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Χρήσεις και αξιοποίηση των αρωματικών 
φαρμακευτικών φυτών στη βιομηχανία
Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, εκτός από τις γνωστές 

χρήσεις τους στη μαγειρική, ως αρτυματικά φυτά ή για την πα-
ρασκευή αφεψημάτων, θεωρούνται παγκοσμίως ως βιομηχανι-
κές καλλιέργειες (industrial crops), καθόσον τα προϊόντα τους 
προορίζονται και αξιοποιούνται σε σημαντικούς βιομηχανικούς 
κλάδους, όπως φαρμάκων, αρωμάτων, καλλυντικών, τροφίμων, 
χρωστικών, φυτοπροστατευτικών και χημικών προϊόντων υψη-
λής προστιθέμενης αξίας (fine chemicals). H αναφορά σε αυτά 
ως Medicinal and Aromatic Plants (MAPs), συνδέεται πρωτί-
στως με τις φαρμακευτικές ιδιότητες των φυτών αυτών και τη 
χρήση τους στη θεραπευτική, από την αρχαιότητα ακόμη, ενώ 
είναι γνωστά επίσης και ως φυτά με χρήσεις στην κοσμητολογία 
και τα αρώματα (cosmetic, perfum plants). Με την έννοια αυτή 
τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά καλλιεργούνται και αξιοποι-
ούνται για τα συστατικά που περιέχουν (δευτερογενείς μεταβο-
λίτες) και προορίζονται σε μεγάλο βαθμό για την παραγωγή non 
food products. Ενώ παγκοσμίως οι αντίστοιχες καλλιεργούμε-
νες εκτάσεις είναι πολύ μικρές σε σχέση με άλλες καλλιέργειες, 
όπως επίσης και το αντίστοιχο παγκόσμιο εμπόριο, εντούτοις, τα 
αρωματικά φαρμακευτικά φυτά έχουν πολύ υψηλότερες τιμές, 
καθώς και αντίστοιχη υψηλή προστιθέμενη αξία, συχνά δε ανα-
φέρονται ως specialist minor crops. 

Οι κλάδοι με τα σημαντικότερα βιομηχανικά προϊόντα που πα-
ραλαμβάνονται από τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά είναι:

• Αιθέρια έλαια - αρωματικές ύλες
Τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται ως αρωματικά συστατι-

κά στη βιομηχανία τροφίμων – ποτών, αρωμάτων, καλλυντικών, 
προϊόντων προσωπικής υγιεινής κ.λπ. ή λόγω της βιοδραστικό-
τητάς τους σε φαρμακευτικά σκευάσματα (π.χ. αντιμικροβιακή 
δράση), στην αρωματοθεραπεία κ.ά. Για καλλιέργειες αρωματι-
κών φυτών, με προορισμό την παραγωγή αιθέριων ελαίων, πρέ-
πει η καλλιέργεια, συγκομιδή και η επεξεργασία να είναι πλήρως 
μηχανοποιημένες, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τις χώρες 
με μικρό κόστος παραγωγής. 

• Φαρμακευτικά προϊόντα 
Πρόκειται είτε για φάρμακα που έχουν ως βασικά συστατικά 

ενώσεις φυσικής προέλευσης προερχόμενες από φαρμακευτικά 
φυτά, είτε τα τελευταία χρησιμοποιούνται για την ημισυνθετι-
κή παραγωγή φαρμάκων, είτε για φυτοθεραπευτικά προϊόντα 
(Herbal medicines). Τα τελευταία είναι φαρμακευτικά σκευάσμα-
τα διαφόρων φαρμακοτεχνικών μορφών, που περιέχουν φαρμα-
κολογικά δραστικά συστατικά, προερχόμενα από ένα ή περισσό-
τερα φυτά, με τη μορφή εκχυλισμάτων και είναι τιτλοδοτημένα 
ως προς τα δραστικά συστατικά που περιέχουν. Η καλλιέργεια με 
στόχο την παραγωγή πρώτων υλών για χρήση σε φαρμακευτικά 
προϊόντα γίνεται κυρίως με συμβολαιακό τρόπο από τις φαρμα-
κευτικές εταιρείες. Έτσι εξασφαλίζεται η αξιόπιστη και σταθερή 
απορρόφηση του προϊόντος, το οποίο πρέπει να έχει σταθερά 
χαρακτηριστικά ως προς τα δραστικά του συστατικά και υπό-
κειται σε αυστηρούς ελέγχους, σε όλα τα στάδια παραγωγής. 
Για τον λόγο αυτό, καλλιεργούνται συγκεκριμένες ποικιλίες ή 
επιλεγμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. To ίδιο ισχύει και για την 
παραγωγή πρώτων υλών για τα καλλυντικά.
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• Καλλυντικά 
Οι σύγχρονες τάσεις για τη χρήση φυσικών και βιολογικών 

