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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Έπμοκ ακαβκςνζζηεί πενζζζυηενα απυ 350.000 δζαθμνεηζηά είδδ, ακάιεζα 

ζηα μπμία ηα θοηά ιε ανςιαηζηέξ ηαζ θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ απμηεθμφκ ζδζαζηένςξ 

ελεθζβιέκα είδδ ημο θοηζημφ ααζζθείμο. Οζ ζδζυηδηεξ ημοξ μθείθμκηαζ ζηδκ πανμοζία 

αζεενίςκ εθαίςκ ή άθθςκ μοζζχκ ιε θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ. Σα αζεένζα έθαζα είκαζ 

ιείβιαηα μοζζχκ πμο ηοηθμθμνμφκ ζε θοηά ηαζ θαιαάκμκηαζ απυ πμθθά θοηζηά είδδ 

ζε ζοιποηκςιέκδ ιμνθή. οκμθζηά ζηδ πχνα ιαξ θζθμλεκείηαζ πενίπμο ημ 50% ηδξ 

θοηζηήξ αζμπμζηζθυηδηαξ μθυηθδνδξ ηδξ Δονχπδξ, ηαζ ηαηαβεβναιιέκα ηα 6.500 είδδ 

είκαζ εθθδκζηήξ πθςνίδαξ απμηεθμφκ πενίπμο ημ 80% ηδξ πθςνίδαξ πμο ζοκακηάηαζ 

ζηδ ααθηακζηή πενζυκδζμ. 

Πμθθά απυ αοηά ηα θοηζηά είδδ ζοκακηχκηαζ ζακ αοημθοή ζε μνεζκμφξ 

υβημοξ, υπςξ είκαζ μ Σαΰβεημξ πμο ανίζηεηαζ ακάιεζα ζημκ Ν. Μεζζδκίαξ ηαζ ζημκ 

Ν. Λαηςκίαξ.  

Σα εκδδιζηά θοηά ημο Σατβέημο ζηα μπμία εα ακαθενεμφιε εα ιπμνμφζακ κα 

αλζμπμζδεμφκ ζε ειπμνζηή ηθίιαηα έηζζ χζηε κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ηςκ πενζμπχκ ζηζξ μπμίεξ αοημθφμκηαζ ηαζ πζεακυκ, μνζζιέκα απυ αοηά, εα 

ιπμνμφζακ κα ηαθθζενβδεμφκ ζε ειπμνζηή ηθίιαηα ηαζ ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ.  

ηδκ Δθθάδα ηαθθζενβμφκηαζ ιυθζξ ηα 40.000 ζηνέιιαηα ιε ανςιαηζηά, 

θανιαηεοηζηά θοηά. Γζα κα βίκεζ δ ζοθθμβή ημοξ πνεζάγεηαζ άδεζα βζα ζοβηεηνζιέκμ 

ανζειυ θοηχκ  απυ ημ ημπζηυ Γαζανπείμ . ημ πανυκ ηείιεκμ βίκεηαζ ηφνζα ακαθμνά 

ζηα αοημθοή ανςιαηζηά, θανιαηεοηζηά θοηά ημο Σατβέημο, υπςξ είκαζ δ νίβακδ ηαζ 

ημ ηζάζ ημο αμοκμφ.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ ανςιαηζηχκ – θανιαηεοηζηχκ θοηχκ λεηίκδζε πενίπμο ημ 

16
μ
 αζχκα ι.Υ. ιε ζημπυ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ πνχηδ φθδ ζηζξ αζμιδπακίεξ 

ηνμθίιςκ ηαζ ηαθθοκηζηχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ μοζίεξ θοηζηήξ πνμέθεοζδξ βζα ηδκ 

παναζηεοή ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ. ήιενα δ ηαθθζένβεζα ηςκ ανςιαηζηχκ  

θανιαηεοηζηχκ θοηχκ αολάκεηαζ ζοκεπχξ ζηδ Γφζδ ηαζ ηδκ Αζία. Οζ ΖΠΑ είκαζ μ 

ηφνζμξ αβμναζηήξ ηαζ αημθμοεμφκ δ Γενιακία, δ Ηαπςκία ηαζ ηδκ Γαθθία, θυβς υηζ 

ηα πνμσυκηα  αοηά έπμοκ ιεβάθδ γήηδζδ ηαζ ζοκεπχξ αολάκμκηαζ ζηδκ δζεεκή αβμνά. 

Ονζζιέκα απυ αοηά πανάβμκηαζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ έπμοκ 

ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ζηδκ εβπχνζα ηαζ δζεεκή αβμνά ελαζηίαξ ηςκ πμζμηζηχκ 

ηαζ πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ.  

Έπμοκ εοημθία ςξ πνμξ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, δδθαδή, ςξ πνμξ ημκ 

πνςημβεκή, δεοηενμβεκή ηαζ ηνζημβεκή ημιέα παναβςβήξ, πςνίξ ιεβάθεξ επεκδφζεζξ, 

πναβιαημπμζμφκηαζ απυ ιζηνά εηαζνζηά ζπήιαηα, υπςξ ζοκεηαζνζζιμφξ ηαζ 

μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ. Δπίζδξ έπμοιε ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο Αβνμημονζζιμφ, 

υπμο ημκ ζοκακηάιε ςξ ιζα ιμνθή ημονζζιμφ ηδξ οπαίενμο, δ μπμία ζοκίζηαηαζ ζημ 

ζφκμθμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο εα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ αβνμηζηή παναβςβή ηαζ ημ 

πμθζηζζηζηυ πενζαάθθμκ ηςκ αβνμηχκ ιζαξ πενζμπήξ.  

Σμ απμηέθεζια είκαζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ αεθηίςζδ ημο αβνμηζημφ εζζμδήιαημξ 

βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηαζ ενβαζίαξ, ζηδ ζοβηνάηδζδ ημο αβνμηζημφ 

πθδεοζιμφ ζημκ ηυπμ δζαιμκήξ ημο, ζηδ δζάεεζδ ηςκ ημπζηχκ αβνμηζηχκ ηαζ 

αζμηεπκζηχκ πνμσυκηςκ, εκχ πανάθθδθα ζοιαάθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ημο πενζαάθθμκημξ 

ηαζ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σα ανςιαηζηά ηαζ θανιαηεοηζηά θοηά είκαζ βκςζηά απυ ηδκ ανπαζυηδηα βζα 

ηζξ εεναπεοηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ εκχ μνζζιέκα απυ αοηά έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ βζα 

ηδκ ηαθθςπζζηζηή ημοξ αλία. Υνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηδκ αζμιδπακία ηαθθοκηζηχκ ηαζ 

ηνμθίιςκ, εκχ πμθθέξ θμνέξ ηα πνμσυκηα ημοξ απμηεθμφκ ααζζηυ ζοζηαηζηυ βζα ηδκ 

παναζηεοή θανιάηςκ. 

Αρωματικά φστά. Οκμιάγμκηαζ ηα θοηά εηείκα υπμο έπμοκ ςξ ηφνζμ 

παναηηδνζζηζηυ ημοξ ιζα εοπάνζζηδ μζιή, δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηζξ πηδηζηέξ 

μοζίεξ, δδθαδή, ηα αζεένζα έθαζα, πμο βζα ηάεε θοηυ είκαζ ιμκαδζηά ηαζ πνμζδίδμοκ 

ζημ ηαεέκα έκα λεπςνζζηυ άνςια, παναηηδνζζηζηυ βζα ηάεε είδμξ. 

Φαρμακεστικά Φστά. Οκμιάγμκηαζ ηα θοηά εηείκα υπμο πενζέπμοκ έκα ή 

πενζζζυηενα δναζηζηά ζοζηαηζηά ιε εεναπεοηζηή ζηακυηδηα βζα ημκ άκενςπμ. Κμζκυ 

παναηηδνζζηζηυ ηςκ ανςιαηζηχκ-θανιαηεοηζηχκ θοηχκ είκαζ δ φπανλδ  ηςκ 

αζεένζςκ εθαίςκ. Όπμο  πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναθααή θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ, 

υπςξ ηα αζεένζα έθαζα ή ζακ άνηοια πμο απμδίδεζ ηζξ θανιαηεοηζηέξ  ημο ζδζυηδηεξ. 

Σα θανιαηεοηζηά θοηά είκαζ πθμφζζα ζε θοζζηά ακηζμλεζδςηζηά. Όπμο μζ μοζίεξ 

εηείκεξ πμο έπμοκ ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ θοζζηέξ πδβέξ υπςξ ηα 

θθααμκμεζδή (Μπυζημο, 2004). Οζ απθέξ θαζκυθεξ ηαζ ηα θθααμκμεζδή  απμηεθμφκ 

ηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ θαζκμθζηχκ εκχζεςκ ηςκ θοηχκ. Έπμοκ ζπεηζηά 

ιζηνυ ιμνζαηυ αάνμξ ηαζ είκαζ δζαθοηέξ ακάθμβα ιε ηδκ πμθζηυηδηα ηαζ ηδ πδιζηή 

δμιή ημοξ. Κάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ εκχζεζξ ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ιε ηα ζοζηαηζηά 

ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ (Bravo, 1998). Ο ζπδιαηζζιυξ ηδξ θθααυκδξ ελανηάηαζ  

πμθφ απυ ημ θςξ, απακηάηαζ ζε θφθθα ηαζ ελςηενζηά ηιήιαηα ηςκ θοηχκ ηαζ ιυκμ 

ίπκδ ζηα οπυβεζα ηιήιαηα ηςκ θοηχκ (Hermann, 1988). 

Αιθέρια έλαια. 

Σα αζεένζα έθαζα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ηςκ θοηχκ ζηδκ 

λδναζία, ηδκ νφειζζδ ημο ιεηααμθζζιμφ ημοξ, ηδκ πνμζέθηοζδ ηςκ επζημκζαζηχκ, 

(ηνμοιπήξ, 1985), ηδκ πνμζηαζία έκακηζ δζαθυνςκ εκηυιςκ, γχςκ, ιοηήηςκ, ηζ 

άθθςκ ιζηνμαίςκ (Levin, 1976; Amiot et al., 2005; Bryant et al., 1991; Weker, 1993; 

Mahmoud & Croteau, 2002). 

Ζ δνάζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ εα ιπμνμφζε κα ζοβηνζεεί ιε αοηή ηςκ 

μνιμκχκ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηαεχξ πνμάβμοκ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ζημ θοηυ. Σα 
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αζεένζα έθαζα πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα ζηδκ ανςιαημπμζία, ηδ ζαπςκμπμζία, ηδ 

γαπανμπθαζηζηή, ηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ ηδ θανιαηεοηζηή. Ζ αγςημφπμξ 

θίπακζδ αολάκεζ ηδκ παναβςβή αζεένζμο ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ ηδξ μζημβέκεζαξ 

Lamiaceae , αολάκμκηαξ ηονίςξ ηδκ παναβςβή ηδξ θοηζηήξ ιάγαξ. Πανάιεηνμζ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ ζε αζεένζα έθαζα ηαζ ηδ 

ζφζηαζδ ηςκ αζεενίςκ εθαίςκ είκαζ δ αηιμζθαζνζηή εενιμηναζία ηαζ δ ανμπυπηςζδ 

(Γεθδαυπμοθμξ, 1994). 

Ζ πδβή ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ είκαζ:  

 Οζ ημζθυηδηεξ ή αβςβμί πνυηεζηαζ βζα ιζα μιάδα ηοηηάνςκ αηνζαχξ ηάης απυ 

ηδκ επζδενιίδα. 

 Οζ αδέκεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα επζδενιζηά ηφηηανα π.π. μζ αδέκεξ ζηα 

άκεδ ή μζ ηνίπεξ ηςκ θφθθςκ. Σμ πενζεπυιεκμ, δ ζφζηαζδ ηαζ ημ παναηηδνζζηζηυ 

ημοξ άνςια επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ηδκ βεςβναθζηή ημπμεεζία ζηδκ μπμία 

ακαπηφζζεηαζ ημ θοηυ. Οζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ (θςημπενίμδμξ, χνεξ θζαηάδαξ ηαζ 

εενιμηναζία) ηαζ μζ εδαθμηθζιαηζηέξ πανάβμκηεξ (δμιή ημο εδάθμοξ, pΖ, η.ά._ 

(ηνμοιπήξ, 1985). 

Ταΰγετος. 

Ζ μνμζεζνά ημο Σατβέημο έπεζ ιήημξ 115 km, ιέβζζημ πθάημξ 30 km, ηαζ 

έηηαζδ πενίπμο 2500 km
2
.
 
Ζ ορδθυηενδ  ημνοθή ημο Σαΰβεημο έπεζ φρμξ 2.407 m. Ο 

Σαΰβεημξ έπεζ αζαεζημθζεζηά πεηνχιαηα εκαθθαζζυιεκα ιε ζπζζηυθζεμ. Σα 

πεηνχιαηα είκαζ πμνχδδ, ημ ηθίια δζαθένεζ ζδιακηζηά ζηζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ ηδξ 

πενζμπήξ, θυβμο  ημο ορυιεηνμο. ηζξ παιδθέξ πθαβίεξ ιέπνζ 800 m ημ ηθίια είκαζ 

ηοπζηά ιεζμβεζαηυ ιε λδνυ ηαθμηαίνζ πμο δζανηεί απυ ημκ Μάζμ ιέπνζ ηα ιέζα 

Οηηςανίμο ηαζ ηεθεζχκεζ ζηα ιέζα Γεηειανίμο. ηδκ μνεζκή γχκδ ιέπνζ ηα 1800 m, 

μ πεζιχκαξ λεηζκάεζ απυ ημκ Γεηέιανζμ ηαζ δζανηεί ςξ ημ Μάνηζμ ιε ζοπκέξ 

ανμπμπηχζεζξ. ηδκ ελςδαζζηή γχκδ πάκς απυ ηα 1800 m ημ ηθίια είκαζ δπεζνςηζηυ, 

ιε ηνφμ ηαζ ζοπκέξ πζμκμπηχζεζξ. Σμ ηαθμηαίνζ δζανηεί 2 ιήκεξ. Απυ επηέιανζμ 

ανπίγμοκ μζ ανμπέξ ηαζ ποηκχκμοκ ιέπνζ ημκ Νμέιανζμ. Σα αοημθοή ανςιαηζηά θοηά 

ημο Σαΰβεημο πμο εα ιεθεηήζμοιε, θφμκηαζ ηαζ εοδμηζιμφκ ζηδκ μνεζκή γχκδ ημο 

Σαΰβεημο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

 

1.1 Origanum vulgare ssp. hirtum 

 

φιθςκα ιε ηδκ Κανμφζμο (1995) δ μζημβέκεζα αοηή ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ 

πενίπμο 3.000 είδδ πμο ελαπθχκμκηαζ ζε υθμ ημκ ηυζιμ. Πενζθαιαάκεζ πμχδδ ή 

εαικχδδ θοηά, ηα μπμία ζοκήεςξ πανάβμοκ αζεένζα έθαζα ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ απυ 

ημ ηεηνάβςκμ αθαζηυ ημοξ. Έπμοκ ζοκήεςξ ακηίεεηα θφθθα , αηηζκυιμνθμ ή δίπεζθμ 

ηάθοηα ιε 4 ή 5 μδυκηεξ ηαζ ζοιπέηαθδ, ζοκήεςξ δίπεζθδ, ζηεθάκδ. Ο Turrill (1929), 

υπςξ ακαθένεζ δ Κανμφζμο (1995), οπμζηδνίγεζ υηζ είκαζ απυ ηζξ πθμοζζυηενεξ ζε 

είδδ μζημβέκεζεξ, πμθθά ιέθδ ηδξ μπμίαξ απακηχκηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ 

Δθθάδαξ.  

ηδκ πχνα ιαξ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή ελάπθςζδ εζδχκ πμο ακήημοκ ζε 

πενίπμο 35 βέκδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Ζ ηαηακμιή ηςκ θοηζηχκ εζδχκ πμο ακήημοκ ζηδκ 

μζημβέκεζα Lamiaceae έδεζλε υηζ αημθμοεεί ηζξ ηθζιαηζηέξ ιεηααμθέξ ζηζξ δζάθμνεξ 

πενζμπέξ ηδξ πχναξ.  

Πμθθά ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae ηαθθζενβμφκηαζ βζα κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ αυηακα ηαζ ςξ πδβή ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ, πμο απμηεθμφκηαζ 

απυ ιμκμηενπέκζα (Lewinsohn et al., 2000). Δηποθίζιαηα απυ αοηά ηα θοηά έπμοκ 

ακηζιζηνμαζαηή ηαζ ακηζιοηδηζαηή δνάζδ δ μπμία εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ημοξ ζε ηανααηνυθδ ηαζ εοιυθδ (Bouchra et al., 2008; Bayder et al., 

2004; Bozin et al., 2006). 

Σμ είδμξ Origanum vulgare ssp. hirtum είκαζ δζεεκχξ βκςζηυ ςξ εθθδκζηή 

νίβακδ. Σμ βέκμξ Origanum πενζθαιαάκεζ πμθθά είδδ, οπμείδδ ηαζ πμζηζθίεξ πμο 

απακηχκηαζ ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ παναιεζυβεζεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ Αθνζηήξ 

αθθά ηαζ ηδξ Αιενζηήξ. Ζ εθθδκζηή νίβακδ εεςνείηαζ δ ηαθφηενδ ημο ηυζιμο βζαηί 

έπεζ άνζζηδ πμζυηδηα υπζ ιυκμκ υηακ είκαζ αοημθοήξ αθθά ηαζ υηακ ηαθθζενβείηαζ ζημ 

πενζαάθθμκ ημο εθθαδζημφ πχνμο (Γηυθζανδξ & ηνμοιπήξ, 1992). 

