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ΠΡΟΛΟΓΟ
ΣαΝ αλπηα δεΪΝ φυ ΪΝ απκ ζκτθΝ ηδαΝ κηΪ αΝ φυ υθΝ πκυΝ παλκυ δΪακυθΝ δ δαέ λκΝ
θ δαφΫλκθΝσξδΝησθκΝΰδαΝ βθΝαδ γβ δεάΝ κυμΝαιέαΝπμΝφυ ΪΝεβπκ ξθέαμΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ
βΝ ξλά βΝ κυμΝ βθΝ πλαε δεάΝ δα λδεάΝ εαδΝ βΝ ηαΰ δλδεάέΝ παδ κτθΝ ΫθαΝ δ δαέ λκΝ
π λδίΪζζκθΝαθΪπ υιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝ υΰε ελδηΫθ μΝεαζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝυ Ν θαΝ
απκ υ κυθΝ
Ν δεαθκπκδβ δεσΝ ίαγησΝ δμΝ δ δσ β μΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ υθάγπμΝ
εαζζδ λΰκτθ αδΝ ΝΫθαθΝίκ αθσεβπκέ Νπκυ βμΝ υθάγπμΝαθΪπ υιάΝ κυμΝ αΝεαγδ ΪΝ
δ αθδεΪΝ ΰδαΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δΪΝ κυμΝ Ν α δεκτμΝ εάπκυμ,Ν Ν φυ ηΫθαΝ υηα α άΝ κ
ηπαζεσθδ εαδΝ βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ κυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ Ν ΰζΪ λ μ,Ν Ν ααλθ δθδΫλ μ,Ν Ν
ζΪλαΝάΝαεσηαΝεαδΝ ΝίαλΫζδαέ
Ν ξυλαΝ ηαμΝ έθαδΝ ΫθαΝ δ αθδεσΝ ηΫλκμΝ ΰδαΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ αλπηα δευθφαληαε υ δευθΝ Ν φυ υθΝ εαδΝ ΫξκυθΝ εα αΰλαφ έΝ π λέπκυΝ βίίίΝ έ βΝ φυ υθΝ πκυΝ
παλΪΰκυθΝ αδγΫλδαΝ ΫζαδαέΝ ΠαλσζαΝ αυ ΪΝ βΝ ιΪπζπ βΝ βμΝ εαζζδΫλΰ δΪμ κυμ έθαδΝ
π λδκλδ ηΫθβΝ εαδΝ Ϋξ δΝ π λδ σ λκΝ κπδεάΝ βηα έαέΝ ΣαΝ πδκΝ δα κηΫθαΝ
εαζζδ λΰά δηαΝ φυ ΪΝ έθαδ κΝ γυηΪλδ,Ν βΝ λέΰαθβ,Ν βΝ ηαθ ακυλΪθα,Ν κΝ ία δζδεσμ,Ν κΝ
θ λκζέίαθκ,ΝβΝζ ίΪθ α,ΝβΝζκυραα,ΝβΝαληπαλσλδαα,ΝβΝηΫθ αΝεαδ κΝ υσ ηκμέ
Ν κηάΝ βμ παλκτ αμΝ π υξδαεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ εα ΪΝ δλΪΝ βΝ ιάμΝ :  κΝ πλυ κΝ
ηΫλκμΝκ αθαΰθυ βμ ηΫ πΝδ κλδεάμΝαθα λκηάμΝαθαεαζτπ δΝ βθΝ πκυ αδσ β αΝ κυμΝ
εαδΝ παλαγΫ κθ αδΝ κδΝ αφκεζδηα δεΫμΝ απαδ ά δμ,Ν κδΝ ευλδσ λ μΝ εαζζδ λΰβ δεΫμΝ
φλκθ έ μ,Ν κδΝ ηΫγκ κδΝ πκζζαπζα δα ηκτ,Ν κδΝ ξγλκέ-α γΫθ δ μ, βΝ φυ δεάΝ κυμΝ
αθ δη υπδ βΝεαδΝκδΝ λσπκδΝπαλα ε υάμΝεαδΝξλά βμέΝ κΝ τ λκΝηΫλκμ πλκ έθκθ αδ
κλδ ηΫθαΝ βηκφδζάΝ αλπηα δεΪΝ φυ ΪΝ η Ν γ λαπ υ δεΫμΝ δ δσ β μΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
εαζζδ λΰβγκτθΝ τεκζα
Ν π λδκλδ ηΫθκΝ α δεσ ξυλκ εαδΝ κΝ λέ κΝ ηΫλκμΝ
παλκυ δΪα αδΝΫθαμΝ υθκπ δεσμΝκ βΰσμΝυΰ έαμΝη ΝίΪ βΝ βθΝα γΫθ δαέ
ΣκΝ υηπΫλα ηαΝ βμΝ λΰα έαμ έθαδΝ ππμΝ κ εαγΫθαμΝ ηαμΝ λα δ ξθδεΪΝ ηπκλ έ κΝ
ξυλκΝ κυ θαΝ βηδκυλΰά δΝ βΝ δεάΝ κυΝπλΪ δθβΝΰπθδΪΝη Ναλπηα δεΪΝφυ ΪΝ αΝκπκέαΝ
ξΪλβΝ δμΝ ηκθα δεΫμΝ κυμΝ δ δσ β μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ έ Ν βθΝ
ηαΰ δλδεά,Ν έ Ν πμΝ αφ οάηα αΝ ΰδα βθ θέ ξυ βΝ κυ αθκ κπκδβ δεκτΝ υ άηα κμ άΝ
απζΪΝ ΰδαΝ θαΝ αθαθ υθκυθΝ βΝ δΪγ β ηαμ,Ν ίζΫπκθ ΪμΝ αΝ θαΝ η ΰαζυθκυθΝ ηΫλαΝ η Ν βΝ
ηΫλαΝΰ ηέακθ αμΝ κΝξυλκΝ υπ δΫμΝεαδΝξλυηα αέΝ
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Μ ΡΟΝ
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Ι ΓΧΓ
Παΰεκ ηέπμΝ υπΪλξκυθΝ γηίέίίίΝ έ βΝ δαφκλ δευθΝ φυ υθ,Ν ΰκέίίίΝ έ βΝ
αλπηα δευθΝεαδΝθίέίίίΝ έ βΝφαληαε υ δευθέΝ Νξζπλέ αΝ βμΝ ζζΪ αμΝαλδγη έΝπΪθπΝ
απσΝθέίίίΝ έ βΝαθυ λπθΝφυ υθΝ αΝιίίΝ έ βΝξαλαε βλέακθ αδΝπμΝ θ βηδεΪΝεαδΝηίίΝ
ΫπμΝθίίΝ έ βΝξαλαε βλέακθ αδΝπμΝαλπηα δεΪΝεαδΝφαληαε υ δεΪΝφυ ΪΝΧΠαπαθαΰδυ κυΝ
εαΝβίίΰ,ΝελκυηπάμΝΰλλκΨ. ΠκζζΪΝαπσΝ αΝ έ βΝ πθΝφυ υθΝπκυΝ θΝαθαφΫλκθ αδΝπμΝ
αλπηα δεΪΝ εαδΝ φαληαε υ δεΪΝ θΝ ΫξκυθΝ λ υθβγ έΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ φαληαε υ δεΫμΝ
δ δσ β μΝ πθΝ υ α δευθΝ κυμέ
Ν ξυλαΝ ηαμΝ Ϋξ δΝ κΝ εα ΪζζβζκΝ ιβλκγ ληδεσΝ εζέηαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ
αλπηα δευθΝφυ υθέΝ
δ,ΝβΝ ζζβθδεάΝξζπλέ αΝ έθαδΝπζκυ δσ α βΝ Ν έ β,Ναυ κφυάΝΧΝ
πκζζΪΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ πΪθδαΨΝ εαδΝ εαζζδ λΰκτη θαέΝ Ν πζ δκθσ β αΝ κυμΝ αθάε δΝ δμΝ
κδεκΰΫθ δ μΝ χpiaceae,Ν χsteraceae,Ν δamiaceae,Ν δauraceae,Ν εyrtaceae,Ν Pinaceae,Ν απσΝ
δμΝκπκέ μΝβΝπδκΝ θ δαφΫλκυ αΝηπκλ έΝ θαΝγ πλβγ έΝαυ άΝ πθΝ δamiaceaeΝΧΝάΝαζζδυμΝ
δabiataeΨ,Ν πκυΝ έθαδΝ βΝ κδεκΰΫθ δαΝ πθΝ ξ δζαθγυθΝ φυ υθ,Ν η Ν η ΰΪζβΝ βηα έαΝ βΝ
πκδσ β αΝ εαδΝ πκ σ β αΝ πθΝ αδγΫλδπθΝ ζαέπθ,Ν κυΝ ία δζδεκτ,Ν βμΝ λέΰαθβμ,Ν κυΝ
θ λκζέίαθκυ,Ν βμΝζ ίΪθ αμ,Ν βμΝηΫθ αμ,Ν βμΝηαθ ακυλΪθαμ,Ν κυΝφα εσηβζκυέ
ΣαΝ βηαθ δεσ λαΝαλπηα δεΪΝεαδΝφαληαε υ δεΪΝφυ ΪΝπκυΝεαζζδ λΰκτθ αδΝ άη λαΝ
βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝ:
1. Coriandrum sativum ΧΚκλέαθ λκμ)
2. Crocus sativus L. (Κλσεκμ)
3. Cuminum cyminum (Κτηδθκ)
4. Foeniculum vulgare (ΜΪλαγκμ)
5. Humulus lupulus L. ΧΛυεέ εκμ)
6. Laurus nobilis L. Χ Ϊφθβ)
7. Lavandula angustifolia Miller (Λ ίΪθ α)
8. Matricaria recutita L. (Υαηκηάζδ)
9. Melissa officinalis (Μ ζδ σξκλ κ)
10. Mentha spp. ΧΜΫθ α,Ν υσ ηκμ)
11. Ocimum basilicum L. ( α δζδεσμ)
12. Origanum dictamnus L. ( έε αηκμ)
13. Origanum vulgare L. (Ρέΰαθβ)
14. Pimpinella anisum L. (ΓζυεΪθδ κ)
15. Pistacia lentiscus L. (Μα έξα)
16. Salvia fruticosa Miller (Φα εσηβζκ)
17. Sideritis L.spp. (Σ ΪδΝ κυΝίκυθκτ).
 βΝ ίκ αθκζκΰέαΝ κΝ ίσ αθκΝ έθαδΝ ΫθαΝ πλΪ δθκΝ φυ σΝ ξπλέμΝ ιυζυ βΝ ηέ ξκέΝ  βθΝ
δα λδεάΝ κΝ σλκμΝ Ϋξ δΝ δ λ υθβγ έΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ κπκδκ άπκ Ν φυ σΝ εαδΝ ηΫλκμΝ κυΝ
φυ κτΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ γ λαπ υ δεσΝ ίσ αθκέΝ ΟΝ σλκμΝ
«ίσ αθκ»Ν π λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ αΝ φτεδα,Ν αΝ ζκυζκτ δα,Ν δμΝ λέα μ,Ν κυμΝ ίκζίκτμ,Ν κθΝ
φζκδσ,Ν κυμΝ πσλκυμ,Ν αΝφτζζα,Ν αΝηπαξαλδεΪΝεαδΝπκζζΪΝφλκτ αΝεαδΝζαξαθδεΪέ
ΟΝ σλκμΝ αλπηα δεΪ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ φυ ΪΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υξΪλδ βΝ κ ηάΝ ΰδαΝ κθΝ
ΪθγλππκΝ εαδΝ κδΝ ξλά δμΝ κυμΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ παλα ε υάΝ αλπηΪ πθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ
τκ ηπθΝ πλκρσθ πθέΝ Ν Ϋθ κθβΝ κ ηάΝ πθΝ αλπηα δευθΝ φυ υθΝ κφ έζ αδΝ βθΝ
παλκυ έαΝαδγΫλδπθΝ ζαέπθΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝπκζυ τθγ αΝηέΰηα αΝκλΰαθδευθΝ θυ πθΝ
Χ λπ θέπθΨΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ Ν δ δεκτμΝα θδεκτμΝ ξβηα δ ηκτμΝ έ Ν ιπ λδεΪΝ έ Ν
Ν π λδεκτμΝ δ κτμΝ κυΝ φυ κτΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ θ κπέακθ αδΝ Ν σζαΝ αΝ φυ δεΪΝ
σλΰαθαΝ άΝ Ν εΪπκδκΝ απσΝ αυ Ϊέ
δΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ λέα μΝ εαδΝ ίκζίκέΝ Χαΰΰ ζδεά,Ν
7

πδπ λσλδααΨ,ΝφζκδκέΝΧεαθΫζα,Νεα έαΨ,ΝφτζζαΝΧηαρθ αθσμ,Νηαθ ακυλΪθα,Νφα εσηβζκ,Ν
ΪφθβΨ,Ν ΪθγβΝ εαδΝ ηάηα αΝ αθγκτΝ Χζ ίΪθ α,Ν εΪππαλβ,Ν ΰαλέφαζκ,Ν ααφκλΪΨ,Ν
ΰαζαε υ δμΝξυηκέΝΧα Ϊθ δΨ,ΝεαλπκέΝΧπΪπλδεα,Ν αηΪλδθ κμ,Νζδη έα,Ν κυηΪεδΨ,Ν πσλκδΝ
άΝ π λδίζάηα αΝ πσλπθΝ ΧηΪλαγκμ,Ν πδπΫλδ,Ν εΪλ αηκ,Ν ηκ ξκεΪλυ κΝ άΝ ησ ξαθγκμΨ,Ν
δ δαέ λαΝ λκπδευθΝάΝυπκ λκπδευθΝφυ υθέΝΠκζζΫμΝφκλΫμΝ κΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝηπκλ έΝθαΝ
δαφΫλ δΝ πμΝ πλκμΝ βΝ ξβηδεάΝ κυΝ τ α βΝ η αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝ κλΰΪθπθΝ κυΝ έ δκυΝ
φυ κτΝσππμΝβΝεαθΫζαΝσπκυΝ αΝφτζζαΝ έθαδΝπζκτ δαΝ Ν υΰ θσζβ,ΝκδΝλέα μΝπζκτ δ μΝ Ν
ίκλθ σζβΝεαδΝκΝφζκδσμΝπζκτ δκμΝ ΝεδθθαηπηδεάΝαζ ή βέ
ΟΝ σλκμΝ φαληαε υ δεΪ απκ έ αδΝ αΝ φυ ΪΝ πκυΝ παλΪΰκυθΝ ξβηδεΫμΝ θυ δμΝ η Ν
γ λαπ υ δεάΝ ΰδαΝ κθΝ ΪθγλππκΝ λΪ βέΝ  αΝ π λδ σ λαΝ έ βΝ βΝ φαληαε υ δεάΝ κυμΝ
ξλά βΝπλκβΰάγβε Ν βμΝαλπηα δεάμέ
ΌζαΝ αΝ αλπηα δεΪΝ φυ ΪΝ έθαδΝ εαδΝ φαληαε υ δεΪ,Ν θυΝ σζαΝ αΝ φαληαε υ δεΪΝ θΝ
έθαδΝ αλπηα δεΪ,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ αε υζέ δ αΝ βΝ κπκέαΝ έθαδΝ φαληαε υ δεσΝ
φυ σΝαζζΪΝσξδΝαλπηα δεσέ ΣαΝαλπηα δεΪΝεαδΝφαληαε υ δεΪΝφυ ΪΝ αιδθκηκτθ αδΝ Ν
π λέπκυΝ π θάθ αΝ κδεκΰΫθ δ μΝ η Ν ευλδσ λ μΝ Χχbietaceae, Apiaceae, Asteraceae,
Geraniaceae, Lamiaceae, Labiatae, Rutaceae, Iridaceae, Rosaceae εζπέΨέ
ΟΝ σλκμΝ ηπαξαλδεΪΝ «απσΝ βθΝ κυλεδεάΝ ζΫιβΝ bahar» έθαδΝ βΝ ΰ θδεάΝ κθκηα έαΝ ΰδαΝ
πλκρσθ αΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κλδ ηΫθαΝ φυ Ϊ, ΫξκυθΝ αλπηα δεάΝ ηυλπ δΪΝ άΝ
πδεΪθ δεβΝ ΰ τ βΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βΝ ηαΰ δλδεάΝ πμΝ εαλυε τηα αέ Μπκλ έΝ θαΝ
έθαδΝφλΫ εαΝάΝαπκιβλαηΫθα,Νκζσεζβλα,Ν λδηηΫθαΝάΝαζ ηΫθα,Νο εα ηΫθαΝΧΰδαΝ βθΝ
πλκ α έαΝ απσΝ παλΪ δ αΝ εαδΝ βθΝ ικζσγλ υ βΝ ηδελκλΰαθδ ηυθΨΝ εαδΝ θαΝ ΫξκυθΝ
υπκίζβγ έΝ Ν αε δθκίκζέαέΝ ΣαΝ ηπαξαλδεΪΝ ΫξκυθΝ αυιβηΫθβΝ π λδ ε δεσ β αΝ αΝ
αεσζκυγαΝ υ α δεΪ:
αΨΝ δγΫλδαΝ Ϋζαδαέ έθαδΝ βθΝ πζ δκθσ β αΝ κυμΝ εαγαλΫμΝ αλπηα δεΫμΝ τζ μ, θυΝ Ν
εΪπκδ μΝ π λδπ υ δμΝ ΫξκυθΝ εαυ δεάΝ λΪ β ΧγυηΪλδΝ άΝ γλκτηπδΨΝ άΝ ουε δεάΝ άΝ
λκ δ δεάέ ΣκΝα σΝάΝ εαυ σΝεζέηαΝ υθκ έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ πθΝαλπηα δευθΝ ζαέπθΝ
αΝ κπκέαΝ δαζτκθ αδΝ Ν ζέπβΝ εαδΝ ΪζζαΝ ΫζαδαΝ σξδΝ σηπμΝ εαδΝ κΝ θ λσέ Γθπλέακυη Ν
π λδ σ λαΝ απσΝ ΰέηίίΝ δαφκλ δεΪΝ αδγΫλδαΝ ΫζαδαΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ αθαζυγ έΝ
π λδ σ λ μΝαπσΝΰέίίίΝξβηδεΫμΝκυ έ μΝ ΝεαγαλάΝηκλφάέ
ίΨΝΚαυ λΫμΝκυ έ μέ ΝΝπδεΪθ δεβ, εαηδΪΝφκλΪΝεαυ λά -η αζζδεάΝΰ τ βΝκφ έζ αδΝ
αΝαδγΫλδαΝΫζαδαΝΧπέξέ ΫζαδκΝ δθαπδκτΝάΝ εσλ κυΨΝάΝ αΝαζεαζκ δ άΝΧπδπ λέθβΝ κΝ
πδπΫλδ, εαοαρεέθβΝ κΝ έζδΨέ ΟδΝ εαυ λΫμΝ τζ μΝ δ υεκζτθκυθΝ η Ν βΝ δαζυ δεάΝ κυμΝ
λΪ βΝ βθΝ πΫοβΝ λκφυθΝ πκυΝ έθαδΝ ζδπαλΫμΝ εαδΝ τ π π μΝ εαδΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ
ίαε βλδκε σθαέ
ΰΨΝΠδελΫμΝκυ έ μέ πκ ζκτθ αδΝευλέπμΝαπσΝ λπΫθδαΝζαε κ αε υζέκυμΝπκυΝ βηαέθ δΝ
ππμΝ έθαδΝ ηΫθ μΝ πμΝ αεξαλυ βέ έθαδΝ υ α κ δαζυ Ϋμ, αθγ ε δεΫμΝ βθΝ γ λησ β αΝ
εαδΝπλκεαζκτθΝηΫ πΝαθ αθαεζα δευθΝΫεελδ βΝ δ ζκτ, ξκζάμΝεαδΝΰα λδευθΝυΰλυθέ
δΝ πδ αξτθκυθΝ βθΝπΫοβ,Νί ζ δυθκυθΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ πθΝ λκφυθΝεαδΝ κθυθκυθΝ
κηΪξδΝεαδΝθ υλδεσΝ τ βηαέ
Ψ
οδεΫμΝ κυ έ μέ ξκυθΝ βθΝ δ δσ β αΝ θαΝ αφκηκδυθκυθΝ πλπ έθ μ, βζα άΝ θαΝ
βηδκυλΰκτθΝ αγ λΫμΝ θυ δμΝη Νπλπ δθδεΪΝ πηα έ δαέ ΟδΝτζ μΝαυ ΫμΝΫξκυθΝ υφάΝ
ΰ τ β, έθαδΝ υ α κ δαζυ ΫμΝ εαδΝ αθγ ε δεΫμΝ βθΝ γ ληκελα έαέ Λ δ κυλΰκτθΝ πμΝ
υθ βλβ δεΪΝεαδΝαπκζυηαθ δεΪ, απκ λΫπκθ αμΝάΝ εκ υθκθ αμΝίαε άλδαέ
ΨΝΟλΰαθδεΪΝκιΫαέ Ό αθΝΝπαλΪΰκθ αδΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝφυ δεΪΝκιΫαΝφλκτ πθΝΧζ ησθδΨΝ
άΝαυηπ δεΪΝκιΫαΝΧελα έΝάΝιτ δΨέ ΝσιδθβΝΰ τ βΝ έθαδΝ θ κθσ λβΝη Να ΪΝφαΰβ Ϊέ
ΣκΝ ιδθσΝ π θ λΰ έΝ λκ δ δεΪΝ εαδΝ αθααπκΰκθβ δεΪΝ η Ν κΝ θαΝ ιαζαφλυθ δΝ εαδΝ θαΝ
κθυθ δΝ κΝ υευ δέ
αΨΝ δ αηέθ μ, ηΫ αζζα, δξθκ κδξ έαέ ηπ λδΫξκθ αδΝ Νη ΰΪζβΝπκ σ β αΝεαδ ξ σθΝ
ξπλέμΝγ ληέ μέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝ1
ΙΣΟΡΙΚ Ν Ν ΡΟΜ
ΟΝΪθγλππκμΝαπσΝαλξαδκ Ϊ πθΝξλσθπθΝαθαεαζτπ δΝ αΝηυ δεΪΝ πθΝφυ υθΝεαδΝ αΝ
ξλβ δηκπκδ έΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ κυΝ ΰθπλέακθ αμΝ δμΝ υ λΰ δεΫμΝ κυμΝ δ δσ β μέΝ ΣαΝ
αλπηα δεΪΝ εαδ φαληαε υ δεΪΝ φυ ΪΝ εα έξαθΝ εαδ εα ΫξκυθΝ ιΫξκυ αΝ γΫ βΝ αθΪη αΝ
κυμΝ πκζδ δ ηκτμΝ σζπθΝ πθΝ ζαυθΝ εδΝ σζπθΝ πθΝ πκξυθέΝ ΣαΝ πδκΝ αελδίΪΝ ζκυζκτ δαΝ
πλκ φΫλκθ αθΝ κυμΝ γ κτμΝ εαδΝ δμΝ γ ΫμΝ αθΝ γυ έαέΝ  Ν σζκΝ κθΝ εσ ηκΝ ηΫξλδΝ βθΝ
τΰξλκθβΝ πκξά,Ν δαφκλ δεΫμΝ εκυζ κτλ μΝ ΫξκυθΝ αθαεαζτο δΝ πκζζΪΝ εκδθΪΝ βη έαΝ
σππμΝ εαδΝ πκδεέζ μΝ ξλά δμΝ ΰδαΝ ίσ αθαΝ εαδΝ αδγΫλδαΝ ΫζαδαέΝ ΟδΝ ητγκδ,Ν κδΝ γλτζκδ,Ν βΝ
παλΪ κ βΝεαδΝβΝδα λδεάΝαθ δεα κπ λέακυθΝαυ ΫμΝ δμΝΰθυ δμέΝ
Ν ζ εΪθβΝ βμΝ Μ κΰ έκυΝ υπάλι Ν απσΝ δμΝ πκυ αδσ λ μΝ
έ μΝ πκζδ δ ηκτ,Ν εαδΝ
έ πμΝΰδΥΝαυ σΝ αΝφυ ΪΝ βμΝ έξαθΝ βθΝ τξβΝθαΝη ζ βγκτθΝεαδΝθαΝαιδκζκΰβγκτθΝπκζτΝ
θπλέ λαΝαπΥΝσ δΝφυ ΪΝΪζζπθΝπ λδκξυθΝ κυΝπζαθά βέΝ πσΝ βθΝαλξαέαΝ έΰυπ κΝπμΝ βθΝ
ΜδελΪΝ έαΝεαδΝαπσΝ κθΝΌηβλκΝπμΝ κυμΝαλξαέκυμΝ ζζβθ μΝ φδζκ σφκυμΝίλέ εκυη Ν
αθαφκλΫμΝ βΝ η κΰ δαεάΝ ξζπλέ αΝ εαδΝ πζάγκμΝ κδξ έπθΝ πκυΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ
αθαεα τκυθΝ βθΝ δ κλέαΝ η Ν κΝ ητγκ,Ν βθΝ δα λδεάΝ η Ν βθΝ ηαΰ έα,Ν βθΝ φτ βΝ η Ν βθΝ
ΫξθβέΝΚαθ έμΝ θΝΰθπλέα δΝπσ Ν υζζΫξγβεαθΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝίσ αθα,ΝΪΰλδαΝαπσΝ βθΝ
φτ β,ΝάΝπσ Νεαζζδ λΰάγβεαθΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪ,Νπ σ κΝαθαφκλΫμΝαπσΝ κυμΝαλξαέκυμΝ
δΰυπ έκυμΝ
έξθκυθΝ αΝ ίσ αθαΝ θαΝ υθδ κτθ αδΝ αθΝ φΪληαεαΝ εαδΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αθΝ φαΰβ σ,Ν αθΝ εαζζυθ δεΪ,Ν αθΝ αλυηα αΝ εαδΝ αθΝ ίαφΫμέ
έΰκυλαΝ βΝ δ κλέαΝ κυμΝ αλξέα δΝ η Ν δμΝ «πλπ σΰκθ μΝ φυζΫμ»,Ν σππμΝ ηαλ υλκτθΝ κδΝ
απκ αε άλ μ,Ν αΝ ηυλκ κξ έαΝ εαδΝ αΝ ΪζζαΝ αλπηα δεάμΝ ξλά βμΝ ε τβΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
Ϋλγ δΝ κΝφπμΝη Ν δμΝαθα εαφΫμέΝΟδΝπλυ μΝηαλ υλέ μΝΰδαΝξλά βΝ κυμΝΫλξκθ αδΝαπσΝ
κυμΝ πκζδ δ ηκτμΝ πθΝ
τλδπθΝ εαδΝ πθΝ κυη λέπθΝ η Ν πλυ βΝ ΰθπ άΝ ΰλαπ ά
αθαφκλΪΝ ΰδαΝ γ λαπ υ δεΪΝ φυ ΪΝ απσΝ κυμΝ ζ υ αέκυμ κΝ ββίίΝ πέΥέΝ ΟδΝ δΰτπ δκδ
εα ΫΰλαοαθΝ ΝπΪπυλκυμΝσ δΝξλβ δηκπκδκτ αθΝ αΝΫζαδαΝΰδαΝγ λαπ υ δεκτμΝ εκπκτμΝ
εαδΝ ΰδαΝ ίαζ Ϊηπ βΝ δαφσλπθΝ αυπθΝ αζζΪΝ εαδΝ πθΝ έ δπθΝ πθΝ ΦαλαυέΝ ΟδΝ ΰθυ δμΝ
αυ ΫμΝ πΫλα αθΝ κυμΝ ζζβθ μΝ εαδΝ κυμΝ ΡπηαέκυμΝ κδΝ κπκέκδΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ σζαΝ
ξ σθΝ αΝ ΰθπ ΪΝ αλπηα δεΪΝ φυ Ϊ,Ν σ κΝ ΰδαΝ αλ τηα αΝ ΧηπαξαλδεΪΨΝ πκυΝ ά αθΝ
αθαπσ πα κΝ ηάηαΝ βμΝ απάμΝ πθΝ πζκτ δπθ,Ν σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ αλπηΪ δ ηαΝ πθΝ
ελα δυθέ
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ΟΝ ζζα δεσμΝ ξυλκμΝ ζσΰπΝ βμΝ υ Ϊ πμΝ κυΝ Ϊφκυμ,Ν βμΝ φυ δεάμΝ κυΝ
δαησλφπ βμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κυΝ εζέηα σμΝ κυ,Ν δΫγ Ν πζκυ δσ α βΝ ξζπλέ αΝ απσΝ βθΝ
αλξαδσ β α,Ν η Ν βθΝ Κλά βΝ θαΝ απκ ζ έΝ ΫθαθΝ ίκ αθκζκΰδεσΝ παλΪ δ κέΝ ΟδΝ Μδθπέ μΝ
(2500-ΰζίίΝ πέΥέΨΝ ΰθυλδααθΝ δμΝ φαληαε υ δεΫμΝ εαδΝ αλπηα δεΫμΝ δ δσ β μΝ πθΝ φυ υθΝ
εαδΝ εη αζζ τκθ αθΝ βθΝ πζκτ δαΝ ίζΪ β βΝ κυΝ θβ δκτΝ ΰδαΝ βθΝ παλα ε υάΝ
αλπηΪ πθ,Ν αζκδφυθ,Ν εαζζυθ δευθΝ εαδΝ φαληΪεπθέΝ  δμΝ πάζδθ μΝ πδθαεέ μΝ ηΪζδ αΝ
βμΝΰλαηηδεάμΝ Νπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δΪφκλαΝφαληαε υ δεΪΝεαδΝαλπηα δεΪΝφυ Ϊ,ΝσππμΝ
κΝεκλέαθ λκμΝΧεσζδαθ λκΨ,ΝβΝετππ λδμ,Ν κΝ φΪεκθΝάΝαζ ζέ φαεκθΝ κυΝ δκ εκυλέ κυΝ
Χφα εκηβζδΪΨ,Ν κΝ ελέ αηκθΝ άΝ ΚλέγηκθΝ κΝ παλΪζδκθ,Ν βΝ ηα έξβΝ απσΝ βΝ λβ έθβΝ βμΝ
λ ηέθγκυ,Ν κΝφκδθέεδκθΝάΝζΪ αθκθΝαπσΝ κΝφυ σΝΚέ κμΝκΝελβ δεσμΝΧαΰλδκλκ αθδΪΝάΝ
η αισξκλ κΨέΝ πέ βμΝκδΝΜδθπέ μΝξλβ δηκπκδκτ αθΝ κθΝελσεκΝ κθΝάη λκ,Ν κθΝελέθκ,Ν
βΝ ηυλ δΪ,Ν βθΝ έλδ α,Ν βΝ ηαθ ακυλΪθα,Ν κΝ ηΪλαγκ,Ν κθΝ Ϊθβγκ,Ν κθΝ α πΪζαγκ,Ν βΝ
ΜάεπθαΝ βθΝυπθκφσλκ,Ν κθΝ τλαεαΝ κθΝφαληαε υ δεσ,Ν κθΝεΫ λκ,Ν κΝευπαλέ δ,Ν κΝ
ζαδσζα κΝ εαδΝ πκζζΪΝ ΪζζαέΝ ΟδΝ Μυεβθα κδΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ βθΝ
ετπ λβ,Ν κΝ φα εσηβζκ,Ν κΝ ετηδθκ,Ν κθΝ εκλέαθ κ,Ν βθΝ έλδ α,Ν κΝ ηΪλαγκ,Ν βΝ
ηαθ ακυλΪθα,Ν κΝ ΰζυεΪθδ κ,Ν βΝ ηυλ δΪ,Ν εαδΝ κΝ ζαδσζα κέΝ Ο ΌηβλκμΝ αθαφΫλ δΝ κΝ
θβπ θγΫμ,Νη Νφαληαεκ υθαηδεάΝ λΪ β,ΝπμΝεα υθα δεσΝεαδΝπαυ έζυπκθ,ΝεαγυμΝεαδΝ
ΫθαΝ έ κμΝΰΪααμΝβ κθκηααση θβΝ φ θ σθβΝαπσΝεαζκ λδηηΫθκΝηαζζέΝπλκίΪ κυΝΰδαΝθαΝ
π λδ Ϋθκθ αδΝ αΝ λατηα αΝ εαδ φΪληαεαΝ αθ λκφσθαΝ άΝ γυηκφγσλα,Ν βζα άΝ
βζβ βλδυ βΝ ίσ αθαΝ η Ν αΝ κπκέαΝ πΪζ δφαθΝ αΝ ίΫζβΝ άΝ βζβ βλέαααθΝ βθΝ λκφά,Ν
φΪληαεαΝ άπδαΝ άΝ κ υθάφα αΝ αΝ κπκέαΝ ά αθΝ παυ έπκθαέΝ  βθΝ Ο τ
δαΝ πέ βμΝ
αθαφΫλ αδΝππμΝβΝΚέλεβΝΫλδι ΝηΫ αΝ κΝελα έΝ πθΝ υθ λσφπθΝ κυΝΟ υ ΫαΝηααέΝη Ν
ΪζζαΝ υ α δεΪΝ εαδΝ δΪφκλαΝ εαεΪΝ ίσ αθα,Ν αΝ ζυΰλΪΝ φΪληαεα,Ν αΝ κπκέαΝ
πλκεαζκτ αθΝαηθβ έα,ΝΰδαΝθαΝ κυμΝεΪθ δΝθαΝζβ ηκθά κυθΝ βθΝπα λέ αΝ κυμ,Ν θυΝη Ν
φΪληαεκΝ Ϊζ δο Ν κυμΝ υθ λσφκυμΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ παθαφΫλ δΝ πΪζδΝ βθΝ αθγλυπδθβΝ
ηκλφάΝ κυμέ
ΟΝΘ σφλα κμΝ υΰεΫθ λπ Νσζ μΝ δμΝπ λέΝ φυ υθΝΰθυ δμΝ βμΝ πκξάμΝ κυΝ Ν τκΝ
π λδ πκτ α αΝΫλΰαΝη Ν κυμΝ έ ζκυμΝΟΠ λέΝΦυ υθΝΙ κλέαΟΝεαδΝΟΠ λέΝΦυ υθΝ δ έαδΟΝ
ΰδΝ αυ σΝ δεαέπμΝ γ πλάγβε Ν κΝ πα ΫλαμΝ βμΝ κ αθδεάμέΝ  αΝ υΰΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ σξδΝ ησθκΝ κδΝ παλα βλά δμΝ πθΝ λδακ σηπθ,Ν δα λυθΝ εαδΝ Ϋηπ δλπθΝ
αΰλκ υθ,ΝαζζΪΝεαδΝσζ μΝ κδΝ ΰθυ δμΝ πθΝ δ δευθΝ κυΝ παλα βλά πθΝ Ν ξΫ βΝη Ν βΝ
υ λΰβ δεάΝ κυμΝ λΪ βέ λξαέκδΝ υΰΰλαφ έμ,Ν σππμΝ κΝ λσ κ κμ,Ν κΝ ΙππκελΪ βμ,Ν κΝ
δκ εκυλέ βμ, κΝΓαζβθσμ εαδΝΪζζκδΝαθαφΫλκυθΝζ π κηΫλ δ μΝ Ν ξΫ βΝη Ναλυηα α,Ν
αζκδφΫμ,Ν εαζζυθ δεΪΝ εαδΝ φΪληαεαΝ πθΝ κπκέπθΝ βΝ παλα ε υάΝ βλέακθ αθΝ Ν
φαληαε υ δεΪΝ εαδΝ αλπηα δεΪΝ φυ ΪΝ εαδΝ ίσ αθαέΝ Ν πδκΝ κζκεζβλπηΫθβΝ λΰα έαΝ
πλκΫλξ αδΝαπσΝ κθΝΙππκελΪ β,ΝπκυΝ αΝζίίΝπέΥέΝ έθ δΝηδαΝζέ αΝη Νπ λδ σ λαΝαπσΝ
ζίίΝ φΪληαεαΝ πκυΝ ία έακθ αθΝ δμΝ γ λαπ υ δεΫμΝ δ δσ β μΝ πθΝ ίκ ΪθπθΝ εαδΝ κΝ
δκ εκυλέ βμΝ εα ΪΝ κθΝ πλυ κΝ ηέΥέΝ αδυθαΝ Ϋΰλαο Ν ηδαΝ ίκ αθδεάΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ
θίίΝφυ ΪέΝ υ ΪΝ αΝΫλΰα ά αθΝίΪ βΝΰδαΝπκζζΫμΝη αΰ θΫ λ μΝίκ αθδεΫμΝΫλ υθ μέ
ΟδΝ ΡπηαέκδΝ εα ΪΝ βθΝ αεηάΝ βμΝ αυ κελα κλέαμΝ κυμΝ ηπκλ τκθ αθΝ η ΰΪζ μΝ
πκ σ β μΝ ηπαξαλδευθΝ εαδΝ αλπηα δευθΝ φυ υθ,Ν βΝ δαεέθβ βΝ πθΝ κπκέπθΝ η δυγβε Ν
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ η αέπθαΝ ΰδαΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ κΝ εζ δ έΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ
δ γθκτμΝ ηπκλέκυΝ αΝ ξλσθδαΝ βμΝ αθαΰΫθθβ βμ,Ν σπκυΝ κΝ ηπσλδκΝ ηπαξαλδευθΝ
απκ Ϋζ Ν ΫθαΝ απσΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ βμΝ ι λ τθβ βμΝ κυΝ εσ ηκυΝ κθΝ ΰηκΝ εαδΝ κΝ ΰθκΝ
αδυθαΝεαδΝεα ΥΝ πΫε α βΝΫθαΝαπσΝ αΝαέ δαΝ βμΝαθαεΪζυοβμΝ κυΝθΫκυΝεσ ηκυΝεαδΝ βμΝ
η λδεάμ θυΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ θβ δυθΝ πζκτ δπθΝ Ν αλπηα δεΪΝ φυ ΪΝ απκ Ϋζ Ν αδ έαΝ
δαηαξυθΝ η αιτΝ Ι παθυθ,Ν Πκλ κΰΪζπθ,Ν ΆΰΰζπθΝ εαδΝ Οζζαθ υθΝ ΰδαΝ π λδ σ λαΝ
απσΝβίίΝξλσθδαέΝ
Ν ίκ αθδεάΝ πδ άηβΝ Ϊλξδ Ν θαΝ αθαπ τ
αδΝ αζηα π υμΝ ξΪλβΝ κθΝ η ΰΪζκΝ
κυβ σΝφυ δκ έφβΝΚΪλκζκΝΛδθθαέκ,ΝπκυΝγ πλ έ αδΝπα ΫλαμΝ βμΝ υ βηα δεάμέ πσΝ
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κθΝ ΛδθθαέκΝ εαδΝ Ϋπ δ α,Ν Ϊλξδ Ν ηδαΝ υ βηα δεάΝ η ζΫ βΝ βμΝ ξζπλέ αμΝ πκυΝ
υθ ξέα αδΝ πμΝ άη λαέΝ Φυ δεΪ,Ν αΝαλπηα δεΪΝ φυ ΪΝ παθάζγαθΝ κΝπλκ εάθδκΝ εαδΝ
άη λαΝπζΫκθΝβΝη ζΫ βΝ κυμΝαπκ ζ έΝκζσεζβλκΝεζΪ κΝ βμΝίκ αθδεάμέΝ
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Κ Φ Λ ΙΟΝβ
ΦΟΚΛΙΜ ΣΙΚ Ν Π ΙΣ  Ι
2έ1ΝΈ αφκμ
ΣκΝ Ϋ αφκμ απκ ζ έΝ ευλδκζ ε δεΪΝ κΝ γ ηΫζδκΝ βμΝ π άμΝ αθΪπ υιβμΝ θσμΝ φυ κτέΝ
ΣαΝ φυ ΪΝ ΰδαΝ θαΝ αθαπ υξγκτθΝ ΫξκυθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ γλΫοβμΝ Ν η ΰΪζ μΝ πκ σ β μΝ απσΝ
λέαΝ υ α δεΪΝ Χηαελκ κδξ έαΨ,Ν κΝ Ϊαπ κΝ ΧΝΨ,Ν κθΝ φυ φκλκΝ ΧPΨΝ εαδΝ κΝ εΪζδκΝ ΧΚΨΝ
πλπ υσθ πμΝ εαδΝ απσΝ εα λέα Χδξθκ κδξ έαΨ,Ν κθΝ ΆθγλαεαΝ ΧC), κ α ίΫ δκΝ ΧCa),
κΝυ λκΰσθκΝΧ Ψ,Ν κΝγ έκΝΧSΨ,Ν κΝηαΰθά δκΝ(Mg), κΝκιυΰσθκΝΧΟΨ,Ν κΝξζυλδκΝΧClΨ,Ν κΝ
έ βλκΝ (Fe), κΝ ηαΰΰΪθδκΝ (Mn), κΝ ο υ ΪλΰυλκΝ (Zn), κΝ ξαζεσΝ (Cu), κΝ ίΪλδκΝ (Bo)
εαδΝ κΝησζυί κΝ(Mo) υ λ υσθ πμέ
ΣκΝ πσ κΝ ΰσθδηκΝ άΝ σξδΝ έθαδΝ ΫθαΝ Ϋ αφκμΝ θΝ ιαλ Ϊ αδΝ ησθκΝ απσΝ βθΝ πκ σ β αΝ
αυ υθΝ πθΝ κδξ έπθΝ βΝ τ α βΝ κυ,Ν αζζΪΝ εαδΝ απσΝ βθΝ υεκζέαΝ βμΝ πλσ ζβοβμΝ
κυμ απσΝ κΝφυ σΝβΝκπκέαΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κυμΝ ιάμΝπαλΪΰκθ μΝ:
αΨΝΣκΝpH
ΣκΝpώΝΧpotentialΝώydrogenΝionsΨΝ κυΝ ΪφκυμΝ έθαδΝηκθΪ αΝηΫ λβ βμΝ βμΝκιτ β αμΝάΝ
αζεαζδεσ β αμΝ κυΝ Ϊφκυμ εαδΝκλέα αδΝ ΝεζέηαεαΝαπσΝΰΝΫπμΝ κΝΰζ. ΣδηάΝ κυ pH
εΪ πΝαπσΝι,0 υπκ βζυθ δ σιδθκΝΫ αφκμ,Ν πΪθπΝαπσΝι,0 αζεαζδεσΝΫ αφκμ εαδΝέ βΝη Ν
7,ίΝκυ Ϋ λκΝΫ αφκμέ Νπζ δκοβφέαΝ πθΝφυ υθΝπλκ δηΪΝθαΝαθαπ τ
αδΝ ΝΫ αφκμΝ
πκυΝ έθαδΝ κυ Ϋ λκΝ ΧpώοιΨΝ άΝ ζαφλΪΝ σιδθκΝ ΧpώξιΨ απσ η,ζΝ ΫπμΝ θ,ζ. ΣκΝ παλαεΪ πΝ
ΰλΪφβηα,Ν έξθ δΝ κΝ πκ κ σΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πθΝ ευλδσ λπθΝ υ α δευθΝ κυΝ
ΪφκυμΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ δηάΝpώΝ κυΝ Ϊφκυμέ

ΣκΝpώ εαγκλέα αδΝαπσΝ
ΰΨΝ ΣβθΝ αζεαζδεσ β αΝ κυΝ θ λκτΝ πκυΝ βθΝ κυ έαΝ έθαδΝ κΝ πκ σΝ αζΪ πθΝ Ν ωaωτ3 εαδΝ
Μgωτ3 πκυΝπ λδΫξ δΝεαδΝ κΝτοκμΝ πθΝίλκξκπ υ πθΝ βΝφτ βΝ δσ δ
χ
π υπ
πω
α
α

α απ
α
α α απ

α

αφ ,

α υ

π
α
α

απ
αφ
. Τα υ α
πω
α υ
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φ π υ
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α
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π υ
χ π
χ π
.

