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Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 



Τι είναι αρωματικά φυτά; 
Αρωματικά φυτά ον0μάζονται τα φυτά 
από τα οποία με διάφορες μεθόδους 
παίρνουμε τα αιθέρια έλαια. Έχουν σαν 
κοινό τους γνώρισμα την 
περιεκτικότητά τους σε αιθέρια έλαια 
τα οποία χρησιμοποιούμε στη                              
Φαρμακευτική , Κοσμετολογία κ.ά. 



π 

 

Ποιούς παράγοντες να πάρω 
υπόψη για την επιλογή της 

καλλιέργειας των αρωματικών 
φυτών; 



-Διερεύνηση αγοράς. 

-Κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες. 

-Αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών.... 

-Επάρκεια υδάτινων πόρων. 

-Χρησιμοποίηση κατάλληλου 
πολλαπλασιαστικού  υλικού 

-Ζήτηση  φυτικών υλικών βιολογικής 
καλλιέργειας .                             



Φυτά ετήσιας                   

Καλλιέργειας: 

Βασιλικός 

Χαμομήλι  

Βασιλικός                                    

                                      

                                      

Φυτά πολυετούς 
καλλιέργειας: 
ρίγανη 
μελισσόχορτο 
μέντα 
θυμάρι 
λεβάντα 
φασκόμηλο 
δενδρολίβανο 



Πώς θα γίνω ανταγωνιστικός; 
 

- όταν εφαρμόζω την συμβολαιακή γεωργία – 
συμμετέχω σε ομάδες παραγωγών – 
εμπορεύομαι και προωθώ τα προϊόντα μου 
από αρωματικά φυτά στις αγορές του 
εσωτερικού και εξωτερικού – δημιουργώ 
μικρή ή μεγάλη μεταποιητική μονάδα που 
εξειδικεύεται: 



Στην επεξεργασία, μεταποίηση, 
τυποποίηση, συσκευασία 

Παραγωγή αιθέριων ελαίων, 
εκχυλίσματα 

Παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας ( καλλυντικά, φάρμακα, 

συμπληρώματα διατροφής.. ). 



 

Ζ ητήσαμε τη συνεργασία της κ. Αθηνάς Σαμαρά  με σπουδές 
στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό, με πτυχίο βοηθού Φαρμακοποιού 

και νυν καλλιεργητή αρωματικών φυτών  στον τόπο της, το     
                                             Βελβεντό. 



 
- παιδιά! Πιάστε το σκοινί, κλείστε τα μάτια 
και προσπαθείστε να συντονιστείτε μεταξύ 
σας ώστε να δημιουργήσετε έναν κύκλο. 
- εύκολοοο! 
- ωραία! Τώρα να σχηματίσετε τετράγωνο.. 
 - κάτι δεν πήγε καλά στον συντονισμό! 
 



 

 Ορίζουμε έναν 
συντονιστή, 
εφαρμόζουμε τις 
οδηγίες, 
πειθαρχούμε,συνεργαζ
όμαστε, 
αλληλοβοηθιόμαστε 
και καταφέρνουμε να 
σχηματίσουμε το 
τετράγωνο, χωρίς να 
βλέπουμε.... 
Δυσκολευτήκαμε λίγο 
- μ΄αυτόν τον τρόπο 
θα πρέπει να 
συνεργαστούμε στην 
επιχείρησή μας ! 
Ένα τμήμα της να μη 
συνεργαστεί θα 
υπάρξει πρόβλημα. 
Είναι αλυσίδα! 





Πολλαπλασιαστικό υλικό 
Μεταφυτεύσεις 

- Ποιό είδος θα      
καλλιεργήσει τι; 
Πότε;  πώς; 

- Ριζώματα, σπόρους, 
έρριζα φυτάρια. 

- Εποχή φύτευσης         
(φθινόπωρο, Άνοιξη) 

- Αποστάσεις μεταξύ 
των φυτών. 

 



 
 



Προετοιμασία εδάφους 

  





  Καλλιέργεια 

Πότε και  πώς θα χρησιμοποιήσει το 
φρεζάρισμα; 
Αν και πότε θα χρησιμοποιήσει 
εδαφοκάλυψη. 
Βιολογική καλλιέργεια ή συμβατική; 
Ξηρική καλλιέργεια. 
Σύστημα στάγδην άρδευσης. 

 



Εμπλουτίζουμε το χώμα με νέο πιο πλούσιο σε 
θρεπτικά συστατικά 



   συγκομιδή 

  -  Πριν την  ανθοφορία 
  -  Μετά  τηνανθοφορία 
  -   Στο τέλος της ανθοφορίας 
  -   Συγκομιδή με μηχανή 



ΞΉΡΑΞΉΡΑΝΣΗ 

 

-  Ξήρανση 
 

-- Ξήρανση στη σκιά, στο χωράφι 
-- Μηχανική ξήρανση 
-- Διαφορετικές θερμοκρασίες ανά 
είδος 
-- Έλεγχος υγρασίας 



 Απόσταξη 

 
- Συνεργασία με 

αποστακτική 
μονάδα. 

- Έλεγχος 
ποιότητας. 

- Αναλογία  νωπού  - 
ξηρού φυτικού 
υλικού 

   σε αιθέριο έλαιο.  



   διάθεση 

   

   *  Νωπά 

  *  Ξηρά 

  *  Αιθέρια έλαια 

  *  Εκχυλίσματα 



Ξεχώρισμα φύλλων ξερής μέντας 

 



  τυποποίηση 

  

 -  Χύδην  προϊόντα.      

 -  Επώνυμα προϊόντα με ετικέτα.   



 εκχύλισμα και αποξηραμένη μέντα 
mentha  piperita 

 



    εμπορία  

 

 

 

 

 - Χονδρική πώληση χύμα προϊόντος.    

 - Χονδρική πώληση συσκευασμένου          
προϊόντος.    

  - Λιανική πώληση.   

  - Ηλεκτρονικό εμπόριο. 



 

 - 
 
 
 
 
  
 
 
 
ώρα για τσάι παιδιά! Ελάτε να γευτείτε τη 
σοδιά μου!  Αθηνά Σαμαρά, καλλιεργητής αρωματικών φυτών, 

  σύμβουλος και συνεργάτης μας στο πρόγραμμά μας. 



Καλή σοδιά! Καλές αγορές! 

 



οι αρωματικές μας 
καλλιέργειες στην αυλή του 

σχολείου μας. 
 

 Όνομα επιχείρησης: 
ηδύοσμον    

 
Ευχαριστούμε την κ. Αθηνά 
Σαμαρά και τον κ. Κώστα 
Κουρτέλη για την πολύτιμη 
βοήθειά τους. 
 
Συνεργαζόμενος καθηγητής: 
Μπγιάλας Νίκος, ΠΕ 17.07 
 
 

 