 

1.2 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε 

Ζ νίβακδ είκαζ θοηυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ Υεζθακεχκ (Lamiaceae , Labiate), 

ηδξ ηάλδξ ηςκ Lamiales. ηδ πχνα ιαξ οπάνπμοκ ηνία οπμείδδ ημο είδμοξ Origanum 

vulgare: 
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 O. vulgare L.ssp. vulgare L. Σμ είδμξ αοηυ πενζέπεζ πμθφ ιζηνή 

πενζεηηζηυηδηα ζε αζεένζμ έθαζμ, παναηηδνζζηζηυ ημο είκαζ ηα ιςα άκεδ. 

 O.vulgare ssp. hirtum. To είδμξ αοηυ ημ ηαοηίγμοκ ιε ημ O. heracleoticum. 

 O. vulgare ssp. viridulum. Σμ είδμξ αοηυ παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθα ανάηηζα 

θφθθα (Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.3 Καηαγωγή-Ιζηνξία 

Ζ νίβακδ είκαζ βκςζηή απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Σμ υκμια ηδξ πνμένπεηαζ απυ ηζξ 

θέλεζξ υνμξ ηαζ βάκμξ (θαιπνυηδηα). Ο Ηππμηνάηδξ ηδ πνδζζιμπμίδζε βζα ηδκ 

εεναπεία ηδξ βαζηναθβίαξ, παεήζεςκ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ (ηνμοιπήξ, 

1998). 

 

1.4 ύλζεζε-Γηαηηεηηθή αμία 

Ζ νίβακδ έπεζ ζδζυηδηεξ ημκςηζηέξ, πςκεοηζηέξ, εθζδνςηζηέξ, ακηζαδπζηέξ, 

ακηζζδπηζηέξ. Δίκαζ ζδακζηή ςξ ημκςηζηυ νυθδια βζα ηδκ οπένηαζδ, ημ άζεια, ηδκ 

μοθίηζδα ηαζ ημκ πμκμηέθαθμ.  Ζ νίβακδ απμηεθεί ελαζνεηζηή πδβή ζζδήνμο, ηαθίμο, 

αζαεζηίμο, ρεοδανβφνμο ηαζ ιαβκδζίμο. Απμηεθεί επίζδξ ηαθή πδβή αζηαιζκχκ υπςξ 

αζηαιίκδ C, κζαζίκδ, αζηαιίκδ B6, θμθζηυ μλφ, αζηαιίκδ E, αζηαιίκδ Κ ηαζ α-ηανμηίκδ 

(Beecher et al., 1999). 

 

1.5 Βνηαληθνί ραξαθηήξεο  

   Ζ νίβακδ είκαζ πμθοεηήξ πυα. Ωξ πνμξ ημ ιήημξ ημο αζμθμβζημφ ηφηθμο λεηζκά απυ 

ηδ θφηεοζδ  ημο ζπυνμο(ή ιε παναθοάδεξ ή ιε δζαίνεζδ θοηχκ) έςξ ηδκ ζοβημιζδή 

ηδξ υπμο πναβιαημπμζείηε ζημ ζηάδζμ  ηδξ πθήνμοξ άκεδζδ. Ζ ζοθθμβή ηδξ 

αοημθομφξ νίβακδξ βίκεηαζ απυ ημκ Ημφκζμ –Αφβμοζημξ (ηνμοιπήξ, 1998). 

 

1.5.1 Σν θπηό  

Ζ νίβακδ είκαζ πμθοεηήξ πυα αθθά μζ αθαζημί ηδξ βνήβμνα λοθμπμζμφκηαζ. Σμ 

θοηυ δίκεζ ηδκ εζηυκα ημο ημκημφ εάικμο μ μπμίμξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 

ηαθμηαζνζμφ λδναίκεηαζ, ζηζξ πενζμπέξ πμο αοημθφεηαζ (Κμοηζυξ, 2006). 
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1.5.2 Ο Βιαζηόο 

ηδκ ανπή ηδξ ακάπηολδξ ημο θοημφ μζ αθαζημί είκαζ ένπμκηεξ ηαζ θένμοκ 

πμθθέξ ηνίπεξ. Σμ φρμξ ηςκ ζηεθεπχκ θεάκεζ πενίπμο ηα 50-80 cm. Οζ ακεμθυνμζ ηαζ 

ηαηυπζκ μζ ηανπμθυνμζ αθαζημί λεναίκμκηαζ, αθθά ζηζξ ανπέξ ημο θεζκμπχνμο απυ ηα 

θοηά εηπηφζζμκηαζ κέμζ ένπμκηεξ αθαζημφξ, μζ μπμίμζ παναιέκμοκ πνάζζκμζ υθμ ημ 

πεζιχκα έςξ  ηδκ επυιεκδ άκμζλδ (Κμοηζυξ, 2006).  

 

1.5.3 Ρίδεο  

Απυ ημοξ ένπμκηεξ αθαζημφξ εηπηφζζμκηαζ επζβεκείξ νίγεξ μζ μπμίεξ ζηδ 

ζοκέπεζα ακαπηφζζμκηαζ ζε αάεμξ. ημ νζγζηυ ζφζηδια ηςκ θοηχκ απμηαιζεφμκηαζ 

ενεπηζηέξ μοζίεξ, ημ μπμίμ ζε ηαθά ακαπηοβιέκα θοηά, δδθαδή ζε θοηά ιεβαθφηενα 

ημο εκυξ έημοξ, έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζε αηναίεξ εενιμηναζίεξ αένα (-25 έςξ +42 
μ
C). 

Ωζηυζμ, δ άνζζηδ εενιμηναζία βζα ηδκ ακάπηολδ ημο θοημφ είκαζ 18-22 
μ
C ιε ηα 

υνζα ηδξ εενιμηναζίαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημο οπένβεζμο ιένμοξ ημο θοημφ κα 

ηοιαίκμκηαζ ζημοξ 4-33 
μ
C (Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.5.4. Φύιια  

Με θφθθα έπμοκ πνχια πνάζζκμ –ζηαπημπνάζζκμ ηαζ εηθφμκηαζ ζε ακηίεεηδ 

δζάηαλδ. Έπμοκ ζπήια ςμεζδέξ ηαζ θένμοκ ηνίπεξ ζηδκ ηάης επζθάκεζα (Κμοηζυξ, 

2006). Έπεζ παναηδνδεεί υηζ ημ ιέβεεμξ ηςκ πθςνμπθαζηχκ ηαζ μζ ηυηημζ αιφθμο 

πμο πενζέπμοκ αοημί, πμθθαπθαζζάγμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο ορμιέηνμο, ζδζαίηενα ηζξ 

ροπνέξ επμπέξ, ζακ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ (Kofidis et al., 2003).  

Οζ Miroslavov & Kravkina (1991) ζοκέδεζακ ημ ιεβαθφηενμ πάπμξ ηςκ θφθθςκ πμο 

παναηδνείηαζ ζε θοηά πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ ιε ημ ιεβαθφηενμ 

ανζειυ ηςκ πθςνμπθαζηχκ.  

Σα ανςιαηζηά θφθθα πνμζηαηεφμοκ ημ θοηυ απυ ηα θοημθάβα γχα ηαζ 

παεμβυκα. Δκχ ζε αοηά ηα μπμία έπμοκ παναπεεί άκεδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ βζα ηδκ 

πνμζέθηοζδ επζημκζαζηχκ. Δπζπνυζεεηα, ζφιθςκα ιε ημοξ Kokkini et al. (1994) ηα 

θοηά ηδξ Origanum vulgare ssp. hirtum πνδζζιμπμζμφκ ημ ζηνχια απυ ηνίπεξ βζα ηδκ 

πνμζηαζία απυ αηηζκμαμθία. 



 

16 
 

 

1.5.5 Άλζε 

Σα άκεδ ηδξ νίβακδξ είκαζ θεοηά ηαζ ειθακίγμκηαζ ζε ηαλζακείεξ ηαζ 

ηαθφπημοκ ημ 1/3 πενίπμο ημο άκς ιένμοξ ηάεε ζηεθέπμοξ. Σμ φρμξ ηάεε ζηεθέπμοξ 

θεάκεζ πενίπμο ηα 50-80 cm. Ζ άκεδζδ δεκ ζοιααίκεζ ηαοηυπνμκα βζα υθα ηα άκεδ, 

έηζζ ηα άκεδ ζηδ αάζδ ημο ακεμθυνμο ζηεθέπμοξ έπμοκ χνζιμοξ ζπυνμοξ, εκχ ζηα 

άκεδ ζηδκ ημνοθή ημο ακεμθυνμο ζηεθέπμοξ ιπμνεί αηυιδ κα ιδκ έπμοκ 

ζπδιαηζζηεί ζπυνμζ (Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.5.6 πόξνο  

Ο ζπυνμξ ηδξ νίβακδξ είκαζ πάνα πμθφ ιζηνυξ (8.000 ζπυνμζ ακά g) ηαζ ημ 

πνχια είκαζ ηαθέ (Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.6 Παξαγωγή θαη εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο 

Ζ ηαθθζενβμφιεκδ νίβακδ απακηάηαζ ηονίςξ ζηδκ Γοηζηή ηεκηνζηή Μαηεδμκία, ζηδ 

Θεζζαθία, ζηδκ Κνήηδ ηαζ ζε υθδ ηδκ οπυθμζπδ Δθθάδα ςξ αοημθοέξ θοηζηυ είδμξ 

πμο ζοθθέβεηαζ. Έηζζ, δ ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζηδ Μαηεδμκία, 

ηδ Θνάηδ ηαζ ηδκ Θεζζαθία. ε επίπεδμ Δ.Δ., δ Δθθάδα ηαζ δ Γενιακία έπμοκ 

ζοβηνζηζηά ιεβάθεξ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ νίβακδξ, ιε 5500 ζηνέιιαηα βζα ηδκ 

Δθθάδα ηαζ 5310 ζηνέιιαηα βζα ηδκ Γενιακία. Ωζηυζμ, ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ 

ηαθθζενβμφκηαζ ηαζ ζε πχνεξ υπςξ δ Σμονηία, δ Βμοθβανία ηαζ δ Αθαακία 

(Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ 2007-2013). 

 

1.7 Σερληθή θαιιηέξγεηαο  

Ζ νίβακδ ηαθθζενβείηαζ ημ θεζκυπςνμ υζμ ηαζ ηδκ άκμζλδ. ε πενίπηςζδ πμο 

έπμοιε ηα ζπμνεία βζα απυηηδζδ ζπμνυθοηςκ βζα θεζκμπςνζκή εβηαηάζηαζδ 

θοηείαξ, αοηά εημζιάγμκηαζ ηέθδ Ημοθίμο ιε ανπέξ Αοβμφζημο, εκχ βζα ηδξ 

ακμζλζάηζηεξ ηαθθζένβεζεξ δ πνμεημζιαζία ηςκ ζπμνυθοηςκ βίκεηαζ απυ ανπέξ 

Ηακμοανίμο, εάκ οπάνπεζ εενιμηήπζμ ηαζ εάκ δεκ οπάνπεζ, υζμ πζμ κςνίξ βίκεηαζ, 

ακάθμβα ιε ηζξ ημπζηέξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ (Γηυθζανδξ, 1988). 

 

1.7.1 Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο 

Ζ νίβακδ είκαζ θοηυ ακεεηηζηυ ιε πςνίξ πμθθέξ απαζηήζεζξ. Ωξ πνμξ ηα εδάθδ 

θφεηαζ απυ παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ έςξ μνεζκέξ πενζμπέξ. Γεκ είκαζ θοηυ απαζηδηζηυ 
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ζε θςξ, ιυκμ υηακ εεθήζμοιε κα έπμοιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε νζβακέθαζμ ηαζ 

ηανααηνυθδ ηυηε μζ ακάβηεξ ζε θςξ είκαζ ορδθυηενεξ (Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.7.2  Καηεξγαζία εδάθνπο 

Ζ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ακάθμβδ εενιμηναζία ηαζ οβναζία 

πμο εα επζηναημφκ ηδκ επμπή ηδξ θφηεοζδξ ηαζ απυ ημ πυζμ ηαθά πμηίγεηαζ δ κέα 

ηαθθζένβεζα. Σνείξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ θφηεοζδ, αηυιδ ηαζ ακ πνδζζιμπμζήεδηε 

γζγακζμηηυκμ, έκα ζηάθζζια επί ηδξ βναιιήξ αμδεά ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ. Όηακ δ 

ηαθθζένβεζα πναβιαημπμζδεεί ηδκ άκμζλδ ηα θοηά παναιέκμοκ ένπμκηα πςνίξ 

ακεμθυνμοξ αθαζημφξ.  

Σμκ πνχημ πνυκμ, υηακ πναβιαημπμζδεεί δ ηαθθζένβεζα νίβακδξ ημ θεζκυπςνμ 

ηα θοηά εηπηφζζμοκ θίβμοξ ακεμθυνμοξ αθαζημφξ, εκχ ημκ δεφηενμ πνυκμ 

εηπηφζζμοκ πενζζζυηενμοξ ηαζ εζζένπμκηαζ ζε πθήνδ ακάπηολδ ημκ ηνίημ πνυκμ. Ζ 

ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ απμδίδεζ ελίζμο ηαθά ζημ ίδζμ πςνάθζ ιέπνζ ηαζ 8 πνυκζα 

πενίπμο (Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.7.3 Βαζηθή ιίπαλζε 

Ζ νίβακδ δεκ είκαζ απαζηδηζηή ζε ενεπηζηά ζημζπεία ηαζ έπεζ ιζηνέξ 

απαζηήζεζξ ζε άγςημ, θχζθμνμ ηαζ ηάθζμ. ε πενίπηςζδ πμο έπμοιε ζοιααηζηή 

ηαθθζένβεζα νίβακδξ δ ακάβηδ ζε θζπακηζηά ζημζπεία ιπμνεί κα ηαθοθεεί ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ζφκεεημο θζπάζιαημξ (π.π. 11-15-15) ζημ ηέθμξ ημο θεζκμπχνμο 

(Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.7.4 Φύηεπζε 

Ζ θφηεοζδ ηςκ ζπμνυθοηςκ ή ηςκ παναθοάδςκ ιπμνεί κα βίκεζ  ζε δφμ 

πενζυδμοξ, απυ ημκ Οηηχανζμ ή ηαζ κςνίηενα ηαζ απυ ημκ Μάνηζμ (ακμζλζάηζηδ 

εβηαηάζηαζδ ηαθθζένβεζαξ), υηακ δ θφηεοζδ βίκεζ ζε πενζμπή ιε ιεβάθμ ορυιεηνμ. 

Σα ζπμνυθοηα ή μζ παναθοάδεξ θοηεφμκηαζ ζε βναιιέξ πμο έπμοκ απμζηάζεζξ 60 - 

80 cm ηαζ επί ηδξ βναιιήξ μζ απμζηάζεζξ είκαζ ζοκήεςξ 30 - 40cm. Ζ ζδακζηή ηζιή 

ημο pH ημο εδάθμοξ πμο ιπμνεί κα ακαπηοπεεί είκαζ 6,8 αθθά ακαπηφζζεηαζ ηαζ ζε 

πμθφ ορδθυηενεξ ηζιέξ pH (Κμοηζυξ, 2006). 

ε πενίπηςζδ λενζηήξ ηαθθζένβεζαξ  ηα θοηά θοηεφμκηαζ ποηκυηενα ηαζ ζε 

πενίπηςζδ ανδεουιεκδξ ηαθθζένβεζαξ θοηεφμκηαζ αναζυηενα. Ο πθδεοζιυξ ηςκ 

θοηχκ ακά ζηνέιια ηοιαίκεηαζ ζοκήεςξ ζηα 3.500 - 6.000 θοηά. 
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1.7.5 Πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό 

Ζ νίβακδ πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε ζπυνμ ή ιε παναθοάδεξ ηαζ ιε δζαίνεζδ 

θοηχκ πμο παίνκμοιε απυ παθζέξ θοηείεξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ιμζπεφιαηα. Ο πζμ 

ζοκδεζζιέκμξ ηνυπμξ εβηαηάζηαζδξ ιζαξ κέαξ ηαθθζένβεζαξ είκαζ ιε ηδ πνήζδ ημο 

ζπυνμο. Ωζηυζμ, μ ζπυνμξ ηδξ νίβακδξ δεκ έπεζ μιμζυιμνθμ θφηνςια ηαζ ανπίγεζ κα 

θοηνχκεζ ιεηά απυ 15 διένεξ απυ ηδκ ζπμνά. Σα  θοηά είκαζ έημζια βζα ιεηαθφηεοζδ 

ζοκήεςξ ζε 1,5-2 ιήκεξ ιεηά ημ θφηνςια ηαζ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ επζθμβή υζμ ημ 

δοκαηυ πζμ μιμζυιμνθςκ ζε ακάπηολδ ηαζ πζμ εφνςζηςκ θοηχκ (Κμοηζυξ, 2006). 

Ζ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ελανηάηαζ απυ ηδκ ακάθμβδ εενιμηναζία ηαζ οβναζία 

πμο εα επζηναημφκ ηδκ επμπή ηδξ θφηεοζδξ ηαζ απυ ημ πυζμ ηαθά πμηίγεηαζ δ κέα 

ηαθθζένβεζα. Σνείξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ θφηεοζδ, αηυιδ ηαζ ακ πνδζζιμπμζήεδηε 

γζγακζμηηυκμ, έκα ζηάθζζια επί ηδξ βναιιήξ αμδεά ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ.  

