανάγκες των 
πελατών και την ικανοποίησή τους - σε αυτό το σημείο οι πελάτες είναι ο αριθμός 1. Δεν είναι τόσο 
σημαντικό να πληρώνουν οι πελάτες για το προϊόν, καθώς αναπτύσσει μια ανάγκη για το συγκεκριμένο 
προϊόν και εκπληρώνει τις ανάγκες του πελάτη. Το μάρκετινγκ είναι ένα πολύ βαθύ θέμα, που έχει 
πολλές διαφορετικές έννοιες, τεχνικές, μεθόδους και θεωρίες. Οι πιο γνωστές είναι οι έννοιες 4Ps και 
7Ps της ουσίας του μάρκετινγκ. Η οργάνωση έχει πάντα την τάση να χρησιμοποιεί μίγμα μάρκετινγκ για 
να δημιουργήσει τη στρατηγική μάρκετινγκ όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Στη δεκαετία του 
1960, ο Αμερικανός έμπορος, E. Jerome McCarthy, παρείχε ένα πλαίσιο όσον αφορά την ουσία του 
μάρκετινγκ μεσω των 4Ps (McCarthy 1975).  

• Προϊόν 

Το προϊόν / η υπηρεσία πρέπει να ταιριάζει με το στόχο που θέλουν να εκπληρώσουν οι καταναλωτές, 
θα πρέπει να λειτουργήσει και θα πρέπει να είναι αυτό που οι καταναλωτές αναμένουν να πάρουν από 
εσάς. 

• Θέση 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι ορατό και διαθέσιμο από όπου ο καταναλωτής-στόχος σας είναι 
ευκολότερο να ψωνίσει. Αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο κατάστημα στον κεντρικό δρόμο, μικρό 
κατάστημα στο εμπορικό κέντρο, μικρή αγορά, ηλεκτρονικό κατάστημα, ηλεκτρονικό εμπόριο. 

• Τιμή 

Το προϊόν / η υπηρεσία πρέπει πάντα να αντιπροσωπεύει τη σωστή αξία για συγκεκριμένη τιμή. Αυτό 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να είναι το φθηνότερο διαθέσιμο ή το πιο ακριβό. μία από τις 
βασικές παραδοχές της ιδέας μάρκετινγκ είναι ότι οι πελάτες είναι συνήθως διατεθειμένοι να 
πληρώσουν λίγο περισσότερο για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που λειτουργεί καλά και διαρκεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Προβολή 
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Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων, Προσωπικές παραδοσιακές πωλήσεις και 
πρόσφατα Social Media είναι όλα τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας για έναν οργανισμό. Αυτά τα 
εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν το μήνυμα του οργανισμού στα σωστά 
ακροατήρια με τον τρόπο που θα ήθελαν περισσότερο να ακούσουν. Η προώθηση πρέπει να 
προσαρμοστεί στην ομάδα-στόχο. Εάν η ομάδα σας περιέχει άτομα με ηλικία 50 ή 60 ετών, είναι 
πιθανότερο ότι δεν θα σας ακολουθήσουν στο Facebook ή το Instagram, αλλά ίσως θα έρθουν σε σας 
και θα αγοράσουν το προϊόν απευθείας από εσάς. Τα συμβάντα προώθησης είναι απαραίτητα αλλά 
πρέπει να προσεγγίσετε την ομάδα στόχου σας. 

Δημιουργώντας Marketing Plan προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όλα τα πιθανά κανάλια και μην 
χάσετε τίποτα που μπορεί να σας φέρει πιο κοντά στον πελάτη σας. Σήμερα η τεχνολογία είναι το κλειδί 
αλλά ταυτόχρονα οι παραδοσιακοί τρόποι προώθησης των επιχειρηματικών εργασιών είναι εξίσου 
αποτελεσματικοί - όλα εξαρτώνται από τον πελάτη και από το πόσο καλά προετοιμάζεται η εκστρατεία. 

 

Αν θέλετε να προσεγγίσετε νέους από το Ηνωμένο Βασίλειο, σίγουρα πρέπει να σκεφτείτε τα κανάλια 
των κοινωνικών μέσων. Μιλώντας για τα Social Media, σκεφτήκατε τι μπορεί να σας προσφέρει ένα 
καλά σχεδιασμένο και εύκολο στη χρήση ιστοσελίδα; Η προσέλκυση καθημερινών επισκεπτών, οι 
οποίοι είναι σε θέση να δουν τι αγοράζετε και τα χαρακτηριστικά του σε απευθείας σύνδεση - ή ακόμα 
και να μπορούν να αγοράσουν από τα σπίτια τους μπορεί να είναι σύμμαχος σας. Το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο μάρκετινγκ είναι ο καλύτερος τρόπος για να το εκπληρώσετε. 

 

Παραδείγματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ: 

Social Media Traditional channels 

 

Facebook  

Instagram  

Pinterest 

YouTube 

Twitter 

Websites  

Webinars 

 

Εφημερίδα  

Προωθητικές ενέργειες (αγοράστε 2 στην τιμή του 
1) 

Τηλεόραση 

Ραδιόφωνο 

Εκδηλώσεις που σχετίζονται με το θέμα 

Εκθέσεις σχετικά με το θέμα 

Διαφημίσεις  

Μακέτες 
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 Ποια τμήματα της αγοράς θα πρέπει να στοχοθετηθούν στις Επιχειρήσεις Φαρμακευτικών 
Φυτών; 

Τα φυσικά συστατικά για τα προϊόντα υγείας περιλαμβάνουν: 

• πρώτες ύλες, όπως τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά  
• εκχυλίσματα 
• ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται ως αρχικά υλικά για φαρμακευτικά προϊόντα. 

Τα τμήματα της αγοράς για τα φυσικά συστατικά για τα προϊόντα υγείας βασίζονται: 

• την εφαρμογή τους στην ευρωπαϊκή αγορά (φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα έναντι 
συμπλήρωμα διατροφής) 

• τον τύπο των ειδών (τροπικά, υποτροπικά ή εύκρατα) 

Το ποιο τμήμα θα πρέπει να στοχεύσετε εξαρτάται από το πόσο καλά μπορείτε να συμμορφώνεστε με 
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Προκειμένου να απαντήσετε στις ανάγκες τους, πρέπει να μελετήσετε 
την αγορά πριν ξεκινήσετε τα σχέδια μάρκετινγκ. 
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Φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα έναντι συμπληρωμάτων διατροφής 

Υπάρχει σίγουρα μια σαφής διαφορά μεταξύ των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και 
των συμπληρωμάτων διατροφής. Αυτό οφείλεται σε πολλά οριακά ζητήματα και ταυτόχρονα οι χώρες 
ταξινομούν τα προϊόντα με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, ένα προϊόν που περιέχει κουρκούμι 
(Curcuma longa) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συμπλήρωμα διατροφής, αλλά και ως φυτικό 
φαρμακευτικό προϊόν. Αυτό σχετίζεται με τα ενεργά συστατικά ή τις ενώσεις που περιέχει και, το 
σημαντικότερο, με τον τρόπο με τον οποίο διατίθεται στο εμπόριο. Μόνο φυτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα μπορούν να κάνουν φαρμακευτική αγωγή. 

Ο σημαντικότερος λόγος για την κατηγοριοποίηση αυτών των δύο τμημάτων είναι ότι υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές στη σχετική νομοθεσία. Λόγω αυτών των νομικών διαφορών, πρέπει να λάβετε 
συγκεκριμένο τρόπο για να φτάσετε στην αγορά και να γνωρίζετε τη διαφορά. Εκτός από τις 
διαφορετικές νομικές απαιτήσεις, η διαδρομή προς την αγορά διαφέρει επίσης για τα καθιερωμένα και 
νέα συστατικά. Κάθε συγκεκριμένη αγορά έχει επίσης τις δικές της τάσεις και τα ανταγωνιστικά προφίλ 
της. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην συγκεκριμένη αγορά μέσω παρόμοιων παραγόντων της αγοράς, 
από πλευράς εισαγωγέων, διανομέων και μεταποιητών, αλλά είναι σημαντικό να προσαρμόσετε τη 
στρατηγική στον συγκεκριμένο καταναλωτή. 

 

 Μέσα από ποια κανάλια μπορείτε να διαθέσετε τα φυσικά συστατικά σας για προϊόντα υγείας; 

Κύριοι δίαυλοι της αγοράς για τα φυσικά συστατικά για τα προϊόντα υγείας 
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Οι ευρωπαϊκοί εισαγωγείς και διανομείς ως το σημαντικότερο σημείο εισόδου 

Σε γενικές γραμμές, οι ευρωπαίοι εισαγωγείς και διανομείς είναι το πιο σημαντικό σημείο εισόδου σας 
στην αγορά. Αυτά μπορούν να εμπορευτούν έως και 500 είδη, μαζί με άλλα συστατικά και συνθετικά. Οι 
λειτουργίες τους περιλαμβάνουν: 

• παγκόσμια προμήθεια 
• ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος 
• διόρθωση 
• ανάμιξη 
• τεκμηρίωση προϊόντος 
• πωλήσεις σε μεταποιητές και κατασκευαστές τελικών προϊόντων. 

Μπορείτε να εμπορεύεστε τα φυσικά συστατικά σας είτε μέσω γενικών είτε εξειδικευμένων παικτών. 
Και οι δύο τύποι παικτών μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με: 

• μέγεθος της εταιρείας σας 
• είδος προϊόντων που παρέχετε 
• πιστοποίηση και τεκμηρίωση που απαιτείται 

Όλοι οι κύριοι εισαγωγείς, διανομείς και μεταποιητές στην Ευρώπη επεκτείνουν τη γκάμα των 
προϊόντων τους και εργάζονται όλο και περισσότερο σε διαφορετικά επίπεδα. Η διαφοροποίηση είναι 
το αποτέλεσμα της συγχώνευσης των κατασκευαστών τελικών προϊόντων και το υψηλό κόστος 
συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις. Ορισμένοι από αυτούς διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία 
συμβατικών, οργανικών και / ή δίκαιων γραμμών συστατικών για καλλυντικά, συμπληρώματα, τρόφιμα 
και φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

Παραδείγματα είναι: 

• επεξεργαστές όπως η Naturex από τη Γαλλία και η Indena από την Ιταλία 
• έμποροι όπως ο όμιλος Martin Bauer 
• διανομείς όπως το IMCD. 
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Έχετε υπόψη ότι εάν το προϊόν σας είναι προϊόν υψηλής ποιότητας, αυτές οι εταιρείες είναι ταυτόχρονα 
μια καλή σύνδεση για να μπουν στην αγορά. 

Ακόμη και αν σήμερα εξειδίκευση γίνεται όλο και λιγότερο συνηθισμένο, υπάρχουν ακόμα μέλη που 
ειδικεύονται από το: 

• να κατευθύνουν τις πωλήσεις τους μόνο στον τομέα, για παράδειγμα: συστατικά για 
συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά ή φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα 

• να περιορίζουν τις προσφορές προϊόντων τους και να έχουν λιγότερα προϊόντα, αλλά με υψηλή 
ποιότητα, για παράδειγμα προσφέροντας ένα προϊόν από μια συγκεκριμένη περιοχή, παράγοντας 
εκχυλίσματα ή δραστικές ουσίες 

• να έχουν συστατικά που είναι πιστοποιημένα ως οργανικά, FairWild και διάφορες ετικέτες θεμιτού 
εμπορίου. 

 

Πηγές 

1. http://articles.bplans.com/want-to-grow-your-business-here-are-8-creative-ways-to-getmore-
customers/ 

2. https://www.theguardian.com/small-business-network/2014/feb/19/startups-competitionjames-
caan 

3. http://www.businessofapps.com/data/app-statistics/ 
4. http://startups.co.uk/marketing-your-start-up-how-to-get-new-customers/ 
5. http://fortune.com/2016/04/18/startups-entrepreneurs-success-competition/ 
6. https://www.entrepreneur.com/businessideas/herb-farm 
7. https://www.forbes.com/sites/thesba/2014/01/21/7-big-things-a-start-up-must-have-

tosucceed/#6555851877e0 
8. https://www.entrepreneur.com/slideshow/299808 
9. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4950e/1.html 
10. http://businessacademy.network/business-models-business-strategy-innovation/ 

 

 

 

 

 



169 

 

Ενότητα 5: Νομικά θέματα, χρηματοδότηση και δικτύωση 

 Περίληψη 

Η ενότητα 5 "Νομικά θέματα, χρηματοδότηση και δικτύωση" παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά 
με τα νομικά γεγονότα και τα ζητήματα σε χώρες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο κλάδο. 
Ταυτόχρονα, σε αυτό το μέρος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες που βοηθούν στην 
απόκτηση κεφαλαίων και οικονομικής υποστήριξης από διαφορετικές πηγές. Το θέμα όπως η δικτύωση 
παρουσιάζεται και εξηγείται με έναν εύκολο τρόπο. 

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες: 

1. Γνωρίστε τις απαραίτητες νομικές και χρηματοοικονομικές πτυχές. 

2. Να συμπεριφέρεστε και να δημιουργείτε επιχειρήσεις βάσει νομικών κανόνων 

3. Δημιουργία επιτυχημένης δικτύωσης 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Σχεδιάστε και ακολουθήστε τα βήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού. 

2. Έχετε εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

3. Εργαστείτε μόνοι ή με την ομάδα και δημιουργήστε δραστηριότητες που οδηγούν στον 
κύριο στόχο. 

4. Κατανόηση των νομικών όρων και των όρων χρηματοδότησης που σχετίζονται με τις 
ευρωπαϊκές χώρες 
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Πριν ξεκινήσετε την επιχείρηση σας με τα φαρμακευτικά φυτά, γνωρίζετε ήδη ότι πρέπει να 
προετοιμάσετε πολλά έγγραφα, να κάνετε ειδική έρευνα και να προετοιμάσετε το επιχειρηματικό σας 
σχέδιο. Επιπλέον, βεβαίως πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε την επιχείρησή 
σας στον συγκεκριμένο τομέα και στον συγκεκριμένο τόπο (πόλη, χώρα κ.λπ.). Η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι πολύ περίπλοκη και η βάση σχετίζεται με την 
ανάγκη χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, η οποία πρέπει να λάβει χώρα πριν από την κυκλοφορία των 
φαρμάκων στην αγορά. Ο κύριος σκοπός είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, με την ενθάρρυνση 
της υψηλής ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. Όλες οι κύριες απαιτήσεις και 
διαδικασίες παρουσιάζονται σε κανονισμούς που περιέχονται στους "Κανόνες που διέπουν τα 
Φαρμακευτικά Προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Περιλαμβάνονται πολλά στοιχεία τα οποία 
υποστηρίζονται από άλλες δημοσιεύσεις, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή 
παρασκευαστική πρακτική (ΟΠΠ). (www.omicsonline.org). Τα φαρμακευτικά φυτά έχουν 
χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια σε όλα τα μέρη του κόσμου από τους νέους και την μεγαλύτερη 
γενιά. Παρόλα αυτά, η αυστηρή ρύθμιση των φυτικών φαρμάκων σε ένα νομικό περιβάλλον εισήχθη 
τον 20ό αιώνα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για τα φυτικά 
φαρμακευτικά προϊόντα (ΦΦΠ) που είναι ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς: το παραδοσιακό 
φυτικό φαρμακευτικό προϊόν (ΠΦΦΠ) ή τα προϊόντα που βασίζονται σε κλινικά στοιχεία - καθιερωμένη 
χρήση.  

Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο θα ήταν για εσάς, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με τα νομικά ζητήματα και τη χρηματοδότηση. 

 Νομικά θέματα 

Ο νόμος της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής ορίζει τα φυτικά προϊόντα ως "κανονικά" φάρμακα εάν 
ισχυρίζονται ότι προλαμβάνουν ασθένειες ή εάν συμπεριφέρονται με σκοπό την αποκατάσταση, τη 
διόρθωση ή την τροποποίηση των φυσιολογικών λειτουργιών. Ανάλογα με την εφαρμογή και την 
προετοιμασία του προϊόντος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά. Για παράδειγμα, το τσάι μέντας 
μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τρόφιμο ή φάρμακο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εκχύλισμα Senna, το 
οποίο προϊόν πρέπει να χαρακτηριστεί φάρμακο λόγω της φαρμακολογικής του δράσης. Η συνιστώσα 
των φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων και οι αλλαγές που συμβαίνουν συνεχώς επηρεάζουν την 
κανονιστική αξιολόγηση. Επιπλέον, αποτελεί μια πρόκληση για τις υπηρεσίες υγείας και τις εθνικές 
αρχές. Για μεγάλο χρονικό διάστημα τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν μέρος της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος για τον οποίο τα φυτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στη Γερμανία - αυτή είναι η χώρα όπου η αγορά 
αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι περισσότερο από το 70% του γερμανικού πληθυσμού παραδέχτηκε ότι 
χρησιμοποίησαν φυσικά βότανα / φάρμακα και εκτός από αυτά για τα περισσότερα από αυτά ως πρώτη 
επιλογή χρησιμοποίησαν φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία ασθενειών ή διαταραχών. 
Όταν η συνολική ευρωπαϊκή αγορά είναι 39%, η γερμανική κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο κατά αξία, 
ακολουθούμενη από τη Γαλλία (29%), την Ιταλία (7%), την Πολωνία (6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6%). 
Τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα βρίσκονται στα 200 πρώτα από τα 2000 πιο συνταγογραφούμενα 
φάρμακα που επιστράφηκαν από κρατικές ενισχύσεις υγείας το έτος 2000. Για παράδειγμα, μπορούμε 
να παρουσιάσουμε ένα προϊόν που αποτελείται από μαγιά σακχαρομύκητα που χρησιμοποιείται για τη 
συμπτωματική θεραπεία της διάρροιας και κατέχει την τάξη 51 με 1.5 εκατομμύρια συνταγές, όπου το 
πιο δημοφιλές αντιδιαρροϊκό φάρμακο, η λοπεραμίδη, τοποθετείται στο 145 με 851000 συνταγές. Από 
την άλλη πλευρά, τα πιο σημαντικά βότανα είναι τα φύλλα τζίνγκο, το υπερίκιο, ο κισσός (Hedera helix), 
το γκι, το hawthorn, το πριτσίντο και το κάστανο. 

http://www.omicsonline.org/
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Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι για τη δημιουργία μιας επαγγελματικής επιχείρησης 
φυτών φυτικών φαρμάκων πρέπει να έχετε κατά νου ότι αυτά ορθώς ταξινομούνται ως φάρμακα 
επειδή χρησιμοποιούνται ως τέτοια. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
φυτικά φάρμακα που ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σωστά. 
Αυτοί οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο και τα ζώα είναι συνήθως μέτρια και μπορούν να αποφευχθούν με 
κατάλληλη επισήμανση με περιγραφή. 

Το πρόβλημα που μπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι υπάρχει πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ φυτικών 
φαρμακευτικών προϊόντων και συμβατικών φαρμάκων. Το πιο ορατό παράδειγμα είναι το hypercium. 
Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος πρέπει να διαγνωστεί προσεκτικά. Είναι κρίσιμο για την 
εξισορρόπηση των πιθανών οφελών και την σαφή επισήμανση του προϊόντος για τους καταναλωτές και 
τους επαγγελματίες υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

"Αυτές οι συγκεκριμένες προκλήσεις αναγνωρίστηκαν στην 8η Διεθνή Διάσκεψη των Ρυθμιστικών 
Αρχών για τα Ναρκωτικά (ICDRA), στο Μπαχρέιν το 1996. Τα κράτη μέλη της ΠΟΥ ενθαρρύνθηκαν να 
συγκροτήσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων για φυτικά φάρμακα στις χώρες και τις περιφέρειές τους και 
να επικαιροποιήσουν την εθνική νομοθεσία προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση φυτικών 
φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτό επαναβεβαιώθηκε στο 9ο ICDRA στο Βερολίνο το 1999 ". 
(http://apps.who.int/medicinedocs/en/) 

Συνοψίζοντας όλα τα γεγονότα, η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι τα φυτικά φαρμακευτικά φυτά 
κατανέμονται κατάλληλα στην ομάδα φαρμάκων. Προκαλείται από το γεγονός ότι το χρησιμοποιούμενο 
φάρμακο είναι το ίδιο με οποιοδήποτε άλλο φάρμακο. Ο κίνδυνος που μπορεί να εμφανίζεται πρέπει 
να αναγνωρίζεται και να επισημαίνεται όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο φαρμακευτικό υλικό. 

 Χρηματοδότηση και δικτύωση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει κάθε χρόνο χρηματοδότηση με τη μορφή πιστώσεων και 
επιχορηγήσεων για πολλούς διαφορετικούς τομείς. Κύριοι τομείς που μπορούν να καλυφθούν από τα 
ταμεία της ΕΕ είναι: εκπαίδευση, υγεία, οικοσύστημα, προστασία των καταναλωτών, προστασία του 
περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητα, γεωργία, κοινωνική και ανθρωπιστική βοήθεια. Όλα τα 
προγράμματα χρηματοδότησης υφίστανται διαχείρηση σύμφωνα με πολύ αυστηρούς κανόνες και 
νομοθεσίες, οι οποίες βοηθούν να διασφαλιστεί ο έλεγχος. Ο έλεγχος απευθύνεται κυρίως στο θέμα 
που σχετίζεται με τα κεφάλαια - πώς χρησιμοποιούνται, για ποιον και πότε. Τα κεφάλαια πρέπει να 
δαπανώνται με διαφανή τρόπο - είναι διαθέσιμα για όλους. Η διαδικασία χρηματοδότησης της ΕΕ είναι 
πολύ σύνθετη, καθώς υπάρχουν διάφοροι τύποι προγραμμάτων στα οποία ηγούνται διαφορετικά μέρη. 
Κάθε έργο έχει συγκεκριμένη ομάδα-στόχο στην οποία μπορεί να απευθυνθεί. Τα έργα χωρίζονται από 
το θέμα, την ηλικία, την ειδική ομάδα στόχου και την τοποθεσία. 

Πάνω από το 76% του προϋπολογισμού της ΕΕ διαχειρίζεται απο τα κράτη μέλη. Περιλαμβάνει 
διαρθρωτικά ταμεία που χρηματοδοτούν περιφερειακές νομοθεσίες, κατάρτιση, κοινωνική στήριξη, 
καθώς και τον τομέα της γεωργίας (στήριξη και για τους αγρότες). 

 

Δύο βασικοί τύποι χρηματοδότησης (www.eubusiness.com) 

Επιχορηγήσεις: αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο έργο. Τις περισσότερες φορές μετά από μια δημόσια 
ανακοίνωση γνωστή ως «πρόσκληση υποβολής προτάσεων». Στην περίπτωση αυτή, μέρος της 
χρηματοδότησης αποστέλλεται από την ΕΕ και από άλλο μέρος από άλλη πηγή. 

http://www.eubusiness.com/
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Δημόσιες συμβάσεις: Οι συμβάσεις καλύπτουν συγκεκριμένο τομέα όπως: τεχνική βοήθεια και 
κατάρτιση, παροχή συμβουλών, οργάνωση διασκέψεων, αγορές εξοπλισμού πληροφορικής κλπ. Γίνεται 
ανάθεση μέσω διαγωνισμών. 

28 Επίτροποι της ΕΕ έχουν υποχρέωση και ευθύνη να διασφαλίζουν ότι όλα τα κεφάλαια δαπανώνται 
σωστά και χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο. Υπάρχουν επίσης πολλά ταμεία της ΕΕ που είναι 
διαχειριστές σε επίπεδο χώρας - αυτά υπόκεινται στις εθνικές κυβερνήσεις για έλεγχο και ετήσιο 
έλεγχο. 

Δικαιούχοι των πόρων: 

• Μικρές επιχειρήσεις 
• Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
• Οι άνθρωποι που θέλουν να δημιουργήσουν έναν κοινωνικό επιχειρηματία 
• Ομάδες που έχουν μια ιδέα αλλά δεν έχουν επαρκή οικονομική υποστήριξη 
• Νέοι ή ενήλικες με ιδέες 
• Επιχειρήσεις που τώρα ξεκινούν τη πορεία τους 
• Εξειδικευμένες ομάδες 
• Ατομα με ειδικές ανάγκες 

 

• Ερευνητές 

Στον προϋπολογισμό της ΕΕ διατέθηκαν περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2007 
και του 2013 για έρευνα που συνδέεται κυρίως με το έβδομο σχέδιο προγράμματος (ΠΠ7). Οι 
επιχορηγήσεις διατίθενται με τη μορφή συγχρηματοδότησης για έρευνα που σχετίζεται με τη 
συνεργασία, τις ιδέες, τους ανθρώπους, τις ικανότητες και την πυρηνική έρευνα. 

• Αγρότες 

Πολλοί άνθρωποι που έχουν μια φάρμα και είναι αγρότες δεν γνωρίζουν τα οφέλη που έχουν. Οι 
περισσότεροι από αυτούς είναι επιλέξιμοι να λάβουν άμεση πληρωμή για να στηρίξουν το εισόδημά 
τους. Όπως και κάθε άλλη υποστήριξη που απαιτείται για την τήρηση ορισμένων κανόνων που είναι για 
παράδειγμα: κανόνες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή διαβίωση των ζώων και 
την ασφάλεια των τροφίμων. 

 

Δύο κύριοι τύποι χρηματοδότησης: 

- Πρόγραμμα διά βίου μάθησης - ευκαιρίες μελέτης και εκμάθησης μέσω του Erasmus, υποστήριξη 
φοιτητών, καθηγητών/ ERASMUS + 

- Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση - δυνατότητες μετάβασης στο εξωτερικό για εργασία ή εθελοντική 
δράση 

Η αγορά στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη - μπορεί να αγγίξει όλους τους τομείς. Ο ιατρικός τομέας 
συνδέεται με φυτά βοτάνων, τα οποία είναι διαφοροποιημένα και καλά τεκμηριωμένα. Το γεγονός 
είναι ότι στην Ευρώπη, για τον πελάτη διατίθενται τόσο φυτικά προιόντα με άδεια όσο και μη άδεια 
χρήσης. Από την άποψη τόσο των συμπληρωμάτων διατροφής όσο και των OTC φαρμάκων, η αγορά 
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των προϊόντων HMAP θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τομείς στην Ευρώπη. Το 1994, ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών από την πώληση φυτικών φαρμάκων ανερχόταν σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 
τα οποία αυξήθηκαν σε 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αυξήθηκαν με ρυθμό μεταξύ 10 και 15% 
ετησίως το 1997. Ο όγκος των πωλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς για αδειοδοτημένα φυτικά φάρμακα 
εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 475 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 1997 με τρία προϊόντα ginkgo (Ginkgo 
biloba) που προσελκύουν τον υψηλότερο όγκο πωλήσεων. Υπήρξε πτώση στην πώληση προϊόντων 
ginkgo στη Γερμανία, μία από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές βοτάνων, τα τελευταία 10 χρόνια (οι 
πωλήσεις μειώθηκαν από 9,9 εκατομμύρια το 1993 σε 8,5 εκατομμύρια το 1997). Αντίστροφα, ορισμένα 
άλλα βότανα σημείωσαν αυξημένες πωλήσεις. Ένα παράδειγμα είναι το γένος του Αγίου Ιωάννη 
(Hypericum perforatum) το οποίο είδε απότομες αυξήσεις των πωλήσεων από 2,6 σε 8,5 εκατομμύρια 
μεταξύ 1993 και 1997. Τα κορυφαία φυτικά προϊόντα που καταγράφουν τις υψηλότερες πωλήσεις 
προέρχονταν από το ginkgo, το ginseng, το σκόρδο, το βαλσαμόχορτο, και Echinacea. 

 

Πηγές 

1. http://www.eubusiness.com/funding 

2.https://www.slideshare.net/mti2/innoversity-challenge-durf-denken-
communitymagazineugent?next_slideshow=1 

3.https://venturebeat.com/2016/10/09/b2b-startups-do-you-know-the-new-go-to-marketrules/ 

4.https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2012/09/16/10-reality-checks-before-startingyour-own-
business/#2319398d3dd9 

5. https://www.cbi.eu/market-information/natural-ingredients-health-products/trends/ 

6. https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/iag0046-guide-to-
good-distribution-practice-of-medicinal-products-for-human-usev2.pdf?sfvrsn=8 

7.http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000264.js
p 

8. https://odyb.net/discoveries/medicinal-plants/ 

9.https://www.omicsonline.org/open-access/regulation-of-herbal-traditional-medicinalproducts-in-the-
european-union-2167-7689-1000142.pdf 

10. https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp 

11. https://plus.google.com/events/c2irvmittvt9b9t4fkj7j9tnl38 

12. http://time.com/4014596/startups-guide/ 
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Ενότητα 6: Διεθνοποίηση επιχείρησης και καινοτομία 

 Περίληψη 

Η ενότητα 6 "Διεθνοποίηση και καινοτομία εκκίνησης επιχειρήσεων" είναι το τμήμα που πρέπει να 
συμπεριληφθεί σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο. Οι εξηγήσεις που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση και 
την καινοτομία αναφέρονται στις τρέχουσες και τις μελλοντικές τάσεις που πρέπει να ακολουθήσουν 
πολλές νέες επιχειρήσεις. Η μονάδα βοηθά να κατανοήσουμε πώς να κάνουμε τα πρώτα βήματα και 
πώς να ακολουθήσουμε την ιδέα και τις προσδοκίες. 

 Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Γνώση, κατανόηση και επαγγελματικές δεξιότητες: 

1. Καθορίστε τους ακόλουθους όρους: Καινοτομία και διεθνοποίηση στην συγκεκριμένη αγορά 

2. Εκτεταμένες γνώσεις και δυνατότητες συζήτησης σχετικά με: Start Up, ανάλυση αγοράς, 

καινοτομία. 

3. Συνδέστε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα από τον επιχειρηματικό τομέα με τη 
βιομηχανία των φαρμακευτικών φυτών. 

 Γενικές και μεταβιβάσιμες δεξιότητες: 

1. Εμφάνιση γνώσεων σχετικά με το λεξιλόγιο των επιχειρήσεων. 

2. Έχετε εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες. 

3. Εργαστείτε μόνοι ή με την ομάδα και δημιουργήστε δραστηριότητες που οδηγούν στον 
κύριο στόχο. 

4. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία και επωφεληθείτε από την προσφορά που 
κάνει τη δουλειά ευκολότερη. 
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 Είναι η διεθνοποίηση και η καινοτομία σημαντικά; Ναι, είναι πολύ σημαντικά αν θέλετε να 
κάνετε την επιχείρησή σας γνωστή και αναπτυσσόμενη. 

Η διεθνοποίηση - η διαδικασία μέσω της οποίας μια επιχείρηση διευρύνει τις δραστηριότητές της εκτός 
της εθνικής (εγχώριας) αγοράς - επιδιώκεται για διάφορους λόγους. Η επιτυχής διεθνοποίηση απαιτεί 
μια προσεκτική στρατηγική εισόδου και την ικανότητα αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων. Η 
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μπορεί να υποστηριχθεί από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς - συμπεριλαμβανομένων των Εμπορικών Επιμελητηρίων στο Εξωτερικό. 

Εύκολο παράδειγμα: ο Bob Marley διεθνοποίησε την reggae, καθιστώντας την γνωστή σε όλο τον κόσμο 

Γιατί πρέπει να υπάρξει διεθνοποίηση? 

• να εισέλθει η επιχείρηση σε νέες αγορές εξόδου 
• μείωση του κόστους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
• να αξιοποιηθούν οι δικές τους βασικές ικανότητες σε νέες αγορές 
• να μοιράζονται τους κινδύνους σε μια μεγαλύτερη αγορά 
• να επωφεληθείτε από το χαμηλότερο κόστος εργασίας, τη χαμηλότερη φορολογία, τους 

φθηνότερους φυσικούς πόρους 
• μερικές φορές, επειδή η εγχώρια αγορά είναι πολύ μικρή για την ανάπτυξη της εταιρείας 

Οι εταιρείες γενικά δραστηριοποιούνται διεθνώς εξάγοντας πρώτα το προϊόν / την υπηρεσία τους, στη 
συνέχεια ιδρύοντας και προσλαμβάνοντας αντιπροσώπους πωλήσεων στις ξένες χώρες και ένα άλλο 
βήμα αφορά τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής. 