α π

α απ αυ

βΨΝΣαΝυζδεΪΝ κυΝ αφδεκτΝηέΰηα κμέΝΟΝπ λζέ βμΝ έθαδΝκυ Ϋ λκΝυζδεσΝεαδΝ θΝ πδ λΪΝ
εαγσζκυΝ βθΝ δηάΝ κυ pH Ναθ έγ βΝη Ν βθΝΣτλφβΝΧσ κΝπδκΝπκζτΝΫξ δΝαπκ υθ γ έΝ
σ κΝυοβζσ λκΝpώΝΫξ δ),Ν κΝ λ δεσξπηα,Ν κΝεα αθσξπηα βθΝαξυθ υ βΝεκπλδΪ εαδΝ
ΰ θδεΪΝ βθΝ αξυθ υ βΝ κλΰαθδεάΝ κυ έα πκυΝ εα ίΪακυθΝ βθΝ δηάΝ κυΝ εαδΝ δΪφκλαΝ
φυζζκξυηα α βθΝ ξπθ ηΫθβΝ Ν εκπλδΪΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ βθΝ ξπθ ηΫθβΝ κλΰαθδεάΝ κυ έα πκυΝ
αθ ίΪακυθΝ βθΝ δηάΝ κυ.
3) ΣκθΝ τπκΝ κυΝζδπΪ ηα κμέΝΣαΝαηηπθδαεΪΝζδπΪ ηα αΝΧσώ4NO3) εαδΝβΝφπ φκλδεάΝ
ΟυλέαΝ Χΰη-5-15) εα ίΪακυθΝ κΝ pH θυΝ κΝ Ca(NO3)2 ΧΝδ λδεσΝ α ίΫ δκΨ κΝ
αθ ίΪακυθέ
ίΨΝΣβθΝβζ ε λδεάΝαΰπΰδησ β αΝΧE.C.)
εφλΪα δΝ Ϋηη αΝ βθΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ δαζυ υθΝ αζΪ πθΝ κΝ αφδεσΝ δΪζυηα,
βζα άΝ εφλΪα δΝ βθΝαζα σ β αέΝΣαΝδσθ αΝ έθαδΝ υθάγπμΝNa,Cl άΝCa, Mg,SO4,HCO3
πκυΝπ λδΫξκθ αδΝ ΝζδπΪ ηα αέΝΚΪγ Νφυ σΝΫξ δΝ βθΝ δεάΝ κυΝαθ κξάΝ βθΝαζα σ β αΝ
βΝκπκέαΝαθ ίαέθ δΝαπσΝυπ λίκζδεάΝ ζέπαθ βΝάΝπσ δ ηαΝη ΝυοβζάμΝαζα σ β αμΝθ λσέΝ
θΝ ι π λα κτθΝ αΝ σλδαΝ αθ κξάμΝ σ Ν κΝ φυ σΝ «εαέΰ αδ»Ν ΰδα έΝ α υθα έΝ θαΝ
απκλλκφά δΝ θ λσΝ απσΝ κΝ αφδεσΝ δΪζυηαΝ ζσΰπΝ αυιβηΫθβμΝ π ηπ δεάμΝ πέ βμΝ
αυ κτΝΧβΝεέθβ βΝκ υΝθ λκτΝΰέθ αδΝπΪθ κ ΝαπσΝξαηβζσ λβΝΧέΠέΝ αφέΝ δαζτηα κμΝ
πλκμΝυοβζσ λβΝΧέΠέΝλέααμΝΪλαΝσ αθΝΧέΠέ αφέ δαζτηα κμ > ΧέΠέΝλέααμΝφ τΰ δΝθ λσΝ
απσΝ βΝλέααΨέ
ΰΨΝΣαΝπαγκΰσθαΝ κυΝ ΪφκυμΝεαδΝ αΝαδαΪθδαέ έθαδΝ υθσβ κΝσ δΝΫθαΝηέΰηαΝπλΫπ δΝθαΝ
έθαδΝΝαπαζζαΰηΫθκΝαπσΝπαγκΰσθαΝεαδΝ πσλκυμΝαδααθέπθ εαδΝ αΝ υθβγδ ηΫθαΝηέΰηα αΝ
Χπ λζέ β- τλφβΨΝ έθαδΝαπαζζαΰηΫθαΝ θυΝσ αθΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ α φυ δεΪΝξυηα αΝ
άΝεκπλδΪΝπλΫπ δΝθαΝαπκζυηαέθκθ αδέ
ΨΝΣβθΝφαδθση θβΝπυεθσ β αέ
Ολέα αδΝβΝηΪααΝ θσμΝπζβγυ ηκτΝ πηα δ έπθΝαθΪΝηκθΪ αΝσΰεκυ.  βθΝκυ έαΝ έξθ δΝ
αθΝ ΫθαΝ ηέΰηαΝ έθαδΝ ζαφλτΝ άΝ σξδέΝ πδαβ κτη Ν ηέΰηα αΝ ζαφλΪ,Ν υ Ν θαΝ
« κυζ τκθ αδ»Ν τεκζαΝ ΧαθΪ υ β,Ν πζάλπ βΝ ΰζα λυθ,Ν η αεδθά δμΝ εζπΨέΝ ΣαΝ
ηέΰηα αΝ απσΝ π λζέ βΝ εαδΝ τλφβΝ έθαδΝ δ αθδεΪΝ ΰδ’Ν αυ σΝ κΝ εκπσ αζζΪΝ δμΝ
π λδπ υ δμΝπκυΝυπΪλξκυθΝη ΰΪζαΝφυ ΪΝ θΝπλκ φΫλκυθΝδεαθκπκδβ δεάΝ άλδιβΝεαδΝ
υ Ϊγ δαΝΰδΝαυ σΝΫθαΝηΫλκμΝ κυΝπ λζέ βΝαθ δεαγέ α αδΝη ΝΪηηκΝάΝηΫλκμΝ βμΝ τλφβμΝ
η ΝαθΪζκΰαΝφυ κξυηα αέ
ΨΝΣβθΝκηκδκηκλφέαέ
ΣκΝλδαδεσΝ τ βηαΝ πθΝ φυ υθΝπλΫπ δΝθαΝίλέ ε αδΝσζκ Νέ δ μΝ αφδεΫμΝ υθγάε μΝ
Χπκλυ μ,Ν γλ π δεΪΝ κδξ έα,Ν pώ,Ν εζπΨέΝ  Ν αθ έγ βΝ π λέπ π βΝ γαΝ Ϋξκυη Ν σξδΝ ησθκΝ
αθκηκδσηκλφβΝγλΫοβ,ΝαζζΪΝεαδΝ βηδκυλΰέαΝαεα ΪζζβζπθΝ υθγβευθΝαθΪπ υιβμΝ κυΝ
λδαδεκτΝ υ άηα κμέΝΝΝ
ΨΝΣκΝπκλυ μ
ΟθκηΪα αδΝ κΝ ζσΰκμΝ κυΝ σΰεκυΝ πθΝ ε θυθΝ πσλπθΝ πλκμΝ κθΝ υθκζδεσΝ σΰεκΝ κυΝ
ΪφκυμΝe=Vε θυθήV ΪφκυμΝεαδΝλυγηέα δΝ βθΝυ α κρεαθσ β αΝεαδΝα λκπ λα σ β αΝ
κυΝ ηέΰηα κμ,Ν βζα άΝ βθΝ παλκξάΝ 2ΟΝ εαδΝ Ο2. Ό κΝ πδκΝ εκθ ΪΝ έθαδΝ αΝ κδξυηα αΝ
πθΝπσλπθ,Ν σ κΝη ΰαζτ λ μΝκδΝ υθΪη δμ Χ υθκξάμΝεαδΝ υθΪφ δαμΨ πκυΝ υΰελα κτθΝ
κΝ θ λσέΝ ΓδαΝ θαΝ δκλγυ πΝ βθΝ α λκπ λα σ β αΝ πλκ γΫ πΝ ξκθ λσεκεεαΝ υζδεΪΝ πέξέΝ
π λζέ β,Ν Ϊηηκ,Ν ζφλσπ λαΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ δκλγυ πΝ βθΝ υ α κρεαθσ β αΝ πλκ γΫ πΝ
Ϊλΰδζσέ ΤζδεΪΝη ΝεαζάΝαθαζκΰέαΝπσλπθΝ έθαδΝβΝ τλφβ,ΝβΝεκπλδΪ,Ν κΝφυ σξπηαΝεέαέ
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2.2έΝΚζέηα
ΟδΝευλδσ λκδΝεζδηα δεκέΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ αΝφυ ΪΝ έθαδΝκδΝ ιάμΝμ
βέβέ1Ν Νγ ληκελα έαΝ
ΟδΝυοβζΫμΝγ ληκελα έ μΝ κυΝεαζκεαδλδκτΝαυιΪθκυθΝ βθΝ ιΪ ηδ βΝ κυΝ θ λκτΝαπσΝ
αΝ φτζζαΝ εαδΝ ΪλαΝ βΝ αά β βΝ θ λκτ,Ν αυιΪθκυθΝ βΝ φπ κ τθγ βΝ ΪλαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ια φαζέα αδΝ παλεάμΝφπ δ ησμΝεαδΝαυιΪθκυθΝ βθΝ δαπθκάΝΪλαΝξλ δΪα αδΝδ αθδεάΝ
ξ δεάΝ υΰλα έαέ ΟδΝ ξαηβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ κυΝ ξ δηυθαΝ έθαδΝ ία δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ
ΰδαΝ βθΝ πδίέπ βΝ θσμΝφυ κτέ ΌζαΝ αΝφυ ΪΝεΪ πΝαπσΝεΪπκδαΝγ ληκελα έαΝπαΰυθκυθ,Ν
σηπμΝαυ άΝαπσΝ έ κμΝ Ν έ κμΝηπκλ έΝθαΝευηαέθ αδΝαεσηβΝεαδΝ κυμΝ50°C.
2.2.2 ΣκΝφπμ
ΣκΝ πκ σΝ κυΝ βη λά δκυΝ φπ σμΝ έθαδΝ απσΝ κυμΝ εαγκλδ δεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ
πβλ ΪακυθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ αζζΪΝ εαδΝ βΝ ηκλφάΝ πθΝ φυ υθέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηα,Ν αΝ
π λδ σ λαΝφυ ΪΝη ΝΫΰξλπηκΝφτζζπηαΝ Ν υθγάε μΝ εέα βμΝγαΝξΪ κυθΝ κΝξλυηαΝ
κυΝ φυζζυηα κμΝ κυμέΝ  Ν Ϊζζ μΝ π λδπ υ δμΝ πΪζδ,Ν Ν υθγάε μΝ εέα βμΝ φυ ΪΝ πκυΝ
έθαδΝ ζευ δεΪΝζσΰπΝ βμΝ υηπαΰκτμΝ βμΝεαδΝεκθ άμΝ κυμΝεσηβμΝγαΝΫξκυθΝαλαδσ λκΝ
φτζζπηαΝεαδΝοβζΪΝεζα δΪΝπκυΝγαΝαθααβ κτθΝ κΝφπμέΝ θ έ κδξα,Ν εδσφυ αΝ έ βΝ Ν
Ϊπζ κΝ φπμΝ γαΝ παλκυ δΪακυθΝ ΰεατηα αΝ αΝ φτζζαΝ κυμΝ εαδΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ
ηαλα ηκτέΝΓ θδεΪΝ αΝφυ ΪΝπκυΝΫξκυθΝΪθγβΝαπαδ κτθΝη ΰαζτ λβΝΫθ α βΝφπ σμΝεαδΝ
σ κΝπ λδ σ λκΝφπμΝ σ κΝπ λδ σ λβΝεα αθΪζπ βΝ Νζέπα ηαΝεαδΝθ λσέ
βέβέγΝΈθ α βΝαθΫηπθ
υθα κέΝ Ϊθ ηκδΝ
Ν υθ υα ησΝ η Ν αελαέ μΝ γ ληκελα έ μΝ έθαδΝ πΪθ αΝ
εα α λκφδεκέέΝΟδΝ υθα κέΝΪθ ηκδΝαυιΪθκυθΝ βθΝ ιΪ ηδ βΝ πθΝφυ υθΝεαδΝ βΝαά β βΝ
κυΝθ λκτΝαπσΝαυ Ϊ,Ν θυΝ ΝυΰλΪΝ ΪφβΝπλκεαζκτθΝαθ ηκλλδοέ μΝ Ν πδπκζαδσλλδααΝ
έ βέΝ ΓδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ υθα υθΝ αθΫηπθΝ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ αΝ φυ ΪΝ ηαμΝ έθαδΝ
φυ ηΫθαΝ Ν εάπκΝ βηδκυλΰκτη Ν βθΝ πζ υλΪΝ κυ υθα σ λκυΝ αθΫηκυΝ ξθβ σΝ βΝ
φυ δεσΝαθ ηκφλΪε βέΝΝ
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Κ Φ Λ ΙΟΝγ
Κ ΛΛΙ ΡΓ ΣΙΚ ΝΦΡΟΝΣΙ



γέ1ΝΦτ υ βΝΝΜ αφτ υ β
Κα ' αλξάθΝ πδζΫΰπΝ φυ ΪΝ απσΝ κΝ φυ υλδκΝ άΝ κΝ εα Ϊ βηαΝ πλκ Ϋξκθ αμΝ θαΝ ηβθΝ
ΫξκυθΝ πλκ ίζβγ έΝ απσΝ ξγλκτμ-α γΫθ δ μ,Ν ξπλέμΝ εέ λδθαΝ φτζζα,Ν Ϋθ κηα,Ν εβζέ μΝ η Ν
εαζάΝ δΪη λκΝ ίζα υθ,Ν πυεθσΝ φτζζπηαΝ εαδΝ εαζάΝ ΰεα Ϊ α βΝ βΝ ΰζΪ λαέΝ Ν
η αφκλΪΝ κυμΝ έθαδΝεαζσΝθαΝηβθΝΰέθ αδΝπκζτΝγ ληΫμΝάΝουξλΫμΝηΫλ μ.
γέ1έ1έΝΦτ υ βΝφυ υθΝ κΝΫ αφκμ
θκέΰκυη Ν ζΪεεκΝ φτ υ βμΝ σ κΝ τκ φκλΫμΝ βΝ δΪη λκΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ
κυΝ φυ κτΝ πκυΝγαΝφυ τ κυη ΝεαδΝίΪγκμΝσ κΝ κΝτοκμΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ κυΝ
φυ κτΝ εαδΝ πδπζΫκθΝ βί-30cmέΝ  βΝ ίΪ βΝ κυΝ ζΪεεκυΝ κπκγ κτη Ν ξυηαΝ πζάλπ βμΝ
εαδΝ ΝπΪξκμΝΰί-20cmέΝ κΝεΫθ λκΝ κυΝζΪεεκυΝ κπκγ κτη Ν κΝφυ σΝυ Ν κΝπΪθπΝ
ηΫλκμΝ βμΝ λέααμΝ κυΝ θαΝ έθαδΝ η-10cm εΪ πΝ απσΝ κΝ πέπ κΝ κυΝ ΪφκυμέΝ
υηπζβλυθκυη Ν κΝυπσζκδπκΝ κυΝζΪεεκυΝη ΝξυηαΝπζάλπ βμΝεαδΝπα Ϊη ΝεαζΪΝυ Ν
θαΝΫλγ δΝ ΝΪλδ βΝ παφάΝ κ Ϋ αφκμΝη Ν κΝφυ σΝεαδΝθαΝηβθΝη έθκυθΝε θΪΝαΫλκμέ
γέ1έβΝΦτ υ βΝφυ υθΝ ΝΰζΪ λαέ
πδζΫΰπΝ εαζτ λαΝ ΫθαΝ πάζδθκΝ φυ κ κξ έκΝ υ Ν θαΝ πλκ φΫλ δΝ γ ληδεάΝ ησθπ βΝ
υ ΝθαΝηβθΝπαΰυθ δΝάΝεαέΰ αδΝ κΝλδαδεσΝ τ βηαέΝ ΝΰζΪ λαΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
ηδελάΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ ηπκλ έΝ θαΝ γλΫο δΝ κΝ φυ σΝ κτ Ν υ αθΪζκΰαΝ η ΰΪζβέΝ ΠλΫπ δΝ θαΝ
έθαδΝη-6cm η ΰαζτ λβΝ Ν δΪη λκΝαπσΝ βθΝπαζδΪΝ δσ δΝαθΝ έθαδΝπκζτΝη ΰΪζβΝηΫλκμΝ
κυΝ ηέΰηα κμΝ γαΝ η έθ δΝ αξλβ δηκπκέβ κΝ εαδΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βΝ
υΰεΫθ λπ βΝ αζΪ πθΝ εαδΝ βθΝ υΰελΪ β βΝ υΰλα έαμΝ βζα άΝ π λδίΪζζκθΝ ΰδαΝ
αθΪπ υιβΝπαγκΰσθπθΝαζζΪΝεαδΝ βηδκυλΰέαΝυοβζάμΝπ ηπ δεάμΝπέ βμέ Θ η ζδυ κυμΝ
βηα έαμΝ ΰδαΝ βΝ η Ϋπ δ αΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ φυ υθΝ έθαδΝ βΝ εαζάΝ λΪΰΰδ βΝ κυΝ
φυ κ κξ έκυέΝ ΓδΝ αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθκέικυη Ν κυζΪξδ κθΝ ηδαΝ υη ΰΫγβΝ λτπαΝ βΝ
ίΪ βΝεαδΝη ΪΝθαΝ κπκγ ά κυη Ν ΝπΪξκμΝηcm δΪφκλαΝ ηαξδ ηΫθαΝα λαθάΝυζδεΪΝ
σππμΝε λαηέ δ,ΝελκεΪζ μ,ΝξαζέεδαΝεέαέΝυ Ν κΝθ λσΝθαΝεδθ έ αδΝ ζ τγ λαΝεαδΝθαΝηβθΝ
εδθ υθ τ κυη ΝθαΝΫξκυη ΝαπσφλαιβΝ πθΝκ υθέΝΣκπκγ κτη ΝζέΰκΝφυ σξπηαΝ πΪθπΝ
απσΝ κΝ α λαθΫμΝ υζδεσΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ αεκζκυγκτη Ν βθΝ έ δαΝ δα δεα έαΝ πσυΝ
αεκζκυγκτη ΝΰδαΝ βΝφτ υ βΝ πθΝφυ υθΝ κΝΫ αφκμέ
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3.2 Άλ υ βέ
θΝαλε έΝθαΝ φκ δΪακυη Ν αΝφυ ΪΝη Ν κΝαπαλαέ β κΝΰδΝαυ ΪΝθ λσ,ΝαζζΪΝαπαδ έ αδΝ
θαΝ βλκτη Ν Ν εαδΝ εΪπκδκυμΝ εαθσθ μ,Ν ΰδα έΝ δαφκλ δεΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ τξκυη Ν αΝ
αθ έγ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ απσΝ αΝ πδγυηβ ΪέΝ Μ λδεκέΝ απσΝ κυμΝ εαθσθ μΝ έθαδΝ κδΝ
αεσζκυγκδ:
αΨ
θΝ αλ τκυη Ν πκ ΫΝ σ αθΝ κΝ άζδκμΝ έθαδΝ εαυ σμΝ εαδΝ πδελα κτθΝ υοβζΫμΝ
γ ληκελα έ μέΝ  Ν αυ άΝ βΝ π λέπ π βΝ κΝ θ λσΝ γαΝ ια ηδασ αθΝ αηΫ πμΝ εαδΝ Ν γαΝ
απκγβε υσ αθΝ κΝ Ϋ αφκμ,Ν κΝ θ λσΝ πΪθπΝ αΝ φτζζαΝ γαΝ ζ δ κυλΰκτ Ν αθΝ
η ΰ γυθ δεσμΝ φαεσμΝ πκυΝ γαΝ Ϋεαδΰ Ν αΝ φτζζα,Ν θυΝ ΫζκμΝ αΝ σηδαΝ πθΝ φτζζπθΝ γαΝ
Ϊθκδΰαθ,Ν γαΝ έξαη Ν η ΰΪζβΝ ιΪ ηδ βΝ θ λκτΝ απσΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ αΝ φυ ΪΝ γαΝ
ηαλαέθκθ αθέ
ίΨ ΪθΝΫδθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝπκ έ κυη Ν κΝξ δηυθαΝζσΰπΝπαλα αηΫθβμΝαθκηίλέαμΝ
αυ σΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δ ζέΰκΝπλδθΝ κΝη βηΫλδ,Νυ ΝκΝπδγαθσμΝπαΰ σμΝ κΝίλΪ υΝθαΝηβΝ
ίλ έΝπ λέ δαΝθ λκτΝπκυΝγαΝπΪΰπθ Ν αΝφυ Ϊέ
ΰΨ
θΝ εα αίλΫξκυη Ν ξ σθΝ πκ ΫΝ κΝ φτζζπηαΝ πθΝ φυ υθ,Ν ΰδα έΝ βηδκυλΰ έΝ
υθγάε μΝ αθΪπ υιβμΝ ηυεβ κζκΰδευθΝ α γ θ δυθ,Ν πλκ ίκζΫμΝ απσΝ Ϋθ κηα,Ν αζζΪΝ εαδΝ
εΪοδηκΝ πθΝφτζζπθΝ δμΝγ ληΫμΝβηΫλ μέ
ΨΝ Πκ έακυη Ν πΪθ αΝ η Ν ξαηβζάΝ πέ βΝ εαδΝ ηαελδΪΝ απσΝ κΝ λέαπηα,Ν ΰδα έΝ δαφκλ δεΪΝ
ηπκλ έΝθαΝ δαίλπγ έΝ κΝΫ αφκμΝεαδΝθαΝι λδαπγκτθΝ αΝφυ Ϊέ
Ψ Πκ έακυη Ν Ν αλαδΪΝ δα άηα αΝ η Ν πκζτΝ θ λσΝ εαδΝ σξδΝ Ν αε ΪΝ η Ν ζέΰκέ υ σΝ
αθαΰεΪα δΝ αΝφυ ΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝίαγτ λκυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμ,Ν εζάλυθ βμΝ πθΝ
φυ υθΝ εαδΝ ΪλαΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ η ΰαζτ λκυΝ αφδεκτΝ σΰεκυΝ εαδΝ θ λκτ,Ν θυΝ βΝ
αε άΝ Ϊλ υ βΝ πθ φυ υθΝ Ν ίκβγΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ λδαυθΝ εαδΝ Ϋ δΝ αΝ φυ ΪΝ έθαδΝ
πκζτΝ υπαγάΝ βθΝΫζζ δοβΝθ λκτέΝ
Ψ θΝ πκ έαπΝ πκ ΫΝ η Ν ελτκ θ λσ,Ν αΝ φυζζυ βΝ έθπΝ υξθσ λαΝ πκ έ ηα αΝ απσΝ
αυ ΪΝπκυΝγΫζκυη Ν κΝΪθγκμΝ κυμΝεαδΝα δΪαπΝπΪθ αΝ κΝπδα ΪεδΝαθΝ κΝφυ σΝίλέ ε αδΝ
ΝΰζΪ λαΝΰδα έΝ βηδκυλΰκτθ αδΝα φυε δεΫμΝ υθγάε μΝ βΝλέααέΝ
3.3 Λέπαθ βέΝ
Ν παλκξάΝ γλ π δευθΝ υ α δευθΝ Ν αε ΪΝ δα άηα αΝ εαδΝ βθΝ εα ΪζζβζβΝ
π λέκ κΝ έθαδΝ πκζτΝ ία δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ ΰδαΝ βΝ π άΝ Ν αθΪπ υιβ,Ν υΰ έαΝ εαδΝ
ηαελκαπέαΝ πθΝ φυ υθέΝ ΠλΫπ δΝ πΪθ κ Ν θαΝ αεκζκυγκτη Ν εΪπκδκυμΝ εαθσθ μΝ πκυΝ
υθκοέακθ αδΝπμΝ ιάμ:
αΨΝΠλΫπ δΝθαΝ φκ δΪακυη Νη ΝΪαπ κΝ αΝφυ ΪΝεΪγ ΝηάθαΝαπσΝ βΝΫθαλιβΝ βμΝίζα δεάμΝ
π λδσ κυΝ πμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ εαζκεαδλδκτέΝ ΣκΝ Ϊαπ κΝ ΧΝΨΝ πλκ έ δΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ κΝ
πλΪ δθκΝ ξλυηαΝ κΝ φτζζπηαΝ πθΝ φυ υθέΝ Ξ πζΫθ αδ τεκζαΝ απσΝ κΝ Ϋ αφκμΝ εαδΝ ΰδΝ
αυ σΝ απαδ έ αδΝ αε δεάΝ ζέπαθ βΝ η Ν αυ σέΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζδπαέθκυη Ν κΝ φγδθσππλκΝ
εαδΝ κΝξ δηυθα,Νΰδα έΝ σ Ν αΝφυ ΪΝγαΝαθαπ τ κθ αθΝεαδΝγαΝά αθΝ υαέ γβ αΝ κυμΝ
παΰ κτμέΝ Μ αεδθ έ αδΝ τεκζαΝ ηΫ αΝ
κΝ Ϋ αφκμΝ εαδΝ ΰδΝ αυ σΝ ζδπαέθκυη
πδφαθ δαεΪέ Μ ΪΝ βΝζέπαθ βΝπαλΫξκυη ΝπκζτΝθ λσΝ αΝφυ Ϊ,Νυ ΝθαΝ δαζυγ έΝ κΝ
Ϊαπ κΝεαδΝθα ηβθΝ«εΪο δ»Ν αΝφυ Ϊέ
ίΨ ΟΝ φυ φκλκμΝ ΧΡΨΝ εαδΝ κΝ εΪζδκΝ ΧΚΨΝ ίκβγκτθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εαζκτΝ λδαδεκτΝ
υ άηα κμΝ εαδΝ αθ κξάμΝ δμΝ α γΫθ δ μΝ εαδΝ δμΝ πλκ ίκζΫμΝ απσΝ Ϋθ κηαέΝ έθαδΝ
υ εέθβ αΝηΫ αΝ κΝΫ αφκμΝεαδΝΰδΝαυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ φκ δΪακυη Ν παλευμΝη Ναυ ΪΝ
πλδθΝ βΝφτ υ βΝ πθΝφυ υθΝΧία δεάΝζέπαθ βΨέ
ΰΨ ΣκυζΪξδ κθΝ τκΝ η Ν λ έμ φκλΫμΝ κΝ ξλσθκΝ εα ΪΝ βΝ ζέπαθ βΝ η Ν Ϊαπ κ,Ν φυ φκλκΝ
εαδΝεΪζδκΝ πδζΫΰκυη ΝΫθαΝζέπα ηαΝπκυΝθαΝπ λδΫξ δΝεαδΝδξθκ κδξ έαέ
Ψ ΓδαΝκιτφδζαΝ έ βΝαπαδ έ αδΝβΝζέπαθ βΝη Νγ δδεΪΝζδπΪ ηα αΝπκυΝεα ίΪακυθΝ κΝpH
κυΝ Ϊφκυμέ
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Ψ θΝζδπαέθπΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝξ δηυθαΝ δσ δΝ κΝφυ σΝ Ϋξ αδΝζδΰσ λκΝφπμ,ΝκδΝ
γ ληκελα έ μΝ έθαδΝξαηβζΫμΝεαδΝ κ φυ σΝ θΝαθαπ τ
αδΝΪλαΝαπσΝ βθΝΪθκδιβΝΫπμΝ
κΝπκζτΝ κΝηάθαΝΝκΫηίλδκέ
Ψ Τπ λίκζδεάΝζέπαθ βΝάΝζέπαθ βΝσ αθΝ θΝξλ δΪα αδΝ κΝφυ σΝΫξ δΝπμΝΝαπκ Ϋζ ηαΝ
βΝ υ υλ υ βΝαζΪ πθ,ΝΫ δΝαυιΪθ αδΝβΝπ ηπ δεάΝπέ βΝ κΝ αφδεσΝ δΪζυηαΝεαδΝ
υ εκζ τ δΝ βΝζάοβΝθ λκτέ
αΨ θΝζδπαέθκυη Νπκ ΫΝαπσ δ αΝφυ ΪΝΰδα έΝηπκλ έΝθαΝ«εακτθ»έΝΠκ έαπΝεαδΝη ΪΝαπσΝ
τκΝ ηΫλ μΝ ζδπαέθπέ Ό αθΝ κΝ φυ σΝ ίλέ ε αδΝ Ν ΰζΪ λαΝ βθΝ ι πζΫθπΝ η Ν θ λσΝ
δπζΪ δκΝ κυΝσΰεκυΝ βμΝσ αθΝαΰκλΪαπΝ κΝφυ σΝεαδΝεΪγ Νζ-θΝηάθ μέΝ
βΨ Γ θδεΪΝ κΝ εαζτ λκΝ ζέπα ηαΝ γ πλ έ αδΝ κΝ ίλα έαμΝ απ ζ υγΫλπ βμΝ γλ π δευθΝ
κδξ έπθΝ ΰδα έΝ ια φαζέα δΝ παλεάΝ γλΫοβΝ ΰδαΝ ηαελΪΝ π λέκ κΝ εαδΝ η δυθ αδΝ βΝ
υξθσ β αΝ φαληκΰάμΝ κυΝ εα ΪΝ ηίΣΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ υ α κ δαζυ σέΝ θΝ ΫξπΝ
υ α κ δαζυ σΝ Ν ΰζΪ λαΝ αφάθπΝ πΪθ αΝ θαΝ ίΰαέθ δΝ κΝ πδΪ κΝ βμΝ κΝ ΰί-βίΣΝ βμΝ
πκ σ β αμΝθ λκτέ
3.4 ΚζΪ ηα
ΣαΝ φυ ΪΝ θ Ϊ κθ αδΝ Ν τκΝ εα βΰκλέ μ,Ν σ αΝ αθγέακυθΝ βθΝ ΪθκδιβΝ εαδΝ σζαΝ α
υπσζκδπαέΝΣαΝφυ ΪΝπκυΝαθγέακυθΝ βθΝΪθκδιβΝαθγκφκλκτθΝπΪθπΝ Ν δ άΝεζα δΪ,Ν αΝ
εζα δΪΝ βζα άΝ πκυΝ αθΫπ υιαθΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ ξλκθδΪ,Ν θυΝ αΝ υπσζκδπαΝ
αθγκφκλκτθΝ Ν πΪθπΝ Ν ά δκυμΝ ίζα κτμΝ πκυΝ αθΫπ υιαθΝ βζα άΝ βθΝ λΫξκυ αΝ
π λέκ κέΝΓδαΝ βθΝατιβ βΝ βμΝαθγκφκλέαμΝ φαλησακυη Ν δμΝαεσζκυγ μΝ ξθδεΫμΝμ
ΓδαΝ αΝφυ ΪΝη αλδθάΝαθγκφκλέαΝβΝαφαέλ βΝεζα δυθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝξ δηυθαΝγαΝ
άηαδθ Ν εαδΝ αφαέλ βΝ αθγΫπθέΝ
δΝ π λδηΫθκυη Ν θαΝ αθγέ κυθΝ εαδΝ εζα τκυη Ν κΝ
εαγΫθαΝ έ κμΝ ι ξπλδ ΪΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ αθγκφκλέαμΝ κυΝ βθΝ ΪθκδιβέΝ ΣκΝ
εζΪ ηαΝ θΝ έθαδΝαυ βλσέΝ φαδλκτη Ν αΝεαξ ε δεΪ,Ν αΝι λΪΝεζα δΪΝεαδΝαυ ΪΝπκυΝ
ι φ τΰκυθΝ απσΝ κΝ ξάηαΝ κυΝ φυ κτέ θ έγ α,Ν ΰδαΝ αΝ φυ ΪΝ πκυΝ θΝ ΫξκυθΝ αλδθάΝ
αθγκφκλέαΝ κΝεζΪ ηαΝΰέθ αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝξ δηυθαέΝ έθαδΝαυ βλσΝυ ΝθαΝ υ δΝ
πζκτ δαΝ αθΪπ υιβΝ ίζα υθΝ βθΝ ΪθκδιβΝ πκυΝ βηαέθ δΝ εαδΝ πζκτ δαΝ αθγκφκλέαΝ κΝ
εαζκεαέλδ,Ν κΝφγδθσππλκΝεαδΝ κΝξ δηυθαέ
ΟδΝ κηΫμΝ πθΝ εζα δυθΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν εαζκαεκθδ ηΫθαΝ λΰαζ έα,Ν υ Ν θαΝ
έθαδΝζ έ μέΝΜβΝκι έ μΝεαδΝκλδασθ δ μΝ κηΫμΝ έθκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ υΰελΪ β βμΝθ λκτΝ
εαδΝΪλαΝ βθΝαθΪπ υιβΝηυεά πθΝάΝεαδΝ βθΝπλκ ίκζάΝ θ σηπθέ
ΝεκπάΝ πθΝπαλαίζα βηΪ πθΝεαδΝΰ θδεΪΝεΪγ Ναθ πδγτηβ κυΝίζα κτΝΰέθ αδΝη Ν
κηάΝ σ κΝ κΝ υθα σθ ΰΰτ λαΝ κθΝ εκλησΝ κυΝ φυ κτΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ θαπκη έθκυθΝ
ΪζζκδΝκφγαζηκέΝπκυΝγαΝιαθα υ κυθΝΪζζκυμΝίζα κτμέΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ δμΝκπκέ μΝ
ηφαθέακθ αδΝ ηδαΝ άΝ π λδ σ λ μΝ εκλυφΫμ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ κπκέπθΝ γαΝ έξ Ν πμΝ
απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ πλσπλβΝ δαεζΪ π β,Ν πδζΫΰκυη Ν κθΝ υθα σ λκΝ υΰδΫ λκΝ εαδΝ
υγυ θά ίζα σΝ ΰδαΝ θαΝ εσοκυη Ν απσΝ βΝ ίΪ βΝ κυΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝ ησζδμΝ αυ κέΝ
ηφαθδ γκτθέΝ  δμΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ πδγυηκτη Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ π λδ σ λπθΝ κυΝ
θσμΝίζα υθΝ ΝΫθαΝφυ σΝΰδαΝθαΝφ δΪικυη ΝΫθαθΝπδκΝ υηπαΰάΝγΪηθκΝεζα τκυη Νη
ΰθυηκθαΝππμΝβΝ δαεζΪ π βΝγαΝι εδθά δΝαπσΝ κυμΝγ-ζΝπλκβΰκτη θκυμΝκφγαζηκτμέΝ
Ναφαέλ βΝ πθΝι λυθΝαθγΫπθΝ έθαδΝ πδί ίζβηΫθβΝΰδαΝ τκΝευλέπμΝζσΰκυμέΝΠλυ αΝ
ΰδα έΝ αφαδλκτη Ν δμΝ αθ δαδ γβ δεΫμΝ υπ λυλδη μΝ αιδαθγέ μΝ εαδΝ τ λκθ,Ν ΰδα έΝ αΝ
πση θαΝ Ϊ δαΝ κ ΪθγκμΝγαΝη α λαπ έΝ ΝεαλπσΝεαδΝγαΝ απαθβγκτθΝΰδ’αυ σΝξυηκέΝ
εαδΝγλ π δεΪΝ υ α δεΪ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βΝη έπ βΝ βμΝαθγκφκλέαμέΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ
η ΰΪζπθΝ κηυθΝ άΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ αΝ εζα δΪΝ ΫξκυθΝ « λτπα»Ν εαζσΝ έθαδΝ θαΝ
εΪθκυη Ν πΪζ δοβΝ πθΝ κηυθΝ η Ν δ δεάΝ αζκδφάΝ κυ ηπκλέκυΝ πκυΝ ηπκ έα δΝ βθΝ
έ κ κΝ κυΝθ λκτέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝζ
ΠΟΛΛ ΠΛ Ι ΜΟ
θΝΫξκυη ΝεΪπκδκΝφυ σΝ κθΝεάπκ ηαμΝάΝ ΝεΪπκδαΝΰζΪ λα,Ν βΝ ί λΪθ α άΝ κΝ
π λδεσΝ βμΝ κδεέαμΝ ηαμΝ εαδΝ γΫζκυη Ν θαΝ κΝ πκζζαπζα δΪ κυη Ν ηπκλκτη Ν θαΝ
ξλβ δηκπκδά κυη Ν δΪφκλ μΝ η γσ κυμΝ σππμΝ ΰΰ θυμΝ η Ν πσλκΝ εαδΝ αΰ θυμΝ η Ν
ηκ ξ τηα α,Νη Ν δαέλ β,Νη Ναπκγβε υ δεΪΝσλΰαθα,Νη Ν ηίσζδαΝεαδΝη Νεα αίκζΪ μέ
ζέ1ΝΠκζζαπζα δα ησμΝη Ν πσλκ.
ΟΝαλξαδσ λκμΝ λσπκμΝπκζζαπζα δα ηκτΝ έθαδΝη Ν πσλκΝεαδΝκΝευλδσ λκμΝ άη λαΝ
ΰδαΝ φυ ΪΝ η ΰΪζβμΝ εαζζδΫλΰ δαμέΝ λε ΪΝ έ βΝ ΫξκυθΝ υ φυ έμΝ πσλκυμΝ κδΝ κπκέκδΝ
ξλ δΪακθ αδΝηδαΝπλκεα αλε δεάΝ δα δεα έαΝΰδαΝθαΝφυ λυ κυθέΝΤπΪλξκυθΝ τκΝετλδκδΝ
ζσΰκυΝπκυΝ θΝφυ λυθκυθΝκδΝ πσλκδέΝΟΝπλυ κμΝ έθαδΝππμΝβΝ ιπ λδεάΝ κυμΝη ηίλΪθβΝ
έθαδΝ πκζτΝ εζβλάΝ εαδΝ θΝ δαλλβΰθτ αδΝ υ Ν θαΝ πδ λαπ έΝ βΝ έ κ κμΝ κυΝ θ λκτέΝ
 βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝβΝφτ λπ βΝ δ υεκζτθ αδΝη Ν βΝ δΪζυ βΝ βμΝάΝη Ν πΪ δηκ,ΝάΝ
η Ν λέοδηκΝη ΝεΪπκδκΝυζδεσΝΧπέξέΝυαζσξαλ κΨΝάΝη Ν ηίΪπ δ βΝ ΝαλαδσΝγ ρδεσΝκιτέΝΟΝ
τ λκμΝ ζσΰκμΝ έθαδΝ ππμΝ εΪπκδκδΝ πσλκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λΪ κυθΝ ΫθαΝ δΪ βηαΝ
ζάγαλΰκυΝ πκυΝ ζ δυθ δΝ η ΪΝ απσΝ ηδαΝ π λέκ κΝ οτξκυμέΝ ΓδαΝ θαΝ πδ τξκυη Ν βΝ
φτ λπ βΝ κπκγ κτη Ν κυμΝ πσλκυμΝ Ν υΰλσΝ εαδΝ ουξλσΝ ηΫλκμΝ εαδΝ σ αθΝ Ϋλγ δΝ βΝ
π λέκ κμΝ βμΝ πκλΪμΝ πκυΝ έθαδΝ υθάγπμΝ θπλέμΝ βθΝ ΪθκδιβΝ εαδΝ η λδεΫμΝ φκλΫμΝ κΝ
φγδθσππλκΝ Ν γ ληκελα έαΝ απσΝ βί-25°C αεκζκυγκτη Ν βθΝ ιάμΝ δα δεα έαέΝ
Ϊακυη Ν κυμΝ πσλκυμΝΰδαΝβζΝυλ μΝ ΝηδαΝζ εΪθβΝη Νθ λσέΝ υ σΝγαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ
απκλλσφβ βΝ κυΝ θ λκτΝ εαδΝ γαΝ δαξπλέ δΝ κυμΝ εκτφδκυμ-ξαζα ηΫθκυμΝ απσΝ κυμΝ
υΰδ έμΝκδΝκπκέκδΝίυγέακθ αδέΝ π δ αΝ κυμΝίΪακυη Ν Νφπ δθσΝηΫλκμΝ ΝΫ αφκμΝ ζαφλτΝ
πκυΝ θΝελα Ϊ δΝπκζτΝθ λσΝεαδΝ κυμΝ ε πΪακυη Ν ΝίΪγκμΝσ κΝβ-γΝφκλΫμΝβΝ δΪη λκμΝ
κυμέΝ Πκ έακθ αμΝ εαγβη λδθΪΝ ΰ-βΝ φκλΫμΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ γαΝ έθαδΝ κλα ΪΝ απσΝ η-6
βηΫλ μΝ ΰδαΝ κυμΝ υεκζσ λκυμΝ πσλκυμΝ ΫπμΝ Ϋθα ηάθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ ΰδαΝ κυμΝ
υ εκζσ λκυμέ
4.2 Πκζζαπζα δα ησμΝη Νηκ ξ τηα αέ
ΝπδκΝ υθβγδ ηΫθβΝπκζζαπζα δα δεάΝ δα δεα έαΝ έθαδΝβΝ ξθδεάΝη Νηκ ξ τηα αΝ
απσΝδ κτμΝ κυΝφυ κτ, σππμΝ έθαδΝ αΝφτζζαΝάΝκΝίζα σμΝ κυέΝ βθΝπλυ βΝπ λέπ π βΝ
αφαδλκτη Ν εΪπκδκΝ φτζζκΝ απσΝ κ ηβ λδεσΝ φυ σΝ ηαμ,Ν κΝ ίκυ Ϊη Ν Ν κλησθβΝ
λδακίκζέαμΝ εαδΝ κΝ κπκγ κτη Ν κΝ αφδεσΝ υπσ λπηαΝ άΝ κΝ ξυηαΝ θσμΝ κξ έκυέΝ
Μ Ν αυ σΝ κθΝ λσπκΝ κΝ ησ ξ υηαΝ γαΝ αθαπ τι δΝ λέα μΝ βθΝ εΪ πΝ πδφΪθ δΪΝ κυΝ
βηδκυλΰυθ αμΝΫθαΝθΫκΝγυΰα λδεσΝφυ σέΝ
ΓδαΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίζα υθΝ υπΪλξκυθΝ τκΝ λσπκδΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ θΫκυΝ φυ κτέ
λξδεΪΝεσίκυη ΝεΪπκδκΝεκλυφαέκΝεκηηΪ δΝ κυ ίζα κτ-εζα δκτΝΧπ λέπκυΝΰί-15cm)
κΝ κπκέκΝ θαΝ φΫλ δΝ πΪθπΝ κυΝ απαλαέ β α,Ν κφγαζηκτμΝ εαδΝ φτζζαέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ
αλαδυθκυη Ν αΝ φτζζαΝ ε σμΝ απσΝ ΰ-βΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βθΝ εκλυφάΝ Χπ λδκλδ ησμΝ
απυζ δαμΝ τ α κμ ζσΰπΝ δαπθκάμΨ,Ν ίκυ Ϊη Ν κΝ ησ ξ υηΪΝ ηαμΝ Ν κλησθβΝ λδακίκζέαμΝ
εαδΝ κΝ κπκγ κτη Ν κΝ ξυηα,Ν Ν ίΪγκμΝ σπκυΝ γαΝ εαζτπ αδΝ κυζΪξδ κθΝ ΫθαμΝ
κφγαζησμΝ κυέΝΓδαΝη ΰαζτ λβΝπλκ α έαΝεαδΝεαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα α,Νηπκλκτη ΝθαΝ
εαζτοκυη Ν κΝξυλκΝ κυΝηκ ξ τηα κμΝη ΝεΪπκδκΝ δαφαθΫμΝυζδεσ,Ν κΝκπκέκΝγαΝΫξκυη Ν
φλκθ έ δΝ θαΝ α λέα αδΝ παλευμΝ ΧΪθκδΰηαΝ κπυθΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΨ,Ν υ Ν θαΝ ηβθΝ
απέ δΝ κΝ θΫκΝ ηαμΝ φυ σέΝ ΟΝ τ λκμΝ λσπκμΝ π λδζαηίΪθ δΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ κΝ
υπσ λπηαΝ θΝ έθαδΝ λ σΝαζζΪΝυΰλσέΝ Ν δα δεα έαΝπκυΝαεκζκυγ έ αδΝ έθαδΝβΝέ δα,Ν
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ησθκΝ πκυΝ κΝ ησ ξ υηαΝ κπκγ έ αδΝ
Ν εΪπκδκΝ κξ έκ ΧίΪακΨΝ η Ν θ λσ,Ν
αγ λκπκδβηΫθκΝ ΝηδαΝκλδ ηΫθβΝγΫ βΝΧηΫ αΝαπσΝεΪπκδκΝξαλ κθΫθδκΝεκηηΪ δΝάΝη Ν
ηαθ αζΪεδΨ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝαπκφ τΰ αδΝβΝ παφάΝ κυΝη Ν κθΝπυγηΫθαΝ κυΝ κξ έκυέΝ θΝ
υθ ξ έαΝ υηπζβλυθκυη Ν αε δεΪΝ η Ν θ λσΝ ΰδαΝ θαΝ ίκβγά κυη Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ
υΰδκτμΝλδαδεκτΝ υ άηα κμέ

(φπ .dimos-elefsinas-geoponika-nea.blogspot.gr)
4.3 Πκζζαπζα δα ησμΝη ΝπαλαφυΪ μΫΝεα αίκζΪ μ.
 Ν έ βΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πκζζΫμΝ παλαφυΪ μ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ απζΪΝ εαδΝ ΰλάΰκλαΝ κΝ
πκζζαπζα δα ησμΝ κυμ,Ν η Ν δαξπλδ ησΝ πθΝ παλαφυΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ απκ ζκτθΝ
Ϋ κδηα,ΝκζκεζβλπηΫθαΝφυ ΪΝη ΝλέααΝεαδΝίζα σέ ΜδαΝ υ εκζσ λβΝ ξθδεάΝαπκ ζ έΝ
εαδΝβΝηΫγκ κμΝαθΪπ υιβμΝθΫπθΝφυ υθΝη Νεα αίκζΪ αΝΧεζα έΝφυ κτΨΝπκυΝ κπκγ έ αδΝ
κΝ αφδεσΝυπσ λπηαΝξπλέμΝθαΝαπκεκπ έΝαπσΝ κΝηβ λδεσΝφυ σέΝΣκΝεζα έΝζυΰέα αδΝ
κΝΫ αφκμΝεαδΝπαλαηΫθ δΝ Ναυ άΝ βΝγΫ βΝηΫξλδΝθαΝαπκε ά δΝ κΝθΫκΝφυ σΝ δμΝ δεΫμΝ
κυΝ λέα μΝ υ Ν θαΝ έθαδΝ δεαθσΝ θαΝ αγ έΝ πμΝ ηδαΝ αθ ιΪλ β βΝ ηκθΪ αέΝ ΣκΝ βη έκΝ
εαηπάμΝ λ υθ αδΝηΫ αΝ κΝΫ αφκμΝη Ν βΝίκάγ δαΝ υληΪ δθβμ,ΝαθΪπκ βμΝ δξΪζαμ,Ν
φλκθ έακθ αμΝυ Ν κΝ ηάηαΝπκυΝφΫλ δΝ αΝφτζζαΝθαΝίλέ ε αδΝΫιπΝαπσΝ κΝξυηαέΝ βΝ
υθΫξ δαΝ βλέακυη ΝΧη ΝιτζδθκΝυπκ άλδΰηαΨΝ ΝκλγάΝγΫ βΝ κΝ υαέ γβ κ,Ν λυφ λσΝ
βη έκΝ κυΝίζα κτΝηαμΝεαδΝπκ έακυη Ν αε δεΪ,Νυ ΝθαΝαθαπ υξγκτθΝθΫ μΝλέα μΝ κΝ
αφδεσΝ υπσ λπηαΝ πλδθΝ πλκίκτη Ν βθΝ απ ζ υγΫλπ άΝ κυΝ απσΝ κΝ ηβ λδεσΝ πκυΝ
ίλέ ε αδΝαλε ΪΝεκθ ΪΝ κυέ
Ι αθδεσ λβΝ π λέκ κμΝ ΰδαΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ φυ υθΝ ηαμΝ γ πλ έ αδΝ βΝ αλξάΝ βμΝ
Ϊθκδιβμ εαδΝ Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμΝ αΝ ΫζβΝ κυΝφγδθκπυλκυέΝ θΪζκΰαΝη Ν κΝεΪγ Ν
έ κμΝ εαδΝ κΝ ξυλκΝ σπκυΝ έθαδΝ κπκγ βηΫθκΝ φαλησακυη Ν εαδΝ βΝ ηΫγκ κΝ
πκζζαπζα δα ηκτΝπκυΝγαΝ πδφΫλ δΝ αΝεαζτ λαΝεαδΝπδκΝΪη αΝαπκ ζΫ ηα αέΝ