 

1.7.6 Καηαπνιέκεζε ηωλ δηδαλίωλ 

Σμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ είκαζ ηα γζγάκζα, 

ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηα ζδιακηζηυηενα είκαζ δ αβνζάδα ηαζ δ πενζημηθάδα. Ζ 

πενζημηθάδα ηοθίβεηαζ ζημοξ αθαζημφξ ηαζ υηακ ζοθθέβεηαζ ημ θοηυ παναιέκεζ ιαγί 

ιε αοηυ, ιε απμηέθεζια κα δοζημθεφεηαζ δ ζοβημιζδή ηαζ κα επδνεάγεηαζ ανκδηζηά 

ηυζμ δ πμζυηδηα υζμ ηαζ δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ. ηζξ ζοιααηζηέξ ηαθθζένβεζεξ ηα 

γζγάκζα ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ ιε γζγακζμηηυκα ηαζ ιε αμηακίζιαηα, εκχ ζε 

ηαθθζένβεζεξ οπυ ζοκεήηεξ μνβακζηήξ βεςνβίαξ πναβιαημπμζμφκηαζ ιυκμ 

αμηακίζιαηα (Κμοηζυξ, 2006). 

 

1.7.7 Άξδεπζε θαη επηθαλεηαθή ιίπαλζε 

Ζ νίβακδ ακηέπεζ ζηδκ λδναζία ηαζ ιπμνεί κα ηαθθζενβδεεί ηαζ πςνίξ ηδκ 

πανμπή κενμφ. Ωζηυζμ, ζε πενζμπέξ ιε παναηεηαιέκδ λδναζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ηαθμηαζνζμφ  ηαθυ είκαζ κα εθανιυγμκηαζ 1-2 πμηίζιαηα. Πνμηζιάηαζ κα εθανιυγεηαζ 

πυηζζια ιε ζηαβυκεξ. 

ε λενζηέξ ηαθθζένβεζεξ πμο εθανιυγεηαζ ακυνβακδ θίπακζδ μζ απαηήζεζξ ηςκ 

θοηχκ ζε κενυ είκαζ ιεβαθφηενεξ (Κμοηζυξ, 2006). ε πενίπηςζδ πμο ηα θοηά 

πανμοζζάζμοκ ζοιπηχιαηα έθθεζρδξ κενμφ, ηυηε πνμηαθείηαζ ημ ηθείζζιμ ηςκ 

ζημιάηςκ ηαζ δ πενζμνζζιυξ ηδξ δζαπκεοζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ (Davis, 1994). 
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1.7.8 Καηαπνιέκεζε αζζελεηώλ θαη ερζξώλ 

Όηακ ηα εδάθδ δεκ είκαζ ηαθά ζηναββζζιέκα εοκμείηαζ δ ακάπηολδ ιοηήηςκ 

εδάθμοξ, βζα αοηυ ηαζ απμθεφβεηαζ δ ηαθθζένβεζα ηδξ νίβακδξ ζηα εδάθδ αοηά. Οζ 

πνμζαμθέξ απυ έκημια δεκ απμηθείμκηαζ, αθθά ζοκήεςξ δεκ πνμηαθμφκ εηηεηαιέκεξ 

γδιζέξ .Οζ πζμ ζοπκέξ γδιζέξ δδιζμονβμφκηαζ απυ ημ αθαζημννήηηδ μ μπμίμξ ηάκεζ 

ζημέξ ζημ άκς άηνμ ημο αθαζημφ, πςνίξ υιςξ δ πνμζαμθή ημο εκηυιμο αοημφ κα 

θαιαάκεζ ζοκήεςξ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ (Γυνδαξ, 2012). 

 

1.8 πγθνκηδή θαη απνζήθεπζε 

Ζ ζοβημιζδή βίκεηαζ ιζα θμνά ζημ ζηάδζμ ηδξ πθήνμοξ άκεδζδξ ιε ηδκ ημπή 

υθμο ημο οπένβεζμο ηιήιαημξ ημο θοημφ, ζε φρμξ πενίπμο 8-10 cm απυ ηδκ 

επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. Ζ ημπή βίκεηαζ ιε πμνημημπηζηυ ηαζ ημ ζοθθεβιέκμ ηιήια 

ημο θοημφ ιεηαθένεηαζ βζα λήνακζδ ζε εζδζηυ λδνακηήνζμ ή ζε ζηζά. Όηακ δ 

ηαθθζένβεζα βίκεηαζ βζα αζμιδπακζηή πνήζδ, δ ημιιέκδ νίβακδ αθήκεηαζ ζημ πςνάθζ 

κα ζηεβκχζεζ ηαζ ηδκ επυιεκδ διένα δέκεηαζ ζε ιπάθεξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ, ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηςκ ςνχκ πμο ιεζμθααμφκ απυ ηδκ ημπή ςξ ημ δέζζιμ ηςκ θοηχκ, κα 

απμθεοπεεί δ δζαανμπή ηςκ θοηχκ. 

Δάκ ηα θοηζηά ηιήιαηα δζααναπμφκ ηυηε απμηημφκ ιαφνμ πνχια πμο 

οπμααειίγεζ οπμααειίγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ. Καηά ηδκ 

ακμζλζάηζηδ εβηαηάζηαζδ ηδξ νίβακδξ, ημκ πνχημ πνυκμ, μζ απμδυζεζξ είκαζ ιζηνέξ 

εκχ ηαηά ηδκ θεζκμπςνζκή εβηαηάζηαζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, μζ απμδυζεζξ ημ επυιεκμ 

(πνχημ) ηαθμηαίνζ ιπμνεί κα ακέθεμοκ έςξ ηαζ ηα 40 kg ζε ηνζιιέκδ νίβακδ.  

Σμ δεφηενμ πνυκμ δ παναβςβή είκαζ ζοκήεςξ ηνζπθάζζα, εκχ απυ ημκ ηνίημ 

πνυκμ μζ απμδυζεζξ ζε πμνημιάγα ηαζ ηνζιιέκδ νίβακδ ιπμνμφκ κα θεάζμοκ ζηα 

ορδθυηενα επίπεδα, έςξ ηαζ 300 kg ακά ζηνέιια. Οζ απμδυζεζξ αοηέξ παναιέκμοκ 

ζηαεενέξ ιέπνζ ηαζ ημκ έηημ πνυκμ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα παναηδνείηαζ ζοκήεςξ ιζα 

πηςηζηή πμνεία.  

Ζ πενζεηηζηυηδηα ηςκ λδνχκ θφθθςκ ζε νζβακέθαζμ ιπμνεί κα θεάζεζ ιέπνζ 

ηαζ ημ 7%, μ ιέζμξ υνμξ υιςξ ζε αζμιδπακζηή ηθίιαηα ηοιαίκεηαζ ζημ 3-4% πςνίξ 

κα απμηθείμκηαζ ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ απμδυζεζξ (Κμοηζυξ, 2006). Σα ηφνζα 

ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο είκαζ:  

 δ ηανααηνυθδ: ανίζηεηαζ ζηα θφθθα ηςκ θοηχκ ηδξ νίβακδξ 

 δ εοιυθδ: ανίζηεηαζ ζε ηαλζακείεξ ζηα θοηά ηδξ νίβακδξ 
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 ημ β – ηενπέκζμ: δδιζμονβείηαζ ζηζξ ηαλζακείεξ θοηχκ ηδξ νίβακδξ, ηαζ 

εοκμείηαζ απυ ηδκ εθανιμβή αγςημφπμο θίπακζδξ 

 ημ p – ηοιέκζμ: είκαζ αζεένζμ έθαζμ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζηδ ζηα θφθθα 

ηαζ ζηζξ ηαλζακείεξ (ιεηά απυ ηδκ απυζηαλδ) 

Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ημ αζεένζμ έθαζμ ηδξ νίβακδξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

πανμοζία εοιυθδξ ή ηανααηνυθδξ ή ηαζ ηα δφμ ιαγί, εκχ πανυκηα είκαζ ηαζ ηα δφμ 

ιμκμηενπέκζα π-ηοιέκζμ ηαζ β-ηενπέκζμ (ιζηνυηενα πμζά απυ ηζξ θαζκυθεξ) (Kokkini 

et al., 1997).   

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ηανααηνυθδξ ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ημο αζεένζμο εθαίμο ηδξ νίβακδξ. οκήεςξ ηοιαίκεηαζ απυ 70 έςξ 85% εκχ 

ζε αοημθοείξ πθδεοζιμφξ ιπμνεί κα λεπενάζεζ ηαζ ημ 90%. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

δ απυδμζδ ζε νζβακέθαζμ ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ ηανααηνυθδ έπμοκ ζπέζδ ιε ημκ 

ηαθθζενβμφιεκμ πθδεοζιυ, πμζηζθία ή ηθχκμ, ημ ηθίια, ημ έδαθμξ, ημ ορυιεηνμ, 

ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαθθζένβεζαξ.  

Σα ιμκμηενπέκζα είκαζ ιζα ιεβάθδ μζημβέκεζα θοζζηχκ παναβςβχκ ηα μπμία 

απμηεθμφκηαζ απυ δφμ ζζμπνέκζα ηαζ είκαζ πζμ βκςζηά ςξ ζοζηαηζηά ηςκ αζεένζςκ 

εθαίςκ ηαζ ςξ μοζίεξ βζα ηδκ άιοκα ηςκ ανςιαηζηχκ θοηχκ, ηδκ πνμζέθηοζδ ηςκ 

επζημκζζηχκ, αθθά ηαζ ηδκ αθθδθμπάεεζα. ε αοημθοή θοηά νίβακδξ, ημ νζβακέθαζμ 

ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο επδνεάγμκηαζ απυ ημκ πθδεοζιυ ηδξ αοημθομφξ θοηείαξ, ηζξ 

εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, ημ πνυκμ ζοθθμβήξ ηαζ ημ ορυιεηνμ.  

Σμ ορυιεηνμ επδνεάγεζ ημ ηθίια, ιε απμηέθεζια υζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ 

ορυιεηνμ ηυζμ πενζζζυηενμ κα πενζμνίγεηαζ ημ ηαθμηαίνζ, ιε απμηέθεζια κα 

ιεζχκεηαζ μ πνυκμξ ηδξ θςημζφκεεζδξ ηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ θςημζφκεεζδξ, ακάιεζα 

ζηα μπμία είκαζ ηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο αζεένζμο εθαίμο (Κμοηζυξ, 2006). 

φιθςκα ιε ημοξ Kokkini et al. (1994), δ πενζεηηζηυηδηα ημο O. vulgare ssp. 

hirtum ζε  αζεένζμ έθαζμ είκαζ ζοκήεςξ ορδθή ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ απμηεθεί 

ζημζπείμ δζάηνζζήξ ηδξ απυ άθθα οπμείδδ ημο είδμοξ O. vulgare. Οζ Baser et al. 

(1993) ακαθένμοκ υηζ 12 απυ ηα 19 δείβιαηα νίβακδξ πμο ελέηαζακ είπακ 

ζοβηέκηνςζδ εθαίμο πμο έθηακε ζημ 5,4%. Ωζηυζμ, μζ Franz & Novak (1997) 

ακαθένμοκ υηζ δ εθθδκζηή νίβακδ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ορδθή ζοβηέκηνςζδ 

αζεενίμο εθαίμο (8-9%) ηαζ απυ ορδθυ πμζμζηυ ηανααηνυθδξ (Γηυθζανδξ, 1988). 
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1.9 Υξήζεηο 

Ζ απμλδναιέκδ νίβακδ πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμθθά θαβδηά, εκχ ημ αζεένζμ 

έθαζμ (νζβακέθαζμ) ελάβεηαζ ζημ ελςηενζηυ. Δπζπνυζεεηα, ημ νζβακέθαζμ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζε εηηνμθεία πμίνςκ ηαζ πμοθενζηχκ ακηζηαεζζηχκηαξ ηα 

ακηζαζμηζηά, ηαεχξ έπεζ ακηζιοηδηζαηέξ ηαζ ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ. Δπίζδξ, ιπμνεί 

κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ άνηοια, ζηδκ ανςιαημπμζία, ζηδκ ζαπςκμπμζία ηαζ ζηδκ 

αζμιδπακία ηνμθίιςκ (Γηυθζανδξ, 1997). 

 

1.10 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ξίγαλεο 

 

Πίκαηαξ 1.1 ημζπεία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ νίβακδξ ζηδκ Δθθάδα (πδβή: Τπμονβείμ 

Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ) 

ΔΣΟ ΈΚΣΑΖ 

(ζηνέι.) 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(ηυκμζ) 

ΣΡΔΜΜ. 

ΑΠΟΓΟΖ 

(ηζθά/ζηνειι) 

ΣΗΜΖ 

(Δονχ/Κζθυ) 

ΑΚΑΘ.ΑΞΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(Δονχ) 

2008 6.948 833 120 1.53 1.324 

2009 9.160 848 93 1.73 1.467 

2010 861 180 209 1.30 234 

 

ημ παναπάκς πίκαηα αθέπμοιε ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ 

νίβακδξ βζα ηα έηδ 2008, 2009,2010 υπμο, ημ έημξ 2009 ζδιεζχκεηαζ ιζα ακμδζηή 

πμνεία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζε έηηαζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2008 αθθά ημ 2010 

παναηδνήεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2. Origanum scabrum 

 

2.1 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε 

Θεςνείηαζ οπμείδμξ ηδξ νίβακδξ Origanum vulgare ηαζ ακήηεζ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ Lamiaceae (Aligiannis et al., 2001). 

 

2.2 Καηαγωγή-Ιζηνξία 

Σμ θοηυ ανίζηεηαζ ζηδκ Ν. Πεθμπυκκδζμ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Σαΰβεημ 

ηαεχξ ηαζ ζημκ Πάνκςκα, εκχ έπεζ ακαθενεεί δ πανμοζία ημο ηαζ ζημ υνμξ Γίνθο 

ζηδκ Δφαμζα. Σμ θοηυ αοηυ εεςνείηαζ εκδδιζηυ είδμξ ηςκ πενζμπχκ αοηχκ 

(Aligiannis et al., 2001). ηδκ πενζμπή ημο Σατβέημο είκαζ βκςζηυ ιε ηδκ μκμιαζία 

θαβμνίβακδ. 

 

2.3 ύλζεζε –Γηαηηεηηθή αμία  

Οζ ζζημί ημο θοημφ είκαζ πθμφζζμζ ζε θαζκυθεξ. Ζ ηανααηνυθδ έπεζ ορδθά 

επίπεδα ακηζιζηνμαζαηήξ ζδζυηδηαξ (Aligiannis, 2001) ηαζ δ θαβμνίβακδ είκαζ βκςζηή, 

ζδζαίηενα ζημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ πενζμπχκ ζηζξ μπμίεξ αοημθφεηαζ, ςξ άνηοια ζηδ 

ιαβεζνζηή, ζηδ γαπανμπθαζηζηή, αθθά βζα ηζξ θανιαηεοηζηέξ ηδξ ζδζυηδηεξ 

(πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αθέρδια ηαηά ημο ζημιαπυπμκμο). 

 

2.4 Βνηαληθνί ραξαθηήξεο 

Ζ θαβμνίβακδ είκαζ πμχδεξ, πμθοεηέξ θοηυ ημο μπμίμο μ αθαζηυξ, ηαεχξ 

αολάκεηαζ δ δθζηία ημο θοημφ βίκεηαζ λοθχδδξ ιε παναηηδνζζηζηυ άνςια. Ο 

αζμθμβζηυξ ηφηθμξ ημο θοημφ ζηζξ πενζμπέξ πμο αοημθφεηαζ λεηζκά ιε ηδκ έηπηολδ 

ηςκ οπένβεζςκ αθαζηχκ απυ μθεαθιμφξ πμο ανίζημκηαζ ζε οπυβεζμοξ αθαζημφξ ημο 

θοημφ (νζγχιαηα), πνμξ ημ ηέθμξ ημο πεζιχκα ιε ανπέξ ηδξ άκμζλδξ. Σα θοηά 

ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο ηαθμηαζνζμφ, αθθά ηαεχξ 

αολάκμκηαζ μζ εενιμηναζίεξ ηαζ πενζμνίγεηαζ δ εδαθζηή ηαζ αηιμζθαζνζηή οβναζία, 

μζ αθαζημί λοθμπμζμφκηαζ ηαζ ημ οπένβεζμ ιένμξ λδναίκεηαζ ζηαδζαηά. Ζ ζοθθμβή 

ηςκ θοηχκ βίκεηαζ ζοκήεςξ ζημ ζηάδζμ ηδξ πθήνμοξ άκεδζδξ, ιεηά ημκ Ημφκζμ ηαζ 

ιέπνζ ημ επηέιανζμ (Heldreich et al., 1889). 
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2.4.1 Σν θπηό 

Δίκαζ ανςιαηζηυ θοηυ ιε λοθχδδ ηαζ θεπηυ αθαζηυ πμο θηάκεζ ζε φρμξ ιέπνζ 

ηα 40 cm. Σμ ζοκακηάιε ςξ πμχδδ θοηυ ιε απθμφξ ή δζαηθαδζζιέκμοξ ακεμθυνμοξ 

αθαζημφξ. Ζ αάζδ ημο ηαθφπηεηαζ απυ ιζα ηδνχδδξ επζθάκεζα (Heldreich et al., 

1889). 