Τελικά, οι διεθνείς επιχειρήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε: 

Πολυεθνικές εταιρείες (MNC): εταιρεία που εκτελεί την αλυσίδα παραγωγής της σε περισσότερες από 
μία χώρες. Το γραφείο της έδρας είναι συνήθως σε ένα μέρος όπου δημιουργήθηκε η εταιρεία (χώρα 
καταγωγής) και ταυτόχρονα σε ένα μέρος που είναι εύκολο να προσεγγιστεί. Είναι επίσης πιθανό οι 
επιχειρήσεις να διεξάγονται σε περισσότερες από μία χώρες. 

Οι διακρατικές εταιρείες (TNC): ένα MNC που δεν αναγνωρίζεται με κανένα συγκεκριμένο έθνος - 
ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά αποκτά πραγματικά διεθνή χαρακτηριστικά (δηλαδή όχι εξαρτώμενα από 
τη χώρα) και υψηλή τοπική ανταπόκριση. 

 Που διεθνοποιούνται οι επιχειρήσεις; 
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 Πως να διεθνοποιηθείτε? 

Οι κύριες στρατηγικές που σας επιτρέπουν να εισέλθετε σε ξένες αγορές περιλαμβάνουν: 

 Μόνο η εξαγωγή των προϊόντων μιας εταιρείας σε μια ξένη αγορά, είναι δυνατή με την υποστήριξη 
εμπορικών μεσολαβητών 

 

 Αδειοδότηση της διαδικασίας παραγωγής και εμπορίας μιας επιχείρησης ή ζητώντας την καταβολή 
δικαιωμάτων για τη χρήση ιδιοκτησιακών πόρων και αποκτημάτων 

 

 Να έχετε το franchise μιας επιχείρησης 
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 Απευθείας εκκίνηση παραγωγής και πώλησης σε μια ξένη χώρα 

α) Μέσω μιας «πολυεθνικής προσέγγισης» με την προσαρμογή στις τοπικές αγορές 

 

β) Μέσω μιας «σφαιρικής προσέγγισης» με μαζική εμπορία του ίδιου προϊόντος 

 

 

 Τι είναι η καινοτομία; Είναι απαραίτητη; Τη χρειάζομαι; Ναι και Ναι! 

"Ακούστε" τα λόγια του Steve Jobs και θα ανακαλύψετε τι χωρίζει τους αληθινούς πρωτοπόρους από 
όλους τους άλλους. 

Όλα καταλήγουν σε τελείες. 

Ο Steve Jobs ήταν Αμερικανός επιχειρηματίας, επιχειρηματίας, εφευρέτης και βιομηχανικός σχεδιαστής. 
Η Jobs ήταν πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) και συνιδρυτής της Apple Inc. δήλωσε: 

"Δεν μπορείτε να συνδέσετε τις κουκίδες με ανυπομονησία. μπορείτε να τα συνδέσετε μόνο προς τα 
πίσω. Έτσι, πρέπει να εμπιστευτείτε ότι οι κουκίδες θα συνδεθούν με κάποιο τρόπο στο μέλλον σας. 
Πρέπει να εμπιστευτείτε κάτι - το πεπρωμένο, τη ζωή, το κάρμα, οτιδήποτε. Αυτή η προσέγγιση δεν με 
άφησε ποτέ, και έχει κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή μου. "Steve Jobs 

 

 

 

 

Τι είναι η καινοτομία? 

Αυτές οι άλλες κουκίδες, αυτές που λείπουν. Τα σημεία που βλέπουν οι άνθρωποι δεν είναι αυτά που 
αποκαλούνται καινοτόμα, τα σημεία που κάνουν τον κόσμο να προχωρήσει είναι αυτά που μπορούμε 
να ονομάσουμε "καινοτομία". Η μετακίνηση προς τα εμπρός συνδέεται με αλλαγές και ειδικά με 
καινοτόμες αλλαγές. 
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Πρέπει να είσαι καινοτόμος και να γίνεις παγκόσμιος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν πάνω από 100 
εκατομμύρια νέες εταιρείες (μεγάλες και μικρές), οι οποίες ξεκινούν κάθε χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα στατιστικά στοιχεία, μεταφράζεται σε περίπου 11.000 ξεκινήματα που ξεκινούν κάθε ώρα, οπότε αν 
μια μέρα είναι μόνο 24 ώρες, μπορείτε να φανταστείτε πόσες ιδέες εμφανίζονται κάθε μέρα ;! Σε αυτό 
το ταχύτατο περιβάλλον, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν οι καινοτομίες και να είναι διαφορετικές - 
αρχικές, αν θέλουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν ζωντανοί στην αγορά. 

Με χιλιάδες νέες εταιρείες που ξεκινούν κάθε μέρα, οι νέες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν 
οικονομικά τις δάφνες τους και να πάρουν την ευκαιρία να μην πειραματιστούν ή να καινοτομήσουν. 
Πρέπει να κρατήσουν σταθερά τα μάτια και τα αυτιά τους σε αυτό που συμβαίνει γύρω τους στην 
αγορά και να ελέγξουν τι κάνουν οι ανταγωνιστές τους ή οι νέοι παίκτες. Λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό 
με τον οποίο η τεχνολογία ξεπερνιέται σήμερα, μια νέα ή καταστροφική τεχνολογία είναι το μόνο που 
θα μπορούσε να χρειαστεί για να εξαλειφθεί μια ολοκληρωμένη επιχείρηση τη νύχτα, οδηγώντας έτσι 
σε πλήρη σπατάλη όλων των πόρων, του χρόνου και της προσπάθειας που επενδύθηκαν στην 
οικοδόμηση της επιχείρησης. Έτσι, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να υπολογίζετε στο "λεγόμενο" 
καινοτόμο προϊόν για να διατηρήσετε την εκκίνηση, αν δεν συνεχίσετε να κάνετε την καινοτομία την 
προτεραιότητά σας καθημερινά. 

Η καινοτομία μπορεί να φέρει πολλά πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας και σε μεγάλες εταιρείες που 
στην αρχή θεωρούνταν ότι ήταν Start-Ups. 

Καινοτομία: 

 Σας δίνει μια ανταγωνιστική και ξεχωριστή χροιά 

Το να καινοτομείς σε κάτι που δεν υπάρχει δίνει τις επιχειρήσεις μια ώθηση πάνω από τον ανταγωνισμό 
τους και τους βοηθά να γίνουν και να παραμείνει ηγέτης της αγοράς.  

• Σκεφτείτε για μια στιγμή την περίπτωση της Apple Inc., η οποία παρέμεινε ηγέτης της βιομηχανίας 
από την έναρξη της λειτουργίας της εδώ και εννέα χρόνια. Η Apple είναι συνεχώς καινοτομία κάτι 
νέο που είναι διαφορετικό από άλλες εταιρείες smartphones. Η καινοτομία αποτελεί ένδειξη στον 
τομέα της επικοινωνίας και όχι μόνο εκεί. 

 

• Ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα είναι το Uber (η παραγγελία ενός αυτοκινήτου με οδηγό μέσω 
εφαρμογής όπου η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας), η οποία διαταράσσει εντελώς τη 
βιομηχανία των ταξί, κατάφερε να διαρκέσει ως ηγέτης της αγοράς καθώς συνεχώς καινοτομεί και 
δημιουργεί νέες επιλογές για τους πελάτες. Από το μοίρασμα κούρσας έως την επιλογή premium 
αυτοκινήτων, η εταιρία έχει κατακτήσει τη θέση της σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. 
Τώρα, η Uber δημιουργεί επίσης υπηρεσία κατανομής αεροσκαφών - δεν είναι ένα καλό παράδειγμα 
καινοτομίας; Πολλοί άνθρωποι αντί να παραγγείλουν ένα ταξί που παραγγέλνουν Uber μέσω της 
εφαρμογής και μην ανησυχείτε για τις πληρωμές μέσω μετρητών, όπως όλα γίνονται με πιστωτική 
κάρτα. 
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 Κάνει τις επιχειρήσεις πιο ισχυρές 

Εάν η καινοτομία είναι η κύρια πτυχή της επιχείρησής σας, διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων 
καθώς και την κάλυψη των μεγάλων προκλήσεων. 

Γνωρίζατε ότι η εταιρεία Google εκχωρεί μια ειδική ώρα ή ημέρα σε κάθε τμήμα για όλους για 
καινοτομία - κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι άνθρωποι πειραματίζονται και δημιουργούν νέες 
δυνατότητες / ιδέες. Δεν απαιτεί από μια εταιρεία κανένα επιπλέον κόστος, αλλά λόγω αυτού δίνει την 
ευκαιρία να κάνει κάτι νέο και πρωτότυπο. 

Πολλά από τα καινοτόμα προϊόντα της, όπως το Hangout, οι Χάρτες κ.λπ., ήταν όλα μέρος αυτού του 
χρόνου. 

 

 

 Δημιουργεί εμπόδια εισόδου για τους ανταγωνιστές 

Όντας καινοτόμος ή ταραχοποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να παραμείνετε στην κορυφή και να γίνετε 
ηγέτης της βιομηχανίας. Ωστόσο, μια καλή ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε χίλιους οπαδούς, ώστε να 
σκεφτείτε και να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας σήμερα. Η καινοτομία είναι το μέλλον. 

 Συμμετέχει σε μεγαλύτερες, καλά εδραιωμένες εταιρείες 

Μεγάλες εταιρείες μπορούν να καινοτομούν στο Start-Up υιοθετώντας μια συστηματική προσέγγιση 
στην καινοτομία και τη μάθηση. Προκειμένου να τους συναγωνιστεί, η Start-Up πρέπει να είναι ένα 
βήμα μπροστά και να υιοθετήσει μια κουλτούρα καινοτομίας. 

 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ! 

Οι έρευνες δείχνουν ότι το 95% των Start-Ups αποτυγχάνει εντός του πρώτου έτους λόγω έλλειψης 
νέων ιδεών - λόγω έλλειψης καινοτομίας. Οι πελάτες ζητούν νέες εφαρμογές, νέες ενημερώσεις και νέα 
θέματα, και έσεις ως άτομο που νοιάζεται για τις ανάγκες τους, πρέπει να ακολουθήσετε την αγορά και 
να δώσετε ό, τι ζητούν. 

Είναι πολύ προφανές ότι κάθε Start-Up πρέπει να κάνει τα βήματα που σχετίζονται με την καινοτομία 
ως μέρος του DNA του, αν ο στόχος είναι να προχωρήσουμε μπροστά από τους ανταγωνιστές και να 
διατηρήσουμε αυτή τη θέση. 
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Φανταστείτε ότι έχετε μια ομάδα 6 ατόμων και αν κάθε άτομο στην ομάδα σας επικεντρώνεται στην 
καινοτομία, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σας εμποδίσει να φτάσετε στην κορυφή και να κρατήσετε 
εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. 

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ - ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΝΕΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

Έχω κάποιο πρόβλημα ή είναι η νέα μου πρόκληση; Μπορώ να το καταφέρω; 

Σίγουρα πρέπει να σκεφτείτε ότι έχετε νέες προκλήσεις και θα φτάσετε στους στόχους σας. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ? 

Σήμερα, σχεδόν όλα συνδέονται με την τεχνολογία και ακόμη και αν δεν συνειδητοποιείτε ότι τα 
χρησιμοποιείτε κάθε λεπτό (υπολογιστές, ρολόγια, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, τηλεόραση, Internet, 
σχολείο, επικοινωνία, μαγείρεμα κλπ.). 

Τώρα θέλετε να ξεκινήσετε κάτι νέο και σπουδαίο, το δικό σας Start-Up. 

Να γνωρίζετε ότι χωρίς Τεχνολογία είναι απλά αδύνατο. Ρωτάτε γιατί; 

 Γιατί πρέπει να δράσετε γρήγορα! - Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνουν πιο 
γρήγορα από τα γράμματα. 

 Επειδή μπορεί να έχετε συναντήσεις με ανθρώπους από όλο τον κόσμο - Οι βιντεοδιασκέψεις είναι 
φθηνότερες από τις πτήσεις και μπορείτε να συμμετάσχετε στη συνάντηση ακόμα και κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ή νωρίς το πρωί. 

 Επειδή πρέπει να παρακολουθείτε όλα τα χρήματα και τα αποτελέσματά σας. Ο ευκολότερος 
τρόπος να γίνει αυτό δεν είναι πια υπολογιστής και κομμάτια χαρτιού - τώρα χρησιμοποιούμε το 
Excel. 

 Επειδή μπορείτε να προσεγγίσετε τους συναδέλφους σας από άλλη πόλη, χώρα ή ακόμα και 
ήπειρο μέσω του Skype ή του Hangouts, το οποίο είναι εντελώς δωρεάν! 

 Γιατί τώρα χρησιμοποιούμε όλες τις εφαρμογές και οι άνθρωποι το χρειάζονται, καθώς 
διευκολύνουν τη ζωή τους και μπορούν να πάρουν το προϊόν σας παντού. 

 Συνολικός αριθμός εφαρμογών κινητού που λήφθηκαν το 2017: 197 δισεκατομμύρια (μια 
πρόβλεψη) (Statista). 

 Ο συνολικός αριθμός λήψεων εφαρμογών iOS το 2016 - 25+ δισεκατομμύρια (Πηγή: App Annie) 

Τι είναι σημαντικό να γνωρίζετε: 

• Μην ξεκινήσετε με την τεχνολογία, ξεκινήστε με τους ανθρώπους! 

Εάν οι εργαζόμενοί σας κατανοήσουν τη μεγάλη εικόνα της επιχείρησης και το όραμά της για το μέλλον, 
μπορούν να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν ευκολότερα την ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. 
Πρώτα απ 'όλα, εξηγήστε σε σας ποια είναι η νέα τεχνολογία και γιατί είναι σημαντικό, μετά από αυτή 
την εφαρμογή της τεχνολογίας. 

• Κατανόηση της τεχνολογίας. 
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Δώστε στον εαυτό σας και το χρόνο του υπαλλήλου σας να μάθει νέο λογισμικό, εφαρμογή ή τρόπο 
εκτέλεσης εργασιών. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος και να είναι στην αρχή βαρετό ή απογοητευτικό, αλλά 
θα φτάσετε εκεί και θα είστε περήφανοι για τον εαυτό σας ότι το κάνατε. Η τεχνολογία είναι εδώ για να 
μας βοηθήσει να μην κάνουμε τη ζωή μας πιο δύσκολη. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - Πού να πάτε και πώς να φτάσετε εκεί; Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία και βγείτε 
από την περιοχή ασφάλειας σας! 

 

 

 Βρείτε τον πελάτη σας (ίσως ο πελάτης σας είναι στη Γερμανία ή την Ιταλία;) 
 Βρείτε τις ανάγκες παντού (Ίσως κάτι ακόμα να λείπει στην Ισπανία ή την Ουγγαρία;) 
 Ελέγξτε όλα τα οικονομικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε άλλα μέρη καθώς θα ήταν 

πολύ φθηνότερο εκεί (πόλη, χώρα και ηπειρωτική χώρα) 

Η αποστολή της παγκοσμιοποίησης περιλαμβάνει τη βελτίωση της πρόσβασης στο διεθνές εμπόριο, αν 
και η εταιρεία είναι πολύ μικρή για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός της. Από την επιχειρηματική σκοπιά, 
μια επίδραση της παγκοσμιοποίησης είναι αυτή των διευρυμένων αγορών. Αυτό σημαίνει ότι μια 
επιχείρηση που είχε πωλήσει στο παρελθόν μόνο τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά, μπορεί να 
ξεκινήσει να πωλεί προϊόντα σε άλλες χώρες. 

Ένα παράδειγμα των διευρυμένων αγορών περιλαμβάνει την αυτοκινητοβιομηχανία. Mercedes, 
Volkswagen, η Ford πουλάνε παντού σε όλο τον κόσμο λόγω της παγκοσμιοποίησης. 

Μην φοβάστε την αποτυχία αυτός είναι ο τρόπος για να πετύχετε! Μη φοβάστε και κινηθείτε 
παγκόσμια! 

Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην παγκοσμιοποίηση έχει αναλυθεί εκτενώς και θα συνεχίσει να 
αναλύεται για τον απλό λόγο ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται ταχύτερα από ό, τι η παγκοσμιοποίηση. 
Έχουμε επιλέξει δύο ελαφρώς διαφορετικές ερμηνείες της παγκοσμιοποίησης: 

Η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται σε διαδικασίες που αυξάνουν τις παγκόσμιες ανταλλαγές εθνικών και 
πολιτιστικών πόρων. Οι πρόοδοι στην υποδομή των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανόδου του Διαδικτύου, αποτελούν μείζονα στοιχεία της 
παγκοσμιοποίησης, προκαλώντας περαιτέρω αλληλεξάρτηση των οικονομικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. 

Υπάρχει ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας κατά την επέκταση της εταιρείας σας σε διεθνές επίπεδο – σε 
όσο περισσότερες χώρες είναι η εταιρεία σας, τόσο πιθανοί πελάτες έχετε. 

Η πράξη της παγκοσμιοποίησης είναι επίσης μια εξαιρετικά ανταγωνιστική στρατηγική. Εάν είστε κάπου 
όπου οι ανταγωνιστές σας δεν είναι, αυτό είναι ένα σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Με απλά 
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λόγια, εάν θέλετε να αναπτυχθεί η επιχείρησή σας, πρέπει να θεωρήσετε την παγκοσμιοποίηση ως μια 
ρεαλιστική ευκαιρία. 

Φυσικά, μπορείτε να βρείτε ανθρώπους που θα πουν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ένα καλό βήμα, 
αλλά εσείς είστε εκείνος που κάνει την επιλογή. 

Για παράδειγμα, ορισμένοι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέες αγορές 
και πλούτο και προωθεί μεγαλύτερη πολιτισμική και κοινωνική ένταξη εξαλείφοντας τους φραγμούς. 
από την άλλη πλευρά, ορισμένοι επικριτές κατηγορούν την εξάλειψη των φραγμών για την υπονόμευση 
των εθνικών πολιτικών και πολιτισμών και την αποσταθεροποίηση των προηγμένων αγορών εργασίας 
προς όφελος χαμηλότερων μισθών σε άλλα μέρη. Ομοίως, ορισμένοι υποστηρικτές επισημαίνουν τις 
αυξανόμενες οικονομίες των φτωχών χωρών που επωφελούνται από τις εταιρείες εκεί για να 
ελαχιστοποιήσουν το κόστος. ορισμένοι επικριτές λένε ότι αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να 
μειώσουν το βιοτικό επίπεδο στις ανεπτυγμένες χώρες εξαλείφοντας τις θέσεις εργασίας. 

 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Γνωρίστε τον ΠΕΛΑΤΗ σας - χωρίς αυτούς δεν θα πετύχετε καθώς πρέπει να λάβουν την υπηρεσία ή το 
προϊόν σας! 

Από που είναι? 

Τι χρειάζονται; 

Πόσο χρονών είναι? 

Πόσα χρήματα μπορούν να δαπανήσουν στην αρχή; 

Θα προωθήσουν το προϊόν σας αν τους αρέσει; 

Θα το χρησιμοποιούν καθημερινά, μηνιαία ή ίσως μία φορά το χρόνο; 

Είναι μαθητές, εργαζόμενοι, οικογένειες, έφηβοι, ηλικιωμένοι ή ίσως μεγάλες επιχειρήσεις; 

Αν δεν ξέρετε πώς να αποκτήσετε περισσότερους πελάτες, θα σας δώσουμε κάποιες ιδέες: 

Βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επέκταση της βάσης πελατών σας, ενδεχομένως να μειώσετε 
ακούσια την εστίασή σας - και με αυτό, χάνοντας το σήμα με πιθανούς νέους πελάτες. Εάν στηρίζετε 
την επιχείρησή σας με τον ίδιο τρόπο που έχετε πάντα κάνει, δεν αποτελεί έκπληξη ότι έχετε πρόβλημα 
να προσεγγίσετε νέους πελάτες. 

Δημιουργήστε ένα "χάρτη σχέσεων" 

Δημιουργήστε έναν "χάρτη σχέσεων", ο οποίος θα ταιριάζει με τις ισχυρότερες σχέσεις σας με τις 
περιοχές όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Αυτός ο χάρτης θα σας 
βοηθήσει να στρέψετε προς την κατεύθυνση του ποιους πρέπει να προσεγγίσετε, προκειμένου να 
αξιοποιήσετε τις πιθανές βάσεις πελατών. 
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Μιλήστε σε μια εκδήλωση ή διοργανώστε μια συνάντηση βιομηχανίας 

Έχετε άφθονες γνώσεις στον τομέα σας - γιατί να μην εμπλακείτε στην κοινότητα; Μοιραστείτε την 
εμπειρία σας και συμμετέχετε στον κλάδο σας σε τοπικό επίπεδο, θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε 
τις συνδέσεις σας, καθώς και τη φήμη σας ως ηγέτης της βιομηχανίας σας. 

Δοκιμάστε να προσφέρετε δωρεάν δοκιμές, προϊόντα, υπηρεσίες σε νέους πελάτες 

Μια άλλη πρακτική τακτική για την απόκτηση νέων πελατών; Προσφέρετε δωρεάν δοκιμή του 
προϊόντος σας. "Οι δωρεάν δοκιμές είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την αγορά, αφού προσελκύουν 
νέους πελάτες και συγκεντρώνουν καλές κριτικές και μαρτυρίες", λέει ο Souny West της CHiC Capital. 

 

Μπορούν οι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ να σας βοηθήσουν; Ναι μπορούν! Λοιπόν, μην τους φοβάστε, αλλά να είστε 
αρκετά ισχυροί για να τους χτυπήσετε! 

Χρησιμοποιήστε τους ανταγωνιστές σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αγορά, τον πελάτη, 
τις προσφορές και τις αλλαγές στον τομέα σας. 

Κοιτάζοντας ποιος μιλάει για τους ανταγωνιστές σας μπορεί να σας δώσει απίστευτη εικόνα για το ποιοι 
τύποι πελατών χρησιμοποιούν παρόμοια προϊόντα με τα δικά σας. Αν το προϊόν σας προσθέτει 
περισσότερη αξία, δεν υπάρχει κανένας λόγος που δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά με αυτά 
τα άτομα και να προσφέρετε μια δωρεάν δοκιμή για εναλλαγή. Το Facebook σάς επιτρέπει να 
πληρώσετε $ 1 για να στείλετε ένα μήνυμα σε έναν μη φίλο, μπορείτε να στείλετε ένα τιτίβισμα σε 
κάποιον, να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω του ιστολογίου του ή αν μπορείτε να πάρετε έναν αριθμό 
τηλεφώνου, να τους καλέσετε. Ο ανταγωνισμός σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο είναι είτε άμεσος είτε 
έμμεσος για οποιαδήποτε νέα ή εγκατεστημένη εταιρεία. Ακόμη και αν έχετε ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία που είναι εξ ολοκλήρου εξειδικευμένη ή μοναδική, είναι αδύνατο να μην αντιμετωπίσετε 
κάποιο ανταγωνισμό. 

Μόλις δημιουργηθεί μια επιχείρηση και εισέλθει στην αγορά, το κλειδί για την επιτυχία θα αποτελέσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τι κάνει την επιχείρησή τους καλύτερη από τις επιχειρήσεις άλλων 
ανθρώπων και ποια είναι η USP τους; Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαφοροποιήσετε τον εαυτό 
σας. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση εκκίνησης σόδας δεν πρέπει να αποθαρρύνεται από εταιρείες 
όπως η Coca Cola αν έχουν το δικό τους USP. Μια μικρή εταιρία σόδα που προσφέρει φυσικά συστατικά 
και το branding ειδικά προς τα παιδιά δεν θα αντιμετωπίσει τον άμεσο ανταγωνισμό μιας τεράστιας 
εταιρείας επειδή έχει USP. Αυτό είναι το κλειδί για την είσοδο σε μια πολυσύχναστη αγορά - τι έχετε να 
προσφέρετε που σας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα; 

Μην φοβάστε τις άλλες νέες επιχειρήσεις! Διότι: 

 Μαντεύουν, ελέγχουν και μαθαίνουν όπως και εσείς ... έτσι να είστε γρηγορότεροι! 
 Πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν και πεθαίνουν ... Δεν θα το κάνετε! 
 Μερικοί απέκτησαν κέρδη και σταμάτησαν να καινοτομούν ... Ξέρετε ότι η καινοτομία είναι το 

κλειδί! 
 Οι αγορές μπορούν να υποστηρίξουν πολλούς παίκτες ... Και παίζετε τόσο καλά, ώστε να σας 

υποστηρίξουν! 
 Έχουν επίσης προβλήματα και προβλήματα ... αλλά για εσάς είναι πρόκληση και κίνητρο! 
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Κεφάλαιο Νο. 5 

 

“Ιατρική Χρήση των θεραπευτικών φυτών” 

 

 

Βιογνώση 
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Διδακτική Ενότητα 1: Τα θεραπευτικά φυτά από την 
αρχαιότητα στον τελικό χρήστη (Ιπποκράτης, Θεόφραστος 
Γαληνός και άλλοι) 

• Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται: η χρήση των βοτάνων στην θεραπεία των ασθενειών όπως έχει 
καταγραφεί στο πέρασμα των χιλιετιών, η εργασία διασήμων θεραπευτών από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, καθώς και οι πιο σημαντικές θεωρίες της εναλλακτικής θεραπείας σήμερα. 

• Περιγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 

 Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να προσδιορίζει τους όρους, το θεραπευτικό φυτό και τη θεραπευτική χρήση των βοτάνων  
2. Να συζητά όρους που σχετίζονται με την χρήση των θεραπευτικών φυτών από ιστορικής 

άποψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
3. Να κατατάσσει τις διαφορές ανάμεσα στις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις 

εναλλακτικές θεραπείες 

 Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
2. Να επειδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 
3. Να εκτελεί έρευνα μέσω αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει πληροφορίες από άλλες 

ηλεκτρονικές πηγές 
4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα πληροφορία για την βελτίωση του 

επαγγελματικού του επιπέδου 
5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα  
6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 
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Τα θεραπευτικά φυτά από την αρχαιότητα στον τελικό χρήστη (Ιπποκράτης, Θεόφραστος Γαληνός και 
άλλοι) 

Οι διαθέσιμες πηγές για τη μελέτη και την κατανόηση της χρήσης των φαρμακευτικών φυτών (καθώς 
και των θρεπτικών συστατικών τους, αλλά και των τοξικών ουσιών τους), δια μέσου των αιώνων, είναι 
οι αρχαιολογικές καταγραφές και τα γραπτά αρχεία. Ακόμη και στη μυθολογία συναντάμε αναφορές 
φυτικών θεραπειών. Ως δάσκαλος της βοτανικής ιατρικής, θεωρείται ο Κένταυρος Χείρων, ο οποίος 
ζούσε στο Πήλιο και δίδαξε τον θεό της Ιατρικής, Ασκληπιό. 

 

Ο Απόλλωνας παραδίδει τον Ασκληπιό στον Χείρωνα. Goltzius, Hendrick, 1590, γκραβούρα, Haarlem, Μουσείο 
Teylers, KG 02499 

Είναι αξιοσημείωτες οι αναφορές που υπάρχουν στα ομηρικά έπη, σχετικά με τη χρήση βοτάνων είτε 
για θεραπευτικούς σκοπούς, ή ως δηλητήρια. Στην Ιλιάδα, όταν ο Άρης τραυματίζεται από τον Διομήδη, 
ο Δίας καλεί τον ιατρό Παίωνα, ο οποίος έδωσε στον θυμωμένο Άρη γάλα σύκου. Στην Οδύσσεια 
αναφέρεται το «νηπενθές», που έλαβε η Ελένη από την Αίγυπτο και το έδωσε στον Τηλέμαχο για να 
ξεχάσει, και για να μην λυπάται για την παρουσία των μνηστήρων στο σπίτι του πατέρα του. Η μάγισσα 
Κίρκη, η οποία γνώριζε πολλά για τα βότανα και την φαρμακευτική τους επίδραση, χρησιμοποίησε 
μαγικά ποτά και έκανε τους συντρόφους του Οδυσσέα να λησμονήσουν την αποστολή τους. Ο Ερμής 
έδωσε στον Οδυσσέα το «μώλυ» για να μπορέσει να αντισταθεί στη δράση των μαγικών ποτών της 
Κίρκης (Skaltsa E., 2001). 

Η ιστορία της εθνοφαρμακολογίας χρονολογείται αιώνες πίσω. Η πρώτη γραπτή αναφορά για τη 
συλλογή φυτών για θεραπευτικούς σκοπούς μεταφράστηκε από την σφηνοειδή γραφή και αποδόθηκε 
στους Σουμέριους, το 4000 π.Χ. Άλλες γραπτές αναφορές ανακαλύφθηκαν στην Κίνα, στη Μεσοποταμία 
(3000 π.Χ.) και στην Αίγυπτο (2500 π.Χ.). Η πρώτη "Βοτανική" γράφτηκε στην Κίνα το 2700 π.Χ. Οι 
Κινέζοι θεραπευτές χρησιμοποίησαν 365 φαρμακευτικά φυτά. Ένας αιγυπτιακός πάπυρος που 
χρονολογείται περίπου στο 1700 π.Χ. αναφέρει πολλά κοινά βότανα που χρησιμοποιούνται στην 
ιατρική. Στην εποχή του Ραμσή III, η κάνναβη χρησιμοποιήθηκε για τις οφθαλμικές παθήσεις, το 
εκχύλισμα παπαρούνας χρησιμοποιήθηκε για να ηρεμίσει το κλάμα των μωρών, και το σκόρδο ήταν 
γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες (Benedum J., Loew D., Schiler H. 2006). 
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Ο Ιπποκράτης, γνωστός ως ο «πατέρας της ιατρικής», γεννήθηκε στην Κω γύρω στο 460 π.Χ. Θεωρείται 
μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της ιατρικής. Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος 
μελέτησε την ανθρώπινη φύση, το σώμα και τη λειτουργία του, αλλά και την επίδραση του κλίματος και 
του περιβάλλοντος στην υγεία. Ο Ιπποκράτης επηρεάστηκε από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, οι 
οποίοι πίστευαν ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: φωτιά, νερό, αέρα και γη, που 
σχετίζονται επίσης και με τις βασικές ιδιότητες του θερμού, του κρύου, του ξηρού ή του υγρού, όπως 
και με τις τέσσερις εποχές. Κατηγοριοποίησε τα τρόφιμα και τα βότανα σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά τους - ζεστό, κρύο, ξηρό ή υγρό, και πίστευε ότι διατηρείται η υγεία ενός οργανισμού 
όταν οι ιδιότητες αυτές βρίσκονται σε ισορροπία.  

                 

Γκραβούρα του Peter Paul Rubens, 1638                 Άγαλμα του Ιπποκράτη στη Λάρισα 

Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε τα φυτά και τα βότανα για ιατρικές εφαρμογές, διότι πίστευε στη 
θεραπευτική δύναμη της φύσης. Από τα περίπου 256 φυτά που χρησιμοποίησε, πολλά εξακολουθούν 
ακόμα να είναι βασικά υλικά για την παρασκευή των σύγχρονων φαρμάκων (Totelin L., 2009). 