19

ΤΓΚΟΜΙ

Κ Φ Λ ΙΟΝη
ΫΝΝ ΠΟΞ Ρ Ν - Ι Σ Ρ  ΫΝ ΠΟΘ Κ Τ

ηέ1Νυζζκΰά
υζζΫΰκυη Ν ΫθαΝ ίσ αθκΝ σ αθΝ κΝ ΰθπλέακυη Ν εαζΪ,Ν βθΝ εα ΪζζβζβΝ πκξάέ Ό αθΝ
υζζΫΰκυη Νίσ αθα,Νπλκ Ϋξκυη ΝθαΝηβθΝεα α λΫφκυη Ν αΝφυ Ϊέ υζζΫΰκυη ΝησθκΝ
αΝ ηΫλβΝ εαδΝ βθΝ πκ σ β αΝ πκυΝ ηαμΝ ξλ δΪα αδέ
θΝ ι λδαυθκυη Ν αΝ φυ σ,Ν αζζΪΝΝ
εσίκυη Ν η Ν οαζέ δΝ αΝ γ λαπ υ δεΪΝ κυΝ ηΫλβΝ εαδΝ σξδΝ σζα,Ν ΰδαΝ θαΝ αφά κυη Ν βΝ
υθα σ β αΝ κΝ φυ σΝ θαΝ υθ ξέ δΝ βθΝ αθΪπ υιάΝ κυέ Ν θ α δεάΝ υζζκΰάΝ εαδΝ
δ δαέ λαΝ πθΝαθαπαλαΰπΰδευθΝη λυθΝ κυΝφυ κτΝΧαθγΫπθ,Νεαλπυθ,Ν πσλπθ,Νίκζίυθ,Ν
λδαπηΪ πθΨ,Νηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ βθΝ ιαφΪθδ βΝ κυέ
ηέβΝ πκιάλαθ β- δα άλβ β
Νξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝφλΫ επθΝίκ ΪθπθΝφΫλθ δΝεαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα αέ π δ άΝ
σηπμΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ αΝ φλΫ εαΝ έθαδΝ υ τλ α,Ν υθάγπμΝ αΝ απκιβλαέθκυη Ν εαδΝ αΝ
απκγβε τκυη Ν π ΪΝΧ θΝ αΝαφάθκυη ΝηΫ αΝ πζα δεΫμΝ αεκτζ μ). ΠλδθΝαπσΝ βθΝ
απκιάλαθ βΝπζΫθκυη Ν αΝίσ αθαΝΧ ε σμΝαπσΝ κΝξαηκηάζδΨΝαθΝυπκοδαασηα Νσ δΝ θΝ
έθαδΝ εαγαλΪέ ΣαΝ λαΰΰέακυη ,Ν αΝ απζυθκυη Ν Ν τφα ηαΝ άΝ ζ υεσΝ ξαλ έΝ άΝ αΝ
Ϋθκυη Ν ηα ΪεδαΝ εαδΝ αΝ αφάθκυη Ν Ν εδ λσΝ εαδΝ εαζΪΝ α λδαση θκΝ ξυλκΝ ηΫξλδΝ θαΝ
ΰθυ κυθΝ θ ζυμ,Ν ΰδαΝ θαΝ ηπκλΫ κυη Ν θαΝ αΝ λέοκυη Ν Ν εσθβέ ΣαΝ εζβλΪΝ άΝ
πκζτΝ αλευ βΝ ηάηα αΝ ηπκλκτθΝ θαΝ απκιβλαθγκτθΝ Ν ξζδαλσΝ φκτλθκΝ ΧεΪ πΝ πθΝ
35°C). Πλκ Ϋξκυη Ν θαΝ ΰέθ αδΝ Ν ηΫλκμΝ απΪθ ηκ,Ν
ΰθσΝ εαδΝ εδ λσ,Ν υ Ν θαΝ
δα βλβγκτθΝ α σφδαΝ αΝ αδγΫλδαΝ Ϋζαδα. Ϋθκυη Ν αΝ ίσ αθαΝ Ν ηα ΪεδαΝ εαδΝ αΝ
ελ ηΪη Ν αθΪπκ α Ϋ δΝ υ Ν κδΝ πσλκδΝ πκυΝ πΫφ κυθΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ηαα υ κτθ. ΟδΝ
ηέ ξκδΝ η Ν κυμΝ πσλκυμΝ κπκγ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απκιάλαθ βΝ Ν αεκυζΪεδαΝ απσΝ
αλαδσΝ ίαηίαε λσΝ παθέέΝ ΣαΝ ι λΪΝ φτζζαΝ αΝ εσίκυη Ν απσΝ αΝ εκ ΪθδαΝ εαδΝ αΝ
δα βλκτη ,Νεα ΪΝπλκ έηβ β,Νκζσεζβλαέ ΣδμΝλέα μΝ δμΝαφάθκυη Νπλυ αΝθαΝηαλαγκτθΝ
πλκ κτΝεκπκτθΝ ΝηδελΪΝεκηηΪ δαΝεαδΝαπκιβλαθγκτθέ ΣκΝίσ αθκ πκυΝγΫζκυη θα δα

(φπ . nikow-ant.blogspot.gr)
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βλά κυη Ν θΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ εαγσζκυΝ υΰλα έαέ ΦυζΪ
αδΝ Ν ΰυΪζδθκΝ ίΪακ,Ν Ν
ξυλκΝηβΝφπ δαση θκέ δα βλ έ αδΝ κΝπκζτΝΫθαΝξλσθκΝΰδα έΝη ΪΝξΪθ δΝ βΝγ λαπ υ δεάΝ
κυΝαιέαέ
θαμΝΪζζκμΝ λσπκμ δα άλβ βμΝ έθαδΝβΝεα ΪουιβΝ κυΝφλΫ εκυΝίκ Ϊθκυέ φκτΝ κΝ
πζτθκυη Ν εαδΝ κΝ λαΰΰέ κυη Ν εαζΪΝ κΝ κπκγ κτη Ν Ν αεκυζΪεδαΝ σπκυΝ
βη δυθκυη Ν κΝσθκηα κυΝεαδΝ βθΝβη λκηβθέαΝεα Ϊουιβμέ Μπκλκτη Ναεσηβ,ΝΰδαΝθαΝ
ηβθΝπδΪθ δΝ πκζτΝξυλκΝ βθΝεα Ϊουιβ,ΝθαΝ κΝα ηα έ κυη ΝΰδαΝΫθαΝζ π σΝ Νίλα σΝ
θ λσ,Ν η ΪΝ θαΝ κΝ ίκυ άικυη Ν Ν ελτκΝ θ λσ,Ν θαΝ κΝ λαΰΰέ κυη Ν εαζΪΝ εαδΝ θαΝ κΝ
δα βλά κυη Ν βθΝεα Ϊουιβέ
ΆζζκδΝ λσπκδΝ υθ άλβ βμΝ έθαδΝ κΝ πΪ πηα,Ν κΝηαλδθΪλδ ηαΝ ΝζΪ δ,Νιέ δ,ΝαζΪ δΝ
εαδΝ κΝ τζδΰηαΝ ΝΪηηκ. ΓδαΝ κΝηαλδθΪλδ ηαΝ κυμΝ ΝζΪ δΝάΝ Νιέ δ,Νκλδ ηΫθαΝίσ αθαΝ
πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ ΰθΪέ Μ ΪΝ βΝ υΰεκηδ άΝι πζΫθκθ αδΝηκθΪξαΝ Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ
βθΝ κπκέαΝ αθαπ τ κθ αδΝ Ν ηΫλκμΝ σπκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ αεΪγαλ αΝ σππμΝ ΰδαΝ
παλΪ δΰηαΝ εκθ ΪΝ Ν λσηκυμΝ απσΝ αΝ εαυ αΫλδα,Ν αθΝ Ϋξ δΝ ίλΫι δΝ ζΪ πβ άΝ
ξλβ δηκπκδάγβεαθΝφυ κφΪληαεαέ
ηέγΝ πκγάε υ β
Ν Ν πέ λα βΝ κυΝ φπ σμ,Ν κυΝ αΫλαΝ εαδΝ βμΝ υΰλα έαμ,Ν π λδκλέα δΝ βθΝ εαλυε υ δεάΝ
υθα σ β αΝεαδΝ υθ πυμΝπλΫπ δΝθαΝαπκφ τΰ αδέ ΓδΝαυ σ,Ν δα βλκτη Ν αΝηπαξαλδεΪΝ
Ν απΪθ ηκ,Ν εκ δθσΝ άΝ κυζΪξδ κθΝ εδ λσΝ ξυλκΝ εαδΝ αθΝ ΰέθ αδΝ Ν βη έκΝ πκυΝ θαΝ
Ϋξκυη ΝΪη β-ΰλάΰκλβΝπλσ ία βΝσ αθΝηαΰ δλ τκυη έ
ΟΝξυλκμΝπΪθ πμΝεκθ ΪΝ βΝηαΰ δλδεάΝ έαΝ έθαδΝαεα ΪζζβζκμΝΰδαΝ αΝηπαξαλδεΪ,Ν
ιαδ έαμ πθΝ α ηυθέ Ό αθΝ εαλυε τκυη Ν εαυ ΪΝ φαΰβ Ϊ,Ν θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ελα Ϊη Ν αΝ
ίααΪεδαΝη Ν αΝηπαξαλδεΪΝπΪθπΝαπσΝ βθΝεα αλσζαΝπκυΝίλΪα δΝκτ ΝθαΝπδΪθκυη Ν αΝ
ηπαξαλδεΪΝη Νίλ ΰηΫθαΝ Ϊξ υζαέ
ΣΫζκμΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ελα Ϊη Ν αΝ ηπαξαλδεΪΝ ΰδαΝ ΫθαΝ π λδ σ λκΝ απσΝ ΫθαΝ ξλσθκΝ
δσ δΝ ξΪθκυθΝ βθΝ φλ εΪ αΝ κυμέ Ι δαέ λαΝ αΝ ίσ αθα,Ν τ λαΝ απσΝ ηαελκξλσθδαΝ
απκγάε υ β,Ναπκε κτθΝ τεκζαΝΫθαΝαξυλυ μΝΪλπηαέ
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Κ Φ Λ ΙΟΝθ
ΣΡΟΠΟΙΝΠ Ρ Κ Τ 
ΠαλαεΪ πΝπ λδΰλΪφκθ αδΝκδΝευλδσ λκδΝ λσπκδΝξλά βμΝ πθΝίκ Ϊθπθέ
φΫοβηα μΝ λΪακυη ΝηΝζ π ΪΝ αΝγ λαπ υ δεΪΝηΫλβΝ κυΝ φυ κτ,Ν αθΝ έθαδΝηαζαεΪΝ
Χφτζζα,ΝΪθγβΨΝεαδΝοδζκεκηηΫθαΝαθΝ έθαδΝ εζβλΪΝΧηέ ξκδ,Νλέα μ,Ν πσλκδΨ,Νΰί-βίΝζ π Ϊέ
ΣαΝ κυλυθκυη ΝεαδΝπέθκυη Ν κΝαφΫοβηαΝ Ν σ δμ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝ κ κζκΰέα,Ν δμΝ
πση θ μΝ ΰβΝ υλ μέ θΝ θΝ υπΪλξ δΝ κ κζκΰέα,Ν ίλΪακυη Ν γΝ εκυ αζδΫμΝ βμΝ κτπαμΝ
ίσ αθκΝ ΝβΝφζδ αΪθδαΝθ λσέ
ΈΰξυηαΝ Χ ΪδΨ μΝ Ρέξθκυη Ν ίλα σΝ θ λσΝ αΝ γ λαπ υ δεΪΝ ηΫλβΝ κυΝ ίκ ΪθκυΝ ΧΰΝ
εκυ αζΪεδΝ κυΝΰζυεκτΝαπκιβλαηΫθκΝίσ αθκΝΰδαΝεΪγ Νφζδ αΪθδΝθ λσΨΝεαδΝ αΝαφάθκυη Ν
10-ΰηΝζ π Ϊέ ΣαΝ κυλυθκυη ΝεαδΝπέθκυη Ν κΝΫΰξυηαΝ ε έθβΝ βθΝ δΰηάέ Κα ’ΝΪζζκυμ,Ν
ΰδαΝ αΝφλΫ εαΝίσ αθαΝαλε έΝπκζτΝζδΰσ λκμΝξλσθκμΝΧηδ σΝζ π σΨΝΰδαΝθαΝίΰΪζκυθΝ δμΝ
κυ έ μΝ κυμ,Ν θυΝ ΰδαΝ αΝ απκιβλαηΫθαΝ ξλ δΪακθ αδΝ ΰ-βΝ ζ π ΪέΝ Γ θδεΪΝ κΝ ξλσθκμΝ
ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝ εζβλσ β αΝ κυΝίκ Ϊθκυέ ΣκΝξλυηαΝ κυΝ αΰδκτΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
αθκδξ σΝ εέ λδθκΝ άΝ αθκδξ σΝ πλΪ δθκέ Μπκλκτη Ν θαΝ παλα ε υΪ κυη Ν βθΝ πκ σ β αΝ
αΰδκτΝ βμΝ βηΫλαμ,Ν θαΝ βΝ δα βλά κυη Ν Ν γ λησμΝ εαδΝ θαΝ πέθκυη ζέΰκ-ζέΰκΝ εα ΪΝ
βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ ηΫλαμέ ΣκΝ αφΫοβηαΝ εαδΝ κΝ ΫΰξυηαΝ εαζσΝ έθαδΝ θαΝ πέθκθ αδΝ ξπλέμΝ
αΪξαλβΝάΝαθ θΝηπκλκτη ΝθαΝ κΝπέθκυη Ν εΫ κΝπλκ γΫ κυη ΝζέΰκΝηΫζδέ
εξτζδ ηα μΝΠλκΫλξ αδΝαπσΝ βθΝ υηπτεθπ βΝ κυΝ ΰξτηα κμΝάΝ κυΝαφ οάηα κμΝ
κυΝ ίκ ΪθκυΝ αθΝ αφά κυη Ν θαΝ ια ηδ έΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ κυΝ θ λκτΝ πκυΝ π λδΫξ δέ ΣκΝ
δα βλκτη Ν ΝΰυΪζδθκΝηπκυεΪζδΝεαδΝ κΝαλαδυθκυη Ν Νθ λσΝΧΰεέΰέΝ Νφζδ αΪθδΝθ λσΨέ
εξτζδ ηαΝΰέθ αδΝεαδΝαπσΝ κθΝφλΫ εκΝξυησΝ κυΝφυ κτΝαθΝαφά κυη ΝθαΝ ια ηδ έΝ
κΝθ λσΝ κυέ
Έηίλ ΰηαΝΧηκτζδα ηαΨ μΝΠαλα ε υΪα αδΝαπσΝ κΝηκτζδα ηαΝ κυΝφυ κτΝ ΝελτκΝ
θ λσΝ ΰδαΝ αλε ΫμΝ υλ μΝ ΧσξδΝ πΪθπΝ απσΝ ΰβΨΝ κθΝ άζδκΝ άΝ Ν α σΝ ηΫλκμ,Ν άΝ Ν
κδθσπθ υηαΝΰδαΝπκζζΫμΝηΫλ μΝΧπμΝΰηΝηΫλ μΨέ
Ϊηηα μΝΣκπκγ κτη Ν αΝγ λαπ υ δεΪΝηΫλβΝ κυΝφυ κτΝ ΝεαγαλσΝκδθσπθ υηαΝιίΝ
ίαγηυθΝΧαθΝ έθαδΝ εζβλΪ,Νεκπαθδ ηΫθαΝάΝαζ ηΫθαΨΝηΫ αΝ ΝΰυΪζδθκΝ κξ έκΝεαδΝ αΝ
αθαεα τκυη Νεα ΪΝ δα άηα αΝ πέΝηΝπμΝΰηΝηΫλ μέ ΣκΝφδζ λΪλκυη ΝεαδΝ δα βλκτη Ν
κΝ υΰλσΝ Ν ΰυΪζδθκΝ κξ έκΝ εαζΪΝ εζ δ ηΫθκ,Ν Ν λκ λσΝ εαδΝ εδ λσΝ ηΫλκμέ
Υλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν κίαλΫμ π λδπ υ δμ,Ν πλκ ε δεΪ,Ν πμΝ αΰσθ μΝ αλαδπηΫθ μΝ Ν
ΫΰξυηαΝ ίκ ΪθπθΝ άΝ Ν ιπ λδεάΝ ξλά β,Ν πμΝ εκηπλΫ μΝ άΝ θ λδίΫμέ θ έΝ ΰδαΝ
κδθσπθ υηαΝ ηπκλκτη Ν θαΝ ξλβ δηκπκδά κυη Ν
έπκυλκΝ Χγκ-40 ίαγηυθΝ
Ν
κδθσπθ υηαΨ,Νίσ εαΝάΝΪζζκΝεαγαλσΝαπσ αΰηαΝφλκτ πθΝάΝ βηβ λδαευθέ
Υυηκέ μΝΓέθκθ αδΝ Ναπκξυηπ άέ Ϊακυη Ν αΝηαζαεΪ,ΝθππΪ,Νγ λαπ υ δεΪΝηΫλβΝ κυΝ
φυ κτ,ΝφτζζαΝλέα μ,ΝεαλπκτμΝ κθΝαπκξυηπ άέ Παέλθκυη ΝεαδΝπέθκυη Ν κΝξυησΝ κυμΝ
αηΫ πμΝη ΪΝ βθΝπαλα ε υά,Νΰδα έΝαζζδυμΝξΪθ δΝ αΝγλ π δεΪΝ υ α δεΪΝ κυέ
δλσπδα μΝ Υλβ δηκπκδκτη Ν κΝ εξτζδ ηαΝ άΝ κΝ ξυησΝ κυΝ φυ κτέ δαζτκυη Ν Ν
α σΝθ λσΝ δπζΪ δαΝπκ σ β αΝαΪξαλβμ,Ν κΝίλΪακυη ΝεαδΝπλκ γΫ κυη Ν κΝξυησΝάΝ κΝ
εξτζδ ηαΝ κυΝίκ Ϊθκυέ
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ΚκηπλΫ μΝ μΝ κυ Ϊη Ν ΫθαΝ εκηηΪ δΝ τφα ηαΝ άΝ ίαηίΪεδΝ Ν Ϋΰξυηα,Ν αφΫοβηαΝ άΝ
ίΪηηαΝ κυΝ γ λαπ υ δεκτΝ φυ κτΝ εαδΝ κΝ αεκυηπΪη Ν ιπ λδεΪΝ βθΝ πδφΪθ δα κυΝ
υηα κμΝσπκυΝυπΪλξ δΝ κΝπλσίζβηαΝΰδαΝηΝΫπμΝΰηΝζ π Ϊ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝκ βΰέ μέ
Κα Ϊπζα ηαΝμΝΣκπκγ κτη Ν κΝφυ σΝεα υγ έαθΝπΪθπΝ κΝ ΫληαΝεαδΝ κΝ Ϋθκυη Ν
η Ν τφα ηαέ ΟΝ ξλσθκμΝ έθαδΝ αθΪζκΰκμΝ η Ν δμΝ δ δσ β μΝ κυΝ φυ κτέ θΝ λ γέα δΝ κΝ
Ϋληα,Ν θΝ κΝ κπκγ κτη Ν εα υγ έαθΝ αζζΪΝ ηΫ αΝ Ν ίαηίαε λσΝ τφα ηαΝ εαδΝ κΝ
αφάθκυη ΝΰδαΝζέΰκέ ΚαζσΝ έθαδΝ κΝεα Ϊπζα ηαΝθαΝ έθαδΝα σΝαζζΪΝσξδΝεαυ σ ΰδΝαυ σΝ
κΝ ε πΪακυη Ν η Ν ηΪζζδθκΝ τφα ηαέ Μπκλκτη Ν πλυ αΝ θαΝ ηαζαευ κυη Ν αΝ ίσ αθαΝ
κθΝα ησέΝ
Λκυ λσΝμΝΜκυζδΪακυη Ν αΝίσ αθαΝΧθ-κΝζέ λα,Ν βζα άΝΫθαθΝεκυίΪΝφλΫ εαΝίσ αθαΝ
άΝβίίΰλέΝαπκιβλαηΫθαΨΝ ΝελτκΝθ λσέ ΣκΝπλπέΝ αΝα αέθκυη ,Ν αΝ λαΰΰέακυη ΝεαδΝ
πλκ γΫ κυη Ν κΝ υΰλσΝ κΝ θ λσΝ κυΝ ηπΪθδκυέ ΜΫθκυη Ν κΝ ηπΪθδκΝ βίΝ ζ π ΪΝ εαδΝ βΝ
π λδκξάΝ βμΝ εαλ δΪμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ ΫιπΝ απσΝ κΝ θ λσέ θαμΝ ΪζζκμΝ λσπκμΝ έθαδΝ θαΝ
ίλΪ κυη Ν κΝίσ αθκΝΰη-βίΝζ π Ϊ,ΝθαΝ αΝ κυλυ κυη ΝεαδΝθαΝλέικυη Ν κΝαφΫοβηαΝ κΝ
θ λσΝ κυΝηπΪθδκυέ ΣΫζκμ,Νηπκλκτη ΝθαΝ κπκγ ά κυη Ν κΝίσ αθκΝ ΝΫθαΝ αεκυζΪεδΝ
απσΝζ π σΝτφα ηαΝεαδΝθαΝ κΝίΪζκυη ΝάΝεΪ πΝαπσΝ βθΝίλτ βΝ κυΝα κτΝθ λκτΝσ αθΝ
ΰ ηέακυη Ν βθΝ ηπαθδΫλαΝ άΝ ηΫ αΝ κΝ α σΝ θ λσΝ κυΝ ηπΪθδκυέ Μ ΪΝ κΝ ηπΪθδκΝ
υζδΰσηα Ν η Ν ηπκυλθκταδΝ άΝ α σΝ λκτξκΝ εαδΝ ιαπζυθκυη ηδ άΝ υλαΝ ΰδαΝ θαΝ
δ λυ κυη έ ΣκΝθ λσΝ κυΝζκυ λκτΝηπκλ έΝθαΝα αγ έΝεαδΝθαΝιαθαξλβ δηκπκδβγ έΝ τκΝ
φκλΫμΝαεσηβέ
ηέζκυ λκΝμΝ εκζκυγκτη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝσππμΝεαδΝ κΝπζάλ μΝζκυ λσ,Νη Ν βΝ
ηδ άΝ πκ σ β αΝ ίκ Ϊθπθέ ΣκΝ θ λσΝ κυΝ βηέζκυ λκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ εαζτπ δΝ βθΝ π λδκξάΝ
πθΝθ φλυθέ
ζκδφάΝ μΝ
αέθκυη Ν ηδ σΝ εδζσΝ απδεσΝ ζέπκμΝ εαδΝ πλκ γΫ κυη Ν ζΝ ξκτφ μΝ
οδζκεκηηΫθαΝ ίσ αθαέ ΣαΝ αθαεα τκυη Ν ζέΰκ,Ν σ κΝ έθαδΝ α σΝ κΝ ζέπκμ,Ν θαΝ
κ αλδ κτθΝΧ δΰαλδ κτθΨέ πκ τλκυη ΝαπσΝ βΝφπ δΪ,Ν ε πΪακυη ΝεαδΝαφάθκυη Ν
κΝ η έΰηαΝ σζβΝ βΝ θτξ αΝ θαΝ ελυυ δέ ΣβθΝ ΪζζβΝ ηΫλαΝ κΝ α αέθκυη Ν ζέΰκ,Ν κΝ
φδζ λΪλκυη ΝεαδΝ κΝ κπκγ κτη Ν ΝΰυΪζδθαΝίΪααέ
ΛΪ δΝμΝΓ ηέακυη ΝαλαδΪΝΫθαΝΰυΪζδθκΝ κξ έκΝη Ν αΝεα ΪζζβζαΝίσ αθαΝεαδΝλέξθκυη Ν
ηΫ αΝ ζαδσζα κΝ ουξλάμΝ Ϋεγζδοβμ,Ν ηΫξλδΝ θαΝ υπ λεαζτο δΝ αΝ ίσ αθαΝ εα ΪΝ υκΝ
Ϊξ υζαέ φάθκυη Ν κΝ κξ έκΝ κθΝάζδκΝάΝεκθ ΪΝ Νγ ληαθ δεσΝ υηαΝΰδαΝΰζΝηΫλ μέ
εσθβΝ : Κκπαθέακυη Ν κΝ απκιβλαηΫθκΝ ίσ αθκΝ ηΫξλδΝ θαΝ ΰέθ δΝ
ξλβ δηκπκδκτη Ν τηφπθαΝη Ν δμΝκ βΰέ μΝπκυΝ έθκθ αδΝΰδαΝεΪγ Νίσ αθκέ
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εσθβέ ΣβΝ

Κ Φ Λ ΙΟΝι
ΥΘΡΟΙΝ– Θ Ν Ι ΝΚ ΙΝ ΙΟΛΟΓΙΚ Ν ΝΣΙΜ ΣΧΠΙ
Π λδηΫθκθ αμΝ θαΝ η ΰαζυ κυθΝ αΝ φυ ΪΝ ηαμΝ γαΝ υθαθ ά κυη Ν Ν αλε ΫμΝ
π λδπ υ δμΝ ξγλκτμΝεαδΝα γΫθ δ μΝπκυΝ ηφαθέακθ αδΝ κυμΝεαζκεαδλδθκτμΝηάθ μΝεαδΝ
αβηδυθκυθΝ βθΝπαλαΰπΰάΝηαμέ
ΠκζτΝ βηαθ δεσΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ υΰδυθΝ εαδΝ τλπ πθΝ φυ υθΝ παέα δΝ βΝ πλκηάγ δαΝ
υΰδκτμΝ πσλκυΝάΝθ αλυθΝ πκλσφυ πθ,ΝβΝ π άΝπλκ κδηα έαΝ κυΝ Ϊφκυμ,ΝπλδθΝαπσΝ
βΝ φτ υ βΝ η Ν βθΝ πλκ γάεβΝ εαζΪΝ ξπθ ηΫθβμΝ εκπλδΪμ,Ν βΝ απκηΪελυθ βΝ εαδΝ βΝ
εα α λκφάΝ πθΝ φυ δευθΝ υπκζ δηηΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ παλαη έθ δΝ κΝ Ϋ αφκμΝ απσΝ δμΝ
πλκβΰκτη θ μΝ φυ τ δμΝ εαδΝ βΝ ικζσγλ υ βΝ ΧπέξέΝ εΪοδηκ,Ν ι λέαπηαΨΝ πθΝ
αΰλδσξκλ πθέΝ πέ βμΝ παλε έμΝ απκ Ϊ δμΝ φτ υ βμΝ γαΝ ια φαζέ κυθΝ αΝ φυ ΪΝ
εαζΫμΝ υθγάε μΝφπ δ ηκτΝεαδΝα λδ ηκτ,ΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β μΝΰδαΝ κθΝ
π λδκλδ ησΝ πθΝ ξγλυθΝεαδΝ πθΝα γ θ δυθέΝΣΫζκμΝβΝ θαζζαΰάΝ πθΝεαζζδ λΰκτη θπθΝ
δ υθΝ απκ ζ έΝ ηδαΝ πκζτΝ εαζάΝ πλαε δεάΝ πκυΝ ίκβγΪΝ ΰδΝ αυ σΝ θαΝ απκφ τΰκυη Ν θαΝ
φυ τκυη Ν κΝέ δκΝηΫλκμΝεΪγ ΝξλσθκΝέ δαΝάΝ υΰΰ θάΝίκ αθδεΪΝ έ βέ
ιέ1ΝΈθ κηαΝπκυΝπλκεαζκτθΝαβηδΫμ
7.1.1 φέ μΝάΝη ζέΰελ μ Χ ΪιβΝ ηέπ λαΨ
 βΝ φτ βΝ υπΪλξκυθΝ πκζζΪΝ έ βΝ αφέ πθΝ Χεέ λδθβ,Ν πλΪ δθβΝ εέζέπέΨΝ αΝ κπκέαΝ
πλκ ίΪζζκυθΝ βθΝΪθκδιβΝεαδΝ κΝεαζκεαέλδΝσπκυΝ πδελα κτθΝγ ληκελα έ μΝηΫξλδΝ κυμΝ
35°C.
τηπ πηα-αδ έα
έθαδΝπκζτΝηδελΪΝΫθ κηαΝπκυΝ υθαθ Ϊη ΝευλέπμΝ βθΝεΪ πΝ πδφΪθ δαΝ πθΝφτζζπθΝ
εαδΝ κυμΝ θ αλκτμΝ ίζα κτμΝ Ν απκδεέ μ,Ν σπκυΝ λΫφκθ αδΝ απκηυαυθ αμΝ φυ δεκτμΝ
ξυηκτμ,Ν πλκεαζυθ αμΝ Ν η ΰΪζ μΝ πλκ ίκζΫμΝ ιάλαθ βΝ πθΝ φυ υθέΝ ΟδΝ η ζέΰελ μΝ
υγτθκθ αδΝΰδαΝ βθΝ ηφΪθδ βΝη ζδ πηΪ πθ,ΝπΪθπΝ αΝκπκέαΝαθαπ τ κθ αδ δΪφκλκδΝ
ητεβ μΝσππμΝβΝεαπθδΪέ
θ δη υπδ β
Π λδκλέακυη Ν τεκζαΝ δμΝη ζέΰελ μΝο εΪακθ αμΝ αΝφυ ΪΝη Νφυ δεσΝπτλ γλκΝάΝη Ν
εΪπκδκΝ ε τα ηαΝπκυΝπ λδΫξ δΝΪζα αΝζδπαλυθΝκιΫπθΝεαζέκυέΝΓδαΝηδελΫμΝπλκ ίκζΫμΝ
παλα ε υΪακυη Ν ΫθαΝ φυ κπλκ α υ δεσΝ δΪζυηαΝ πλκ γΫ κθ αμΝ βΝ εκυ αζδΫμΝ βμΝ
κτπαμΝ λδηηΫθκΝ απκτθδΝ εαδΝ ΰΝ εκυ αζδΪΝ βμΝ κτπαμΝ ηπζ κδθσπθ υηαΝ Ν ΰΝ ζέ λκΝ
θ λσ,Νη Ν κΝκπκέκΝ δαίλΫξκυη Ν κΝφτζζπηαέ
ιέ1έβΝΣ λΪθυξκμ Χ ΪιβΝ εΪλ αΨ
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ πκζτΝ ηδελάΝ αλΪξθβΝ πκυΝ αθάε δΝ αΝ αεΪλ αΝ Χφαέθ αδΝ η Ν
η ΰ γυθ δεσΝφαεσΨέ
τηπ πηα-αδ έα
θ κπέα αδΝ βθΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ φτζζπθ,Ν αΝ κπκέαΝ λυπΪΝ εαδΝ λκυφΪΝ κυμΝ
ξυηκτμΝ κυμέΝυξθΪΝ βθΝεΪ πΝ πδφΪθ δαΝ ξβηα έακθ αδΝαλαξθκ δ έμ δ κέ,Ν θυΝ βθΝ
πΪθπΝ πδφΪθ δαΝ υθαθ Ϊη Ν εέ λδθ μΝ εβζέ μέΝ  Ν Ϋθ κθβΝ πλκ ίκζάΝ αΝ φτζζαΝ
ι λαέθκθ αδΝεαδΝπΫφ κυθέ
θ δη υπδ β
π δ άΝκΝ λΪθυξκμΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ δΝ Ν υθκρεΫμΝεαδλδεΫμΝ υθγάε μΝη ΰΪζ μΝ
αβηδΫμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ο εΪ κυη Ν ησζδμΝ κθΝ αθ δζβφγκτη Ν Ϊη αΝ η Ν φυ δεσΝ πτλ γλκ,Ν
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φλκθ έακθ αμΝ θαΝ εαζυφγ έΝ εαζΪΝ εαδΝ βΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ φτζζπθέΝ Μπκλκτη Ν θαΝ
ξλβ δηκπκδά κυη ΝεαδΝγ δΪφδ,Νσ αθΝσηπμΝβΝγ ληκελα έαΝ έθαδΝεΪ πΝαπσΝ κυμΝγί°C.

Χφπ έzhsefysika.blogspot.gr)
ιέ1έγέΝΠλΪ δθκΝ εκυζάεδΝεαδΝεΪηπδ μΝζ πδ σπ λπθ Χ ΪιβΝΛ πδ σπ λαΨΝ
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ η ΰΪζ μΝ πλΪ δθ μΝ εΪηπδ μΝ πκυΝ λΫφκθ αδΝ ευλέπμΝ η Ν αΝ φτζζαΝ πθΝ
θ αλυθΝφυ υθέ
τηπ πηα-αδ έα
ΜπκλκτθΝ ΝπκζτΝ τθ κηκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΧΰ-βΝβηΫλ μΨΝθαΝεα α λΫοκυθΝεαδΝ
κυμΝαθυλδηκυμΝεαλπκτμΝ κυμΝκπκέκυμΝπλκεαζ έΝ λτπ μέ
θ δη υπδ β
Υλ δΪα αδΝ υξθσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θ κπέ κυη Ν ΰεαέλπμΝ βθΝ τπαλιβΝ
Ϋ κδπθΝ ξγλυθέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ ηπκλκτη Ν θαΝ ο εΪ κυη Ν η Ν εΪπκδκΝ ε τα ηαΝ πκυΝ
π λδΫξ δΝ κΝπφΫζδηκΝίαε άλδκΝίΪεδζκμΝΘκυλδΰΰέαμέ
ιέ1έζέΝ ζ υλυ βμ Χ ΪιβΝ ηέπ λαΨ
έθαδΝαπσΝ κυμΝ υξθσ λκυμΝ ξγλκτμΝεαδΝπλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝπκτΝηδελσΝΫθ κηκΝπκυΝ
πλκεαζ έΝΪη μΝεαδΝΫηη μΝαβηδΫμ.
τηπ πηα-αδ έα
ΣλυπΪΝ αΝθ αλΪΝευλέπμΝφτζζαΝεαδΝαπκηυα έΝπκζτΝφυ δεσΝξυησ,Ν λαυηα έακθ αμΝ αΝ
φτζζαΝ εαδΝ εα α λΫφκθ αμΝ βθΝ δεαθσ β αΝ κυμΝ θαΝ φπ κ υθγΫ κυθέΝ υΰξλσθπμΝ
εελέθ δΝεκζζυ μΝη ζέ πηα,ΝπΪθπΝ κΝκπκέκΝαθαπ τ κθ αδΝ δΪφκλκδΝητεβ μΝσππμΝ
βΝεαπθδΪέ
θ δη υπδ β
ΚΪθκυη Ν πέπα βΝ Χ εσθδ ηαΨΝ κυΝ φυ κτΝ η Ν γ δΪφδΝ άΝ ο εΪακυη Ν η Ν φυ δεσΝ
πτλ γλκΝσ αθΝβΝγ ληκελα έαΝ έθαδΝηΫξλδΝ κυμΝγί°C. Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝο εα ηκτΝ
πλκ Ϋξκυη Νυ ΝθαΝεαζυφγ έΝεαζΪΝεαδΝβΝεΪ πΝ πδφΪθ δαΝσπκυΝ υθάγπμΝίλέ ε αδΝ
εαδΝ λΫφ αδΝ κΝΫθ κηκέ
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ιέ1έηέΝΝβηα υ δμ
έθαδΝ θβηα κ δ έμΝ κλΰαθδ ηκέΝ ΧηκδΪακυθΝ η Ν ηδελκ εκπδεΪΝ εκυζάεδαΨ,Ν πκυΝ ακυθΝ
κΝΫ αφκμέ
τηπ πηα-αδ έα
ΠλκεαζκτθΝ ικΰευ δμΝ άΝ εκτλκυμΝ ξλπηα δ ηκτμΝ δμΝ λέα μΝ εαδΝ αΝ φυ ΪΝ
παλκυ δΪακυθΝη δπηΫθβΝαθΪπ υιβΝεαδΝΫθ κθαΝ υηπ υηα αΝηαλα ηκτέΝυξθσ λαΝ κΝ
πλσίζβηαΝπαλκυ δΪα αδΝ Νπ λδκξΫμΝη Ναηηυ βΝεαδΝυΰλΪΝ Ϊφβέ
θ δη υπδ β
Πλκηβγ υσηα Ν υΰδάΝ φυ ΪΝ άΝ απκζυηα ηΫθκυμΝ πσλκυμέΝ Π λδκλέακυη Ν βθΝ
υΰλα έαΝ κυΝ ΪφκυμΝΧαπκφυΰάΝυπ λίκζδευθΝπκ δ ηΪ πθΨΝεαδΝαθΝΰέθ αδΝφυ τκυη Ν
εα δφΫ μΝ ΧΫξκυθΝ αππγβ δεΫμΝ δ δσ β μΨέ ελδαυθκυη Ν εαδΝ εα α λΫφκυη Ν αΝ
πλκ ί ίζβηΫθαΝ φυ ΪΝ εαδΝ πλκ γΫ κυη Ν κΝ Ϋ αφκμΝ κδεκζκΰδεΪΝ ε υΪ ηα αΝ πκυΝ
π λδΫξκυθΝπφΫζδηκυμΝαε δθκητεβ μ,ΝκδΝκπκέκδΝπλκ α τκυθΝ κΝλδαδεσΝ τ βηα.
ιέβΝΜτεβ μΝπκυΝπλκεαζκτθΝαβηδΫμ
7έβέ1ΝΠ λκθσ πκλκμ ΧεζΪ βΝΦυεκητεβ μΨ
τηπ πηα-αδ έα
 Ν φτζζα,Ν ίζα κτμΝ εαδΝ εαλπκτμΝ ξβηα έακθ αδΝ εέ λδθ μΝ εβζέ μΝ Χπλυ αΝ αΝ
εα υ λαΝ φτζζαΨέΝ  Ν υθγάε μΝ αυιβηΫθβμΝ υΰλα έαμ,Ν βθΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ
φτζζπθΝ ηφαθέα αδΝΫθαΝυπσζ υεκΝ ιΪθγβηαΝ αθΝξθκτ δέΝ κυμΝεαλπκτμΝ υθαθ Ϊη Ν
υθάγπμΝ ΰελδακπλΪ δθ μΝ ζαφλυμΝ ίυγδ ηΫθ μΝ π λδκξΫμέΝ θαπ τ
αδΝ σ αθΝ βΝ
γ ληκελα έαΝευηαέθ αδΝ κυμΝΰι-27°C εαδΝυπΪλξ δΝυοβζάΝα ηκ φαδλδεάΝυΰλα έαέ
θ δη υπδ β
Φ εΪακυη Νπλκζβπ δεΪΝη ΝξαζεκτξαΝ ε υΪ ηα αΝσ αθ κδΝ υθγάε μΝ έθαδΝ υθκρεΫμΝ
ΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝητεβ αέΝ θΝξλ δα έΝ παθαζαηίΪθκυη Ν βθΝ δα δεα έαΝαθΪΝιΰίΝβηΫλ μέ
ιέβέβΝ ζ λθαλέπ β ΧεζΪ βΝ βζκητεβ μΨ
τηπ πηα-αδ έα
υθαθ Ϊη Ν αΝ εα υ λαΝ φτζζαΝ ευεζδεΫμΝ άΝ ΰπθδυ δμΝ εα αθΫμ εβζέ μ,Ν η Ν
κησε θ λκυμΝ ετεζκυμ,Ν πκυΝ ιαπζυθκθ αδΝ Ν σζκΝ κΝ φυ σέΝ ΟδΝ εβζέ μΝ ηκδΪακυθΝ η Ν
κυΝ π λκθσ πκλκυ,Ν αζζΪΝ κδΝ τ λ μΝ έθαδΝ πδκΝ η ΰΪζ μ,Ν ΰελδακπλΪ δθ μΝ εαδΝ
υθκκτθ αδΝ απσΝ υβθΝ υοβζάΝ υΰλα έαέΝ ηφαθέα αδΝ σ αθΝ πδελα έΝ ιβλσμΝ εαδΝ γ λησμΝ
αΫλαμέ
θ δη υπδ β
Πλκζβπ δεΪΝ απκηαελτθκυη Ν εαδΝ εα α λΫφκυη Ν υπκζ έηηα αΝ πλκβΰκτη θπθΝ
φυ τ πθ,Ν ξλβ δηκπκδκτη Ν υΰδάΝ φυ ΪΝ άΝ πσλκυμΝ εαδΝ ο εΪακυη Ν η Ν ξαζεκτξκΝ
ε τα ηαΝαθΪΝι-ΰίΝβηΫλ μέ
7.2.γΝ κ λτ βμ άΝΦαδΪΝ τοβ ΧεζΪ βΝ βζκητεβ μΨ
τηπ πηα-αδ έα
Παλα βλ έ αδΝ άοβΝ Ν φτζζα,Ν Ϊθγβ,Ν εαλπκτμΝ εαδΝ λέα μ,Ν πκυΝ βθΝ αλξάΝ Ϋξ δΝ
αθκδε σΝπλΪ δθκΝξλυηαΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝΰέθ αδΝεα αθάέΝΟδΝπλκ ί ίζβηΫθκδΝδ κέΝ
έθαδΝηαζαεκέΝεαδΝεαζτπ κθ αδΝαπσΝΰελέακΝξθκτ δέΝ Ν ηφΪθδ βΝ κυΝητεβ αΝ υθκ έ αδΝ
απσΝ βθΝυοβζάΝα ηκ φαδλδεάΝυΰλα έα,Ν δμΝίλκξκπ υ δμΝεαδΝγ ληκελα έ μΝΪθπΝ πθΝ
23°CέΝ Μ αφΫλ αδΝ η Ν κθΝ αΫλα,Ν βΝ ίλκξάΝ αζζΪΝ εαδΝ η Ν αΝ πλκ ί ίζβηΫθαΝ
υπκζ έηηα αΝεαζζδΫλΰ δαμΝαπσΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝξλκθδΪέΝ
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θ δη υπδ β
πκηαελτθκυη Ν εαδΝ εα α λΫφκυη Ν αΝ υπκζ έηηα αΝ πλκβΰκτη θπθΝ φυ τ πθ,Ν
πλκηβγ υσηα Ν υΰδάΝ πκλσφυ αΝ άΝ πσλκυμΝ εαδΝ βλκτη Ν δμΝ π ΫμΝ απκ Ϊ δμΝ
φτ υ βμ,ΝΰδαΝθαΝα λέακθ αδΝεαζΪΝ αΝφυ ΪέΝΌ αθΝ πδελα κτθΝ υθκρεΫμΝ υθγάε μΝΰδαΝ
βθΝ ιΪπζπ βΝ κυΝητεβ α,Νο εΪακυη Νπλκζβπ δεΪ,ΝαθΪΝι-ΰίΝβηΫλ μέ
7.2.4 Χέ δκ ΧεζΪ βΝ βζκητεβ μΨ
τηπ πηα-αδ έα
ΚυλέπμΝ βθΝ πΪθπΝ πδφΪθ δαΝ πθΝ φτζζπθΝ γαΝ κτη Ν εδ λδθκπλΪ δθ μΝ άΝ εέ λδθ μΝ
εβζέ μΝ αεαθσθδ κυΝ ξάηα κμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ απκε κτθΝ ΫθαΝ ζ υεσΝ ξθκτ δΝ εαδΝ δμΝ τκΝ
πδφΪθ δ μΝ πθΝ φτζζπθέΝ Πλκ ίΪζζκθ αδΝ εαδΝ κδΝ ηέ ξκδ,Ν αΝ ΪθγβΝ εαδΝ κδΝ εαλπκέέΝ
υθκ έ αδΝ η Ν αΫ βΝ ΫπμΝ κυμΝ γη°C,Ν υοβζάΝ υΰλα έα,Ν εέα βΝ εαδΝ εαεσΝ α λδ ησΝ πθΝ
φυ υθΝ θυΝηπκλ έΝθαΝ ηφαθδ έΝεαδΝ Ν υθγάε μΝιβλα έαμέ
θ δη υπδ β
ΟΝεαζσμΝα λδ ησμΝεαδΝβΝβζδσζκυ βΝγΫ βΝ πθΝφυ υθΝ υ ξ λαέθκυθΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
κυΝ ητεβ αέΝ ΜσζδμΝ ηφαθδ γκτθΝ αΝ πλυ αΝ υηπ υηα α,Ν γ δαφέακυη Ν Χη Ν εσθβΝ άΝ
ίλΫιδηβΝ ηκλφάΨ,Ν αζζΪΝ σ αθΝ βΝ γ ληκελα έαΝ θΝ ι π λθΪΝ κυμΝ γί°C ΰδαΝ θαΝ
απκφτΰκυη Ν ΰεατηα αΝ αΝφυ Ϊέ
ιέβέηΝ λκηυευ δμ ΧεζΪ βΝ βζκητεβ μΨ
τηπ πηα-αδ έα
ΣαΝ φυ ΪΝ ηαλαέθκθ αδ,Ν αΝ φτζζαΝ κυμΝ εδ λδθέακυθΝ εαδΝ ζδεΪΝ κΝ φυ σΝ ι λαέθ αδέΝ
Παλα βλ έ αδΝ ΰελέακμΝ η αξλπηα δ ησμΝ κΝ π λδεσΝ πθΝ
ζ ξυθΝ αθΝ εΪθκυη Ν
πδηάεβΝ κηάέ Οφ έζκθ αδΝ Ν ητεβ μΝ πκυΝ πδίδυθκυθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ εαδΝ αΝ φυ δεΪΝ
υπκζ έηηα αΝΰδαΝεαδλσέΝ
θ δη υπδ β
πκηαελτθκυη Ν υπκζ έηηα αΝ πλκβΰκτη θπθΝ φυ τ πθ εαδΝ πλκηβγ υσηα Ν
υΰδάΝφυ ΪΝάΝ πσλκέΝ ΝΫθ κθβΝπλκ ίκζά,Ν ελδαυθκυη ΝεαδΝεα α λΫφκυη Ν αΝα γ θάΝ
φυ ΪέΝ Νπλκ γάεβΝ κΝΫ αφκμΝ ε υα ηΪ πθΝη ΝπφΫζδηκυμΝαε δθκητεβ μΝεΪθ δΝ αΝ
φυ ΪΝπδκΝαθγ ε δεΪέΝ
7.3 Φυ δεΪΝ πδ δεΪΝπαλα ε υΪ ηα αΝΰδαΝα γΫθ δ μΝφυ υθ
ΠΪθ αΝ έθαδΝ πλκ δησ λκΝ σ κΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ απκφ τΰκυη Ν θαΝ ξλβ δηκπκδκτη Ν
ξβηδεΪΝπαλα ε υΪ ηα αΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ ξγλυθΝ αΝφυ ΪΝηαμέΝ υ σΝσξδΝ
ησθκΝ π δ άΝ έθαδΝ πκζτΝ ίζαί λΪΝ ΰδαΝ βθΝ φτ β,Ν αζζΪΝ έθαδΝ ιέ κυΝ ίζαί λΪΝ εαδΝ ΰδαΝ
ηΪμΝ πκυΝ αΝ δ πθΫκυη έΝ ΤπΪλξκυθ δΪφκλ μΝ υθ αΰΫμΝ απσΝ πδ δεΪΝ παλαε υΪ ηα αΝ ΰδαΝ κυμΝ δαφσλκυμΝ ξγλκτμ,Ν πκυΝ αιέα δΝ θαΝ κεδηΪ κυη Ν πλδθΝ
ο εΪ κυη η Ν ξβηδεΪέΝ  Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ Ϋξ δΝ παλα βλβγ έΝ πζάλβμΝ
εα απκζΫηβ βέ
ΣαΝετλδαΝ υ α δεΪΝπκυΝΫξ δΝ δαπδ πγ έΝσ δΝ δυξθκυθΝ κυμΝ ξγλκτμΝ έθαδΝ κΝ εσλ κ,Ν
κΝία δζδεσμ, βΝ κυεθέ α, βΝθδεκ έθβ, κΝιτ δ,Ν κΝυΰλσΝ απκτθδΝπδΪ πθ,Ν κΝφπ δ δεσΝ
π λΫζαδκ,Ν κΝζΪ δΝηβξαθάμ,Ν κΝκδθσπθ υηαέ Μπκλκτη ΝθαΝεΪθκυη Ν δΪφκλ μΝ κεδηΫμΝ
υθ υα ηυθέΝυθβγδ ηΫθ μΝπλαε δεΫμΝ έθαδΝκδΝπαλαεΪ π :
αΨ Ξτ δ : Υλβ δηκπκδκτη ιτ δ ΰδα β γ λαπ έα πκζζυθ α γ θ δυθ πθ φυ υθ,
υηπ λδζαηίαθκηΫθβμ βμ επλέα βμ, κυ η ζαθκτ βη έκυ εαδ βμΝ ηυεβ έα βμ
(π λκθσ πκλκυ). θαη δΰθτκυη 1 εκυ αζδΪ φυ δεσ ιτ δ
1 ζέ λκ θ λσ.
Φ εΪακυη η κ δΪζυηα δμ Ϊλλπ μ π λδκξΫμ πθ φυ υθ θπλέμ κ πλπέ ά κ
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ίλΪ υ, σ αθ κδ γ ληκελα έ μ έθαδ ξαηβζΫμ εαδ
θ υπΪλξ δ Ϊη κ φπμ.
παθαζαηίΪθκυη ηΫξλδ β α γΫθ δα θα γ λαπ υ έ.
ίΨΝΜαΰ δλδεάΝ σ αΝΧσιδθκΝαθγλαεδεσΝθΪ λδκΨ-Μυεβ κε σθκ : Υλβ δηκπκδκτη αυ σ
κ φΪληαεκ ΰδα β γ λαπ έα ηυεά πθ πθ φυ υθ. θαεα τκυη 1 εκυ αζδΪ κτπαμ
εαδ 1 εκυ αζδΪ φυ δεσ ζΪ δ Ϋθα 4 ζέ λα θ λσ. Πλκ γΫ κυη η λδεΫμ αΰσθ μ υΰλσ
ά θ κηκε σθκ απκτθδ κ ηέΰηα ΰδα θα ίκβγά δ θα ιαπζπγ έ πδκ κηκδσηκλφα α
φτζζα. Φ εΪακυη α ηκζυ ηΫθα φυ Ϊ, υηπ λδζαηίαθκηΫθπθ εαδ πθ εΪ π
φτζζπθ. Σκ σιδθκ αθγλαεδεσ εΪζδκ πέ βμ αθ δη ππέα δ ητεβ μ εαδ θ πλκ γΫ δ
Ϊζα α (θα λέκυ) κ Ϋ αφκμ.
ΰΨΝ ΓΪζα : Σκ ΰΪζα έθαδ Ϋθα πκζτ εαζσ σπζκ ΰδα κυμ ητεβ μ εαδ κυμ δκτμ πθ
φυ υθ. Γδα βθ πλσζβοβ πθ ηυεά πθ, πα παζέακυη 2 εκυ αζδΫμ ΰΪζα
εσθβ
κ Ϋ αφκμ ΰτλπ απσ α φυ Ϊ ηαμ θπλέμ
βθ π λέκ κ πλδθ ηφαθδ κτθ κδ
α γΫθ δ μ. θ κτη ητεβ μ α φτζζα βμ κηΪ αμ, πθ λδαθ αφυζζδυθ, ά Ϊζζπθ
φυ υθ, ο εΪακυη η αλαδπηΫθκ η έΰηα ΰΪζαε κμ (1 ηΫλκμ ΰΪζα η 1 ηΫλκμ θ λσ)
Ϊη α α ηκζυ ηΫθα φτζζα. Μπκλκτη αεσηβ θα ξλβ δηκπκδά κυη κ ΰΪζα πκυ
Ϋξ δ ιδθέ δ.
ΨΝ Τπ λκι έ δκΝ κυΝ υ λκΰσθκυ : Οδ λέα μ απαδ κτθ κιυΰσθκ εαδ α ξαηβζΪ πέπ α
πλκεαζκτθ δμ π λδ σ λ μ α γΫθ δ μ πθ λδαυθ. Π λδ σ λκ πσ δ ηα α φυ Ϊ
πλκεαζ έ βθ αθΪπ υιβ βμ άοβμ βμ λέααμ. Ό αθ υπΪλξ δ πκζτ θ λσ κ Ϋ αφκμ, κδ
α λκφσλκδ κ κέ εζ έθκυθ η θ λσ εαδ κδ λέα μ ξλβ δηκπκδκτθ κ ζέΰκ κιυΰσθκ πκυ
έθαδ δαγΫ δηκ. Σα φυ Ϊ θ έθαδ
γΫ β θα απκλλκφά κυθ α γλ π δεΪ υ α δεΪ
απσ κ Ϋ αφκμ εαδ κδ λέα μ ηπκλκτθ θα αλξέ κυθ θα π γαέθκυθ ηΫ α
24 υλ μ. Σα
φυ Ϊ γα αλξέ κυθ θα ηαλαέθκθ αδ εαδ θα ηκδΪακυθ αθ θα ηβθ Ϋξκυθ αλε σ θ λσ.
έθαδ τεκζκ θα ΰέθ δ Ϋθα ηκδλαέκ ζΪγκμ β πλκ γάεβ π λδ σ λκυ θ λκτ. Σκ θ λσ
απκ ζ έ αδ απσ υ λκΰσθκ εαδ κιυΰσθκ. Σκ υπ λκι έ δκ κυ υ λκΰσθκυ (H2O2) Ϋξ δ
Ϋθα πδπζΫκθ Ϊ κηκ κιυΰσθκυ. Ό αθ α φυ Ϊ πκ δ κτθ η υπ λκι έ δκ κυ
υ λκΰσθκυ, κ κιυΰσθκ απ ζ υγ λυθ
κ Ϋ αφκμ ΰτλπ απσ δμ λέα μ, η
απκ Ϋζ ηα βθ αξ έα αθΪπ υιβ ηδαμ υΰδάμ λέααμ. Υλβ δηκπκδκτη κ φγβθσ 3%
υπ λκι έ δκ κυ υ λκΰσθκυ, πκυ ηπκλ έ εαθ έμ θα αΰκλΪ δ
Ϋθα φαληαε έκ.
θαη δΰθτκυη 2 εκυ αζΪεδα κυ ΰζυεκτ 4 ζέ λα θ λσ.
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Κ Φ Λ ΙΟΝκ
ΠΡΟ Λ Μ Σ ΝΚ ΙΝΠΙΘ Ν Ν ΙΣΙ 
ΠαλαεΪ πΝπαλα έγ θ αδΝ αΝπδκΝ υξθΪΝπλκίζάηα αΝεαδΝκδΝπδγαθΫμΝαδ έ μΝ κυμΝμ
ΟδΝΪελ μΝ πθΝφτζζπθΝΰέθκθ αδΝεαφΫΝεαδΝι λαέθκθ αδ
- Τπ λίκζδεάΝγ ληκελα έαΝαΫλα
- ΥαηβζάΝ ξ δεάΝυΰλα έα
ΓλάΰκλβΝεαδΝαπσ κηβΝπ υ βΝφτζζπθ
- πσ κηβΝαζζαΰάΝγ ληκελα έαμ
- πσ κηβΝη αφκλΪΝ κυΝφυ κτΝαπσΝφπ δθσΝ Ν εδ λσΝηΫλκμΝ
- ΠδγαθάΝπαλκξάΝυπ λίκζδεκτΝθ λκτΝπκ έ ηα κμ,ΝπκυΝπλκεαζ έΝ άο δμΝ κΝ
ΡδαδεσΝ τ βηα
 α δαεάΝπ υ βΝφτζζπθΝΧ αΝεα υ λαΝφτζζαΝεδ λδθέακυθΝεαδΝπΫφ κυθΨ
- ΠδγαθάΝπαλκξάΝυπ λίκζδεκτΝθ λκτΝπκ έ ηα κμ,ΝπκυΝπλκεαζ έΝα φυιέαΝ κΝ
λδαδεσΝ τ βηα
- ΠδγαθάΝπαλκξάΝπκζτΝζέΰκυΝθ λκτΝπκ έ ηα κμ,ΝπκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπκ βλέι δΝ
σζβΝ βΝφυζζδεάΝ πδφΪθ δα
- ζζ δοβΝφπ σμ
- ζζ δοβΝγλ π δευθΝ κδξ έπθΝΧζέπα ηαΨ
ΣαΝαθγκφσλαΝφυ ΪΝ θΝαθγέακυθ
- ζζ δοβΝφπ σμ
- ζζδπΫμΝπσ δ ηα
- Τπ λίκζδεάΝζέπαθ β
βηέΝάΝεκεεδθππΫμΝεβζέ μΝ αΝφτζζα
- Τπ λίκζδεσμΝφπ δ ησμΝΧαπ’Ν υγ έαμΝπ υ βΝβζδαεκτΝφπ σμΨ
Π υ βΝ πθΝηπκυηπκυεδυθ
- ελαέ μΝ δαευηΪθ δμΝγ ληκελα έαμ
- παλιβΝλ υηΪ πθΝαΫλα
- ΥαηβζάΝ ξ δεάΝυΰλα έα
ΝΫαΝίζΪ β βΝη ΝσοβΝα γ θδεά,ΝηαλαηΫθβΝάΝεαηΫθβ
- Τπ λίκζδεάΝζέπαθ βΝΧιΫπζυηαΝυπκ λυηα κμΨ
- ΦυξλΪΝάΝα ΪΝλ τηα α
- ΥαηβζάΝ ξ δεάΝυΰλα έα
- π’Ν υγ έαμΝπ υ βΝβζδαεκτΝφπ σμ
- Τπ λίκζδεάΝγ ληκελα έαΝαΫλα
- ΠδγαθάΝαβηέαΝαπσΝπκζτΝξαηβζάΝγ ληκελα έα
ΜΪλαθ βΝκζσεζβλκυΝ κυΝφυ κτΝ
- Τπ λίκζδεάΝζέπαθ βΝΧαπαδ έ αδΝιΫπζυηαΝυπκ λυηα κμΨ
- ΠκζτΝξαηβζάΝγ ληκελα έα
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- ΠδγαθάΝπαλκξάΝυπ λίκζδεκτΝθ λκτΝπκ έ ηα κμ,ΝπκυΝπλκεαζ έΝ άο δμΝ κΝ
λδαδεσΝ τ βηα
- πσ δ κΝφυ σ
Κβζέ μΝ αΝφτζζα
- ΠδγαθάΝπαλκξάΝυπ λίκζδεκτΝθ λκτΝπκ έ ηα κμ,ΝπκυΝπλκεαζ έΝ άο δμΝ κΝ
λδαδεσΝ τ βηα
- ΚΪοδηκΝαπσΝαπ’Ν υγ έαμΝβζδαεάΝαε δθκίκζέα
- Π υ βΝελτκυΝθ λκτΝ αΝφτζζα
- Μυεβ κζκΰδεάΝπλκ ίκζά
- ΡτπκδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝΧΰεΪαδ,ΝεαπθσμΝεζπΨ
ΦτζζπηαΝι γπλδα ηΫθκ – εδ λδθππσΝεαδΝα τθαηκΝ– ζ π σ
- ΥαηβζσμΝφπ δ ησμ
- ΥαηβζάΝ ξ δεάΝυΰλα έα
- ζζ δοβΝγλ π δευθΝ κδξ έπθ
ΟδΝΪελ μΝάΝ κΝπ λέΰλαηηαΝ πθΝφτζζπθΝΰέθκθ αδΝεαφΫ
- ΥαηβζάΝ ξ δεάΝυΰλα έα
- Τπ λίκζδεάΝζέπαθ βΝΧ έωέΨ
- εα ΪζζβζκΝθ λσΝπκ έ ηα κμΝΧυοβζάΝ έωέ,ΝΥζυλδκΝεζπΨ
- βηδΪΝαπσΝο εα ηκτμΝΧφυ κφΪληαεα,Νΰυαζδ δεΪΝεζπΨΝ
- Ά κξκΝp
- ΡτπκδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝΧΰεΪαδ,ΝεαπθσμΝεζπΨ