προϊόντων, έχουν ως αποτέλεσμα την έρευνα και αξιοποίηση μιας 
μεγάλης ποικιλίας συστατικών φυσικής–φυτικής προέλευσης σε 
καλλυντικά σκευάσματα. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν για τη βιομηχανία καλλυντικών τα cosmeceuticals 
(συνδυασμός των λέξεων cosmetic και pharmaceuticals), τα 
οποία είναι προϊόντα που περιέχουν ένα ή περισσότερα βιο-
δραστικά συστατικά, που μπορεί να προάγουν την υγεία και την 
ομορφιά.

• Φυτοπροστατευτικά μέσα και προϊόντα για ζωο-
τροφές

Πολλά προϊόντα φυσικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων και 
αιθέρια έλαια, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών 
των καλλιεργειών, τη συντήρηση αποθηκευμένων γεωργικών 
προϊόντων, ως εντομοαπωθητικά κ.ά. Επίσης, τις τελευταίες δε-
καετίες φυσικά συστατικά και αιθέρια έλαια βρίσκουν εφαρμο-
γές στη διατροφή των ζώων, θεωρούμενα ως φυσικές εναλλα-
κτικές λύσεις, αντί της χρήσης των αντιβιοτικών ως αυξητικών 
παραγόντων.

• Βιομηχανία Τροφίμων
Αρτύματα, μπαχαρικά και αφεψήματα παρουσιάζουν αυξημένη 

ζήτηση λόγω της παγκοσμιοποίησης και των ethnic τροφίμων, 
την προτίμηση σε αρτύματα και βότανα ως φυσικά προϊόντα, 
αλλά και του υγιεινού τρόπου ζωής που υιοθετείται από πολλούς 
καταναλωτές. Επιπλέον, πολλά συστατικά, προερχόμενα από 
αρωματικά φυτά, χρησιμοποιούνται ως φυσικά συντηρητικά και 
αντιοξειδωτικά σε συσκευασμένα τρόφιμα και ανήκουν κυρίως 
στην κατηγορία των φαινολικών οξέων, φλαβονοειδών, διτερπε-
νίων κ.ά. Τα εκχυλίσματα δενδρολίβανου για παράδειγμα, έχουν 
χαρακτηριστεί από τον οργανισμό EFSA ως ασφαλή πρόσθετα 
τροφίμων, με αντιοξειδωτική δράση. 

Προέλευση του φυτικού υλικού
Η αγορά των προϊόντων με βάση τα αρωματικά φαρμακευτικά 

φυτά είναι ταχέως αναπτυσσόμενη, με την Ευρώπη να διατηρεί 
κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο αρωματικών φαρμακευ-
τικών φυτών. Από τα 2.000 είδη που κυκλοφορούν στην ευρω-
παϊκή αγορά, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από συλλογές 
από αυτοφυή φυτά, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις 
την απώλεια της βιοποικιλότητας, τη συρρίκνωση των φυσικών 
πληθυσμών ή και τον κίνδυνο για την εξαφάνιση ορισμένων 
ειδών λόγω της αλόγιστης συλλογής τους. Άλλα σοβαρά μει-
ονεκτήματα από τη συλλογή αυτοφυών φυτών είναι οι πιθανές 
προσμίξεις με άλλα φυτικά είδη, που μπορεί να περιέχουν τοξι-
κές ουσίες, καθώς και η ανεπαρκής ή και λανθασμένη ορισμένες 
φορές βοτανική ταυτοποίηση. Η καλλιέργεια είναι κατ’ αρχήν 
ένας τρόπος διατήρησης και προστασίας των φυσικών πληθυ-
σμών αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, ιδιαίτερα αυτών με 
μεγάλη εμπορική ζήτηση. Επιπλέον, με την καλλιέργεια διασφα-
λίζεται η σταθερή παραγωγή και απόδοση σε ένα λίγο ως πολύ 
ελεγχόμενο περιβάλλον και κυρίως η σταθερότητα της ποιότη-
τας από χρονιά σε χρονιά, συγκομιδή σε συγκομιδή κ.λπ. Επι-
πλέον, η παγκόσμια τάση σήμερα είναι για μεγαλύτερη αναλογία 
των καλλιεργούμενων ειδών, και ειδικά για φαρμακευτική χρήση 
προτιμώνται τα καλλιεργούμενα φυτά, διότι μπορεί να ελεγχθεί 
ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής και έτσι επιτυγχάνεται η συμ-
μόρφωση με ποιοτικά πρότυπα και προδιαγραφές. 