Ο Θεόφραστος θεωρείται ο ιδρυτής της βοταντολογίας. Γεννήθηκε το 372 π.Χ. στην Ερεσό της Λέσβου, 
ήταν μαθητής του Πλάτωνα και μετά το θάνατό του, ακολούθησε τον Αριστοτέλη, καθώς τον εκτιμούσε 
ιδιαιτέρως. Όταν το 323 π.Χ. ο Αριστοτέλης κατηγορήθηκε για ασέβεια και αναγκάστηκε να φύγει στη 
Χαλκίδα, έδωσε τη βιβλιοθήκη του στον Θεόφραστο και του ανέθεσε την καθοδήγηση της 
Περιπατητικής Σχολής. Ο Θεόφραστος παρέμεινε στην σχολή για 35 χρόνια και κατά το διάστημα αυτό 
δίδαξε, αλλά άφησε και πολλά χειρόγραφα. Δυστυχώς μόνο δύο έργα βοτανολογίας έχουν επιβιώσει 
από ολόκληρο το επιστημονικό του έργο, εκ των οποίων, το πρώτο (χρονολογικά) έχει τίτλο «Περί 
φυτών αιτιών». Στο έργο του, ο Θεόφραστος συνδύασε την εμπειρική γνώση και τη φιλοσοφική σκέψη 
(από άποψη μεθοδολογίας). Οι βασικές αρχές που ακολουθήθηκαν για τη μελέτη των φυτών, άνηκαν 
στον Αριστοτέλη, αλλά ο Θεόφραστος διατύπωσε τις βασικές έννοιες της βοτανολογίας και περιέγραψε 
τα μέρη των φυτών με έναν πολύ λεπτομερή και συγκεκριμένο τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 
φύλλα και στις ρίζες. Το έργο του Θεόφραστου δεν αφορά μόνο τη βοτανολογία, αλλά και τη 
φυτοθεραπεία, διότι αναφέρεται επίσης στις φαρμακευτικές τους χρήσεις (Loeb Classical Library 1980). 
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Περί φυτών ιστορία, 1549 

Μεταξύ των πρόδρομων της φυτοθεραπείας, μπορεί να αναφερθεί ο Ηρακλείδης ο Ταραντινός, ένας 
διάσημος αρχαίος ιατρός, ο οποίος έδρασε τον 1ο αιώνα π.Χ. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους της ιατρικής σχολής των εμπειρικών, και ο Γαληνός τον ονόμασε Ηρακλείδη ο εμπειρικός. 
Χρησιμοποιούσε φυτά, ειδικά το όπιο, το πιπέρι και το βάλσαμο, και αναφέρεται ότι είχε πειραματιστεί 
με την παρασκευή αντιδότων κατά δηλητηριωδών φυτών (κώνειο, υοσκύαμος, κλπ.). 

Ως ο μεγαλύτερος φαρμακολόγος της αρχαιότητας θεωρείται ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης (40-90 μ.Χ.), ο 
οποίος ήταν σημαντικός ιατρός, φαρμακολόγος και βοτανολόγος από την Ανάζαρβο της Κιλικίας, έμεινε 
γνωστός για το πεντάτομο έργο του «Περὶ ὕλης ἰατρικῆς», που επηρέασε την φαρμακολογία μέχρι το 
1600 μ.Χ.. Από τα πρώτα χρόνια της δράσης του, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την μελέτη των φυτών και 
των βοτάνων, και στο τέλος των ιατρικών του σπουδών διερεύνησε τις φαρμακολογικές ιδιότητες 
πολλών φυτών, ακολουθώντας τον ρωμαϊκό στρατό στις διάφορες μεσογειακές χώρες. Ο Διοσκουρίδης 
κατέγραψε περισσότερες από 1.000 φαρμακευτικές ουσίες, η πλειοψηφία των οποίων προερχόταν από 
φυτά. Γνώριζε τις ιδιότητες του μανδραγόρα, τη θεραπευτική του αξία και τη χρησιμότητά του ως προ-
φαρμακευτική αγωγή και ως ναρκωτικό (Scarborough J., 1982). 
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Διοσκουρίδης Περὶ ὕλης ἰατρικῆς Ισπανία 12ος 13ος αιώνας 

Επίσης, παρατήρησε και περιέγραψε το φαινόμενο του αλλεργικού σοκ, που προκαλείται από τη χρήση 
ενός φαρμάκου. Η επίδραση του έργου του εκτείνεται, τουλάχιστον έως την περίοδο της Αναγέννησης, 
και γενικά εκτιμάται ότι οι μέθοδοι παρατήρησης του Διοσκουρίδη αποτέλεσαν ισχυρές βάσεις για την 
εξέλιξη της φαρμακολογικής επιστήμης. 

Ο Κλαύδιος Γαληνός (Πέργαμος, 129-Ρώμη, 199) ασχολήθηκε με τους περισσότερους κλάδους της 
ιατρικής. Όπως ο Ιπποκράτης, έτσι και ο Γαληνός πίστευε ότι τα τέσσερα υγρά του σώματος: αίμα, 
κίτρινη χολή, μαύρη χολή και φλέγμα, ήταν κρύα ή ζεστά, υγρά ή ξηρά. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
μια ασθένεια, έπρεπε να επιλεγεί η "αντίστροφη" θεραπεία, της ίδιας έντασης. Έτσι, οι ασθένειες που 
ανήκαν στις ζεστές και υγρές στον τρίτο βαθμό, αντιμετωπίζονταν με ψυχρή και ξηρή θεραπεία στον 
τρίτο βαθμό. Εάν ο ασθενής ήταν κρύος και έπασχε από καταρροή, τα φάρμακα και τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνταν τα θέρμαιναν και τα στέγνωναν. Με την εξισορρόπηση των χυμών, το σώμα 
επέστρεφε σε μία υγιή "ουδέτερη" κατάσταση. 

 

Τοιχογραφίες που δείχνουν τον Γαληνό και τον Ιπποκράτη, 12ος αιώνας, Anagni Ιταλία 
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Ο Κλαύδιος Γαληνός μελέτησε τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων και παρήγαγε ποικίλα σύνθετα 
φαρμακευτικά σκευάσματα, γνωστά στη βιβλιογραφία ως «γαληνικά» και η αντίστοιχη φαρμακοτεχνία 
ονομάζεται «γαληνική φαρμακευτική». 

Ο Άβικενας (980-1037), διάσημος μουσουλμάνος φιλόσοφος και ιατρός, θεωρείται ο πιο συστηματικός 
εκπρόσωπος της ισλαμικής φιλοσοφίας. Η ιατρική άποψη του Άβικενα βασίζεται επίσης στη θεωρία των 
4 υγρών του Ιπποκράτη. Το διασημότερο από τα περίπου εκατό βιβλία που έγραψε είναι «Οι Πυλώνες 
της Ιατρικής», το οποίο υπήρξε σημείο αναφοράς για την ιατρική επιστήμη ανά τους αιώνες. Σε αυτό το 
βιβλίο περιγράφονται 764 απλά φάρμακα και οι φαρμακευτικές τους ιδιότητες, με βάση τους κινδύνους 
που ανέφεραν ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός, και άλλοι αραβικής και ινδικής καταγωγής. 

Στο Βυζάντιο διέπρεψε ο πρωτοπόρος φαρμακοποιός Νικόλαος Μυρεψός (1222 - 1255 μ.Χ.) ο οποίος 
ήταν βοτανολόγος και γιατρός της αυλής του Ιωάννη Βατάτζη, αυτοκράτορα της Νίκαιας (13ος αι.). Ήταν 
βαθιά εξοικειωμένος με τις φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών, και ήταν ο συγγραφέας του έργου 
"Δυνάμερον", που περιλαμβάνει 2656 ιατρικές συνταγές. Σε αυτό το έργο, καταγράφηκαν οι πρώτες 
ύλες, οι προπαρασκευαστικές μέθοδοι, οι τρόποι δοσολογίας, οι αναλογίες και τα υποκατάστατα. 
Επίσης, προσπάθησε να δημιουργήσει ορολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των 
αιώνων από τους ευρωπαίους φαρμακοποιούς. Εώς τον 18ο αιώνα αποτέλεσε τον επίσημο 
φαρμακευτικό κώδικα στο Δυτικό κόσμο, και το επίσημο εγχειρίδιο της ιατρικής σχολής του Παρισιού 
(Marketos S. 2008). 

Ο Παράκελσος (1493-1541), ένας ερασιτέχνης αλχημιστής, ήταν γιος ιατρού από τον οποίο και πήρε τα 
πρώτα του μαθήματα. Στη συνέχεια σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ήταν μελετητής 
της πλατωνικής φιλοσοφίας και της αλχημείας, και ταξίδεψε στην Αίγυπτο, τους Αγίους Τόπους, στην 
Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη, αναζητώντας τη γνώση των αλχημιστών. Ήταν διορατικός, 
καινοτόμος και επαναστατικός για την εποχή του. Αντιτάχτηκε σε παραδοσιακούς συγγραφείς όπως ο 
Γαληνός και ο Αβικένας, και ήταν οπαδός των Ερμητικών, Νεοπλατωνικών και Πυθαγορικών 
φιλοσοφιών. Εξέφραζε την άποψη, ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία των μεταλλικών στοιχείων στο 
σώμα και ότι οι ασθένειες μπορούν να θεραπευτούν με τη χρήση των χημικών ουσιών. Η βασική ιδέα 
ήταν ότι οι ζωτικές διαδικασίες είναι χημικής φύσεως, και ότι η αντιμετώπιση των ασθενειών εξαρτάται 
από την ισορροπημένη σύνθεση των υγρών, που θα μπορούσε να αποκατασταθεί με τη χρήση των 
κατάλληλων φαρμάκων. Για το λόγο αυτό, ο Παράκελσος, έδωσε μεγάλη σημασία στην προετοιμασία 
των φαρμάκων, στη μελέτη των οποίων αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του, συνδυάζοντας τις 
πειραματικές παρατηρήσεις με τις αντιλήψεις των αλχημιστών. Χρησιμοποίησε φυτά για τις θεραπείες 
και τα πειράματά του, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων του, και βοήθησε στην ανακάλυψη των 
θεραπευτικών ιδιοτήτων πολλών φυτών. Επίσης, εισήγαγε στην ιατρική τα βάμματα και τα εκχυλίσματα 
(Skaltsa Ε., 2005). 

Ο γερμανός ιατρός Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), που θεωρείται ο πατέρας της 
ομοιοπαθητικής, ήταν σπουδαστής της θεωρίας του Παράκελσου. Ο Hahnemann, διεξάγοντας 
πειράματα τον εαυτό του, παρατήρησε ότι ο φλοιός της κιγχόνης προκαλεί πυρετό, και είναι γνωστό ότι 
αποτελεί θεραπεία κατά της ελονοσίας. Θεωρούσε επίσης ότι ο λόγος που ο φλοιός της κιγχόνης 
θεραπεύει τους διαλείποντες πυρετούς είναι η ικανότητα να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα σε υγιείς 
οργανισμούς. Για έξι χρόνια, πειραματίστηκε με άλλα φάρμακα, καταγράφοντας τα συμπτώματα που 
δημιούργησαν σε υγιή άτομα και με αυτόν τον τρόπο καθιέρωσε την Ομοιοπαθητική. 
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               Φλοιός κιγχόνης                                Christian Friedrich Samuel Hahnemann 

Συγκέντρωσε επίσης στοιχεία της τοξικολογίας, γνωστά από το παρελθόν, καθώς γνώριζε λατινικά, 
ελληνικά, αραβικά, αγγλικά και γαλλικά. Οι γνώσεις αυτές ήταν τα θεμέλια της Materia Medica 
(Φαρμακολογία) της Ομοιοπαθητικής. Η ομοιοπαθητική φαρμακολογία περιέχει πολλές πληροφορίες 
σχετικά με τις ιδιότητες των φυτών, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σύμφωνα με τις αρχές της 
ομοιοπαθητικής. Η μελέτη της δράσης ενός φυτού, ήταν η αιτία της δημιουργίας και της 
συστηματοποίησης ενός νέου θεραπευτικού συστήματος. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα προέρχονται 
από τα φυτά αλλά όχι όλα. Σε αντίθεση με την ομοιοπαθητική, η φυτοθεραπεία χρησιμοποιεί 
αποξηραμένα φυτικά υλικά ή εκχυλίσματα από μέρη των φυτών, σε συγκεκριμένες δόσεις για να 
θεραπεύσει τα συμπτώματα της ασθένειας με παρόμοιο τρόπο με αυτόν της συμβατικής ιατρικής. Η 
χρήση βοτανικών φαρμάκων με μη επιστημονική ή επιστημονική προσέγγιση για τη θεραπεία και 
πρόληψη ασθενειών είναι γνωστή ως (ορθολογική) φυτοθεραπεία. 

Η ομοιοπαθητική δεν είναι το μόνο θεραπευτικό σύστημα που προέρχεται από τη φυτοθεραπεία. Η 
γεμμοθεραπεία του Pol Henri, που ανακαλύφθηκε από τον ίδιο το 1965, αποτελεί ένα εκλεπτυσμένο 
πεδίο φυτοθεραπείας. Σε αντίθεση με τη φυτοθεραπεία όπου γίνεται χρήση του ώριμου βοτάνου, η 
γεμμοθεραπεία χρησιμοποιεί μόνο φυτικά υλικά που ακόμα αναπτύσσονται, δηλαδή φυτικούς 
εμβρυικούς ιστούς, όπως νεαρές ρίζες, οφθαλμούς, σπόρους κλπ. Οι φυσικοί αυτοί ιστοί είναι πλούσιοι 
σε αυξητικούς παράγοντες, όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και φυτοορμόνες, συστατικά τα οποία δεν 
απαντώνται πάντα στο ώριμο φυτό. 

Οι θεραπείες με την χρήση των ανθέων αρχικά ανακαλύφθηκαν και εφαρμόστηκαν από τον Άγγλο ιατρό 
Edward Bach (1930). Ο αρχικός αριθμός που καταγράφτηκε από τον Bach έχει αυξηθεί από άλλους 
θεραπευτές. Είναι φάρμακα κατασκευασμένα από άνθη φυτών, θάμνους ή δέντρα. Ανακουφίζουν τους 
ανθρώπους από συναισθηματικές αναταραχές όπως φόβο, πανικό, άγχος, κατάθλιψη, ανασφάλεια, 
έλλειψη αυτοπεποίθησης, ζήλια κλπ. Βασίζονται στη θεωρία, ότι κάθε αρνητική φυσική ή ψυχική 
κατάσταση επηρεάζει το αμυντικό σύστημα ενός οργανισμού, και επομένως γίνεται ευάλωτος σε 
λοιμώξεις και ασθένειες. Συνεπώς, το φάρμακο επιλέγεται με βάση τον χαρακτήρα, τη διάθεση και τα 
συναισθήματα που προκαλούν δυσαρμονία στο άτομο. 

Παρόλο που η ιστορία της φυτοθεραπείας είναι ουσιαστικά πανομοιότυπη με την ιστορία της 
φαρμακευτικής, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά αρχίζει μια μικρή παρακμή 20-30 ετών, 
όπου κυριαρχεί η «χημική επανάσταση» στην ιατρική. Εκείνη τη χρονική περίοδο, το ενδιαφέρον της 
επιστημονικής κοινότητας στράφηκε προς τα χημικά παρασκευάσματα και παραμελήθηκε η 



193 

 

φυτοθεραπεία. Όμως, σήμερα, αναγνωρίζονται τα οφέλη της φυτοθεραπείας και η έλλειψη 
παρενεργειών από τα φυτοθεραπευτικά σκευάσματα, συγκριτικά με τα χημικά φάρμακα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα, συνεχώς περισσότεροι επιστήμονες να αναγκάζονται να αναζητήσουν τις φυσικές λύσεις 
που προσφέρει η φυτοθεραπεία. Γι’ αυτό πιστεύεται ότι τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει άνθηση της 
φυτοθεραπείας και θα ανακτήσει τη θέση της ανάμεσα στις επιστήμες. 
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Διδακτική Ενότητα 2: Εθνοβοτανική χρήση και σύγχρονη 

φυτοθεραπεία 

 Περίληψη  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται: ο κύριος σκοπός της εθνοφαρμακολογίας, ο οποίος  είναι η μελέτη 
των δημοφιλών θεραπειών, ο ορισμός της παραδοσιακής βοτανικής θεραπευτικής, οι κυριότερες αρχές 
της φυτοθεραπείας, όπως επίσης η εφαρμογή της φαρμακογνωσίας και της φυτοχημείας στην 
ανάπτυξη νέων φαρμάκων βοτανικής προέλευσης.  

 Περγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 

 Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να κατανοεί τις διαφορές ανάμεσα στην εθνοβοτανική, παραδοσιακή βοτανοθεραπεία και 
την σύγχρονη φαρμακολογία 

2. Να εξηγεί τις βασικές αρχές της σύγχρονης εφαρμοσμένης φυτοθεραπείας 
3. Να αναγνωρίζει διάφορους τύπους βοτανικών φαρμάκων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

τους 

 Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
2. Να επειδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 
3. Να εκτελεί έρευνα μέσω υπολογιστή και να αποκτά πληροφορίες από άλλες ηλεκτρονικές 

πηγές 
4. Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθήσα πληροφορία για τη βελτίωση του 

επαγγελματικού του επιπέδου 
5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα  
6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

 



Τα πρώτα ευρήματα φαρμακευτικής χρήσης των φυτών από πρωτόγονους πολιτισμούς βασίστηκαν σε 
τυχαία παρατήρηση της συμπεριφοράς των ζώων. Είναι γνωστό από τις παρατηρήσεις, ότι όταν ένα 
ζώο είναι άρρωστο, επιλέγει το κατάλληλο βότανο ως φάρμακο, βασισμένο στο ένστικτό του. Με το 
πέρασμα των αιώνων οι καταγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη μυθολογία, αλλά αποτέλεσαν και 
τη βάση στην οποία στηρίχτηκαν οι πρώτες καταγραφές, και τα πρώτα βιβλία φυτοθεραπείας. Έτσι, 
δημιουργήθηκε μια φυτοθεραπευτική παράδοση που φτάνει έως και τις μέρες μας, όπου 
εξακολουθούν να υπάρχουν παραδοσιακοί θεραπευτές που κατέχουν γνώσεις που έχουν μεταφερθεί 
από γενιά σε γενιά. Αλλά με την πρόοδο των επιστημών, προέκυψε η ανάγκη επιστημονικής απόδειξης 
της ήδη υπάρχουσας παραδοσιακής γνώσης. 

Εθνοφαρμακολογία 

Στη σύγχρονη ιατρική, ο όρος Εθνοφαρμακολογία περιγράφει την ειδικότητα της φαρμακευτικής, και 
ειδικότερα της φαρμακολογίας, που ασχολείται με την διεξοδική έρευνα των βιολογικά ενεργών 
ουσιών, που παρατηρούνται ή χρησιμοποιούνται από διάφορους λαούς, στο πλαίσιο της 
παραδοσιακής τους κουλτούρας (Bruhn & Holmstedt, 1981). 

 

Περιοδικό Εθνοφαρμακολογίας Τεύχος 210. 

Ο όρος Εθνοφαρμακολογία αναφέρεται το 1967 από τον Έφρον. Η εθνοφαρμακολογία, αν και είναι μια 
ειδικότητα της φαρμακευτικής, είναι μια ευρεία επιστήμη, επειδή για να εκπληρώσει το σκοπό της, 
χρησιμοποιεί εκτός από τη φαρμακολογία, και διάφορες μεθόδους και τεχνικές από άλλες επιστήμες, 
όπως η βοτανική, η φαρμακολογία, η γνωστική ανθρωπολογία, η γλωσσολογία, η επικοινωνιολογία, η 
κοινωνιολογία και η βιοστατιστική. 

Σκοπός της Εθνοφαρμακολογίας είναι η μελέτη των δημοφιλών θεραπειών με στόχο την παροχή της 
φυσικής πρώτης ύλης στο εργαστήριο, από την οποία θα αναπτυχθεί το νέο φάρμακο. Για το σκοπό 
αυτό, οι εθνοφαρμακολόγοι επισκέπτονται τους τοπικούς πληθυσμούς και χρησιμοποιούν 
ανθρωπολογικές, χημικές και βοτανικές μεθόδους για την αναζήτηση των πρώτων υλών. 

Φαρμακευτικά φυτά: Παραδόσεις του παρελθόντος και φάρμακα του μέλλοντος 

Τα φυτά αποτελούν τη βάση των παραδοσιακών συστημάτων ιατρικής ανά τον κόσμο. Για χιλιάδες 
χρόνια το φυτικό βασίλειο παρέχει στην ανθρωπότητα φαρμακευτικές θεραπείες, όπως η Αγιουρβέδα 
στην Ινδία, η αρχαία ελληνική και κινεζική ιατρική, και άλλες. Παρόλο που οι θεραπείες με 
φαρμακευτικά φυτά βασίζονται στα εμπειρικά ευρήματα εκατοντάδων ή και χιλιάδων ετών, ορισμένες 
από τις θεραπευτικές ιδιότητες που αποδίδονται στα φυτά δεν επαληθεύονται. Η αναζήτηση νέων 
μορίων, σήμερα, έχει πάρει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία όπου η επιστήμη της εθνοβοτανικής και 
της εθνοφαρμακογνωσίας χρησιμοποιείται ως οδηγός, οδηγώντας τους χημικούς σε διάφορες πηγές 
και κατηγορίες ενώσεων. 



 

 

Όπως φαίνεται από τα περιοδικά, οι μελέτες για τα φυτικά φάρμακα αναφέρονται με διάφορα 
ονόματα, όπως φυτική ιατρική, φυτοϊατρική, φαρμακογνωσία και φυσικά προϊόντα. Ο όρος "φυσικά 
προϊόντα" συνήθως αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή προέρχονται από 
ζωντανούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων, των εντόμων, των 
μικροοργανισμών και των θαλάσσιων οργανισμών (Cox P.A 1997). 

 

Οι κάτοικοι ενός χωριού πυγμαίων κοντά στο Bikoro φτιάχνουν καλάθια, Περιοδικό της εθνοφαρμακολογίας 

 

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΑΣ-ΦΥΤΟΧΗΜΙΑΣ 

Η χρήση των φυτών για πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών, είναι ο παλαιότερος τύπος φαρμάκου 
στη γη. Η πρακτική της παραδοσιακής ιατρικής αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με τους πολιτισμούς της 
αρχαίας Ελλάδας, της Κίνας, της Ινδίας, της Αιγύπτου και άλλων περιοχών. Διαφορετικά είδη φυτών 
χρησιμοποιούνται ως φάρμακα στις διάφορες χώρες, και αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορετικών 
περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε χώρες με μακρά ιστορία και πολιτισμό, θεωρίες αιτιολογίας και 
παθολογίας, μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας με φυτικά φάρμακα ή άλλες μέθοδοι, διαμορφώθηκαν 
και καθιερώθηκαν σταδιακά πλήρη ιατρικά συστήματα. Για να διερευνηθούν πλήρως οι προληπτικοί 
και θεραπευτικοί μηχανισμοί των παραδοσιακών φυτικών φαρμάκων, είναι απαραίτητη η βαθιά 
κατανόηση των θεωριών στα αντίστοιχα ιατρικά συστήματα, στα οποία ανήκουν (Schultes R.E.1962). 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων για τη θεραπεία των ασθενειών τεκμηριώθηκε πριν από χιλιάδες 
χρόνια. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτόν τον πλανήτη εξακολουθεί να βασίζεται 
στην παραδοσιακή ιατρική (φαρμακευτικά φυτά και άλλα υλικά) για τις καθημερινές ανάγκες της 
φροντίδας της υγείας τους. 

Η εις βάθος γνώση των φυτικών θεραπειών στους παραδοσιακούς πολιτισμούς, αναπτύχθηκε κατά τη 
διάρκεια των αιώνων, έπειτα από δοκιμές και λάθη. Οι σημαντικότερες θεραπείες μεταφέρθηκαν 
προσεκτικά και προφορικά από τη μια γενιά στην άλλη. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η παραδοσιακή ιατρική αναφέρεται σε 
πρακτικές, προσεγγίσεις, γνώσεις και πεποιθήσεις που περιλαμβάνουν φάρμακα που προέρχονται από 
φυτά, ζώα, ή μεταλλικά στοιχεία, πνευματικές θεραπείες, χειρωνακτικές τεχνικές και ασκήσεις, που 
εφαρμόζονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό για τη θεραπεία, τη διάγνωση και την πρόληψη 
ασθενειών, ή τη διατήρηση του ευ ζην. Εάν το υλικό που χρησιμοποιείται είναι φυτικής προέλευσης, 
τότε ονομάζεται παραδοσιακή φυτική ιατρική (Π.Φ.Ι.). 

Η σύγχρονη αλλοπαθητική ιατρική έχει τις ρίζες της στην αρχαία ιατρική και, όπως ήδη συμβαίνει, στο 
μέλλον πιθανότατα θα ανακαλυφθούν και θα εμπορευματοποιηθούν πολλά σημαντικά νέα φάρμακα, 
ακολουθώντας τις παραδοσιακές γνώσεις και εμπειρίες. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα 
παραδοσιακά φάρμακα ίσως να μην κατανοούν το επιστημονικό σκεπτικό πίσω από αυτά, αλλά στις 



 

 

μέρες μας υπάρχει κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Γι’ αυτό το 
λόγο οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις φυσικές θεραπευτικές δυνάμεις των φυτών 
και τις δυνατότητές τους ως πολύ-λειτουργικές χημικές ουσίες για τη θεραπεία περίπλοκων 
προβλημάτων υγείας. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ο σημαντικότερος φαρμακευτικός κλάδος και πρόγονος όλων των 
σημερινών φαρμακευτικών κλάδων ήταν η φαρμακογνωσία. 

Η φαρμακογνωσία καθορίστηκε για πρώτη φορά ως φαρμακευτική αρχή το 1815 από τον Seidler. Ο 
ορισμός της φαρμακογνωσίας (που προέρχεται από την ελληνική λέξη φάρμακο και τη λέξη γνώση), 
είναι η επιστήμη των βιογενών ή των προερχόμενων από φυσικά υλικά φάρμακα και δηλητήρια. 

Η φαρμακογνωσία ασχολείται με όλα τα φαρμακευτικά φυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τα 
οποία παράγονται πολύπλοκα μίγματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ακατέργαστα βότανα 
(θρυμματισμένη φυτική ουσία) ή ως εκχυλίσματα (φυτοθεραπεία), καθαρών ενώσεων όπως η 
διγοξίνη, και τρόφιμα με πρόσθετα οφέλη για την υγεία μόνο στο πλαίσιο της πρόληψης 
(τροφοθεραπευτικά). 

Υπάρχουν τρεις τύποι φαρμάκων που προέρχονται από φυτά: 

• Φυτικά φάρμακα που προέρχονται από συγκεκριμένα μέρη φαρμακευτικών φυτών, π.χ. Hypericum 
perforatum 

• Φυσικά προϊόντα ή ενώσεις, απομονωμένες από τη φύση π.χ. διγοξίνη από τα Digitalis spp. 

• Tροφοθεραπευτικά ή "λειτουργικά τρόφιμα" όπως το σκόρδο, ο κουρκουμάς κλπ. 

Τον 17ο και τον 18ο αιώνα η γνώση για τα φυτικά φάρμακα επεκτάθηκε, αλλά όλες οι προσπάθειες 
απομόνωσης των δραστικών συστατικών από τα φυτά ήταν ανεπιτυχείς. Το κύριο βήμα έγινε στις 
αρχές του 19ου αιώνα όταν κατέστη σαφές ότι οι φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών οφείλονται σε 
ειδικά μόρια που μπορούν να απομονωθούν και να χαρακτηριστούν. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη 
ενός ερευνητικού πεδίου που σήμερα ονομάζεται χημεία φυσικών προϊόντων, ή για τα φυτά 
συγκεκριμένα φυτοχημεία (Laird S.A, 2002). 

Τα φαρμακευτικά φυτά συνήθως περιέχουν μείγματα διαφορετικών χημικών ενώσεων, που μπορούν 
να δρουν μεμονωμένα, προσθετικά ή σε συνέργεια για τη βελτίωση της υγείας. Ένα μόνο φυτό μπορεί 
να περιέχει διαφορετικές χημικές ουσίες, όπως αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις που 
μειώνουν το πρήξιμο και τον πόνο, πικρές ουσίες που διεγείρουν την πέψη, αντιοξειδωτικές ενώσεις, 
αντιβακτηριακά και αντιμυκητιακά που δρουν ως φυσικά αντιβιοτικά αλλά και διουρητικές ουσίες που 
ενισχύουν την αποβολή των αποβλήτων, των τοξινών και των αλκαλοειδών που αλλάζουν τη διάθεση 
και την αντίληψη. 

Θεωρώντας ότι η βιολογική δραστηριότητα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού αρκετών 
ενώσεων, η διαδικασία της απομόνωσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή μείωση της (Raskin & 
Ripoll, 2004). Η σύγχρονη αλλοπαθητική ιατρική αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη ενός διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή μιας μαγικής σφαίρας για την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών. 

Είναι ήδη γνωστό ότι μερικές φορές τα πολύπλοκα μίγματα ενώσεων στα φυτικά φάρμακα-
φυτοσυμπλέγματα, έχουν μεγαλύτερες επιδράσεις από τις απομονωμένες ενώσεις (Gomez Castellanos 
et al., 2009). Η φυτική ιατρική συχνά αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ισορροπίας με τη χρήση 
χημικά σύνθετων φυτών, ή με την ανάμειξη αρκετών διαφορετικών φυτών, προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η συνεργατική δράση ή να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση με ένα σχετικό μοριακό στόχο. 
Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ένα μείγμα ενώσεων (φυτοχημικών ή συνθετικών) θα έχει μεγαλύτερη 
βιοδραστικότητα από μία μεμονωμένη ένωση, επειδή ένα μίγμα βιοδραστικών ενώσεων έχει την 
ικανότητα να επηρεάζει πολλαπλούς στόχους (Schmidt et al., 2008). Στις περισσότερες κοινωνίες 



 

 

σήμερα, τα αλλοπαθητικά και τα παραδοσιακά συστήματα ιατρικής, εφαρμόζονται μαζί και 
συμπληρωματικά. Το πρώτο σύστημα αντιμετωπίζει σοβαρές και οξείες καταστάσεις, ενώ το δεύτερο 
χρησιμοποιείται για χρόνιες ασθένειες, για τη μείωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

 

Namyata Pathak- Gandhi Ashok D.B.Vaidya , Περιοδικό της εθνοφαρμακολογίας 2017 

Η παραδοσιακή φυτική ιατρική (Π.Φ.Ι.) περιλαμβάνει τη βοτανική, τη χημεία, τη βιολογία, τη 
φαρμακολογία, την τοξικολογία, τις κλινικές δοκιμές και άλλους τομείς. Η χημική σύνθεση και οι 
βιολογικές ή βιοχημικές δραστηριότητες πολλών βοτάνων, έχουν μελετηθεί από ερευνητές σε 
πανεπιστήμια και φαρμακευτικές εταιρείες για τους σκοπούς της έρευνας, ή για την ανάπτυξη νέων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Παρόλο που η συμβατική ιατρική είναι ο βασικός τρόπος θεραπείας στις δυτικές χώρες, η εφαρμογή 
της παραδοσιακής ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών φαρμάκων, αυξάνεται παγκοσμίως 
για πολλούς λόγους, και ιδιαίτερα λόγω των παρενεργειών ή της αναποτελεσματικότητας των 
σύγχρονων φαρμάκων. 

Παρόλα αυτά, τα φυτικά φάρμακα δεν έχουν γίνει αποδεκτά από την ιατρική κοινότητα και την 
βιομηχανία του φαρμάκου, εξαιτίας της πεποίθησης για απουσία έγκυρων ρυθμίσεων σχετικά με την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με την κακή τυποποίηση, 
τον έλεγχο ποιότητας και τα λάθη στην ορολογία (Houghton 1998). Επίσης, υπάρχουν δυσκολίες στην 
ταυτοποίηση των ενεργών συστατικών και στον προσδιορισμό των σύνθετων τρόπων δράσης τους 
(Raskin & Ripoll, 2004). Πιστεύεται ότι, στα φυτικά φάρμακα, η ποσότητα των θεωρητικά ενεργών 
συστατικών είναι πολύ χαμηλή για να έχει το ανάλογο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτή η υπόθεση 
οδήγησε τους σκεπτικιστές να απορρίψουν αυτά τα φάρμακα και να τα χαρακτηρίσουν ως εικονικά 
φάρμακα (Williamson, 2001). Αυτό όμως δεν αληθεύει. Σε μια πρόσφατη έρευνα περίπου 1000 
φυτικών φαρμάκων, μόνο για 156 από αυτά υπήρχαν κλινικές δοκιμές που υποστήριζαν συγκεκριμένες 
φαρμακολογικές δραστηριότητες και θεραπευτικές εφαρμογές. Πράγματι, η πολυπλοκότητα των 
φυτικών εκχυλισμάτων καθιστά την ανάπτυξη μιας φυτικής ιατρικής, βασισμένη σε αποδεικτικά 
στοιχεία, ένα δύσκολο έργο που απαιτεί τεράστια αναλυτική προσπάθεια, και δεξιότητες για την 
παραγωγή καλά καθορισμένων τυποποιημένων φυτικών παρασκευασμάτων (Cravotto et al., 2010). 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Η θεραπεία των ασθενειών με φυτικά φάρμακα ξεκίνησε με την χρήση των βοτάνων. Για περισσότερα 
από 1500 χρόνια το κλασικότερο και σημαντικότερο βιβλίο στην Ευρώπη ήταν το «Περὶ ὕλης ἰατρικῆς»  
του Διοσκουρίδη. Όταν εμφανίστηκαν οι μονογραφίες των φυτών, αποτελούνταν από μια 
εικονογράφηση του θεραπευτικού φυτού, το βοτανικό του όνομα και τα συνώνυμά του, τη δράση του 
και τις ενδείξεις χρήσης του. Η ιστορία της κλασσικής βοτανοθεραπείας εκτείνεται σε περισσότερα από 
2500 χρόνια, πολλά από τα φαρμακευτικά βότανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 



 

 

περιόδου, δεν έχουν μόνο συγκεκριμένες δράσεις, αλλά είναι και απαλλαγμένα από επικίνδυνες 
παρενέργειες. Όλη αυτή η εμπειρία περισσότερων από 70 γενεών ασθενών και γιατρών, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη, και να μην χαρακτηρίζεται ως «φαινόμενο εικονικών φαρμάκων» (Benedum, 1998). 