Χφπ έfyta.createforumhosting.com)
ΜβΝαθαπ υ ση θαΝφυ Ϊ
- Τπ λίκζδεά ζέπαθ βΝΧ έωέΨ
- ΠδγαθάΝπαλκξάΝυπ λίκζδεκτΝθ λκτΝπκ έ ηα κμ,ΝπκυΝπλκεαζ έΝ άο δμΝ κΝ
λδαδεσΝ τ βηα
- ζζ δοβΝθ λκτ
ΣκΝθΫκΝφτζζπηαΝ έθαδΝηδελσ,ΝπξλσΝεαδΝΝα τθαηκ
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- ζζ δοβΝφπ σμ
- Ξ λσΝυπσ λπηα
Κδ λέθδ ηαΝφτζζπθΝαθΪη αΝ δμΝθ υλυ δμ
- Ά κξκΝp
- ζζ δοβΝ δ άλκυΝάΝηαΰθβ έκυ
υθ ξάΝ π υ βΝ φτζζπθέΝ βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ φτζζπθΝ
υθ λαηηΫθπθ
- ΡτπκδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝΧΰεΪαδ,ΝεαπθσμΝεζπΨ
- ΡτπκδΝαπσΝυΰλΪΝεαγαλδ ηκτ
- ΠδγαθάΝπλκ ίκζάΝαφέ πθΝάΝ λαθτξπθ

βθΝ εκλυφά,Ν αζζΪΝ ηδελυθΝ εαδΝ

Μδελκ εκπδεΫμΝζ υεΫμΝεβζέ μΝ αΝφτζζα
- ΠδγαθάΝπλκ ίκζάΝ λαθτξπθ
αηίαευ δμΝ υΰε θ λυ δμΝ κυμΝίζα κτμΝάΝ λκΰΰυζΪΝάΝκίΪζΝ ικΰευηα α
- ΠδγαθάΝπλκ ίκζάΝαζ υλυ β
Κκζζυ δμΝκυ έ μΝ κΝφτζζπηα
- ΠδγαθάΝπλκ ίκζάΝαζ υλυ β
ΜδελΪΝεαφΫΝ ικΰευηα αΝ αΝφτζζαΝεαδΝ κθΝίζα σ
- Κκεεκ δ ά
ΓελέααΝηκτξζαΝπκυΝεαζτπ δΝφτζζα,ΝΪθγβΝεαδΝίζα σ
- κυ δΪμΝάΝΪζζβΝηυεβ κζκΰδεάΝα γΫθ δαέΝΧΤπ λίκζδεάΝ ξ δεάΝυΰλα έαΝεαδΝ
αθ παλεάμΝα λδ ησμΨ
Γ θδεάΝηΪλαθ βΝ κυΝφυ κτ
- άοβΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ Χυπ λίκζδεσΝ πσ δ ηαΝ υθάγπμΝ κθΝ ξ δηυθα,Ν πκυΝ
κΝφυ σΝίλέ ε αδΝ Νπ λέκ κΝζάγαλΰκυΨ
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Κ Φ Λ ΙΟΝλ
ΥΡ  Ι
9.1 Γ θδεΫμΝξλά δμ
Ο ΪθγλππκμΝ πλπ έ πμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ππφ ζβγ έ η Ν βΝ ξλά βΝ πθΝ αλπηα δευθΝ
φυ υθΝ εαδΝ ίκ Ϊθπθ,Ν εαγυμΝ αυ ΪΝ αιδκπκδκτθ αδΝ βΝ δα λκφάΝ κυΝ πμΝ εαλυε τηα αΝ
βΝ ηαΰ δλδεά,Ν πλκ έ κθ αμΝ πκζτ δη μΝ ίδ αηέθ μΝ εαδΝ δξθκ κδξ έαΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ
κυέΝ ΟδΝ ίαφδεΫμΝ κυμΝ δ δσ β μΝ πλκ έ κυθΝ κθ ξλπηα δ ησΝ λκφυθΝ σππμΝ βθΝ
π λέπ π βΝ κυΝ ελσεκυΝ ΚκαΪθβμΝ πκυΝ έθ δΝ ΫθαΝ πκλ κεαζέΝ ξλυηαΝ κΝ λταδΝ εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝ ηαΰ δλΫηα κμέ ΟδΝ ξλπ δεΫμΝ κυμΝ κυ έ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ
ίαφάΝ πθΝ ληΪ πθΝ θυΝ βΝ πλκ α έαΝ πθΝ φυ υθ,Ν ξλβ δηκπκδκτθ αδ πμΝ
θ κηκαππγβ δεΪΝεαδΝηυεβ κε σθα Ν δΪφκλ μΝεαζζδΫλΰ δ μέΝ βΝΰ πλΰέαΝβΝξλά βΝ
πθΝ αλπηα δευθΝ φυ υθΝ θΝ αηα ΪΝ κυμΝ υκΝ λσζκυμΝ αυ κτμ,Ν αζζΪΝ Ϋπ δ αΝ απσΝ
Ϋλ υθ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ ιαξγ έΝ κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν ίλΫγβε Ν σ δΝ
εξυζέ ηα αΝαπσΝ αΝφυ ΪΝλέΰαθβμ,ΝγυηαλδκτΝεαδΝγλκτηπδΝ υθ ζκτθΝ βΝη έπ βΝ πθΝ
αθ πδγτηβ πθΝΰ δ κθδευθΝφυ υθΝ αΝζ ΰση θαΝαδαΪθδαΝπκυΝαπκλλκφκτθΝπκζζΪΝαπσΝ αΝ
γλ π δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝεαζζδ λΰκτη θπθΝφυ υθ,Νη δυθκθ αμΝ λαηα δεΪΝ βθΝαθΪπ υιάΝ
κυμέΝ Υλβ δηκπκδκτθ αδΝ αεσηβΝ βΝ εκ η κζκΰέα,Ν ΰδαΝ βΝ παλα ε υάΝ εαζζυθ δευθΝ
απσΝ ίσ αθα,ΝαφκτΝεα απλαήθκυθΝ κΝ ΫληαΝεαδΝ αΝηαζζδΪΝαπσΝιβλκ ληέ μέΝΣΫζκμ,Ν
αιδκπκδκτθ αδΝ βΝ παλα ε υάΝ φαληΪεπθ,Ν πμΝ πλυ μΝ τζ μέΝ ΓδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ
α πδλέθβ,Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ ΰθπ σ λαΝ παυ έπκθα,Ν βηδκυλΰάγβε Ν απσΝ κΝ ίσ αθκΝ
FilipendulaΝ ulmaria,Ν κΝ ΰκγκ,Ν θυΝ πκζζΪ ίσ αθαΝ ΫξκυθΝ αθ δίαε βλδ δαεΫμ,Ν
αθ δηυεβ δεΫμ,Ν αθ δεα αγζδπ δεΫμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δ δσ β μΝ εαδΝ πδ λκτθΝ γ δεΪΝ κΝ
αθγλυπδθκΝ υηαΝσππμΝγαΝ κτη Ν ε θυμΝπαλαεΪ π.
9.2
δεάΝξλά β
 κθΝα δεσΝξυλκΝηπκλκτθΝθαΝΰέθκυθΝφυ τ δμΝη Ναλπηα δεΪΝφυ ΪΝεαδΝίσ αθαΝ Ν
δΪφκλκυμΝ ξυλκυμ,Ν παλα έΰηα κμΝ ξΪλβΝ Ν πΪλεα,Ν Ν εάπκυμ,Ν Ν ί λΪθ μΝ άΝ Ν
ηπαζεσθδαΝαζζΪΝαεσηαΝεαδΝ δμΝ αλΪ μΝ πθΝ πδ δυθΝπλα δθέακθ αμΝ αΝ υηα αέΝ αΝ
πζαέ δαΝ βμΝπ λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ ξκζδεκέΝ
εάπκδ,ΝσπκυΝκδΝηαγβ ΫμΝγαΝ θβη λυθκθ αδΝΰδαΝ βΝ βηα έαΝαυ υθΝ πθΝφυ υθΝεαδΝγαΝ
ΫξκυθΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ υηίΪζκυθΝ βΝ φλκθ έ αΝ εαδΝ αθΪπ υιάΝ κυμέΝ πδπζΫκθ,Ν εαδΝ
ΪζζαΝ επαδ υ δεΪΝδ λτηα αΝ δαφσλπθΝίαγηέ πθΝ επαέ υ βμΝηπκλκτθΝθαΝ δα βλκτθΝ
εάπκυμΝ η Ν ίσ αθαΝ εαδΝ ζαξαθδεΪέΝ β,Ν ΫξκυθΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ απσΝ πλπ κίκυζέ μΝ
πκζδ υθΝα δεκέΝεάπκδΝη Ναλπηα δεΪ,ΝεαγυμΝεαδΝζαξαθσεβπκδΝ Ν δΪφκλ μΝπ λδκξΫμΝ
βμΝ γάθαμ,ΝσππμΝβΝπ λέπ π βΝ κυΝαυ κ δαξ δλδαση θκυΝαΰλκτΝ κΝ ζζβθδεσέ
 κΝηπαζεσθδ άΝ κθΝεάπκΝηπκλ έΝκΝεαγΫθαμΝηαμΝ λα δ ξθδεΪΝθαΝ βηδκυλΰά δΝ βΝ
δεάΝ κυΝ πλΪ δθβΝΰπθδΪέΝ ζΫπκθ ΪμΝ αΝη ΰαζυθκυθΝηΫλαΝη Ν βΝηΫλαΝΰ ηέακθ αμΝ κΝ
ξυλκΝ υπ δΫμΝεαδΝξλυηα α βΝ δΪγ βΝηαμΝί ζ δυθ αδέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ κΝσ δΝπκζζΪΝ
φυ Ϊ θΝ ΫξκυθΝ αθΪΰεβΝ απσΝ η ΰΪζβΝ πκ σ β αΝ θ λκτΝ εαδΝ φλκθ έ αέΝ
δ,Ν έθαδΝ ηδαΝ
πκζτΝεαζάΝ υεαδλέαΝθαΝι εδθά κυη Νη Ν βΝεαζζδΫλΰ δαΝφυ υθ,ΝσππμΝκΝία δζδεσμ,ΝκΝ
υσ ηκμ,ΝβΝαληπαλσλδαα,Ν κΝ θ λκζέίαθκ,Ν κΝγυηΪλδ,ΝκΝηαρθ αθσμ,ΝβΝηαθ ακυλΪθα,ΝβΝ
λέΰαθβΝεαδΝ κΝφα εσηβζκέ
Ν εαζζδΫλΰ δαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ Ν ΰζΪ λ μ,Ν Ν ααλθ δθδΫλ μ,Ν Ν ζΪλαΝ ά αεσηαΝ
εαδΝ Ν ίαλΫζδαέΝ υθάγπμ,Ν φυ τκθ αδΝ ηδελΪΝ πκλσφυ αΝ Χ βζα άΝ ηδελΪΝ φυ ΪΨ,Ν αθ έΝ
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εα υγ έαθΝ πκλΪΝ βΝΰζΪ λαμΝηαμέΝ υ σΝΰδα έΝκδΝ πσλκδΝ κυμΝ έθαδΝδ δαέ λαΝηδελκέΝ
εαδΝ τ εκζαΝ φυ λυθκυθέΝ κδηαΝ πκλσφυ αΝ ηπκλκτη Ν θαΝ ίλκτη Ν Ν ΰ ππκθδεΪΝ
εα α άηα α,Νφυ υλδαΝεαδΝ ΝΪζζαΝ βη έαΝπυζβ άμΝ κυμ.
ΟδΝ αλΪ μΝ πθΝ πδ δυθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η α λαπκτθΝ Ν πλΪ δθκυμΝ ξυλκυμΝ
αθαουξάμΝεαδΝκδεκΰ θ δαεάμΝ υΰεΫθ λπ βμέΝ
κηΫθκυ,Ν κυΝ ζδΰκ κτΝε θκτΝξυλκυΝ
ΰδαΝφυ τ δμΝ βθΝπσζβ,ΝκδΝ αλΪ μΝπμΝηδαΝ θαζζαε δεάΝηπκλκτθΝθαΝί ζ δυ κυθΝ κΝ
ηδελσεζδηαΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν αθΝ ΰέθ δΝ υζζκΰδεΪΝ απσΝ ΫθαΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ εα κέεπθέΝ
γ ληκελα έαΝ βΝ πκζυεα κδεέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ η δπγ έ,Ν αφκτΝ αΝ φυ ΪΝ αθ αθαεζκτθΝ βθΝ
βζδαεάΝ αε δθκίκζέαέΝ ΣαΝ φυ ηΫθαΝ υηα αΝ φαλησακθ αδΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν η Ν
πλκ ιΫξκυ αΝξυλαΝ β Γ ληαθέα,ΝσπκυΝεαδΝΫξ δΝη αφ λγ έΝβΝ ξθκΰθπ έαΝ κυμέΝΓδαΝ
θαΝ πλα δθέ κυθΝ κδΝ αλΪ μΝ απαδ κτθΝ εα ΪζζβζβΝ υπκ κηάΝ ΰδαΝ π άΝ ΰεα Ϊ α βΝ
κυΝ αλ υ δεκτΝ εαδΝ απκ λαΰΰδ δεκτΝ υ άηα κμΝ εαδΝ βμΝ αθ δλδαδεάμΝ η ηίλΪθβμέΝ
Γ θδεΪ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθ αδΝηΫλδηθαΝΰδαΝ βθΝαπκφυΰάΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ϊ δηκυΝ
θ λκτΝ κΝ τ βηαΝ απκ λΪΰΰδ βμέΝ Ν υΰεΫθ λπ βΝ Ϊ δηκυΝ θ λκτΝ εαδΝ βΝ
υπ λΪλ υ βΝ βηδκυλΰκτθΝ υθγάε μΝ α φυιέαμΝ δμΝ λέα μΝ πθΝ φυ υθΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ
κ βΰά κυθΝ βθΝ απκ υξέαΝ βμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ ίζΪ β βμΝ κΝ υηα. ΚτλδαΝ ελδ άλδα
ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ φυ δευθΝ δ υθΝ έθαδΝ κδΝ εζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ πκυΝ πδελα κτθΝ
βθΝ π λδκξά,Ν κΝ πΪξκμΝ εαδΝ κΝ έ κμΝ κυΝ υπκ λυηα κμΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ φυ υθΝ
αθΪζκΰαΝη Ν κθΝ τπκΝ κυΝφυ ηΫθκυΝ υηα κμΝπκυΝγαΝεα α ε υα έ,ΝβΝ υθα σ β αΝ
πθΝ φυ υθΝ ΰδαΝ πλκ αληκΰάΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ π λδίΪζζκθΝ πκυΝ
βηδκυλΰ έ αδ,Ν κΝ πδ δπεση θκΝ αδ γβ δεσΝ απκ Ϋζ ηαΝ εαδΝ κθΝ τπκΝ κυΝ φυ ηΫθκυΝ
υηα κμέΝ πέ βμ, βΝαθ κξάΝ πθΝφυ δευθΝ δ υθΝ δμΝυοβζΫμΝγ ληκελα έ μΝεαδΝ βθΝ
Ϋθ α βΝ κυΝ αθΫηκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝ αυ υθΝ ΰδαΝ πλκ αληκΰάέΝ ΓδαΝ αυ σΝ κθΝ
λσπκΝ αΝαλπηα δεΪΝφυ ΪΝεαδΝίσ αθα έθαδΝεα ΪζζβζαΝ Ν αλα σεβπκυμΝηδαμΝεαδΝ
ξαλαε βλέακθ αδΝ απσ η ΰΪζβΝ πλκ αληκ δεσ β αΝ
Ν πκδεέζαΝ π λδίΪζζκθ αέΝ
δαηφδ ίά β α,Ν αΝπλΪ δθαΝ υηα αΝΧφυ ηΫθ μΝ αλΪ μΨΝ έθαδΝηδαΝεαζάΝζτ βΝΰδαΝ
βθΝ αζζαΰάΝ κυΝ α δεκτΝ κπέκυ,Ν βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ ζ τγ λπθΝ
ξυλπθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βμΝ η έπ βμΝ πθΝ «γ ληδευθΝ θβ έ πθ»Ν ,Ν βζα άΝ βμΝ υοβζσ λβμΝ
γ ληκελα έαμ,Ν σ κΝ κΝ εαζκεαέλδ,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ ξ δηυθα,Ν πκυΝ παλκυ δΪα δΝ ηδαΝ
πυεθκεα κδεβηΫθβΝπ λδκξάΝ Ν ξΫ βΝη Ν αΝαπκηαελυ ηΫθαΝπλκΪ δΪΝ βμέ
 κθΝ εάπκΝ πδζΫΰκθ αδΝ π λδκξΫμΝ πλκφυζαΰηΫθ μΝ απσΝ κθΝ αΫλαΝ εαδΝ κπκγ κτθ αδΝ
Νπαλ Ϋλδα,ΝάΝαθΪη αΝ Νπζαεσ λπ κΝΰδαΝθαΝ ιαπζπγκτθΝπδκΝ τεκζαέΝΜπκλκτθΝ
θαΝ δαξπλδ κτθΝαπσΝ αΝυπσζκδπαΝφυ ΪΝαθγκεκηδεΪ,Νεβπ υ δεΪ,Νη ΝαπζΪΝυζδεΪΝσππμΝ
αθέ μ,ΝάΝαπσΝΪζζαΝοβζσ λαΝφυ ΪΝπλκμΝαπκφυΰάΝεα κδεέ δπθΝαυπθΝ Ναυ ΪΝεαγυμΝ
ΫξκυθΝηαζαεκτμΝεαδΝ τγλαυ κυμΝίζα κτμέΝ
 βθΝαλξδ ε κθδεάΝ κπέκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝίλαξσεβππθέΝΚαγσ δΝ
αΝπδκΝ πκζζΪΝ ιβλδεΪΝφυ ΪΝ θΝΫξκυθΝαθΪΰεβΝαπσΝ υξθΪΝπκ έ ηα αΝ εαδΝ ηπκλκτθΝθαΝ
φυ υ κτθΝ Νπ λδκξΫμΝη Νφυ δεάΝεζέ β,ΝσπκυΝ κΝθ λσΝ τ εκζαΝ υΰελα έ αδέΝΚΪγ Ν
ΫθαμΝ ίκ αθδεσμΝ εάπκμΝ Ϋξ δΝ βΝ υζζκΰάΝ κυΝ αλπηα δεΪΝ φυ ΪΝ εαδΝ ίσ αθα,Ν πκυΝ
αυ κφτκθ αδΝ βΝπ λδκξάέΝ δμΝευλδσ λ μΝπσζ δμΝκδΝίκ αθδεκέΝεάπκδΝαπκ ζκτθΝηδαΝ
αθΪ αΝ λκ δΪμΝ υθ ζυθ αμΝ παλΪζζβζαΝ
βΝ δα άλβ βΝ βμΝ ξζπλδ δεάμΝ
ίδκπκδεδζσ β αμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ πζβλκφσλβ β,Ν υαδ γβ κπκέβ β,Ν
επαέ υ βΝ εαδΝ αθαουξάΝ πθΝ πκζδ υθέΝ ΚΪγ Ν θ δαφ λση θκμΝ πκζέ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
πζβλκφκλβγ έΝ ΰδαΝ αΝ έ βΝ πκυΝ αυ κφτκθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ξζπλέ α,Ν αζζΪΝ εαδΝ αΝ
ι θδεΪ,Ν βζα άΝ έ βΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πλκ αληκ έΝ κΝ δΪίαΝ κυΝ ξλσθκυέΝ Ναιδκπκέβ βΝ
πθΝίκ αθδευθΝεάππθΝη Ν πδ εΫο δμΝ ξκζ έπθ,ΝφκλΫπθ,Ν υζζσΰπθΝεαδΝπκζδ υθΝ έθαδΝ
ηδαΝ απσΝ δμΝ ευλδσ λ μΝ λΪ δμΝ πκυΝ κ βΰ έΝ βΝ πλκ α έαΝ εαδΝ αθΪ διβΝ κυΝ εΪγ Ν
σπκυΝπλκ ζετκθ αμΝαεσηαΝεαδΝ κυλέ μΝ βΝπ λδκξάέ
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Μ ΡΟΝ
ΚΤΡΙΟΣ Ρ Ν ΡΧΜ ΣΙΚ ΝΚ ΙΝΦ ΡΜ Κ ΤΣΙΚ ΝΓΙ ΝΟΙΚΙ Κ
Θ Ρ Π ΤΣΙΚ ΝΚ ΙΝ ΝΘΟΚΟΜΙΚ ΝΥΡ 
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1έΝ Ν ΘΟ

ΆθβγκθΝ κΝίαλτκ ηκθ
ΟδεκΰΫθ δαΝUmbelliferaeΝΧεδα κφσλαΨ
ΓΫθκμΝAnethum
έ κμΝΝgraveolens
ΰΰζδεσΝσθκηα : Dill
KκδθάΝκθκηα έαΝμΝΆθβγκμ
Ι κλέαΝμ ΟΝΪθβγκμΝά αθΝΰθπ σμΝ βθΝ λξαέαΝ ζζΪ αΝη Ν δμΝκθκηα έ μΝ Ϊθβγκθ
εαδΝ Ϊθβ κθέΝ πσΝ αΝ ΪθγβΝ κυΝ παλα ε υΪακθ αθΝ Ϊλπηα,Ν πκυΝ κΝ πλσ γ αθΝ Ν
δΪφκλαΝ ελα δΪΝ η βθΝ κθκηα έαΝ αθβγέ βμΝ κέθκμ,Ν
φΪθπθαθΝ κυμΝ θδεβ ΫμΝ η Ν
αθγδ ηΫθαΝεζα δΪΝΪθβγκυΝεαδΝη Ν κΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝ πθΝεαλπυθΝ κυΝΪζ δφαθΝ κΝ υηαΝ
κυμΝκδΝαγζβ ΫμΝΰδα έΝ κΝγ πλκτ αθΝξαζαλπ δεσΝεαδΝ κθπ δεσΝ πθΝηυυθέΝ

Χφπ έwww.tzambaspiti.gr)
Π λδΰλαφάΝ: έθαδΝπκυ μ,Ν ά δκ,Ναλπηα δεσΝφυ σΝη Νίζα σΝεκέζκ,Νΰλαηηπ σΝ
πκυΝ φ Ϊθ δΝ Ν τοκμΝ αΝ βί-80cm. ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ τθγ αΝ η Ν φυζζΪλδαΝ
ΰλαηηκ δ άέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝ έθαδΝεέ λδθαΝΰυαζδ λΪΝ Ν αιδαθγέ μΝ αθΝκηπλΫζ μΝπκυΝ
αθαπ τ κθ αδΝ δμΝεκλυφΫμΝ κυΝίζα κτ,Ναεκζκυγκτη θαΝαπσΝαυΰκ δ ΫμΝηυ λκτμΝ
εαδΝαλπηα δεκτμΝεα αθκτμΝ πσλκυμέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : ΟΝ άζδκμΝ εαδΝ βΝ αΫ βΝ έθαδΝ απαλαέ β αΝ ΰδαΝ βθΝ
αθΪπ υιάΝ κυΝ η Ν γ ληκελα έαΝ αθΪπ υιβμ 18-25°C. πκ έ δΝ εαζΪΝ Ν ΪφβΝ ηΫ βμΝ
τ α βμ,Ν πζκτ δαΝ Ν κλΰαθδεάΝ κυ έα,Ν εαζΪΝ λαΰΰδαση θα,Ν η Ν εαζσΝ πκλυ μΝ εαδΝ
pH 5,5-6,5.
Πκζζαπζα δα ησμΝ μΝ M Ν πσλκυμΝ πκυΝ φυ τκθ αδΝ απ υγ έαμΝ απσΝ κθΝ πλέζδκΝ
ηΫξλδΝ κθΝ ΜΪδκέΝ ΓδαΝ ηδαΝ ΰζΪ λαΝ ξλ δΪα αδΝ ηδαΝ πλΫααΝ βζα άΝ π λέπκυΝ ηδ σΝ
ΰλαηηΪλδκΝ πκλΪεδα.
υΰεκηδ άΝ μΝ  Ν ιί-κίΝ ηΫλ μΝ απσΝ βθΝ δΰηάΝ βμΝ πκλΪμΝ εαδΝ τκΝ η Ν λ έμΝ φκλΫμΝ
κθΝξλσθκ η Νοαζέ δΝ ΝτοκμΝβcm απσΝ κΝξυηα εαδΝαθΝΰέθ αδΝθαΝηβθΝπζΫθ αδΝΰδαΝθαΝ
δα βλ έΝ αΝαλπηα δεΪΝ κυΝΫζαδαέ
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Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ Ν λέααΝ κυΝ έθαδΝ πα αζυ βμΝ εαδΝ ηαελδΪ,Ν ΰδΥΝ αυ σΝ
έθαδΝ πλκ δησ λκΝ θαΝ κθ φυ Ϋοκυη Ν Ν ίαγδΪΝ ΰζΪ λαέΝ ξ δΝ αθΪΰεβΝ απσΝ υξθΪΝ
πκ έ ηα α εαδΝ θαΝ ηβΝ η αεδθ έ αδΝ βΝ ΰζΪ λα,Ν ΰδα έΝ κΝ φυ σΝ γαΝ ι λαγ έέΝ έθαδΝ
απκ
δΰηΫθκΝσ δΝη ΰαζυθ δΝεαζτ λαΝεαδΝπδκ ΰλάΰκλα,Ν έπζαΝ Νεκζέαθ λκ.
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμΝΟΝΪθβγκμΝΰ θδεΪΝ θΝπαλκυ δΪα δΝ υαδ γβ έαΝ Ν ξγλκτμΝεαδΝ
α γΫθ δ μέ
υ α δεΪΝ : ΣκΝ αθβγΫζαδκΝ έθαδΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ξλυηαΝ αθκδξ σΝ εέ λδθκ,Ν
Ϋθ κθβΝ κ ηάΝ εαδΝ ΰζυεδΪΝ εαυ δεάΝ ΰ τ βΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ ζί-θηΣΝ ΫθαΝ λα δεσΝ
υ α δεσΝ βθΝεαλίσθβέΝΠ λδΫξ δΝαεσηβΝίδ αηέθβΝC, εΪζδκ,Να ίΫ δκ,Νφπ φσλκΝεαδΝ
ηαΰθά δκέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμΝΌ αθΝκδΝ πσλκδΝαλξέ κυθΝθαΝαζζΪακυθΝξλυηαΝπλκμΝ κΝ
ΰελδ-πλΪ δθκ,Ν Ϋξ δΝ φ Ϊ δΝ βΝ υλαΝ βμΝ υΰεκηδ άμέΝ Κσίκθ αδΝ απσΝ βΝ λέααΝ εαδ
ελ ηδσθ αδΝ αθΪπκ αΝ Ν ΫθαΝ ιβλσΝ ηΫλκμέΝ πζυθκυη Ν απσΝ εΪ πΝ ΫθαΝ παθέΝ άΝ φτζζαΝ
φβη λέ αμΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ ηααΫοκυη Ν εαγυμΝ γαΝ πΫφ κυθέΝ ΣκυμΝ εζ έθκυη Ν Ν ξΪλ δθαΝ
αεκυζΪεδαΝ εαδΝ κυμΝ αφάθκυη Ν θαΝ
ΰθυ κυθΝ Ν εαζΪΝ α λδαση θκΝ ξυλκέΝ
πκγβε τoθ αδΝεζ δ ηΫθκδΝα λκ ΰυμΝεαδΝγαΝελα ά κυθΝ κΝΪλπηαΝ κυμΝηΫξλδΝεαδΝβ
ξλσθδαέΝΓδαΝαφΫοβηαΝίλΪακυη ΝβεέΰέΝ πσλκυμΝ ΝΰΝζέ λκΝθ λσΝΰδαΝΰί-15ζ π Ϊέ
Υλά δμΝ: αΨΝΟδεδαεάέ  βΝηαΰ δλδεάΝξλβ δηκπκδκτη ΝεαδΝ κθΝ πσλκΝεαδΝ αΝφτζζαΝ
κυέΝΣκθΝξλβ δηκπκδκτη ΝΰδαΝεαλτε υηαΝ Ν Ϊζ μΝΰδαΝοΪλδ,ΝεαίκτλδαΝεαδΝσ λαεαΝ
εαδΝ Ν αζΪ μΝ η Ν αΰΰκτλδ,Ν ηαλκτζδ,Ν θ κηΪ μΝ εαδΝ πα Ϊ μέΝ ΣκθΝ πλκ γΫ κυη Ν ζέΰκΝ
πλδθΝ ζ δυ δΝ κΝηαΰ έλ ηαΝΰδα έΝκΝίλα ησμΝ κθΝεα α λΫφ δέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΣκΝ αφΫοβηαΝ εαδΝ κΝ αθβγΫζαδκΝ ΫξκυθΝ δκυλβ δεΫμ,Ν
ξπθ υ δεΫμΝ εαδΝ κλ ε δεΫμΝ δ δσ β μΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν εκζδεκτμΝ εαδΝ η κτμέ
θαεκυφέα δΝ κΝ κηΪξδ,Νδ δαέ λαΝ δμΝ κηαξδεΫμΝ δα αλαξΫμΝ πθΝπαδ δυθΝεαδΝσ αθΝ
κΝπλκ γΫ κυη ΝπησΝ κΝφαΰβ σΝεα απκζ ηΪΝ βΝ υ π οέαέΝ δ ΰ έλ δΝ βθΝσλ ιβΝεαδΝ
έθαδΝ δ δαέ λαΝ ξλά δηκΝ κθΝ ζσιυΰεαΝ εαδΝ βθΝ α λκφαΰέαέΝ ΟδΝ πσλκδΝ κυΝ έθαδΝ
ξλά δηκδΝ βθΝ εαεκ ηέαΝ κυΝ σηα κμΝ εαδΝ κΝ αφΫοβηαΝ κυμΝ έθαδΝ εαζσΝ αθ δίβξδεσΝ
εαδΝ εα απλαςθ δεσΝ κυΝ κηΪξκυΝ εαδΝ πθΝ θ ΫλπθέΝ υιΪθ δΝ βΝ λκάΝ κυΝ ΰΪζαε κμΝ
δμΝηβ Ϋλ μΝπκυΝγβζΪακυθέ