Τι να καλλιεργήσω; 
Πριν από οποιαδήποτε εμπλοκή-επαγγελματική ενασχόληση 

με το αντικείμενο των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών θεω-
ρείται απαραίτητη η διερεύνηση της αγοράς αυτών των φυτικών 
προϊόντων. Είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων σε 
ποιον τομέα της αγοράς θα απευθυνθούν τα παραγόμενα φυτικά 
υλικά (αρτύματα, φαρμακευτικά προϊόντα, βιομηχανία τροφίμων, 
καλλυντικών, αιθερίων ελαίων κ.ά.), και να εκτιμηθεί κατά το δυ-
νατόν η κλίμακα της παραγωγής. Βασικό κριτήριο επιλογής των 
καλλιεργούμενων ειδών είναι η καταλληλότητα των εδαφικών/
κλιματικών συνθηκών στην περιοχή της καλλιέργειας, αλλά και 
τα διαθέσιμα καλλιεργητικά μέσα, τα μηχανήματα συγκομιδής 
κ.λπ. Επιπλέον, χρειάζεται να γίνει εξαρχής μια σφαιρική προσέγ-
γιση ως προς την αξιοποίηση, αλλά και το κόστος παραγωγής, 
ειδικότερα ως προς την περαιτέρω επεξεργασία και μεταποίηση, 
γεγονός που προσθέτει υπεραξία στο τελικό προϊόν. Το τελευ-
ταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 
την επιλογή των φυτικών ειδών που θα εγκατασταθούν. Ανά-
λογα με την αγορά για την οποία προορίζεται το τελικό προϊόν, 
ισχύουν ανάλογες προδιαγραφές και εφαρμόζονται αντίστοιχοι 
κανονισμοί και πρότυπα ποιότητας. Επομένως, το παραγόμενο 
φυτικό προϊόν μιας καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών 
φυτών, πρέπει να έχει ανάλογες προδιαγραφές και συμφωνία 
με πρότυπα. 

Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πρωταρχικής σημασίας η επιλογή του 
κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια. 
Μόνο με γενετικό υλικό γνωστής και σταθερής ποιότητας μπο-
ρεί να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή θα έχει την προβλεπόμενη 
απόδοση και θα συμφωνεί με τα ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά 
τα δραστικά συστατικά, αλλά μπορεί να γίνει και εκτίμηση της 
βιωσιμότητας και οικονομικότητας της καλλιέργειας.

Η Ελλάδα έχει εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα σε αρω-
ματικά φαρμακευτικά φυτά, πολλά εκ των οποίων είναι ενδη-
μικά, ενώ ορισμένα είναι απειλούμενα προς εξαφάνιση. Αρκετά 
από αυτά απαντώνται σε μεγάλο αριθμό διαφορετικών taxa, 
αλλά και χημειότυπους. Οι φυσικοί πληθυσμοί εμφανίζουν με-
γάλη φαινοτυπική καθώς και χημειοτυπική παραλλακτικότητα. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου το ίδιο είδος που φύεται 
σε διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές έχει διαφορετική χημική 
σύσταση, με αποτέλεσμα η πλούσια βιοποικιλότητα των αρωμα-
τικών φαρμακευτικών φυτών να αντικατοπτρίζεται σε αντίστοιχη 
χημειοποικιλότητα των βιοδραστικών συστατικών τους.

Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και η 
συμβολή τους στην πρωτογενή παραγωγή

Σύμφωνα με τις αρχές Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (Good 
Agricultural Practices), η τυποποιημένη ποιότητα μπορεί να 
προέλθει από γνωστής σύστασης γενετικό υλικό και κάτω από 
ελεγχόμενες συνθήκες, οι οποίες εξασφαλίζονται με την καλλι-
έργεια. Η έρευνα και ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 
επιτυχία και παραγωγικότητα της καλλιέργειας των αρωματικών 
φαρμακευτικών ειδών. Ειδικότερα, η έρευνα για την εισαγωγή 
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στην καλλιέργεια αυτοφυών ειδών (domestication), είναι μια 
μακρά διαδικασία, που ξεκινά από τους αυτοφυείς πληθυσμούς 
και οι σχετικές στρατηγικές επικεντρώνονται σε μελέτες σχετικά 
με τις απαιτούμενες οικοφυσιολογικές παραμέτρους, τη χημική 
και γενετική σύσταση, καθώς και την εκτίμηση του παραγωγικού 
δυναμικού για τον επιλεγμένο πληθυσμό. Τα κύρια ερευνητικά 
αντικείμενα εστιάζονται σε:
I. Μελέτες σχετικά με τις βέλτιστες οικολογικές συνθήκες 

ανάπτυξης των φυτών. Ειδικότερα, η σύσταση του εδά-
φους, θερμοκρασία, φως, βροχοπτώσεις και γενικά το μι-
κροκλίμα της περιοχής, πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
καλλιέργεια των ειδών που θα επιλεγούν.

II. Αγροτεχνολογικά θέματα, όπως η βελτιστοποίηση των με-
θόδων αναπαραγωγής (εγγενούς και αγενούς), οι καλλιερ-
γητικές φροντίδες και οι χειρισμοί: θρέψη, άρδευση, έλεγ-
χος ζιζανίων και φυτοπροστασία. 

Βιολογική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 
- Πείραμα αξιολόγησης 3 υλικών εδαφοκάλυψης στο τανάτσετο 
(Tanacetum parthenium) και τον βασιλικό (Ocimum basilicum) 

III. Οι επιλογές και η γενετική βελτίωση μπορεί να επιταχύ-
νουν τη διαδικασία εισαγωγής ενός νέου είδους στην καλ-
λιέργεια και στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων φυτών. Βασικά κρι-
τήρια της βελτιωτικής διαδικασίας και των επιλογών είναι 
χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν τελικά στην αποδοτικό-
τητα/οικονομικά οφέλη της καλλιέργειας και είναι τόσο πο-
σοτικά όσο και ποιοτικά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΑ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Αγρονομικά χαρακτηρι-
στικά

 � Επιθυμητή ανάπτυξη και 
σχήμα του φυτού 

 � Αναλογία οργάνων στα 
φυτά, που είναι αξιοποιή-
σιμα εμπορικά 

 � Oμοιογένεια 
 � Απόδοση σε βιομάζα
 � Ανθεκτικότητα σε αβιοτι-

κές και βιοτικές καταπονή-
σεις (εχθροί και ασθένειες)

Φυτοχημική σύσταση 
(βιοδραστικά συστατικά)

 � αυξημένες αποδόσεις σε 
επιθυμητά συστατικά 

 � μειωμένες σε ανεπιθύμητα 
= ασφάλεια

Τεχνολογικά χαρακτηρι-
στικά 

 � Κυρίως μορφολογικά που 
συνεισφέρουν στη βελτι-
στοποίηση της μετασυλλε-
κτικής επεξεργασίας

Βελτιωτική εργασία στην ελληνική ρίγανη για υψηλή απόδοση σε 
βιομάζα, αιθέριο έλαιο και καρβακρόλη. Η δημοσιευμένη εργασία 
αναφέρεται ως προτεινόμενο άρθρο στον ιστότοπο του ECPGR/ 
Medicinal and Aromatic Plants Working Group (Sarrou Ε. et al. 2017) 