 

2.4.2  Βιαζηόο 

Οζ οπένβεζμζ αθαζημί ημο θοημφ ακαπηφζζμκηαζ ζοκήεςξ πςνίξ ηδκ έηπηολδ 

πθάβζςκ αθαζηχκ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζε επάηνζα ηαλζακεία (Heldreich et al., 1889). Σμ 

θοηυ θένεζ ηαζ οπυβεζμοξ αθαζημφξ (νζγχιαηα) πμο εηηείκμκηαζ ζε ιεβάθμ ιήημξ ηαζ 

ζοκδέμοκ μοζζαζηζηά πμθθμφξ οπένβεζμοξ αθαζημφξ ιεηαλφ ημοξ. 

 

2.4.3 Ρίδεο  

Σμ θοηυ θένεζ επζβεκείξ νίγεξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζε αάεμξ έςξ ηαζ 40 cm ηαζ 

ζπδιαηίγμοκ έκα νζγζηυ ζφζηδια πμο απμηεθείηαζ απυ πμθθά ηαζ θεπηά νζγζηά 

ηνζπίδζα (Heldreich et al., 1889). 

 

2.4.4 Φύιια 

Σα θφθθα είκαζ πςνίξ ιίζπμ (άιζζπα). οκήεςξ ειθακίγμκηαζ 14-25 ακά 

αθαζηυ. Έπμοκ ζπήια ζπεδυκ ζθαζνμεζδέξ ηαζ πνχια πνάζζκμ, πμο ανβυηενα βίκεηαζ 

θαζυ (Heldreich et al., 1889). 

 

2.4.5 Άλζε 

Σα άκεδ είκαζ πνχιαημξ νμγ –ιςα ιε ηάθοηα ηοθζκδνζηυ. Σμ άκς πείθμξ είκαζ 

ιεβαθφηενμ απυ ημ ηάης. ημ ηάης πείθμξ ανίζημκηαζ μζ ζηήιμκεξ (κήιαηα θεία) ηαζ 

δ απμηθίκμοζα ςμεήηδ (Heldreich et al., 1889). 

 

2.4.6 Καξπόο  θαη πόξνο 

Όπςξ ηαζ ζηδ νίβακδ, μ ζπυνμξ είκαζ πνχιαημξ ηαθέ ηαζ είκαζ πμθφ ιζηνμφ 

ιεβέεμοξ (Heldreich et al., 1889). Ωζηυζμ, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μ ζπυνμξ έπεζ 

παιδθή αθαζηζηή ζηακυηδηα. 
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2.5 Παξαγωγή θαη εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο 

Σμ θοηυ δεκ ηαθθζενβείηαζ ζε ειπμνζηή ηθίιαηα. Ζ ζοθθμβή ηςκ θοηχκ 

βίκεηαζ απυ πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ αοημθφεηαζ, ιεηά απυ ζπεηζηή άδεζα απυ ημ 

Γαζανπείμ. Ζ θαβμνίβακδ ζοκακηάηαζ ζημκ Σαΰβεημ, ζε ορυιεηνμ ηςκ 1200 m αθθά 

ηαζ παιδθυηενα (800 m). Αοημθφεηαζ ακάιεζα ζε εθαημδάζδ ζηδ εέζδ Αβ. Βαναάνα, 

ζε ζπζζιέξ ανάπςκ, ζε εθαημδάζδ ηαζ δάζδ ιαφνδξ Πεφηδξ , ηαεχξ ηαζ ακάιεζα  ζε 

δάθκεξ  ηαζ ζε πθυδ (Heldreich et al, 1889). 

 

2.6 Σερληθή θαιιηέξγεηαο 

Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ θαβμνίβακδξ δεκ βίκεηαζ ζε ειπμνζηή ηθίιαηα. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ δεκ είκαζ βκςζηά ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ ηαθθζενβδηζηή ηεπκζηή πμο εα 

πνέπεζ κα αημθμοεδεεί. Ωζηυζμ, μζ μιμζυηδηεξ ιε ημο θοημφ ιε ηδκ ημζκή νίβακδ 

επζηνέπμοκ ίζςξ ηδκ εθανιμβή ηδξ ίδζαξ ηαθθζενβδηζηήξ ηεπκζηήξ, ιε ηάπμζεξ 

ζδζαίηενεξ πνμζανιμβέξ. Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ, υπμο είκαζ πζεακυ κα απαζηείηαζ δ επζθμβή αβεκμφξ πμθθαπθαζζαζηζημφ 

οθζημφ πμο πνμένπεηαζ είηε απυ νζγχιαηα είηε απυ in vitro πμθθαπθαζζαζιυ ημο 

θοημφ.  

 

2.7 Υξήζεηο 

Σμ οπένβεζμ ιένμξ ημο θοημφ ζοθθέβεηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ακεμθμνίαξ, 

ζοκήεςξ απυ ημκ Ημφκζμ έςξ ηαζ ημκ επηέιανζμ ζηζξ πενζμπέξ πμο αοημθφεηαζ, αθθά 

αοηυ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ, ακ 

πνυηεζηαζ κα βίκεζ ηαθθζένβεζα ζε πενζμπέξ ιε δζαθμνεηζηυ ηθίια απυ αοηυ ηςκ 

πενζμπχκ πμο αοημθφεηαζ. 

Σμ αζεένζμ έθαζμ θαιαάκεηαζ απυ ηα οπένβεζα ιένδ ημο θοημφ ηαζ δ 

ζοβηέκηνςζή ημο ηοιαίκεηαζ ζημ 0,6% (Aligiannis et al., 2001). Σμ αζεένζμ έθαζμ 

πενζέπεζ 28 ζοζηαηζηά εη ηςκ μπμίςκ ηα ζδιακηζηυηενα είκαζ ακαθένμκηαζ ζημκ 

πίκαηα 2.1. 
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Πίκαηαξ 2.1. διακηζηυηενα ζοζηαηζηά ημο αζεενίμο εθαίμο ηδξ θαβμνίβακδξ. 

οζηαηζηυ οβηέκηνςζδ (%) 

Carvacrol 74,86 

p-cymene 5,41 

γ-terpinene 4,66 

Thymol 4,51 

Caryophylene oxide  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

 

3. Sideritis cladestina 

 

3.1 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε  

 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ (Sideritis cladestina) ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ 

Υεζθακεχκ (Lamiaceae, Labiate). Σα ζπμοδαζυηενα είδδ ημο βέκμοξ Sideritis 

αοημθφμκηαζ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ βίκεηαζ 

ακαθμνά ηαζ ζηα οπυθμζπα είδδ ημο βέκμοξ Sideritis (Γυνδαξ, 2012). 

Σμ Sideritis cladestina Chaub. & Borry. Γκςζηυ ηαζ ςξ ηζάζ ημο Σατβέημο, 

είκαζ αοημθοέξ ζε υθα ηα αμοκά ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ ζδζαίηενα ζηδ εέζδ 

Ξενμαμφκα. 

Σμ Sideritis raeseri Boiss. & Heldr είκαζ ημ ηζάζ ημο Πανκαζζμφ ηαζ 

αοημθφεηαζ ζηα αμοκά ηδξ ηενεάξ Δθθάδαξ . 

Σμ Sideritis scardica Griseb. είκαζ ημ ηζάζ ημο Οθφιπμο ηαζ αοημθφεηαζ ζηα 

Βμοκά Όζζα ηαζ Βένιζμ. 

Σμ Sideritis euboea Heldr. είκαζ ημ ηζάζ ηδξ Δοαμίαξ ηαζ αοημθφεηαζ ζηα 

αμοκά ηδξ Γίνθοξ. 

Σμ Sideritis athoa είκαζ ημ ηζάζ ημο Άες ηαζ αοημθφεηαζ ζηα αμοκά ηδξ 

αιμενάηδξ. 

Σμ Sideritis syriaca L., S.cretica Sibth.& Sm είκαζ ημ ηζάζ ημο Μαθμηήνα ηαζ 

αοημθφεηαζ ζηα αμοκά ηδξ Κνήηδξ. 

 

3.2 Καηαγωγή –Ιζηνξία 

Με ημ υκμια ηζάζ ημο αμοκμφ ή ζζδενίηδξ ακαθένμκηαζ δζάθμνα είδδ ημο 

βέκμοξ Sideritis, πμθθά απυ ηα μπμία είκαζ εκδδιζηά, αοημθοή ζε αμοκά ηδξ πχνα ιαξ 

ζε ορυιεηνμ άκς ηςκ 1000 m, αθθά ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα αοημθφμκηαζ 

ηαζ παιδθυηενα. Ζ μκμιαζία ημο πζεακμθμβείηαζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο 

βζα ηδ εεναπεία πθδβχκ, επεζδή ηα είδδ ημο βέκμοξ αοημφ πενζέπμοκ ζπεηζηά ζε 

ανηεηή πμζυηδηα ημ ζημζπείμ ημο ζζδήνμο. Ωξ ηυπμξ ηαηαβςβήξ ημο εεςνείηαζ δ 

εονφηενδ πενζμπή ημο Δθθαδζημφ πχνμο. 
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Απυ ηα αοημθοή είδδ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ Δθθάδα, ηα πενζζζυηενα δεκ 

ηαθθζενβμφκηαζ ζε ειπμνζηή ηθίιαηα , ιε ελαίνεζδ ημ είδμξ Sideritis raeseri  Boiss.& 

Heldr. (Κμοηζυξ, 2006). 

 

3.3 ύλζεζε – Γηαηηεηηθή αμία 

Ο ζζδενίηδξ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ αθέρδια, είκαζ βκςζηυ ηαζ ςξ 

ακηζθθεβιμκχδεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ημζκμφ ηνομθμβήιαημξ, επίζδξ ηαζ ςξ 

ιεθζζζμηνμθζηυ θοηυ ηαζ ςξ ανςιαηζηυ θανιαηεοηζηυ θοηυ ελαζηίαξ ηςκ αζεένζςκ 

εθαίςκ πμο εηηνίκμκηαζ απυ ημοξ αδέκεξ ηςκ θφθθςκ ηαζ ηςκ αθαζηχκ.  

Σμ είδμξ Sideritis  clandestine,  ιεηά απυ πδιζηή ακάθοζδ, θαίκεηαζ υηζ ζημ 

εηπφθζζια ηςκ θοηχκ πενζέπμκηαζ ηνείξ ηονίςξ ηαηδβμνίεξ ζοζηαηζηχκ: δζηενπέκζα, 

αζεένζα εθαία ηαζ πμθοθαζκυθεξ (Κμοηζυξ, 2006) . 

Σα αζεένζα έθαζα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα θοηά πνμζδίδμοκ ημ 

παναηηδνζζηζηυ ημο άνςια ηαζ ηδκ βεφζδ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ζε  ιμκμηενπεκζημφξ  

οδνμβμκάκεναηεξ ζημ αζεένζμ έθαζμ ηςκ εκαένζςκ ηιδιάηςκ ημο Sideritis clandestina 

subsp. clandestina  ηοιαίκεηαζ ζηα 0,375. Οζ εκχζεζξ α-πζκέκζμ ηαζ α-πζκέκζμ είκαζ ηα 

ηφνζα ζοζηαηζηά  ημο  ηαζ θεάκμοκ ζε πμζμζηά ηα 43,96%  ηαζ 27,42%, ακηίζημζπα . 

Σα δζηενπέκζα έπμοκ ιεθεηδεεί βζα ηζξ ακηζιζηνμαζαηέξ ηαζ ακηζθθεβιμκχδεξ 

ζδζυηδηεξ ημο. Σμ πζμ βκςζηυ δζηενπέκζμ είκαζ δ ζζδενυθδ πμο ανίζηεηαζ ζηα θοηά ηδξ 

μζημβέκεζαξ  Lamiaceae  ηαζ έπεζ ακηζααηηδνζδζαηή ηαζ ακηζ-ζζηή δναζηδνζυηδηα. Οζ 

πμθοθαζκυθεξ, απμηεθμφκ πνμσυκηα ημο  δεοηενμβεκμφξ ιεηααμθζζιμφ ηςκ θοηχκ ηαζ 

δζαηνίκμκηαζ ζε δζάθμνεξ μιάδεξ ακάθμβα ιε ηδκ ααζζηή πδιζηή δμιή ημοξ, υπςξ ηα 

θαζκμθζηά μλέα. Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ είκαζ πθμφζζμ ζε θθααμκμεζδή πμο απμηεθμφκ 

ηδκ πζμ ζοκήεδ ηαζ εονέςξ ηαηακειδιέκδ μιάδα θοηζηχκ πμθοθαζκυθςκ (Γηυθζανδξ, 

1997). 

 

3.4 Βνηαληθόο ραξαθηήξα 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ είκαζ πμθοεηήξ, πμχδεξ θοηυ. Σμ ζοκακηάιε ζημκ 

Σαΰβεημ υπμο απακηάηαζ ςξ αοημθοέξ ζε ορυιεηνμ 1800 m έςξ 2300 m. Ο 

αζμθμβζηυξ ημο ηφηθμξ λεηζκά απυ ημ ζπυνμ ή ηδ θφηεοζδ ηιήιαημξ ημο θοημφ 

(πθεονζημί αθαζημί - ηαηααμθάδεξ ιε ηιήια ηδξ νίγαξ) ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ 

ζοθθμβή ημο οπένβεζμο ιένμοξ πμο πναβιαημπμζείηαζ ημ δεφηενμ ηαθμηαίνζ ( 

Κμοηζυξ, 2006). 
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3.4.1 Σν θπηό  

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ είκαζ πμθοεηήξ αεζεαθήξ πυα, υπμο μζ αθαζημί ημο 

λοθμπμζμφκηαζ βνήβμνα ηαζ δίκεζ ηδκ εζηυκα εκυξ ημκημφ εάικμο, πμο ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ λδναίκεηαζ, υηακ ακαπηφζζεηαζ ςξ αοημθοέξ (Κμοηζυξ, 

2006). To ηζάζ πενζέπεζ θθααμκμεζδή ηα μπμία ανίζημκηαζ ζηα θνέζηα θφθθα ημο 

θοημφ ηαζ πνμζδίδμοκ ημ πνάζζκμ πνχια ηαζ ηδκ βεφζδ ημο.  

 

3.4.2. Ο βιαζηόο 

Ο αθαζηυξ είκαζ πθαβζυηθαδμξ, θεπηυξ, ιε πκμφδζ ηαζ υπζ ηυζμ λοθχδδξ υζμ 

ηςκ άθθςκ εζδχκ ηαζ θζβυηενμ δζαηθαδζζιέκμξ (Γυνδαξ, 2012). 

 

3.4.3. Ρίδεο 

Καεχξ αολάκεηαζ δ δθζηία ημο θοημφ, μζ πθεονζημί αθαζημί ακαπηφζζμκηαζ 

ηαζ ηαεχξ αημοιπμφκ ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ, απυ δζάθμνα ζδιεία – ηυιαμοξ, 

ζπδιαηίγμοκ νίγεξ πμο ζηδ ζοκέπεζα ακαπηφζζμκηαζ ζε αάεμξ. 

 

3.4.4. Φύιια 

Σα θφθθα έπμοκ ζπήια ςμεζδέξ ηαζ πνχια ζηαπημπνάζζκμ. Σα ηαηχηενα 

θφθθα θένμοκ ιίζπμ εκχ ηα ακχηενα είκαζ άιζζπα ηαζ έπμοκ ζπήια θμβπμεζδέξ, είκαζ 

θίβμ πνζμκςηά ηαζ ηαθφπημκηαζ απυ άζπνμ πκμφδζ.. 

 

3.4.5. Άλζε 

Σδκ άκμζλδ ζηα θοηά ακαπηφζζμκηαζ μνευηθαδα ακεμθυνα ζηεθέπδ, ημ μπμίμ 

απμηεθμφκ ημ ειπμνζηυ ιένμξ ημο θοημφ (Κμοηζυξ, 2006). Σα ακεμθυνα ζηεθέπδ 

θένμοκ ανάηηζα θφθθα πμο έπμοκ ηανδζμεζδέξ ζπήια, είκαζ μλφθδηηα, ηαζ ιε πνχια 

πναζζκμηίηνζκμ, εκχ θένμοκ ηαζ αδεκχδεζξ ηνίπεξ πςνίξ πκμφδζ. Σα άκεδ έπμοκ 

έκημκμ ηίηνζκμ πνχια. ε ειπμνζηέξ ηαθθζένβεζεξ μζ ακεμθυνμζ άλμκεξ λεπενκμφκ ζε 

ιήημξ ηα 50 cm εκχ ζε αοημθοείξ ηαθθζένβεζεξ ημ ιήημξ ημοξ ζοκήεςξ δεκ 

λεπενκμφκ ηα 40 cm. 
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3.4.6. Καξπόο θαη πόξνο 

Ο ζπυνμξ είκαζ ζθαζνζηυξ ηαζ έπεζ πνχια ηαθέ (Κμοηζυξ, 2006). 