βέΝ ΡΚ ΤΘΟ

Γδκυθέπ λκμΝκΝεκδθσμΝάΝΆλε υγκμΝβΝεκδθάέΝ
ΟδεκΰΫθ δαΝCupressaceae ΧΚυπαλδ έ μΨ
ΓΫθκμΝJuniperus
έ κμΝ communis
ΰΰζδεσΝσθκηα : Juniper
KκδθάΝ κθκηα έαΝ μ ΚΫγλκΝ άΝ ΚΫθ λκ, ΫθδΝ άΝ Ϋθδα, Κ λκεκτεκυ α,Ν Κ λσηβζα,
ΰλδκευπΪλδ κ
Ι κλέαΝ μ Ν εκδθάΝ Ϊλε υγκμΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ αΝ επθκφσλαΝ εαδΝ υθαθ Ϊ αδΝ Ν
κζσεζβλβΝ βθΝ υλυπβέΝ Φυ λυθ δΝ ΪΰλδαΝ Ν υοση λκΝ πμΝ εαδΝ βέηίίΝ ηΫ λαΝ εαδΝ
η ΰαζυθ δΝαλΰΪέΝ έθαδΝΰθπ σΝαπσΝ βθΝαλξαδσ β αΝΰδαΝ δμΝγ λαπ υ δεΫμΝ κυΝδ δσ β μΝ
δμΝκπκέ μΝΫ δθαθΝι ξπλδ άΝ βηα έαΝευλέπμΝΰδα έΝπέ υαθΝσ δΝαθ δπλκ ππ τ δΝ κΝ
φυ σΝ βμΝηαελκαπέαμ
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Χφπ έapeldoorn.groei.nl)
Π λδΰλαφάΝ : Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ α δγαζΫμΝ θ λτζζδκΝ η Ν τοκμΝ ΰ-3m εαδΝ η Ν εζα δΪΝ
απζπ ΪΝ άΝ σλγδαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ εκθ ΪΝ εαδΝ αΰεαγπ ΪέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδΝ εέ λδθαΝ
πκζτΝ ηδελΪΝ δαελέθκθ αδΝ Ν γβζυεΪΝ εαδΝ αλ θδεΪΝ εαδΝ φυ λυθκυθΝ Ν δαφκλ δεΪΝ
φυ ΪΝΧ έκδεκΨέΝΟΝεαλπσμΝΧευπαλδ σηβζκΨΝηκδΪα δΝεα ΪΝ κθΝπλυ κΝξλσθκΝη ΝπλΪ δθβΝ
λΪΰαΝ εαδΝ εα ΪΝ κθΝ τ λκΝ η Ν ηατλβ-ευαθππάέ  βθΝ ζζΪ αΝ υθαθ Ϊ αδΝ βθΝ
π δλκ,Ν βΝΜαε κθέαΝεαδΝ βΝΘ αζέα.
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : έ κμΝ φπ σφυ κΝ ΫπμΝ βηδ εδσφυ κ,Ν αθγ ε δεσΝ Ν
ιβλα έα,Ν παΰ κτμ,Ν αζα σ β α,Ν υθα κτμΝ αθΫηκυμΝ εαδΝ λτπαθ βέΝ θαπ τ
αδΝ Ν
π λδκξΫμΝ η Ν ζΪξδ βΝ βζδκφΪθ δαΝ εαδΝ πκζτΝ ίλκξά,Ν Ν λ δευθ μ,Ν Ν ξ λ σ κπκυμέΝ
ΠαλΪΝ κΝ σ δΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ αθγ ε δεσΝ δμΝ ξαηβζΫμΝ ξ δη λδθΫμΝ γ ληκελα έ μ,Ν θΝ
κτ κδμΝ Ν θ αλάΝ βζδεέαΝ θΝ αθ Ϋξ δΝ κυμΝ σοδηκυμΝ παΰ κτμέΝ υθαθ Ϊ αδΝ Ν
α ί κτξ μΝ Ϊ θ λ μΝ ζκφυ δμΝ ε Ϊ δμΝ εαδΝ Ν σιδθβΝ τλφβέΝ υξθΪΝ έθαδΝ κΝ
ευλέαλξκΝ έ κμΝ Ν α ί σζδγκΝ εαδΝ ξδ σζδγκέΝ Πλκ δηΪΝ αΝ ιβλΪΝ άΝ θππΪΝ
κπκδκυ άπκ Ν τπκυΝ Ϊφβ,Ν ζαφλδΪ,ΝηΫ λδα,ΝΫπμΝεαδΝπκζτΝίαλδΪΝπβζυ β,Ναλε έΝθαΝ
ΫξκυθΝεαζάΝαπκ λΪΰΰδ βέΝ πδίδυθ δΝ Νφ πξΪΝ ΪφβΝεαδΝ πέ βμΝ ΝπκζτΝσιδθαΝΫπμΝ
εαδΝπκζτΝαζεαζδεΪΝΧp ΝαπσΝζΝηΫξλδΝεαδΝκΨέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪακθ αδΝη Ν πσλκυμΝεαδΝηκ ξ τηα αέΝ βΝφτ βΝ
η Ν αΝπκυζδΪΝπκυΝ λυθ Ν κυμΝευθκυμΝεαδΝ κΝαφκ τκυθΝεΪπκυΝαζζκτ,ΝσππμΝεαδΝ αΝ
υπσζκδπαΝ έ βΝ κυΝΰΫθκυμ.
υΰεκηδ άΝμΝΟδΝεαλπκέΝαπσΝ κθΝ τ λκΝξλσθκέ
Καζζδ λΰβ δεΫμ φλκθ έ μΝ : Υλ δΪα αδΝ Ϊπζ κΝ βζδαεσΝ φπμΝ Ϋξ δΝ ηδελΫμΝ
απαδ ά δμΝ Νθ λσ εαδΝπκζτΝεαζάΝαπκ λΪΰΰδ βέΝ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ Γ θδεΪΝ αΝ π λδ σ λαΝ έ βΝ αθ ΫξκυθΝ εαδΝ υ κεδηκτθΝ βΝ
αΫ βΝ εαδΝ ιβλα έαΝ κΝ εαζκεαέλδΝ εαδΝ κΝ πκζτΝ ελτκΝ κΝ ξ δηυθαέ Γ θδεΪΝ θ
πλκ ίΪζζκθ αδΝ τεκζαΝ απσΝ α γΫθ δ μέΝ ΣκΝ ιτζκΝ κυμ Ν έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ αθγ ε δεσΝ
κυμΝητεβ μΝεαδΝ αΝΫθ κηαέ
υ α δεΪΝ : ΟδΝ εαλπκέΝ π λδΫξκυθΝ ΫθαΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ πζκτ δκΝ Ν αζφαπδθέθβ,Ν
εα δηέθβ,Ν εαηφΫθδκΝ εαδΝ λπδθ σζβέΝ πδπζΫκθΝ κδΝ λΪΰ μΝ π λδεζ έκυθΝ κλΰαθδεΪΝ κιΫα,Ν
γίΣΝ Ϊεξαλα,Νλβ έθ μ,Ν οδεΫμΝεαδΝπδελΫμΝκυ έ μέΝ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μΝ πζυθκυη Ν Ν ηδαΝ λυ βΝ εαδΝ απκιβλαέθκυη Ν αΝ
φλ εκ λυΰβηΫθαΝ«ηάζα»Ν βμΝαλε τγκυέ
Υλά δμΝ: αΨΝΟδεδαεάέΝ βΝηαΰ δλδεάΝζδυθκυη Ν αΝηάζαΝ βμΝεαδΝ αΝίλΪακυη ΝηααέΝ
η Ν κΝ φαΰβ σέΝ ξκυθΝ Ϋθ κθβΝ πδεΪθ δεβΝ εδΝ ζαφλυμΝ πδελάΝ ΰ τ βΝ εαδΝ
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ξλβ δηκπκδδκτθ αδΝ πμΝ εαλτε υηαΝ Ν κδθκπθ υηα υ βΝ πκ ΪΝ σππμΝ κΝ αδθΝ εαδΝ Ν
Ϊζ μ,ΝσπκυΝζαθγα ηΫθαΝαπκεαζκτθ αδΝεαλπκέΝεΫ λκυΝΧjuniperΝberriesΨέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΟΝ ξυησμΝ πθΝ εαλπυθΝ η Ν θ λδίΫμΝ αθαεκυφέα δΝ κυμΝ
πσθκυμΝ πθΝαλγλυ πθΝ απσΝδ ξδαζΰέαέΝΟδΝ εαλπκέΝ κυΝ φυ κτΝ πκυΝεαέΰκθ αδΝηααέΝη Ν
φτζζαΝ θ λκζέίαθκυΝ απκζυηαέθκυθΝ κΝ πηΪ δκΝ αλλυ κυέΝ δ ΰ έλ δΝ βθΝ σλ ιβ,Ν
έθαδΝ δκυλβ δεσ,Νεαγαλέα δΝ κΝαέηαΝεαδΝ κΝΫΰξυηαΝ πθΝλαΰυθΝαπκζυηαέθ δΝ δμΝκ κτμΝ
κυΝ κυλκπκδβ δεκτΝ υ άηα κμΝ Χευ έ δ αΨέ ΣκΝ ΫζαδκΝ κυΝ Ϊλε υγκυΝ Ϋξ δΝ ίλ γ έΝ
ξλά δηκΝ
Ν π λδπ υ δμΝ κδ βηΪ πθ,Ν υθαδ γβηα δεάμΝ δ κλλκπέαμ,Ν δαίά β,Ν
αλγλέ δ αμΝ εαδΝ απκ κιέθπ βμέΝ ΟΝ Ϊλε υγκμ,Ν ζΫΰ αδΝ σ δΝ η δυθ δΝ βθΝ ευ αλέ δ αΝ
π δ άΝ απκ κιδθυθ δΝ εαδΝ πδ λΫπ δΝ κΝ υηα,Ν θαΝ απκίΪζ δΝ δμΝ κιέθ μΝ πκυΝ
υ πλ τκθ αδΝ ιαδ έαμΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ απάμέΝ κβγΪ δΝ κθΝ εαγαλδ ησΝ εαδΝ κΝ
ΪθκδΰηαΝ πθΝ πσλπθΝ βμΝ πδ ληέ αμ,Ν πδ λΫπκθ αμΝ Ϋ δΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ πδκΝ
απκ κ δεΪΝ βθΝαπκίκζάΝ πθΝ κιδθυθέΝΜ ΰΪζ μΝ θ κτ κδμΝ σ δμΝ έθαδ κιδεΫμέ
ΰΨΝ Καζζππδ δεάέΝ ΣαΝ φυ ΪΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ έθαδΝ υηη λδεΪ,Ν πυεθΪΝ εαδΝ
υηπαΰάΝεαδΝΰδ’Ναυ σΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ε θυμΝπμΝεαζζππδ δεΪέΝΣκΝησθκΝαλθβ δεσΝ
έθαδΝ βΝ αλΰάΝ κυμΝ αθΪπ υιβ,Ν πκυΝ γαΝ έθαδΝ πλσίζβηαΝ ΪθΝ φυ υγκτθΝ εΪπκυΝ πκυΝ γαΝ
ξλ δα έΝ κΝφυ σΝθαΝη ΰαζυ δΝΰλάΰκλα,ΝεαδΝβΝ ξγλδεάΝ κυμΝαΰεαγπ άΝυφάέΝ πσΝ αΝ
εκδθσ λαΝ έ βΝ πκυΝ εαζζδ λΰκτθ αδΝ έθαδΝ αΝ τκΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Χcommunis εαδ
oxycedrusΨέΝ έθαδΝ πέ βμΝ αΝεα αζζβζσ λαΝεπθκφσλαΝΰδαΝηπκθ Ϊδέ

γέΝ ΥΙΛΛ Ι

ξέζζ δαΝβΝξδζδσφυζζβέΝ
ΟδεκΰΫθ δαΝCompositae Χτθγ αΨ
ΓΫθκμΝAchillea
έ κμΝ millefolium
ΰΰζδεσΝσθκηα : Yarrow, Milfoil
KκδθάΝκθκηα έαΝμ Υδζδσφυζζκ, ΰλδαοδγδΪ,  η Ϊθ α, ΛΪααλκμ
Ι κλέαΝ μ Φυ σΝ ΰθπ σΝ απσΝ βθΝ αλξαδσ β αΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ απσΝ κθΝ
δκ εκυλέ βΝπμΝαδηκ α δεσέΝ δμΝίσλ δ μΝξυλ μΝ κΝφυ σΝαθ δεαγδ κτ Ν κΝζυεέ εκΝ
βθΝΠαλα ε υάΝηπέλαμέ τηφπθαΝη Ν βθΝηυγκζκΰέα,ΝκΝ ξδζζΫαμΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ
κυΝΣλπδεκτΝπκζΫηκυΝπ λδπκδσ αθΝ δμΝπζβΰΫμΝ πθΝ λα δπ υθΝ κυΝη Ν βθΝ ξέζζ δα.
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(φπ έphyto.gr)
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: ΣαΝεα αφΫλθ δΝ ΝσζαΝ αΝ ΪφβΝεαδΝ αΝφ πξΪΝαζζΪΝ
πλκ δηΪΝ αυ ΪΝ πκυΝ λαΰΰέακυθΝ εαζΪέΝ θ Ϋξ δΝ αεσηαΝ εαδΝ αΝ παλαγαζΪ δαΝ ηΫλβέ
Πλκ δηΪΝβζδσζκυ αΝηΫλβΝαζζΪΝαθ Ϋξ δΝεαδΝ βΝ εδΪέ θ Ϋξ δΝηΫξλδΝ-25°ωΝεαδΝησζδμΝ
αθαπ υξ έΝαλε ΪΝαθ Ϋξ δ πκζτΝεαδΝ βΝιβλα έαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκυμΝεαδΝλδαυηα αΝαπσΝ βΝ τ λβΝ
ξλκθδΪέΝπ έλ Ν βθΝΪθκδιβΝάΝθπλέμΝ κΝφγδθσππλκέ
υΰεκηδ άΝ μΝ Ν πκξάΝ βμΝ Ϊθγβ βμΝ έθαδΝ ΜΪδκμ-Οε υίλδκμ,Ν βΝ υζζκΰάΝ ΰέθ αδΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ Ϊθγδ βμ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτη θαΝ ηΫλβΝ έθαδΝ κζσεζβλκΝ κΝ φυ σΝ
ξπλέμΝ δμΝλέα μέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ θΝ ξλ δΪα αδΝ πκζτΝ φλκθ έ αέΝ Ν πκλΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ
έθαδΝ πδφαθ δαεάΝ κυμΝ βί°ω η Ν ζαφλυμΝ εΪζυοβΝ εαδΝ φπμέΝ ΓδαΝ θαΝ ίζα ά δΝ
ξλ δΪα αδΝπ λέπκυΝ υκΝ ί κηΪ μέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ π δζ έ αδΝ ευλέπμΝ απσΝ κυμΝ ητεβ μΝ Ν α ΫμΝ εαδΝ
ΰθΫμΝ
υθγάε μέ
υ α δεΪΝ : ΣκΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ βμ,Ν κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ ηπζ Ν ξλυηα,Ν π λδΫξ δΝ βθΝ
αακυζέθβΝ ΫπμΝ ηΰΣΝ βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ δ ξυλΫμΝ αθ δφζ ΰηκθυ δμ δ δσ β μέΝ Π λδΫξ αδΝ
αεσηαΝ κΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝίκλθ σζβ,Ν λπδθ σζβ,Νζδθαζκσζβ,Ν αίδθΫθδκ,ΝξαηαακυζΫθδκΝ
πκυΝ έθαδΝ αθ δφζ ΰηκθυ βΝ εαδΝ αθ δαζζ λΰδεσ,Ν βΝ ΰθπ άΝ εαηφκλΪ,Ν δθ σζβ,Ν
δ καλ ηδ έαΝε σθβΝεαδΝέξθβΝγκυισθβμέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μΝ Ό αθΝ έθαδΝ αθγδ ηΫθβΝ σ Ν ίλέ ε αδΝ κΝ Ϊλδ κΝ
υθα σ σλδκΝ πθΝ υ α δευθΝ βμΝΧεαζκεαέλδΨέΝ πέ βμΝεαζσΝ έθαδ θαΝ βθΝ υζζΫΰκυη Ν
κΝπλπέ ΰδα έΝ σ ΝΫξ δΝ κΝπ λδ σ λκΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝαπσΝσ δΝ δμΝυπσζκδπ μΝυλ μέΝΣβθΝ
απκιβλαέθκυη Ν Ν εδ λσΝ ηΫλκμΝ εαζΪΝ α λδαση θκΝ εαδ
Ν γ ληκελα έαΝ εΪ πΝ απσΝ
ζί°ωέΝ ΓδαΝ θαΝ εα αζΪίκυη Ν αθΝ βΝ απκιάλαθ βΝ Ϋξ δΝ κζκεζβλπγ έ,Ν ζΫΰξκυη Ν αθΝ αΝ
φτζζαΝ γλυηηα έακθ αδΝ εαδΝ κδΝ ίζα κέΝ πΪθ Ν εαδΝ θΝ ζυΰέακυθέΝ ΣκΝ ίσ αθκΝ
απκγβε τ αδΝ Ν ΰυΪζδθκΝ α λκ ΰυμΝ εζ δ ηΫθκΝ ίΪακΝ Ν εκ δθσΝ ξπλέμΝ υΰλα έαΝ
ηΫλκμέΝ Ν δΪλε δαΝαπάμΝ έθαδΝπΫθ ΝξλσθδαΝαθΝη έθ δΝεαζΪΝεζ δ ηΫθκέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ ΟδεδαεάέΝ ΟδΝ πσλκδΝ βμΝ έθαδΝ εΪππμΝ πδελκέΝ εαδΝ εαυ λκέΝ εαδΝ βΝ
ηαΰ δλδεάΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ π λδ σ λκΝ ηαΰ δλ ηΫθκδέΝ ΣαΝ φλΫ εαΝ φτζζαΝ ηπκλκτθΝ
θαΝαζ δφ κτθΝη Νίκτ υλκΝ κΝοπηέΝεαδΝθαΝπλκ γκτθΝ Ν αζΪ μέΝΧηάΝβΝαξέζζ δαΝ
εΪθ δΝπδκΝ τπ π αΝ αΝφαΰβ ΪΝ αΝκπκέαΝπλκ έγ αδέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ Γ θδεΪΝ θ υθαηπ δεσΝ φσ κθΝ λαΝ απ υγ έαμΝ κθΝ
ηυ ζσΝ πθΝ κ υθΝ εαδΝ δ ΰ έλ δΝ βθΝ αθαθΫπ βΝ κυΝ αέηα κμέΝ Σκθπ δεσΝ κΝ αΰΰ δαεσΝ
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τ βηα,Ν ί ζ δυθ δΝ δμΝ ευεζκφκλδαεΫμΝ δα αλαξΫμΝ σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ κυμΝ
εδλ κτμΝεαδΝ δμΝαδηκλλκ μέΝ ιαέλ κΝζΪ δΝΰδαΝ κΝΰυθαδε έκΝαθαπαλαΰπΰδεσΝ τ βηαΝ
αφκτΝ υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ κληκθδεάμΝ λΪ βμέΝ δ ΰ έλ δΝ βθΝ Ϋεελδ βΝ πθΝ ΰα λδευθΝ
εαδΝ θ λδευθΝα ΫθπθΝεαδΝί ζ δυθ δΝ βΝ υ π οέαέΝ πσΝθ υλκζκΰδεάΝΪπκοβΝδ κλλκπ έΝ
βθΝ πΫοβ,Ν ί ζ δυθκθ αμΝ βθΝ απκλλσφβ βΝ πθΝ λκφυθΝ εαδΝ δμΝ π π δεΫμΝ εελέ δμ,Ν
αλπΰσμΝ κθΝ εκζδεσΝ εαδΝ κθΝ η πλδ ησέΝ πέ βμ,Ν δ ΰ έλ δΝ βθΝ Ϋεελδ βΝ ξκζάμΝ
ίκβγυθ αμΝ βθΝπΫοβΝ πθΝζδπυθΝεαδΝ έθαδΝεαδΝκλ ε δεσέΝΟδΝ υπ δεΫμΝ βμΝδ δσ β μΝ
ίκβγκτθΝ πέ βμΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ βμΝ δΪλλκδαμέΝ κβγΪ δΝ αΝ ηπτλ αΝ ελυυηα αΝ
εαδΝ βθΝ υηφσλβ βέΝ ΠλκΪΰ δΝ βθΝ φέ λπ βΝ δ ΰ έλκθ αμΝ κυμΝ α Ϋθ μΝ εαδΝ
πλκεαζυθ αμΝ εαγαλδ δεάΝ εαδΝ λκ δ δεάΝ λΪ βέΝ ΛΫΰ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ ιδ κλλκπβ δεάΝ
πέ λα βΝ βΝ δκτλβ β,Ν ξλά δηκΝ σ κΝ ΰδαΝ βθΝ κυλκζκέηπιβΝ σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ
αελΪ δαΝ πθΝκτλπθέΝΟδΝαθαζΰβ δεΫμΝ βμΝδ δσ β μΝηπκλκτθΝθαΝφαθκτθΝξλά δη μΝ Ν
πσθκυμΝ βμΝηΫ βμ,Νλ υηα δεκτμ πσθκυμΝεαδΝπκθκε φΪζκυμέΝΣΫζκμ, ζΫΰ αδΝσ δΝαππγ έΝ
αΝεκυθκτπδαέ
ΰΨΝ Καζζππδ δεάέΝ αθΝ σηκλφκΝ ζκυζκτ δΝ κΝ εάπκ ηαμέΝ ΣκΝ φυ σΝ έθαδΝ
ζευ δεσΝ ΰδαΝ δμΝ ηΫζδ
μΝ εαδΝ αΝ πφΫζβηαΝ Ϋθ κηαΝ ΰδαΝ κΝ θΫε αλΝ κυμ,Ν αππγ έΝ αΝ
εαγΪλδα,Ν αΝηυληάΰεδαΝεαδΝ δμΝητΰ μέΝΣαΝφτζζαΝηααέΝη Νθ λσΝαφκτΝαφ γκτθΝ Νθ λσΝ
1-βΝί κηΪ μΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ αθΝυΰλσΝζέπα ηαΝεαδΝ έθαδΝδ αθδεσΝΰδαΝ
υΰεαζζδΫλΰ δαΝ ΰδα έΝ υθαηυθ δΝ αΝ φυ ΪέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ ξζκκ Ϊπβ αμΝ ΰδα έΝ
πκζζαπζα δΪα αδΝ τεκζαΝ απσΝ δμΝ λέα μΝ βμΝ εαδΝ έθαδΝ αθγ ε δεάΝ αΝ πα άηα αΝ εαδΝ
εΪθ δΝ κΝΫ αφκμΝπδκΝΰσθδηκέ

ζέΝ ΛΟ

ζσβΝβΝΰθά δα
ΟδεκΰΫθ δα Liliaceae (Λ δλδυ βΝάΝΛδζδέ μΨ
ΓΫθκμ Aloe
έ κμ vera ή vulgaris
ΰΰζδεσ σθκηα : Aloe vera
KκδθάΝκθκηα έαΝ: ΚδθΫαδεβΝαζσβ,ΝΙθ δεάΝαζσβ,Ν ζβγδθάΝαζσβ,Ν ζσβΝΜπαληπΪθ κμ
Ι κλέαΝ μ Ν κθκηα έαΝ βμΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ αλαίδεσΝ σθκηαΝ alloeh εαδΝ έθαδΝ
ΰθπ άΝ κυζΪξδ κθΝαπσΝ κΝζίίπέξέ ΟδΝ ζζβθ μΝεαδΝκδΝΡπηαέκδΝξλβ δηκπκδκτ αθΝ βθΝ
αζσβΝ βΝ ΰθβ έαΝ ΰδαΝ βΝ γ λαπ έαΝ πζβΰυθέΝ Κα ΪΝ κθΝ Μ αέπθαΝ κΝ εέ λδθκΝ υΰλσΝ πκυΝ
ίλέ ε αδΝ ηΫ αΝ αΝ φτζζαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ πμΝ εαγαλ δεσΨέΝ ΟδΝ δΰτπ δκδΝ βθΝ
ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝίαζ ΪηπηαΝ πθΝθ ελυθ.
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Χφπ έfytognoseis.blogspot.gr)
Π λδΰλαφάΝ : έθαδΝ φυ σΝ πκυ μ, πκζυ Ϋμ, δγαΰ θΫμΝ βμΝ φλδεάμέΝ  βθΝ ζζΪ αΝ
Ϋξ δΝ ΰεζδηα δ έΝεαδΝφυ λυθ δΝαυ κφυΫμΝ ΝαΰλκτμΝάΝεαζζδ λΰ έ αδΝ ΝεάπκυμΝεαδΝ
ΰζΪ λ μΝ πμΝ δαεκ ηβ δεσέΝ ΜκδΪα δΝ πκζτΝ η Ν κθ αγΪθα κ,Ν αΝ φτζζαΝ βμΝ έθαδΝ
η ΰΪζα,Ν αΰεαγπ Ϊ,Ν πζα δΪΝ βΝ ίΪ β,Ν
θσ λαΝ εαδΝ ηυ λΪΝ βθΝ εκλυφάΝ πκυΝ
φ ΪθκυθΝ αΝ θίΝ ΫπμΝ ΰίίcmέΝ Ν τοκμΝ η Ν ζ υεΪΝ έΰηα αΝ εαδΝ ΪθγβΝ εέ λδθαέΝ Ό αθΝ
ηαξδ έΝ εελέθ δΝ τκΝυΰλΪ,Ν αΝκπκέαΝΫξκυθΝ δαφκλ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝεαδΝδ δσ β μέΝ
ΟΝ εδ λδθκ-πλΪ δθκμΝ ξυησμΝ κΝ κπκέκμΝ πμΝ πέΝ κΝ πζ έ κθΝ εελέθ αδΝ σ αθΝ εκπ έΝ βΝ
πλΪ δθβΝ πδφΪθ δαΝ κυΝφτζζκυΝ έθαδΝ λ γδ δεσμέΝ υ σμΝπ λδΫξ δΝ βθΝαζκ θβΝβΝκπκέαΝ
Ϋξ δΝσηκδαΝ τθγ βΝη Ν κΝεσηηδέΝ πσΝ βθΝΪζζβ,Ν κΝ δαφαθΫμΝυΰλσΝπκυΝ εελέθ αδΝαπσΝ
κΝ π λδεσΝ κυΝφτζζκυ,Ν έ Ναυ σΝ ηαξδ έΝάΝ υθγζδί έ,Ν έθαδΝεα απλαςθ δεσέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: ΝαζσβΝηπκλ έΝθαΝφυ λυ δΝεαδΝθαΝαθαπ υξγ έΝεαδΝ
Ν π λυ βΝ εαδΝ ιβλΪΝ Ϊφβ,Ν π σ κΝ υθέ α αδΝ βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ Ν ΪφβΝ πκυΝ
απκ λαΰΰέακθ αδΝ τεκζα,Ν ζσΰπΝ κυΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδα φυ σΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ
βηδ λβηδεΪΝεζέηα αέΝΣκΝεαζτ λκΝ έ κμΝ ΪφκυμΝΰδαΝ βθΝεαζζδΫλΰ δαΝ βμΝαζσβμΝ έθαδΝ
αυ σΝη Ν ζαφλυμΝαζεαζδεσΝpώ,Νΰδα έΝαθΝ κΝΫ αφκμΝ έθαδΝπκζτΝσιδθκΝβΝαθΪπ υιβΝ κυΝ
φυ κτΝγαΝ έθαδΝπδκΝπ λδκλδ ηΫθβΝεαδΝαλΰάέΝτηηαξκδΝ κυΝφυ κτΝ έθαδΝκΝάζδκμΝεαδΝ κΝ
τελα κΝ εζέηα,Ν θυΝ θΝ αθ Ϋξ δΝ δμΝ ξαηβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ εαδΝ βθΝ υπ λίκζδεάΝ
υΰλα έα. ΣκΝ ξλυηαΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ εαφ έΝ σ αθΝ Ϋξ δΝ πκζτΝ άζδκΝ εαδΝ ζέΰκΝ θ λσ εαδΝ
εαγαλσΝπλΪ δθκΝσ αθΝΫξ δΝζέΰκΝάζδκέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ βμΝ ΰέθ αδΝ αλε ΪΝ τεκζαΝ η Ν
παλαίζα άηα αέΝ ΣαΝ παλαίζα άηα αΝ έθαδΝ θΫκδΝ ίζα κέΝ πκυΝ φυ λυθκυθΝ
π λδη λδεΪΝ κυΝφυ κτέΝΣκυμΝεσίκυη Νσ αθΝφ ΪθκυθΝΰίΝη Νΰηcm. εαδΝ κυμΝφυ τκυη Ν
αζζκτΝΰδαΝθαΝπκζζαπζα δΪ κυη Ν δμΝαζσ μΝηαμΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝθαΝηβθΝαπκ υθαηπγ έΝ κΝ
ηβ λδεσΝφυ σέ  ΝΪλδ μΝ υθγάε μΝΫξ δΝ βθΝ λκη λάΝδ δσ β αΝθαΝπκζζαπζα δΪα αδΝ
η Ν επζβε δεκτμΝ λυγηκτμΝ αφκτΝ ηέαΝ υλδηβΝ αζσβΝ τθα αδΝ θαΝ «ΰ θθά δ»Ν εαδΝ γίΝ θΫαΝ
φυ ΪΝ κθΝξλσθκέ
υΰεκηδ άΝ μΝ θΝ εαδΝ κδΝ π λδ σ λκδΝ παΰΰ ζηα έ μΝ εαζζδ λΰβ ΫμΝ βμΝ αζσβμΝ
γ πλκτθΝ σ δΝ αΝ φτζζαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ ηάεκμΝ π λέπκυΝ λίcmέΝ Ϋ δΝ υ Ν κδΝ
γ λαπ υ δεΫμΝ κυμΝ δ δσ β μΝ θαΝ έθαδΝ πλΪΰηα δΝ απκ ζ ηα δεΫμ,Ν αΝ κδεδαεΪΝ φυ ΪΝ
ηπκλκτη ΝθαΝαλξέ κυη ΝθαΝ αΝξλβ δηκπκδκτη Νσ αθΝ κΝηάεκμΝ πθΝφτζζπθΝφ Ϊ δΝ αΝ
30cm. αφκτΝ αθΝ κΝ φυ σΝ ίλέ ε αδΝ Ν ΰζΪ λα,Ν κ ηΫΰ γσμΝ κυΝ γαΝ έθαδΝ πΪθ αΝ
ηδελσ λκΝαπσΝ κΝηΫΰ γκμΝ πθΝφυ υθΝπκυΝη ΰαζυθκυθΝ κΝΫ αφκμέΝ υ σΝ κΝδ αθδεσΝ
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ηάεκμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ υθάγπμΝη ΪΝ κΝ λέ κΝΫ κμ,Νσ αθΝ κΝφυ σΝ έθαδΝά βΝυλδηκΝεαδΝβΝ
τθγ βΝ κυΝα ζΫΝ κυΝΫξ δΝφ Ϊ δΝ κΝεα ΪζζβζκΝ πέπ κέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ ΣκΝ ξυηαΝ φτ υ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ αηηυ μΝ άΝ
αλε ΪΝ πκλυ μΝ εαδΝ αΝ φυ ΪΝ θαΝ ηβΝ φυ τκθ αδΝ πυεθΪ
ΰζΪ λ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
δΪη λκΝ κυζΪξδ κθΝέ β η Ν κΝηδ σΝ κυΝηάεκυμΝ πθΝφτζζπθέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα, αθΝ
Ϋξκυη Ν ΫθαΝ φυ σΝ η Ν φτζζαΝ ζίcm, βΝ δΪη λκμ βμΝ ΰζΪ λαμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ
κυζΪξδ κθΝβ0cm. Νδ αθδεάΝγ ληκελα έαΝΰδαΝ βΝ π άΝαθΪπ υιβΝεαδΝ ιΫζδιβΝ κυΝ
φυ κτΝ έθαδΝη αιτΝβί°C εαδΝβη°C, θυΝπλΫπ δΝθαΝαπκφ τΰκθ αδΝσ κΝ έθαδΝ υθα σΝκδΝ
απσ κη μΝαζζαΰΫμΝγ ληκελα έαμΝη αιτΝβηΫλαμΝεαδΝθτξ αμέΝ ΓδαΝθαΝ δα φαζδ έΝ βΝ
π άΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ φυ κτΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ν πλκ α τ αδΝ Ν απσΝ λ τηα αΝ αΫλαΝ πκυΝ γαΝ
ηπκλκτ αθΝ θαΝ πΪ κυθΝ κΝ ίζα σΝ κυέ έθαδΝ πκζτΝ αθγ ε δεάΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ θ λκτ,Ν
κπσ Ν Νξλ δΪα αδΝ αε δεΪΝπκ έ ηα αέΝΠκ έακυη ,ΝαφκτΝ κΝξυηαΝ βμΝΫξ δΝ ΰθυ δΝ
εαζΪέΝ λαδΪΝ κΝξ δηυθαΝεαδΝπδκΝ υξθΪΝΪθκδιβΝεαδΝ κΝεαζκεαέλδ.
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ ΣκΝ φυ σΝ θΝ απ δζ έ αδΝ απσΝ α γΫθ δ μΝ θυΝ κδΝ ηκθα δεκέΝ
φυ δεκέΝ ξγλκέΝ κυΝ έθαδΝ κΝ αζδΰεΪλδΝεαδΝκδΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝΧξί°ωΨέ
υ α δεΪΝ: ΝαζσβΝπ λδΫξ δΝπ λέΝ αΝβίίΝπκζτ δηα υ α δεΪ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝ
απαλαέ β αΝαηδθκιΫα,ΝΫθαυηα,Ν Ϊεξαλα,Ν λσζ μ,ΝηβζδεσΝκιτ,Νζδΰθέθβ,Ν -εαλκ έθβ,Ν
ξκζέθβ,Ν ίδ αηέθ μΝ Ν εαδΝ ΰ,Ν β,Ν θ,Ν ΰβ,Ν C, E, φυζζδεσΝ κιτ,Ν α ίΫ δκ,Ν εΪζδκ,Ν
ηαΰθά δκ,ΝθΪ λδκ,Νξαζεσ,Ν έ βλκ,Νο υ Ϊλΰυλκ,ΝηαΰΰΪθδκΝεέαέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μΝ ΌππμΝ εαδΝ δμΝ φυ έ μΝ άΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ εαζζδ λΰβ δεΫμΝ
ε Ϊ δμ,Ν κΝηΪα ηαΝ πθΝφτζζπθΝΰέθ αδΝη Ν αΝξΫλδαέΝΠλΫπ δΝπΪθ αΝθαΝγυησηα Νσ δΝ
θΝ πλΫπ δΝ θαΝ εσίκυη Ν σζαΝ αΝ φτζζα,Ν ΰδα έΝ αΝ φτζζαΝ δα βλκτθΝ κΝ θ λσΝ εαδΝ αΝ
γλ π δεΪΝ υ α δεΪΝ σ αθΝ κδΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝ θΝ έθαδΝ υθκρεΫμΝ ΰδαΝ κΝ
φυ σέΝ ΓδΥΝ αυ σΝ κΝ ζσΰκ,Ν κΝ υπ λίκζδεσΝ εσοδηκΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ Ν ίΪλκμΝ βμΝ
πδίέπ βμΝ κυΝ φυ κτέΝ Κσίκυη Ν πλυ αΝ αΝ φτζζαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ πδκΝ ξαηβζΪΝ ΰδα έΝ
έθαδΝ η ΰαζτ λαΝ εαδΝ π λδΫξκυθΝ π λδ σ λκΝ ξυησέΝ ΣκΝ α ζΫ ηπκλκτη Ν θαΝ κθΝ
δα βλά κυη Ν ΰδαΝ αλε σΝ εαδλσΝ κΝ ουΰ έκΝ αλε έΝ αθΝ κθΝ απκγβε τ κυη Ν Ν ίΪακΝ
πκυΝεζ έθ δΝεαζΪέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΘ λαπ υ δεάέΝ έθαδΝπκζτΝυΰδ δθσΝΰδαΝ κΝ σηαΝεαδΝ αΝκτζα,ΝίκβγΪ δΝ
βΝ πΫοβ,Ν λυγηέα δΝ κΝ ίΪλκμΝ εαδΝ αΝ πέπ αΝ θΫλΰ δαμ,Ν πδ δκλγυθ δΝ κΝ εκζζαΰσθκΝ
εαδΝ βθΝ ζα έθβΝεαδΝΫξ δΝκλ ε δεΫμΝεαΝξπθ υ δεΫμΝ ΝηδελάΝ σ βΝδ δσ β μέΝ θδ ξτ δΝ
βθΝαθΪπ υιβΝθΫπθΝευ Ϊλπθ,Νί ζ δυθ δΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝδ υθΝεαδΝ πκυζυθ δΝ αΝ
λατηα αέΝ ξ δΝ αθ δίδκ δεά,Ν αθ δηυεβ δαεάΝ εαδΝ αθ δφζ ΰηκθυ βΝ λΪ β,Ν κθυθ δΝ κΝ
αθκ κπκδβ δεσ,Ν βλ η έΝ κΝ θ υλδεσΝ τ βηα,Ν εαγαλέα δ αΝ Ϋθ λαΝ εαδΝ απκ κιδθυθ δΝ
κθΝ κλΰαθδ ησέΝ Θ πλ έ αδΝ απκ ζ ηα δεάΝ γ λαπ έαΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ
αεηάμ,Ν πδίλα τθ δΝ βΝ ΰάλαθ βΝ κυΝ Ϋληα κμΝ εαδΝ εα απκζ ηΪΝ βΝ φαΰκτλα,Ν δμΝ
ληα δεΫμΝαζζ λΰέ μ,Ν αΝ δηπάηα αΝ πθΝ θ σηπθ,Ν αΝ εαΫηα αΝεαδΝ δμΝηυεβ δΪ δμ,Ν
θυΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λδκλέ δΝ αεσηβΝ εαδΝ βθΝ οπλέα βέΝ Ν λΪ βΝ βμΝ θΝ έθαδΝ ησθκΝ
ιπ λδεά,Ν αζζΪΝ εαδΝ π λδεάέΝ Φαέθ αδΝ θαΝ η δυθ δΝ κθΝ εέθ υθκΝ εαλ δαΰΰ δαευθΝ
παγά πθ,ΝθαΝπ λδκλέα δΝ κυμΝηυρεκτμΝεαδΝ ε ζ δεκτμΝπσθκυμ,Ν κυμΝεκζδεκτμΝεαδΝ δμΝ
ελέ δμΝ Ϊ γηα κμέΝ πέ βμ,Ν κθυθ δΝ βθΝ π π δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ εα απκζ ηΪΝ
δα αλαξΫμ,Ν σππμΝ βΝ υ εκδζδσ β αΝ εαδΝ βΝ υ π οέα,Ν θυΝ θδ ξτ δΝ εαδΝ κΝ
αθκ κπκδβ δεσ,Νΰδ’Ναυ σΝεαδΝΫξ δΝξλβ δηκπκδβγ έΝ Να γ θ έμΝη ΝχIϊSΝεαδΝεαλεέθκ.
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ηέΝ ΓΓ ΛΙΚ

ΰΰ ζδεάΝβΝαλξαΰΰ ζδεά
ΟδεκΰΫθ δα Umbelliferae (εδα κφσλαΨ
ΓΫθκμ Angelica
έ κμ archangelica
ΰΰζδεσ σθκηα : Angelica
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Aΰΰ ζδεά,Ν ΰΰ ζσξκλ κ
Ι κλέαΝ μ έθαδΝ ΰθπ άΝ απσΝ κθΝ Μ αέπθαΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ ητγκ,Ν ΫθαμΝ
Ϊΰΰ ζκμΝαπκεΪζυο Ν ΝεΪπκδκθΝεαζσΰ λκΝ δμΝγ λαπ υ δεΫμΝδ δσ β μΝ βμΝ θαθ έκθΝ βμΝ
παθκτεζαμΝεαδΝ ε έΝκφ έζ δΝ κΝσθκηαΝ βμέΝ

Χφπ έwww.matzounia.com)
Π λδΰλαφάΝ: Πκζυ ΫμΝπκυ μΝφυ σΝη ΝτοκμΝΰ,ζίm ΫπμΝβ,γίm λέααΝπα αζυ β,Ν
πκζτΝξκθ λά,Να λαε κ δ άμ,Ν ε πα ηΫθβΝη Νη λδεΫμΝεζπ ΫμΝ ιπ λδεΪΝ εκτλ μΝεαδΝ
π λδεΪΝ α πλδ λΫμέΝ ΣκΝ Ϋζ ξκμΝ βμΝ έθαδΝ σλγδκΝ ευζδθ λδεσ,Ν ΰλαηηπ σ,Ν εκτφδκΝ
π λδεΪ,Ν δαεζα δ ηΫθκ,Ν ε πα ηΫθκΝ η Ν ΰαζΪαδκΝ ξθκτ δέΝ Σα φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ
η ΰΪζα,Ν τθγ α,Ν αθκδξ κπλΪ δθα,Ν δπζΪΝ εαδΝ λδπζΪ,Ν φ λκ δ άέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ
εα ΪΝ κΝ εαζκεαέλδ,Ν Ϊ πλα-πλα δθππΪΝ εαδΝ ξβηα έακυθΝ η ΰΪζαΝ εδΪ δα,Ν ξ σθΝ
φαδλδεΪέΝΟδΝεαλπκέΝ κυΝ έθαδΝπκ δ έμ,ΝηαελκυζκέΝη Νη ΰΪζκυμΝ πσλκυμέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : ΘΫζ δΝ ξυηαΝ εαζσ,Ν λκ λσ,Ν πζκτ δκΝ εαδΝ Ϋεγ βΝ
η βηίλδθάέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Μ Ν πσλκυμέ
υΰεκηδ άΝ μΝ Ν πκξάΝ βμΝ Ϊθγβ βμΝ έθαδΝ Ικτθδκμ- τΰκυ κμέΝ υζζΫΰκθ αδΝ αΝ
αθγδ ηΫθαΝΪθγβΝ βμΝ αΝφτζζα,ΝκδΝυλδηκδΝ πσλκδΝεαδΝβΝλέααΝ βμΝη Νεα ΪζζβζβΝ πκξάΝ
κθΝηάθαΝ π ΫηίλδκέΝ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ Πλκ δηΪΝ κΝ ίαγτΝ εαδΝ υΰλσΝ Ϋ αφκμ,Ν βθΝ πζάλβΝ
βζδκφΪθ δαΝεαδΝ υ κεδη έΝεαζΪΝ έπζαΝ Νίλτ μέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμΝ θΝαπ δζ έ αδΝΰ θδεΪΝαπσΝα γΫθ δ μέ
υ α δεΪΝ: Π λδΫξ δΝαδγΫλδαΝΫζαδα,Νλβ έθ μΝεαδΝ έθαδΝκζσεζβλβΝαλπηα δεσ α β,Ν
η Ν υθα άΝεαδΝ πέηκθβΝηυλπ δΪέΝΌζαΝ αΝσλΰαθαΝ κυΝφυ κτΝπ λδεζ έκυθΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝ
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Χδ δαέ λαΝ βΝ λέααΝ κυ,Ν Ν πκ σ β αΝ ΰΣΨ,Ν απκ ζκτη θκΝ απσΝ φ ζζαθ λέθβ,Ν κλΰαθδεΪΝ
κιΫαΝ εαδΝ ηδαΝ εκυηαλέθβΝ βθΝ αΰΰ ζδεέθβέΝ ΟδΝ πσλκδΝ π λδΫξκυθΝ φκυλαθκεκυηαλέθ μ,Ν
σππμΝδηπ λα κλέθβΝεαδΝ ί λΰαπ ΫθβέΝ ΝξβηδεάΝ τθγ βΝ βμΝλέααμΝ έθαδΝζΪ δΝπ β δεσΝ
αθΪη δε κΝ η Ν ΫθαΝ π β δεσΝ κιτ,Ν ε λέ,Ν λ έθδ,Ν αθέθβ,Ν ηβζδεσΝ κιτ,Ν αΪξαλβ,Ν εσηηδ,Ν
ΪηυζκΝεαδΝπλπ έθ μέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μΝ θΝ εσοκυη Ν λέα μΝ αλξαΰΰ ζδεάμ εαδΝ έθαδΝ παξδΫμΝ δμΝ
εσίκυη Ν Ν ηΪελκμΝ εαδΝ δμΝ ι λαέθκυη έΝ Μ ΪΝ δμΝ ίΪακυη Ν Ν ΰυΪζδθαΝ α λκ ΰάΝ
κξ έαΝ ΰδαΝ θαΝ δα βλβγκτθέΝ θΝ σζαΝ έθαδΝ π ΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ δμΝ δα βλά κυη Ν ΰδαΝ
ξλσθδαέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ ΟδεδαεάέΝ ΣκΝ ζΪ δΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ λέααΝ βμΝ εαδΝ αΝ εκ ΪθδαΝ βμ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ Ν ηαλη ζΪ μ,Ν έξζ μΝ εαδΝ Ν πκ ΪΝ θυΝ αΝ ζΫξβΝ κυΝ εκληκτΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βΝααξαλκπζα δεάέΝΣκΝζδεΫλΝί θ δε έθβΝκφ έζ δΝ κΝΪλπηαΝ κυΝ
Ναυ άθέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ Θ πλ έ αδΝ πκζτΝ εαζσΝ κθπ δεσΝ Ν π λέπ π βΝ
αθαδηέαμ,Ν α κθέαμ,Ν θυΝ λαΝ εαδΝ εα ΪΝ βμΝ η ζαΰξκζέαμέΝ πδπζΫκθΝ εα απκζ ηΪΝ κυμΝ
πα ηκτμΝ κυΝ κηΪξκυΝ εαδΝ κυΝ θ ΫλκυέΝ ξ δΝ απκξλ ηπ δεΫμΝ δ δσ β μ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Νίλκΰξέ δ μ,Νπζ υλέ δ μΝεαδΝελυκζκΰάηα αέΝ έθαδΝεα απλαςθ δεάΝ
Νπ λδπ υ δμΝθ υλδεκτΝΪ γηα κμΝεαδΝΫξ δΝξλβ δηκπκδβγ έΝπκζτΝ κΝπαλ ζγσθΝαπσΝ
ΰυθαέε μΝαφκτΝίκβγΪΝ κυμΝπσθκυμΝ βμΝπ λδσ κυΝεαδΝ υηίΪζζ δΝ κΝθαΝ δκλγπγκτθΝ
αθπηαζέ μΝ βμΝ ΫηηβθκυΝ λά βμέΝ Κα απκζ ηΪΝ κυμΝ πα ηκτμΝ κυΝ κηΪξκυ,Ν
δ υεκζτθ δΝ βθΝπΫοβΝ πθΝζδπαλυθΝ λκφυθ,Νεα απκζ ηΪΝ δμΝβηδελαθέ μ,Ν κθυθ δΝ κυμΝ
ητ μΝ βμΝ εαλ δΪμ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ αθ έ κ κΝ Ν βζβ βλδΪ δμΝ απσΝ ηπ ζαθ σθαΝ
εαδΝ ευζκίσ αθκ εαδΝ γ πλ έ αδΝ πκυζπ δεάΝ εαδΝ δκυλβ δεάέ ΣκΝ πκ σζκυ λκΝ άΝ κΝ
ηπΪθδκΝ η Ν αΰΰ ζδεάΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ι π λθΪΝ αΝ γΝ η Ν ζ ζ π ΪΝ ΰδα έΝ αζζδυμΝ πλκεαζ έΝ
λ γδ ηκτμΝ αΝ ηΪ δαΝ εαδΝ κΝ Ϋληαέ εσηβΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ ηΫθ Ν «πδ κέ»Ν βΝ
εΪ κ Ν κ κζκΰέαΝ εαγυμΝ βΝ υπ λεα αθΪζπ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ δα αλαξΫμΝ
βθΝπέ βΝεαδΝ βθΝαθαπθκάέΝΓ θδεΪΝπλκ έθ αδΝβΝαΰπΰάΝθαΝηβθΝι π λθΪΝ Ν δΪλε δαΝ
δμΝ τκΝ ί κηΪ μέ

θέΝ ΓΡΙΜΟΝΙΟ

ΰλδησθδαΝβΝ υπα σλδα
ΟδεκΰΫθ δα Rosaceae (Ρκ έ μΨ
ΓΫθκμ Αgrimonia
έ κμ eupatoria
ΰΰζδεσ σθκηα : Agrimony
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Φπθσξκλ κ,Ν