 

 

Papaver somniferum                                  Piper nigrum                                      Piper nigrum 

Η φυτοθεραπεία ως επιστήμη στο σήμερα 

Η φυτοθεραπεία είναι η επιστήμη της χρήσης των φυτών για τη θεραπεία των ασθενειών. Καλύπτει 
όλο το εύρος των φαρμάκων, από τα φαρμακευτικά φυτά με ισχυρά αποτελέσματα, όπως η 
δακτυλίτιδα και ο μανδραγόρας, έως εκείνα με ήπια δράση, όπως το χαμομήλι, ο δυόσμος, κλπ. Η 
φυτοθεραπεία είναι μια συμπληρωματική ή εναλλακτική θεραπευτική πρακτική, που στοχεύει στην 
ολιστική θεραπεία του ασθενούς. Για την ανάπτυξη της φυτοθεραπείας ως επιστήμη, έχουν εμπλακεί 
ειδικοί επιστήμονες από διάφορους ερευνητικούς κλάδους, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των 
ιδιοτήτων των βοτάνων. Τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα περιέχουν μίγματα ενεργών και αδρανών 
συστατικών που προέρχονται από διάφορα μέρη των φυτών, ή από άλλα φυτικά υλικά, ή 
συνδυασμούς αυτών, και χαρακτηρίζονται ως συμπληρώματα διατροφής ή ως εναλλακτικοί 
θεραπευτικοί παράγοντες. 

Παρακάτω περιγράφονται οι ορισμοί για τις διάφορες μορφές φυτοθεραπευτικών παραγόντων: 

Ως φυτικό φαρμακευτικό προϊόν, ορίζεται ένα προϊόν που περιέχει αποκλειστικά ως ενεργό συστατικό 
μία ή περισσότερες φυτικές ουσίες, ή ένα ή και περισσότερα φυτικά παρασκευάσματα, ή έναν ή 
περισσότερους συνδυασμούς αυτών. 

Ως φυτικές ουσίες ορίζονται κυρίως ολόκληρα, κομμένα ή τεμαχισμένα φυτά, μέρη φυτών, φύκια, 
μύκητες, λειχήνες, τα οποία είναι ακατέργαστα, συνήθως σε ξηρή μορφή αλλά μερικές φορές και 
φρέσκα. Ορισμένα εγχύματα, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία, θεωρούνται 
επίσης ως φυτικές ουσίες. Τα είδη των φυτών προσδιορίζονται με ακρίβεια, από το μέρος του φυτού 
που χρησιμοποιείται, καθώς και από το όνομα του φυτού σύμφωνα με το διωνυμικό σύστημα (γένος, 
είδος, ποικιλία και συγγραφέας). 

Τα φυτικά σκευάσματα, παρασκευάζονται με την υποβολή των φυτικών ουσιών σε επεξεργασία, όπως 
είναι η εκχύλιση, η απόσταξη, η εξέλαση, η κλασματοποίηση, ο καθαρισμός, η συμπύκνωση ή η 
ζύμωση. Αυτά περιλαμβάνουν τις φυτικές ουσίες σε μορφή τεμαχιδίων ή σε σκόνη, βάμματα, 
εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια και χυμούς που λαμβάνονται με συμπίεση και επεξεργασμένα εκκρίματα. 



 

 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φυτοθεραπευτικών φαρμάκων, 
διακρίνονται (http://www.ema.europa.eu) σε: 

1. Φυτοθεραπευτικά φάρμακα με επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπευτική ασφάλεια και/ή 
αποτελεσματικότητα (φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα, ΦΦΠ) 

2. Στις φυτοθεραπευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στη «λαϊκή θεραπεία» (ΠΦΦΠ). 

Όσον αφορά την υπάρχουσα χρήση τους, τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα διακρίνονται σε (οδηγία 
2004/24/ΕΚ - 20/04/2011): 

1. Φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα (ΦΦΠ) ή καθιερωμένη χρήση (φυτοθεραπευτικών προϊόντων) με 
επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπευτική ασφάλεια ή/και αποτελεσματικότητα. 

2. Φυτοθεραπευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα (ΠΦΦΠ). Για αυτή τη κατηγορία απαιτείται η απόδειξη της ασφάλειας. Προκειμένου να 
καταστεί ένα προϊόν αποτελεσματικό και ασφαλές, πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερα από 30 
χρόνια. 

3. Καθαρές φυτικές ουσίες όπως η διγοξίνη. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ένας "πλήρης φάκελος 
απόδειξης", όπως συμβαίνει με τα συμβατικά φάρμακα. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για την εφαρμογή των αρχών της 
επιστημονικής έρευνας στην φυτοθεραπεία, οι οποίες αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην 
επιστημονική κοινότητα. Η φυτοθεραπεία είναι η επιστήμη που εφαρμόζει την επιστημονική έρευνα, 
με σκοπό να βρει και να επιβεβαιώσει τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών σε διάφορα καθημερινά 
προβλήματα υγείας, χωρίς αντενδείξεις και παρενέργειες. Είναι ένας φυσικός και εμπεριστατωμένος 
τρόπος θεραπείας. Η σύγχρονη επιστημονική γνώση των τελευταίων δεκαετιών, μέσω της εκτεταμένης 
κλινικής έρευνας, επιβεβαιώνει συνεχώς τη μεγάλη αξία των «μυστικών» της φυτοθεραπείας για την 
ανθρώπινη υγεία! Σχεδόν το 80% των δραστικών συστατικών των συμβατικών φαρμάκων, όπως η 
ασπιρίνη, η μορφίνη και η κινίνη, έχουν τις ρίζες τους στην επιστήμη της φυτοθεραπείας! (Newall, C. 
A., Anderson, L. A., Phillipson, J. D. 1996) 

Για την κατανόηση το εύρος της φυτοθεραπείας ως επιστήμη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

• Το 80% των 30.000 γνωστών χημικών μορίων φυσικής προέλευσης είναι φυτικής προέλευσης. 

• Περισσότερα από 7.000 φαρμακευτικά σκευάσματα φυτικής προέλευσης, τα οποία διατίθενται στην 
αγορά φαρμακευτικών προϊόντων (Phillipson, 2000), προέρχονται από 100 φυτικά είδη, ενώ 121 από 
τα φάρμακα που συνταγογραφούνται παράγονται από φαρμακευτικά φυτά. 

• Το 75% των ανιχνεύσιμων φυτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε παραδοσιακά 
φαρμακευτικά προϊόντα (Ravinshankar, 2002). 

Οι αρχές της φυτοθεραπείας 

Η φυτοθεραπεία βασίζεται σε σχέσεις όπως αυτή μεταξύ των φυτών με τους ανθρώπους ή των φυτών 
με τον πλανήτη. Όταν χρησιμοποιούμε τα φυτά για θεραπευτικούς σκοπούς, έχουμε την ευκαιρία να 
γίνουμε συνειδητά παρόντες στον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Όταν συντονίζονται οι άνθρωποι με την 
θεραπευτική δύναμη του πλανήτη, ολόκληρη η βιοζωή τους αλλάζει για πάντα. Ο όρος "ολιστική" έχει 
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το "σύνολο" και όχι το "χωριστό μέρος". Πολλά θεραπευτικά 
συστήματα θεωρούνται ολιστικά επειδή δεν επικεντρώνονται στη νόσο ενός οργάνου, αλλά θεωρούν 
τον άνθρωπο ως ένα σύνολο οργάνων και λειτουργιών. Θα γίνει προσπάθεια περιγραφής των αρχών 
στις οποίες βασίζονται οι ολιστικές θεραπείες και εφαρμόζονται στη φυτοθεραπεία. 

http://www.ema.europa.eu/


 

 

Η αρχή της αλληλεπίδρασης – Ενότητας 

Η φύση δεν είναι μια τυχαία συσσώρευση αντικειμένων και φαινομένων, ανεξάρτητων το ένα από το 
άλλο. Είναι ένα ενιαίο σύνολο και τα μέρη του αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Στη θεωρία των συστημάτων χρησιμοποιούνται οι όροι, ανοιχτό και κλειστό σύστημα. Ανοικτό 
σύστημα είναι αυτό που ανταλλάσσει υλικά, ενέργειες, ή πληροφορίες με το περιβάλλον του. 
Αντίθετα, στο κλειστό σύστημα, δεν υπάρχει ανταλλαγή με το περιβάλλον. Με βάση τον ορισμό αυτό, 
όλα τα οργανικά συστήματα, είτε βιολογικά είτε κοινωνικά είναι ανοιχτά. Δεν υπάρχουν ξεχωριστά και 
απομονωμένα όργανα ή λειτουργίες, αλλά ένα ενιαίο σύνολο που συνθέτει μια βιολογική 
πραγματικότητα. 

Η αρχή της παγκόσμιας αλλαγή 

Το σύμπαν βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, η παγκόσμια κατάσταση 
είναι διαφορετική από αυτή που ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο. Η συνεχής αυτή αλλαγή διατηρείται 
εντός ορίων, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα σε ελεγχόμενη ισορροπία. Η ομοιόσταση καθίσταται 
δυνατή με τη χρήση πληροφοριών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και 
ενσωματώνονται στο σύστημα, με τη μορφή ανατροφοδότησης. Η ανατροφοδότηση αποτελεί τον 
ρυθμιστή του συστήματος, που αλλάζει τις εσωτερικές του συνθήκες διατηρώντας τη σταθερή του 
μορφή. Γι 'αυτό η ομοιόσταση είναι μια μορφή αλλαγής στην οποία το σύστημα διατηρείται σταθερό. 
Σε αντίθεση με τη μορφογένεση, που είναι ο τύπος της αλλαγής, αποτέλεσμα της οποίας είναι μια νέα 
μορφή. Έτσι, ενώ η αυτοπροστασία χαρακτηρίζει την ομοιόσταση, η αυτο-κατεύθυνση χαρακτηρίζει τη 
μορφογένεση. Κάθε σύστημα χρησιμοποιεί και τους δύο αυτούς τύπους κατά τη διαδικασία της 
συνεχούς αλλαγής. Κατά την καθημερινή φυτοθεραπευτική πρακτική, ο θεραπευτής πρέπει να έχει 
κατά νου ότι η κατάσταση των οργάνων και λειτουργιών είναι μεταβλητή, και ότι μπορεί ανά πάσα 
στιγμή, είτε να θεαρεπεύσει, είτε να επιδεινώσει την κατάσταση. Οι θεραπείες της φυτοθεραπείας 
είναι μια σταθερή υποστήριξη και ενεργοποίηση των θεραπευτικών δυνατοτήτων του σώματος. 

Η αρχή της πάλης των αντίθετων 

Κάθε ένδειξη του σύμπαντος είναι ένα φαινόμενο που ορίζεται από την ισορροπία των δύο αντίθετων 
δυνάμεων. Ο φαινομενικός αυτός ανταγωνισμός των δύο δυνάμεων, είναι στην πραγματικότητα μια 
θαυμάσια συνεργασία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στον φλοιό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου. 
Ο ενθουσιασμός και οι αναστολές, ως ουσιώδη στοιχεία των ανώτερων νευρικών λειτουργιών, 
βρίσκονται σε συνεχή συσχέτιση αλλά και σε εμφανή ανταγωνισμό. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η 
ανταγωνιστική συνεργασία του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος. Το 
συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι υπεύθυνο για τις αντιδράσεις του ανθρώπινου οργανισμού σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όταν πρόκειται να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια σε ελάχιστο χρόνο, 
με τη χρήση μέγιστης δύναμης. Το παρασυμπαθητικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για να παράγει 
ενέργεια και να αποκαθιστά όση έχει χαθεί. Επομένως, ενώ φαινομενικά αντιτίθενται, συνεργάζονται 
αρμονικά σε διαφορετικά επίπεδα. Οι ορμόνες του σώματος και κάθε χημική ένωση ή ιχνοστοιχείο 
μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, σε συμπαθητικά ή παρασυμπαθητικά. 
Συνεπώς, η φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού μελετάται συστηματικά, με βάση την αρχή της 
αλληλεπίδρασης και την αρχή της πάλης των αντίθετων. 

Έτσι, μπορούν να διακριθούν όλες οι χημικές ενώσεις του οργανισμού σε συμπαθητικοτονικές και 
παρασυμπαθητικοτονικές. Πολλές ενώσεις είναι κάποιες φορές συμπαθητικοτονικές και κάποιες 
φορές παρασυμπαθητικοτονικές. 

Η αρχή δράσης και αντίδρασης 

Όταν ασκείται μια δύναμη σε ένα σύστημα, τότε αναπτύσσεται μια αντίθετη και ίση δύναμη, ως μέρος 
του συστήματος. Όταν χορηγηθεί μια ουσία στο σώμα, προκαλεί μια συγκεκριμένη δράση. Αυτή η 
ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την απόκλιση από την κατάσταση ισορροπίας που επικρατούσε. Το 



 

 

σύστημα αυτορρύθμισης του οργανισμού ενημερώνεται για την αλλαγή αυτή, και έπειτα από τη δράση 
της ουσίας κινητοποιείται η αντίδραση από το σύστημα αυτορρύθμισης του οργανισμού. 

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στη θεραπευτική πρακτική, είναι ότι ο θεραπευτής μπορεί να 
γνωρίζει ποιά από τα συμπτώματα του ασθενούς οφείλονται στην συγκεκριμένη πάθηση και ποιά από 
αυτά αποτελούν τη προσπάθεια του σώματος να αποκαταστήσει την ισορροπία. Αυτό ισχύει και για τη 
φυτοθεραπεία, ο θεραπευτής μπορεί να γνωρίζει ποιά συμπτώματα οφείλονται στην ασθένεια και 
ποιά συμπτώματα οφείλονται στην έλλειψη των ουσιών. 

Η αρχή της κυκλικής εξέλιξης των φαινομένων 

Όταν ανάμεσα σε δύο αλληλεπιδρούσες δυνάμεις η μία αυξηθεί πάρα πολύ, τότε αυτό έχει ως 
συνέπεια την τελική αύξηση και της αντίθετης δύναμης. Κατά την θεραπεία, η προσοχή του θεραπευτή 
δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε ένα σύμπτωμα, αλλά σε όλα (αρχή της αλληλεπίδρασης - 
ενότητας). Αυτό το σύνολο αντιδράσεων δεν αποτελείται μόνο από τα συμπτώματα της ασθένειας, 
αλλά περιλαμβάνει και συμπτώματα που είναι στην ουσία οι προσπάθειες του οργανισμού για 
ανάκαμψη. Τα συμπτώματα θεωρείται ότι τείνουν να οδηγήσουν τον οργανισμό σε κατάσταση 
ισορροπίας. Ο θεραπευτής δεν ενδιαφέρεται να βρει την πηγή του συμπτώματος, απλώς ακολουθεί τη 
ροή του. Ο οργανισμός αντιμετωπίζεται ως ένα αυτορυθμιζόμενο σύστημα, το οποίο τείνει να επιτύχει 
τη δική του κατάσταση ισορροπίας. 

Η αρχή της ατομικότητας 

Σε ένα σύστημα δεν υπάρχουν δύο υποσυστήματα τα οποία είναι πανομοιότυπα. Δεν υπάρχουν δύο 
εντελώς πανομοιότυποι ασθενείς. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείς. Κάθε 
άτομο αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο και έχει το δικό του ξεχωριστό προσωπικό ιστορικό. Η αρχή 
αυτή εφαρμόζεται και στη φυτοθεραπεία. Η πρακτική της φυτοθεραπείας, εξατομικεύεται ανάλογα με 
τις ανάγκες του ατόμου σε κάθε εξέταση. Η θεραπεία είναι αποτελεσματικότερη όταν είναι 
εξατομικευμένη. 

 Η αρχή της ιεραρχίας 

Σε κάθε σύστημα υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των μελών του. Στο ανθρώπινο σώμα παρατηρείται 
ιεραρχία μεταξύ των οργάνων, με βάση τη λειτουργία τους. Υπάρχει επίσης ιεραρχία μεταξύ των 
ιατρικών συνθηκών. Σαφώς διαφορετική σοβαρότητα έχει το έκζεμα, το άσθμα ή η κατάθλιψη για τον 
ασθενή. Η κατανόηση της ιεραρχίας των ασθενειών είναι πολύ σημαντική για το σχεδιασμό της 
θεραπευτικής στρατηγικής που θα ακολουθηθεί. Είναι προτιμότερο ο θεραπευτής, να μην παραπέμπει 
τον ασθενή σε άλλον ειδικό για κάθε νέο ιατρικό σύμπτωμα, αλλά να εκτιμάται η σημασία του ως 
μέρος της συνολικής κατάστασης του ασθενούς τη συγκεκριμένη στιγμή. Η θεραπεία σε κάθε 
περίπτωση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται στα τοπικά συμπτώματα αλλά στη συνολική εικόνα του 
ασθενούς. 

Η κατανόηση της ιεραρχίας της ασθένειας σε σχέση με το χρόνο είναι επίσης σημαντική στο σχεδιασμό 
της θεραπευτικής στρατηγικής. 

Η αρχή της μετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα 

Η διαδικασία ανάπτυξης δεν είναι μια απλή διαδικασία αύξησης, όπου οι ποσοτικές αλλαγές δεν 
οδηγούν σε ποιοτικές αλλαγές. Είναι μια συνεχής εξέλιξη που διέρχεται από ασήμαντες και 
λανθάνουσες ποσοτικές αλλαγές, καταλήγοντας σε προφανείς και ριζικές ποιοτικές αλλαγές. Επίσης 
αυτό συμβαίνει στην κλινική πρακτική της φυτοθεραπείας. Όταν εφαρμόζεται μία θεραπευτική 
στρατηγική, η οποία αποσκοπεί στην εξάλειψη κάποιων καταστάσεων, μπορεί για εβδομάδες να μη 
παρατηρηθεί κάποια βελτίωση και να θεωρηθεί ότι η θεραπεία μπορεί να μην είναι αποτελεσματική. 
Ενώ υπάρχει η πεποίθηση ότι επικρατεί στασιμότητα, ξαφνικά υπάρχει μια περίοδος ταχείας ύφεσης 
των συμπτωμάτων. 
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Διαδακτική Ενότητα 3: Η ιατρική χρήση των θεραπευτικών 
φυτών: ενδείξεις, αποδεδειγμένη φαρμακολογική δράση των 
γνωστών συστατικών. 

 Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις για την ιατρική χρήση των 
θεραπευτικών φυτών όπως: η ενδεδειγμένη χρήση, η βιολογική δράση και η αποδεδειγμένη 
φαρμακολογική δράση γνωστών συστατικών των βοτάνων, οι θεραπευτικές τους ιδιότητες καθώς και 
τα μέρη των φυτών που χρησιμοποιούνται.  

 Περγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 

 Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να προσδιορίζει τους όρους, τα θεραπευτικά φυτά και τη θεραπευτική δράση των 
βοτάνων 

2. Να συζητά θέματα σχετικά με την ιατρική χρήση των θεραπευτικών φυτών, όπως η 
ενδεδειγμένη χρήση τους και οι παρενέργειές τους 

3. Να συζητά θέματα σχετικά με την αποδεδειγμένη φαρμακολογική δράση γνωστών 
συστατικών των βοτάνων 

    Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
2. Να επειδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 
3. Να εκτελεί έρευνα μέσω υπολογιστή και να αποκτά πληροφορίες από άλλες ηλεκτρονικές 

πηγές 
4. Να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθήσα πληροφορία για την βελτίωση 

του επαγγελματικού του επιπέδου 
5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα 
6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που προκύπτει από τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των 
φυτικών φαρμάκων, που εκδόθηκαν το 1994· τα φυτικά φάρμακα είναι προϊόντα ή σκευάσματα, 
προερχόμενα από ένα ή περισσότερα φυτά, ακατέργαστα ή μεταποιημένα, με θεραπευτικά ή άλλα 
οφέλη για την υγεία του ανθρώπου. Μολονότι σε ορισμένες χώρες χρησιμοποιούνται επίσης ανόργανα 
και ζωικά υλικά για την θεραπεία ασθενειών, τα βότανα κυριαρχούσαν πάντα στην παραδοσιακή 
ιατρική. 

Ο αριθμός των ανώτερων φυτικών ειδών στην επιφάνεια της γης εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 
250.000 (Pimm SL, Science 1995, Lewis NG, 1994), αλλά έως τώρα μόνο το 5-10% αυτών έχει μελετηθεί 
για τα φυσικά συστατικά τους (Kinghorn AD, 2001). Με την ανάπτυξη των χημικών, βιολογικών και 
μοριακών βιοτεχνολογικών μεθόδων, που είναι πλέον διαθέσιμες για την έρευνα των φυσικών 
προϊόντων, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για την εκχύλιση και την απομόνωση των ενώσεων από τα 
βότανα. Στόχος είναι η μελέτη των βιοενεργών χημικών μορίων για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, 
καθώς και η επιβολή ελέγχου ποιότητας των βοτάνων και των φυτικών προϊόντων (Bohlin, L., Bruhn, JG 
(Eds.), 1999).  

Οι λόγοι και η σημασία της διεξαγωγής φαρμακολογικών ερευνών σε παραδοσιακά φυτικά φάρμακα: 

1. Η εξασφάλιση της ασφάλειας και η απόδειξη της αποτελεσματικότητας των παραδοσιακών 
βοτάνων, καθώς και η αποσαφήνιση των μηχανισμών τους με τη χρήση ενός σύγχρονου ερευνητικού 
ιατρικού συστήματος. 

2. Η επικύρωση της αποτελεσματικότητας ενός νέου συνδυασμού φυτικών φαρμάκων ή ενός νέου 
φυτικού προϊόντος, καθώς και ο καθορισμός των θεραπευτικών τους δόσεων ή η αξιολόγηση μίας νέας 
ένδειξης ή ενός νέου τρόπου χορήγησης των ήδη υπαρχόντων φυτικών προϊόντων. 

3. Η αξιολόγηση της φαρμακολογικής επίδρασης των καθαρών ή μερικώς καθαρών ενώσεων που 
απομονώθηκαν ή προήλθαν από κάποιο φυτικό φάρμακο. 

4. Η ανακάλυψη νέων φαρμακολογικώς δραστικών φυτικών υλικών. 

Η φαρμακολογική έρευνα διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό των 
παραδοσιακών φυτικών φαρμάκων, διότι η πειραματική μέθοδος είναι η θεμελιώδης μέθοδος της 
σύγχρονης επιστήμης. Πληροφορίες που δεν μπορούν να ληφθούν από τη χρήση τους στους 
ανθρώπους, μπορούν να ληφθούν μέσω διεξαγωγής πειραμάτων σε ζώα. 

Όλα τα υλικά του σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένων και των φυτών, αποτελούνται από χημικές 
ενώσεις. Πρωτίστως, προκειμένου να μελετηθεί ένα φυτικό φάρμακο, θα πρέπει να απομονωθούν τα 
σημαντικότερα βιοδραστικά χημικά του συστατικά. Πριν από την απομόνωση ενός 
βοτανοθεραπευτικού φαρμάκου, το υλικό αυτό θα πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθεί με την χρήση 
σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών, όπως όλα τα είδη χρωματογραφίας και φασματομετρίας, για να 
διασφαλιστεί ότι είναι το σωστό είδος και ότι συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε σωστά. Πρέπει οι 
βιολογικές ενώσεις των βοτάνων να εξαχθούν σωστά, να απομονωθούν και να αναγνωριστούν, και 
μόνο τότε μπορούν να πραγματοποιηθούν βιοχημικές, βιολογικές ή φαρμακολογικές επιστημονικές 
μελέτες. Η απομόνωση των χημικών ενώσεων από τα βότανα αποτελεί σημαντικό βήμα για την 
συστηματική μελέτη της βοτανοθεραπείας. Παρέχει ενώσεις, όχι μόνο για την αναγνώριση ή την 
αποσαφήνιση της δομής τους, και πρότυπα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης για τον ποιοτικό έλεγχο 
των βοτανικών εκχυλισμάτων ή προϊόντων, αλλά και για in vitro ανάλυση της βιοασφάλειάς τους, και 
in vivo φαρμακολογική και τοξικολογική μελέτη, και κλινικές δοκιμές. 

Οι χημικές μελέτες των φυτικών φαρμάκων παρέχουν θεμελιώδεις ουσίες για περαιτέρω μελέτη της 
βιολογικής και φαρμακολογικής τους δραστηριότητας. Οι χημικές μελέτες σε φυτά, κατά τη διάρκεια 
των περασμένων δεκαετιών του 1800, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο σε πολύ 
συμπυκνωμένες δραστικές ενώσεις και που απομονώθηκαν σε σχετικά καθαρή μορφή με τη χρήση 



 

 

τεχνικών όπως η απόσταξη ή η εκχύλιση με νερό, οξύ, βάση ή αλκοόλη. Η εκχύλιση και η απομόνωση 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση το δείγμα. 

Το ενδιαφέρον για τη χρήση της φύσης, ως πηγή πιθανών χημειοθεραπευτικών παραγόντων, 
συνεχίζεται. Τα φυσικά προϊόντα και τα παράγωγά τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% 
όλων των φαρμάκων σε κλινική χρήση στον κόσμο. Από στοιχεία του ΠΟΥ φαίνεται ότι το 25% των 
σύγχρονων φαρμάκων προέρχεται από φυτά που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην 
παραδοσιακή ιατρική. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων, τουλάχιστον δώδεκα 
αποτελεσματικά φάρμακα έχουν προέλθει από φυτά, όπως: η μορφίνη-αναλγητικό από το όπιο της 
παπαρούνας (Papaver somniferum), η κινίνη-ανθελονοσιακό από τον φλοιό της κιγχόνης 
(Cinchonasuccirubra και άλλων), η διοσγενίνη-αντισυλληπτική ουσία που προέρχεται από το Dioscorea 
spp., η ρεσερπίνη και άλλα αντιυπερτασικά και ηρεμιστικά αλκαλοειδή από τα είδη Rauwolfia, η 
πιλοκαρπίνη για τη θεραπεία του γλαυκώματος και του "ξηρού στόματος", η οποία προέρχεται από μια 
ομάδα δέντρων που ευημερούν στην Νότια Αμερική (Pilocarpus spp.) και ανήκουν στην οικογένεια 
Citrus, δυο ισχυροί αντικαρκινικοί παράγοντες από το Rosy Periwinkle (Catharanthus Roseus), οι 
καθαρτικοί παράγοντες από την Cassia sp. και μερικοί καρδιοτονωτικοί παράγοντες για τη θεραπεία 
της καρδιακής ανεπάρκειας, προερχόμενοι από το είδος Digitalis. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν 
την ατροπίνη, την εφεδρίνη, τη βαρφαρίνη, την ασπιρίνη, τη διγοξίνη, τη βινμπλαστίνη, τη βινκριστίνη, 
τη ταξόλη, την υοσκίνη και την ουπερζίνη Α. 

 

 

Dioscorea villosa-Διοσκορέα 

Οι δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών στην ανακάλυψη των φαρμάκων 

Οι χημικές ουσίες των φυτών μπορούν να χωριστούν σε πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες, 
με βάση το εύρος του μοριακού τους βάρους, την κατανομή τους στα διάφορα είδη και τον βιολογικό 
τους ρόλο στα φυτά. Τα μακρομόρια του πρωτογενούς μεταβολισμού στα φυτά, για παράδειγμα, οι 
πολυσακχαρίτες, οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια και τα νουκλεϊκά οξέα, ονομάζονται πρωτογενείς 
μεταβολίτες. Παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά και επομένως καθίστανται απαραίτητα για την 
ανάπτυξη και την επιβίωση ενός οργανισμού. Σε αντίθεση με τους πρωτογενείς μεταβολίτες, οι μικρές 
οργανικές ενώσεις παράγονται συχνά από συγκεκριμένα είδη, και συνήθως έχουν σημαντική βιολογική 
δραστηριότητα. Αυτές οι ενώσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την επιβίωση, 
ονομάζονται δευτερογενείς μεταβολίτες. 

Οι ρόλοι των δευτερογενών μεταβολιτών στα φυτά είναι διαφορετικοί. Χρησιμεύουν ως χημικοί 
αγγελιοφόροι και χημικές ενώσεις άμυνας, και κατέχουν επίσης σημαντικό βιολογικό και οικολογικό 



 

 

ρόλο. Υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη των μεταβολιτών αυτών, καθώς 
αντιπροσωπεύουν μια τεράστια βιβλιοθήκη, δυνητικά χρήσιμων ενώσεων στην ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων. Οι δευτερογενείς μεταβολίτες περιλαμβάνουν μια σειρά διαφορετικών χημικών ενώσεων. 
Με βάση τα χαρακτηριστικά της χημικής τους δομής, ταξινομούνται ως: αλκαλοειδή, φλαβονοειδή, 
κουμαρίνες, λιγνάνες, κινόνες, τερπενοειδή κ.ο.κ. (Rahman, A.U., 1995) (Rahman, A.U.1998). 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 

Αλκαλοειδή 

Τα αλκαλοειδή είναι μία από τις κυριότερες ομάδες φυτικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στην 
ιατρική. Αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία αζωτούχων δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών, των 
μικροβίων ή των θηλαστικών. Τα αλκαλοειδή είναι γνωστά για τις διάφορες φαρμακολογικές τους 
δραστηριότητες. Μετά την ανακάλυψη της μορφίνης από το όπιο της παπαρούνας (Papaver 
somniferum) το 1806, έχουν απομονωθεί και ταυτοποιηθεί περισσότερα από 10.000 αλκαλοειδή από 
φυσικές πηγές. Από τα φυσικά αλκαλοειδή ή τα συνθετικά τους ανάλογα παράγονται πολλά σύγχρονα 
φάρμακα. 

 

Papaver somniferum 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Αλκαλοειδών 

Τα αλκαλοειδή είναι μια ομάδα ουσιών με ποικίλες δομές και ένα ευρύ φάσμα βιολογικών 
δραστηριοτήτων, όπως αντιβακτηριδιακές (π.χ. βερβερίνη), κατά της ελονοσίας (π.χ. κινίνη), 
αναλγητικές (π.χ. μορφίνη), αναισθητικές (π.χ. κοκαΐνη), αντικαρκινικές (π.χ. βινκριστίνη), 
αντιυπερτασικές (π.χ. ρεσεπίνη), χολινομιμητική δράση (π.χ. γαλαταμίνη), σπασμολυτικές (π.χ. 
ατροπίνη), αντιβηχικές (π.χ. κωδείνη), αγγειοδιασταλτικές (π.χ. βινκαμίνη), κατά της αρρυθμίας (π.χ. 
κινιδίνη) και αντιασθματικές ιδιότητες (π.χ. εφεδρίνη). Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί πάνω από 
12.000 αλκαλοειδή που προέρχονται από φυτά. Για παράδειγμα, τα αλκαλοειδή της μορφίνης είναι 
ισχυρά αναλγητικά και ναρκωτικά, και η βινκριστίνη, που απομονώνεται από την Βίγκα της 
Μαδαγασκάρης (Catharanthus roseus), είναι ένα από τα ισχυρότερα αντι-λευχαιμικά φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται σήμερα (Hostettmann, Κ., Lea, P.J. 1987). 