 

3.5 Σερληθή θαιιηέξγεηαο 

Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ θοηχκ ζε παιδθυηενα ορυιεηνα (ορυιεηνμ ιζηνυηενμ 

απυ 500 m) ιπμνεί κα πανμοζζάζεζ πνμαθήιαηα ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ημο 

παναβυιεκμο πνμσυκημξ. Καευζμκ μζ αζυημπμζ ημο ζζδενίηδ είκαζ πνμζανιμζιέκμζ ζε 

ορυιεηνα άκς ηςκ 1000 m υπμο ηα έκημια ηαζ ηα γζγάκζα είκαζ πμθφ θζβυηενα, ζε 

πενίπηςζδ πμο ηαθθζενβείηαζ ζε παιδθυηενμ ορυιεηνμ ακαβηαγυιαζηε κα 

πνμζανιυζμοιε ηδκ ηαθθζένβεζα ζε κέμ ααζμηζηυ ηαζ αζμηζηυ πενζαάθθμκ, υπμο ηα 

έκημια ηαζ μζ αζεέκεζεξ ηαζ ηα γζγάκζα αθεμκμφκ (Κμοηζυξ, 2006). ε πνμσυκηα, υπςξ 

είκαζ ημ ηζάζ ημο αμοκμφ, μζ ηαηακαθςηέξ είκαζ απαζηδηζημί ζε εέιαηα δζαηνμθήξ ηαζ 

πνμηζιμφκ ηα πνμσυκηα κα πνμένπμκηαζ απυ αοημθοή θοηά ή απυ αζμθμβζηέξ 

ηαθθζένβεζεξ. ηζξ ηαθθζένβεζεξ παιδθμφ ορμιέηνμο δ ακεμθμνία μθμηθδνχκεηαζ 

κςνίξ ημκ Ημφκζμ, ιε απμηέθεζια ιεηά ηδκ πνχηδ ζοβημιζδή ηα θοηά κα ακείγμοκ ηαζ 

πάθζ, ημοθάπζζημκ ζε έκα ιζηνυ πμζμζηυ.  

 

3.5.1 Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ ακηέπεζ ζηζξ παβςκζέξ ημο πεζιχκα υπζ ιυκμ ημ οπυβεζμ 

αθθά ηαζ ημ οπένβεζμ ιένμξ ημο θοημφ, έηζζ δ ακάπηολδ ημο ανπίγεζ κςνίξ ηδκ άκμζλδ 

ηαζ επςθεθείηαζ απυ ηδκ άθεμκδ οβναζία ημο εδάθμοξ. Δοκμείηαζ πμθφ απυ ηζξ 

ιεβάθεξ δζαθμνέξ ηδξ εενιμηναζίαξ διέναξ ηαζ κφπηα. Ακαπηφζζεηαζ ζε πμζηζθία 

εδαθχκ ιε υνζα ηζιχκ PH(6-8). Ωξ αοημθοέξ ανίζηεηαζ ζε πεηνχδδ εδάθδ  ιε 

αζαεζημθζεζηά πεηνχιαηα (Κμοηζυξ, 2006).  

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ είκαζ ακεεηηζηυ παβςκζέξ ημο πεζιχκα, ηυζμ ζημ οπυβεζμ 

ιένμξ ημο θοημφ υζμ ηαζ ζημ οπένβεζμ ιένμξ ημο, ιε απμηέθεζια δ ακάπηολδ κα 

ανπίγεζ πμθφ κςνίξ ηδκ άκμζλδ έπμκηαξ άθεμκδ οβναζία ημο εδάθμοξ (Κμοηζυξ, 

2006). 

 

3.5.2 Καηεξγαζία εδάθνπο  

Πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ κέαξ ηαθθζένβεζαξ βίκεηαζ πνμεημζιαζία ημο αβνμφ, 

ακάθμβα ιε ημ ακ εθανιυγεηαζ πυηζζια ή υπζ. Όηακ πνυηεζηαζ βζα λδνζηή ηαθθζένβεζα 

εθανιυγεηαζ έκα  υνβςια ηαζ έκα πέναζια ιε δζζημζαάνκα πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ 
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ηδξ κέαξ θοηείαξ. Όηακ δ εβηαηάζηαζδ ηδξ θοηείαξ βίκεηαζ ζε επζηθζκή εδάθδ, ζε 

ιεβάθμ ορυιεηνμ υπμο δεκ ακαπηφζζμκηαζ γζγάκζα, απμθεφβεηαζ δ ηαηενβαζία ημο 

εδάθμοξ ηαζ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζε βναιιέξ πμο ανίζημκηαζ ζημ ίδζμ φρμξ. 

Ζ εδαθμηάθορδ ζοκίζηαηαζ ιυκμκ ημ πνχημ ηαζ ημ δεφηενμ έημξ ιεηά ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ιζαξ κέαξ ηαθθζένβεζαξ, επεζδή ηα επυιεκα πνυκζα  ηα θοηά ηαθφπημοκ 

ηδκ επζθάκεζα ημο αβνμφ ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ γζγακίςκ δεκ είκαζ 

εφημθδ. 

 

3.5.3 Βαζηθή ιίπαλζε 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ έπεζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ζε ακυνβακα ενεπηζηά ζημζπεία 

ηαευζμκ έπεζ πθμφζζμ νζγζηυ ζφζηδια ηαζ δφκαηαζ κα εηιεηαθθεφεηαζ ηζξ 

ιζηνμπμζυηδηεξ υθςκ ηςκ ακυνβακςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ πμο ανίζημκηαζ ζημ 

έδαθμξ. Ακηέπεζ ζηδκ ηαηαπυκδζδ θυβς έθθεζρδξ ημο κενμφ ηαζ αλζμπμζεί πμθφ ηαθά 

ηδκ ανμπή ή ηδκ άνδεοζδ υηακ πανέπεηαζ ζηα θοηά. 

Καηά ηδ δζάνηεζα παναηεηαιέκςκ λδνχκ πενζυδςκ ημ ηαθμηαίνζ δζαηυπηεηαζ 

δ ακάπηολδ ημο ηαζ επακανπίγεζ υηακ αολδεεί δ οβναζία ζημ έδαθμξ. Απυ 

δμηζιαζηζηέξ ηαθθζένβεζεξ πμο έβζκακ ζηδκ πχνα ιαξ ηαθά απμηεθέζιαηα έδςζακ δ 

πνμζεήηδ ζημ ζηνέιια 3-4 ιμκάδεξ αγχημο ηαζ 4-5 ιμκάδεξ θςζθυνμο ανβά ημ 

θεζκυπςνμ, υηακ ηα θοηά δεκ ανίζημκηαζ ζε πθήνδ ακάπηολδ. 

Όηακ δ θοηεία είκαζ γςδνή, πνέπεζ κα απμθεφβεηε δ θίπακζδ ηαζ κα ιδκ 

οπάνπεζ ιεβάθδ πμζυηδηα αγχημο ζημ έδαθμξ, δ μπμία έπεζ απμηέθεζια ηδκ ιεβάθδ 

ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ηαζ ηδκ ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ. Πανάθθδθα απμθεφβεηαζ δ 

εθανιμβή πμηζζιάηςκ βζαηί ιεζχκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ζε αζεένζα έθαζα ιε 

απμηέθεζια κα οπμααειίγεηαζ δ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα δ ειπμνζηή ημο αλία (Κμοηζυξ, 2006). 

ε ηαθθζένβεζεξ πμο βίκμκηαζ ζε ζοκεήηεξ μνβακζηήξ βεςνβίαξ εθανιυγεηαζ  

μνβακζηή θίπακζδ, εκχ μζ επειαάζεζξ θοημπνμζηαζίαξ είκαζ θζβυηενεξ ηαζ υηακ είκαζ 

ακάβηδ ιυκμκ ηυηε εθανιυγμκηαζ ηαζ πναβιαημπμζμφκηαζ ιε αζμθμβζηέξ ιεευδμοξ. 

Δπζπνυζεεηα, εθανιυγμκηαξ ηδκ ηαηάθθδθδ θίπακζδ ιε ηδ πνήζδ ημιπυζηαξ, δ 

υπμζα πνμένπεηαζ απυ ηδκ ηαηάθθδθδ επελενβαζία θοηζηχκ οπμθεζιιάηςκ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ οπμθεζιιάηςκ αοημθοχκ θοηχκ ηδξ πενζμπήξ, δζαηδνείηαζ ζε ηαθά επίπεδα 

ή ηαζ αεθηζχκεηαζ δ δμιή ημο εδάθμοξ ζημ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ δ ηαθθζένβεζα. 

Έηζζ, δ ηαθθζένβεζα ημο ζζδενίηδ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε επζηοπία βζα 

πενζζζυηενα απυ 10 πνυκζα (Κμοηζυξ, 2006). 
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3.5.4 Φύηεπζε 

Σα ζπμνυθοηα θοηεφμκηαζ ζημ πςνάθζ ημ θεζκυπςνμ, υπμο νζγχκμοκ πςνίξ 

ειθακή ακάπηολδ υθμ ημκ πεζιχκα, αθθά ακαθαιαάκμοκ πμθφ βνήβμνα ηδκ άκμζλδ. 

Οζ απμζηάζεζξ θφηεοζδξ είκαζ 60-70 cm ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ ηαζ 30-40 cm ιεηαλφ 

ηςκ θοηχκ επί ηδξ βναιιήξ (Γυνδαξ, 2012).  

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ πμθθαπθαζζάγεηαζ ιε δφμ ηνυπμοξ: α) εββεκχξ ιε ζπυνμ 

ηαζ α) αβεκχξ ιε παναθοάδεξ. 

ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ πμο έπμοιε εββεκή πμθθαπθαζζαζιυ μ ζπυνμξ 

ζοβηεκηνχκεηαζ απυ ημ αοημθουιεκα θοηά ή ηαθθζενβμφιεκα θοηά. Σα θοηά απυ ηα 

μπμία θαιαάκεηαζ ζπυνμξ πνέπεζ κα είκαζ οβζή ηαζ εφνςζηα, κα έπεζ βίκεζ ηαθή 

βμκζιμπμίδζδ ακεέςκ ηαζ δ ςνίιακζδ ημο ζπυνμο. Οζ ηαλζακείεξ ζοθθέβμκηαζ, 

λδναίκμκηαζ ηαζ μ ζπυνμξ απμπςνίγεηαζ ιε ηίκαβια ηςκ ηαλζακεζχκ ηονίςξ ηζξ 

ιεζδιενζακέξ χνεξ υηακ δ οβναζία ημοξ ανίζηεηαζ ζε πμθφ παιδθά επίπεδα. Ο 

ζπυνμξ ζπένκεηαζ ημ ηαθμηαίνζ ζε ακμζηηά ζπμνεία ιε 5 g ζπυνμο ακά cm
2
. Γζα ηάεε 

ζηνέιια πνεζάγμκηαζ 5-6 cm
2 

 ζπμνείμο.  

ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ, υηακ έπμοιε αβεκή πμθθαπθαζζαζιυ, μζ 

παναθοάδεξ θαιαάκμκηαζ απυ θοηά ιεηά ημ δεφηενμ έημξ ιζαξ ηαθθζένβεζαξ, ιεηά 

απυ δζαίνεζδ ημο θοημφ. Δάκ αοηυ είκαζ ηαθθζενβμφιεκμ ιπμνεί κα δχζεζ πάνα 

πμθθέξ παναθοάδεξ, εκχ ημ αοημθοέξ δίκεζ πμθφ θζβυηενεξ. Όηακ μζ παναθοάδεξ 

αθαζνεεμφκ απυ ηα ιδηνζηά θοηά, θοηεφμκηαζ ζημ πςνάθζ υπςξ ηαζ ηα θοηά πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ζπυνμ (Γηυθζανδξ, 1984). Οζ παναβςβμί ηδξ πενζζζυηενεξ θμνέξ 

πνμηζιμφκ κα εβηαηαζηήζμοκ ηζξ ηαθθζένβεζεξ ημοξ ιε ηδκ δζαίνεζδ ηςκ θοηχκ πμο 

παίνκμοκ απυ παθζέξ θοηείεξ. Καθυ εα είκαζ κα πνμηζιμφκηαζ μζ πθεονζημί ελςηενζημί 

αθαζημί ηςκ θοηχκ, δζυηζ αοημί έπμοκε κευηενμ ηαζ πςνίξ πμθθέξ θεμνέξ ημ νζγζηυ 

ημοξ ζφζηδια. Ζ ηαθφηενδ επμπή βζα αοηήκ ηδκ δζαίνεζδ ηςκ θοηχκ ηαζ ηδκ 

αθαίνεζδ ηςκ παναθοάδςκ είκαζ ημ θεζκυπςνμ (Γυνδαξ, 2012). 

 

3.5.5 Καηαπνιέκεζε δηδαλίωλ 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ ηαθθζενβείηαζ ζοκήεςξ ζε θηςπά εδάθδ, πςνίξ ηδκ 

εθανιμβή άνδεοζδξ. Ωζηυζμ, έπεζ ιεβάθδ ακάβηδ βζα ακηζιεηχπζζδ γζγακίςκ χζηε 

κα δζαηδνείηαζ δ παναβςβζηή ζηακυηδηα ηδξ θοηείαξ ζε ορδθά επίπεδα βζα 

πενζζζυηενα πνυκζα. Γζα κα απαθθαβεί δ θοηεία απυ ηα γζγάκζα εθανιυγμκηαζ 
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ζηαθίζιαηα, αμηακίζιαηα ζοκήεςξ ηδκ άκμζλδ, υπμο εηηυξ απυ ηα γζγάκζα 

αθαζνμφκηαζ ηαζ μζ λδνμί αθαζημί πμο οπάνπμοκ (Γηυθζανδξ, 1984). 

 

3.5.6 Άξδεπζε θαη επηθαλεηαθή ιίπαλζε 

Σμ ηζάζ ημο αμοκμφ δεκ είκαζ απαζηδηζηυ ζε κενυ ηαζ έπεζ ιζηνέξ απαζηήζεζξ 

ζε ακυνβακα ενεπηζηά ζημζπεία, αλζμπμζεί ηζξ ανμπέξ ηαζ αοηυ ημ μθείθεζ ζημ ποηκυ 

νζγζηυ ζφζηδια. Οζ πδιζηέξ θζπάκζεζξ ιε 5 πενίπμο ιμκάδεξ ζε άγςημ, θχζθμνμ ηαζ 

ηάθζμ ζε πμθφ ιζηνέξ δυζεζξ πνέπεζ κα ανπίγμοκ απυ ημκ πεζιχκα. Ζ πνχηδ δυζδ 

ιπμνεί κα εθανιμζηεί ηέθμξ Γεκάνδ έςξ ηέθμξ Φθεαάνδ (Κμοηζυξ, 2006). 

 

3.5.7 Καηαπνιέκεζε αζζελεηώλ θαη ερζξώλ 

Δίκαζ θοηυ ακεεηηζηυ ζε επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ υηακ δ ηαθθζένβεζα ημο 

εθανιυγεηαζ ζε ορυιεηνμ ιεβαθφηενμ απυ 800 m . Όηακ υιςξ ηαθθζενβείηαζ ζε 

παιδθυηενα ορυιεηνα, οπάνπεζ πενίπηςζδ κα πνμζαθδεεί απυ μνζζιέκα έκημια ηα 

μπμία ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηδκ εθανιμβή αζμθμβζηχκ θοημπνμζηαηεοηζηχκ 

πνμσυκηςκ (Κμοηζυξ ,2006). 

 

3.5.8 πγθνκηδή-Απνζήθεπζε 

Ζ ζοβημιζδή βίκεηαζ ζοκήεςξ ημκ Ημφθζμ υηακ ηα ακεμθυνα ζηεθέπδ ημο 

ανπίγμοκ κα λοθμπμζμφκηαζ  βζαηί ηυηε δ πενζεηηζηυηδηα  ηςκ  θφθθςκ ημο ζε αζεένζμ 

έθαζμ είκαζ ιεβαθφηενδ. Αθμφ βίκεζ δ ζοβημιζδή ηα ακεμθυνα ζηεθέπδ πνέπεζ κα 

λδναίκμκηαζ οπυ ζηζά  ή ζε λδνακηήνζα. Ζ έκδεζλδ ηδξ ηαθήξ λήνακζδξ ζημ ηζάζ ημο 

αμοκμφ είκαζ ημ εοπάνζζημ άνςια πμο είκαζ παναηηδνζζηζηυ ημο ηαζ ηα 

πναζζκμηίηνζκα θφθθα ημο. ε πενίπηςζδ υπμο έπμοιε ηίηνζκμ πνχια ηυηε δ λήνακζδ  

δεκ έβζκε ζςζηά ηαζ είκαζ έκδεζλδ ηαηήξ λήνακζδξ (Κμοηζυξ, 2006).     

 

3.5.9 Απόδνζε 

Ζ ηαθθζένβεζα ζημ ίδζμ πςνάθζ δζανηεί ζοκήεςξ απυ 5 έςξ 8 πνυκζα. Ζ παναβςβή 

απυ ημ 2
μ
 έςξ ημ 4

μ
  έημξ αολάκεηαζ ηαζ απυ ημ 5

μ
 έημξ ανπίγεζ κα ιεζχκεηαζ. Απυ ιία 

επζηοπδιέκδ θοηεία ιε εοκμσηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ιπμνμφιε κα πάνμοιε ηζξ 

παναηάης απμδυζεζξ: ημκ πνχημ πνυκμ πενίπμο 10 kg λενυ πνμσυκ, ημ δεφηενμ έημξ 

50 – 60 kg ηαζ ημ ηνίημ ηαζ ημ ηέηανημ έημξ 90 – 100 kg πενίπμο (Γηυθζανδξ, 1984). 
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3.6. Παξαγωγή θαη εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο 

 

Πίκαηαξ 3.1. ημζπεία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ημο ζζδενίηδ ζηδκ Δθθάδα (Πδβή: Τπμονβείμ 

Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ). 

ΈΣΟ ΈΚΣΑΖ 

(ζηνέι) 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(ηυκμζ) 

ΣΡΔΜ. 