πλκαΪεδ,Ν ΰλδηαέα,Ν

πλκιΪθβΝ

Ι κλέαΝμ ΟΝΠζέθδκμΝκΝΠλ ίτ λκμΝεαδΝκΝ δκ εκυλέ βμΝαθΪφ λαθΝσ δΝ κΝίσ αθκΝ
αυ σΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ ΰδαΝ βθΝ γ λαπ έαΝ κυΝ άπα κμΝ θυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ ΰδαΝ
βθΝ πκτζπ βΝ πζβΰυθ, κυΝ υεπ δκτ,Ν κΝ ΪΰεπηαΝ φδ δυθΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν α γΫθ δ μΝ
πθΝ ηα δυθΝ η Ν ίΪ βΝ κυμΝ αλξαέκυμΝ ζζβθ μέΝ πέ βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν παζδΪΝ Ϋΰΰλαφα,Ν
πλκεαζκτ ΝίαγτΝτπθκΝσ αθΝ κΝΫίαααθΝεΪ πΝαπσΝ κΝηαιδζΪλδέ
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(φπ .www.imageria.com)
Π λδΰλαφάΝ : έθαδΝ πκζυ Ϋμ,Ν πκυ μΝ φυ σΝ πκυΝ φ Ϊθ δΝ Ν τοκμΝ αΝ ιίcm.,Ν η Ν
υθα σΝ λέαπηαέΝ  Ϋζ ξκμΝ σλγδκ,Ν λδξπ σ,Ν η Ν ζέΰ μΝ δαεζα υ δμέΝ α δεΪΝ φτζζαΝ
αθ έγ α,Ν δα αΰηΫθαΝ Ν λσ αεαέΝ Κα ΪΝ ηάεκμΝ κυΝ
ζΫξκυμ,Ν αθαπ τ κθ αδΝ εα ΪΝ
απκ Ϊ δμΝ αΝφτζζαΝ πκυΝ έθαδΝαεαθκθέ πμΝ π λκ δ άέΝΆθγβΝηδελΪ,Ν ξλυ κεέ λδθα,Ν
δα αΰηΫθαΝ Ν πδηάεβΝίσ λυέΝΟδΝεαλπκέΝ βμΝ έθαδΝ λδξπ κέΝεαδΝεκζζκτθΝ αΝλκτξαΝ
σ αθΝ λδφ κτθέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: θαπ τ
αδΝ ΝσζαΝ αΝεζέηα αΝεαδ φυ λυθ δΝ Ν
υΰλΫμΝ κπκγ έ μ,Ν Ϊ β,Ν κλ δθΪΝ ξπλδΪ,Ν α δεκτμΝ λσηκυμ,Ν Ν σζβΝ βθΝ βπ δλπ δεάΝ
ζζΪ α.
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Μ Ν πσλκυμΝπκυΝηαα τκθ αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝεαζκεαδλδκτέ
υΰεκηδ άΝ μΝ Μπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ κθΝ ΙκτθδκΝ Χ αΝ φυ ΪΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ βθΝ έ δαΝ
ηΫλαΨΝεαδΝ κθΝΟε υίλδκΝΧσ αθΝγΫζκυη ΝθαΝ υθ βλά κυη Ν αΝφυ ΪΨ.
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ Μπκλ έΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ παθ κτΝ αλε έΝ θαΝ έθαδΝ
πζκτ δκΝ κΝξυηα,ΝηΫλκμΝεΪππμΝυΰλσΝεαδΝη Νάζδκ.
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμΝ θΝαπ δζ έ αδΝΰ θδεΪΝαπσΝα γΫθ δ μέ
υ α δεΪΝ :
Ν αΰλδησθδαΝ π λδΫξ δΝ αθέθ μ,Ν ΰζυεκ δ δεΪΝ πδελΪΝ κδξ έα,Ν
θδεκ δθδεσΝ κιτ,Ν πυλδ δεσΝ κιτ,Ν έ βλκ,Ν ίδ αηέθ μΝ Ν εαδΝ ΚΝ εαδΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκέΝ ξ δΝ
λκ λσ,Νιβλαθ δεσΝεαδΝΫξ δΝπδελάΝεαδΝ υφάΝΰ τ βέ
πκιάλαθ β- δα άλβ β : Υλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ
ζΫξβ,Ν ευλέπμΝ κδΝ
αθγδ ηΫθ μΝεκλυφΫμέΝΜ ΪΝ βθΝαπκιάλαθ βΝξΪθκυθΝ βΝΰ τ βΝεαδΝ βθΝκ ηάΝ κυμέ
Υλά δμΝ : αΨΝ Θ λαπ υ δεάέ ΧμΝ γ λαπ υ δεσΝ ίσ αθκΝ ΰδαΝ δμΝ ίζ θθκΰσθδ μΝ
η ηίλΪθ μΝ εαδΝ η Ν υπ δεΫμΝ δ δσ β μΝ ΰδαΝ κΝ αηΪ βηαΝ βμΝ αδηκλλαΰέαμέ
λαΝ πμΝ υπ δεσ,Ν κθπ δεσ,Ν δκυλβ δεσ,Ν πκυζπ δεσΝ εαδΝ ξκζαΰπΰσέΝ ΟΝ υθ υα ησμΝ
βμΝ υπ δεσ β αμΝεαδΝ πθΝπδελυθΝ κδξ έπθΝεΪθ δΝ κΝαΰλδησθδκΝΫθαΝπκζτ δηκΝέαηαΝ
δ δαέ λαΝ σ αθΝ ξλ δΪα αδΝ υπ δεάΝ λΪ βΝ κΝ π π δεσΝ τ βηαέΝ έθαδΝ δ δεσ έαηαΝ
ΰδαΝ βθΝ παδ δεάΝ δΪλλκδαέ Μπκλ έΝ θαΝ ίκβγά δΝ βηαθ δεΪΝ
Ν π λδπ υ δμΝ
ίζ θθυ κυμΝ εκζέ δ αμΝ εαδΝ απκ ζ έΝ πλυ βΝ πδζκΰάΝ η αιτΝ πθΝ ίκ ΪθπθΝ ΰδαΝ βθΝ
επζβεκ δ έ δ αέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ βθΝ υ π οέαΝεαδΝ θ έεθυ αδΝΰδαΝ βθΝαελΪ δαΝ
κτλπθΝ εαδΝ βθΝ ευ έ δ αέΝ αθΝ ΰαλΰΪλ μΝ έθαδΝ πφΫζδηκΝ ΰδαΝ βθΝ αθαεκτφδ βΝ κυΝ
πκθ ηΫθκυΝ ζαδηκτ,Ν βθΝ ζαλυΰΰέ δ αΝ εαδΝ βθΝ εα αλλκάέΝ αθΝ αζκδφάΝ ίκβγΪΝ βθΝ
πκτζπ βΝ πθΝ λαυηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ ηπζυππθέΝ Μπκλ έΝ θαΝ υθ υα έΝ η Ν Ϊφυ αΝ
ίσ αθαΝΰδαΝ αΝπλκίζάηα αΝ βμΝπΫοβμέ Ρυγηέα δΝεα απζβε δεΪΝ κΝαΪξαλκΝξπλέμΝθαΝ κΝ
λέξθ δΝ αΝ ίΪγβΝ εαδΝ Ν υπκΰζυεαδηέ μέΝ θαεκυφέα δΝ απσΝ κθΝ πσθκΝ εαδΝ λέξθ δΝ κθΝ
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πυλ σΝ θυΝπαλΫξ δΝεαδΝαθκ κ θδ ξυ δεΫμΝδ δσ β μέΝ θδ ξτ δΝ αΝζ υεΪΝαδηκ φαέλδαΝ
ΰδαΝθαΝαθ δη ππέ δΝ αΝ ηδελσίδαΝεαδΝγ πλ έ αδΝ πέ βμΝ πκζτΝαπκ ζ ηα δεσΝ κυμΝ
πσθκυμΝ βμΝπ λδσ κυέ

ιέΝ Π Γ ΝΟ

Ρκτ αΝβΝίαλτκ ηβ
ΟδεκΰΫθ δα Routaceae (Ρκυ έ μΨ
ΓΫθκμ Ruta
έ κμ graveolens
ΰΰζδεσ σθκηα : Rue, Herb of grace
KκδθάΝ κθκηα έαΝ : δ λσξκλ κ,Ν Πάΰαθκμ,Ν Π ΰΪθδ,Ν ΠβΰΪθδ,Ν ΠβΰκυθδΪ,Ν Πάΰαθ κ,Ν
λκηκπάΰαθκμΝΝ
Ι κλέαΝ μ ΟδΝ αλξαέκδΝ ζζβθ μΝ άι λαθΝ εαζΪΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ ξλά βμΝ κυέΝ
αθΝ φβηδ ηΫθκμΝ πμΝ αθ έ κ κΝ ΰδαΝ αΝ αΰευηα αΝ πθΝ φδ δυθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ
βζβ βλδΪ πθ,Ν θυΝκΝ δκ εκυλέ βμΝ κΝαθαφΫλ δΝεαδΝπμΝφΪληαεκΝΰδαΝ βθΝ τ πθκδαέΝ
ΟδΝ ΙππκελΪ δκδΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κθΝ απάΰαθκΝ εα ΪΝ βμΝ υ λέαμΝ εαδΝ κδΝ απΰλΪφκδΝ
εαδΝΰζτπ μΝΫίαααθΝ κΝφαΰβ σΝ κυμΝΰδαΝθαΝ δα βλά κυθΝ αΝηΪ δαΝ κυμΝΰ λΪέ

(φπ .adinatisma.net)
Π λδΰλαφάΝ : Πκυ μ,Ν πκζυ ΫμΝ φυ σ,Ν τοκυμΝ ζί-60cm, υθάγπμ,Ν θυΝ η λδεΫμΝ
πκδεδζέ μΝ κυΝ φ ΪθκυθΝ αΝ ΰηίcmέΝ ΣκΝ Ϋζ ξκμΝ κυΝ έθαδΝ σλγδκ,Ν δαεζα δ ηΫθκέΝ ΣαΝ
φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ πλΪ δθα,Ν ευαθΪ,Ν τθγ α,Ν η Ν φυζζΪλδαΝ πκ δ άέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ
ζ π ΪΝ εαδΝ εέ λδθαΝ εαδΝ αθγέακυθΝ απσΝ κθΝ ΜΪδκΝ ΫπμΝ κθΝ Οε υίλδκέΝ Κα ΪΝ κυμΝ ηάθ μΝ
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ΙκτθδκΝ εαδΝ ΙκτζδκΝ βηδκυλΰκτθΝ εΪοκυζ μΝ η ΰΫγκυμΝ βmm η Ν η ΰΪζκυμ,Ν
βηδ ζβθκ δ έμΝηατλκυμΝ πσλκυμέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ μΝ ΜΫ λδαΝ αθ κξάΝ κΝ ελτκέ ΠκζτΝ εαζάΝ αθ κξάΝ βΝ
ιβλα έαΝ εαδΝ β αΫ βΝ εαδΝ εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ παλαγαζΪ δ μΝ φυ τ δμέΝ Πλκ δηΪΝ
Ϋ αφκμΝη ΝΪλδ βΝ λΪΰΰδ βΝεαδΝα ί κτξκΝεαδΝβζδκφΪθ δαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ πκζτΝ τεκζαΝαεσηαΝεαδΝησθκμΝ
κυΝ άΝ η Ν ηκ ξ τηα αέΝ Ν εαζτ λβΝ πκλΪΝ ΰέθ αδΝ σ αθΝ κΝ πσλκμΝ έθαδΝ υλδηκμ,Ν Ν
ουξλάΝ Ϋλα,Νηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝφυ υ έΝ δμΝαλξΫμΝάΝ βΝηΫ βΝ βμΝΪθκδιβμΝ ΝουξλάΝ
ΫλαέΝΌ αθΝ έθαδΝαλε ΪΝη ΰΪζαΝ αΝ πκλσφυ α,Ν αΝίΪακυη Ν Νι ξπλδ ΫμΝΰζΪ λ μΝ
εαδΝ αΝ η ΰαζυθκυη Ν Ν γ ληκεάπδκΝ κΝ πλυ κΝ ξ δηυθαέΝ ΣαΝ φυ τκυη Ν δμΝ ησθδη μΝ
γΫ δμ κυμΝπλκμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝΪθκδιβμΝάΝ βθΝαλξάΝ κυΝεαζκεαδλδκτ,Νη ΪΝ βζα άΝεαδΝ
απσΝ αΝ ζ υ αέαΝελταέΝΓδαΝπκζζαπζα δα ησΝη Νηκ ξ τηα α,Νεσίκυη Ν δμΝεκλυφΫμ.
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμΝ βΝΰζΪ λαΝαθαη δΰθτκυη ΝξυηαΝ ιπ λδεκτΝξυλκυΝ
η Ν ζέΰβΝ ζαφλσπ λα. Κζα τκυη Ν ζαφλΪΝ η ΪΝ βθΝ Ϊθγδ βΝ ΰδαΝ θαΝ δα βλ έ αδΝ κΝ
φυ σΝ υηπαΰΫμΝ εαδΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ βΝ ίζΪ β βέ Μπκλκτη Ν θαΝ αθαίΪζζκυη Ν κΝ
εζΪ ηαΝΰδαΝγ-ζΝ ί κηΪ μ,Νυ ΝθαΝηααΫοκυη Νπλυ αΝ κυμΝΪφγκθκυμΝ πσλκυμΝπκυΝ
παλΪΰ δέΝ Ν παφάΝ η Ν αΝ φτζζαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ ληα δεΪΝ ιαθγάηα αΝ Ν
υαέ γβ κυμΝ αθγλυπκυμΝ ΰδΝ αυ σΝ έθαδΝ ξλά δηαΝ αΝ ΰΪθ δαέΝ θΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ η Ν
ία δζδεσΝεαδΝφα εσηβζκέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμΝΠλκ ίΪζζ αδΝαπσΝφυζζκφΪΰ μΝεΪηπδ μΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝδεαθΫμΝ
θαΝ ιαφαθέ κυθΝ αΝφτζζαέ
υ α δεΪΝ : ΣκΝ φυ σΝ π λδΫξ δΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ δαυΰΫμ,Ν η Ν ξλυηαΝ εέ λδθκ,Ν η Ν κ ηάΝ
υθα άΝ εαδΝ πέηκθβΫΝ ΰ τ βΝ λδη έαΝ εαδΝ πδελά,Ν ζέΰκΝ δαζυ σΝ κΝ κδθσπθ υηαέΝ υ σΝ
έθαδΝ εαδΝ κΝ πδκΝ λα δεσΝ υζδεσΝ κυΝ φυ κτ,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ ηδαΝ εΪ αΝ κυ δυθΝ
Χε σθ μ,Ν αζεκσζ μ,Ν
Ϋλ μ,Ν λπΫθδαΨ,Ν απσΝ δμ κπκέ μΝ βηαθ δεσ λβΝ έθαδΝ
η γυζθκθυζε σθβέΝ πδπζΫκθ,Ν π λδΫξ δΝ ΫθαΝ ΰζυεκ έ δκ,Ν βΝ λκυ έθβΝ άΝ λκυ κ έ βΝ βΝ
κπκέαΝ Ϋξ δΝ παλσηκδαΝ λΪ βΝ η Ν βΝ ίδ αηέθβΝ ΡΝ εαγυμΝ εαδΝ ζΪ δΝ π β δεσ,Ν πλπ έθ μ,Ν
ξζπλκφτζζβ,Ν εσηηδ,Ν Ϊηυζκ,Ν δθ κυζέθβΝ εέζέπέΝ Γ θδεΪΝ κΝ φυ σ,Ν κυΝ κπκέκυΝ ξλά δηαΝ
ηΫλβΝ έθαδΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ αΝ πΫληα α,Ν Ϋξ δΝ κ ηάΝ υθα ά,Ν δ δΪακυ αΝ δαπ λα δεά,Ν
ξ σθΝθαλεπ δεά,Ν θυΝβΝΰ τ βΝ κυΝ έθαδΝ βε δεάέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ ΰυΪζδθκΝα λκ ΰυμΝεζ δ ηΫθκΝίΪακΝ
Ν εκ δθσΝξπλέμΝυΰλα έαΝηΫλκμΝάΝηΫ αΝ ΝζΪ δέΝ θΝφΪη ΝξζπλΪΝφτζζαΝαπάΰαθκυΝ
ηπκλ έΝθαΝπΪγκυη Ν δΪλλκδα,Ν έΰκυλαΝσηπμΝγαΝπλβ γ έΝβΝΰζπ ΪΝηαμέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέ Φυ ηΫθκΝάΝαπκιβλαηΫθκΝ κΝφυ σΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ
ΰδαΝ θαΝ αππγά δΝ Ϋθ κηαέΝ ΠδκΝ ξλά δηκΝ απκ δεθτ αδΝ σ αθΝ φυ λυθ δΝ εκθ ΪΝ Ν
λδαθ αφυζζδΫμΝεαδΝ ηΫκυλαέΝΣκΝαπκιβλαηΫθκΝίσ αθκΝηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝ κπκγ βγ έΝ
δμΝθ κυζΪπ μΝΰδαΝθαΝαππγά δΝ κΝ εσλκέΝΦυ ηΫθκΝ κΝφυ σΝζΫΰ αδΝσ δΝαππγ έΝ δμΝ
ΰΪ μέΝ πέ βμΝ απσΝ κΝ φυ σΝ παέλθκυη Ν ηδαΝ εσεεδθβΝ ξλπ δεάΝ κυ έαέΝ θαΝ αδγΫλδκΝ
ΫζαδκΝπαλΪΰ αδΝαπσΝ αΝφτζζαΝεαδΝ κυμΝθ αλκτμΝ πσλκυμ,Ν κΝκπκέκΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ
βθΝ αλπηα κπκδέαΝ εαδΝ πμΝ εαλτε υηαΝ αΝ φαΰβ ΪΝ σππμΝ Ν πκυλΫΝ κηΪ αμ,Ν πμΝ
υ α δεσΝζδπαλυθΝφαΰβ υθ,Ν ΝηαΰδκθΫα μ,Νηυλπ δεΪΝζΪ δαΝεαδΝζδεΫλέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ ΟΝ απάΰαθκμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ πμΝ ηηβθαΰπΰσέΝ
δ ΰ έλ δΝ κυμΝ ηυμΝ βμΝ ηά λαμΝ εαδΝ πλκεαζ έΝ βθΝ ΫηηβθβΝ λκάέΝ  βθΝ υλππαρεάΝ
ίκ αθκγ λαπ υ δεά,Ν κΝ απάΰαθκμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πέ βμΝ βΝ γ λαπ έαΝ παγά πθΝ
πκζτΝ δαφκλ δευθΝη αιτΝ κυμ,ΝσππμΝβΝυ λέα,ΝβΝ πδζβοέα,ΝκΝέζδΰΰκμ,ΝκδΝεκζδεκέ,ΝκδΝ
ευζβε μΝ πθΝ θ Ϋλπθ,Ν βΝ βζβ βλέα βΝ εαδΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πθΝ ηα δυθέΝ ΣκΝ ΫΰξυηΪΝ
κυΝ ξλβ δηκπκδκτη θκΝ πμΝ κφγαζησζκυ λκΝ πδφΫλ δΝ ΰλάΰκλβΝ αθαεκτφδ βΝ αΝ
εκυλα ηΫθαΝ ηΪ δαΝ εαδΝ ί ζ δυθ δΝ βθΝ σλα βέΝ ΟΝ απάΰαθκμΝ Ϋξ δΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ βΝ
γ λαπ έαΝ πκζζυθΝ ΪζζπθΝ παγά πθ, υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ βμΝ εζάλυθ βμΝ εα ΪΝ
πζΪεαμΝ εαδΝ βμΝ παλΪζυ βμΝ κυΝ ψellέΝ Ν αθαεκτφδ βΝ απσΝ κυμΝ πα ηκτμΝ κΝ εΪθ δΝ
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ξλά δηκΝ κΝ αηΪ βηαΝ κυΝ πα ηπ δεκτΝ ίάξαέΝ Ν λδ έθβΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ κΝ φυ σ,Ν
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝγ λαπ έαΝαΰΰ δαευθΝπαγά πθ,ΝπμΝ πα ηκζυ δεσ, εαγυμΝεαδΝΰδαΝ
βΝη έπ βΝ βμΝαλ βλδαεάμΝπέ βμέΝ Νξλά βΝ κυΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝη Ν τθ βΝΰδα έΝ κΝ
αδγΫλδκΝΫζαδκΝ κυΝπλκεαζ έΝ κπδεκτμΝ λ γδ ηκτμΝεαδΝφζτε αδθ μέ

κέΝ ΦΙΘΙ

λ ηδ έαΝ κΝαοέθγδκ
ΟδεκΰΫθ δα Compositae (τθγ αΨ
ΓΫθκμ Artemisia
έ κμ absinthium
ΰΰζδεσ σθκηα : Wormwood
KκδθάΝ κθκηα έαΝ :
οδφέα,Ν ΰλαοδγδΪ,Ν ΠΫζδθκ,Ν Πδ δ έα,Ν Μ ζδ έθβ,Ν
Μυληβΰεκίσ αθκ,ΝΛ ίδγσξκλ κ,ΝΣλαξκτλδ,Ν λαεσθ δκ

πδ δΪ,Ν

Ι κλέαΝμ ΣκΝφυ σΝεαζζδ λΰ έ αδΝαπσΝ αΝίδίζδεΪΝξλσθδα,ΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ
πδ βηδυθΝεαδΝ αθΝΫθ κηκ-αππγβ δεσέΝΟΝΙππκελΪ βμΝ βθΝξλβ δηκπκδκτ Ν αθΝ εσθβΝ
εαδΝγ πλκτ αθΝσ δΝ υθαηυθ δΝ βθΝηθάηβΝεαδΝ βθΝζκΰδεάέΝ κβγΪΝ κυμΝπσθκυμΝ κυμΝ
ητ μ,Ν αλγλυ δμΝ εαδΝ υθ δεκτμΝ δ κτμ,Ν υθαηυθ δΝ βθΝ σλα β,Ν ίαγαέθ δΝ κθΝ τπθκέΝ
ιΝ αδ έαμΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ δ δσ β αμΝ αΝ ξπλδΪΝ ΰΫηδααθΝ αΝ ηαιδζΪλδαΝ η Ν αοδγδΪέΝ  Ν
π λδσ κυμΝ πδ βηδυθΝ ξκζΫλαμΝ εαδΝ παθυζβμΝ ελΫηαΰαθΝ κΝ φυ σΝ δμΝ εα κδεέ μΝ εαδΝ
εΪπθδααθΝ κυμΝξυλκυμΝεαέΰκθ αμΝίζα κτμΝ οδγδΪμέΝΟΝ δκ εκυλέ βμΝΰλΪφ δΝΰδαΝ βθΝ
αοδγδΪΝ «…σ αθΝαθαεα τ δμΝ κΝη ζΪθδΝη ΝΫΰξυηαΝαοδγδΪμΝ α πκθ έεδαΝ θΝαΰΰέακυθΝ
κυμΝπΪπυλκυμ»έ

(φπ .imathiasvotana.blogspot.gr)
Π λδΰλαφάΝ: Πκζυ άμΝα δγαζάμΝπσαΝπκζτΝαλπηα δεάΝπκυΝφγΪθ δΝηΫξλδΝΫθαΝηΫ λκΝ
τοκμΝη ΝΰελδακπλΪ δθκυμΝηέ ξκυμΝεαδΝφτζζαέΝΣκΝ Ϋζ ξκμΝεαδΝ αΝφτζζαΝεαζτπ κθ αδΝ
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απσΝΪ πλκΝαλλΰυλσξλπηκΝ ξθκτ δέΝΣαΝΪθγβΝ ξβηα έακυθΝηδελΪΝεέ λδθαΝε φΪζδαέΝΣαΝ
φτζζαΝ έθαδΝ δπζΪΝάΝ λδπζΪΝφ λκ δ άέΝ λέ ε αδΝαυ κφυάμΝ Νι λΪΝ Ϊφβ,ΝαδξηβλΫμΝ
πζαΰδΫμΝεαδΝ δμΝΪελ μΝ πθΝ λσηπθέΝ βθΝ ζζΪ αΝυπΪλξκυθΝιΝαυ κφυάΝ έ βΝ Ν Ϊ βΝ
βθΝΜαε κθέα,Ν π δλκ,ΝΘ
αζέαΝαζζΪΝξλβ δηκπκδκτη θκΝ βθΝγ λαπ υ δεάΝ έθαδΝ
ησθκΝ κΝ έ κμΝArtemisia absinthium.
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ μΝ ΰαπΪΝ βθΝ βζδκφΪθ δαΝ αθ Ϋξ δΝ βθΝ ιβλα έα εαδΝΝ
σζ μΝ δμΝπκδσ β μΝξυηα κμ,ΝαεσηαΝεαδΝ Νφ πξΪΝπ λυ βΝ Ϊφβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Μ Ν πσλκυμΝ βθΝΪθκδιβ,Νεα αίκζΪ μΝάΝ δαέλ βΝλδαυθέΝΠδκΝ
τεκζκΝ έθαδΝ θαΝ εσοκυη Ν ΫθαΝ εζπθΪλδΝ η Ν βΝ λέααΝ βμΝ εαδΝ κΝ η αφυ Ϋοκυη Ν κΝ
φγδθσππλκέ
υΰεκηδ άΝ : Υλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝ φτζζα,Ν κδΝ αθγδ ηΫθ μΝ εκλυφΫμΝ πκυΝ
υζζΫΰκθ αδΝ κΝεαζκεαέλδΝεαδΝκδΝλέα μΝ κυΝ κΝφγδθσππλκέΝΓδαΝγ λαπ υ δεκτμΝ εκπκτμΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ κδΝ αθγκφσλ μΝ εκλυφΫμΝ κυΝ φυ κτΝ αΝ κπκέαΝ
υζζΫΰκυη Ν κΝ ΫζκμΝ βμΝπ λδσ κυΝαθγκφκλέαμέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ έθαδΝ α τηία κΝ η Ν κπκδκ άπκ Ν έ κμΝ φυ υ έΝ
εκθ ΪΝ κυέ ξ δΝ ηδελΫμΝ απαδ ά δμΝ Ν θ λσΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ φυ υ έΝ δ αθδεΪΝ Ν
ΰζΪ λ μέΝ θΝ Ϋξ δΝ απαδ ά δμΝ Ν θ λσΝ Χ τκΝ φκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝ πσ δ ηαΝ κΝ
εαζκεαέλδΝ έθαδΝ αλε σΨΝ εαδΝ ζέπα ηα,Ν ησθκΝ βθΝ π άΝ απκ λΪΰΰδ βέΝ Κζα τ αδΝ
λα δεΪΝ ΰδαΝ θαΝ δα βλά δΝ κΝ ξάηαΝ βμ,Ν αθαπ τ
αδΝ σηπμΝ εαδ πΪζδΝ η Ν αξ έμΝ
λυγηκτμ,Ναπκε υθ αμΝπ λδ σ λκΝσΰεκΝεαδΝσ αθΝαθγέ δ,Νπ λδ σ λαΝζκυζκτ δαέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ :
θΝ ΫξκυθΝ παλα βλβγ έΝ πλκίζάηα αέΝ ε σμΝ απσΝ ηδελΫμΝ
πλκ ίκζΫμΝη ζέΰελαμ,ΝπκυΝαθ δη ππέακθ αδΝ τεκζαέ
υ α δεΪΝ: ΣκΝφυ σΝπ λδΫξ δΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝη Νκυ έ μΝσππμΝαοδθγσζβ,Νγκυΰδσθβ,Ν
κυΰδσζβ,Ναλ αοέθβ,ΝπλκαικυζΫθβ,Ν θαε σθβ,Ν δκι έ δκΝ κυΝπυλδ έκυΝλβ έθβ,ΝηαζδεσΝ
κιτ,ΝΪζζαΝκιΫα,Ν οδεΫμΝεαδΝΪζζ μΝπδελΫμΝκυ έ μέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμΝ ΝφκτλθκΝάΝιβλαθ άλδκέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέ  βθΝηαΰ δλδεάΝ αΝφλΫ εα, εα ΪΝπλκ έηβ βΝκζσεζβλαΝάΝ αΝ
απκιβλαηΫθαΝ φτζζαΝ ηαΰ δλ τκθ αδΝ ηααέΝ η Ν κΝ φαΰβ σΝ εαδΝ αφαδλκτθ αδΝ πλδθΝ κΝ
λίέλδ ηαέΝΣαδλδΪα δΝ ΝίαλδΪΝφαΰβ ΪΝη ΝελΫαμΝαζζΪΝβΝξλά βΝ βμΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝ
η Ν φ δ υΝ ΰδα έΝ Ϋξ δΝ πδελΫμΝ κυ έ μΝ εαδΝ Ν η ΰΪζβ πκ σ β αΝ έθαδΝ κιδεάέΝ πσΝ βθΝ
αοδγδΪΝπαλΪΰ αδΝ κ βηκφδζΫμΝπκ σΝαοΫθ δΝπκυΝ έθαδΝ κιδεσΝ κυΝε θ λδεκτΝθ υλδεκτΝ
υ άηα κμΝ εαδΝ βΝ παλα αηΫθβΝ ξλά βΝ κυΝ πλκεαζ έΝ εφυζδ ησΝ πθΝ θ τλπθΝ
Χαο θ δ ησΨ,Ν ΰδαΝ αυ σΝ εαδΝ κΝ πκ σΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ απαΰκλ υ έΝ Ν πκζζΫμΝ ξυλ μέ ΟΝ
αο θ δ ησμΝ πλκεαζ έ Ν απσΝ ΫθαΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ κυΝ αοδθγέκυ,Ν κΝ γκτδκθ,Ν πκυΝ έθαδΝ
βζβ βλδυ μέ Κα ΪΝ κΝ παλ ζγσθ,Ν βΝ αοδγδΪΝ ά αθΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ ετλδαΝ αλπηα δεΪΝ
υ α δεΪΝ κυΝ ί ληκτ Ν Χ κΝ wermutΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βΝ ΰ ληαθδεάΝ ζΫιβΝ ΰδαΝ βθΝ
αοδγδΪέΝ ΟδΝ φλΫ εκδΝ άΝ απκιβλαηΫθκδΝ ίζα κέΝ εαδΝ αΝ ι λαηΫθαΝ φτζζαΝ βμ σ αθΝ
κπκγ βγκτθΝ αΝλκτξαΝαπκελκτκυθΝ κυμΝ ευλκυμ. κβγΪ δΝαπκ ζ ηα δεΪΝ κθΝ
Ϋζ ΰξκΝ κυ πζβγυ ηκτΝαλε υθΝ ξγλυθΝσππμΝη ζέΰελ μ,Νητΰ μ,Νηυληάΰεδα,ΝαεΪλ α,Ν
εαλπσεαοα,Ν ΰυηθκ Ϊζδαΰε μ,Ν αζδΰεΪλδα,Ν ηατλαΝ εαγΪλδα,Ν οτζζκδ,Ν ευλκδΝ
ζΪξαθπθ,ΝπλΪ δθβΝεΪηπδαΝ κυΝζΪξαθκυ,Νηπλσεκζκυ,Νηαλκυζδκτ,Νλσεαμ,Νδ δΪμΝπκθ έεδαΝ
εέζέπέ Ι αθδεΪΝπλκ α τ δΝεαλπκφσλαΝ Ϋθ λαΝσππμΝαξζα δΫμ,ΝηβζδΫμ, αηα εβθδΫμ,
ε λα δΫμΝ εέαέΝ η Ν υθ υα ησΝ ο εα ηκτΝ πμΝ ιάμμΝ κίΰλΝ φλΫ εδαμΝ κυεθέ αμΝ εαδΝ ζίΝ
φλΫ εδαμΝαοδγδΪμΝ ΝΫθαΝζέ λκΝεαυ σΝθ λσΝηαελδΪΝαπσΝ βΝφπ δΪέΝΣκΝαφάθκυη ΝΫθαΝ
Ϋ αλ κΝεαδΝη ΪΝ κΝλέξθκυη Ν κθΝο εα άλα,Ναφκτ κυλυ κυη έ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ έθαδΝ δ ΰ λ δεσΝ κυΝ π π δεκτ,Ν βζα άΝ ιαδλ δεΪΝ
ξλά δηκΝ φΪληαεκΝ ΰδαΝ αυ κτμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εαεάΝ πΫοβέΝ υιΪθ δΝ βθΝ κιτ β αΝ κυΝ
κηΪξκυΝεαδΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ βμΝξκζάμΝεαδΝί ζ δυθ δΝ βθΝπΫοβΝεαδΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ
πθΝ γλ π δευθΝ κυ δυθ,Ν ίκβγυθ αμΝ Ϋ δΝ Ν Ϊζζ μΝ παγά δμέΝ Γ θδεΪ,Ν κΝ φυ σΝ Ν
ηΫ λδ μΝ σ δμ,Ν λ γέα δΝ κΝ κηΪξδ,Ν αυιΪθ δΝ βθΝ σλ ιβ,Ν δ υεκζτθ δΝ βθΝ πΫοβ,Ν
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πδ αξτθ δΝ βθΝ ευεζκφκλέαΝ κυΝ αέηα κμ,Ν πλκεαζ έΝ εελέ δμ,Ν υθ ζ έΝ
κΝ
α υθΪ δ ηαΝ εαδΝ ξπθ τ δΝ αΝ ζέπβέΝ υθδ Ϊ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απκίκζάΝ πθΝ π λυθ απσΝ κΝ
κυλδεσΝ τ βηαΝ θυΝαπσΝ βθΝαλ ηδ έθβΝπαλΪΰκυθΝ κΝφΪληαεκΝεα ΪΝ βμΝ ζκθκ έαμ.
αθΝ ζαρεσΝ φΪληαεκ,Ν βΝ αοδγδΪΝ Ϋξ δΝ η ΰΪζβΝ φάηβΝ πμΝ κθπ δεσ,Ν θαθ έκθΝ βμΝ
φυηα έπ βμ,Ν βμΝ αθαδηέαμ,Ν βμΝ αλγλέ δ αμΝ εαδΝ πθΝ επζάεπθΝ πθΝ θ ΫλπθΝ εαδΝ απσΝ
αυ σΝ πάλ Ν κΝ αΰΰζδεσΝ σθκηαΝ wormwoodΝ Χ εκυζβεσιυζκΨέΝ ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ
ξλβ δηκπκδάγβε Νεα ΪΝ βμΝξκζδεάμΝαθ πΪλε δαμΝεαδΝεα ΪΝ κυΝ αεξαλυ βΝ δαίά βέ

λέΝ

ΙΛΙΚΟ

εδηκΝ κΝία δζδεσ
ΟδεκΰΫθ δα Labiatae (Υ δζαθγάΨ
ΓΫθκμ Ocymum
έ κμ basilicum
ΰΰζδεσ σθκηα : Basil
KκδθάΝκθκηα έαΝ: α δζδεσμΝ
Ι κλέαΝμ Κα Ϊΰ αδΝαπσΝ βθΝΙθ έαΝσπκυΝά αθΝδ λσΝφυ σΝαφδ λπηΫθκΝ κθΝΚλέ θαΝ
εαδΝ κθΝ δ θκτ π σ κΝ απσΝ βθΝαλξαδσ β αΝη αφΫλγβε Ν βθΝ υλυπβΝ σπκυΝΫΰδθ Ν
πκζτΝ βηκφδζάμΝ βθΝζ εΪθβΝ βμΝΜ κΰ έκυέ ΟδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝ θΝ ε δηκτ αθΝ κΝ
φυ σΝ εαγυμΝ πέ υαθΝ σ δΝ κδΝ εκλπδκέΝ πλκ δηκτ αθΝ θαΝ φπζδΪακυθΝ εΪ πΝ απσΝ δμΝ
ΰζΪ λ μΝ κυΝ εαδΝ σ δΝ βΝ Ϋθ κθβΝ ηυλπ δΪΝ κυΝ ά αθΝ έ κμΝ εα ΪλαμέΝ ΣκΝ ίΪφ δ ηαΝ πθΝ
φτζζπθΝ ηΫ αΝ κΝ θ λσΝ ΰδαΝ αλε άΝ υλαΝ Ϋξ δΝ αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηβΝ ηκυξζδΪα δΝ κΝ
θ λσΝ αυ σΝ ΰδΥΝ αυ σΝ εαδΝ κΝ ία δζδεσμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ εεζβ έαΝ ΰδαΝ κθΝ
αΰδα ησΝ κυΝθ λκτέ

(φπ .www.protypafytoria.gr)
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Π λδΰλαφάΝ : έθαδΝ φυ σΝ ηκθκ Ϋμ,Ν πκυ μ,Ν ΧυπΪλξκυθΝ σηπμΝ έ βΝ πκζυ άΝ εαδΝ
γαηθυ βΨΝ τοκυμΝ γί-40cm,Ν η Ν Ϋζ ξκμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πκζζΪΝ εζα δΪΝ εαδΝ πυεθσΝ φτζζπηαΝ
φπ δθκτ,Ν πλΪ δθκυΝ ξλυηα κμέΝ ΠκζζΫμΝ φκλΫμΝ αΝ φυ ΪΝ ηκδΪακυθΝ η Ν λκΰΰυζκτμΝ
γΪηθκυμέΝΣαΝφτζζαΝ έθαδΝηκθΪ,Ναθ έγ α,Νπκ δ ά,Νη Νπ λδγυλδκΝαεΫλαδκΝάΝ ζΪξδ αΝ
κ κθ π σέΝΣαΝζκυζκτ δαΝ έθαδΝ δα αΰηΫθαΝ ΝξαζαλκτμΝ πκθ τζκυμΝεαδΝ ξβηα έακυθΝ
ηα ξαζδαέκυμΝ Ϊξ δμ,Ν ξλυηα κμΝ Ϊ πλκυ,Ν εσεεδθκυΝ άΝ δυ κυμ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ
πκδεδζέα,Ν έθαδΝαλπηα δεΪ,Νπζκτ δαΝ ΝθΫε αλΝεαδΝπλκ ζετκυθΝ δμΝηΫζδ
μέΝ θγέα δΝ
απσΝ κθΝΙκτθδκΝπμΝ κθΝΟε υίλδκέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: έθαδΝφυ σΝη Νη ΰΪζβΝίζα β δεάΝαθΪπ υιβΝΰδΝαυ σΝ
Ϋξ δΝ υθΫξ δαΝ αθΪΰεβΝ απσΝ ζδπαθ δεΪΝ κδξ έαΝ εαδΝ υΰλα έαΝ κΝ Ϋ αφκμ,Ν παλσζκΝ πκυΝ
αθ Ϋξ δΝεαδΝ ΝπδκΝαθ έικ μΝ υθγάε μ,Νκπσ ,Νφυ δεΪ,Ν κΝφυ σΝ θΝαθαπ τ
αδΝ σ κΝ
πκζτέΝΥλ δΪα αδΝΫθαΝηΫ βμΝ υ Ϊ πμΝΫ αφκμΝ(pH=5,5-7),ΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝεαζΪΝ
ζδπα ηΫθκ,Νευλέπμ,Ν Νσ δΝαφκλΪΝ κΝεΪζδκέΝ αΝαλΰδζυ βΝ Ϊφβ,Ν θΝαθαπ τ
αδΝ
εαζΪ,Ν θυΝ αΝπκζτΝ ζαφλΪΝυπκφΫλ δΝαπσΝΫζζ δοβΝυΰλα έαμέΝΟΝία δζδεσμΝγΫζ δΝπκζτΝ
άζδκ,Ν ΰδαΝ θαΝ απκε ά δΝ κΝ ΰθπ σ,Ν ξαλαε βλδ δεσ κυΝ ΪλπηαΝ Χσ κΝ π λδ σ λκμΝ
άζδκμ,Ν σ κΝπδκΝΫθ κθκΝ έθαδΝ κΝΪλπηαΨ εαδΝαπΪθ ηκΝηΫλκμέ Νδ αθδεάΝγ ληκελα έαΝ
ΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ έθαδΝαπσΝββ-30°C.
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ κυΝ ία δζδεκτΝ ΰέθ αδΝ ευλέπμΝ η Ν
πσλκυμΝ Χλέξθκυη Ν η-ΰίΝ πκλΪεδαΝ απ υγ έαμΝ βΝ ΰζΪ λαΨ,Ν απσΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΜΪλ δκΝ ηΫξλδΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ εαζκεαδλδκτ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ εζέηαΝ βμΝ π λδκξάμΝ σπκυΝ
πΫλθ αδΝ αζζΪΝ εαδΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ Χ κπκγ κτη Ν κθΝ εκηηΫθκΝ ία δζδεσΝ ηΫ αΝ Ν
θ λσΝ ΰδαΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝ ί κηΪ μΝ ΫπμΝ σ κυΝ ηφαθδ γκτθΝ λέα μΨέ Ν γ ληκελα έαΝ
θΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝξαηβζσ λβΝαπσΝ κυμΝΰί-12°ωέΝΣκΝ πκλ έκΝ ΰεαγέ α αδΝΫιπ,Ν κΝ
Ϋ αφκμΝ άΝ Ν εα σθδΝ εαδΝ αΝ φυ ΪΝ η αφυ τκθ αδΝ βθΝ κλδ δεάΝ κυμΝ γΫ βΝ ησζδμΝ
ίΰΪζκυθΝ ζ-5 φτζζαέ Ν η αφτ υ άΝ κυΝ ΰέθ αδΝ πλέζδκ-ΜΪδκέ Μπκλ έΝ θαΝ
εαζζδ λΰβγ έΝ εαδΝ Ν γ ληκεάπδκΝ ΪθΝ υπΪλξ δΝ αλε σΝ φπμ,Ν ι εδθυθ αμΝ απσΝ κθΝ
Οε υίλδκέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ θΝ ξλ δΪα αδΝ πκζτΝ η ΰΪζβΝ φλκθ έ αέ πζυμΝ
απαδ έΝφπμ,ΝξπλέμΝθαΝ έθαδΝ ε γ δηΫθκμΝαπ υγ έαμΝ κθΝάζδκ,ΝκΝκπκέκμΝηαλαέθ δΝ αΝ
φτζζαΝ κυέΝ ΰαπΪΝ κΝ λκ λσΝ Ϋ αφκμ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ πκ έα αδ,Ν δ δαέ λαΝ κΝ
εαζκεαέλδ,Ν Ν εαγβη λδθάΝ ίΪ βέΝ ΓδαΝ θαΝ παλα έθ δμΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ απάμΝ κυ,Ν θαΝ
οαζδ έα δμΝ αΝΪθγβΝ κυέ πέ βμ,Νσ αθΝ υζζΫΰ δμΝφτζζαΝΰδαΝεα αθΪζπ β,Νεαζτ λαΝθαΝ
εσί δμΝ δμΝεκλυφΫμΝΫ δΝυ ΝθαΝαθαπ τ κθ αδ εαδΝκδΝπζΪΰδκδΝίζα κέέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ έθαδΝ υαέ γβ κμΝ βθΝ α λκητεπ βΝ βΝ κπκέαΝ πλκεαζ έΝ
ηΪλαθ βΝεαδΝ βθΝ υθΫξ δαΝιάλαθ βΝ κυΝφυ κτΝπλδθΝκζκεζβλυ δΝ βθΝαθΪπ υιάΝ κυέ
πσΝ αΝΫθ κηαΝαβηδΫμΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝκδΝαφέ μΝεαδΝ κΝπλΪ δθκΝ εκυζάεδέ
υ α δεΪΝ : ΌζκΝ κΝ φυ σΝ αθα έ δΝ ηδαΝ υξΪλδ βΝ υπ έαΝ Χ βθΝ δα βλ έΝ εαδΝ
απκιβλαηΫθκΨ,ΝβΝκπκέαΝκφ έζ αδΝ κΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝπλκ λξση θκΝαπσΝ βθΝαπσ αιβΝ
πθΝφτζζπθΝεαδΝ πθΝαθγδ ηΫθπθΝεκλυφυθέ έθαδΝΫθ κθαΝαλπηα δεσΝεαδΝπ λδΫξ δΝηιΣΝ
λαΰσζβ,Νζδθαλσζβ,Νεδθ σζβ,Ν θυΝ αΝφτζζαΝ κυΝπ λδΫξκυθΝ αθέθβέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμΝΣαΝφτζζαΝεαδ κδΝαθγδ ηΫθ μΝεκλυφΫμΝ κυΝ υζζΫΰκθ αδΝ
εα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ βμΝ Ϊθγδ βμ,Ν ι λαέθκθ αδΝ βΝ εδΪ,Ν ΰέθκθ αδΝ βΝ υθΫξ δαΝ εσθβΝ
εαδΝφυζΪΰκθ αδΝ ζδεΪΝηΫ αΝ Νεκυ δΪέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ  βΝ ηαΰ δλδεάΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ευλέπμΝ απκιβλαηΫθαΝ
φτζζαΝ βμΝ πζα τφυζζβμΝ πκδεδζέαμΝ κΝ ΪλπηαΝ πθΝ κπκέπθΝ ηκδΪα δΝ ζέΰκΝ η Ν αυ σΝ κυΝ
ΰζυεΪθδ κυέ λπηα έα δΝ δΪφκλαΝοβ Ϊ,Ν αζΪ μ,Νίλα Ϊ,Νεκεεδθδ Ϊ,Ν κτπ μΝεέ έζέΝ
θυΝ αδλδΪα δΝπκζτΝ Ν Ϊζ μΝπκυΝΫξκυθΝπμΝίΪ βΝ βΝφλΫ εδαΝθ κηΪ αέ  βθΝΙ αζδεάΝ
εκυαέθα,Ν βΝ Ϊζ αΝ αυηαλδευθΝ πΫ κΝ ΧpestoΨΝ Ϋξ δΝ ΰδαΝ ίΪ βΝ βμΝ κΝ ία δζδεσέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΣΫζκμΝαππγ έΝ αΝεκυθκτπδαέ
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ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ δ ΰ έλ δΝ κΝ κηΪξδ,Ν κθΝ κλΰαθδ ησΝ ΰ θδεσ λα,Ν πμΝ
κθπ δεσΝ εαδΝ αυιΪθ δΝ βΝ γ ληκελα έαΝ ΧσππμΝ σζαΝ αΝ ξ δζαθγά, φα εσηβζκ,Ν λέΰαθβΝ
εέζέπέΨέ
έθαδΝ αθ δΰκθκλλκδεσ,Ν
φδ λπ δεσ,Ν αθ δ βπ δεσ,Ν απκξλ ηπ δεσ,Ν
πα ηκζυ δεσΝ κυΝ π π δεκτ,Ν αθ δφυ β δεσΝ εαδΝ ΰαζαε κπαλαΰπΰδεσέΝ Κα απλατθ δΝ
κυμΝ εκδζδαεκτμΝ πα ηκτμ,Ν έθαδΝ δκυλβ δεσ,Ν αιδσζκΰκΝ εα ΪΝ βμΝ ααζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ
θ υλδεάμΝ βηδελαθέαμΝ εαδΝ κθυθ δΝ βθΝ αθαπθκάέ ΣΫζκμΝ βΝ εσθβΝ πθΝ φτζζπθΝ κυΝ
γ πλ έ αδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ εαζτ λαΝ φ λθδ δεΪΝ εαδΝ λαΝ εα ΪΝ βμΝ ξλσθδαμΝ λδθέ δ αμΝ
ΧεσλυααμΨέ