 

 

 

      Atropa belladonna                                                   Catharanthus roseus 

Φλαβονοειδή 

Τα φλαβονοειδή είναι πολυφαινολικές ενώσεις. Είναι μία από τις σημαντικότερες ομάδες 
δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών. Μέχρι σήμερα, έχουν απομονωθεί και αναγνωριστεί 
περισσότερες από 6.000 φλαβονοειδείς ενώσεις, πολλές από τις οποίες υπάρχουν σε φρούτα, 
λαχανικά και ποτά. Τα φλαβονοειδή είναι υπεύθυνα για πολλά από τα χρώματα που υπάρχουν στα 
φυτά, και μας αιχμαλωτίζουν με τις λαμπερές αποχρώσεις του κίτρινου, πορτοκαλί ή κόκκινου που 
προσδίδουν, και έχουν μεγάλη οικολογική σημασία στη φύση, καθώς προσελκύουν για τα έντομα και 
τα πουλιά, και βοηθούν στην επικονίαση των φυτών (Rahman, AU 1995- 1998). 

 

Τα μύρτιλα είναι πηγή ανθοκυανίνων           Το κουνουπίδι περιέχει την χρωστική αννθοξανθίνη 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Φλαβονοειδών 

Τα φλαβονοειδή έχουν προσελκύσει πρόσφατα το ενδιαφέρον, εξαιτίας των πιθανών ευεργετικών τους 
επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Τα φλαβονοειδή είναι γνωστά κυρίως για την αντιοξειδωτική τους 
δράση. Η αντιοξειδωτική ικανότητα των φλαβονοειδών εξαρτάται από τις μοριακές τους δομές. Ως εκ 
τούτου, τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, όπως η κερσετίνη-διατροφική φλαβόνη που 
υπάρχει σε αφθονία, έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικά για τη αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο 
καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Τα συστατικά του γάλακτος του γαϊδουράγκαθου (Silybum 
marianum), και ειδικότερα η σιλυβίνη και η σιλυμαρίνη, είναι αντι-ηπατοτοξικές ουσίες, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης από μύκητες του γένους Amanita. Έχει 
ανακαλυφθεί επίσης, ότι τα φλαβονοειδή  έχουν και άλλες σημαντικές βιολογικές δραστικότητες, όπως 
αντιβακτηριδιακές, αντιϊικές, αντιαλλεργικές, αντιαιμοπεταλιακές, αντιφλεγμονώδεις και 
αντικαρκινικές. Η αντιϊική λειτουργία των φλαβονοειδών έχει αποδειχθεί στην περίπτωση του ιού HIV, 
καθώς και του HSV-1, τον ιό του απλού έρπητα. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catharanthus_roseus


 

 

Κουμαρίνες 

Οι κουμαρίνες είναι μια ομάδα ενώσεων που εμφανίζεται κυρίως στα ανώτερα φυτά. Οι κουμαρίνες 
χρησιμεύουν ως αναστολείς ανάπτυξης (αντι-αυξίνες), καθώς και ως ενώσεις άμυνας στα φυτά. Οι 
κουμαρίνες είναι συγκεντρωμένες κυριότερα στις οικογένειες Apiaceae, οικογένεια μαϊντανού-
μάραθου, Leguminoseae (οικογένεια φασολιών), Rutaceae (οικογένεια εσπεριδοειδών) και 
Umbelliferae. 

 

Φασόλια Τόνκα ή κουμαρού, μια από τις πηγές από τις οποίες για πρώτη φορά απομονώθηκε η κουμαρίνη ως 
φυσικό προϊόν, το 1820. 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Κουμαρίνων 

Οι κουμαρίνες έχει αναφερθεί ότι έχουν πολύ-βιολογικές δράσεις όπως αντιιϊκές κατά του HIV, 
αντικαρκινικές, αντιϋπερτασικές, κατά της αρρυθμίας, αντιφλεγμονώδης, κατά της οστεοπόρωσης, 
αναλγητικές, κατά του άσθματος και αντισηπτικές. Τα παράγωγα κουμαρίνης χρησιμοποιούνται 
ευρέως ως αντιπηκτικές ουσίες, για τη θεραπεία της υπερβολικής ή ανεπιθύμητης πήξης του αίματος. 
Η μητρική ένωση κουμαρίνη (M1) απαντάται στο γλυκό τριφύλλι (Melilotusalba, Leguminosae). Οι 
κουμαρίνες χρησιμοποιούνται επίσης σε αντηλιακά και καλλυντικά για την απορρόφηση των 
υπεριωδών ακτίνων (UV), και στη σύνθεση των αντικαρκινικών φαρμάκων. 

Λιγνάνες 

Οι λιγνάνες είναι ενώσεις που υπάρχουν ευρέως στα φυτά και σχετίζονται στενά με την λιγνίνη. Αυτή η 
ομάδα ενώσεων είναι κοινή στο φυτικό βασίλειο, ειδικά στην καρδιά του ξύλου και στα φύλλα, ως 
κύρια συστατικά των ρητινών που εκκρίνονται από τις ρίζες και το φλοιό. 

Οι Βιολογικές δραστηριότητες των λιγνάνων 

Οι λιγνάνες έχουν ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση. Ανήκουν σε μια κατηγορία ουσιών οι οποίες είναι 
γνωστές ως μη-στεροειδή φυτό-οιστρογόνα. Είναι παρόμοιες με την οιστροδιόλη και τις ορμόνες των 
φύλλων, ως προς τη δομή και την λειτουργία τους. Οι λιγνάνες είναι ικανές να δεσμεύονται από τους 
υποδοχείς των οιστρογόνων και να παρεμποδίζουν τις δράσεις των οιστρογόνων που εμπλέκονται με 
τον καρκίνο του μαστού, και έτσι παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού, του 
προστάτη και του παχέως εντέρου, και βελτιώνουν την πυκνότητα των οστών. Η γνωστή 
ποδοφυλλοτοξίνη (ένα μη-αλκαλοειδές λιγνανών τοξίνη) είναι ένας αναστολέας της μίτωσης με ισχυρή 
αντινεοπλασματική δράση, ο οποίος πρώτα απομονώθηκε από το Podophyllum Peltatum. Η ετοποσίδη 
είναι παράγωγο ποδοφυλλοτοξίνης, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία του καρκίνου του 
πνεύμονα, του καρκίνου των όρχεων, και της οξείας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας. Οι λιγνάνες είναι 
επίσης γνωστές, ως καλά αντιοξειδωτικά. Οι λιγνάνες βρίσκονται σε λιναρόσπορους, σε σπόρους 
κολοκύθας, στη σίκαλη, στη σόγια, στο μπρόκολο, σε μερικά μούρα, και σε πολλά παραδοσιακά 
κινέζικα βότανα, όπως το Magnolia Officinalis, το Schizandra Chinensis και το Podophyllum Peltatum. 



 

 

 

Podophyllum peltatum 

Κινόνες 

Οι κινόνες απαντώνται ως χρωστικές ουσίες σε βακτήρια, μύκητες και ορισμένα ανώτερα φυτά. 
Παράγωγα κινόνης (ανθρακινόνες, φαινανθρακινόνη, ανθρόνες και διαθρόνες) βρίσκονται σε πολλά 
είδη των γενών Rheum (q.v.), Rumex και Polygonum juglone, στην άγρια καρύδια, στην σπινουλοσίνη 
από την μούχλα του Penicillium Spinuhsum, αλενινοβόνη και αλενιφουρανόνη από την Arnebia 
Euchroma, παράγωγα τανσινόνη από τη Salvia Miltiorrhiza, και γενοσίδη A-D από το Rheum Ρalmatum 
(Rahman, AU 1995-1998). 

Οι Βιολογικές Δραστηριότητες των Κινόνων 

Οι κινόνες περιέχουν φαινολικές υδροξυλικές ομάδες, και συνήθως έχουν όμορφα χρώματα όπως το 
κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Οι ανθρακινόνες είναι μία σημαντική ομάδα κινονών με 
καθαρτική δράση (π.χ. σεννοσίδες), αντιμικροβιακή (π.χ. ρένη και σαπρορθοκινόνη). Άλλες βιολογικές 
δραστηριότητες που επίσης διαθέτουν είναι οι αντικαρκινικές (π.χ. emodin και juglone), η αναστολή 
της βιοσύνθεσης του PGE2 (π.χ. αρνεβινόνη και αρεβιφουρανόνη), και η δράση κατά των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων (π.χ. τανσινόνη II Α). Το συνένζυμο Q10 είναι παράγωγο της βενζοκινόνης, 
το οποίο χρησιμοποιείται στη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων, της υπέρτασης και του 
καρκίνου. Οι ενώσεις της βιταμίνης Κ, όπως οι Κ1 και Κ2, ανήκουν στις ναφθοκινόνες. Αυτές προάγουν 
την πήξη του αίματος και έτσι χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της περιγεννητικής αιμορραγίας. 

  

Senna Alexandrina 

Τερπενοειδή 

Τα τερπενοειδή και τα παράγωγα τους είναι ολιγομερή του ισοπρενίου (C5H8). Τα τερπενοειδή είναι 
ευρέως κατανεμημένα στη φύση και κυρίως στα φυτά. Ο συνολικός αριθμός των τερπενοειδών που 
έχουν ανακαλυφθεί, υπερβαίνουν τα 22.000, και πολλά από αυτά αποτελούν σημαντικά κλινικά 
φάρμακα ή χρησιμοποιούνται ως κύριες ενώσεις στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Podophyllum_peltatum


 

 

Τα μονοτερπένια είναι μια κατηγορία τερπενίων που αποτελείται από δύο ομάδες ισοπρενίου, και 
έχουν μοριακό τύπο C10H16. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι η καμφορά, η μενθόλη, η 
θουιόνη, θυμόλη, νερολί, λιναλοόλη, λιμονίνη, γερανιόλη και περιλυλ-αλκοόλη, που βρίσκονται στις 
φλούδες των εσπεριδοειδών, σε φύλλα μέντας, λεβάντας και στο θυμάρι. Η μενθόλη μεταξύ άλλων, 
αποτελεί ένα χρήσιμο τοπικό αναλγητικό και αντιπυρετικό· η θουιόνη είναι ένας τοξικός παράγοντας 
που απαντάται στην αψιθιά (Artemisia absinthium), από την οποία παρασκευάζεται το λικέρ και το 
αψέντι· η μπορνεόλη εξάγεται από το έλαιο πεύκου και χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό και 
αποσμητικό· η καμφορά χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτικό, αναισθητικό, αποχρεμπτικό και 
αντιπυρετικό, μεταξύ πολλών άλλων χρήσεων. 

 

                       Άνθος λεβάντας                                                    Artemisia abrotanum 

Ένα από τα πιο γνωστά και πολύτιμα διτερπένια στην φαρμακολογία είναι η πακλιταξέλη (Taxol®). 
Ακόμα ένα παράδειγμα σημαντικών φαρμακευτικών διτερπενοειδών είναι τα γκινκολίδια, τα οποία 
υπάρχουν στο Ginkgo biloba κα εμφανίζουν ισχυρή βιοδραστικότητα κατά της συσσωμάτωσης των 
αιμοπεταλίων. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τη νερολιδόλη, τη φαρνεσόλη και το ylangene σε 
νερολί, την μέντα, το σανταλόξυλο, το τζίντζερ και το γερμανικό χαμομήλι. Αυτά τα φυτοχημικά έχουν 
αντιαλλεργικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Η αρτεμισινίνη που είναι το πιο πολύτιμο 
φαρμακευτικό σέσκιτερπενοειδες, απομονώθηκε για πρώτη φορά από το παραδοσιακό κινέζικο 
βότανο Artemisia Αnnua, με ισχυρή δράση κατά της ελονοσίας. 

 

Taxus baccata (Ίταμος) 

Τα τριτερπενοειδή είναι γνωστά ως χημικές ενώσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου, 
δρουν κατά της πήξης του αίματος και του διαβήτη, αναστέλλουν την αγγειογένεση και την 
ευκαρυωτική DΝΑ πολυμεράση, και ούτω καθ 'εξής. Αυτά τα βιολογικά δραστικά συστατικά, όπως το 
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γλυκυρρητινικό οξύ που απαντάται στη γλυκόριζα και στα λεμονοειδή (πχ. Λιμονίνη), είναι εξαιρετικά 
οξειδωμένα πικρά οξέα, που υπάρχουν στην οικογένεια φυτών Citrus (Rutaceae). Το Arbruside Ε, που 
είναι ένα σχετικά μη τοξικό τριτερπένιο, απομονώθηκε από τον τοξικό Αβρό (Arbrus precatorius), ως 
πιθανό υποκατάστατο της ζάχαρης, επειδή είναι 30-100 φορές πιο γλυκό από τη σακχαρόζη (Fullas F. 
et al.1990). Τα τριτερπένια είναι επίσης συστατικά των ρητινών και των ρητινικών εκκρίσεων από φυτά 
(π.χ. λιβάνι και μύρο). Το μύρο προέρχεται από την αραβική λέξη που χρησιμοποιείται για το ‘’πικρό’’, 
χαρακτηριστικό που εμφανίζουν πολλά τριτερπένια. 

Τα τριτερπένια περιλαμβάνουν μερικά πολύ σημαντικά μόρια, όπως είναι τα στεροειδή, τα οποία είναι 
αποικοδομημένα τριτερπένια, με πολλές σημαντικές λειτουργίες στα θηλαστικά, κυρίως ως ορμόνες 
των φύλων. Σε πρόσφατες χημικές έρευνες και φαρμακολογικές μελέτες αποκαλύφθηκαν οι διάφοροι 
βιολογικοί τους ρόλοι. Δρουν ως αντιφλεγμονώδη, αντικαρκινικά, κατά των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, κατά της υπογλυκαιμίας, και επίσης έχουν αντιμυκητιακή δράση. Οι ευρέως 
κατανεμημένες λιποδιαλυτές χρωστικές ουσίες και τα καροτενοειδή, που είναι απαραίτητα στην 
διατροφή, ανήκουν σε αυτήν την ομάδα χημικών ουσιών. Το λυκοπένιο είναι ένα ακόμη βιοενεργό 
καροτενοειδές, που απαντάται στις τομάτες και σε άλλα κόκκινα φρούτα, και θεωρείται ως ένας 
πιθανός παράγοντας για την πρόληψη διάφορων τύπων καρκίνου. 

Καρδιακές γλυκοσίδες 

Οι καρδιακές γλυκοσίδες (καλούνται επίσης και καρδενολίδες) έχουν πάρει το όνομα τους από την 
επίδραση αυτής της ομάδας ενώσεων στην καρδιά. Πολλά φυτά περιέχουν καρδιοενεργές ή καρδιακές 
γλυκοσίδες, οι οποίες δρουν εμφανώς στον καρδιακό παλμό. Ένα ευρέως μελετημένο φυτό που 
περιέχει τέτοιες ενώσεις είναι η δακτυλίδα (Digitalis purpurea), της φυτικής οικογένειας 
Scrophulariaceae, το οποίο χρησιμοποιούνταν ήδη από τον 18ο αιώνα για τη θεραπεία του καρδιακού 
νοσήματος που περιγράφεται ως «dropsy». Η χρήση ήταν βάσιμη, καθώς το φυτό αυτό περιέχει τους 
φαρμακευτικούς παράγοντες διγοξίνη και διγιτοξίνη. Οι καρδιακές γλυκοσίδες χρησιμοποιούνται στην 
κλινική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. 

 

Παρασκευή ασφαλέστερων φαρμάκων με απομόνωση και τροποποίηση των φυτικών συστατικών. 

Πολύ γνωστό παράδειγμα αποτελεί η ιστορία της ασπιρίνης. Σύμφωνα με καταγραφές σχετικά με τα 
φύλλα ιτιάς ως αντιπυρετική θεραπεία, στον πάπυρο του Ebers και ακολουθώντας την εφαρμογή 
τσαγιού από τον φλοιό της ιτιάς ως αγγλικό βότανο, οι χημικοί και οι φαρμακοποιοί απομόνωσαν 
επιτυχώς τη σαλικίνη από το φλοιό της λευκής ιτιάς Salix Alba, μεταξύ του 1825 και του 1826. Η ένωση 
που ήταν υπεύθυνη για τη θεραπεία, μετατράπηκε στη συνέχεια στο σαλικυλικό οξύ μέσω της 
διαδικασίας της υδρόλυσης και της οξείδωσης, και αποδείχθηκε ένα επιτυχημένο αντιπυρετικό 
(μείωση πυρετού) που παράγεται και χρησιμοποιείται ενεργά παγκοσμίως. Λόγω της σοβαρής 
γαστρεντερικής τοξικότητας που μπορεί να προκαλέσει, το σαλικυλικό οξύ μετατράπηκε σε 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ μέσω ακετυλίωσης του από επιστήμονες της Bayer. Η εμπορική ονομασία της 
ασπιρίνης, δόθηκε το 1899. Σήμερα, η ασπιρίνη εξακολουθεί να είναι ένα από τα ευρέως 
χρησιμοποιούμενα αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρμακα στον κόσμο. 



 

 

 

                    Salix Alba leaves                                                        Salicin 

Ωστόσο, η διαδικασία εύρεσης και ανάπτυξης νέων φαρμάκων από βότανα δεν είναι πλέον τόσο 
εύκολη όσο στην περίπτωση της ασπιρίνης. Στην περίπτωση της ταξόλης φαίνεται το δύσκολο ταξίδι 
ενός ιχνοστοιχείου από ένα φυτό μέχρι την μετατροπή του σε ένα νέο ισχυρό φάρμακο. Η ταξόλη είναι 
ένα από τα πιο γνωστά διτερπένια με εξαιρετικά σύνθετη δομή στεροειδών και αντικαρκινική δράση. 
Το εκχύλισμα από τον φλοιό του Ελάτου του Ειρηνικού (Taxus Brevifolia) αρχικά χαρακτηρίστηκε ως 
κυτταροτοξικό σε κυτταρική ανάλυση που έγινε το 1964. Το 1966, απομονώθηκε πολύ μικρή ποσότητα 
του δραστικού συστατικού και η δομή του δημοσιεύθηκε το 1971 (Goodman, J. and Walsh, V. 2001). 
Μέχρι το 1969, είχαν απομονωθεί 28 kg ακατέργαστου εκχυλίσματος από σχεδόν 1200 kg φλοιού, τα 
οποία όμως απέδωσαν μόνο 10 g καθαρής ουσία. Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η αξία του ως 
αντικαρκινικό φάρμακο είχε καθοριστεί από διάφορες κλινικές μελέτες. Η πακλιταξέλη και η ανάλογή 
της δοσιταξέλη (Taxotere®) έχουν πάρει την έγκριση από το αμερικανικό FDA για τη θεραπεία 
διαφόρων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, 
του μικροπνευμονικού καρκίνου, του καρκίνου των ωοθηκών, του καρκίνου του μαστού και των 
καρκίνων του εγκεφάλου και του αυχένα. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι δρα ως 
σταθεροποιητής του μιτωτικού συστήματος στα κύτταρα, ωθώντας τα καρκινικά κύτταρα να 
λειτουργούν ως φυσιολογικά κύτταρα αντί να υποβάλλονται σε ταχύ πολλαπλασιασμό. 

Πολλοί άνθρωποι λανθασμένα πιστεύουν ότι τα φυτικά προϊόντα είναι ασφαλή. Αν και τα περισσότερα 
φυτικά φάρμακα είναι σχετικά ασφαλή σε σύγκριση με τα σύγχρονα φάρμακα, τα αποτελέσματα από 
τοξικολογικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν αποτελεί κανόνας. Σε μεγάλο βαθμό, η ασφάλεια των 
βοτάνων εξαρτάται από τη δοσολογία και την χρονική περίοδο που χορηγούνται στον οργανισμό. Είναι 
απαραίτητο να αναφερθεί ότι ο βαθμός καθαρισμού ορισμένων φυτικών εκχυλισμάτων μπορεί να 
αυξήσει την τοξικότητά τους. Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ αυξάνεται η συγκέντρωση των δραστικών 
συστατικών, ταυτόχρονα αυξάνεται και η συγκέντρωση των τοξικών ενώσεων. Σε μερικές περιπτώσεις, 
τα ενεργά συστατικά μπορούν να είναι επίσης τοξικά. Σε αυτή την περίπτωση, η θεραπευτική δράση 
ενισχύεται, αλλά αυξάνεται και η τοξικότητά του. Παραδείγματα αποτελούν το εκχύλισμα της εφέδρας 
και φυτικά εκχυλίσματα της οικογένειας Aristolochia. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
αριστολοχικό οξύ που βρέθηκε σε διάφορα βότανα της οικογένειας Aristolochia, έδειξαν τις σημαντικές 
καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες επιδράσεις στον άνθρωπο και τη δυνατότητα να προκαλέσει 
δηλητηρίαση του νεφρού (Arlt, VM, et al., 2002)(Schmelzer, HH, et al. 2009). Στην TCM, η επεξεργασία 
των ακατέργαστων φυτικών υλικών με διαφορετικές μεθόδους, όπως η εκτεταμένη θέρμανση με ατμό 
ή ο βρασμό τους, για την αποσύνθεση των χημικών δεσμών των τοξικών εστέρων, ή των γλυκοζιτικών 
ενώσεων των βοτάνων, εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό για την μείωση της τοξικότητας των κινεζικών 
βοτάνων. Παραδείγματα αποτελούν η ακονιτίνη στο radix Aconiti και οι σεννοσίδες στο ραβέντι. 

Οι καρδιακές γλυκοσίδες των ειδών Digitalis (από φύλλα δακτυλίδας, Digitalis Purpurea και D.lanata) 
έχουν ένα πολύ στενό εύρος θεραπευτικών δοσολογιών. Η υπέρβαση της φαρμακευτικής δόσης κατά 
περίπου 50% μπορεί να προκαλέσει τοξικές επιδράσεις. Το πρόβλημα της δοσολογίας συνδυάζεται με 
τις μεγάλες ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στο ακατέργαστο φυτικό υλικό. 
Ανάλογα με την προέλευσή του, στο ακατέργαστο φάρμακο μπορεί να περιέχεται ποσότητα γκιτοξίνης, 



 

 

η οποία δεν είναι πολύ δραστική όταν λαμβάνεται από το στόμα, ή μπορεί να περιέχεται μεγάλη 
συγκέντρωση της πολύ δραστικής διγιτοξίνης. 

 

Digitalis Purpurea 

Η απομόνωση των δραστικών συστατικών από τα βότανα στενού θεραπευτικού εύρους (Πίνακας 1) και 
η χορήγηση των καθαρών ενώσεων δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτή είναι μια επιστημονική μέθοδος 
έρευνας των φαρμακευτικών φυτών, κατά την οποία τα πολύ ισχυρά συστατικά μπορούν να 
μεταποιηθούν σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα (Withering W., 1885). Στόχος αυτού δεν είναι η 
συγκέντρωση του βασικού ενεργού συστατικού, αλλά η παραλαβή ενός φαρμακευτικού προϊόντος με 
συνεπή και ομοιόμορφη σύνθεση. Στη συνέχεια, μεταποιείται το απομονωμένο συστατικό σε χάπια, 
δισκία ή κάψουλες και καταλήγει στο συγκεκριμένο προϊόν, όπου το συστατικό αραιώνεται με τα 
φαρμακευτικά έκδοχα. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση της διγιτοξίνης σε ένα δισκίο είναι περίπου 10 
φορές χαμηλότερη από ότι στο φύλλο της δακτυλίδας που χρησιμοποιήθηκε. 

 

Πίνακας 1. Παραδείγματα φυτικών συστατικών που απομονώνονται για φαρμακευτική χρήση. Αυτά τα 
συστατικά δεν εμφανίζονται μόνα τους στα φυτά αλλά ως κλάσματα που συνοδεύονται από τις σχετικές 
χημικές ενώσεις. Οι απομονωμένες ουσίες, οι οποίες γενικά έχουν ισχυρή και άμεση δράση, δεν θεωρούνται 
φυτικά φάρμακα με τη στενή έννοια (Volker Schulz, Rudolf Hansel, Mark Blumenthal, Varro Tyler Rational 
Phytotherapy 5η έκδοση 2004). 

Με την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και τη χρήση των επιστημονικών μεθόδων στην 
φαρμακευτική, στις αρχές του 19ου αιώνα, τα φυτικά φάρμακα αποτέλεσαν αντικείμενο 
επιστημονικής έρευνας. Η απομόνωση της μορφίνης από το όπιο της παπαρούνας (1803-1806) ήταν η 



 

 

πρώτη φορά που σχετικά σύγχρονες χημικές και αναλυτικές μέθοδοι, χρησιμοποιήθηκαν για την 
εξαγωγή της δραστικής ουσίας από ένα βότανο. Στη συνέχεια, κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση 
φαρμακολογικών και τοξικολογικών μελετών πάνω στις επιδράσεις της μορφίνης σε ζώα και σε 
ανθρώπους. Διάφορες ουσίες που εξάγονται από το όπιο, συμπεριλαμβανομένης της μορφίνης, της 
κωδεΐνης και της παπαβερίνης, χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα για θεραπευτικούς σκοπούς. Σε 
άλλες περιπτώσεις, έγιναν προσπάθειες για την βελτίωση των φυσικών ουσιών, ενισχύοντας τις 
επιθυμητές τους ιδιότητες και ελαχιστοποιώντας τις δυσμενείς τους παρενέργειες. Η τροποποίηση του 
μορίου ρεζερπίνη (από το παραδοσιακό  ηρεμιστικό φυτό ινδική φιδόριζα, Rauvolfia Serpentina της 
αγιουρβέδας), οδήγησε στον σχηματισμό της μεμπεβερίνης, ενώ η τροποποίηση του μορίου της 
ατροπίνης (από μπελαντόνα, Atropa Βelladonna) οδήγησε στο βρωμιούχο ιπρατρόπιο και στις 
μεπεριδίνες, που είναι μία ισχυρή ομάδα αναλγητικών. Τα φαρμακευτικά βότανα του Νέου Κόσμου, 
ήταν άλλη μία πηγή σημαντικών φαρμακευτικών ουσιών. Από τα φύλλα του θάμνου της κόκας 
(Erythoxylum Coca) προέρχεται η κοκαΐνη, η οποία αποτελεί το πρωτότυπο για τα σύγχρονα τοπικά 
αναισθητικά, ενώ από τον φλοιό των ειδών της κιγχόνης παραλαμβάνεται η κινίνη, άλλο ένα φάρμακο 
που εξακολουθεί να είναι σημαντικό για τη θεραπεία της ελονοσίας είναι η αρτεμισινίνη. Η 
ανθεκτικότητα σε αυτή την ένωση, αναπτύσσεται πολύ πιο αργά από ό,τι στα συνθετικά 
ανθελονοσιακά φάρμακα. Σημαντικός αριθμός των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα 
προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, από δραστικές ουσίες που έχουν απομονωθεί από τα φυτά. Οι 
περισσότερες από αυτές δεν εμφανίζονται στα φυτά μεμονωμένα αλλά σε ομάδες ενώσεων, όπως η 
καφεΐνη στην ομάδα των μεθυλξανθινών, η διγοξίνη στην ομάδα των καρδιακών γλυκοσίδων, και η 
μορφίνη στην ομάδα των αλκαλοειδών του οπίου. Οι απομονωμένες αυτές ενώσεις και γενικότερα οι 
ομάδες ενώσεων έχουν ισχυρά, άμεσα αποτελέσματα και δεν κατατάσσονται αυστηρώς στα φυτικά 
φάρμακα (φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα), αλλά πιο σωστά, στα φάρμακα που είναι παράγωγα 
φυτών. Οι ερευνητές δεν έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες των δευτερευόντων συστατικών των 
φυτών. Ο τεράστιος αριθμός των φυτικών αλκαλοειδών, που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για 
την ανάπτυξη νέων μελλοντικών θεραπειών, υπολογίζεται σε περισσότερα από 20.000 (Cordell et al., 
2002). 

Σκοπός της έρευνας των παραδοσιακών φυτικών φαρμάκων δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων, αλλά ο ποιοτικός έλεγχος και η μελέτη των μηχανισμών των βοτάνων. Σε αντίθεση με την 
αξιολόγηση των νέων υποψήφιων φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται μία ή δύο δοκιμές βιοανάλυσης, 
η διερεύνηση των μηχανισμών των παραδοσιακών βοτανικών φαρμάκων είναι πιο περίπλοκη. Η 
έρευνα των βοτάνων τα τελευταία 40 χρόνια, δείχνει ότι λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τα 
σύγχρονα φάρμακα: η δράση τους δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο συστατικού του βοτάνου, αλλά 
πρόκειται για ένα συνεργικό αποτέλεσμα πολλών συστατικών που στοχεύουν σε πολλά σημεία. Δεν 
πρέπει να υπάρχει απογοήτευση στους ερευνητές εάν από τα αποτελέσματά τους καταλήξουν ότι οι 
βιοενεργές ενώσεις που συλλέγονται από το φυτικό εκχύλισμα, είναι δημοφιλείς δευτερογενείς 
μεταβολίτες στα φυτά. Κάποια τέτοια παραδείγματα είναι τα φλαβονοειδή, τα λιπαρά οξέα ή οι 
αμίνες. 

 

               Aloe Vera                                                                       Arnica montana 



 

 

Τα μέρη των φυτών που χρησιμοποιούνται 

Στο πλαίσιο της φαρμακευτικής, ένα βοτανικό φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο είτε προέρχεται από 
κάποιο φυτό και μετασχηματίζεται σε φάρμακο (με ξήρανση ορισμένων τμημάτων του φυτού, ή 
ολόκληρου του φυτού), είτε προέρχεται από ένα φυτό αλλά δεν διατηρεί πλέον τη δομή του φυτού. 

Ακολούθως αναφέρονται τα σημαντικότερα φυτικά μέρη: στις παρενθέσεις καταγράφεται το λατινικό 
όνομα που χρησιμοποιείται συνήθως. 

 Υπέργεια μέρη (herba): Η πλειοψηφία των βοτανικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σήμερα, 
προέρχονται από φύλλα ή άλλα υπέργεια μέρη. Όλα τα μέρη του φυτού που βρίσκονται πάνω από 
το έδαφος αναφέρονται ως υπέργεια μέρη. Ένα παράδειγμα είναι το βαλσαμόχορτο (Hypericum 
Perforatum). 

 Φύλλα (folia): Τα φύλλα ξεπετάγονται από το στέλεχος. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται μόνα ή 
αναμειγνύονται με τον μίσχο. Παράδειγμα φυτών που χρησιμοποιούν μόνο τα φύλλα τους είναι 
το Gingko (Gingko Biloba), το κοινό βάλσαμο (Melissa officinalis L. Melissae folium). 

 Άνθος (flos): Αν και τα άνθη είναι μεγάλης βοτανικής σημασίας, αποτελούν μία περιορισμένη 
πηγή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη φυτοθεραπεία ή τη φαρμακευτική. Κάποια άνθη που 
συνήθως χρησιμοποιούνται στην ιατρική είναι το άνθος του χαμομηλιού (Chamaemelum Nobile), 
το άνθος του ιβίσκου (Hibiscus Sabdiri ffa) και το άνθος του ταγέτη (Calendula Οfficinalis). 

 Καρπός (fructus): Από τους καρπούς και τους σπόρους έχουν προέλθει σημαντικά 
φυτοθεραπευτικά προϊόντα, όπως: σπόρους γλυκάνισου (Pimpinella Anisum), μάραθου 
(Foeniculum Vulgare), σερένοας (Serenoa repens) και η φλούδα εσπεριδοειδών (Citrus sp.). 