ΑΠΟΓΟΖ 

(ηζθά/ζηνέιι) 

ΣΗΜΖ 

(Δονχ/ηζθυ) 

ΑΚΑΘ.ΑΞΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(Δονχ) 

2008 506 133 263 7.00 931 

2009 99 55 556 6,58 362 

2010 100 55 550 8.00 440 

* 

ημ παναπάκς πίκαηα αθέπμοιε ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία  βζα ηδκ ηαθθζένβεζα 

ημο ηζαβζμφ ημο αμοκμφ βζα ηα έηδ 2008, 2009, 2010 υπμο, δ ηαθθζένβεζα ελεθίζζεηαζ 

ιε απμηέθεζια κα έπμοιε ηδκ ζηνειιαηζηή απυδμζδ ημο ηζαβζμφ ημο αμοκμφ. Όπςξ 

υιςξ θαίκεηαζ απυ ηα ζηαηζζηζηά δεδμιέκα  παναηδνείηαζ ιζα  θείκμοζα ηάζδ ζηδκ 

ηαθθζενβμφιεκδ έηηαζδ. διεζχκεηαζ ιζα ιεζςιέκδ έηηαζδ ζε ηαθθζένβεζα ηαζ 

απυδμζδ  απυ ημ 2009 ηαζ έπεζηα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αθυβζζηδ ζοθθμβή ημο αοημθομφξ 

ηζαβζμφ ημο αμοκμφ ιε απμηέθεζια κα παναιενίγεηαζ δ ηφνζα ηαθθζένβεζα ημο. Γζα 

ημκ θυβμ αοηυκ επζαάθθεηαζ κα θδθεμφκ ιέηνα πνμζηαζίαξ ηδξ αοημθοήξ 

ηαθθζένβεζαξ ημο ηζαβζμφ ημο αμοκμφ έηζζ χζηε κα οπάνπεζ ιζα μνεή ηαηακμιή ηδξ 

ελάπθςζδξ ημο είδμοξ δζυηζ είκαζ πνήζζιμ αθέρδια βζα ηδκ δζαηνμθή ημο ακενχπμο 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παεμθμβζηχκ παεήζεςκ. Δπζαάθθεηαζ κα δμεμφκ ηίκδηνα 

βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ημο έηζζ χζηε κα ζδιεζςεεί αφλδζδ ημο αβνμηζημφ εζζμδήιαημξ 

βζα ηδκ φπανλδ ιζαξ ζηακμπμζδηζηήξ απυδμζδξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ημο ηζαβζμφ ημο 

αμοκμφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

4. Crocus sieberi subsp. nivalis 

 

Σμ Crocus sieberi subsp. nivalis είκαζ οπμείδμξ ημο είδμοξ Crocus sieberi πμο 

ζοκακηάηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ ςξ αοημθοέξ. Δίκαζ εκδδιζηυ θοηυ ημο 

Σαΰβεημο πμο θφεηαζ ζηδκ μνεζκή γχκδ. 

 

4.1 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε 

Ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα Iridaceae ηδξ ηάλδξ ηςκ Liliales. Σμ βέκμξ Crocus 

πενζθαιαάκεζ πενζζζυηενα απυ 85 είδδ ιε πζμ βκςζηυ ημ C. sativus πμο είκαζ ημ 

βκςζηυ ηαθθζενβμφιεκμ saffron. Σα πενζζζυηενα είδδ απακηχκηαζ ζηδ θεηάκδ ηδξ 

Μεζμβείμο ηαεχξ ηαζ ζηδ δοηζηή Αζία. Ζ Δθθάδα ακαθένεηαζ ςξ ηυπμξ ηαηαβςβήξ 

πενίπμο ημο 40% ηδξ παβηυζιζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ ημο βέκμοξ Crocus. 

Ονζζιέκα απυ ηα άβνζα είδδ Crocus πμο ακαθένμκηαζ ςξ αοημθοή ζηδκ 

Δθθάδα είκαζ: C. pelistericus, C. niveus, C. goulimyi, C. cartwrightianus, C. 

oreocreticus, C. hadriaticus, C. reticulatus, C. veluchensis, C. cvijicii, C. robertianus, 

C. cancellatus, C. biflorus, C. chrysanthus, C. olivieri, C. pulchellus, C. laevigatus, C. 

boryi, C. tournefortii.  

ημ είδμξ C. sieberi, εηηυξ απυ ημ οπμείδμξ nivalis ακαθένμκηαζ ηα ελήξ 

οπμείδδ:  

o C. sieberi subsp. atticus. Δίκαζ μ ηνυημξ μ Αηηζηυξ πμο αοημθφεηαζ ζε μνεζκέξ 

πενζμπέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ (ηενεά Δθθάδα) ηαεχξ ηαζ ζηδκ Δφαμζα, ηα 

κδζζά ημο αμνεζμδοηζημφ Αζβαίμο ηαζ ηζξ Κοηθάδεξ. 

o C. sieberi subsp. sieberi . Eίκαζ θοηυ ιε εδχδζιμοξ ηυνιμοξ πμο αοημθφεηαζ 

ζηδ Κνήηδ, ηδκ Κάζμ ηαζ ηδκ Κάνπαεμ. 

o C. sieberi subsp. sublimis . Φοηά αοημφ ημο οπμείδμοξ έπμοκ ανεεεί ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ, ηδ ηενεά Δθθάδα, ηδκ Δφαμζα, ηα κδζζά ημο αμνεζμδοηζημφ 

Αζβαίμο ηαζ ημο Ημκίμο, ηδκ Ακαημθζηή ηαζ Γοηζηή Μαηεδμκία, ηδ Θνάηδ ηαζ ημ 

ακαημθζηυ ηιήια ηδξ Θεζζαθίαξ 

o C. sieberi subsp. punctatus .  
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4.2. Βνηαληθνί ραξαθηήξεο 

Δίκαζ  πμθοεηήξ πυα πμο ζπδιαηίγεζ υπςξ ηαζ ηα άθθα είδδ ηαζ οπμείδδ 

ηυνιμ. Ωζηυζμ, ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ οπμεζδχκ ημο είδμοξ C. sieberi παναηδνμφκηαζ 

ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδ ιμνθμθμβία ηςκ θοηχκ. 

Σα άκεδ έπμοκ θεοηυ πνχια ζηδ αάζδ ημοξ ηαζ ζχδεξ πνχια ζηδκ ημνοθή 

ημοξ ή ημ ;ακηίζηνμθμ. ε άθθεξ πενζπηχζεζξ, ηα ηέπαθα είκαζ θεοηά ζημ εζςηενζηυ 

ηαζ ελςηενζηά θένμοκ ιςα πνςιαηζζιυ ή βναιιχζεζξ. 

Ο ζηφθμξ δζαπςνίγεηαζ ζε ηνία ιένδ ηαζ είκαζ ηίηνζκμξ ή πμνημηαθί-ηυηηζκμξ. 

Ακείγμοκ ηδκ άκμζλδ.  

 

4.3. Σερληθή θαιιηέξγεηαο 

Σμ είδμξ C. sieberi δεκ ηαθθζενβείηαζ ηαζ μζ ηαθθζενβδηζηή ηεπκζηή είκαζ πμθφ 

πζεακυ κα πανμοζζάγεζ ζδιακηζηέξ μιμζυηδηεξ ιε αοηή ημο ηαθθζενβμφιεκμ ηνυημο 

C. sativus. Γζα ημ θυβμ αοηυ παναηάης εα ακαθενεμφκ ζημζπεία απυ ηδκ ηαθθζένβεζα 

ημο saffron. 

O πμθθαπθαζζαζιυξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηυνμιμοξ πμο ζοθθέβμκηαζ απυ θοηά 

ιεβάθδξ δθζηία;ξ. Με ηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ θοηείαξ εα πνέπεζ κα ηαηαπμθειήζμοιε 

ηα γζγάκζα ιε δζάθμνεξ ιεευδμοξ, ζε αάεμξ 12 - 15 cm. Ζ ηαηενβαζία ημο εδάθμοξ ζε 

ιεβαθφηενμ αάεμξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε πνμζμπή βζαηί οπάνπεζ ηίκδοκμξ ηαηαζηνμθήξ 

ηςκ ηυνιςκ.  

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ απυ έκα ζηνέιια saffron δθζηίαξ 6 εηχκ ιπμνμφκ 

κα παναπεμφκ ηυνιμζ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ κέαξ ηαθθζένβεζαξ ζε έηηαζδ 8 

ζηνειιάηςκ. Όζμ πζμ παθζά είκαζ δ θοηεία ηυζμ πζμ πμθθμφξ ημνιμφξ δίκεζ, δζυηζ 

ηάεε πνυκμ έκαξ ηυνιμξ ακαθχκεηαζ βζα κα δχζεζ ηδκ εέζδ ημο ζε 1 ιε 3 ηυνιμοξ 

ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ηαζ 4. Ζ εβηαηάζηαζδ ηδξ θοηείαξ βίκεηαζ απυ κςνίξ ηδκ άκμζλδ 

ιέπνζ ημ ηέθμξ Ημοθίμο ζε πενίπηςζδ πμο έπμοιε ηδκ ηαθθζένβεζα ημο ηνυημο. 

 

4.3.1 Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο 

Δοδμηζιεί ζε πμζηίθεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηά 

ορυιεηνα ζε ζηναββενά ηαζ αιιχδδ εδάθδ πμο δεκ έπμοκ πμθφ αζαέζηζμ. Απυ ηδκ 

άκμζλδ ιέπνζ ημκ επηέιανζμ ανίζηεηαζ ζε θήεανβμ δ ηαζ ακηέπεζ ηυζμ ζε ορδθέξ υζμ 

ηαζ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ,  
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4.3.2 Φύηεπζε  

Οζ ηυνιμζ θοηεφμκηαζ ζε αάεμξ 18 ιε 20 cm ζε ηαθά πνμεημζιαζιέκμ πςνάθζ 

ηαζ ζε απυζηαζδ πενίπμο 10 ιε 12 cm μ έκαξ απυ ημκ άθθμκ επί ηδξ βναιιήξ ηαζ  

25cm ιεηαλφ ηςκ βναιιχκ. Δπμιέκςξ, βζα ιζα κέα θοηεία πνεζαγυιαζηε 35-40.000 

ηυνιμοξ ακά ζηνέιια (Κμοηζυξ, 2006). 

 

4.4 Καηαπνιέκεζε δηδαλίωλ θαη ερζξώλ θαη αζζελεηώλ 

Σμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια ζηδκ ηαθθζένβεζα ημο saffron είκαζ ηα γζγάκζα πμο 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ηονίςξ ιε ηαθθζενβδηζηά ιέζα ηαζ γζγακζμηηυκα. Ζ ηαηαπμθέιδζδ 

ηςκ γζγακίςκ βίκεηαζ ιε ζηαθίζιαηα απυ ημκ Νμέιανζμ έςξ ημκ Φεανμοάνζμ. Γεκ 

είκαζ βκςζημί μζ επενμί ηαζ μζ αζεέκεζεξ πμο πνμζαάθμοκ ημ Crocus sieberi subsp. 

nivalis . Ωζηυζμ, δ ζδιακηζηυηενδ αζεέκεζα πμο πνμζαάθεζ ημ saffron είκαζ ημ 

ζάπζζια ηςκ ηυνιςκ πμο μθείθεηαζ ζε ιφηδηεξ ημο εδάθμοξ (Rhizoctonia crocoroum 

ηαζ άθθα είδδ) (Κμοηζυξ, 2006). 

 



 

37 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

 

5. Stachys candida 

 

5.1 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε  

Σμ είδμξ Stachys candida είκαζ έκα πμθοεηέξ θοηυ πμο ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα 

Lamiaceae (Person, 1981). 

 

5.2 Καηαγωγή-Ιζηνξία 

Δίκαζ θοηυ βκςζηυ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ηαζ μ  Γζμζημονίδδξ ημ ακαθένεζ ιε 

ηδκ μκμιαζία «ζηάποξ» (ηνμοιπήξ, 1985). Δίκαζ θοηυ ημ αοημθφεηαζ ζημκ Σαΰβεημ. 

 

5.3 Βνηαληθνί ραξαθηήξεο  

Σμ είδμξ Stachys candida  είκαζ πμθοεηέξ, λοθχδεξ θοηυ. Ακείγεζ ηονίςξ απυ 

ημκ Απνίθζμ έςξ ημκ Ημφκζμ ηαζ δ ελάπθςζδ ημο βίκεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ 

επζημκζαζηχκ ιεθζζζχκ ηαζ ημο ακέιμο (Person, 1981). 

 

5.3.1 Σν θπηό 

Έπεζ ακεμθυνμοξ αθαζημφξ πμο θηάκμοκ ζε φρμξ 10 - 30 cm (Person, 1981). 

 

5.3.2 Φύιια  

Ονζζιέκα  θφθθα ημο είκαζ άιζζπα εκχ άθθα θένμοκ ιίζπμ. Οζ ιίζπμζ ηςκ 

ηάης θφθθςκ θεάκμοκ ζε ιήημξ ηα 7 - 13 mm. Σα ανάηηζα θφθθα έπμοκ θοθθμεζδή 

ιίζπμοξ ηαζ μ ηάθοηαξ είκαζ θείμξ ηαζ ηοιαίκεηαζ ζε ιήημξ 7,5-10 mm. Ζ  ζηεθάκδ 

ημο άκεμοξ έπεζ θεοηυ πνχια ηαζ είκαζ ζςθδκμεζδήξ 9-12 mm (Person, 1981).   

 

5.3.3 Βιαζηόο 

Οζ αθαζημί έπμοκ φρμξ πενίπμο 10-30 cm ηαζ θένμοκ απθά θφθθα ιε 

πνζμκςηά πενζεχνζα. Σα θφθθα είκαζ ιαθαηά ηαζ ηνζπςηά ηαζ θφμκηαζ ακηίεεηα ζημκ 

αθαζηυ. Σα άκεδ είκαζ ζοβηεκηνςιέκα ζηζξ ιαζπάθεξ ηςκ θφθθςκ ζημ άκς ηιήια 

ημο ζηεθέπμοξ (Person, 1981). 
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5.3.4. Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο – θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

Ακείγεζ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ηαζ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ ακημπή ζηδ 

λδναζία. Ωζηυζμ, ζε υηζ αθμνά ημ έδαθμξ πνμηζιά εδάθδ ιε ηαθή ζηνάββζζδ ηαζ εα 

πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ εδάθδ πμο έπμοκ ιε ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε άνβζθμ. 

Δπζπνυζεεηα, ηαθυ είκαζ κα απμθεφβεηαζ ηαζ δ εθανιμβή θίπακζδξ, εάκ δεκ είκαζ 

απαναίηδημ, δζυηζ εοκμείηαζ δ ακάπηολδ γζγακίςκ (Person, 1981). 

Σα άκεδ ημο ακείγμοκ ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ ακάθμβα ιε ημ ηθίια 

ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. Ωξ εκδδιζηυ είδμξ ημ ζοκακηάιε  ζημκ 

Σαΰβεημ, ζε αναπχδεζξ πθαβζέξ ιε αζαεζηυθζεμ ηαζ ζε πθαβίεξ ιε ζπζζηυθζεμ, ζε 

ορυιεηνμ 100-1300 m (Person, 1981).  

οθθέβεηαζ  μθυηθδνμ ημ θοηυ ηδκ πενίμδμ ηδξ πθήνμοξ άκεδζδξ ηαζ 

θοθάζζεηαζ ζε λδνυ ιένμξ, ιε ηα θφθθα ημο υπςξ ηαζ ηα ιζηνά άκεδ ημο κα είκαζ 

ανχζζια (Person, 1981). 

 

5.4 Υξήζεηο  

Υνδζζιμπμζείηαζ ςξ θάνιαημ βζαηί ημ οπένβεζμ ηιήια ημο  είκαζ βκςζηυ βζα 

ηζξ ακηζααηηδνζδζαηέξ ηαζ ακηζζδπηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, ςξ ακηζπονεηζηυ ηαζ 

εθζδνςηζηυ. Καεχξ ηαζ ςξ ιεθζζζμηνμθζηυ είδμξ (Person, 1981). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

 

6. Teucrium aroanium 

 

6.1 Βνηαληθή ηαμηλόκεζε 

Σμ Teucrium aroanium ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα  Labiateae ηαζ θφεηαζ ζε 

ορυιεηνμ  420 έςξ 2000 m ζημκ Σαΰβεημ,  ςξ εκδδιζηυ είδμξ ( Maire & Petitmengin, 

1907).  

 

6.2 Καηαγωγή – Ιζηνξία 

Δίκαζ θοηυ βκςζηυ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, υπμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ 

πνμθφθαλδ ηςκ νμφπςκ απυ ημ ζηυνμ, εκχ ανβυηενα οπάνπμοκ ακαθμνέξ υηζ 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ επζημκίαζδ ηςκ ζοηχκ (ηνμοιπήξ, 1985). 

 

6.3 Σν θπηό  

Σα θοηά έπμοκ υνεζα ακάπηολδ. Ωζηυζμ απμηηά ιζηνυ φρμξ ηαζ δ ακάπηολή 

ημο παναηηδνίγεηαζ ςξ διζεαικχδδξ. Δίκαζ αεζεαθέξ ηαζ ηα ζηεθέπδ θένμοκ αναζυ, 

ιζηνμφ ιήημοξ θεοηυ ηνίπςια (Maire & Petimengin, 1907). 

 

6.4 Βιαζηόο  

Έπεζ αθαζηυ υνεζμ, ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ, πμθφ ηνζπςηυ, ιε ιήημξ πμο 

ηοιαίκεηαζ ζηα 10 - 30 cm (Maire & Petimengin, 1907). 