1ίέΝ

Λ ΜΟ

ΤπΫλδεκΝ κΝ δΪ λβ κ
ΟδεκΰΫθ δαΝHypericaceae (Τπ λδεέ μΨ
ΓΫθκμ Hypericum
έ κμ perforatum
ΰΰζδεσ σθκηα : St.John's wort
KκδθάΝ κθκηα έα : Ϊζ αηκ,Ν αζ αησξκλ κ,Ν Ϊλ αηκ,Ν Λ δξβθσξκλ κ,Ν Π λέεβ,Ν
σ αθκΝ κυ Πλκ λσηκυ,Ν παγσξκλ κΝ Χ π δλκμΨ,Ν Υ ζπθσξκλ κΝ ΧΚ φαζζκθδΪΨ,Ν
Ά ευλκθ,ΝΤπΫλδεκθ
Ι κλέαΝ: Νκθκηα έαΝ“ίσ αθκΝ κυΝΠλκ λσηκυ”Ν υηκζκΰ έ αδΝαπσΝ κΝσ δΝ κΝφυ σΝ
ίλέ ε αδΝ Ν πζάλβΝ αθγκφκλέαΝ δμΝ βζΝ Ικυθέκυ,Ν βθΝ βηΫλαΝ ηθάηβμΝ κυΝ ΙπΪθθβΝ κυ
Πλκ λσηκυέ Μ Ν κΝ ζδυ δηκΝ πθΝ αθγυθΝ ηφαθέα αδΝ ΫθαμΝ εα αεσεεδθκμΝ ξυησμ,Ν πκυΝ
Ϋξ δΝ υ δΝ λκφάΝ Ν γλτζκυμΝ εΪγ Ν έ κυμΝ εαδΝ Ϋ δΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ υηίκζέα δΝ κΝ
ξυηΫθκΝ αέηαΝ κυΝ Υλδ κτέ ΟδΝ ΰδα λκέΝ βμΝ εζα δεάμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ βμΝ ΡυηβμΝ
ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝίΪζ αηκΝΰδαΝ βθΝγ λαπ έαΝ πθΝ λαυηΪ πθέΝ κΝη αέπθαΝΫξαδλ Ν
η ΰΪζβμΝ ε έηβ βμέΝ ΟΝ ΠαλΪεζ κμΝ ΰλΪφ δΝ θγκυ δα ηΫθκμμΝ “ θΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ
ίλ γ έΝεαζτ λκΝφΪληαεκΝΰδαΝ δμΝπζβΰΫμΝ Νσζ μΝ δμΝξυλ μέ”Ν

(φπ .www.aromaticplantskilkis.blogspot.gr)
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Π λδΰλαφάΝ : έθαδΝ φυ σΝ πκζυ Ϋμ,Ν πκυ μ,Ν πκυΝ φυ λυθ δΝ Ν σζβΝ βθΝ υλυπβ,Ν
βθΝ
έα,Ν βΝ ίσλ δαΝ φλδεάΝ εέαέΝ παθ Ϊ αδΝ υξθΪΝ εαδΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ Ν
εαζζδ λΰβηΫθκυμΝ εαδΝ ηβΝ σπκυμέ Φ Ϊθ δΝ Ν τοκμΝ αΝ γί-60cm εαδΝ η λδεΫμΝ πκδεδζέ μΝ
κυΝ αΝκίcm. To Ϋζ ξκμΝ κυΝ έθαδΝ Ϋλ κ,Νσλγδκ,Νευζδθ λδεσ,Νη Ν υκΝΰλαηηΫμΝπκυΝ
ιΫξκυθΝ εα ΪΝ ηάεκμέ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ πκζτΝ ηδελΪ,Ν πκ δ ά,Ν πδηάεβ,Ν δαφαθά,Ν
πξλκπλΪ δθα,Νη ΝπκζζΪΝ εκτλαΝ έΰηα αΝ δμΝΪελ μέ ΣαΝΪθγβΝ έθαδΝξλυ κεέ λδθα,Ν Ν
αηπέΝ τθγ κΝ ΧφσίβΨέ Ν πκξάΝ βμΝ Ϊθγβ βμΝ έθαδΝ Ικτθδκμ- π Ϋηίλδκμ,Ν βμΝ
υζζκΰάμΝΙκτζδκμ- υΰκυ κμ.
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : θαπ τ
αδΝ Ν βζδσζκυ μΝ π λδκξΫμΝ εαδΝ Ν
υοση λκΝ απσΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ γΪζα αμΝ ΫπμΝ βέηίίm. Πλκ δηΪΝ ΪφβΝ η Ν εαζάΝ
απκ λΪΰΰδ βΝ αζζΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ εαδΝ
ΪφβΝ ιβλδεΪ,Ν π πξΪ-ηΫ λδαμΝ
ΰκθδησ β αμέ πσΝ ΪπκοβΝ pώΝ σιδθαΝ πλκμΝ κυ Ϋ λαΝ ΫπμΝ εαδΝ pώοκ. ΧμΝ αυ κφυΫμΝ
πλκ δηΪΝ βζδσζκυ μΝ γΫ δμΝ εαδΝ ΪφβΝ πκυΝ ξβηα έ γβεαθΝ απσΝ α ί κζδγδεΪΝ
π λυηα αέΝΟδΝεαζζδΫλΰ δ μΝαπκ έ κυθΝεαζΪΝεαδΝ Ν ζαφλυμΝσιδθα ΪφβΝηΫξλδΝpώΝ
θ,Ν αλε έΝ θαΝ λαΰΰέακυθΝ εαζΪέΝ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λ μΝ απαδ ά δμΝ Ν γλ π δεΪΝ κδξ έαΝ
εαδΝθ λσέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Μ Ν πσλκ,Ν ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ λδαυηα αέ ΟΝ πσλκμΝ πκυΝ
πΫλθ αδΝ Ν γ ληκεάπδκΝ απσΝ ΰηΝ Ιαθκυαλέκυ ΫπμΝ αλξΫμΝ Φ ίλκυαλέκυΝ εαδΝ πσλκΝ
αεΪζυπ κΝ κΝ πκλ έκέΝ Νη αφτ υ βΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝΰί-12 ί κηΪ μΝαλξΫμΝη Ν
ηΫ αΝΜαλ έκυΝ Ναπκ Ϊ δμΝθί-κίcmΝη αιτΝ πθΝφυ υθΝεαδΝβί-30cmΝ η αιτΝ πθΝ
ΰλαηηυθέΝ Μ Ν ηκ ξ τηα αΝ έθαδΝ κ δ αθδεσ λκμΝ λσπκμΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ εαδΝ κ
ξλσθκμΝ ζάοβμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ έθαδ έ Ν Οε υίλδκΝ έ ΜΪλ δκέ Μ Ν λδαυηα α βΝ
λέααΝ ηαξέα αδΝ Νηάεβ,ΝπκυΝπκδεέζζκυθΝη αιτΝη-ΰηcmΝεαδΝ δαηΫ λκυΝί,θ-1,2cm.
Σκπκγ κτθ αδΝ ΝαίαγάΝαυζΪεδα,Ν κΝΫ αφκμΝεαδΝεαζτπ κθ αδΝη Νη-ι,ηcmΝξυηα κμέΝ
βηδκυλΰ έΝ π λδκλδ ηΫθκΝ αλδγησΝ φυ υθΝ εαδΝ
θΝ θ έεθυ αδΝ ΰδαΝ ε α δεάΝ
εαζζδΫλΰ δαέ Μ αφτ υ βΝ βθΝ τπαδγλκ ΰέθ αδ δμΝ αλξΫμΝ η Ν ηΫ αΝ Μαλ έκυΝ Ν
απκ Ϊ δμΝβί-3ίcmΝη αιτΝ πθΝφυ υθΝεαδΝθί-80cmΝη αιτΝ πθΝΰλαηηυθέΝ
υΰεκηδ άΝμΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝσζκΝ κΝφυ σέ ΠζάλβΝπαλαΰπΰάΝ κΝβκΝΫ κμέ ΣκΝφυ σΝ
εαζζδ λΰ έ αδΝ ΰδαΝ βΝ λσΰβΝ κυΝ πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ δμΝ απκιβλαηΫθ μΝ αθγκφσλ μΝ
εκλυφΫμΝ εαδΝ αΝ φτζζαΝ κυΝ φυ κτέΝ Ν εαζζδΫλΰ δαΝ φγΪθ δΝ Ν πζάλβΝ απσ κ βΝ κΝ
τ λκΝ Ϋ κμέΝ Ν υζζκΰάΝ κυΝ υπΫλΰ δκυΝ ηάηα κμΝ πθΝ φυ υθΝ ΰέθ αδΝ κΝ Ϊ δκΝ
αθγκφκλέαμΝ εαδΝ αεκζκυγ έΝ βΝ ιάλαθ βΝ Ν ιβλαθ άλδαΝ η Ν ζ ΰξση θ μΝ υθγάε μΝ εαδΝ
υ ε υΪακθ αδΝ ΝηκλφάΝαπκιβλαηΫθβμΝ λσΰβμέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμ ΣκΝίΪζ αηκΝ έθαδΝιβλδεάΝεαζζδΫλΰ δαέΝ Νπ λδσ κυμΝ
παλα αηΫθβμΝιβλα έαμΝξλ δΪα αδΝβ-γΝπκ έ ηα αέΝ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ Ν εα απκζΫηβ βΝ πθΝ αδααθέπθΝ ΰέθ αδΝ έ Ν η Ν εαζέ ηα αΝ άΝ
η Νπζα δεάΝ αφκεΪζυοβέ
υ α δεΪΝ: ΣκΝφυ σΝπ λδΫξ δΝέξθβΝαπσΝΫθαΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝεαδΝΫθαΝΰζυεκ έ δκ,Ν βθΝ
υπ λδεέθβΝ ΧπκυΝ έθαδΝ εσεεδθβΝ ξλπ δεάΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΫθαΝ φζαίκθδεσ,Ν πκζυφαδθκζδεσΝ
παλΪΰπΰκ,Ν βθΝυπ λκ έ βέ Νηυλπ δΪΝ κυΝφυ κτ,Νσ αθΝ λδφ έΝαθΪη αΝ αΝ Ϊξ υζα,Ν
έθαδΝαλπηα δεάΝεαδΝλβ δθυ βμ,Ν θυΝβΝΰ τ βΝ κυΝ έθαδΝπδελά,Ν υφάΝεαδΝυφΪζηυλβέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μΝ ΣαΝ ΪθγβΝ πλΫπ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ φλΫ εαΝ άΝ
απκιβλαηΫθα,ΝαζζΪΝσξδΝτ λαΝαπσΝηαελκξλσθδαΝφτζαιβέΝΌ αθΝη έθκυθΝπκζτΝεαδλσΝ
αΝ φτζζαΝ εδ λδθέακυθ,Ν αΝ ΪθγβΝ απκξλπηα έακθ αδ,Ν σζκΝ κΝ φυ σΝ παέλθ δΝ εα αθσΝ
ξλυηαΝεαδΝη δυθκθ αδΝκδΝγ λαπ υ δεΫμΝ κυΝδ δσ β μέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέΝΟδΝΓΪζζκδΝξπλδεκέΝη Ν κΝΫΰξυηαΝ κυΝφυ κτΝ Νκδθσπθ υηαΝ
παλα ε υΪακυθΝ ΫθαΝ έ κμΝ β τπκ κυΝ Χratafia) θυΝ κδΝ ζί κέΝ παλα ε υΪακυθΝ κΝ
π λέφβηκΝ λυγλσΝαπσ αΰηαΝάΝεσεεδθβΝλαεάΝΧeau de vie rouge).
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ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ Θ πλ έ αδΝ ιέ κυΝ λα δεσΝ φΪληαεκΝ η Ν βθΝ παλκι έθβΝπκυΝ υθ αΰκΰλαφ έ αδΝΰδαΝ βθΝεα ΪγζδοβΝεαδΝ δμΝθ υλαζΰέ μέΝ έθαδΝ δκυλβ δεσ,Ν
αδηκ α δεσ,Ν εα ΪΝ πθΝ γλκηίυ πθ,Ν εα ΪΝ πθΝ ζπ υθΝ πυλ υθ,Ν εα ΪΝ βμΝ αςπθέαμΝ
εαγυμΝ εαδΝ απκξλ ηπ δεσέΝ πδπζΫκθΝ γ πλ έ αδΝ ξλά δηκΝ εα ΪΝ κυΝ ξλσθδκΝ εα Ϊλλκυ,Ν
βμΝ κ υθβλάμΝ πΫοβμ,Ν βμΝ ιδθέζαμΝ εαδΝ υ λΰβ δεσΝ ΰδαΝ βθΝ υΰελΪ β βΝ βμΝ ξκζάμ ΰδαΝ
κθΝ πδξ έζδκΝ Ϋλπβ αΝ άΝ απ άλαΝ ΰδαΝ εαΫηα αΝ εαδΝ κΝ ΫζεκμΝ κηΪξκυέ υ άθ αδΝ
εα ΪΝ πθΝ λ υηα δ ηυθΝ εαδΝ πθΝ αδηα υ πθ,Ν γ πλ έ αδΝ υπ δεσΝ εαδΝ κΝ ΪδΝ κυΝ
εα απλατθ δΝ κυμΝ πα ηκτμΝ βμΝΰυθαδε έαμΝπ λδσ κυέΝΚα απλαήθ δΝ βΝ υθ δεέ δ α,Ν
βθΝ δ ξδαζΰέαΝ εαδΝ κυμΝ λ υηα δεκτμΝ πσθκυμέΝ ιπ λδεΪΝ έθαδΝ ΫθαΝ πκζτ δηκΝ
πκυζπ δεσΝεαδΝαθ δφζ ΰηκθυ μΝίσ αθκέΝαθΝζκ δσθΝ πδ αξτθ δΝ βθΝ πκτζπ βΝ πθΝ
λαυηΪ πθ,Ν ηπζππδ ηυθΝ εδλ υθΝ φζ ίυθΝ εαδΝ ΰεαυηΪ πθέΝ ΣκΝ ΫζαδκΝ κυΝ έθαδΝ
δ δαέ λαΝ ξλά δηκΝ ΰδαΝ βζδαεΪΝ ΰεατηα αΝ εαδΝ παλα ε υΪα αδΝ απσΝ δμ αθγκφσλ μΝ
εκλυφΫμΝ κυΝ ίκ ΪθκυέΝ ξ δΝ ΫθαΝ Ϋθ κθκΝ εσεεδθκΝ ξλυηαΝ εαδΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ
απκ ζ ηα δεσΝ Ν πλκίζάηα αΝ φζ ΰηκθυθΝ κυΝ Ϋληα κμ,Ν πθΝ ηυυθΝ εαδΝ κυΝ
υθ δεκτΝ δ κτέΝ  Ν κλδ ηΫθαΝ Ϋληα αΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ αθ έ λα βΝ
φπ κ υαδ γβ έαμ εαδΝ φπ κ ληα έ δ α,Ν πκυΝ ε βζυθ αδΝ η Ν
ληα δεκτμΝ
λ γδ ηκτμ,Νπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ σηα κμ,Ν βμΝητ βμΝεαδΝ πθΝαυ δυθέΝ θΝπλΫπ δΝ
η ΪΝ βΝξλά βΝ κυΝθαΝαεκζκυγ έΝΫεγ βΝ κΝφπμέ

11έΝ

Λ ΡΙ Ν

αζ λδΪθαΝβΝφαληαε υ δεά
ΟδεκΰΫθ δαΝHypericaceae (Τπ λδεέ μΨ
ΓΫθκμ Valeriana
έ κμ officinalis
ΰΰζδεσ σθκηα : Valeriana officinalis
KκδθάΝ κθκηα έαΝ : ΝΪλ κμ,Ν ΰλδκααηπκτεκμ,
φυζζκμ,ΝΚΫθ λαθγκμ

δκ εκυλέ δκμ,Ν

ζ θαέα,Ν

πλσ-

Ι κλέαΝμ Νίαζ λδΪθαΝά αθΝΰθπ άΝαπσΝ βθΝαλξαδσ β αΝεαδΝαθαφΫλ αδΝαπσΝ κθΝ
ΠζέθδκΝ εαδΝ κθΝ δκ εκυλέ βέΝ ΟδΝ ζζβθ μΝ εαδΝ κδΝ ΡπηαέκδΝ βΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ αθΝ
παυ έπκθκ,Ν δκυλβ δεσ,Ναθ δίβξδεσΝεαδΝεα ΪΝ κυΝΪ γηα κμέΝ πσΝ κθΝΰκκ αδυθαΝηΫξλδΝ
άη λαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ βλ ηδ δεσΝ κυΝ θ υλδεκτΝ υ άηα κμέΝ ΣκΝ σθκηαΝ
Ο αζ λδΪθαΟΝπλκάζγ ΝαπσΝ βΝζα δθδεάΝζΫιβΝvalere πκυΝ βηαέθ δΝΟυΰ έαΝάΝ τθαηβΟΝεαδΝ
αθαφΫλ αδΝ βθΝγ λαπ υ δεάΝξλά βΝ κυΝφυ κτ,ΝαθΝεαδΝυπκ βλέα αδΝσ δΝηπκλ έΝθαΝ
αθαφΫλ αδΝ εαδΝ βΝ υθα άΝ κυΝ κ ηάέ  βΝ ΓαζζέαΝ βΝ ίαζ λδΪθαΝ απκεαζ έ αδΝ εαδΝ
«ΰα κίσ αθκ»ΝαπσΝ βΝ υθάγ δαΝπκυΝΫξκυθΝκδΝΰΪ μΝθαΝ λυθ ΝφτζζαΝίαζ λδΪθαμΝσ αθΝ
αθ δη ππέακυθΝ κηαξδεΫμΝ δα αλαξΫμέ
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(φπ .www.votanakaifisi.blogspot.gr)
Π λδΰλαφάΝ :
Ν αζ λδΪθαΝ έθαδΝ πκζυ ΫμΝ φυ σΝ Ν πκυΝ ηΫθ δΝ απθ αθσΝ σ αθΝ
ι λαέθκθ αδΝ κδΝ ίζα κέΝ εαδΝ αΝ φτζζαέΝ έθαδΝ ΰβΰ θΫμΝ βθΝ υλυπβΝ εαδΝ βθΝ
ίκλ δκ υ δεάΝ έαέΝ  βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ αυ κφυάμΝ γΪηθκμΝ ευλέπμΝ βΝ ίσλ δαΝ εαδΝ
βπ δλπ δεάΝξυλαΝη ΝηΫΰδ κΝτοκμΝπκυΝ θΝι π λθΪΝ κΝΰ,ηmέΝΣαΝΪθγβΝ βμΝ έθαδΝηδελΪΝ
λκαΝΫπμΝζ υεΪΝαθΪζκΰαΝαπσΝ βθΝπκδεδζέα,Ν Ν ξβηα δ ησΝ «κηπλΫζαμ»Ν βθΝεκλυφάΝ
κυΝφυ κτ,Ν θυΝκΝίζα σμΝ πζβθκ δ άμΝεαδΝξθκυ π σμέΝ ΝλέααΝ κΝηΫλκμΝ κυΝφυ κτΝη Ν
δμΝ ευλδσ λ μΝ εαδΝ βηαθ δεσ λ μΝ γ λαπ υ δεΫμΝ δ δσ β μ,Ν έθαδΝ δθυ βμΝ η Ν Ϋθ κθκΝ
ΪλπηαέΝ Νΰ τ βΝ βμΝ έθαδΝΫθ κθβ,ΝιβλάΝεαδ ζαφλυμΝπδελάέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: Πλκ δηΪΝ ΪφβΝυΰλΪ,ΝΰσθδηαΝεαδΝβζδσζκυ αέΝ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Μ Ν πκλΪΝ άΝ λδαυηα αέΝ Φυ τκυη Ν η Ν πσλκυμΝ βθΝ ΪθκδιβΝ
ΜΪλ δκΝη Ν πλέζδκΝ ΝίΪγκμΝφτ υ βμΝί,ηcm εαδΝπκζζαπζα δΪακυη Νη Νλδαυηα αΝ κΝ
Φγδθσππλκ σ αθΝΫξ δΝφ Ϊ δΝ αΝηΝη ΝΰίcmέΝ ζα αέθ δΝαπσΝγ-ζΝ ί κηΪ μέ
υΰεκηδ άΝμ ΝΪθγδ βΝ βμΝίαζ λδΪθαΝ δαλε έΝαπσΝ κΝΜΪδκΝΫπμΝ κθΝ τΰκυ κέΝΟδΝ
αθγδ ηΫθ μΝεκλυφΫμΝ υζζΫΰκθ αδΝ κΝεαζκεαέλδ,Ν θυΝβΝλέααΝ υζζΫΰ αδΝ κΝφγδθσππλκΝ
απσΝ π ΫηίλδκΝ ηΫξλδΝ Οε υίλδκΝεαδΝ απκε ΪΝ υ Ϊλ βΝξαλαε βλδ δεάΝ κ ηάΝσ αθΝ
ι λαγ έέΝ Κα ΪΝ βΝ υΰεκηδ άΝ δθΪακυη Ν κΝ πδπζΫκθΝ ξυηαΝ απσΝ βΝ λέαα,Ν εα σπδθΝ βθΝ
πζΫθκυη ΝΰδαΝ θαΝ απκηαελτθκυη ΝσζκΝ κΝξυηαέΝ δαξπλδ ησμΝ βμΝλέααμΝ εαδΝ πΪ δηκΝ
Νηδελσ λαΝεκηηΪ δαΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝΰδαΝ βθΝκηκδσηκλφβΝιάλαθ βέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ ΟΝ πσλκμΝ βμΝ ίαζ λδΪθαμΝ ξΪθ δΝ ΰλάΰκλαΝ βΝ
ίδπ δησ β αΝ κυ,ΝΰδαΝαυ σΝπλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδκτη Νσ κΝπδκΝπλσ φα κΝ πσλκέ ΓδαΝ
βΝζέπαθ βΝαπαδ έ αδΝ υθάγπμΝΰί-ΰηΝηκθΪ μΝΝ,ΝΡΝΰίΝεαδΝβίΝΚέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ Πλκ ίκζάΝαπσΝ κυμΝητεβ μΝPhoma ssp. εαδΝSclerotinia ssp.
υ α δεΪΝ : ΣαΝ ευλέπμΝ υ α δεΪΝ εαδΝ λα δεΫμΝ κυ έ μΝ έθαδ,Ν Ϊεξαλα,Ν Ϊηυζκ,Ν
λβ έθ μ,ΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝΧί,η-0,15%),ΝκλΰαθδεΪΝκιΫα,Νααπ κτξ μΝ θυ δμ,Νίαζ λδαθδεσΝ
κιτ,Νπ β δεσΝΫζαδκ,Νλ έθδΝεαδΝΰσηηαέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμΝ ΝλέααΝ κυΝφυ κτ,ΝπλΫπ δΝθαΝαπκιβλαθγ έΝπλκ ε δεΪ,Ν
Χ Νγ ληκελα έαΝξαηβζσ λβΝ πθΝζί°ωΨέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΘ λαπ υ δεάέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝευλέπμΝπμΝβλ ηδ δεσΝΰδαΝ βθΝθ υλδεάΝ
υπ λΫθ α β,Ν βθΝ αςπθέαΝ εαδΝ κΝ ΪΰξκμέΝ πέ βμΝ πα ηκζυ δεσΝ εα ΪΝ βμΝ θ υλδεάμΝ
υ π οέαμ,Ν βμΝελΪηπαμΝ κυΝ κηαξδκτΝεαδΝ κυΝ θ Ϋλκυ,Ν πθΝ πα ηυθΝ βμΝΫηηβθκυΝ
λτ βμ,Ν υ λΰβ δεάΝ ΰδαΝ κυμΝ πκθκε φΪζκυμ,Ν βθΝ υπ λΫθ α β,Ν βθΝ αξυεαλ έα,Ν εα ΪΝ
βμΝ πδζβοέαμ,Ν βμΝ θ υλα γΫθ δαμ,Ν βμΝ υ λέαμ,Ν κυΝ ίάξαΝ εαδΝ κυΝ Ϊ γηα κμΝ θυΝ
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δ ΰ έλ δΝ αυ κτμΝ πκυΝ πΪ ξκυθΝ απσΝ εσππ βέΝ ΣΫζκμΝ έθαδΝ ζαφλσΝ αθγ ζηδθγδεσΝ εαδΝ
παλα δ κε σθκέ
ίΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ ΧμΝ φυ σΝ ΰδαΝ υΰεαζζδΫλΰ δαΝ εαδΝ ΰδαΝ πλκ Ϋζευ βΝ
πφΫζδηπθΝ θ σηπθΝ κθΝεάπκΝηαμΝζσΰπΝ βμΝ υθα σ β ΪμΝ βμΝθαΝαθαεα υ δΝεαδΝθαΝ
αυιά δΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝφπ φσλκυΝ κΝξυηαΝΰτλπΝαπσΝαυ άθΝαζζΪΝεαδΝ π δ άΝ
πλκ ζετ δΝ κυμΝ ΰαδκ ευζβε μέΝ  κΝ οΪλ ηαΝ κΝ έ δκΝ κΝ φυ σΝ πλκ ζετ δΝ αΝ οΪλδαΝ
αΝ έξ υαΝηαμέ

1βέΝΓΛΤΚ ΝΙΟ

Άθδ κΝ κΝεκδθσΝάΝΠδηπδθΫζζαΝ κΝΪθδ κ
ΟδεκΰΫθ δαΝUmbelliferae (εδα κφσλαΨ
ΓΫθκμ Anisum ή Pimpinella
έ κμ vulgare ή anisum
ΰΰζδεσ σθκηα : Anise
Kκδθά κθκηα έα : Γζυεαθγέμ,ΝΚαυεαζέ α,ΝΆθδ κ,ΝΆθδ κΝ κΝ λΪΰδκ,ΝΠδηπδθΫζζα
Ι κλέαΝ μ σ αθκΝ ΰθπ σΝ απσΝ βθΝ αλξαδσ β αέΝ ΟΝ ΙππκελΪ βμΝ Ν Χζθί-γιίπέΥέΨΝ
πέ υ Νσ δΝκΝΰζυεΪθδ κμΝ αηα κτ Ν κΝφ Ϊλθδ ηαέΝΘ σφλα κμΝεαδΝΝ δκ εκυλέ βμΝ
κΝαθαφΫλκυθΝπμΝΪθδ κθ,Ν θυΝκΝΠζέθδκμΝαθαφΫλ αδΝ βΝγ δεάΝ λΪ βΝ πθΝ πσλπθΝ
Ν πλκίζάηα αΝ κηΪξκυέΝ  βθΝ ΚέθαΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ υΝ εαδΝ ξδζδ έ μΝ ΰδαΝ
φκυ ευηα αΝεαδΝεαγαλάΝαθαπθκάέ

(φπ .emprosdrama.blogspot.gr.)
Π λδΰλαφάΝ : ΣκΝ ΰζυεΪθδ κΝ έθαδΝ ΫθαΝ ηκθκ ΫμΝ φυ σΝ πκυΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ έθαδΝ
αυ κφυΫμΝ ευλέπμΝ αΝ θβ δΪΝ ηαμέΝ ξ δΝ ίζα σΝ σλγδκΝ τοκυμΝ ηί-80cmέΝ η Ν εα υ λαΝ
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φτζζαΝ απζΪ,Ν αΝ η αέαΝ λδ ξδ άΝ εαδΝ αΝ αθυ λαΝ λέίκζαΝ άΝ λδ ξδ άΝ η Ν ηάηα αΝ
ΰλαηηκ δ άέΝ ΆθγβΝ ζ υεΪΝ άΝ ζ υεκ-εδ λδθππΪΝ Ν ξαζαλσΝ εδΪ δκΝ η Ν θ-ΰβΝ αε έθ μέΝ
ΚαλπκέΝ πκ δ έμΝ άΝ πδηάε δμΝ γ-5mm,Ν λδξπ κέ,Ν Ϋθ κθαΝ αλπηα δεκέέΝ ΤπΪλξκυθΝ ζΝ
πκδεδζέ μ,Νη Νεαζτ λβΝ βθΝδ παθδεάΝζσΰπΝ κυΝ υθα κτΝαλυηα σμΝ βμέΝΟΝΰζυεΪθδ κμΝ
θΝΫξ δΝεαηδΪΝ ξΫ βΝη Ν κΝ«α λκ δ ΫμΝΪθδ κθ»ΝπκυΝ έθαδΝγΪηθκμ εαζζδ λΰκτη θκμΝ
δμΝΙαππθέα,ΝΚέθαΝεαδΝΫξ δΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝη Ν βθΝέ δαΝπ λέπκυΝ τ α βέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: ΟΝΰζυεΪθδ κμΝαπαδ έΝα σΝεζέηαΝεαδΝξπλέμΝπαΰ σΝ
βθΝ π λέκ κΝαθΪπ υιβμΝ κυέΝ Καζτ λκΝpώΝαθΪπ υιβμΝθ,γ-ι,γέΝΠλκ δηΪΝ ΪφβΝεαζΪΝ
λαΰΰδαση θα,Ν ζαφλΪ,ΝΰσθδηαΝεαδΝα ί κτξαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκΝεαδΝΰέθ αδΝ Νιβλσ,Νγ λησΝεαδΝ
ζαφλτΝ ξυηαΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ πλέζβέΝ Υλ δΪακθ αδΝ ΰζΝ ηΫλ μΝ ΰδαΝ θαΝ ίζα ά δΝ κΝ
πσλκμΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ εαζζδ λΰβ δεάμΝ π λδσ κυΝ ΰδα έΝ βΝ
ίζα δεάΝ δεαθσ β ΪΝ κυΝ έθαδΝ βμΝ ΪιβμΝ κυΝ ιίΣέΝ πσλκδΝ γΝ υθΝ θΝ ίζα αέθκυθέΝ
Καζτ λβΝγ ληκελα έαΝ ΪφκυμΝΰδαΝ βΝίζΪ β βΝ έθαδΝαπσΝΰκ-21°C.
υΰεκηδ άΝ μ θγέα δΝ κθΝ Ικτζδκ,Ν πλδηΪα δΝ κθΝ φγδθσππλκ,Ν κπσ Ν ΰέθ αδΝ εαδΝ βΝ
υΰεκηδ άΝ κυέΝΓέθ αδΝπαλαζαίάΝ κυΝ πσλκυΝεαδΝαυ κέΝαφάθκθ αδΝθαΝιβλαγκτθΝ Ν
βηδ εδΪέΝ ΣαΝ πλΪ δθαΝ ηΫλβΝ υζζΫΰκθ αδΝ πλδθΝ βθΝ Ϊθγβ βΝ βΝ κπκέαΝ ΰέθ αδΝ Ικτζδκτΰκυ κ,Ν θυΝ κδΝ πσλκδΝ αλΰσ λα,Ν αφκτΝ Ϋ κυθΝ εαδΝ αλξέ κυθΝ θαΝ ηαυλέακυθέΝ ΟδΝ
εαλπκέΝ έθκυθΝ κΝΪλπηαέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμΝΟδΝαπαδ ά δμΝ Νζέπαθ βΝ έθαδΝηΫ λδ μέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ ΟδΝ ευλδσ λ μΝ α γΫθ δ μΝ πκυΝ πλκ ίΪζζκυθΝ κθΝ ΰζυεΪθδ κΝ
έθαδΝκΝπ λκθσ πκλκμΝ κυΝαηπ ζδκτΝεαδΝβΝ εζβλκ δθέα βΝκδΝκπκέ μΝαθ δη ππέακθ αδΝ
η ΝξαζεκτξαΝ ε υΪ ηα αέ
υ α δεΪΝ : Π λδΫξ δ
αλέθβ,Ν λβ έθβ,Ν αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ Χαθδ ΫζαδκΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ
αλε σΝ α ίΫ δκέΝ  κυμΝ πσλκυμ,Ν δ δεσ λαΝ υπΪλξ δΝ β-θΣΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ πκυΝ
π λδΫξ δΝλίΣΝαθδγσζβΝεαδΝ λαΰσζβΝΧη γυζξαίδεσζβΨ,ΝεαγυμΝεαδΝγίΣΝζδπαλσΝΫζαδκΝ
εαδΝξκζέθβέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ ΣυπδεσΝ αλπηα δεσΝ βθΝ ηαΰ δλδεάΝ ΰδαΝ ΰζυεΪ,Ν εΫδε,Ν πμΝ
εαλτε υηαΝ οπηδκτΝ εέαέ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ κθΝ αλπηα δ ησΝ πκ υθΝ δ δαέ λαΝ κυΝ
κτακυΝεαδΝ κυΝ έπκυλκυέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ έθαδΝ ΫθαΝ γ ληαθ δεσ,Ν δ ΰ λ δεσΝ ξσλ κ,Ν κΝ κπκέκΝ
ίκβγΪ δΝ βθΝπΫοβΝπΪθπΝαπΝσζα,ΝεαδΝ βθΝ υ π οέαέΝ θαεκυφέα δΝαπσΝ κθΝ υηπαθδ ησΝ
βμΝ εκδζδΪμ,Ν κθΝ κηαξσπκθκ,Ν βθΝ α λκφαΰέαΝ εαδΝ κυμΝ θ υλδεκτμΝ η κτμέΝ
θαεκυφέα δΝ πέ βμΝ κυμΝ παδ δεκτμΝ εκζδεκτμ,Ν λαΝ υ λΰ δεΪΝ κΝ υευ δΝ εαδΝ κΝ
ευεζκφκλδαεσΝ τ βηαΝ εαδΝ Ϋξ δΝ απκξλ ηπ δεάΝ εαδΝ κδ λκΰκθδεάΝ λΪ βέΝ έθαδΝ
αλε ΪΝ απκ ζ ηα δεσΝ ηΫ κΝ θΪθ δαΝ κυμΝ πα ηκτμ-εκζδεκτμΝ πθΝ π λδευθΝ
ηυυθΝΧ κυΝ κηΪξκυΝεαδΝ πθΝ θ ΫλπθΨ,ΝαυιΪθ δΝ βθΝαπκίκζάΝα λέπθΝ πθΝ θ ΫλπθΝεαδΝ
βθΝ π λδ αζ δεσ β αΝ κυμ,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ θΪθ δαΝ κΝ Ϊ γηα,Ν κθΝ ίάξαΝ εαδΝ κθ
λ γδ ησΝ πθΝΪθπΝαθαπθ υ δευθΝκ υθ,Ν βθΝίλαξθΪ αΝ βμΝφπθάμ,Ν αθΝ φδ λπ δεσΝ
εαδΝαθ δπυλ δεσΝηΫ κέΝυ άθ αδΝ δμΝηβ Ϋλ μΝπκυΝγβζΪακυθΝΰδα έΝαυιΪθ δΝ κΝΰΪζαΝ
αζζΪΝ εαδΝ αθΝ δκυλβ δεσΝ ηΫ κΝ δμΝ α γΫθ δ μΝ πθΝ θ φλυθ,Ν κυΝ υεπ δκτΝ εαδΝ κυΝ
παΰελΫα κμέΝ ιπ λδεΪΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝεα ΪΝ βμΝουλαμέ
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1γέΝΓΛΙΣΡΙ

Πκλ κυζΪεαΝβΝζαξαθ υ δεά
ΟδεκΰΫθ δαΝPortulacaeae (Πκλ κυζΪεδ μΨ
ΓΫθκμ Portulaca
έ κμ oleracea
ΰΰζδεσ σθκηα :
Kκδθά κθκηα έαΝ: θ λΪεζα,ΝΓζδ λέ α,Ν δ λέ α,Ν θ λδεζέ α,ΝΣλΫίζα,Ν θ λΪξζβ,
εζδηέ α,ΝΣλΫία,ΝΥκδλκίσ αθκ
Ι κλέαΝ μ ΟΝ Θ σφλα κμΝ κΝ πα ΫλαμΝ βμΝ ίκ αθδεάμ,Ν τ βθ Ν βΝ ΰζδ λέ αΝ πμΝ
φΪληαεκΝ ΰδαΝ βθΝ εαλ δαεάΝ αθ πΪλε δα,Ν κ εκλίκτ κ, κθΝ πσθκΝ αΝ αφ δΪ,
κθ πκθσζαδηκ, κ κέ βηα δμΝ αλγλυ δμ εαδΝ βθΝ ιβλκ ληέαέ ΟΝ δκ εκυλέ βμΝ κΝ
ξλβ δηκπκδκτ Ν ΰδαΝ γ λαπ έαΝ πκθκε φΪζπθ, υ θ λέαμ,Ν ΪΰεπηαΝ φδ δυθΝ εαδΝ
αυλυθ,Ν ΰδαΝ βθΝ γ λαπ έαΝ κυΝ κυλκπκδβ δεκτΝ εαδΝ π π δεκτΝ υ άηα κμ,Ν πμΝ
αθαζΰβ δεσΝεα απλαςθ δεσ,Ναθ δπυλ δεσΝεαδΝαθ δυπ λ α δεσέ

Χφπ έglystrida.blogspot.gr)
Π λδΰλαφάΝ : έθαδΝ ΫθαΝ τεκζαΝ αθαΰθπλέ δηκΝ φυ σΝ εαδΝ γ πλ έ αδΝ απσΝ πκζζκτμΝ
αδαΪθδκέΝ έθαδΝηκθκ ΫμΝηΫ κυΝτοκυμ 40cm. ΟδΝίζα κέΝ κυΝ υξθΪΝΰΫλθκυθΝπλκμΝ αΝ
εΪ π,Ν έθαδΝζ έκδΝεαδΝ αλευ δμΝη Νίζ θυ βΝξυησΝΧέ πμΝαπ’Ναυ σΝκφ έζ αδΝ κΝσθκηαΝ
“ΰζδ λέ α”,Ν εκεεδθππκέΝ θΝ ηΫλ δΝ άΝ κζσεζβλκδΝ εαδΝ δαεζα δ κέέΝ ΣαΝ ηδελΪΝ φτζζαΝ
φτκθ αδΝ θαζζΪι,Ν έθαδΝπκ δ ά,ΝεαδΝπυεθσ λαΝ δμΝ δαεζα υ δμΝεαδΝ αΝΪελαΝ πθΝ
ίζα υθ. ΣαΝ ΪθγβΝ φτκθ αδΝ δμΝ εκλυφΫμΝ πθΝ ίζα υθ,Ν έθαδΝ εέ λδθαΝ εαδΝ
ηδελκ εκπδεΪΝ εαδΝ δαλεκτθΝ ησθκΝ ζέΰ μΝ υλ μΝ κΝ πλπέ,Ν απ’Ν αυ ΪΝ ξβηα έα αδΝ κΝ
εαλπσμ,ΝηδαΝιβλάΝεΪοαΝπκυΝσ αθΝπλδηΪα δΝαθκέΰ δΝαπ ζ υγ λυθκθ αμΝ κυμΝ πσλκυμΝ
κδΝκπκέκδΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝαθγ ε δεκέΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝη έθκυθΝ ΝθΪλεβΝ κΝΫ αφκμΝ
ΰδαΝ πκζζΪΝ ξλσθδαΝ π λδηΫθκθ αμΝ δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μΝ ΰδαΝ θαΝ ίζα ά κυθέΝ ΣκΝ
φυ σΝαθγέα δΝεαδΝεαλπκφκλ έΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝαθΪπ υιάμΝ κυέΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ
ΪΰλδαΝ ηκλφάΝ κυ,Ν υπΪλξκυθΝ εαδΝ π λέπκυΝ ζίΝ εαζζδ λΰβηΫθ μΝ πκδεδζέ μέΝ ΠαλσζκΝ πκυΝ
θΝ έθαδΝ βΝ πα λέ αΝ κυΝ βθΝ ζζΪ αΝ απαθ Ϊ αδΝ αυ κφυΫμΝ Ν πκζζΪΝ ηΫλβΝ σππμΝ
υΰλκτμΝ σπκυμ,ΝλυΪεδαΝεέαέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: Οπκδκ άπκ Ναθκδξ σΝηΫλκμΝη Ναπ υγ έαμΝάζδκΝεαδΝ
ξ δεΪΝιβλσΝΫ αφκμΝ έθαδΝεα ΪζζβζκέΝΣκΝφυ σΝαθαπ τ
αδΝ αξτ α αΝεαδΝηπκλ έ Ν
θαΝ ηαα τ Ν πκζζΫμΝ φκλΫμΝ κΝ ξλσθκέΝ ΣκΝ δ αθδεσΝ Ϋ αφκμΝ ίΫίαδαΝ έθαδΝ υΰλσΝ εαδΝ
υλφυ μΝξαλαε βλδ δεσ λκΝΝ πθΝ α υθέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΣκΝ φυ σΝ πκζζαπζα δΪα αδ η Ν πσλκΝ άΝ ηκ ξ τηα αέΝ ΟΝ
πσλκμΝ πΫλθ αδΝ βθΝΪθκδιβΝ Ναθκδξ σΝηΫλκμΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ Ϊφκυμ,Νΰδα έΝβΝ
ΰζδ λέ αΝ ξλ δΪα αδΝ φπμΝ ΰδαΝ θαΝ ίζα ά δέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ φυ τκθ αδΝ κλδακθ έπμΝ
εαδΝ Ν η λδεΫμΝ ηΫλ μΝ λδαυθκυθέΝ Ν ΰζδ λέ αΝ ιαπζυθ αδΝ πκζτΝ τεκζαΝ ξΪλβΝ κυμΝ
ηδελκ εκπδεκτμΝεδΝαθγ ε δεκτμΝ πσλκυμΝ βμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝφυ λυθ δΝ ΝηΫλβΝπκυΝ θΝ
βΝ γΫζκυη έΝ Γδ’Ν αυ σΝ υζζΫΰκυη Ν αΝ φυ ΪΝ πλδθΝαθγέ κυθΝ απσΝ αΝαθ πδγτηβ αΝηΫλβΝ
ΰδαΝθαΝπ λδκλέ
Ν βθΝ ιΪπζπ βΝ κυΝφυ κτέ
υΰεκηδ άΝμ ΠκζζΫμΝφκλΫμΝ κΝξλσθκΝσζκΝ κΝφυ σΝ ε σμΝαπσΝ δμΝλέα μέ
υ α δεΪΝ : ΣαΝ αλευ βΝ φτζζαΝ βμΝ π λδΫξκυθΝ πκζτΝ θ λσΝ ΧληΣΨΝ εαδΝ πκζζΫμΝ
γλ π δεΫμΝ κυ έ μμΝ η αζζδεΪΝ κδξ έαΝ Χα ίΫ δκ, ηαΰθά δκ, έ βλκ,Ν φυ φκλκ,Ν
ξαζεσ), π-γΝζδπαλΪΝκιΫα Χ κΝζαξαθδεσΝη Ν βθΝυοβζσ λβΝπ λδ ε δεσ β αΨ, ίδ αηέθ μΝ
C,Ν ,Ν , Κ εαδΝεσηηδΝΧπκζυ αεξαλέ βμΝπκυΝαπκλλκφΪ αδΝευλέπμΝαπσΝ κΝπαξτΝΫθ λκΝ
εαδΝ δα βλ έΝυΰδάΝ βΝξζπλέ αΝ κυΨέΝΣαΝαζεαζκ δ άΝξλυηα αΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ,ΝβΝίευαθέθβΝ ΰδαΝ κΝ εκεεδθππσΝ εαδΝ βΝ ί-ιαθγέθβΝ ΰδαΝ κΝ εέ λδθκΝ ΫξκυθΝ αθ δκι δ π δεάΝ
λΪ βέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ Σλυΰ αδΝ πησΝ άΝ ίλα ηΫθκΝ ευλέπμΝ Ν αζΪ μΝ εαδΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ υζδεσΝ εαδΝ ’Ν ΪζζαΝ φαΰβ Ϊ,Ν σππμΝ κτπ μέΝ ΧησΝ Ϋξ δΝ ηδαΝ
ξαλαε βλδ δεάΝαζηυλσιδθβΝΰ τ βΝ θυΝίλα ηΫθκΝ έθαδΝ αθΝ αΝίλα ηΫθαΝξσλ αέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ τΝ ΓαζβθσμΝ β ξκλβΰκτ Ν ΰδαΝ κ κθ δεΫμΝ εαδΝ
κηα δεΫμΝπαγά δμέ έθαδΝ λκ δ δεσ,Νεα υθα δεσ,Ν δκυλβ δεσΝεαδΝ ζηδθγκε σθκΝ
Χαθγ ζηδθγδεσΨέΝ υ άθ αδΝ εα ΪΝ βμΝ ξκζκζδγέα βμ,Ν έθαδΝ υ λΰβ δεσΝ βθΝ εκζέ δ αΝ
εαδΝ δμΝ αηκδίΪ μΝ εαδΝ γ πλ έ αδΝ αφλκ δ δαεσέΝ τηφπθαΝ η Ν θΫ μΝ η ζΫ μΝ
αθ αΰπθέα αδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ πλσζβοβμΝ ηφΪθδ βμΝ
φαθδαέαμΝ θσ κυΝ εαδΝ
ΰε φαζδευθΝ π δ κ έπθΝΧπ-3 ζδπαλΪΝκιΫαΨΝ αΝοΪλδαέΝ Νεα αθΪζπ άΝ κυΝ ΫζκμΝ έθαδΝ
απκ ζ ηα δεάΝεα ΪΝ κυΝζ δξάθαΝ κυΝ σηα κμέ

1ζέΝΓ Ρ ΝΙ

Γ λΪθδκΝ κΝλκί λ δαθσ
ΟδεκΰΫθ δαΝGeraniaceae (Γ λαθδέ μΨ
ΓΫθκμ Geranium
έ κμ robertianum
ΰΰζδεσ σθκηα : Herb robert
Kκδθά κθκηα έαΝ: Γ λΪθδ,Ν λπηκ αλ Ϋζζα,ΝΦαλσΰαζκ,Ν ληπαλσλδαα,ΝΠ ζαλΰσθδκ
Ι κλέαΝ μ πσΝ πκζτΝ παζδΪΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ Ν ΰαλΰαλδ ηκτμΝ ΰδαΝ δμΝ
αηυΰ αζΫμ,Ν Ν εα απζΪ ηα αΝ Ν π λδπ υ δμΝ ΫηφλαιβμΝ πθΝ ηα υθΝ εαδΝ εα ΪΝ βμΝ
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δΪλλκδαμέΝ Νπ λδπ υ δμΝ ζαφλυθΝπζβΰυθΝ κπκγ κτ αθΝεκπαθδ ηΫθαΝφτζζαΝπΪθπΝ
δμΝπζβΰΫμ,Νΰδα έΝ κΝγ πλκτ αθΝ ιαδλ δεσΝ πκυζπ δεσΝεαδΝαπσφ υΰαθΝ αΝ βηΪ δαέΝ
Υλβ δηκπκδάγβε Ν βΝγ λαπ έαΝ κυΝπκθσ κθ κυΝεαδΝ ΝαδηκλλαΰέαΝ βμΝητ βμέ