Η εκτεταμένη χημειοποικιλότητα των αυτοφυών αρωματικών 
φαρμακευτικών φυτών αξιοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για τη 
βελτίωσή τους. Βασικές προϋποθέσεις κάθε προγράμματος βελ-
τίωσης είναι ο προσδιορισμός της φαινοτυπικής παραλλακτικό-
τητας και άλλων δεικτών, κυρίως φυτοχημικών, των αυτοφυών 
πληθυσμών, και για τον λόγο αυτό η ατομική ή μαζική επιλογή, 
είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθοδοι κλασικής βελτίωσης 
των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Η συνηθέστερη μέθο-
δος, που εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα προγράμματα βελτίωσης, 
βασίζεται στη συλλογή αυτοφυών πληθυσμών από διαφορετικές 
περιοχές και τη μελέτη των φαινοτυπικών, παραγωγικών και χημι-
κών χαρακτηριστικών τους, στις ίδιες οικολογικές συνθήκες. Ανά-
λογα με τον εκάστοτε σκοπό της βελτίωσης (π.χ. ανασυνδυασμός 
του αρχικού πληθυσμού, σταθεροποίηση και δημιουργία κλώνων, 
δημιουργία καθαρής σειράς ή υβριδίων, inbreeding depression 
κ.λπ.), χρησιμοποιούνται ο αγενής ή/ και ο εγγενής τρόπος ανα-
παραγωγής.

Βελτιωτική εργασία στο χαμομήλι: Χρήση ελληνικών φυσικών 
πληθυσμών χαμομηλιού (Matricaria chamomilla) ως υλικά 
εκκίνησης σε βελτιωτικά προγράμματα.

Σήμερα οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας και η χρήση σύγ-
χρονων -ομικών τεχνολογιών (genomics, transcriptomics, 
metabolomics), βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στον χαρακτηρισμό 
(γενετικό, βιοχημικό), την αξιολόγηση και την επιλογή κατάλ-
ληλου γενετικού υλικού, με σταθερά μορφολογικά και ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά (δραστικές ουσίες) για καλλιέργεια. Η επιλογή, 
βασιζόμενη σε γενετικούς – μοριακούς δείκτες είναι μια επέκτα-
ση της κλασικής βελτίωσης. 

Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας για την παραγωγή προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας

Επιπλέον, η ραγδαία εξέλιξη νέων τεχνικών (next generation 
sequencing) συμβάλλουν στη βαθύτερη μελέτη και κατανόηση 
του τρόπου με τον οποίο σχηματίζονται και συσσωρεύονται οι 
δραστικές ουσίες στα όργανα των αρωματικών φαρμακευτικών 
φυτών (π.χ. τα γονίδια που ελέγχουν τη βιοσύνθεση κάθε ουσίας). 
Έτσι, η συνδυασμένη χρήση της μεταβολομικής (metabolomic 
analysis) και της μεταγραφομικής (RNA sequencing) μπορεί να 
προάγει την προχωρημένη βελτίωση των ειδών, επισημαίνοντας 
γενότυπους με υπέρτερα επιθυμητά χαρακτηριστικά, επιταχύνο-
ντας την πολυετή διαδικασία επιλογών.

 � H πλούσια βιοποικιλότητα των αρωματικών φαρμακευτικών 
φυτών της Ελλάδας μπορεί να αξιοποιηθεί για την απόκτηση 
σταθερού γενετικού υλικού, γνωστής ποιότητας και σύστα-
σης. Οι αυτοφυείς πληθυσμοί αποτελούν σημαντική δεξαμενή 
γονιδίων, που μπορεί να αξιοποιηθεί για βελτιωτικούς σκο-
πούς, με στόχο τη δημιουργία βελτιωμένου γενετικού υλικού.

 � Για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των φυτογενετι-
κών πόρων είναι απαραίτητη η μελέτη, χαρακτηρισμός και 
προστασία της βιοποικιλότητας των αρωματικών φαρμακευ-
τικών φυτών.

 � Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται νέοι γενότυποι εντός των 
αυτοφυών πληθυσμών ή των τοπικών ποικιλιών, κατάλληλοι 
για ανάπτυξη βελτιωμένων ή νέων ποικιλιών για γεωργική 
παραγωγή.

 � Γίνεται δυνατή η εισαγωγή στην καλλιέργεια νέων ειδών, με 
στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή/ και νέων βιο-
δραστικών ενώσεων. 