 

6.5 Φύιια  

Σα θφθθα θφμκηαζ ακηίεεηα, έπμοκ αναπφ ιίζπμ, ηαζ ζπήια ςμεζδέξ, επίιδηεξ 

έςξ εονέςξ εθθεζπηζηυ (Maire & Petimengin, 1907).  

 

6.6 Άλζε  

Σα άκεδ ειθακίγμκηαζ ζε ηαλζακεία πμο είκαζ αυηνοξ (ηεθάθζα - ηεθαθέξ) ιε 4-12 

άκεδ, ιήημξ 0,25 m ηαζ έπμοκ ζθαζνζηυ ή ςμεζδέξ ζπήια (Maire & Petimengin, 

1907). Ο ηάθοηαξ είκαζ αηηζκυιμνθμξ ηαζ έπεζ ιήημξ 6-8 mm. Οζ ζηήιμκεξ είκαζ 4 ζε 

ανζειυ ηαζ πνμαάθθμκηαζ απυ ημ ζςθήκα ηδξ ζηεθάκδξ ιαγί ιε ημ ζηφθμ, ηαζ ηα 

κήιαηα,  ζε ζπήια ημλμεζδέξ. 



 

40 
 

 

6.7 Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο 

Σμ θοηυ έπεζ ακάβηδ απυ ήθζμ, δδθαδή κα οπάνπεζ πθήνδξ δθζμθάκεζα ζηζξ 

πενζμπέξ πμο θφεηαζ. Πνμηζιά αζαεζημθζεζηά αναπχδδ εδάθδ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ 

λδνά εδάθδ, ιε ιεηνία οβναζία ή ιε ηαθή απμζηνάββζζδ. Γεκ είκαζ ακεεηηζηυ ζηζξ 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο πεζιχκα ηαζ ιπμνεί κα παναηδνδεμφκ ηναοιαηζζιμί  ζηα 

ζηεθέπδ ημο (Maire & Petimengin, 1907). Ακείγεζ απυ ηα ιέζα  Μαΐμο έςξ ηζξ ανπέξ 

Αοβμφζημο  ακάθμβα ιε ημ ορυιεηνμ ηαζ ηδκ έηεεζδ ημο ζημκ ήθζμ. 

 

6.8 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

ηδκ Δθθάδα πμθθαπθαζζάγεηαζ εββεκχξ αθθά ελαπθχκεηαζ απυ ηα ζηεθέπδ 

ηδξ νίγαξ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο έπμοιε ηαθθζένβεζα ηυηε πνεζάγεηαζ ιζα επίβεζα 

ηάθορδ ημο εδάθμοξ. Γεκ ακηζιεηςπίγεζ ζδζαίηενα πνμαθήιαηα απυ έκημια ή 

αζεέκεζεξ ( Maire & Petimengin, 1907). 

Δίκαζ εκδδιζηυ είδμξ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, έπεζ ανεεεί  ζημκ Σαΰβεημ  ζηδ 

πανάδνα ημο Λεςκζδίμο, ηονίςξ  Νυηζμ ακαημθζηά ημο Σαΰβεημο. Πνμηζιά κα θφεηαζ  

ζε νςβιέξ αζαεζημθζεζηχκ  ανάπςκ ηαηαθαιαάκμκηαξ απνυζζηεξ εέζεζξ.  Καθφπηεζ 

ιεβάθμ ηιήια ημο πεηνχδμοξ  οπμζηνχιαημξ (Maire & Petimengin, 1907).  

 

6.9 Υξήζεηο  

Υνδζζιμπμζείηαζ  ηυζμ ςξ θανιαηεοηζηυ αθθά ηαζ  έςξ  ηαθθςπζζηζηυ θοηυ 

ζημοξ  ηήπμοξ ( Maire & Petimengin, 1907).  

 



 

41 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

 

7. Nepeta camphorata  

 

7.1 Βνηαληθή  Σαμηλόκεζε  

Δίκαζ ανςιαηζηυ, πμθοεηέξ αυηακμ ιε λοθμπμζδιέκδ ηδ αάζδ ημο. 

Υαναηηδνίγεηαζ ςξ εκδδιζηυ είδμξ ημο Σαΰβεημο (Barden, 1987). 

 

7.2 Βιαζηόο 

Ο αθαζηυξ ημο θοημφ δεκ δζαηθαδίγεηαζ έκημκα ηαζ θένεζ ηνίπεξ ιέπνζ πμο 

ζοκμθνοχκμκηαζ ηα θφθθα ημο θοημφ. (Barden, C., 1987). 

 

7.3 Φύιια 

Σα θφθθα θένμοκ ιίζπμ πμο έπεζ ηνζβςκζηυ-ςμεζδέξ ζπήια ηαζ ιήημξ 14-25 mm. 

Δπίζδξ ηα θφθθα έπμοκ έθαζια ζε οπμλεία-αιαθεία βςκία (Barden, 1987). 

 

7.4 Άλζε 

Σμ άκεμξ είκαζ εοδζάηνζημ ιε ιήημξ 10 – 14 mm, ηα ανάηηζα είκαζ ζηεκά επζιήηδ ζε 

βναιιζηή ιμνθή. Τπάνπμοκ ηεκά ακάιεζα ζηα ηθαδζά ηαζ ζηα θφθθα, υζμ ηαζ ζημ 

ηάθοηα. Σα άκεδ έπμοκ ηίηνζκμ ή θεοηυ πνχια ηαζ δζαζηάζεζξ  1,5-2 mm (Barden, 

1987). 

 

7.5 Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο  

Ωξ λδνζηυ  αοημθοέξ  θοηυ δεκ είκαζ απαζηδηζηυ ζε κενυ ηαζ ζε ενεπηζηά ζημζπεία 

ηαεχξ πνμηζιά κα θφεηαζ ζε αζαεζημθζεζηέξ αναπχδεζξ  πθαβίεξ ζε διζζημηζγυιεκμοξ 

ανάπμοξ. Ακεμθμνεί ημκ Ημφκζμ έςξ ημκ επηέιανζμ (Barden, 1987). 

 

7.6 Δμάπιωζε ηνπ Nepeta Camphorata  

Υαναηηδνίγεηαζ ςξ εκδδιζηυ είδμξ ημο Σαΰβεημο, υπμο ζοκακηάηαζ ζε 

ιζηνμφξ πθδεοζιμφξ, ζε ορυιεηνμ 1100-2200 m. Γεκ ηζκδοκεφεζ ηυζμ απυ ηδκ 

οπεναυζηδζδ ηςκ γχςκ θυβς ημο φρμοξ ηαζ ηδξ ημπμεεζίαξ πμο αοημθφεηαζ, αθθά 

απεζθείηαζ απυ ηζξ δαζζηέξ πονηαβζέξ πμο ελαζεεκμφκ ημοξ πθδεοζιμφξ ημο θοημφ 

(Barden, 1987). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  ΟΓΓΟΟ 

 

8. Stachys canascens  

 

8.1 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε  

Σμ θοηζηυ είδμξ Stachys canascens ημ μπμίμ ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα 

Lamiaceae (Person, 1981). 

 

8.2 Σν θπηό 

Σμ θοηυ είκαζ πμθοεηέξ, πμχδεξ ημ μπμίμ λοθμπμζείηαζ ζηδ αάζδ ημο. Φένεζ 

αδέκεξ ηαζ απυ ημ ιίζπμ ηςκ θφθθςκ ακαπηφζζεηαζ πκμφδζ (Person, 1981). 

 

8.3 Ο βιαζηόο 

Φένεζ ακεμθυνμοξ αθαζημφξ ιε υνεζα ζηεθέπδ (22-25 mm) ιε μδμκηςηυ 

ηνζπςηυ αθαζηυ πκμοδςημφξ (Persons, 1981). 

 

8.4 Φύιια 

οκήεςξ ηα θφθθα είκαζ πςνίξ ιίζπμ, ζδζαίηενα πνμξ ηδκ ημνοθή ημο θοημφ. 

Σμ ηάης έθαζια ηςκ θφθθςκ έπεζ πνχια πναζζκςπυ ηαζ ζπήια ςμεζδέξ - εθθεζπηζηυ 

ςμεζδέξ (13-28 mm) (Person, 1981). 

 

8.5 Άλζε 

οκήεςξ ηα άκεδ ημο ανίζημκηαζ ηάεεηα ηαζ άιζζπα εηηυξ απυ ημ ηαηχηενμ 

γεφβμξ (16-26 mm). Βνίζημοιε ηα ανάηηζα ιε βναιιζηυ ηάθοηα (1-2,5 mm) υπμο 

είκαζ μ θείμξ εκηυξ ηαζ ιε δυκηζα, θμβπμεζδή  θφθθα. Ζ ζηεθάκδ είκαζ ηίηνζκδ ή 

ζπεδυκ θεοηή ηαζ ιε ιςα πνχια ζημ άκς πείθμξ (Persons, 1981). 

 

8.6 Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο  

Σμ θοηυ δεκ είκαζ απαζηδηζηυ ζε ακυνβακα ενεπηζηά ζημζπεία, ζε κενυ ηαζ ζε 

ήθζμ. Πνμηζιά λδνά εδάθδ, ιε ηθίζδ θφεηαζ ζε αναπχδεζξ αζαεζημθζεζηέξ πθαβζέξ 

ηαζ ακεμθμνεί απυ Απνίθζμ έςξ Μάζμ ζηζξ πενζμπέξ πμο αοημθφεηαζ (Persons, 1981).  
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8.7  Δμάπιωζε ηνπ S. canascens  θαη νη θίλδπλνη ηνπ 

Τπάνπμοκ οπμπθδεοζιμί ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, ημ ζοκακηάιε ζηα πενίπςνα ημο 

μζηζζιμφ ζηδ εέζδ Οίηοθμο ηαζ ζημ αηνςηήνζμ ημο Σαΰβεημο. Οζ οπμπθδεοζιμί 

αοημί ηζκδοκεφμοκ απυ ηδκ οπεναυζηδζδ υπμο βίκεηαζ απυ ηηδκμηνυθμοξ ηδξ 

πενζμπήξ ηαεχξ, ηαζ απυ ηζξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ ιε απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ 

ζηαδζαηά μ ανζειυξ ηςκ αοημθομφιεκςκ θοηχκ ηδξ πενζμπήξ (Persons, 1981). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΝΔΑ 

 

9. Micromeria taygetea  

 

9.1 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε  

Σμ είδμξ Micromeria taygetea ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα  Labiatae, ηαζ είκαζ 

εκδδιζηυ θοηυ ημ μπμίμ αοημθφεηαζ ζε πενζμπέξ ημο Σατβέημο (Burtt & Davis, 1949). 

Σμ ζοββεκέζηενμ  είδμξ εεςνείηαζ ημ Micromeria carica, ημ μπμίμ απακηάηαζ ζηδκ 

Ν.Γ. Ακαημθία, απυ ημ μπμίμ υιςξ δζαθένεζ ζδιακηζηά ζε πμθθμφξ ιμνθμθμβζημφξ 

παναηηήνεξ (Βaden, 1991) 

 

9.2 Δμάπιωζε 

Ζ Micromeria Taygetea ζπδιαηίγεζ  μθζβμιεθείξ πθδεοζιμφξ, υπμο ζοκήεςξ 

μ ανζειυξ ηςκ θοηχκ είκαζ ιζηνυηενμξ απυ 100. Οζ πθδεοζιμί αοημί έπμοκ ανεεεί 

ζηζξ πανοθέξ ηςκ ημνοθχκ Σζμφβηα ηδξ Ξενμαμφκαξ ηαζ ζηδκ ημνοθή  Πονβάηδ ζημ 

αυνεζμ ηιήια ημο Σαΰβεημο. Έπμοκ εκημπζζηεί εκκέα εέζεζξ υπμο ημ είδμξ ζπδιαηίγεζ 

μιάδεξ απυ 6 έςξ 100 άημια, ςζηυζμ έπμοκ ανεεεί ηαζ θίβμ ιεαβθφηενμζ πθδεοζιμί 

(150-160 θοηά) (Baden, 1987). Οζ πθδεοζιμί ηδξ Ξενμαμφκαξ είκαζ μθζβμιεθείξ  ηαζ 

απμηεθμφκηαζ απυ 10-50 άημια. Γφμ πθδεοζιμί πμο ειθακίγμκηαζ ζηζξ  πανοθέξ ηδξ  

ημνοθήξ Πονβάηδ πανμοζζάγμοκ πθδεοζιζαηή ζοβηέκηνςζδ 6 αηυιςκ ζε επζθάκεζα 

14 m
2 

 ηαζ 40 αηυιςκ ζε επζθάκεζα 50 m
2.

(Burtt & Davis, 1949). Ωζηυζμ, δ ζδιανζκή 

ελάπθςζδ ημο θοημφ δεκ είκαζ δ ίδζα ηαεχξ ζε πμθθέξ πενζμπέξ έπμοκ ζοιαεί 

ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδ πνήζδ ηδξ βδξ ή ηαζ θυβς ηςκ πονηαβζχκ. 

 

9.3 Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δίκαζ πμθοεηέξ θοηυ ιε λοθχδδ αάζδ ηαζ ανηεημφξ θεπημφξ αθαζημφξ. Σμ 

φρμξ ηςκ θοηχκ ηοιαίκεηαζ πενίπμο ζηα 20 cm. Οζ ακεμθυνμζ αθαζημί είκαζ υνεζμζ, 

απθμί ιε θφθθα αηεναία, ςμεζδή ηαζ θένμοκ ηαλζακεία ιε 2-10 άκεδ ηαζ ιε αναπείξ 

πμδίζημοξ. Ο ηάθοηαξ εθαθνχξ πμνθονυξ, έπεζ ιήημξ 2-3 mm είκαζ πκμχδδξ ηαζ δ 

ζηεθάκδ είκαζ δίπεζθδ, 4-6 mm. Σμ ζηίβια ηαζ μζ ζηήιμκεξ πνμελέπμοκ ηδξ ζηεθάκδξ 

(Burtt & Davis, 1949). 
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9.4. Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

Πνμηζιά κα θφεηαζ ζε αζαεζημθζεζημφξ ανάπμοξ ηαζ ζε πεηνχδεζξ 

εαικυημπμοξ ιεζαίμο ηονίςξ ορμιέηνμο. Σα θοηά ζοκήεςξ ειθακίγμκηαζ ζηα αυνεζα 

ηαζ μνεζκά ημο Σαΰβεημο, υπμο δ ηθίζδ ημο εδάθμοξ είκαζ έκημκδ ηαζ δ λοθχδδξ 

αθάζηδζδ  απμοζζάγεζ. Πνμηζιά διζζηζενέξ εέζεζξ ηαζ ημ ορυιεηνμ είκαζ ζοκήεςξ 

1600 – 1750 m (Burtt & Davis, 1949). 

 

9.5  Κίλδπλνη θαη κέηξα πξνζηαζίαο 

Οζ πθδεοζιμί ημο Micromeria taygetea είκαζ ζδζαίηενα ιζηνμί, υπςξ 

ακαθένεδηε παναπάκς. Ωζηυζμ, ημ θοηυ δεκ θαίκεηαζ κα ηζκδοκεφεζ απυ ηδκ 

οπεναυζηδζδ πμο πναβιαημπμζείηαζ ζε μθυηθδνμ ημ Β. Σαΰβεημ, θυβς ηδξ 

απςεδηζηυηδηαξ πμο πνμηαθεί ζηα θοημθάβα γχα ημ ζοβηεηνζιέκμ θοηζηυ είδμξ. 

Δπίζδξ, ελαζηίαξ ηςκ δοζπνυζζηςκ αζυημπςκ ημο, ημ είδμξ δεκ επδνεάγεηαζ απυ 

ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά μ ηίκδοκμξ 

ιείςζδξ ηςκ βκςζηχκ πθδεοζιχκ ημο.  

ηδ εέζδ Νεναζδμανάπμξ  παναηδνήεδηακ  άημια  ημο είδμοξ  ιε 

ζοιπηχιαηα ζηα θφθθα απυ εκημιμθμβζηή πνμζαμθή.  Σα πνμζαεαθδιέκα θοηά απυ 

εκημιμθμβζηέξ πανμοζίαγακ ελαζεεκδιέκδ ειθάκζζδ ηαζ λδνάκζεζξ ζε δζάθμνα 

ζδιεία ημοξ. Σμ θοηυ δεκ ειθακίγεζ ηάπμζμ  ζδζαίηενμ ηαθθςπζζηζηυ εκδζαθένμκ αθθά 

ακαδφεζ έκα ζδζαίηενμ άνςια, ημ μπμίμ  ημ ηαηαηάζζεζ ζηα ανςιαηζηά είδδ ( Burtt & 

Davis, 1949).  

Ωζηυζμ, μζ ιζηνμί πθδεοζιμί πενζμνίγμοκ ζδιακηζηά ηδ δοκαηυηδηα 

δζαηήνδζδξ ημο είδμοξ ζε πενζπηχζεζξ πμο εα ειθακζζηεί ιζα απυημιδ αθθαβή πμο 

εα πνμηαθέζεζ πίεζδ. Μέπνζ ζηζβιήξ δεκ έπμοκ θδθεεί ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία  ημο.  

Ωξ απμηεθεζιαηζηή δνάζδ   βζα ηδκ δζαηήνδζδ ιζηνχκ πθδεοζιχκ  ημο πνμηείκεηαζ δ 

πνμζηαζία απυ πζεακή οπεναμθζηή ζοθθμβή, δ απμθοβή ιεηααμθχκ ζηδ δμιή ηδξ 

αθάζηδζδξ  ηαζ δ απμθοβή ηαηαζηνμθζηχκ εκενβεζχκ ζημοξ αζμηυπμοξ ηδξ. 