 Φλοιός (cortex): Ο φλοιός είναι το εξωτερικό προστατευτικό στρώμα του κορμού του δέντρου και 
σχηματίζεται από στρώματα ζωντανών κυττάρων ακριβώς πάνω από το ξύλο. Συνήθως υπάρχουν 
υψηλές συγκεντρώσεις των δραστικών συστατικών στο φλοιό π.χ. η ιτιά, το Salix alba L. και το Salix 
spp., ο φλοιός κιγχόνης (Cinchona sp.), η κανέλα και η καμφορά (Cinnamomum cassia και C. 
camphora). Σημαντικά παραδείγματα χρήσιμου ξύλου περιλαμβάνουν το ξύλο τριανταφυλλιάς, 
και το σανταλόξυλο (Santalum album). 

 Ρίζα (radix): Τα σαρκώδη ή ξυλώδη μέρη πολλών ειδών χρησιμοποιούνται στην φαρμακευτική. 
Μπορούν να χρησιμοποιούνται ολόκληρα, κομμένα σε φέτες, αποφλοιωμένα ή όχι. Οι ρίζες 
μπορεί να είναι ινώδης (Urtica Dioica, τσουκνίδα), στερεές (Glycyrrhiza Glabra της οικογένειας 
Leguminosae, γλυκόριζα) ή σαρκώδης (Harpagohytum procumbens, αρπαγόφυτο). Οι ρίζες μπορεί 
να έχουν σχήμα κονδύλου, κωνικό, ή κυλινδρικό, κλπ. 

 Ρίζωμα (rhizoma): Το ρίζωμα είναι ένα ξύλώδες ή σαρκώδες επιμήκες στέλεχος που συνήθως 
αναπτύσσεται οριζόντια κάτω από το έδαφος, σχηματίζοντας φύλλα και ρίζες στο έδαφος. Τα 
ριζώματα που είναι σημαντικά για την φαρμακευτική τους χρήση είναι το Kava kava (Piper 
Methysticum) και το τζίντζερ (Zingiber Officinalis). 

 Βολβός (bulbus): Βολβός είναι μία σαρκώδης δομή που αποτελείται από πολλά στρώματα 
φολίδων, τα οποία είναι τα φύλλα βάσης. Οι βολβοί που είναι δημοφιλείς για την θεραπευτική 
τους χρήση είναι το κρεμμύδι και το σκόρδο (Allium Cepa και A. Sativum, αντίστοιχα). 

 Σπόροι ή σπέρματα: Οι σπόροι περιέχονται στον καρπό, π.χ. Λευκή μουστάρδα, Sinapis alba L. 
(σπέρματα σιναπιού) και τους σπόρους του μάραθου (Foeniculum Vulgare, Apiaceae). 

 Κόμμι-Ρητίνη: Το κόμμι είναι στερεό που αποτελείται από μείγμα πολυσακχαριτών. Το κόμμι 
εκρέει από ένα κατεστραμμένο στέλεχος του φυτού ως αμυντικός μηχανισμός ή μερικές φορές 
δρα ως προστατευτικό σύστημα κατά της εισβολής βακτηρίων και μυκήτων π.χ. Αραβικό κόμμι 
(Acacia Senegal), το Benjoin (Terminalia bentzoe) και η γέλη της αλόης (κόμμι αλόης βέρα, της 
οικογένειας Liliaceae). Αυτά εκκρίνονται από εξειδικευμένα κύτταρα ή αγωγούς των φυτών π.χ. 
(Mastiha medicinalis της Χίου) και τα γνωστά από την Βιβλική εποχή, λιβάνι (Boswellia Sacra) και 
μύρο (Commiphora Myrrha) της οικογένειας των Burseraceae. 

 Έλαια: Αυτά προέρχονται από τους σπόρους ή από τους καρπούς των φυτών, π.χ. το 
αμυγδαλέλαιο χρησιμοποιείται στα καλλυντικά και το ελαιόλαδο είναι ένα παράδειγμα, που 
χρησιμοποιείται ως έλαιο για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και σε 
υγρές συνθέσεις και αλοιφές. 



 

 

 Αιθέριο έλαιο: Πρόκειται για πτητικά έλαια που εξάγονται από τα φυτά μέσω μιας διαδικασίας 
απόσταξης ή εκχύλισης με την χρήση ατμού. Έχουν μεγάλη σημασία ως δραστικά συστατικά των 
φαρμακευτικών φυτών, π.χ. έλαιο δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis), έλαιο μέντας (Mentha 
Piperita), έλαιο ρίγανης (Origanum Vulgare), έλαιο YlangYlang (Cananga Odorata). 
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Διδακτική Ενότητα 4: Βοτανικά παρασκευάσματα - Φυτικά 

φάρμακα - Δοσολογία & τρόπος χορήγησης 

 Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κύρια φαρμακολογικά σκευάσματα που παράγονται από 
θεραπευτικά φυτά, ανάλογα με το μέρος του φυτού που χρησιμοποιείται, οι τρόποι χορήγησης τους 
στον άνθρωπο σύμφωνα με τις ιδιότητές τους, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της κατάλληλης 
δόσης και η χρονική διάρκεια της θεραπείας. 

 Περιγραφείς  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 

 Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να εξηγεί τους διάφορους γνωστούς τρόπους χρήσης των φαρμακευτικών φυτών ανάλογα 
με το μέρος του φυτού που χρησιμοποιείται 

2. Να αναγνωρίζει τους διάφορους τρόπους χορήγησης των φυτικών φαρμάκων  
3. Να κατανοεί τους περιορισμούς στη δοσολογία και τη φαρμακευτική χρήση των βοτάνων  

 Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
2. Να επιδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 
3. Να εκτελεί έρευνα μέσω αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει πληροφορίες από 

άλλες ηλεκτρονικές πηγές 
4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα πληροφορία για την βελτίωση του 

επαγγελματικού του επιπέδου 
5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα  
6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τα φυτικά φάρμακα, γνωστά και ως φυτοθεραπευτικά ή φυτοφαρμακευτικά, είναι φάρμακα που 
παράγονται από τα φυτά. Αυτά περιέχουν μία χημική ένωση ή πιο συχνά μείγματα χημικών ενώσεων, 
τα οποία δρουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά στο ανθρώπινο σώμα, με σκοπό την πρόληψη διαταραχών 
και την αποκατάσταση ή τη διατήρηση της υγείας. Τα φυτοθεραπευτικά είναι φαρμακευτικά προϊόντα, 
των οποίων τα δραστικά συστατικά περιέχουν μόνο σκευάσματα που παρασκευάζονται από 
φαρμακευτικά βότανα (Gaedcke F, Steinhoff B. 2000). 

Οι παραδοσιακοί τρόποι χρήσης των φαρμακευτικών φυτών είναι σε διάφορες μορφές βοτανικών 
τσαγιών, αφεψημάτων, αλκοολούχων εκχυλισμάτων κλπ. Πολύ συχνά αυτά τα φυτικά υλικά 
χρησιμοποιούνται με μη  τυποποιημένη μορφή. Ωστόσο, στις μέρες μας δίνεται όλο και μεγαλύτερη 
έμφαση στη χρήση των τυποποιημένων υλικών. 

 

Τα μίγματα είναι προϊόντα με φαρμακευτικές ιδιότητες και περιέχουν 2 ή περισσότερα φυτά ή βότανα, 
που μπορούν να δρουν μεμονωμένα, προσθετικά ή και συνεργικά για την αποκατάσταση ή τη 
διατήρηση της υγείας. Στην παραδοσιακή Ιατρική, τα φαρμακευτικά φυτά χρησιμοποιούνται συνήθως 
σε μείγματα. 

Τα εκχυλίσματα είναι συμπυκνωμένα παρασκευάσματα υγρής, κονιορτοποιημένης ή ιξώδους μορφής, 
που συνήθως παρασκευάζονται από ξηρά φυτικά μέρη (ακατέργαστο φάρμακο) με διαβροχή ή 
διήθηση. Η τυπική αναλογία των βοτανικών εκχυλισμάτων είναι 5:1, και οι χημικές ενώσεις μπορούν 
να απομονωθούν από το φυτικό υλικό με τη διαδικασία της εκχύλισης χρησιμοποιώντας  νερό ή 
οργανικούς διαλύτες, όπως η αλκοόλη (αιθανόλη). Τα εκχυλίσματα είναι υγρά παρασκευάσματα, που 
συνήθως περιέχουν μία αναλογία υγρού εκχυλίσματος προς ξηρό βότανο 1:1 βάρος κατά βάρος [β/β], 
ή βάρος κατ’ όγκο [β/ο]. Συνήθως,  χρησιμοποιούνται ως διαλύτες η αιθανόλη, το νερό ή μείγματα 
αιθανόλης και νερού. Τα στερεά ή τα κονιορτοποιημένα εκχυλίσματα παρασκευάζονται μετά από 
εξάτμιση του διαλύτη που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία της παραγωγής (ακατέργαστο 
εκχύλισμα). Τα αιθέρια έλαια εξάγονται με απόσταξη με την χρήση ατμού, ή με εκχύλιση με την χρήση 
διαλύτη (European Pharmacopeia, 2002). 

Τα φαρμακευτικά τσάγια ή εγχύματα παρασκευάζονται με τη βύθιση των βοτάνων σε βραστό νερό. 
Ονομάζονται τσάγια λόγω της ομοιότητας μεταξύ των παρασκευασμάτων. Ένα τυπικό φαρμακευτικό 
τσάι αποτελείται από διάφορα βότανα. Στην ευρωπαϊκή φυτοθεραπεία, γενικός κανόνας της ορθής 
φαρμακευτικής πρακτικής, είναι να μην υπάρχουν περισσότερα από 4-7 βότανα σε ένα μείγμα τσαγιού 
(Wichtl, 1989). Σε ορισμένες περιπτώσεις η αποτελεσματικότητα ενός φαρμακευτικού τσαγιού είναι 
προφανής. Τα βότανα που περιέχουν anthranoid έχουν συγκεκριμένη καθαρτική δράση, τα τσάγια με 
αρωματικά bitters (πικρά) διεγείρουν την όρεξη, και τίποτα δεν είναι καλύτερο για τις ενοχλήσεις 
στομάχου από τη νηστεία και το τσάι δίκταμου ή σιδερίτη. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την 
προετοιμασία του τσαγιού: αφέψημα, έγχυμα και ψυχρή διαβροχή. 

α) Αφέψημα: είναι παρασκευάσματα από σκληρά ξυλώδη μέρη φυτών, όπως ο φλοιός, οι 
ρίζες, οι σπόροι και οι ξηροί καρποί. Είναι παρόμοια με τα εγχύματα, αλλά απαιτούν περισσότερη 
θερμότητα για την παρασκευή τους και τη μεταφορά των χημικών τους ενώσεων στο νερό. Συνήθως 



 

 

παρασκευάζονται με βρασμό ενός έως δύο κουταλιών του γλυκού από το σκληρό μέρος του φυτού για 
1-10 λεπτά. Για την παρασκευή του ροφήματος, είναι προτιμότερο να μην προστίθεται ζεστό νερό στο 
βότανο, αλλά να γίνεται προσθήκη κρύου νερού και το μείγμα να θερμαίνετε για να βράσει. Αφού 
βράσει το υγρό θα πρέπει να αφεθεί για 15 λεπτά για να ξεκουραστεί και στη συνέχεια να γίνει η 
αποστράγγιση (εκτός από τα φυτά που περιέχουν στυπτικά και αποστραγγίζονται αμέσως μετά το 
βρασμό). Προτιμάται να πίνεται το ρόφημα σε μία δόση, καθώς με τον τρόπο αυτό τα ενεργά στοιχεία 
του παραμένουν αμετάβλητα. Για τη διαδικασία, καλύτερα να μην χρησιμοποιούνται σκεύη από 
ανοξείδωτο χάλυβα, και να προτιμώνται σκεύη από πηλό, σμάλτο, γυαλί ή άλλα παρόμοια υλικά. 
Επίσης, τα αφέψημα παρασκευάζονται σε αναλογίες (μέρος του φυτού σε gr/gr νερού) 1:10 ή 1:20 για 
εσωτερική χρήση, και 1:5 για εξωτερική χρήση. 

 

β) Έγχυμα (ζεστό τσάι ή ρόφημα): Τα εγχύματα παρασκευάζονται με τη χρήση βραστού νερού, 
αλλά χωρίς βράσιμο του βοτάνου. Αυτό σημαίνει ότι το βραστό νερό τοποθετείται σε ένα φλιτζάνι με 
το φαρμακευτικό παρασκεύασμα και το μείγμα αφήνεται καλυμμένο για 15-20 λεπτά για να 
ξεκουραστεί. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η εξάτμιση ή η εξουδετέρωση των δραστικών ουσιών, 
από τα λεπτά φαρμακευτικά φυτικά μέρη (συνήθως λουλούδια, φύλλα), από τον εκτεταμένο βρασμό. 
Η αναλογία του φυτικού παρασκευάσματος και του βραστού νερού είναι συνήθως 1:10 ή 1:20, αλλά 
για σκευάσματα με ισχυρή δράση μπορεί να φτάσει έως και 1:40. Συνήθως χρησιμοποιούνται 1-2 
κουταλάκια του γλυκού θρυμματισμένου βοτάνου για ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι βραστό νερό. 
Ειδικότερα, 1 ουγγιά ή 25 γραμμάρια αποξηραμένων βοτάνων, ή 2 ουγγιές ή 50 γραμμάρια φρέσκων 
αρωματικών βοτάνων, θα πρέπει να προστίθενται σε 1 πίντα ή 600 ml βρασμένου νερού. Το ζεστό 
ρόφημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως, αλλά επίσης μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο έως 24 ώρες. 
Σε χρόνιες παθήσεις πρέπει να καταναλώνεται ένα φλιτζάνι φαρμακευτικό τσάι τρεις φορές την ημέρα, 
ενώ στις οξείες καταστάσεις το τσάι βοτάνων μπορεί να καταναλωθεί έως και 6 φορές την ημέρα. 

γ) Ψυχρή Διαβροχή: αναφέρεται σε ένα παρασκεύασμα, που ετοιμάζεται με την προσθήκη 
κρύου νερού στην απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου, το οποίο αφήνεται για 6-8 ώρες να 
διαβραχεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν στραγγιστεί. 



 

 

 

Η έννοια του όρου ‘’τσάι’’ διευρύνθηκε σταδιακά στην αγγλική γλώσσα. Πρώτα αναφερόταν στο ξερό 
φύλλο τσαγιού, στη συνέχεια στο ποτό που παρασκευαζόταν από αυτό, και σύντομα εφαρμόστηκε για 
όλα τα βότανα από τα οποία μπορούν να παρασκευαστούν πόσιμα αφεψήματα. 

Βασική διάκριση γίνεται μεταξύ των: 

• Μη φαρμακευτικών τσαγιών που καταναλώνονται για ευχαρίστηση, όπως το μαύρο τσάι και 
τα μείγματά του. 

• Φαρμακευτικών τσαγιών που χρησιμοποιούνται είτε ως τσάγια από μόνα τους είτε, 
συνηθέστερα, ως μείγματα τσαγιών. 

Δοσολογία τσαγιού 

Το τσάι (ανεξαρτήτως του τρόπου παρασκευής του) πρέπει να καταναλώνεται εντός 24 ωρών από την 
προετοιμασία του. Αυτό συμβαίνει, διότι το διάλυμα θα μπορούσε να είναι κατάλληλο περιβάλλον για 
την ανάπτυξη των διαφόρων μικροοργανισμών που θα δηλητηριάσουν το τσάι με τις τοξίνες τους. Το 
τσάι με δυσάρεστη οσμή, θόλωμα και αλλαγή χρώματος δεν πρέπει να καταναλώνεται. Το έγχυμα μετά 
την παρασκευή του, πρέπει να φυλάσσεται σε δοχεία από γυαλί ή σμάλτο και όχι μεταλλικά, επειδή το 
τσάι μπορεί να αντιδράσει με το μέταλλο και να απελευθερωθούν βλαβερές ουσίες. Κατά κανόνα, τα 
εγχύματα αποθηκεύονται σε σκοτεινά και καθαρά μέρη, σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο. 

Τα τσάγια των φαρμακευτικών φυτών στραγγίζονται και βελτιώνονται κατά προτίμηση με προσθήκη 
μελιού. Συνιστάται να καταναλώνονται ζεστά, συνήθως 3 ποτήρια ημερησίως, το πρωί (πριν το 
φαγητό), το μεσημέρι (μετά το φαγητό) και το βράδυ πριν τον ύπνο. Είναι απαραίτητη η υποσημείωση 
των ακόλουθων εξαιρέσεων: 

1. Το διουρητικό τσάι λαμβάνεται μαζί με το πρωινό. Πρέπει να καταναλώνεται ένα λίτρο σε ένα 
γεύμα, εάν είναι εφικτό. 

2. Το τσάι διεγέρσεως της όρεξης λαμβάνεται περίπου 30 λεπτά πριν από τα γεύματα. 
3. Τα τσάγια που χρησιμοποιούνται ως καθαρτικά ή ως βοήθεια για τον ύπνο πρέπει να 

λαμβάνονται το βράδυ. 
4. Τα τσάγια μέντας και χαμομηλιού για τις ενοχλήσεις στομάχου πρέπει να λαμβάνονται κατά τους 

συνήθεις χρόνους γεύματος του ασθενούς, ή ανάλογα με τις ανάγκες του. 
5. Τα εφιδρωτικά τσάγια όπως το τσάι ανθέων Linden και το τσάι κουφοξυλιάς, δεν έχουν καμία 

επίδραση το πρωί, αλλά μόνο όταν λαμβάνονται το απόγευμα καθώς η θερμοκρασία του 
σώματος αυξάνεται, προκαλούν άμεση εφίδρωση (Hildebrandt et al., 1954). 

Βάμμα: Τα βάμματα λαμβάνονται με τη βύθιση ενός βοτάνου σε ένα αλκοολικό διάλυμα για μια 
περίοδο 3 εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, τα ενεργά συστατικά του 
βοτάνου διαλύονται στο αλκοολικό διάλυμα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό βάμματος. Η αλκοόλη 



 

 

είναι σε θέση να εκχυλίσει κυρίως τα αλκαλοειδή και τα φλαβονοειδή συστατικά των βοτάνων. Για το 
παρασκεύασμα συνηθέστερα χρησιμοποιείται διάλυμα αιθανόλης (40-70%), όπως η βότκα, το τζιν ή το 
λευκό ρούμι. Το θρυμματισμένο φυτό τοποθετείται σε γυάλινο δοχείο και καλύπτεται με αλκοόλη (σε 
αναλογία 1:5, 1:10 ή 1:20) και αφήνεται σε θερμό περιβάλλον για 21 ημέρες. Στη συνέχεια, το υγρό 
πιέζεται, στραγγίζεται και αποθηκεύεται σε καλά κλειστά γυάλινα δοχεία, σε σκοτεινό περιβάλλον, 
κατάλληλα ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά την αποθήκευση. Τα βάμματα από 
δηλητηριώδη φυτά και εκείνα που έχουν ισχυρή δράση, διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα 
παρασκευάσματα. Τα βάμματα χρησιμοποιούνται εσωτερικά ως σταγόνες αραιωμένες με νερό. 

Επίσης, το βάμμα μπορεί να τοποθετείται απευθείας στο στόμα για άμεση απορρόφηση ή μπορεί να 
ληφθεί με μικρή ποσότητα νερού ή χυμού. Εάν η μυρωδιά του αλκοόλ δεν είναι επιθυμητή, η 
κατάλληλη δόση του βάμματος είναι δυνατόν να διαλυθεί σε περίπου μισό ποτήρι ζεστό νερό και το 
αλκοόλ θα εξατμιστεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Γενικά, τα βάμματα είναι πιο αποτελεσματικά από 
τα εγχύματα. 

 

Σιρόπια: Είναι παχύρρευστα διαλύματα, με 66% περιεκτικότητα καθαρού σακχάρου στο νερό (π.χ. 
απλό σιρόπι) ή άλλα υγρά (όπως ο οίνος κ.λπ.). Προσφέρεται ως ποτό ή ως φάρμακο ανάλογα με τις 
αρωματικές ή τις θεραπευτικές ουσίες που περιέχονται σε αυτό. Τα φαρμακευτικά σιρόπια περιέχουν 
εκχυλίσματα ή εγχύματα φαρμακευτικών φυτών, τα οποία προστίθενται στο βασικό σιρόπι που 
παρασκευάζεται με ακατέργαστη ζάχαρη ή μέλι, προκειμένου αυτό να αποκτήσει μαλακτικές ιδιότητες. 
Ακόμη, η δυσάρεστη γεύση ορισμένων βοτάνων καλύπτεται από τη γλυκιά γεύση, καθιστώντας τη 
χρήση τους ευκολότερη για παιδιά και άτομα που δεν προτιμούν τις πικρές και έντονες γεύσεις. 
Επιπλέον, η περιεκτικότητα των σιροπιών σε σάκχαρα είναι απαραίτητη για την παράταση της 
διάρκειας ζωής τους. Τέλος, τα σιρόπια πλεονεκτούν ως προς το γεγονός, ότι οι  μικροοργανισμοί δεν 
δύναται να πολλαπλασιαστούν σε διαλύματα κορεσμένου σακχάρου, επειδή τα πολύ συμπυκνωμένα 
διαλύματα στερούν από τα μικρόβια το νερό που απαιτείται για την ανάπτυξή τους. 



 

 

 

Χυμός: Ο φρέσκος χυμός παρασκευάζεται από τα μέρη των φυτών που έχουν πρόσφατα συλλεχθεί, τα 
οποία διαβρέχονται σε νερό, και έπειτα πιέζονται. Για το σκοπό αυτό, τα νωπά φυτά και τα φρέσκα 
φρούτα συμπιέζονται σε μια μηχανή ανάμειξης, και στη συνέχεια πιέζονται για να ληφθεί ο χυμός. 
Έπειτα, ο χυμός αποθηκεύεται σε περιέκτες από σκούρο γυαλί και τοποθετείται στο ψυγείο για μια 
ημέρα, έτσι ώστε να καθιζάνουν τα στερεά συστατικά, και στη συνέχεια φιλτράρεται. Το προϊόν μπορεί 
να παστεριωθεί για να δοθεί παράταση στη διάρκεια ζωής του. Μερικές συνηθισμένες πηγές φυτικών 
χυμών είναι τα φύλλα σημύδας, η τσουκνίδα, το νεροκάρδαμο, το βαλσαμόχορτο, το σκόρδο, η 
πικραλίδα, το μελισσόχορτο, το ραπανάκι και το εκουίζετο. Οι χυμοί πρέπει να λαμβάνονται σε 
σταθερές δόσεις. 

Σκόνη: Η σκόνη προκύπτει μετά από την άλεση της αποξηραμένης φυτικής ύλης, ή ενός συνδυασμού 
φαρμακευτικών φυτών. Για το σκοπό αυτό, τα αποξηραμένα φυτά συνθλίβονται και στη συνέχεια 
κονιορτοποιούνται με τη χρήση ενός γουδιού ή μίας μηχανής τεμαχισμού. Το τελικό προϊόν, που 
πωλείται σε σακουλάκια, χρησιμοποιείται για την ετοιμασία ροφημάτων και δεν υπάρχει ανάγκη 
φιλτραρίσματος. Επίσης, η σκόνη μπορεί να λαμβάνεται απευθείας από το στόμα, ή να αναμιγνύεται 
με τρόφιμα, όπως σούπες ή γιαούρτι. 

Έμπλαστρο - Κατάπλασμα (συμπιεσμένο): Πρόκειται για ένα υγρό μείγμα που εφαρμόζεται απευθείας 
στο σώμα, όπου κρίνεται απαραίτητο. Για την προετοιμασία του εμπλάστρου χρησιμοποιούνται 
φρέσκα ή αποξηραμένα βότανα. Πριν χρησιμοποιηθούν τα φρέσκα φύλλα, οι βλαστοί ή οι ρίζες, 
πρέπει πρωτίστως, να τεμαχίζονται ή να συνθλίβονται. Αν χρησιμοποιηθούν αποξηραμένα βότανα, τα 
οποία είναι είτε ψιλοκομμένα είτε κονιορτοποιημένα, πρέπει σε αυτά να προστεθεί λίγο ζεστό νερό. 
Κατά τη θεραπευτική διαδικασία, πρώτα προστίθενται στη σκόνη από θρυμματισμένα φυτά μερικές 
σταγόνες ζεστού νερού, και στη συνέχεια το μείγμα αναδεύεται έως ότου σχηματιστεί μία πάστα. 
Έπειτα, το μείγμα αυτό απλώνεται σε μία γάζα και τοποθετείται εξωτερικά στο σημείο που πονάει, 
όπου τυλίγεται με μία λεπτή, καθαρή γάζα. Το κατάπλασμα συγκρατείται με έναν επίδεσμο και 
διατηρείται ζεστό. 

Αλοιφή: Οι αλοιφές είναι ημίρρευστα παρασκευάσματα που προορίζονται για εξωτερική εφαρμογή. 
Συνήθως περιέχουν τις φαρμακευτικές τους ουσίες σε μια κατάλληλη ουσία-μέσο (υδαρείς ή ελαιώδεις 
διαλύτες). Η αλοιφή είναι μια παχύρευστη ουσία που συνήθως απλώνεται σε μια επιφάνεια. Είναι 
μείγματα που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, για μασάζ ανακούφισης των μυϊκών 
πόνων και τόνωσης των μυών και των αρθρώσεων του σώματος. Παρασκευάζονται με θέρμανση ή 
απλώς με ανάμειξη των φυτικών ελαίων με βότανα και αλκοολούχα βάμματα. Ο ευκολότερος τρόπος 
παρασκευής μιας αλοιφής, είναι η χρήση της βαζελίνης ή του φυσικού κεριού μέλισσας και η ανάμιξή 
τους με τα κατάλληλα βότανα, φυτικά βάμματα ή αιθέρια έλαια. Οι αλοιφές μπορούν να 
απορροφηθούν εύκολα από το δέρμα, και να μεταφερθούν τα θεραπευτικά συστατικά που περιέχουν 
στην εκάστοτε περιοχή του σώματος. Χρησιμοποιούνται εξωτερικά και αποθηκεύονται σε δροσερά και 
σκοτεινά μέρη. 

Φαρμακευτικά Έλαια (Εγχύματα Φαρμακευτικών Φυτών σε Έλαια): Είναι λιπαρά έλαια ή υγροί κηροί 
που περιέχουν διαλύματα ή εκχυλίσματα φαρμακευτικών φυτών. Παρασκευάζονται, εφόσον 



 

 

παραμείνει το βότανο μέσα σε λάδι (συνήθως ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο) για μερικές ημέρες στον ήλιο. 
Τότε, τα δραστικά συστατικά των φαρμακευτικών φυτών εξάγονται στο έλαιο. Τα φαρμακευτικά έλαια 
έχουν τόσο εσωτερική, όσο και εξωτερική χρήση, και χρησιμοποιούνται συνήθως ως έλαια μασάζ, 
ιδιαίτερα στη αρωματοθεραπεία. Παραδείγματα φαρμακευτικών ελαίων που παρασκευάζονται με  
εκχύλιση των φυτικών υλικών, είναι το έλαιο του βαλσάμου και το έλαιο του σκόρδου. 

 

Φαρμακευτικά αποστάγματα: Είναι διαλύματα πτητικών ουσιών σε αλκοόλη, ή σε μείγμα νερού-
αλκοόλης. Προετοιμάζονται, είτε με τη διάλυση του πτητικού ελαίου σε αλκοόλη είτε με απόσταξη. Τα 
φαρμακευτικά αποστάγματα παράγονται με την ανάμιξη των αρωματικών βοτάνων με αλκοόλες, και 
αφήνονται μέχρις ότου τα πτητικά συστατικά του φυτού απομακρύνονται από τον φυτικό ιστό. Τέλος, 
τα δραστικά συστατικά ανακτώνται με την διαδικασία της απόσταξης. Μια γνωστή φαρμακευτική 
ουσία, για παράδειγμα, είναι το αλκοολούχο ποτό μέντας, που παρασκευάζεται από έλαιο μέντας. 

Κάψουλες: Πρόκειται συνήθως για μικρά μαλακά ή σκληρά δοχεία φαρμάκων, που συνήθως 
φτιάχνονται από ζελατίνη. Έχουν την ικανότητα να περιέχουν φαρμακευτικά προϊόντα ή εκχυλίσματα 
σε καθορισμένη δόση, προστατευμένα από τον αέρα, το φως και την υγρασία. Οι κάψουλες σκληρής 
ζελατίνης αποτελούνται από δύο κυλινδρικά κελύφη, τα οποία συναρμολογούνται μόλις εισαχθεί το 
φάρμακο. Στις κάψουλες μαλακής ζελατίνης, το κέλυφος μπορεί να είναι σφαιρικό, ωοειδές ή 
επίμηκες, εσωκλείοντας ημίρρευστο ή υγρό περιεχόμενο, που απαραιτήτως είναι απαλλαγμένο από 
νερό (π.χ. ελαιώδη φυτικά εκχυλίσματα). Οι επικαλυμμένες κάψουλες ή τα δισκία που 
απελευθερώνουν την φαρμακευτική ουσία μετά την είσοδό τους στο έντερο, την προστατεύουν από 
την αδρανοποίηση ή την αποσύνθεση της από τα γαστρικά υγρά. Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια ή μετά από τα γεύματα, αλλά περίπου 1 ώρα πριν από αυτά. 

Δισκία: Παρασκευάζονται με συμπίεση του κονιορτοποιημένου δραστικού υλικού και του κατάλληλου 
αδρανούς εκδόχου, καθώς και άλλων πρόσθετων συστατικών, βελτιώνοντας το χρώμα ή τη γεύση. 
Υπάρχουν δύο τύποι δισκίων: τα μη επικαλυμμένα και τα επικαλυμμένα δισκία. Τα μη επικαλυμμένα 
δύναται να περιέχουν διαλύτες προκειμένου εξασφαλισθεί ότι το δισκίο θα διαλυθεί γρήγορα όταν 
τοποθετηθεί στο νερό. Τα επικαλυμμένα δισκία είναι συμπιεσμένα δισκία με επικάλυψη σακχάρου, 
βαφών, λιπών, κεριών ή/και πρωτεϊνών, προστατεύοντας τον θεραπευτικό πυρήνα από εξωτερικές 
επιδράσεις όπως το φως, η υγρασία και οι μηχανικές καταπονήσεις. Κατά την χρήση του, η 
απελευθέρωση του φαρμάκου μπορεί να ελεγχθεί ή και να καθυστερήσει (δισκία ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης). 

Παστίλιες: Είναι σχεδιασμένες να απελευθερώνουν αργά τα δραστικά τους συστατικά στην στοματική 
κοιλότητα, ενώ αναρροφώνται ή μασιούνται. Για το σκοπό αυτό, το φάρμακο απορροφάται σε μια 



 

 

βάση, η οποία αποτελείται από σακχαρόζη (συνήθως σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90%), ακακία 
(περίπου 7%), ζελατίνη και νερό (π.χ., παστίλιες Echinacea). Μπορεί να έχουν την εμφάνιση ενός 
τυπικού δισκίου (στρογγυλό, επίμηκες, κλπ.), αλλά διαφέρουν από τα δισκία ως προς την κατασκευή 
τους. Αυτού του τύπου τα δισκία, δεν είναι κατασκευασμένα με συμπίεση αλλά κόβονται από μία 
εύπλαστη μάζα ποικίλης σύνθεσης. 

Υπόθετα: Είναι προϊόντα παρόμοια με τα δισκία, συνήθως είναι επιμήκη έως ωοειδή, προορίζονται για 
εισαγωγή στο ορθό, τον κόλπο ή την ουρήθρα και λιώνουν εκεί. Τα φυτικά προϊόντα σπάνια 
χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μορφή, αλλά τα υπόθετα αρωματοθεραπείας είναι παράγωγα των 
αιθέριων ελαίων. 

Τρόποι χορήγησης 

1. Από το στόμα: τα αφέψημα, τα εγχύματα, τα βάμματα, τα σιρόπια και τα δισκία λαμβάνονται 
από το στόμα και μερικές φορές υπογλώσσια. 

2. Από τη μύτη (κάπνισμα, εισπνοές ή άτμισμα): Τα αιθέρια έλαια που εναιωρούνται σε ζεστά υγρά 
ή κονιορτοποιημένα υλικά που μπορούν να εισπνευστούν έτσι ώστε οι δραστικές τους ενώσεις 
να απορροφηθούν μέσω του βλεννογόνου. 