Εισαγωγή στην καλλιέργεια ειδών σιδερίτη

Η ποιότητα των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών 
και η σημασία του πολλαπλασιαστικού υλικού

Η ζήτηση, εμπορία και γενικά η αξιοποίηση των αρωματικών 
φαρμακευτικών φυτών από τους διάφορους τομείς καθορίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητά τους. 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών που πρέπει 
να έχουν τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και εξαρτάται κυρί-
ως από το γενετικό υλικό /ή ποικιλία, τις καλλιεργητικές πρακτι-
κές, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και τους μετασυλλεκτικούς 
χειρισμούς (επεξεργασία, μεταποίηση). Στην Ελλάδα σήμερα 
το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιείται για την καλ-
λιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, προέρχεται 
συνήθως από φυτώρια, τα οποία είτε έχουν προμηθευτεί σπό-
ρους από το εξωτερικό ή από αυτοφυή φυτά. Γενικά, το εγχώ-
ριο πολλαπλασιαστικό υλικό, εγγενές ή αγενές από τα φυτώρια, 
ή άλλες πηγές, προέρχεται από πληθυσμούς, τις περισσότερες 
φορές χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση ή επιλογές, ενώ σε ορι-
σμένες περιπτώσεις φέρει λανθασμένη ταυτότητα, ακόμη και ως 
προς το βοτανικό είδος. Σε ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα φαί-
νεται ότι εξελίσσεται επίσης η ανεξέλεγκτη διακίνηση γενετικού 
υλικού ενδημικών φυτών τόσο στο διεθνές εμπόριο, όσο και η 
καλλιέργεια αυτών σε περιοχές της Ελλάδας, διαφορετικές από 
τους φυσικούς τους οικοτόπους, με σημαντικό κίνδυνο διάβρω-
σης των τοπικών φυσικών πληθυσμών. 

Το πρόβλημα της έλλειψης παραγωγής και διάθεσης τυποποιη-
μένου πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών αρωματικών - φαρ-
μακευτικών φυτών έχει κύρια δύο διαστάσεις: τη μη αξιοποίηση 
του αυτοφυούς γενετικού υλικού ως αρχικού υλικού για τη δημι-
ουργία βελτιωμένων γενοτύπων και την εν συνεχεία αναπαραγωγή 
και αξιοποίηση του σπόρου του βελτιωτού, ή των μητρικών φυτών, 
από κατάλληλους φορείς – δημόσιους ή ιδιωτικούς που θα διαθέ-
τουν το εν λόγω ταυτοποιημένο και πιστοποιημένο Πολλαπλασια-
στικό Υλικό. Η τυποποίηση του γενετικού υλικού είναι βασική προ-
ϋπόθεση αφενός για την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων, 
καθώς και για την συμφωνία με τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ιχνηλασιμότητα των πρώτων υλών, 
η τήρηση αρχείων και η συμμόρφωση με αρχές Ορθών Γεωρ-
γικών Πρακτικών (GAPs) και Ορθών Πρακτικών Μεταποίησης 
(GMP-Good Manufacturing Practices), καθίστανται όλο και πιο 
απαραίτητες και οι περισσότερες εταιρείες φαρμακευτικών προ-
ϊόντων και καλλυντικών το απαιτούν. Με αυτόν τον τρόπο δια-
σφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια.

Όπως έχει διαπιστωθεί και στο Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης 
για την Καλλιέργεια, Επεξεργασία και Εμπορία των Αρωματι-
κών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο 
μειονέκτημα σήμερα για τις εξαγωγές ελληνικών αρωματικών 
φαρμακευτικών φυτών (που είναι και η κύρια οδός απορρόφη-
σης των προϊόντων), είναι οι μικρές εκτάσεις των καλλιεργειών 
τους και συνεπώς μικρές και οι προσφερόμενες ποσότητες στο 
διεθνές εμπόριο. Η επέκταση των καλλιεργειών, για να είναι βιώ-
σιμο το αποτέλεσμα, πρέπει να γίνει με ορθολογικό τρόπο και με 
εξαρχής προσανατολισμό στις αγορές, ή/και τις αντίστοιχες βιο-
μηχανίες που χρησιμοποιούν αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και 
αιθέρια έλαια στα παραγόμενα προϊόντα τους, με κύριο γνώμονα 
την υψηλή ποιότητα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η πλούσια 
βιοποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας, μπορεί να αξιοποιηθεί 
με αειφορικό τρόπο και η συμβολή της έρευνας, από διάφο-
ρους επιστημονικούς τομείς, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 
στην παραγωγή πιστοποιημένου γενετικού υλικού και προϊόντων 
Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας. 
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