Ζ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή  ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ αηυιςκ εα επζηνέρεζ 

ιζα ηαθφηενδ εζηυκα ηδξ δοκαιζηήξ ηςκ πθδεοζιχκ ημο θοημφ. Θα πνέπεζ επίζδξ κα 

βίκμοκ πνμζπάεεζεξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ πμθθαπθαζζαζιμφ ημο είδμοξ ζε αμηακζημφξ 

ηήπμοξ ηαζ ζοβηέκηνςζδ ηαζ δζαηήνδζδξ πμθθαπθαζζαζηζημφ οθζημφ ημο θοημφ ζε 

ηνάπεγεξ βεκεηζημφ οθζημφ χζηε κα επζηεοπεεί δ ex situ δζαηήνδζδ ημο (Burtt & 

Davis, 1949). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  ΓΔΚΑΣΟ 

 

10. πιινγή θαη πγθνκηδή ηωλ Αξωκαηηθώλ Φαξκαθεπηηθώλ Φπηώλ 

 

10.1 πιινγή θαη πγθνκηδή 

Ο ηαηάθθδθμξ πνυκμξ βζα ζοβημιζδή ηςκ θοηχκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ 

παναβςβή αζεένζςκ εθαίςκ ή άθθςκ ζοζηαηζηχκ ιε θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ είκαζ ημ 

ηαηάθθδθμ ζηάδζμ ηδξ ζοθθεηηζηήξ ςνζιυηδηαξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ επζηοβπάκεηαζ 

ζηακμπμζδηζηή δζαηήνδζδξ ηυζμ ηςκ πμζμηζηχκ υζμ ηαζ ηςκ πμζμηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο θοημφ. Δπίζδξ, ζπμοδαίμξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ημο 

θοημφ είκαζ ηαζ μ ηνυπμξ ζοθθμβήξ (Κμοηζυξ, 2006).  

Ζ ηαθφηενδ  πενίμδμξ ζοθθμβήξ είκαζ αοηή ηαηά ηδκ μπμία ημ θοηυ ειθακίγεζ 

ηδκ ορδθυηενδ δοκαηή πενζεηηζηυηδηα επζεοιδηχκ ζοζηαηζηχκ. Μεβάθμξ ανζειυξ 

ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ζοθθέβμκηαζ ιε ημ πένζ ιε απμηέθεζια 

ηδκ αφλδζδ ημο  ηυζημοξ παναβςβήξ. ε ηαθθζένβεζεξ πμο βίκμκηαζ ζε ιεβάθεξ 

εηηάζεζξ είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ ζφβπνμκςκ ιδπακδιάηςκ βζα ηδ ζοθθμμβή ηςκ 

θοηχκ ηαζ ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ (Κμοηζυξ, 2006). 

Απυ ηα δζάθμνα θοηζηά είδδ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή αζεενίςκ 

εθαίςκ ή άθθςκ μοζζχκ ιε θανιαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ζοθθέβμκηαζ δζάθμνα ηιήιαηα 

ημο θοημφ, ακάθμβα ιε ημ θοηζηυ είδμξ, υπςξ είκαζ: 

 Οζ νίγεξ, ηα νζγχιαηα, μζ αμθαμί ηαζ ηυκδοθμζ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο 

θεζκμπχνμο  ηαζ ηδξ άκμζλδξ, υπμο ηαεανίγμκηαζ απυ ηα πχιαηα ηαζ ηζξ λέκεξ φθεξ. 

 Σα θφθθα ηαζ ηζξ πυεξ ηζξ ζοθθέβμοιε ζηδκ πενίμδμ ηδξ ακεμθμνίαξ. 

 Σα άκεδ ηα ζοθθέβμοιε ζε πθήνδ ακάπηολδ ή ζε μνζζιέκεξ  πενζπηχζεζξ 

ζοθθέβεηαζ ηζξ πνςζκέξ χνεξ, θίβμ πνζκ απυ ημ πθήνεξ άκμζβια ημοξ. 

 Οζ ηανπμί ηαζ ηα ζπένιαηα , ηα ζοθθέβμοιε υηακ έπμοκ ςνζιάζεζ (Κμοηζυξ, 

2006). 

 

10.2 πληήξεζε θαη απνζήθεπζε ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ 

Ζ ζοκηήνδζδ ημο θοηζημφ οθζημφ βίκεηαζ άιεζα, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ 

επεζδή είκαζ αδφκαηδ δ άιεζδ επελενβαζία ημο. Δίκαζ θμζπυκ απαναίηδηδ δ ιεηαθμνά 

ημο ηαζ ημπμεέηδζή ημο ζε ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ζοκηήνδζδξ, χζηε μζ μοζίεξ βζα ηζξ 
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μπμίεξ οπάνπεζ ειπμνζηυ εκδζαθένμκ κα παναιείκμοκ ακαθθμίςηεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ηδξ ιεηαθμνάξ ηαζ ηδξ απμεήηεοζδξ ημο. 

Σμ θοηζηυ οθζηυ υηακ είκαζ κα δζαηεεεί ζε έιπμνμοξ ελαβςβήξ ηυηε 

ημπμεεηείηαζ ζε ζάημοξ ηαζ απμεδηεφμκηαζ ζε πχνμοξ πμο αενίγμκηαζ ηαθά. Άθθμηε 

ημπμεεημφκηαζ ζε ζφβπνμκα λδνακηήνζα ιε ηεθζηυ ζημπυ κα βίκεζ ελαβςβή ημο 

πνμσυκημξ (Ρυδδξ, 1995). 

 

10.3 Ξήξαλζε -  Αθπδάηωζε 

Δίηε πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ λήνακζδ, είηε ηδκ αθοδάηςζδ, βζα ηδκ 

ζοκηήνδζδ ηςκ θοηζηχκ οθζηχκ, μ ηεθζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ απμιάηνοκζδ ημο κενμφ 

απυ ηα θοηζηά ηφηηανα, πμο έπεζ ζακ απμηέθεζια ημκ πενζμνζζιυ ηδξ εκγοιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηςκ ηζκδφκςκ ακάπηολδξ ιζηνμμνβακζζιχκ. Σμ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ οβναζίαξ ανίζηεηαζ ζηα θφθθα ζε πμζμζηυ 60-90%, μζ νίγεξ ηαζ ηα 

νζγχιαηα έπμοκ 70-80% οβναζία, μ λοθχδδξ ζζηυξ έπεζ 40-50%, εκχ ηα ζπένιαηα 

έπμοκ παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε κενυ ιε πμζμζηυ πμο ηοιαίκεηαζ ζημ 5-10% ηαζ δεκ 

δζαηνέπμοκ ηίκδοκμ απμζημδυιδζδξ.  

Ζ δζαδζηαζία αοηή βίκεηαζ ζε βνήβμνμοξ νοειμφξ ηάης απυ μνζζιέκεξ 

ζοκεήηεξ οβναζίαξ, εενιμηναζίαξ ηαζ αενζζιμφ, χζηε κα δμεμφκ επζεοιδηέξ πδιζηέξ 

ηαζ θοζζηέξ ιεηααμθέξ βζα ιζα ηαθή πμζυηδηα δνμβχκ. 

Σνυπμζ πμο αημθμοεμφκηαζ βζα ηδκ λήνακζδ είκαζ: 

α) ιε λήνακζδ ιε έηεεζδ ζημκ αένα, υπμο είκαζ ιζα απθή ιέεμδμξ λήνακζδξ. 

Σμ οθζηυ απθχκεηαζ ζε θεπηέξ ζηνχζεζξ, χζηε κα αενίγεηαζ ηαθά. Δπίζδξ ημ θοηζηυ 

οθζηυ ιπμνεί κα εηηεεεί απεοεείαξ ζημκ  ήθζμ  ή ζε ζηζενυ ιένμξ. Αοηυ ελανηάηαζ 

απυ ηδκ εοαζζεδζία πμο πανμοζζάγμοκ  ζοζηαηζηά   ημο ζημ δθζαηυ θχξ.  

α) ιε λήνακζδ ζε λδνακηήνεξ, είκαζ δ πζμ ηαθή ιέεμδμξ, εθανιυγεηαζ ζε 

δζαθυνμο ηφπμο λδνακηήνζα, υπςξ μζ απθμί θμφνκμζ. Σμ θοηζηυ οθζηυ, εα πνέπεζ κα 

απθχκεηαζ ζε θεπηέξ ζηνχζεζξ πάκς ζε δίζημοξ, υπμο ζηδ ζοκέπεζα μζ δίζημζ 

ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζηα λδνακηήνζα. Ζ εενιμηναζία λήνακζδξ βζα θεπηά θοηζηά 

οθζηά, υπςξ θφθθα είκαζ ζημοξ 20-40 
μ
C, βζα νίγεξ ηαζ θθμζμφξ ζημοξ 60-70

 μ
C, εκχ 

βζα ιεβάθμο υβημο θοηζηά ιένδ απαζηείηαζ δζαπςνζζιυξ ημοξ ζε θεπηυηενα ηιήιαηα. 

β) ιε ηνομαθοδάηςζδ, πμο είκαζ δ πζμ ήπζα ιέεμδμξ. Σμ θοηζηυ οθζηυ 

ηαηαρφπεηαζ ιε απμηέθεζια ημ κενυ απυ ηδκ οβνή ιμνθή ιεηαηνέπεηαζ ζε ζηενεή ηαζ 

απμιαηνφκεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα εζδζημφ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ. Ζ ιέεμδμξ αοηή 
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πανμοζζάγεζ ορδθυ ηυζημξ ηαζ βζα αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζε πενζπηχζεζξ λήνακζδξ 

πμθφηζιςκ ηαζ εενιμεοαίζεδηςκ θοηζηχκ οθζηχκ (Μπθμφηαξ, 2004). 

 

10.4  Πνηνηηθόο έιεγρνο 

Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ ηςκ πνμσυκηςκ, βίκεηαζ ιε ηδκ ηαοημπμίδζδ ημο 

πνμσυκημξ πμο πνμζδζμνίγεηαζ ιε ημκ μπηζηυ έθεβπμ, ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ ιμνθμθμβζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ. ηα ελαβυιεκα πνμσυκηα βίκεηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ ζφιθςκα ιε ημ 

δζάηαβια  729/1.11.68  πμο ηαηαηάζζεζ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ 

ιέβεεμξ (Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ). 

 

 



 

49 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΝΓΔΚΑΣΟ 

 

11. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

οκμρίγμκηαξ, αλζμζδιείςημ είκαζ κα παναηδνδεεί δ ζδιαζία ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ ηςκ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηδξ Δθθάδμξ. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δεκ εα πνέπεζ  κα παεμφκ απυ ηζξ λέκεξ αβμνέξ ηα εθθδκζηά 

ανςιαηζηά θανιαηεοηζηά θοηά δζυηζ δ πμζυηδηα ημοξ είκαζ ζηακμπμζδηζηή ζε εέιαηα 

δζαηνμθήξ εθυζμκ οπάνπεζ αολδιέκδ γήηδζδ απυ ημ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ ημ μπμίμ 

είκαζ εοαζζεδημπμζδιέκμ ζε εέιαηα ζςζηήξ δζαηνμθήξ ηαζ πενζαάθθμκημξ 

(Πμθοζίμο, 2002). 

Παναηδνείηαζ υηζ ηα ανςιαηζηά θανιαηεοηζηά θοηά δεκ είκαζ απαζηδηζηά ζε 

θζπάζιαηα ηαζ ζε θνμκηίδεξ ηαθθζένβεζαξ πμο έπμοκ ζημπυ ηδκ βεκεηζηή αεθηίςζδ 

ημο είδμοξ ημοξ. Δπίζδξ είκαζ ακεεηηζηά απέκακηζ ζηζξ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ ηςκ 

γζγακίςκ, επενχκ ηαζ αζεεκεζχκ δζυηζ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα πνμζανιυγμκηαζ ηαζ 

ιπμνμφκ κα ηαθθζενβδεμφκ ζε πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ πμο πανμοζζάγμοκ λδναζία 

ηαζ ζε εδάθδ ιε παναπθήζζεξ ιε ημκ αζυημπμ ζημκ μπμίμ αοημθφμκηαζ, δζυηζ έπμοκ 

πνμζανιμζηζηυηδηα ηαζ ακηαβςκζζηζηυηδηα έκακηζ ηςκ άθθςκ θοηχκ (Κμοηζυξ, 

2006). 

Όζμκ αθμνά ηδ νίβακδ ηαζ ημ ηζάζ ημο αμοκμφ είκαζ δζαδεδμιέκα ζηδκ 

Δονχπδ ηαζ ζε άθθεξ δπείνμοξ βζα ηδκ ςθεθζιυηδηα ημοξ ζηδκ δζαηνμθζηή αλία ημο 

ακενχπζκμο μνβακζζιμφ (Κμοηζυξ, 2006). Ωξ ηαθθζενβήζζια είδδ είκαζ πνμζζηά ηαζ 

πνμζανιυγμκηαζ ιε εοημθία ζε πμζηίθα εζδχκ εδάθδ, ζε δζάθμνεξ πενζααθθμκηζηέξ 

ζοκεήηεξ, δεκ είκαζ απαζηδηζηά ζε κενυ ηαζ ενεπηζηά ζημζπεία, ηαεχξ είκαζ ακεεηηζηά 

ζηζξ πνμζαμθέξ απυ επενμφξ ηαζ αζεέκεζεξ (Γηυθζανδξ, 1988).  

Δίκαζ ζδιακηζηυ είκαζ κα θδθεμφκ ιέηνα πνμζηαζίαξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ 

ηδκ πνμέθεοζδ μκυιαημξ χζηε κα ακαβνάθμκηαζ ηαζ κα παναηηδνίγμκηαζ ςξ εθθδκζηά 

πνμσυκηα ιε ηυπμ πνμέθεοζδξ ηαζ πμζηζθία. Δπίζδξ πνέπεζ κα δμεμφκ ηίκδηνα ζημοξ 

ηαθθζενβδηέξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζε έηηαζδ ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ 

αφλδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ αφλδζδ ημο αβνμηζημφ εζζμδήιαημξ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά παναηδνείηαζ υηζ ημ Crocus sieberi subsp. nivalis είκαζ 

είκαζ έκα είδμξ βζα ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ ιέηνα βζα  ηδκ πνμζηαζία ημο ηαζ 

επζαάθθεηαζ κα ζοθθεπεεί πμθθαπθαζζαζηζηυ οθζηυ υπςξ ηαζ βζα ηδκ Origanum 

scabrum (βκςζηή ηαζ ςξ θαβμνίβακδ) πμο είκαζ ίδζαξ δζαηνμθζηήξ αλίαξ ιε ηδκ 
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νίβακδ ςξ πνμξ ηα αζεένζα έθαζα ηαζ ηα ζοζηαηζηά ηδξ ςξ πνμξ ηδκ ηναααηνυθδ ηαζ 

άθθεξ μοζίεξ (Heldreich et al., 1889). 

Δπζαάθθεηαζ κα θδθεμφκ δνάζεζξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ κα δζενεοκδεεί δ 

δοκαηυηδηα ηαθθζένβεζαξ ηςκ θοηχκ αοηχκ. Δπίζδξ βζα ημ  Stachys candida πνέπεζ 

κα θδθεμφκ ιέηνα πνμζηαζίαξ βζαηί είκαζ εκδδιζηυ είδμξ Σατβέημο, εκχ βζα ημ 

Stachys canascens, εηηυξ απυ ηδκ πνμζηαζία ημο, ηαθυ εα ήηακ κα δμεεί πνμζμπή 

ζηδκ ζηακυηδηά ημο κα ακαπηφζζεηαζ ζε εδάθδ ιε έθθεζρδ οβναζίαξ.  

Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ Teucrium aroanium ημ μπμίμ είκαζ ηαζ αοηυ εκδδιζηυ 

είδμξ Σατβέημο πμο πνμζανιυγεηαζ εφημθα ηαζ ηαθθζενβείηαζ ςξ ηαθθςπζζηζηυ θοηυ, 

ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ εα πνεζαζημφκ ηαζ βζα αοηυ ιέηνα πνμζηαζίαξ, εκχ ζδζαίηενδ 

πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ηαζ ζημ Nepeta camphorate ημ μπμίμ απεζθείηαζ ηονίςξ απυ 

ηζξ δαζζηέξ πονηαβζέξ.  

Σέθμξ δ Micromeria Taygetea είκαζ απεζθμφιεκμ είδμξ δεκ έπμοκ θδθεεί 

ηαευθμο ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαζ αοηή ηδ ζηζβιή μ ανζειυξ ηςκ αηυιςκ ημο δεκ 

λεπενκάεζ ηα 100 άημια.  

Υνεζάγεηαζ άιεζα ιένζικα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο είδμοξ αοημφ απυ ημοξ 

ανιυδζμοξ θμνείξ. Καθυ εα είκαζ ηα εκδδιζηά είδδ κα ζοθθέβμκηαζ ηαζ κα 

ημπμεεημφκηαζ ζε ηνάπεγεξ βεκεηζημφ οθζημφ ή άθθα ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα έηζζ χζηε 

κα ελαζθαθίγεηαζ δ ακαπαναβςβή ηςκ εζδχκ αοηχκ, κα ηαηαηάζζμκηαζ ζε ηαηδβμνίεξ 

βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημοξ, υπςξ αοηά πμο είκαζ βζα ηδκ δζαηνμθή ημο ακενχπμο ηαζ 

αοηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηαθθςπζζηζηά είδδ.    
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