3. Διά του δέρματος: Λοσιόν, έλαια, αλοιφές ή κρέμες που περιέχουν τα εκχυλίσματα 
φαρμακευτικών φυτών εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα, από το οποίο απορροφάται η 
δραστική ουσία. 

4. Από το ορθό: Τα υγρά παρασκευάσματα μπορούν να χορηγηθούν ως κλύσματα και τα στερεά ως 
υπόθετα. Οι δραστικές τους ενώσεις απορροφώνται από την βλεννογόνο μεμβράνη του ορθού. 

5. Με το πλύσιμο: Τα βότανα ή τα φυτικά εκχυλίσματα μπορούν να προστεθούν στο νερό του 
μπάνιου. 

6. Με υποδόριες ή ενδομυϊκές ενέσεις: Ορισμένα φυτικά φάρμακα (συχνά καθαρές χημικές 
ενώσεις που προέρχονται από φαρμακευτικά φυτά) εισάγονται στην κυκλοφορία του αίματος. 

 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Για την παρασκευή φυτικών φαρμάκων σε συνθήκες σπιτιού δίνονται οι ακόλουθες αναλογίες: 

1. Μία πρέζα (όση σκόνη παίρνουν τα τρία δάχτυλα) περιέχει 0,5-1 γραμμάρια θρυμματισμένου 
παρασκευάσματος. 

2. Ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού με θρυμματισμένο παρασκεύασμα περιέχει 1,5-2 γραμμάρια 
φαρμακευτικού φυτού. 

3. Ένα κουτάλι γεμάτο με θρυμματισμένο παρασκεύασμα περιέχει περίπου 5 γραμμάρια 
συνδυασμού φαρμακευτικών φυτών. 

4. Ένα κουτάλι γεμάτο, περιέχει περίπου 4 γραμμάρια λουλουδιών ή φύλλων. 
5. Ένα κουτάλι γεμάτο περιέχει περίπου 8 γραμμάρια ρίζας ή ξύλου. 
6. Ένα κουτάλι γεμάτο περιέχει περίπου 7,5 γραμμάρια σπόρων ή βλαστών. 

• Οι αναλογίες δοσολογίας για υγρό τσάι είναι: 

 Ένα πλήρες κουταλάκι του γλυκού περιέχει 5 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 
 Ένα γεμάτο κουτάλι περιέχει 15 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 



 

 

 Ένα γεμάτο φλιτζάνι του καφέ περιέχει 50 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 
 Ένα γεμάτο φλιτζάνι του τσαγιού περιέχει 100 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 
 Ένα γεμάτο ποτήρι νερό περιέχει 150-200 γραμμάρια τσαγιού (υγρό). 

• Οι αναλογίες δοσολογίας για την παρασκευή εγχυμάτων και ποτών: 

Οι πιο συνήθεις αναλογίες είναι: 

 1-3 κουταλάκια του γλυκού ή 1 γεμάτο κουτάλι φαρμακευτικού σκευάσματος σε ένα ποτήρι 
νερό, ή 

 6 γεμάτα κουταλάκια του γλυκού με θρυμματισμένο σκεύασμα σε 1 λίτρο νερό. 

Οι τυπικές δόσεις για θεραπεία με υγρό τσάι είναι: 

 Οι ενήλικες λαμβάνουν περίπου 3 ποτήρια τσαγιού την ημέρα (το πρωί πριν από το φαγητό, το 
μεσημέρι μετά το φαγητό και το βράδυ πριν τον ύπνο). 

 Τα παιδιά ηλικίας 6-14 ετών λαμβάνουν το 1/2 της δόσης των ενηλίκων. 

 Τα παιδιά ηλικίας 2 -6 ετών λαμβάνουν το 1/4 της δόσης των ενηλίκων. 

 Τα παιδιά ηλικίας 0-2 ετών λαμβάνουν 1/8 των δόσεων των ενηλίκων. 

Η διάρκεια της θεραπείας με φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. 

Συνήθως το θεραπευτικό αποτέλεσμα των φαρμακευτικών φυτών είναι αργό, επομένως η θεραπεία 
πρέπει να συνεχίζεται για 2 έως 4 εβδομάδες. Όταν απαιτείται παρατεταμένη χρήση, τότε συνιστάται 
μετά από 1,5-2 μήνες, η διακοπή της θεραπείας για 1-2 εβδομάδες και μετά να ξαναρχίσει. Η δράση 
των φαρμακευτικών φυτών είναι πάντα αποτελεσματική και χωρίς παρενέργειες, κάτι που οφείλεται 
κυρίως στη συνεργατική δράση των φαρμακευτικών ουσιών που αυτά περιέχουν. Συχνά η αποτυχία 
της θεραπείας με χρήση βοτάνων οφείλεται στην παράλειψη του παραπάνω κανόνα. 
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Διδακτική Ενότητα 5: Περιορισμοί στη χρήση των φαρμάκων, 
Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια 

 Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αντενδείξεις και παρενέργειες των βοτάνων, 
όπως επίσης η τοξικότητα και άλλοι περιορισμοί στην χρήση φυτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.  
Ταυτόχρονα αναφέρονται γνωστές αλληλεπιδράσεις των βοτάνων με άλλα φάρμακα και δίνονται 
επεξηγήσεις για την έννοια και την σημασία των όρων αυτών. Επίσης παρουσιάζονται οι 
σημαντικότερες αντενδείξεις και παρενέργειες για διάφορα γνωστά βότανα. 

 Περιγραφείς μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 

 Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να κατανοεί τους όρους αντενδείξεις, παρενέργειες, τοξικότητα, αλλεληεπιδράσεις με άλλα 
φάρμακα 

2. Να αναγνωρίζει τους περιορισμούς στην φαρμακευτική χρήση των βοτάνων και τις 
παρενέργειες από τη χρήση φυτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων 

3. Να συζητά την κλινική αποτελεσματικότητα των φυτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, και 
τις ιδιαιτερότητες της αγωγής σε συγκεκριμένες ηληκιακές ομάδες 

 Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
2. Να επειδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 
3. Να εκτελεί έρευνα μέσω αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει πληροφορίες από 

άλλες ηλεκτρονικές πηγές 
4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα πληροφορία για την βελτίωση του 

επαγγελματικού του επιπέδου 
5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα  
6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αντενδείξεις, παρενέργειες, τοξικότητα και οι αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα. 

Κλινική αποτελεσματικότητα των φυτικών φαρμάκων 

Ανά τους αιώνες ο άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει πολλά παραδοσιακά βότανα για τη θεραπεία ή την 
πρόληψη των ασθενειών. Πρόσφατα, το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για χρήση εναλλακτικών 
ή βοτανικών φαρμάκων, οδηγεί σε μια επίσης αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια της χρήσης των 
φαρμακευτικών φυτών. Πολλοί άνθρωποι, αν και λανθασμένα, πιστεύουν ότι τα φυτικά προϊόντα είναι 
ασφαλή. Παρόλο που τα περισσότερα φυτικά φάρμακα είναι σχετικά ασφαλή συγκριτικά με τα 
σύγχρονα φάρμακα, αποτελέσματα από τοξικολογικές μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν είναι πάντα 
αληθές (Claude, J.R. and Claude, N. 2004). 

Οι προσδοκίες των ασθενών 

Ένα γνωστό γερμανικό ινστιτούτο δημογραφικών ερευνών, διεξάγει τακτικά έρευνες για τη στάση του 
γερμανικού λαού απέναντι στις φυσικές θεραπείες (IFD Survey 7016, 2002). Το 2002 το ινστιτούτο 
πραγματοποίησε έρευνα σε ένα αντιπροσωπευτικό πληθυσμιακό δείγμα 2172 ατόμων μεταξύ 16 έως 
90 ετών. Το 35% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η συνταγογράφηση των φυσικών θεραπειών είναι 
«πολύ σημαντική», το 41% τη χαρακτήρισε ως «σημαντική», ενώ το 13% τη χαρακτήρισε ως «όχι πολύ 
σημαντική». Η έρευνα έδειξε πως τα φυτικά φάρμακα χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τον γερμανικό 
λαό. Όταν ερωτήθηκαν εάν αυτά τα προϊόντα ήταν αποτελεσματικά, το 4% είπε όχι, το 38% δεν είχε 
γνώμη, ενώ το 54% ήταν πεπεισμένο ότι τα βότανα ήταν αποτελεσματικά. Ωστόσο, οι περισσότεροι 
από τους ερωτηθέντες πίστευαν ότι οι φυσικές θεραπείες έδρασαν με διαφορετικό τρόπο από τα 
συνθετικά φάρμακα. 

 

Σχήμα 1. Αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής έρευνας 2172 Γερμανών πολιτών σχετικά με τους κινδύνους 
των συνθετικών φαρμάκων έναντι των φυσικών θεραπειών. Οι τελευταίες πιστεύεται ότι έχουν πολύ μεγάλο 
θεραπευτικό εύρος και υψηλό περιθώριο ασφαλείας (IFD Survey 7016, 2002). 

Ακόμα πιο αποκαλυπτικές, ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των φυτικών 
προϊόντων: το 82% των ερωτηθέντων, αξιολόγησε τον κίνδυνο της θεραπείας με τη χρήση φυσικών 
θεραπειών ως «χαμηλό», ενώ το 84%, αξιολόγησε τους κινδύνους των συνθετικών φαρμάκων ως 
«μέτριο έως υψηλό» (σχ.1). Αυτή ήταν η γνώμη τόσο των υποστηρικτών, όσο και των πολέμιων των 
φυσικών θεραπειών. Συνεπώς, η ζήτηση από πολλούς ασθενείς, και ειδικά ηλικιωμένους, για φυτικά 
φάρμακα βασίζεται κατά έναν μεγάλο βαθμό στην αντίληψή τους,ότι τα φυσικά προϊόντα είναι 
ηπιότερα και ασφαλέστερα συγκριτικά με τα χημικά προϊόντα. Με εξαίρεση κάποιες σαφής αποδείξεις 
για ορισμένα ενεργά συστατικά φυτών, ακόμα και η συζήτηση με τον γιατρό, θα ήταν απίθανο να 
μετακινήσει τους ασθενείς από την προκατάληψη αυτή. Μια πιο λογική προσέγγιση, θα ήταν να 
βασιστεί η συνταγογράφηση και η σύσταση φυτικών θεραπειών, στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς 



 

 

χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάτι που προϋποθέτει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν γενικά 
μεγάλο, ασφαλές θεραπευτικό εύρος (Ernst E, Pittler MH, Stevinson C, White A 2001). 

Τα ισχυρά φυτικά φάρμακα, όπως τα σκευάσματα που προέρχονται από φυτικά μέρη που περιέχουν 
καρδιακή γλυκοσίδη, όπως το φυτό (Digitalis spp.), αλκαλοειδή τροπανίου από την μπελαντόνα (Atropa 
belladonna), ή κολχικίνη από το κολχικό το φθινοπωρινό (Colchicum autumnale) δεν συμβαδίζουν με 
τα κριτήρια ασφάλειας, και επομένως, είναι εύλογο να μην χρησιμοποιείται ο όρος "φυτικό" ή 
"βοτανικό" όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα προϊόντα. Για αυτό, είναι καλύτερο να συνταγογραφούνται 
ως καθαρές "χημικές" ενώσεις όπως η καρδιακή γλυκοσίδη, η ατροπίνη, η κολχικίνη κλπ. (Anderson, H. 
and Spliid, H. (2000).  

Η εμπιστοσύνη σε μια θεραπεία είναι ο καλύτερος τρόπος, για την εξασφάλιση της επιτυχούς 
εφαρμογής της σε επιλεγμένες θεραπευτικές μορφές. Με τον καθορισμό της θεραπείας, είναι καλό 
ταυτόχρονα να ενισχύεται και η εμπιστοσύνη των ασθενών σε αυτή, εκπαιδεύοντάς τους σχετικά με 
την επιλεγμένη θεραπεία (και τους συναφείς κινδύνους!), με θετικό τρόπο.  Σε θεραπείες με συνθετικά 
φάρμακα οι βασικές πληροφορίες  για το φάρμακο αφορούν κυρίως τη χημική του δομή, η οποία δεν 
ενδιαφέρει τους περισσότερους ασθενείς. Στην εφαρμογή της φυτικής φαρμακευτικής αγωγής, ο 
γιατρός μπορεί να δείξει στον ασθενή την εικόνα του φαρμακευτικού φυτού και να πει το ιστορικό του, 
δημιουργόντας ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τη θεραπευτική συνεδρία. 

Οι γιατροί που συνιστούν φυτικά φάρμακα πρέπει να εξοικειωθούν με τα φυτά από τα οποία 
προέρχονται. Πρέπει να γνωρίζουν τα βοτανικά τους χαρακτηριστικά, τα φυτικά μέρη που 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φαρμάκων, και τις παραδοσιακές θεραπευτικές  τους  χρήσεις. 

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

Τα κριτήρια ασφάλειας για τα φυτικά φάρμακα πρέπει να είναι ίδια με εκείνα των χημικών φαρμάκων. 
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με τους κανονισμούς 
ασφάλειας των φαρμάκων. Δυστυχώς, σε πολλές χώρες δεν έχουν θεσπιστεί κανονισμοί ποιοτικού 
ελέγχου κατά την παρασκευή ή την σήμανση των βοτανικών σκευασμάτων ή των συμπληρωμάτων 
διατροφής. 

Κατά τη διεξαγωγή φαρμακολογικών μελετών για την ασφάλεια των φυτικών υλικών, δύο ζητήματα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

A. Η συγκέντρωση των δραστικών ή τοξικών ενώσεων και άλλων χημικών ουσιών ποικίλλει ανάλογα 
με το μέρος του φυτού, τις διαφορετικές περιόδους συγκομιδής και τις διαφορετικές μεθόδους 
εκχύλισης.  

B. Η γεωγραφία, η σύνθεση του εδάφους και οι επιμολυντές που μπορεί να περιέχει, καθώς και οι 
διακυμάνσεις της οξύτητας του, της ποσότητας του νερού, των καιρικών συνθηκών και άλλων 
παραγόντων ανάπτυξης, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις θεραπευτικές ιδιότητες και την 
ασφάλεια των φαρμακευτικών φυτών. 

Η κατευθυντήρια οδηγία ICH S7A έχει υιοθετηθεί από τις εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας, και αποτελεί σημείο αναφοράς των αρμόδιων υπηρεσιών 
πολλών άλλων χωρών. Ορισμένα σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ασφαλή φαρμακολογία, όπως 
αυτή ορίζεται σήμερα από τους εποπτικούς οργανισμούς, περιγράφονται σε αυτή την ενότητα. 
Σύμφωνα με αυτή την κατευθυντήρια γραμμή, οι φαρμακολογικές μελέτες μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις κατηγορίες: σε πρωτογενείς φαρμακοδυναμικές μελέτες, σε δευτερογενείς φαρμακοδυναμικές 
μελέτες και σε μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας. Οι ειδικοί στόχοι των μελετών φαρμακολογικής 
ασφάλειας, περιλαμβάνουν: 



 

 

• τον εντοπισμό των ανεπιθύμητων φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων μιας ουσίας που δύναται να 
σχετίζονται με την ασφάλεια του ανθρώπου. 

• την αξιολόγηση των ανεπιθύμητων φαρμακοδυναμικών και/ή παθοφυσιολογικών επιδράσεων μιας 
ουσίας που παρατηρείται στις τοξικολογικές ή/και στις κλινικές μελέτες 

• την διερεύνηση του μηχανισμού των δυσμενών φαρμακοδυναμικών επιπτώσεων που 
παρατηρούνται ή/και είναι πιθανό να εμφανιστούν. 

Μια επιτυχημένη κλινική δοκιμή εξαρτάται από τον ακριβή επιστημονικό σχεδιασμό. Η δοκιμή ενός 
φυτικού προϊόντος είναι πιο περίπλοκη λόγω της σύνθετης σύνθεσης και του δύσκολου ποιοτικού 
ελέγχου των συστατικών σε σύγκριση με τη δοκιμή ενός μόνο χημικού φαρμάκου. 

Παρόμοια με τα συμβατικά φάρμακα, οι κλινικές αποδείξεις για τα φυτικά φάρμακα, προέρχονται 
κυρίως από αναφορές περιπτώσεων, ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές και τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες (RCTs). Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, ειδικά εάν είναι διπλά τυφλές, θεωρούνται 
ως το αυστηρότερο σύστημα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Δυστυχώς, 
πολλά από τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα των κλινικών μελετών των φυτικών φαρμάκων, μέχρι 
στιγμής δεν είναι αξιόπιστα εξαιτίας του κακού επιστημονικού σχεδιασμού. Πολύ συχνά, τα 
αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για ένα φυτικό φάρμακο, που προέρχονται από διαφορετικές 
ερευνητικές ομάδες, διαφέρουν σημαντικά. Εντούτοις μπορεί, ποικιλες, σχολαστικές, κλινικές δοκιμές 
να μην οδηγούν πάντοτε στο ίδιο συμπέρασμα. Ως εκ τούτου, μόνο το σύνολο των διαθέσιμων 
δεδομένων, τα οποία μπορούν να συγκεντρωθούν με μια συστηματική ανασκόπηση, προσφέρουν 
αξιόπιστες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα. Η συστηματική ανασκόπηση και οι αναλύσεις 
βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας των κλινικών δεδομένων (Valentin, J.P. and Hammond, T.J. 
2008). 

Ορολογία: Αντενδείξεις, παρενέργειες, τοξικότητα και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα 

ΌΡΟΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

Αντενδείξεις 

Οι αντενδείξεις μιας θεραπείας σας ενημερώνουν για την ακαταλληλότητα 
της χρήση της. Οι αντενδείξεις καθιστούν μία συγκεκριμένη θεραπεία ή 
διαδικασία ανεπιθύμητη. Αποτελούν προϋπόθεση ή παράγοντας για την 
διακοπή μιας συγκεκριμένης θεραπείας, λόγω της βλάβης που δυνιτικά θα 
προκαλούσε στον ασθενή. 

Πρεοφυλάξεις- 
Προειδοποιήσεις 

Μια προφύλαξη-προειδοποίηση σημαίνει, πως είναι πιθανό η θεραπεία να 
μην συνιστάται σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν είναι όμως τόσο ισχυρή όσο 
μια αντένδειξη. Οι προφυλάξεις μπορεί να περιλαμβάνουν το γεγονός ότι 
μερικά βότανα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο στομάχι. Εναπόκειται 
στον ασθενή να αποφασίσει εάν ενδιαφέρεται για τη πιθανότητα αυτής της 
παρενέργειας. 

Παρενέργειες 

Οι παρενέργειες ενός φαρμάκου είναι τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που 
μπορεί να εμφανιστούν στο σώμα λόγω της λήψης του φαρμάκου, εκτός από 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να 
περιλαμβάνουν αποτελέσματα που εμφανίζονται στους περισσότερους 
ανθρώπους κατά τη λήψη του φαρμάκου ή παρενέργειες που μπορεί να 
έχουν συμβεί μόνο μία φορά! 

Αλληλεπιδράσεις 

Αλληλεπίδραση προκύπτει όταν η χορήγηση ενός φαρμάκου (είτε βότανο 
είτε όχι), επηρεάζει τη δράση ενός άλλου φαρμάκου. Αυτές οι 
αλληλεπιδράσεις μπορεί να συμβούν είτε με ένα φάρμακο που ενεργεί 
άμεσα στο άλλο, είτε με τις επιδράσεις τους στο ανθρώπινο σώμα. 

 



 

 

Μέχρι σήμερα, μόνο για τα πιο δημοφιλή βότανα, είναι γνωστές οι φαρμακολογικές τους επιδράσεις 
στα ζώα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει δημοσιευθεί ένας σημαντικός αριθμός συστηματικών 
ανασκοπήσεων/αναλύσεων σχετικά με την κλινική αποτελεσματικότητα των βοτανικών εκχυλισμάτων, 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στις δυτικές χώρες. Επιπλέον, κάποιες πρόσφατα δημοσιευμένες 
συστηματικές ανασκοπήσεις παρέχουν αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της Τσιμιτσιφούγκα 
(Cimicifuga racemosa) σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση, της Κωδώνοψις (Codonopsis pilosula) για την 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, και μερικών βοτανικών παρασκευασμάτων για δερματολογικές 
παθήσεις, αλλά απέτυχαν να αποδείξουν τις ευεργετικές επιδράσεις του ροδιού (Punica granatum) για 
την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του Hibiscus sabdariffa για την μείωση 
των λιπιδίων του ορού του αίματος, και την Σερένοα (Serenoa repens) σε ασθενείς με καλοήθη 
υπερπλασία του προστάτη (Saad, B., et al. 2006). 

Ανεπιθύμητες επιδράσεις από την χρήση των φυτικών φαρμάκων 

Υπάρχουν γενικές ανησυχίες και ανησυχίες σχετικά με τα βότανα και τη δυνατότητά τους να 
προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις. Η υπόθεση ότι το «φυσικό» είναι και «ασφαλές» αποτελεί 
προφανής παραπλάνηση. Τα φυσικά προϊόντα περιέχουν φαρμακολογικώς δραστικά μόρια, τα οποία 
ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Τα κλασικά παραδείγματα τοξικότητας 
που σχετίζονται με τη χρήση των βοτάνων περιλαμβάνουν την ηπατοτοξικότητα, που οφείλεται σε 
φυτά που περιέχουν αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης, η δηλητηρίαση λόγω των αλκαλοειδών του γένους 
Aconitum, τα οποία είναι εξαιρετικά τοξικές καρδιοτοξίνες και νευροτοξίνες, και οι σοβαρές, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρες, καρδιαγγειακές παρενέργειες που συνδέονται με την Ephedra 
sinica, των οποίων η πώληση έχει απαγορευτεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων από το 
2004 (Dunnick, J.K., et al. 2007). 

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν τα βότανα εκχυλίζονται και καθαρίζονται, η 
τοξικότητά τους είναι δυνατόν να αυξηθεί μαζί με την αύξηση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας. 
Παράδειγμα αποτελεί το ρίζωμα της Angelica Pubescens f. biserrata, ένα κινέζικο βότανο που 
χρησιμοποιείται στην αρθρίτιδα και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Όταν το βότανο αυτό εκχυλίστηκε 
και κλασματοποιήθηκε με βενζόλιο, χλωροφόρμιο, οξικό αιθυλεστέρα και ν-βουτενόλη αντίστοιχα σε 
αρκετά κλάσματα, και δόθηκε σε ποντικό με οίδημα στο αυτί, προκαλούμενο από ανάμικτο 
φλεγμονώδες διάλυμα για φαρμακολογική μελέτη στο εργαστήριό μας, το κλάσμα του βενζολίου 
έδειξε όχι μόνο την υψηλότερη πιθανή αναστολή στην διόγκωση του αυτιού, αλλά παράλληλα και την 
υψηλότερη τοξικότητα. Τρεις στους 10 ποντικούς πέθαναν μετά τη χορήγηση. 

Είναι πιθανή η εμφάνιση τυχαίων βλαβερών συνεπειών από τα φυτά ως αποτέλεσμα της συλλογής 
λανθασμένων πρώτων υλών και της ακατάλληλης προετοιμασίας. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας της 
έλλειψης γνώσεων σχετικά με τα ενεργά και τοξικά συστατικά κατά τον έλεγχο της ποιότητας των 
υλικών και των φαρμάκων, ή λόγω της υπερβολικής δόσης, ή της υπερβολικής χορήγησης λόγω της 
εσφαλμένης πεποίθησης ότι τα φυτικά φάρμακα είναι αβλαβή. Δυστυχώς, πολλές χώρες δεν 
διαθέτουν επίσημους κανονισμούς για τον ποιοτικό έλεγχο της παρασκευής ή της σήμανσης των 
φυτικών φαρμάκων και των συμπληρωμάτων διατροφής. 

Κάθε συμβατικό φαρμακευτικό σκεύασμα μπορεί να έχει παρενέργειες. Αυτές περιγράφονται και 
καταγράφονται έπειτα από την διεξαγωγή δοκιμών και μελετών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
αναφέρονται και αξιολογούνται περαιτέρω, μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά. 

Αλληλεπίδραση φυτικών φαρμάκων 

Τα τελευταία 20 χρόνια, πολλές αναφορές, σειρές περιπτώσεων και φαρμακοκινητικές δοκιμές 
κατέδειξαν σαφώς ότι τα φυτικά σκευάσματα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα συνταγογραφημένα 
φάρμακα. 

Οι αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν καταγραφεί σε: 



 

 

Ι. Μελέτες σε ανθρώπους - δημοσιευμένη έρευνα που διεξήχθη με κλινικές μελέτες σε υγιή πληθυσμό, 
- δημοσιευμένη έρευνα με κλινικές δοκιμές σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για μια 
πάθηση. 

II. Εμπειρική - παραδοσιακή γνώση ή κοινή παραδοχή βασισμένη στην εμπειρία, από αναφορές 
εκτεταμένης χρήσης από ανθρώπους, όπως δημοσιευμένες ατομικές αποκρίσεις σχετικά με τη χρήση 
των φυτικών προϊόντων, ή δημοσιευμένες αποκρίσεις από διάφορους ασθενείς που χρησιμοποίησαν 
ένα παρασκεύασμα από το ίδιο βότανο. 

III. Σε ζώα (απαριθμούνται οι τύποι) - εργαστηριακές δοκιμές σε πειραματόζωα (in vivo), και διάφοροι 
τρόποι χορήγησης του βότανου ή των φυτικών συστατικών. 

A. ex vivo -  εργαστηριακά τεκμηριωμένη αλληλεπίδραση σε κύτταρα, ιστούς ή όργανα από ζώα ή 
ανθρώπους, στους οποίους έγινε χορήγηση ενός φυτικού παράγοντα (σε αντίθεση με την 
διαδικασία in vivo όπου οι μελέτες γίνονται στους ίδιους τους οργανισμούς) 

B. in vitro –  εργαστηριακά τεκμηριωμένη αλληλεπίδραση με δείγματα κυττάρων ή ιστών από ζώα 
ή ανθρώπους – χρησιμοποιώντας φαρμακολογικές ενδείξεις από in vitro έρευνες, ή μελέτες σε 
ζώα ή ανθρώπους για να τεκμηριωθούν πιθανές, ή δυνητικές αλληλεπιδράσεις ή επιδράσεις 
στον ανθρώπινο οργανισμό. 

IV. [αμφίβολες αλληλεπιδράσεις] που βασίζονται σε προκαταρκτικά ευρήματα, υποθέσεις, ανακριβείς 
πληροφορίες ή/και ψευδείς παραδοχές που έρχονται σε αντίθεση με αποδεδειγμένα στοιχεία. 

Από μηχανικής άποψης, οι αλληλεπιδράσεις δύναται να έχουν φαρμακοκινητική και 
φαρμακοδυναμική βάση ή και τα δύο, και τα φυτικά φάρμακα μπορούν να αλληλεπιδρούν με 
συνταγογραφούμενα φάρμακα στο έντερο, στο ήπαρ, στους νεφρούς και στα σημεία που αποτελούν 
στόχο δράσης. Οι περισσότερες φυτικές θεραπείες που αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα, έχει 
αποδειχθεί ότι ρυθμίζουν ή μειώνουν το κυτόχρωμα Ρ450 και/ή την Ρ-γλυκοπρωτεΐνη, αλλά ο ρόλος 
των μέσων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων ανιόντων και κατιόντων, και του 
πυρηνικού υποδοχέα pregnane-X, καθίστανται εμφανείς (Claude J. and Claude, N. (2004). Για 
παράδειγμα, το βάλσαμο (Hypericum Perforatum) έχει ως αποτέλεσμα, μία από τις διεργασίες του 
ήπατος (το ενζυμικό σύστημα P450), να είναι αποτελεσματικότερη. Παρόλο που αυτό δεν θεωρείται 
πρόβλημα σε ένα υγιές άτομο που δεν λαμβάνει φάρμακα, εντούτοις προκαλεί την ταχύτερη αποβολή 
ορισμένων φαρμάκων από το σώμα, τα οποία μεταβολίζονται στο ήπαρ, κάτι που σημαίνει ότι δεν 
είναι πλέον αποτελεσματικά. Σε αυτά περιλαμβάνεται και το αντισυλληπτικό χάπι! 

Επίσης, η χρήση του Hypericum perforatum σε συνδυασμό με φάρμακα ανοσοκατασταλτικά (π.χ. 
κυκλοσπορίνη), αντιρετροϊκά (π.χ. ινδιναβίρη και νεβιραπίνη), καρδιακά (π.χ. διγοξίνη) ή 
αντινεοπλαστικά (π.χ. ιρινοτεκάνη και ιματινίμπη) μπορεί να προκαλέσει μειωμένη συγκέντρωση του 
συνταγογραφούμενου φαρμάκου στο πλάσμα και συνεπώς, μειωμένη αποτελεσματικότητα. Οπότε, οι 
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα εκτίθενται σε μεγάλο κίνδυνο, όπως και εκείνου που λαμβάνουν 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η αντιπηκτική βαρφαρίνη είναι το πιο κοινό φάρμακο, που εμπλέκεται 
σε κάθε είδους αλληλεπίδραση φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των βοτάνων. Το βάλσαμο, 
είναι το συνηθέστερο βότανο που εμπλέκεται σε όλες τις αλληλεπιδράσεις βοτάνων με φάρμακα, 
επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, εάν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα 
(Shayne, C. 2003). 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τον θηλασμό 

Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της βοτανοθεραπείας, 
χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Οι εγκυμονούσες 
έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θεραπείες αυτές είναι ασφαλέστερες από τα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα. Σύμφωνα με μια βρετανική έρευνα, το 57,8% των εγκύων χρησιμοποίησε ένα ή περισσότερα 
φυτικά φάρμακα, εκ των οποίων τα πιο συνηθισμένα είναι: το τζίντζερ (Zingiber officinale), το 
κράνμπερι (Vaccinium macrocarpon), τα φύλλα βατόμουρου (Rubus ideaus), το χαμομήλι 



 

 

(Matricariarecutita), ο δυόσμος (Mentha piperita), και η εχινάκια (Echinacea spp.). Τα φυτικά φάρμακα 
χρησιμοποιούνται επίσης από τις γυναίκες κατά τον θηλασμό. Σύμφωνα με πρόσφατες συστηματικές 
ανασκοπήσεις, τα φυτικά φάρμακα έχουν αξιολογηθεί από μελέτες ερευνών, μελέτες ασφάλειας και 
μελέτες αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, λόγω της κακής μεθοδολογικής ποιότητας των κλινικών 
δεδομένων, είναι ελλιπή τα στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
χρήσης των φυτικών φαρμάκων από γυναίκες κατά τον θηλασμό. 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων στην παιδιατρική και κατά την εφηβική ηλικία 

Οι φυτικές θεραπείες είναι δημοφιλείς στους παιδικούς και εφηβικούς πληθυσμούς. Για παράδειγμα, 
το 2014, στη Γερμανία περίπου το 5.8% των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 0-17 ετών (Du et al., 
2014) και το 3.9% των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών στις Η.Π.Α., έκαναν χρήση των φυτικών θεραπειών 
(CDC Εθνικής Υγείας, στατιστική ανάλυση 2007). Επομένως, είναι πολύ σημαντικός ο προσδιορισμός 
της αποτελεσματικότητάς τους, και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στα παιδιά. Στις κυριότερες παρενέργειες 
που έχουν καταγραφεί, περιλαμβάνονται οι νευρολογικές (35% επιληπτικές κρίσεις, κατάθλιψη του 
κεντρικού νευρικού συστήματος, και λήθαργο), οι καρδιαγγειακές (10% υπέρταση και προβλήματα 
στην κυκλοφορία τουαίματος), οι γαστρεντερικές (14% ναυτία, εμετός και διάρροια) καθώς και η 
ηπατική τοξικότητα και ο ίκτερος (11%). Επίσης, πολλές από τις αναφορές περιπτώσεων ήταν 
ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Μεταξύ των καλύτερα τεκμηριωμένων περιπτώσεων, είναι η περίπτωση 
της ρίζας της φαλόπιας (Polygonum multiflorum) και του κάβα (Piper methysticum), που συσχετίστηκαν 
με την οξεία ηπατίτιδα, του μπλε cohosh (Caulophyllum thalictroides) που σχετίστηκε με την 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια των νεογνών, και το σιβηρικό τζίνσενγκ (Eleutherococus 
senticosus) που σχετίστηκε με τον δασυτριχισμό των νεογνών. Η τυχαία κατάποση ελαίου τεϊόδεντρου 
(Melaleuca alternifolia) συνδέθηκε με αταξία και αδράνεια (Colson, C.R. and De Broe, M.E. 2005). 

Η χρήση των φυτικών φαρμάκων στους ηλικιωμένους 

Πολλοί ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν τα φυτικά προϊόντα για την ανακούφιση από συμπτώματα ή 
ασθένειες, που πιστεύεται ότι δεν αντιμετωπίζονται εύκολα με τα συμβατικά συνταγογραφούμενα 
φάρμακα. Η πλειοψηφία των μελετών έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
βότανα είναι το γκίνγκο (Ginkgo biloba) και το σκόρδο (Allium sativum), και αμφότερα έχουν τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, και ειδικότερα με τα 
αντιπηκτικά. Άλλα φυτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνά από ηλικιωμένους περιλαμβάνουν 
το ginseng (Panax ginseng), την αλόη, το χαμομήλι (Matricariarecutita), το τζίντζερ (Zingiber officinale) 
και το δυόσμο (Mentha spicata). 

Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των φυτικών φαρμάκων εξακολουθεί να 
είναι προβληματική, κάνοντας χρήση ανεπαρκών ή ασυνεπών μεθόδων. Τα θέματα που έχουν 
συζητηθεί βασίζονται σε παραδείγματα πρόσφατων συστηματικών αναθεωρήσεων και αναλύσεων. 
Είναι προφανές ότι δεν συνιστώνται γενικεύσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
των βοτανικών φαρμάκων, παρόλο που πολλά από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για 
ασθένειες, αλλά και ως λειτουργικά τρόφιμα, ειδικά στις ασιατικές χώρες. Έχει αποδειχθεί ότι 
ορισμένα φυτικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά (π.χ. το τζίντζερ για την πρόληψη και την θεραπεία 
της ναυτίας και του εμέτου), ενώ άλλα είναι αποτελεσματικά για μια συγκεκριμένη πάθηση (π.χ. 
ginseng για τη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης, αλλά όχι για τη νόσο του Alzheimer). Αρκετά 
βότανα έχουν συσχετιστεί με σοβαρές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων με 
άλλα βότανα-φάρμακα (κυρίως το βαλσαμόχορτο). Ωστόσο, οι περισσότερες κλινικές μελέτες έχουν 
διεξαχθεί χωρίς επαρκή αυστηρότητα και καταγεγραμμένες λεπτομέρειες. Επομένως, τα 
συμπεράσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή (Porsolt, R.D., et al. 2002). 

Είναι σαφές, ότι απαιτείται έρευνα υψηλής ποιότητας στον τομέα αυτό προκειμένου να εδραιωθεί η 
αποτελεσματικότητα και/ή η ασφάλεια των φυτικών προϊόντων. Σημαντικότερα, η φυτική έρευνα θα 
πρέπει να διεξάγεται με την ίδια προσοχή με οποιαδήποτε άλλη ιατρική έρευνα και ως μέρος αυτής, 
όλα τα φυτικά προϊόντα που χορηγούνται στους ασθενείς θα πρέπει ιδανικά να χαρακτηρίζονται από 
την χημική τους σύσταση, να είναι τυποποιημένα και γνωστής καθορισμένης ποιότητας. Για πολλά 



 

 

βότανα υπάρχουν διαθέσιμες μονογραφίες φαρμακολογικών προτύπων που εμπεριέχουν 
επικυρωμένες γενικές μεθόδους για τον μικροβιολογικό έλεγχο, και τον έλεγχο άλλων μορφών 
επιμόλυνσης. Επιπλέον, όλες οι κλινικές μελέτες θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα 
που αναφέρονται στα Ενισχυμένα Πρότυπα Αναφοράς Δοκιμών (οδηγίες CONSORT) και στις οδηγίες 
για την παρουσίαση Συστηματικών Ανασκοπήσεων και Μετααναλύσεων (οδηγίες PRISMA) (Sullivan, 
A.T. and Kinter, L.B. 1995). 

Πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά των φαρμάκων: αλληλεπιδράσεις, χρήση κατά την εγκυμοσύνη 
ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού, χρήση από παιδιά και όρια δοσολογίας, περιγράφονται και 
διατίθενται σε τυποποιημένες αναφορές για τους γιατρούς που τα χορηγούν στους ασθενείς. 
Επιπλέον, οι φαρμακοτεχνικές μορφές των φαρμάκων πρέπει να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές 
ελέγχου ποιότητας. Σε αντίθεση με τα συμβατικά φάρμακα, οι μη συμβατικές θεραπείες (όπως τα 
βότανα) έχουν ελάχιστη ή καθόλου πραγματική επιστημονική βάση, έτσι ώστε οι γιατροί να είναι σε 
θέση να καθοδηγούν τους ασθενείς τους σε σχέση με την ορθή χρήση ή την πιθανή τοξικότητα των 
φυτικών φαρμάκων. Δεν υπάρχουν τυποποιημένες αναφορές και τα περισσότερα φυτικά σκευάσματα 
δεν έχουν αναλυθεί, δεν είναι ομοιόμορφα και δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητά τους. Μια παρτίδα μπορεί 
να είναι πολύ διαφορετική από την επόμενη. Επιπλέον, ακόμη και αν ένα βότανο έχει γνωστή τοξική 
δράση, ο παραγωγός του μπορεί είτε να προειδοποιεί τους καταναλωτές, είτε όχι. Οι παραγωγοί δεν 
είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους γνωστούς κινδύνους. Οι γιατροί, οι 
οποίοι συνιστούν φυτικά φάρμακα, θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα φυτά από τα οποία αυτά 
προέρχονται. Πρέπει να γνωρίζουν τα βοτανικά χαρακτηριστικά τους, τα μέρη των φυτών που 
χρησιμοποιούνται, και τις παραδοσιακές θεραπευτικές τους χρήσεις. 

 

Γενικές σκέψεις 

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι εάν αποφασιστεί να γίνει λήψη φυτικών 
φαρμάκων χωρίς την συμβουλή ή την επίβλεψη κάποιου ειδικού, τότε ο ασθενής αναλαμβάνει ο ίδιος 
την ευθύνη για την υγειονομική του περίθαλψη. Η παρακάτω λίστα υποδεικνύει πότε πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση των φυτικών θεραπειών. 

1. Όταν ο ασθενής είναι νέος (δηλαδή από βρέφος έως 11 ετών). 
2. Εάν γίνεται παράλληλη λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.  
3. Εάν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας. 
4. Εάν υπάρχει ευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση σε συγκεκριμένες ουσίες. 
5. Εάν δεν έχει γίνει διάγνωση από ειδικό. 
6. Εγκυμοσύνη: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού είναι απαραίτητες οι 

οδηγίες-συμβουλές από ειδικούς. 

 

Παραδείγματα προφυλάξεων-προειδοποιήσεων και αντενδείξεων για ορισμένα βότανα. 

(Οι συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε φυτό δίνονται στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια του 
προγράμματος TBP) 

Βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum) 

Αντενδείξεις: Να μην λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λόγω της ικανότητάς του να 
διεγείρει τη μήτρα, και κατά το θηλασμό. Επίσης, όταν γίνεται λήψη συμβατικών αντικαταθλιπτικών ή 
αν ο ασθενής πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη. 

Προφυλάξεις-προειδοποιήσεις: Συνιστάται να αποφεύγεται η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν 
τυραμίνη, όπως το τυρί, το κρασί, η μαγιά και η μπύρα, ενώ γίνεται λήψη του βαλσαμόχορτου Εάν 



 

 

κάποιος ασθενής είναι θετικός στον HIV και λαμβάνει θεραπεία, συνιστάται να συμβουλεύεται ειδικό 
ιατρό πριν πάρει το βαλσαμόχορτο. 

Παρενέργειες: Ορισμένα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα παρουσίασαν αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο 
κατά τη διάρκεια θεραπείας με βαλσαμόχορτο. Συνεπώς, συνιστάται να αποφεύγεται η υπερβολική 
έκθεση στον ήλιο και να χρησιμοποιείται καλής ποιότητας αντηλιακό (όπως θα πρέπει να συμβαίνει 
ούτως ή άλλως!) εάν προβλέπεται έκθεση στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αλληλεπιδράσεις: Το βαλσαμόχορτο επηρεάζει τη λειτουργία μιας ομάδας ηπατικών ενζύμων που 
ονομάζονται ένζυμα του κυττοχρώματος P450 και μπορεί ως εκ τούτου να επηρεάσει τον μεταβολισμό 
ενός ευρέος φάσματος φαρμάκων, είτε απομακρύνοντάς τα πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον 
οργανισμό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία εαν γίνεται λήψη αντισυλληπτικών, αντιπηκτικών (όπως 
βαρφαρίνη), διγοξίνης, δισκίων κυκλοσπορίνης, θεοφυλλίνης, στατινών, αναστολέων πρωτεάσης. Για 
παράδειγμα, η λήψη βαλσαμόχορτου παράλληλα με το Indinavir ή με φάρμακα για επιληψία ή 
ημικρανίες, μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματικότητά τους. 

Φύλλα σμέουρων (Rubus idaeus) 

Αντενδείξεις: Τα φύλλα σμέουρων αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη, εάν η εγκυμονούσα έχει 
ιστορικό πρόωρου τοκετού. 

Προφυλάξεις-προειδοποιήσεις: Τα φύλλα σμέουρων πρέπει να λαμβάνονται ως τσάι μόνο κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της εγκυμοσύνης (Εβδομάδα 28-36 και μετά). 

Γκίνγκο Μπιλόμπα 

Αντενδείξεις: Το γκίνγκο μπιλόμπα αντενδείκνυται εαν πρόκειται ο λήπτης να υποβληθεί σε 
χειρουργική επέμβαση. Θα πρέπει να σταματήσει να παίρνει το βότανο τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από 
οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. 

Αλληλεπιδράσεις χαμομηλιού-φαρμάκων  

 Μπορεί να εμφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε άτομα που είναι αλλεργικά στην 
αμβροσία. Οι αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν κοιλιακές κράμπες, αύξηση του 
πάχους της γλώσσας, σφίξιμο στο λαιμό, και πρήξιμο των χειλιών, του λαιμού και των ματιών, 
φαγούρα σε όλο το σώμα, φλεγμονή και αποκλεισμός της αναπνευστικής οδού. Συνιστάται στενή 
παρακολούθηση σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για την πρόληψη της πήξης του αίματος 
(αντιπηκτικά). 

Αλληλεπιδράσεις Echinacea-φαρμάκων  

Η πιο κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η δυσάρεστη γεύση. Η Echinacea μπορεί να προκαλέσει 
ηπατική τοξικότητα. Θα πρέπει να αποφεύγεται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα που μπορούν να 
επηρεάσουν το ήπαρ. 

Αλληλεπιδράσεις σκόρδου-φαρμάκων  

Έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις, φλεγμονή του δέρματος και διαταραχές στο στομάχι. Η 
άσχημη αναπνοή είναι γνωστό αποτέλεσμα της κατανάλωσης σκόρδου. Μελέτες σε αρουραίους έχουν 
δείξει μείωση της ικανότητας των αρσενικών αρουραίων να παράγουν σπερματοζωάρια. Το σκόρδο 
μπορεί ακόμα να μειώσει τη φυσιολογική πήξη του αίματος, και πρέπει να χρησιμοποιείται με 
προσοχή από ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για την πρόληψη της πήξης του αίματος 
(αντιπηκτικά). 
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Διδακτική Ενότητα 6: Βελτίωση της καθημερινής ζωής και της 
γενικής κατάστασης της υγείας: Εναλλακτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα και οι βέλτιστες πρακτικές για μία καλύτερη ζωή 

 Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι  σημαντικότερες αιτίες  τοξίνωσης του οργανισμού από 
εξωτερικούς παράγοντες, και πως ο τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει στην τοξίνωση του ανθρώπινου 
οργανισμού. Δίνονται σημαντικές πληροφορίες για την αποτοξίνωση και τον ρόλο των οργάνων του 
ανθρωπίνου σώματος που συμμετέχουν σε αυτές τις διεργασίες. Δίνονται επίσης παραδείγματα 
θεραπευτικών φυτών που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. 

 Περιγραφείς  μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Στο τέλος του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί: 

 Γνώσεις, Κατανόηση και Επαγγελματικές Δεξιότητες: 

1. Να κατανοεί και να αναγνωρίζει τις κύριες αιτίες της τοξίνωσης του οργανισμού 
2. Να κατανοεί τον ρόλο των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος που συμμετέχουν στη 

διαδικασία της αποτοξίνωσης 
3. Να κατηγοριοποιεί τα θεραπευτικά φυτά που χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της 

καθημερινής ζωής και συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας. 

 Γενικές και Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες: 

1. Να επιδεικνύει καλές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες 
2. Να επιδεικνύει γενικές ικανότητες χρήσης Η/Υ 
3. Να εκτελεί έρευνα μέσω αναζήτησης σε υπολογιστή για να ανακτήσει πληροφορίες από άλλες 

ηλεκτρονικές πηγές 
4. Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί την αποκτηθείσα πληροφορία για την βελτίωση του 

επαγγελματικού του επιπέδου 
5. Να έχει την ικανότητα σχεδιασμού εργασιών και να εργάζεται ανεξάρτητα 
6. Να εργάζεται σε ομάδες με ελάχιστη καθοδήγηση, όπου χρειάζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Στον σύγχρονο κόσμο, οι συνήθειες διαβίωσης μπορούν να οδηγήσουν σε τοξίνωση του σώματος. Η 
τοξίνωση από εξωτερικούς παράγοντες προκαλείται από τα τρόφιμα και το νερό, που επιδρούν στον 
οργανισμό μέσω των πνευμόνων, του δέρματος και με άλλους τρόπους, όπως παρεντερικά, οφθαλμικά 
κλπ. Η εσωτερική τοξίνωση προκαλείται από τον διαταραγμένο κυτταρικό μεταβολισμό. Η 
αποτοξίνωση ή αποστράγγιση, είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα ή περισσότερα όργανα του 
σώματος κινητοποιούνται ή διεγείρονται για την αποβολή των τοξινών. Σύμφωνα με τον Ρώσο 
ακαδημαϊκό Levin, τοξίνη είναι οποιαδήποτε ουσία που βρίσκεται στον οργανισμό σε λάθος μέρος, 
χρόνο ή ποσότητα. Η τοξίνη μπορεί να αποτελεί παράγωγο συστατικό της βιοχημικής λειτουργίας του 
οργανισμού, ή ουσία που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Τα συμπτώματα της τοξίνωσης είναι η δυσλειτουργία του εντέρου, η μεταλλική ή πικρή γεύση, η 
κόπωση, η κακή διάθεση, ο πονοκέφαλος, η απώλεια μαλλιών, η παχυσαρκία, η κυτταρίτιδα, το 
οίδημα και τα δερματικά προβλήματα. Είναι κατανοητό ότι όλες οι υπάρχουσες ασθένειες 
επιβαρύνονται όταν προκύψει τοξίνωση του οργανισμού. 

Τα φυτά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της καθημερινής  ζωής. Πριν γίνει αναφορά σε αυτό 
πρέπει να προσδιοριστεί η έννοια της αποτοξίνωσης. 

Οι κύριες αιτίες της δηλητηρίασης. 

1. Λανθασμένες διατροφικές συνήθειες. 

Για να γίνει λήψη όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών από το οργανισμό, πρέπει η διατροφή 
να είναι ισορροπημένη. Οποιαδήποτε υπερβολή στη διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε τοξίνωση. Αυτό 
σημαίνει ότι ακόμη και τα θρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες, μπορούν να μετατραπούν σε τοξίνες 
αν καταναλωθούν σε μεγαλύτερες δόσεις ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα υπερβιταμίνωσης από βιταμίνη Α παρατηρήθηκε πρώτη φορά στους εξερευνητές των 
Πόλων. Αυτοί κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες γύρης και υπέστησαν οξεία δηλητηρίαση από βιταμίνη 
Α. Ακόμη και οι υπερβολικές ποσότητες νερού είναι ικανές να προκαλέσουν τοξικότητα, η οποία 
προκαλεί χαμηλή συγκέντρωση νατρίου στο αίμα, έχοντας πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την υγεία. 
Η δηλητηρίαση από νερό είναι πολύ συχνή σε άτομα που συμμετέχουν σε αθλήματα αντοχής και σε 
αθλήματα δύναμης, που διαρκούν περισσότερο από 4 ώρες. 

2. Έντονο στρες. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι, προκειμένου να λειτουργεί κατάλληλα ο οργανισμός, πρέπει  η λειτουργία 
του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού συστήματος να είναι ισορροπημένη. Σε καταστάσεις 
χρόνιου στρες, υπάρχει αυξημένη χρόνια υπερλειτουργία του συμπαθητικού συστήματος, η οποία 
καταλήγει σε μεταβολική δυσλειτουργία και τοξικότητα. 

3. Περιβαλλοντική μόλυνση. 

Μεγάλο κίνδυνο για τον οργανισμό αποτελούν ουσίες, όπως το αρσενικό, ο μόλυβδος, και άλλα βαρέα 
μέταλλα, οι διοξίνες κλπ., που δεν έχουν βιολογικό ρόλο. Εισάγονται από το εξωτερικό περιβάλλον στο 
σώμα είτε μέσω της εισπνοής, είτε μέσω της κατανάλωσης τροφίμων και νερού, ή με τη χρήση 
οικιακών απορρυπαντικών. Μια κατηγορία τέτοιων ουσιών είναι τα βαρέα μέταλλα. Κάποια 
βιολογικώς ενεργά βαρέα μέταλλα (όπως ο χαλκός, το σελήνιο, ο ψευδάργυρος) χρησιμοποιούνται ως 
καταλύτες μεταβολικών αντιδράσεων του ανθρώπινου σώματος. Αλλά, αν βρεθούν σε υψηλότερες 
συγκεντρώσεις είναι επίσης τοξικά για τον οργανισμό (Karamperopoulos D., 2011). 

4. Χημικές ουσίες που εισάγονται στο σώμα, όπως ισχυρή χημειοθεραπεία, εμβόλια κλπ. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι κατά τη διάρκεια πολλών ιατρικών θεραπειών, εισάγονται στο σώμα μεγάλες 
ποσότητες χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διάφορες παρενέργειες. 



 

 

5. Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας. 

Η σωματική άσκηση έχει θετική επίδραση στην εξισορρόπηση της λειτουργίας του νευρικού 
συστήματος, τόσο του συμπαθητικού όσο και του παρασυμπαθητικού, και αυτό οδηγεί στην καλύτερη 
λειτουργία των απεκκριτικών οργάνων του ανθρώπινου σώματος, και τη βελτίωση της συνολικής 
μεταβολικής λειτουργίας. 

6. Συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές. 

Οι ψυχικές και συναισθηματικές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν απορύθμιση του νευρικού 
συστήματος, καταλήγοντας σε χρόνια δυσλειτουργία του συμπαθητικού  και σε σχετικές παρενέργειες. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 

Μεταβολισμός και απέκκριση των τοξινών 

Μόλις μια ουσία εισέλθει στον οργανισμό, θα μεταβολιστεί έτσι ώστε να γίνει δυνατή η  απέκκριση-
απομάκρυνση της. Για την λειτουργία αυτή, διάφορα συστήματα του οργανισμού δρουν μαζί, ως μέρος 
του απεκκριτικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. 

Κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού, μια χημική ουσία μετατρέπεται σε μία άλλη, λιγότερο τοξική, 
ώστε να απομακρύνεται ευκολότερα ή γρηγορότερα από το σώμα (Parsons M.E., Ganellin C.R, 2006). 
Υπό ορισμένες συνθήκες οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα είναι πολύ δύσκολο να μεταβολιστούν με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τοξικές συγκεντρώσεις τους. Ωστόσο, στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 
και άλλοι  μηχανισμοί για την εξάλειψη των ουσιών αυτών που απειλούν την σωματική υγεία. 

Το κύριο όργανο μεταβολισμού είναι το ήπαρ. Ως μέρος του απεκκριτικού συστήματος, χρησιμεύει για 
την αποικοδόμηση αρκετών ουσιών. Η αποικοδόμηση πραγματοποιείται από τα ένζυμα που υπάρχουν 
στο ήπαρ, και μεταβολίζουν τις ουσίες που βρίσκονται στο αίμα (Lesch J.E., 2007). Αλλά οι μηχανισμοί 
αυτοί δεν μπορούν να δράσουν κατά των τοξινών και των βαρέων μετάλλων που είναι αποθηκευμένα 
στους ιστούς. Οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα πρέπει πρωτίστως να εγκαταλείψουν τους ιστούς και να 
φτάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Αφού οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα μεταβολιστούν σε 
λιγότερο τοξικές ενώσεις, ή σε μορφές που μπορούν να απομακρυνθούν ευκολότερα, έπειτα 
απεκκρίνονται. Το απεκκριτικό σύστημα του ανθρώπου, αποτελείται από πέντε κύρια όργανα- 
συστήματα, το λεμφικό σύστημα, τα νεφρά, το έντερο, τους πνεύμονες και το δέρμα. Εάν κάποιο από 
τα πέντε κύρια συστήματα  δεν λειτουργεί επαρκώς, τα υπόλοιπα επιβαρύνονται και η απέκκριση των 
παραπροϊόντων του μεταβολισμού καθίσταται δυσκολότερη. 

Το λεμφικό σύστημα: Η λέμφος συλλέγει τα ενδοκυτταρικά απόβλητα και τα μεταφέρει στο αίμα. Στη 
συνέχεια, επεξεργάζονται από το ήπαρ και φιλτράρονται από τα νεφρά. Η κυκλοφορία της λέμφου 
εξαρτάται από την κίνηση των άκρων και τη δράση των μυών. Συνεπώς, η άσκηση ωφελεί την λέμφο σε 
μεγάλο βαθμό. Μελέτες σχετικά με τη λειτουργία του λεμφικού συστήματος δείχνουν ότι αποτελεί το 
βασικό σύστημα αποτοξίνωσης, διότι εάν δεν λειτουργεί, τα άλλα σχετικά συστήματα δεν λειτουργούν 
επίσης σωστά (Aldrich Τ. Β., 1905). 

Το κύριο βάρος στη διαδικασία της απέκκρισης το αναλαμβάνουν τα νεφρά και το έντερο (μαζί με τα 
χολικά άλατα που εκκρίνονται από τη χολή). Τα νεφρά είναι τα πιο σύνθετα απεκκριτικά όργανα, και 
προσφέρουν επιπλέον την ικανότητα διήθησης του αίματος και την απομάκρυνση των τοξικών ουσιών 
και των περιττών υγρών. Αποτελούν μέρος του ουροποιητικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει 
επιπροσθέτως τους δύο ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Η κύρια λειτουργία των 
νεφρών είναι να φιλτράρουν το αίμα, και για αυτό το λόγο κάθε νεφρό συνδέεται άμεσα με ένα ζεύγος 
αιμοφόρων αγγείων. Τα κύρια μεταβολικά προϊόντα που απεκκρίνονται από τα νεφρά είναι το νερό, τα 
άλατα και η ουρία. 



 

 

Η λειτουργία του εντέρου σχετίζεται άμεσα με την απομάκρυνση των υπολειμμάτων της τροφής. Εκτός 
από την απομάκρυνση των αποβλήτων που δημιουργούνται από τη διαδικασία της πέψης, λειτουργεί 
και ως απεκκριτικό όργανο των ουσιών που εκκρίνονται  επίσης στο έντερο, από τη χολή μέσω των 
χολικών αγγείων. Όταν η εντερική λειτουργία είναι προβληματική, οι τοξίνες εισέρχονται μέσω του 
εντερικού τοιχώματος στο αίμα και τη λέμφο, και εναποτίθενται στους ιστούς. Η σωστή λειτουργία του 
εντέρου σχετίζεται άμεσα με το ανοσοποιητικό σύστημα, και για αυτό το λόγο το έντερο θεωρείται ως 
«κυβερνήτης» του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Η λειτουργία των πνευμόνων σχετίζεται με την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που 
παράγεται κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αναπνοής. Το διοξείδιο του άνθρακα διαχέεται από τα 
κύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος και φθάνει στους πνεύμονες, όπου απομακρύνεται με τη 
διαδικασία της εκπνοής με μικρή ποσότητα υδρατμών. Όταν ένα άτομο δεν αναπνέει σωστά για 
χρόνια, αυτό θα έχει συνέπειες σε κυτταρικό επίπεδο (Ward J.W., 2007). Οι πνεύμονες είναι 
σημαντικοί στη διαδικασία εξάλειψης των τοξινών που παράγονται στον οργανισμό ως αέρια της 
αναπνοής, όπως η αλκοόλη και ορισμένες χημικές ουσίες από τον καπνό των τσιγάρων. Αυτός είναι ο 
λόγος, για τον οποίο η αναπνοή των καπνιστών έχει μία χαρακτηριστική μυρωδιά. 

Το δέρμα συμβάλλει στη διαδικασία της απέκκρισης των τοξινών, κυρίως με τον μηχανισμό της 
εφίδρωσης. Ο ιδρώτας είναι ένα μείγμα τριών παραπροϊόντων του μεταβολισμού: νερό, άλατα και 
ουρία, αλλά σε διαφορετικές συγκεντρώσεις από αυτές που υπάρχουν στα ούρα. Η αποβολή των 
τοξινών μπορεί επίσης να γίνει μέσω των μαλλιών. Όταν είναι έντονη η τοξικότητα στο σώμα και αυτό 
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, εμφανίζονται ερεθισμοί στο δέρμα. Τα εξανθήματα στο δέρμα είναι ένας 
μηχανισμός αποβολής των τοξινών του σώματος, και γι 'αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί κατά την αντιμετώπισή τους (Wermut C.G., 2008). 

Συνοψίζοντας: Η ευθύνη για την συλλογή των τοξινών και τον καθαρισμό των κυττάρων ανήκει  κυρίως 
στο λεμφικό σύστημα. Το βάρος της απέκκρισης ανήκει σε μεγαλύτερο βαθμό τα νεφρά και το έντερο, 
σε συνδυασμό με τις ουσίες που εκκρίνονται από τη χολή. Επίσης, οι πνεύμονες συμβάλλουν 
σημαντικά, και το δέρμα εμπλέκεται κυρίως μέσω της εφίδρωσης. 

Το απεκκριτικό σύστημα παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης του σώματος. 
Εάν ο οργανισμός δεν είχε την ικανότητα να αποβάλει τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού, σύντομα 
θα έφταναν σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και θα ήταν απειλητικές για τη ζωή. Ο θεραπευτής είναι 
σημαντικό να αναγνωρίζει τα συμπτώματα που οφείλονται σε απεκκριτική δυσλειτουργία, και να μην 
εφαρμόζονται μέθοδοι καταστολής των συμπτωμάτων, διότι σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργηθεί 
μια γενική διαταραχή στο εσωτερικό του οργανισμού. 

Όταν το σώμα δεν αποτοξινώνεται σωστά, υπάρχει η τάση για οξείδωση, οξίνιση και φλεγμονή. 

Ως οξείδωση μπορεί να οριστεί η καταστροφή των κυττάρων λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης των 
ελευθέρων ριζών, η οποία μπορεί να είναι κρίσιμη, με διαφορετικούς βαθμούς σοβαρότητας. Οι 
διαταραχές που προκαλούνται μπορεί να ποικίλουν, από πρόωρη γήρανση έως και καρκίνο. 

Η οξίνιση είναι η διαδικασία που τείνει να μειώσει το pH των κυττάρων, με αποτέλεσμα την μεγάλη 
οξύτητα στο σώμα. Η οξείδωση του εξωκυτταρικού υγρού είναι ένας παράγοντας που δηλώνει την 
προδιάθεση εμφάνισης πολλών λειτουργικών διαταραχών, και εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα,  
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ιστούς. 

Η φλεγμονή είναι η αντίδραση του οργανισμού σε οποιοδήποτε επιβλαβές αίτιο. Είναι μια αμυντική 
λειτουργία του οργανισμού κατά των μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μύκητες, παράσιτα κ.λπ.) ή κατά 
των μηχανικών-χημικών παραγόντων (π.χ. τραυματισμοί, εγκαύματα, δηλητηριάσεις). Όταν υπάρχει 
φλεγμονή, απελευθερώνονται στο αίμα ή στους ιστούς που έχουν προσβληθεί, χημικές ουσίες από τα 
λευκά αιμοσφαίρια του σώματος, για να το προστατεύσουν από τις ξένες ουσίες (ξενιστές). Η 
απελευθέρωση αυτών των χημικών ουσιών αυξάνει τη ροή του αίματος στην περιοχή του 
τραυματισμού ή της μόλυνσης, και μπορεί να οδηγήσει σε ερυθρότητα και τοπική αύξηση της 



 

 

θερμοκρασίας. Ορισμένες από τις ουσίες που φθάνουν στους ιστούς προκαλούν τοπικό οίδημα των 
ιστών. Αυτή η προστατευτική διαδικασία μπορεί να διεγείρει τα νεύρα και να προκαλέσει πόνο. 

Σε διαταραχές του ανοσοποιητικού (αλλεργίες, αυτοάνοσα νοσήματα) μπορεί να εμφανιστεί χρόνια 
φλεγμονή. Η χρόνια φλεγμονή έχει αναγνωριστεί ως το υπόβαθρο σχεδόν κάθε χρόνιας ασθένειας. 

Τα φυτά μπορούν να ωφελήσουν τον άνθρωπο εάν ενσωματωθούν στην καθημερινότητά του με τους 
εξής τρόπους: 

1. Με μείωση του άγχους και βελτίωση της διάθεσης. 

2. Με την ενεργή πρόληψη εμποδίζεται η ανάπτυξη παθολογιών και αποτοξινώνεται ο οργανισμός. 

3. Είναι απαραίτητο ο ειδικός ιατρός να ενημερώνεται και να λαμβάνει συμβουλές. Έτσι είναι δυνατό 
να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν τα συμπτώματα από διάφορες δυσλειτουργίες του οργανισμού. 

Παραδείγματα φυτών που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση συγκεκριμένων συνθηκών υγείας 
(Ειδικές πληροφορίες για κάθε φυτό, δίνονται στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια του προγράμματος 
TBP) 

Φυτά με αντί-φλεγμονώδη δράση: ALOE VERA, ACHILLEA MILLEFOLIUM, ALLIUM SATIVUM, ANGELICA 
ARCHANGELICA, CALENDULA OFFICINALIS, CARDUUS MARIANUM, CHAMOMILLA RECUTITA, GENTIANA 
LUTEA, ECHINACEA, HYPERICUM PERFORATUM, SAMBUCUS NIGRA, TANACETUM PARTHENIUM, 
TARAXACUM OFFICINALE, URTICA DIOICA, VACCINIUM MYRTILLUS 

Φυτά με αντιοξειδωτική επίδραση: CHAMOMILLA RECUTITA, MENTA PIPERITA, TILIA EUROPEA, 
ALLIUM SATIVUM, PISTACIA LENTISCUS, VITIS VINIFERA 

Φυτά για τη μείωση των συμπτωμάτων του στρες και τη βελτίωση της διάθεσης: ALLIUM SATIVUM, 
CHAMOMILLA RECUTITA, CRATAEGUS MONOGYNA, HYPERICUM PERFORATUM, HUMULUS LUPULUS, 
LAVENDULA OFFICINALIS, MELISSA OFFICINALIS, PASSIFLORA INCARNATA, VALERIANA OFFICINALIS, 

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την αποτοξίνωση: ALOE VERA, ALLIUM SATIVUM, ARCTIUM LAPPA, 
CARDUS MARIANUM, CHELIDONIUM MAJUS, CISTUS CRETICUS, CYNARA SCOLYMUS, URTICA DIOICA, 

Φυτά που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του κυκλοφορικού συστήματος: ALLIUM SATIVUM, 
CRATAEGUS MONOGYNA, HAMAMELIS VIRGINIANA, VACCINIUM MYRTILLUS, VITIS VINIFERA. 
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