(φπ .melissokomiarodou.blogspot.gr)
Π λδΰλαφάΝ: έθαδΝηκθκ ΫμΝάΝ δ ΫμΝφυ σΝπκυΝ υθαθ κτη Ν Ν υλυπβ,Ν έαΝεαδΝ
σλ δαΝ φλδεάέΝ έθαδΝ εκδθσΝ Ν ίλαξυ βΝ Ϊφβ,Ν παζδκτμΝ κέξκυμ,Ν ξαλΪ λ μΝ εαδΝ
παλυφΫμΝ α υθΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ κυΝ φ Ϊθ δΝ αΝ ΰηΝ η Ν ζίcm. έθαδΝ ξθκυ π σ,Ν υξθΪΝ
εκεεδθππσ,Ν η Ν ίαλδΪΝ ξαλαε βλδ δεάΝ ηυλκυ δΪΝ Χ αθΝ αθγλυπδθαΝ κτλαΨέΝ υ σΝ κΝ
εΪθ δΝ σηπμΝ ιαδλ δεσΝ θ κηκαππγβ δεσέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ λδΰπθδεΪ,Ν ξδ ΪΝ
φ λκ δ ά,Ν δαδλ ηΫθαΝ Ν γ-ηΝ ζκίκτμΝ εαδΝ κΝ ηάεκμ φ Ϊθ δΝ π λέπκυΝ αΝ ΰί-11cm. ΣαΝ
ΪθγβΝ έθαδΝίδκζ έ,Νλσ δθαΝάΝζ υεΪ,Νη ΝηΝπΫ αζαΝΧηάεκυμΝλ-13mm) εαδΝ δΪη λκΝβcm.
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: ΘΫζ δΝΪλδ βΝ λΪΰΰδ βΝεαδΝ πδ υΰξΪθ αδΝ τεκζαΝ
βθΝΰζΪ λαΝίΪακθ αμΝζέΰβΝ ζαφλσπ λαέΝΣκΝπσ δ ηαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝησθκΝσ αθΝ
κΝξυηαΝ έθαδΝ θ ζυμΝ ΰθσΝεαδΝθαΝαπκφ τΰκυη Ν κΝεα Ϊίλ ΰηαΝ πθΝφτζζπθέΝΓδαΝ
θαΝ ηαμΝ υ δΝ ΪφγκθαΝ ΪθγβΝ ξλ δΪα αδΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ υλ μΝ Ϋεγ βΝ κθΝ άζδκΝ βθΝ
βηΫλαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ θΝεσοκυη Νίζα κτμΝηπκλκτη ΝθαΝ κυμΝξλβ δηκπκδά κυη Ν
αθΝηκ ξ τηα αέΝΠλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ Ν ηάηα αΝηάεκυμΝΰί-15cm αφκτΝαφαδλΫ κυη Ν αΝ
ηδ ΪΝ φτζζαΝ ι εδθυθ αμΝ απσΝ κΝ εΪ πΝ ηΫλκμέΝ ΣαΝ αφάθκυη Ν εα ΪΝ ηΫλκμΝ π λέπκυΝ ΰδαΝ
τκΝυλ μΝΰδαΝθαΝ πκυζπγκτθΝκδΝπζβΰΫμΝεαδΝΫπ δ αΝ αΝφυ τκυη έΝ ΝηΝ ί κηΪ μΝ αΝ
ηκ ξ τηα αΝγαΝΫξκυθΝίΰΪζ δΝλέα μέΝΠκζζαπζα δΪα αδΝίΫίαδαΝεαδΝη Ν πσλκυμέ
υΰεκηδ άΝμ θγέα δΝαπσΝ πλέζδκΝηΫξλδΝΙκτθδκΝεαδΝ υζζΫΰ αδΝαπσΝΜΪδκΝηΫξλδΝεαδΝ
τΰκυ κέΝΓδαΝγ λαπ υ δεκτμΝ εκπκτμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝκζσεζβλκΝ κΝφυ σέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμΝΚζα τκυη Ν κΝ ΫζκμΝ κυΝξ δηυθα.
υ α δεΪΝ : ΣκΝ ίσ αθκΝ π λδΫξ δΝ ΰ λαθέθβΝ βΝ κπκέαΝ έθαδΝ πδελάΝ κυ έα,Ν αδγΫλδκΝ
Ϋζαδκ,Ν βηαθ δεΪΝπκ Ϊ ίδ αηδθυθΝ ,Ν ΝεαδΝωΝεαδΝη αζζδεΪΝ κδξ έαΝσππμΝα ίΫ δκ,Ν
εΪζδκ,Νηαΰθά δκ,Ν έ βλκ,Νφυ φκλκ,Νΰ ληΪθδκ,Ν αθέθ μ,ΝηβζδεσΝκιτΝεαδΝφαδθσζ μΝΧπκυΝ
λκυθΝ θΪθ δαΝ κυμΝδκτμΨέΝΟδΝίζα κέΝΫξκυθΝΰ τ βΝυπσπδελβΝεαδΝζέΰκΝ υφάέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμΝΣαΝφτζζαΝευλέπμέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέ λαΝ ετλδαΝ πμΝ υπ δεσ,Ν δκυλβ δεσ,Ν πκυζπ δεσΝ εαδΝ
αθ δλλ υηα δεσέΝ ξ δΝ αεσηβΝ αθ δίδκ δεΫμΝ δ δσ β μΝ εαδΝ λαΝ θαθ έκθΝ πθΝ δυθέΝ
άη λαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ ζΪξδ αέΝΟδΝ αθέθ μΝπκυΝπ λδΫξ δΝ κΝίσ αθκΝ κυΝπλκ έ κυθΝ
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υπ δεΫμΝ δ δσ β μΝ εαδΝ π λδ α δαεΪΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ αηα ά δΝ βθΝ
αδηκλλαΰέαΝ άΝ Ν πλσίζβηαΝ υπ λίκζδεάμΝ απυζ δαμΝ αέηα κμΝ εα ΪΝ βθΝ ηηβθσλλκδαέΝ
Υλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝγ λαπ τ δΝ βΝ δΪλλκδαΝΧδ έπμΝ ΝβζδεδπηΫθκυμΝεαδΝπαδ δΪΨέΝ
ΣαΝ φτζζαΝ έθαδΝ αθ δλλ υηα δεΪ,Ν υπ δεΪ,Ν απαζΪΝ δκυλβ δεΪΝ εαδΝ πκυζπ δεΪέΝ
τΰξλκθ μΝ Ϋλ υθ μΝ έξθκυθΝ σ δΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξαηβζυ κυθΝ κΝ αΪξαλκΝ κυΝ αέηα κμέΝ
 Ν π εα αε υζδεσΝ εαδΝ ΰα λδεσΝ ΫζεκμΝ πκυΝ αδηκλλαΰ έΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίκβγά δΝ Ν
υθ υα ησΝ η Ν ΪζζαΝ ίσ αθαΝ εαδΝ πφ ζ έΝ δμΝ αδηκλλκ μέΝ ιπ λδεΪΝ Ν πζτ δμΝ άΝ
εα Ϊπζα ηαΝαθαεκυφέα δΝ κΝπλβ ηΫθκΝεαδΝ πέπκθκΝ άγκμ,Ν δμΝλ υηα δεΫμΝαλγλυ δμΝ
λ υηα δεΫμ,Ν ηυζππ μ,Ν αδηκλλαΰέ μέΝ Θ πλ έ αδΝ ππμΝ λαΝ εα ΪΝ βμΝ
δλσ β αμέΝ
Υλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν ΰαλΰΪλ μΝ ΰδαΝ πκθσζαδηκυμΝ εαδΝ κηα δεΫμΝ πζτ δμΝ Ν κυζέ δ αΝ
εαδΝ π λδκ κθ έ δ αέΝ  βθΝ κηκδκπαγβ δεάΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ ΰδαΝ π λδπκέβ βΝ
κφγαζηδυθ,Ν πθΝ πυλδυθΝ κυΝ Ϋληα κμ,Ν πθΝ ζ δξάθπθ εαδΝ δμΝ φζ ΰηκθΫμΝ κυΝ
σηα κμΝεαδΝΰ θδεΪΝ θΝΫξ δΝαθαφ λγ έΝ κιδεσ β αΝηΫξλδΝ άη λαέ

1ηέΝ

ΦΝ Ν ΠΟΛΛΧΝΟ

ΛΪκυλκμΝκΝ υΰ θάμ
ΟδεκΰΫθ δαΝLauraceae ( αφθέ μΨ
ΓΫθκμ Laurus
έ κμ nobilis
ΰΰζδεσ σθκηα : Laurel
Kκδθά κθκηα έαΝ: Ϊφθβ,Ν Ϊΰδα,Ν αΰδΪ,Ν ΪφθυΝ κυΝ πσζζπθα,Ν αφθκζδΪ,ΝΦυζζΪ α
Ι κλέαΝμ ΟδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝ έξαθΝαφδ λυ δΝ βΝ ΪφθβΝ κθΝ πσζζπθα,Ν κθΝγ σΝ
πθΝεαζυθΝ ξθυθΝεαδΝαπσ σ ΝηΫξλδΝ άη λαΝΫθαΝ ΪφθδθκΝ φΪθδΝαπκ ζ έΝΫπαγζκΝ
ΰδαΝ κυμΝθδεβ ΫμΝ πθΝαΰυθπθέΝΧμΝαυ κφυάμΝαπαθ Ϊ αδΝ Ν δΪφκλαΝηΫλβΝ βμΝξυλαέ

(φπ έwww.28910.gr)
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Π λδΰλαφάΝ : Ν ΪφθβΝ πσζζπθκμΝ έθαδΝ α δγαζάμΝ γΪηθκμΝ η Ν δ δαέ λαΝ πζκτ δαΝ
αθΪπ υιβΝσπκυΝη Ν κ εα ΪζζβζκΝεζΪ ηαΝηπκλ έΝθα αθαπ υξγ έΝεαδΝπμΝ Ϋθ λκέΝ βθΝ
κδεκΰΫθ δαΝ δauraceaeΝ βθΝ κπκέαΝ αθάε δΝ π λδζαηίΪθ δΝ π λδ σ λαΝ απσΝ βηίίΝ έ βΝ
πθΝ λκπδευθΝ εαδΝ υπκ λκπδευθΝ π λδκξυθέΝ θάε δΝ
κΝ ΰΫθκμΝ Laurus σπκυΝ
αιδθκηκτθ αδΝησθκΝ λέαΝ έ βΝ αφθυθέΝΣκ L. novocanariensis, κ L. nobiliw εαδ κ L.
azorica.  τοκμΝηπκλ έΝθαΝφ Ϊ δΝ αΝΰί-15m,ΝαθΝ κΝίΪζκυη Ν κθΝεάπκΝηαμΝσηπμΝ
τ εκζαΝ γαΝ ι π λΪ δ αΝ ηm. ξ δΝ ΰλάΰκλβΝ κλγσεζα βΝ αθΪπ υιβ,Ν η Ν πυεθάΝ εαδΝ
απβλάΝ ίζΪ β βέΝ ξ δΝ αλπηα δεΪΝ Ϊθγβ,Ν ζκΰξκ δ ά,Ν κιτζβε αΝ η Ν εκτλκΝ πλΪ δθκΝ
ξλυηαέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ αθαπ τ κθ αδΝ ι ξπλδ ΪΝ αΝ αλ θδεΪΝ η Ν αΝ γβζυεΪέΝ θγέα δΝ
πλέζδκΝη ΝΜΪδκέΝ ΣκΝφγδθσππλκΝ αΝγβζυεΪΝ ηφαθέακθ αδΝκδΝ εαλπκέΝ πκυΝπαέλθκυθΝ
ηδαΝ εκυλσξλπηβΝαπσξλπ βέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: ΚαγσζκυΝαπαδ β δεσΝφυ σΝαφκτΝφυ τ αδΝ Νσζ μΝ
δμΝπ λδκξΫμΝ βμΝξυλαμΝηαμέΝ θ Ϋξ δΝ δμΝυοβζΫμΝσ κΝεαδΝ δμΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝ
αλε ΪΝ αφκτΝ παΰυθ δΝ κυμΝ -10ºC.  Ν βζδσζκυ μΝ κπκγ έ μΝ ΰ θδεΪΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν
βηδ εδ λΫμέ Μπκλ έΝ θαΝ φυ τ αδΝ Ν παλαγαζΪ δ μΝ π λδκξΫμ,Ν θυΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ
βθΝ α ηκ φαδλδεάΝ λτπαθ βέ θαπ τ
αδΝ Ν σζαΝ ξ σθΝ αΝ Ϊφβ,Ν πλκ δησ λκΝ
ίΫίαδαΝ γαΝ ά αθΝ θαΝ φυ τ αδΝ
πζκτ δα, α ί κζδγδεΪ, εαδΝ εαζΪΝ απκ λαΰΰδαση θαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Ν ΪφθβΝ ηπκλ έΝ θαΝ πκζζαπζα δα έΝ η Ν πσλκυμ,Ν η Ν
ηκ ξ τηα α,Ν η Ν δμΝ παλαφυΪ μΝ κυΝ γΪηθκυΝ εαδΝ η Ν εα αίκζΪ μέΝ ΟΝ πσλκμΝ
υζζΫΰ αδΝ κΝφγδθσππλκέΝΦυ τ αδΝ ΝπαζΫ μΝη Νυπσ λπηαΝ τλφβμΝεαδΝπ λζέ βΝ
Ν πλκ α υηΫθκΝ σηπμΝ ξυλκέΝ Μ ΪΝ απσΝ βΝ ηάθ μΝ γαΝ αλξέ κυθΝ θαΝ ίζα ΪθκυθέΝ Μ Ν
ηκ ξ τηα αΝ βηδυλδηπθΝ ίζα υθ,Ν ηάεκυμΝ ΰηcm,Ν πκυΝ εσίκθ αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ
εαζκεαδλδκτΝ εαδΝ φυ τκθ αδΝ εδΝ αυ ΪΝ Ν υπσ λπηαΝ τλφβμΝ εαδΝ π λζέ β ΧαθαζκΰέαΝ
1:1).
υΰεκηδ άΝ μ υζζΫΰκθ αδΝ κδΝ εαλπκέΝ εαδΝ αΝ φτζζαΝ τΰκυ κ- π ΫηίλδκΝ η Ν
εζΪ ηαΝ πθΝεκλυφυθΝ πθΝίζα υθέΝ εκζκυγ έΝαπκφτζζπ βΝεαδΝιάλαθ βΝΧφυ δεάΝ
άΝ ξθβ άΨέ Ν πδ λ πση θβΝ υΰλα έαΝ έθαδΝ ≤ΰγΣέ Ν εαζάΝ πκδσ β αΝ φαέθ αδΝ αΝ
εαγαλδ ηΫθαΝ απσΝ αΝ εκ ΪθδαΝ φτζζαΝ πκυΝ θΝ ΫξκυθΝ υπκ έ φγκλΫμΝ εαδΝ έθαδΝ
αθκδξ κπλΪ δθαέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ  βΝ αλξάΝ βμΝ ΪθκδιβμΝ εΪθκυη Ν ΫθαΝ εζΪ ηαΝ η Ν
εκπσΝ βθΝ αφαέλ βΝ ι λαηΫθπθΝ εζα δυθΝ εαδΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ κυΝ η ΰΫγκυμέΝ  βθΝ
π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ Ϋξκυη Ν φυ Ϋο δΝ Ν ΰζΪ λαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εζα τ αδΝ αλε ΪΝ
κυζΪξδ κθΝβΝφκλΫμΝ κΝξλσθκΝαπσΝ βθΝΪθκδιβΝηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝεαζκεαδλδκτέ πσΝ δμΝ
αλξΫμΝ βμΝΪθκδιβμΝηΫξλδΝ αΝηΫ αΝφγδθκπυλκυΝζδπαέθκυη ΝηδαΝφκλΪΝ κΝηάθαΝη ΝεΪπκδκΝ
πζάλ μΝ άΝ κλΰαθδεσΝ ζέπα ηαέ ΚΪθκυη Ν εαθκθδεσΝ πσ δ ηαΝ εαδΝ κυμΝ εαζκεαδλδθκτμΝ
ηάθ μΝ ζέΰκΝ πδκΝ αε δεΪΝ πκ έ ηα αέ  Ν ΰζΪ λαΝ κΝ ηπαζεσθδΝ ηαμΝ πδκΝ υξθΪΝ
πκ έ ηα αέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ
θΝ πλκ ίΪζ Ν απσΝ α γΫθ δ μέΝ ΠαλσζκΝ αυ σ,Ν δΪφκλαΝ
εκεεκ δ άΝεαδΝ λΪθυξκδΝφπζδΪακυθΝ πΪθπΝ κθΝεκλησΝεαδΝεΪ πΝαπσΝ αΝφτζζα,ΝαθΝ
εαδΝ θΝ βηδκυλΰκτθΝπλσίζβηαΝ κΝέ δκΝ κΝφυ σέΝ
υ α δεΪΝ : ΟδΝ λΪΰ μΝ π λδΫξκυθ βηΣΝ ζδπαλσΝ πλα δθσξλπηκΝ Ϋζαδκ,Ν ηΫξλδΝ γΣΝ
π β δεσΝ ΫζαδκΝ ΧπκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ εδθ σζβ,Ν ΰ λαθδσζβ,Ν εαδΝ ζδθαζσζβΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ
λ υ σΝ ζΪ δΝ κΝ αφθΫζαδκΝ ΧπκυΝ ίΰΪακυθΝ κδΝ εαλπκέΝ Ϋπ δ αΝ απσΝ ΫεγζδοβΨΝ η ΰΪζβμΝ
πυεθσ β αμΝ εαδΝ αθΪη δξ κΝ η Ν πκ σ β αΝ π β δεκτΝ ζαέκυΝ Ν πκ κ σΝ ΰ:90 π λέπκυέΝ
ΣαΝφτζζαΝ έθαδΝπζκτ δαΝ Νπ β δεσΝΫζαδκΝπκυΝπ λδΫξ δΝζηΣΝεδθ σζβ,ΝηδαΝπδελάΝκυ έαΝ
εαδΝ αθέθβέΝ ΣΫζκμΝ τηφπθαΝ η Ν αθΪζυ βΝ κυΝ Bonastre κδΝ εαλπκέΝ π λδΫξκυθΝ αεσηαΝ
αφθέθβ,Ν αφθσθβ,Ν ε λέ,Ν λβ έθβ,Ν εκηηδυ μΝ εξτζδ ηα,Ν ία κλέθβ,Ν ζ υεπηα έθβΝ
Ϊεξαλκ εαδ ΪηυζκέΝ
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πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμΝΣκΝ τ λκΝξλσθκΝ βμΝαπάμΝ βμΝγαΝΫξκυη Ν βθΝ υεαδλέαΝ
θαΝηααΫοκυη αΝυλδηαΝφτζζαΝεαδΝθαΝ αΝαφά κυη θαΝαπκιβλαγκτθΝ Ν εκ δθσΝεαδΝ
ιβλσΝηΫλκμΝΰδαΝζέΰ μΝηΫλ μέΝΜσζδμΝι λαγκτθΝγαΝ ζ υγ λυ κυθΝ αΝαλυηα αΝ κυμΝεαδΝ
σ Ν έθαδΝεαζσΝθαΝ αΝαπκγβε τ κυη
ΝΫθαΝίΪακΝΰδαΝθαΝ αΝξλβ δηκπκδά κυη Νσ αθΝ
γΫζκυη έ
Υλά δμΝμΝ αΨΝΟδεδαεάέ  βθΝηαΰ δλδεάΝ πλκ γΫ κυη ΝφτζζαΝεαδΝ αφαδλκτθ αδΝ πλδθΝ
κΝ λίέλδ ηαΝ ΝαπηκτμΝελΫα κμ,Ν κτπ μ,Νφαΰβ Ϊ εα αλσζαμ,Ν Ναλπηα δεσΝιτ δΝάΝ
ζΪ δ,Ν δμΝφαεΫμΝεαγυμΝεαδΝ Ν Ϊζ μέ
ίΨΝΘ λαπ υ δεάέΝΥλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝφτζζαΝεαδΝκδΝεαλπκέΝ βμ,ΝξπλέμΝ
αΝ εκυεκτ δαΝ πκυΝ γ πλκτθ αδΝ κιδεΪέΝ εξτζδ ηαΝ ΪφθβμΝ ίκβγΪΝ βθΝ εαζάΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ κηΪξκυΝ έθαδΝ αθ δ βπ δεά,Ν πκζτ δηβΝ ΰδαΝ κΝ υθΪξδΝ εαδΝ βΝ
ίλκΰξέ δ αέΝ ΣκΝ αφθΫζαδκΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ αθ δλλ υηα δεσ,Ν ΰδαΝ γζΪ δμΝ ηυυθΝ ίκβγΪ δΝ
κυμΝ πδα ηΫθκυμΝ ητ μΝ εαδΝ δ δεΪΝ
βθΝ θκ έθ δ α,Ν
βθΝ αλγλέ δ αΝ κυμΝ
λ υηα δ ηκτμ,Ν κΝ δΪ λ ηηαΝ εαδΝ δμΝ γζΪ δμέΝ ΣκΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ πέ βμΝ ΰδαΝ θαΝ
κθυ κυθΝ αΝηαζζδΪΝαζζΪΝεαδΝθαΝ εκυλαέθκυθΝ κΝξλυηαΝ κυμΝΧεαδΝ πθΝίζ φαλέ πθΨΝ
ίλΪακθ αμΝ ηααέΝ φτζζαΝ ΪφθβμΝ εαδΝ εαλυ δΪμέΝ ΣκΝ αδγΫλδκΝ Ϋζαδκ,Ν πκυΝ παλΪΰ αδΝ απσΝ
βθΝ απσ αιβΝ πθΝ φτζζπθ,Ν έθαδΝ αθ δ βπ δεσ,Ν πκζτ δηκΝ ΰδαΝ κΝ υθΪξδΝ εαδΝ βΝ
ίλκΰξέ δ αέΝ ΟδΝ υααθ δθκέΝ αλπηΪ δααθΝ κΝ ελα έΝ κυμΝ εαδΝ βΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ αθΝ
εα υθα δεσέΝ Ν εσθβΝ πθΝ αφθσφυζζπθΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ κπδεΪΝΰδαΝ κΝ αηΪ βηαΝ
βμΝ αδηκλλαΰέαμΝ απσΝ βΝ ητ βέΝ ΣκΝ εξτζδ ηαΝ βμΝ ΪφθβμΝ εα απκζ ηΪΝ αΝ
φκυ ευηα α,Ναθκέΰ δΝ βθΝσλ ιβΝεαδΝ κθυθ δΝ αΝ ηπΫζδεαΝ κηΪξδαέΝ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ ΣκΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ κδΝ εαλπκέΝ
Χ αφθΫζαδκΨΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝπαλα ε υάΝ θ κηκε σθπθΝεαδΝπαλα δ κε σθπθ,Ν
Ναλυηα α,Νε λδΪΝεαδΝ απκτθδαέ

1θέΝ

ΣΟΤΡ

α κτλαΝβΝ λαηυθδα
ΟδεκΰΫθ δαΝSolanaceae (κζαθέ μΝάΝ λυξθυ βΨ
ΓΫθκμ Datura
έ κμ stramonium
ΰΰζδεσ σθκηα : Thorn-apple
Kκδθά κθκηα έαΝ :  λυηυθδκ,Ν ΣΪ ζαμ,Ν ΣΪ κυζα,Ν Πκλ σξκλ κ,Ν
Ν Ϊ κυζα,Ν
εαθγσηβζκ,Ν Μαΰδσξκλ κ,Ν
δαίκζσξκλ κΧinoxia),Ν
Ν Ϊ κυλαμ,Ν κυλθΪμ,ΝΣλκηπΫ αΝ κυΝ λξΪΰΰ ζκυ,Ν λαηυθδκ

λπησξκλ κ,Ν
ΰλδκηπΪηδα,Ν

Ι κλέαΝμ Ν α κτλαΝ έθαδΝαπσΝ αΝπδκΝφβηδ ηΫθαΝηαΰδεΪΝίσ αθαΝ κυΝΜ αέπθαέΝ Ν
βζβ βλδυ βμΝ λΪ βΝ κυΝ φυ κτΝ ά αθΝ εαζΪΝ ΰθπ άΝ κυμΝ αλξαέκυμΝ Ϋζζβθ μέΝ ΟΝ
Θ σφλα κμΝΰλΪφ δΝΰδαΝαυ άθΝ«ΝΣαΝγήβίΝ βμΝκυΰΰέαμ έθαδΝαλε ΪΝυ ΝκΝα γ θάμΝθαΝ
αδ γΪθ αδΝ υθαηπηΫθκμΝεαδΝ υ δΪγ κμ,Ν βζα άΝθαΝεΪθ δΝεαζάΝπαλΫαέΝ τκΝφκλΫμΝ βΝ
σ βΝαυ άΝγαΝ λ ζαγ έΝεαδΝγαΝΫξ δΝπαλαδ γά δμέΝΣλ δμΝφκλΫμΝ λ ζαέθ αδΝΰδαΝπΪθ αέΝ
ΣΫ λδμΝ φκλΫμΝ π γαέθ δ»έΝ ΟΝ StorckΝ ξλβ δηκπκέβ Ν πλυ κμΝ βΝ α κτλαΝ κΝ ΰιθγΝ
εα ΪΝ βμΝ πδζβοέαμέΝ λξαέ μΝ δθ δΪθδε μΝ αθαφκλΫμΝ βθΝ φΫλκυθΝ αθΝ υζδεσΝ
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ξλβ δηκπκδκτη θκΝαπσΝ κυμΝαηΪθκυμ,Ν κυμΝκπκέκυμΝίκβγκτ ΝθαΝΟ δ ξπλά κυθΟΝ Ν
ΪζζκυμΝεσ ηκυμΝ βμΝτπαλιβμέ

(φπ .bolko.wordpres.com)
Π λδΰλαφάΝ: Ν α κτλαΝΧϊaturaΨΝΰθπ άΝεαδΝ αθΝ δαίκζσξκλ κΝ έθαδΝΫθαΝπκζτΝ
δα κηΫθκΝ φυ σέΝ έθαδΝ ΫθαμΝ απζπ σμ,Ν πκυ βμΝ γΪηθκμ,Ν η Ν αλπηα δεΪΝ ζ υεΪΝ ΪθγβΝ
10cm Ν ξάηαΝ λκηπΫ αμΝ πκυΝ Ϋεκθ αδΝ σλγδα, 60-ΰ,βίΝ οβζσ,Ν η Ν ζέΰαΝ εζα δΪΝ εαδΝ
φτζζαΝεαδΝη Ναΰεαγπ κτμΝηαελσ θκυμΝεαλπκτμ 5cm. ΣαΝεκ ΪθδαΝ έθαδΝαΰεαγπ ΪΝ
εαδΝ ξ δεΪΝζ π ΪΝ υΰελδθση θαΝη Ν κΝυπσζκδπκΝφυ σέΝΣαΝφτζζαΝ έθαδΝπζα δΪΝπκ δ άΝ
5-20cm. ξπλέμΝδ δαέ λαΝξαλαε βλδ δεΪΝία δεΪΝπκ δ άΝεαδΝη λδεΫμΝφκλΫμΝη ΝπκζζΫμΝ
ΰπθέ μέΝ Μ λδεΫμΝ α κτλ μΝ έθαδΝ ηκθκ έμΝ εαδΝ η λδεΫμΝ πκζυ έμέΝ ΤπΪλξκυθΝ
κυζΪξδ κΝΰηΝ δαφκλ δεΪΝ έ βΝ κυΝφυ κτΝη ΝπκζζΫμΝπκδεδζέ μΝ κΝεαγΫθαΝεαγυμΝκδΝ
α κτλ μΝ εαζζδ λΰάγβεαθΝ υΝ εαδΝ αδυθ μΝ ΰδαΝ αΝ θ υππ δαεΪΝ κυμΝ ζκυζκτ δαΝ εαδΝ
ΰδαΝ δμΝ φαληαε υ δεΫμΝ κυμΝ δ δσ β μέΝ λέ εκθ αδΝ ’Ν σζκθΝ κθΝ εσ ηκΝ εαδΝ
εαζζδ λΰκτθ αδΝ πκζτΝ τεκζαέΝ ξ δΝ κ ηάΝ αβ άΝ εαδΝ πλκεαζ έΝ θαυ έαέΝ Ν ΰ τ βΝ κυΝ
έθαδΝπδελάΝεαδΝ βε δεάέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : ΟδΝ α κτλ μΝ ξλ δΪακθ αδΝ ΫθαΝ αθκδξ σΝ ηΫλκμ,Ν η Ν
ζαφλτΝεαδΝ ξ δεΪΝιβλσΝΫ αφκμέΝ υ ΫμΝπκυΝεα Ϊΰκθ αδΝαπσΝ κΝΜ ιδεσΝγαΝαθ ΫικυθΝ
π λδ σ λβΝιβλα έαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ ΟδΝ α κτλ μΝ υθάγπμΝεαζζδ λΰκτθ αδΝαπσΝ πσλκΝθπλέμΝ βθΝ
ΪθκδιβέΝΠλΫπ δΝθαΝ παλγκτθ Ν π λδεσΝξυλκΝηΫ αΝ Ν κξ έαΝάΝ βθΝ ζδεάΝ κυμΝ
γΫ βΝ Να σ λ μΝπ λδκξΫμέΝΟδΝπκζυ έμΝ υθάγπμΝαθαπ τ κθ αδΝεΪγ ΝξλσθκΝαπσΝ
ξκθ λΫμ,Νεκθ υζυ δμΝλέα μέΝ υ ΫμΝ Νίσλ δ μΝπ λδκξΫμΝηπκλκτθΝθαΝι γαφ κτθΝεαδΝθαΝ
φυζαξ κτθΝ Ν ιβλσ,Ν λκ λσΝ βη έκΝ ηΫξλδΝ βθΝ πση θβΝ ΪθκδιβέΝ ΟδΝ πσλκδΝ πκυΝ γαΝ
ξλβ δηκπκδβγκτθΝ ΰδαΝ φτ ηαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηαα υ κτθΝ σ αθΝ κδΝ εαλπκέΝ έθαδΝ ι λκέ,Ν
αζζδυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝηαα υ κτθΝεαδΝθαΝ ΰθυ κυθΝ κθΝάζδκ,Νσ αθΝ έθαδΝΪΰκυλκδέ
υΰεκηδ άΝ μ ΣαΝ φτζζαΝ εαδΝ κδΝ εκλυφΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εκπκτθΝ κπκδα άπκ Ν δΰηά,Ν
σ αθΝ κΝφυ σΝίλέ ε αδΝ ΝαθγκφκλέαέΝ θγέα δΝαπσΝ κθΝΙκτζδκΝΫπμΝ κθΝΟε υίλδκέΝΓδαΝ
γ λαπ υ δεκτμΝ εκπκτμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ φτζζα,Ν ΪθγβΝ εαδΝ κδΝ πσλκδΝ αΝ κπκέαΝ
υζζΫΰκθ αδΝαπσΝ κθΝΙκτθδκΝΫπμΝ κθΝ τΰκυ κέ
υ α δεΪΝ: ΌζαΝ αΝηΫλβΝ κυΝφυ κτΝπ λδΫξκυθΝ λα δεΪΝξβηδεΪέΝΣαΝζκυζκτ δαΝ
έθαδΝ ΰ θδεΪΝ αΝ πδκΝ α τθα αΝ θυΝ αυιβηΫθβΝ λΪ βΝ ΫξκυθΝ αΝ φτζζα,Ν αΝ εζα δΪ,Ν κδΝ
λέα μ,Ν κδΝ εαλπκέΝ εαδΝ κδΝ πσλκδέΝ Ν λαηυθδκμΝ έθαδΝ φυ σΝ πζκτ δκΝ Ν αζεαζκ δ άΝ ΧΝ
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υκ ευαηέθβ,Ν εκπκζαηέθβ,Να λκπέθβΨέΝ πέ βμΝπ λδΫξ δΝφζαίκθκ δ ά,Ν οδεΫμΝκυ έ μ,Ν
ζδπαλσθΝΫζαδκθΝεαδΝΪζζαέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ ΣαΝ φτζζαΝ κυ,Ν αΝ κπκέαΝ ιβλαέθκθ αδΝ εαδΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αθ έΝ εαπθκτ,Ν ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ δΰαλΫ πθ,Ν ΰδαΝ κυμΝ πΪ ξκθ μΝ
απσΝΪ γηαέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΘ λαπ υ δεάέΝ βΝφαληαε υ δεάΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝευλέπμΝ αΝφτζζαΝ
(αζεαζκ δ άΝ ί,β-0,6ΣΨΝ εαδΝ αΝ πΫληα αΝ αυ κτέΝ ΣαΝ πΫληα αΝ ΫξκυθΝ ηδελσ λβΝ
π λδ ε δεσ β αΝ Ν κζδεΪΝ αζεαζκ δ ά,Ν αζζΪΝ έθαδΝ πδκΝ πζκτ δαΝ Ν εκπκζαηέθβ,Ν βΝ
κπκέαΝ λαΝ πμΝ βλ ηδ δεσΝ κυΝ θ υλδεκτΝ υ άηα κμΝ εαδΝ ΰδΝ αυ σΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν
π λδπ υ δμΝυπ λ δΫΰ λ βμ,ΝπΪλεδθ κθ,ΝεπζδευθΝεαδΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝηκλφέθβθ,Ν
ΰδαΝπλκθΪλεπ βέΝ έθαδΝφυ σΝπκζτΝ βζβ βλδυ μ,ΝαθΪζκΰκΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ κυΝη Ν βθΝ
ηπ ζαθ σθαΝαζζΪΝ λα δεσ λκΝαπσΝαυ άθέΝ ΫίαδαΝπ λδΫξ δΝεαδΝεΪπκδαΝ ξβηδεΪΝπκυΝ
έθαδΝξλά δηαΝαθΝξκλβΰβγκτθΝ κθΝΪθγλππκΝυπσΝδα λδεάΝ πέίζ οβΝσππμΝβΝα λκπέθβέΝ
Ν α λκπέθβ,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ εκλπκζαηέθβ,Ν βΝ υκ εέθβΝ εαδΝ βΝ υκ εδαηέθβΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βθΝ δα λδεάΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ ΫξκυθΝ κφγαζηκζκΰδεΫμΝ εαδΝ
θ υλκζκΰδεΫμΝξλά δμέΝΣκΝίΪηηαΝ κυΝφυ κτΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ θαθ έκθΝ κυΝίάξα,Ν βμΝ
ξλσθδαμΝζαλυΰΰέ δ αμΝεαδΝ κυΝΪ γηα κμέΝΣαΝαζεαζκ δ άΝ κυΝφυ κτΝξαζαλυθκυθΝ κυμΝ
πα ηκτμΝ πθΝίλσΰξπθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝηδαμΝα γηα δεάμΝελέ βμέΝ Νγ λαπ υ δεΫμΝ
σ δμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝ πα ηυθΝ βμΝα γΫθ δαμΝΠΪλεδθ κθ,Ν κθ
πλδαπδ ησμΝεαδΝ βθΝθυηφκηαθέα. Υλβ δηκπκδ έ αδΝαπσΝ κυμ κιδεκηαθ έμΝη αΝ ιάμΝ
απκ ζΫ ηα αμΝΣαλαξά,ΝΫθ κθβΝθαυ έα,Ν δα κζάΝ βμΝεσλβμΝ πθΝηα δυθ,ΝγκζκτλαΝεαδΝ
εαεάΝ
έα βΝ βθΝ σλα β,Ν αξυπαζηέα,Ν Ϋθ κθκμΝ απκπλκ αθα κζδ ησμ,Ν απυζ δαΝ
ηθάηβμ,Ναπυζ δαΝξλσθκυ,Νθ ζέλδκ,Ν υαδ γβ έαΝ κΝφπμΝεαδΝ κΝγσλυίκ,ΝιβλσΝ σηαΝ
εαδΝ ηΪ δα,Ν λδθκλλαΰέα,Ν απυζ δαΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ υηα κμέΝ Ου δα δεΪΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ
εαδΝΪζζαΝπκζζΪΝπαλαδ γβ δκΰσθαΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝαυ άΝ έθαδΝβΝαδ έαΝπκυΝ κΝφυ σΝ
ξλβ δηκπκδ έ αέΝ Χ σ κΝ αΝ παλαδ γβ δκΰσθα αιέ δαΝ βμΝ α κτλαμΝ έθαδΝ υξθΪΝ
γαθα βφσλαΝεαγυμΝκΝξλά βμΝίλέ ε αδΝ ε σμΝ ζΫΰξκυέ
ίΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέ Καζζδ λΰ έ αδΝ ευλέπμΝ εαζππδ δεσΝ φυ σέΝ ξκυθΝ
βηδκυλΰβγ έΝ αλε ΫμΝ πκδεδζέ μΝη Ν δπζΪΝάΝ δαφσλπθΝξλπηΪ πθΝΪθγβέΝΣαΝΪθγβΝ βμΝ
έθαδΝαλπηα δεΪέ

1ιέΝ

Ν ΡΟΛΙ

ΝΟ

Ρκ ηαλέθκμΝκΝφαληαε υ δεσμ
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiateae (Υ δζαθγάΨ
ΓΫθκμ Rosmarinus
έ κμ officinalis
ΰΰζδεσ σθκηα : Rosmarin
Kκδθά κθκηα έαΝ : θ λκζέίαθκ,Ν λδ ηΪλ μ,Ν δκ ηαλέθδ,Ν Λδίαθσ θ λκ,Ν Λ ηαλέ,Ν
Λδίαθπ έμ
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Ι κλέαΝ μ Γθπ σ α κΝ κυμΝ αλξαέκυμΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ κυμΝ ζζβθ μΝ εαδΝ κυμΝ
ΡπηαέκυμέΝΛΫΰ αδΝσ δΝπλκμΝ δηάΝΠαθαΰέαμΝ βμΝπάλ Ν βΝζα δθδεάΝ κυΝκθκηα έαΝ“RoseΝ
ofΝ εary”,Ν βζα άΝ κΝ «Ρσ κΝ βμΝ Παθαΰέαμ»έΝ Κα ’Ν Ϊζζκυμ,Ν πλκΫλξ αδΝ απσΝ δμΝ
ζα δθδεΫμΝ ζΫι δμΝ “ros”Ν εαδΝ “marinus”Ν πκυΝ βηαέθκυθΝ « λκ δΪΝ βμΝ γΪζα αμ»έΝ ΣκθΝ
η αέπθαΝΰδαΝθαΝπλκ α υγκτθΝαπσΝ βθΝπαθκτεζα,Νεκυίαζκτ αθΝπαθ κτΝηααέΝ κυμΝ
θ λκζέίαθκΝ Ν ηδελΪΝ αεέ δαΝ εαδΝ κΝ δ Ϋπθ αθΝ σ αθΝ π λθκτ αθΝ απσΝ ηΫλβΝ
ηκζυ ηΫθαΝαπσΝ βθΝα γΫθ δαέΝΜ Ϋπ δ αΝξλβ δηκπκδάγβε ΝεαδΝπμΝφΪληαεκ εα ΪΝ κυΝ
τφκυέ

(φπ .www.fytognoseis.blogspot.com)
Π λδΰλαφάΝ: έθαδΝπυεθσφυζζκμΝεαδΝπκζτεζα κμΝγΪηθκμΝη ΝτοκμΝπκυΝ Νι π λθΪΝ
αΝ βΝ ηΫ λαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ ληα υ β,Ν ηδελΪΝ ,Ν ΰλαηηκ δ άΝ εαδΝ ηκδΪακυθΝ η Ν
π υεκί ζσθ μέΝ Ν πΪθπΝ πδφΪθ δα πθΝ φτζζπθΝ Ϋξ δΝ ξλυηαΝ εκτλκΝ πλΪ δθκΝ εαδΝ βΝ
εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ έθαδΝ ζαφλυμΝξθκυ π άΝη ΝξλυηαΝζ υεσΝάΝαξθΪΝΰελδαππσέΝΣαΝΪθγβΝ
ίλέ εκθ αδΝ εα ΪΝ κηΪ μΝ εαδΝ ίΰαέθκυθΝ δμΝ ηα ξΪζ μΝ πθΝ φτζζπθέΝ ΣκΝ ξλυηαΝ κυμΝ
έθαδΝ ηκί,Ν ευαθσζ υεκΝ άΝ εαδΝ ζ υεσέΝ θΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λβΝ αθΪΰεβΝ απσΝ πσ δ ηαΝ εαδΝ
ηπκλ έΝ θαΝ φυ λυ δΝ εαδΝ Ν ίλαξυ δμΝ κλ δθΫμΝ π λδκξΫμέΝ ΟδΝ ίζα κέΝ ΫξκυθΝ ΫθαΝ
υξΪλδ κΝΪλπηαΝπκυΝηκδΪα δΝη Ναυ σΝ κυΝ αΰδκτΝεαδΝβΝΰ τ βΝ κυμΝ έθαδΝ ζαφλυμΝ
πδελάΝεαδΝζέΰκΝεαυ λάέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Πλκ δηΪΝ αΝγ ληΪ,ΝιβλΪΝεζέηα αέΝ θ Ϋξ δΝ τεκζαΝ
ηΫξλδΝ -10°ωΝ εαδΝ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ βΝ αΫ βΝ εαδΝ κυμΝ αθΫηκυμέ Πλκ δηά Ν γΫ δμΝ
πκυΝ έθαδΝπζκτ δ μΝ ΝάζδκέΝ θΝαθαπ τ
αδΝεαζΪΝ ΝίαλδΪΝαλΰδζυ βΝ Ϊφβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΣκΝ
θ λκζέίαθκΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμ,Ν
ηκ ξ τηα α,Ν εα αίκζΪ μΝ άΝ η Ν δαέλ βΝ πθΝ λδαυθέΝ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ η Ν πσλκΝ
έθαδΝ φδε σμΝ πζβθΝ σηπμΝ ξλκθκίσλκμέΝ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ
πλκ δηΪ αδέΝ Μκ ξ τηα αΝ ηάεκυμΝ ΰί-15cm. ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ ίζα κτμΝ ηβ λδεάμΝ
φυ έαμ,Ν αΝκπκέαΝαφαδλκτθ αδΝ αΝβήγΝ πθΝφτζζπθΝεαδΝ βθΝ υθΫξ δαΝεα ΪΝ κΝάηδ υΝ
ΫπμΝ αΝ τκΝ λέ αΝ κυΝ ηάεκυμΝ κυμ,Ν φυ τκθ αδΝ Ν εα ΪζζβζκΝ υπσ λπηαΝ κΝ
λδαπ άλδκέΝ ΟλησθβΝ λδακίκζέαμΝ
Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μΝ
λδαπ βλέκυΝγαΝίκβγά δΝ κθΝ ξβηα δ ησΝλέααμΝ Νβ-ζΝ ί κηΪ μέ
υΰεκηδ άΝ μ  βΝ ίκ αθκγ λαπ υ δεάΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ αΝ
αθγδ ηΫθαΝ ηΫλβΝ κυΝ εαδΝ υζζΫΰ αδΝ ευλέπμΝ κυμΝ εαζκεαδλδθκτμΝ ηάθ μέΝ Μπκλ έΝ θαΝ
ΰέθ δΝαπσΝ κΝπλυ κΝΫ κμ,Νπ σ κΝεαζτ λαΝ έθαδΝθαΝΰέθ αδΝαπσΝ κΝ τ λκ. ΓδαΝ βθΝ
παλαΰπΰάΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυΝυοβζσ λβμΝπκδσ β αμ,Ν αΝφυ ΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υζζΫΰκθ αδΝ
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σ αθΝ έθαδΝ ΝΪθγδ βΝεαδΝησθκΝ αΝΪθγβΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υζζΫΰκθ αδΝΰδαΝαπσ αιβέΝΓδαΝ
ιβλΪΝ λσΰβΝ εσί αδΝ υξθΪΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ αθγκφκλέαμ,Ν εαγυμΝ κΝ
απκιβλαηΫθκΝπλκρσθΝπ λδΫξ δΝησθκΝ αΝφτζζαέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ ΣκΝ θ λκζέίαθκΝ θΝ γαΝ αθ δη ππέ δΝ δ δαέ λαΝ
πλκίζάηα αΝεαδΝ Νβηδ εδ λΪΝηΫλβΝαζζΪΝγΫζ δΝδ δαέ λβΝπλκ κξάΝη Ν κΝπσ δ ηΪΝ κυέΝ
ΪθΝ Ϋξ Ν υθα σΝ αΫλαΝ κΝ ηπαζεσθδΝ αμ,Ν σ Ν έθαδΝ ΫθαΝ ίσ αθκΝ πκυΝ έΰκυλαΝΝ
αδλδΪα δΝ αφκτΝ φβηέα Ν ΰδαΝ δμΝ αθ κξΫμΝ κυέΝ υ σΝ πκυΝ κυΝ αλΫ δΝ σηπμΝ έθαδΝ κΝ
ξυηαΝ θαΝ λαΰΰέα δΝ εαζΪΝ εαδΝ πκηΫθπμΝ θαΝ ηβθΝ απκγβε τ αδΝ π λδ σΝ θ λσΝ βΝ
ΰζΪ λαΝΪλαΝπκ έα αδΝσ αθΝ ΰθυθ δΝ κΝξυηαέΝΓδαΝζέπαθ βΝπλκ δηκτη ΝΝκλΰαθδεΪΝ
ζδπΪ ηα αΝη Νπ λδ σ λκΝΪαπ κέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ ΣκΝ «αΰαπΪ δ»Ν πκζτΝ ΫθαΝ Ϋθ κηκΝ πκυΝ ζΫΰ αδΝ «ξλυ κζέθαΝ
αη λδεΪθα»,Ν βΝ κπκέαΝ εα απκζ ηΪ αδΝ η Ν φυ δεσΝ πτλ γλκΝ εαδΝ πέ βμΝ έθαδΝ υΪζπ κΝ
κθΝ λΪθυξκ,Ν δμΝαφέ μ,Ν Ν δΪφκλκυμΝαζ υλυ δμΝεαδΝ κυμΝγλτπ μέ
υ α δεΪΝ: ΣκΝφυ σΝ εκλπέα δΝηδαΝ υθα άΝηυλπ δΪΝεαηφκλΪμ,Ν θυΝβΝΰ τ βΝ κυΝ
έθαδΝεαυ δεά,Νγ ληαέθκυ αΝεαδΝυπσ υφβέΝΣαΝφτζζαΝεαδΝ αΝΪθγβΝπ λδΫξκυθΝ αθέθβ,Ν
εΪπκδαΝ πδελάΝ κυ έαΝ εαδΝ πμΝ ετλδαΝ κυ έαΝ ΫθαΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ Χrosmarini) πζκτ δκΝ Ν
λπΫθδαΝ Χεδθ σζβ,Ν ίκλθ σζβ,Ν
Ϋλ μΝ εαδΝ πδθΫθδκΨ,Ν πκυΝ ζαηίΪθ αδΝ η Ν απσ αιβ,Ν
έθαδΝπκζτΝαλπηα δεσΝεαδΝη Ϋξ δΝ άη λα,ΝσππμΝεαδΝΪζζκ Ν βΝ τθγ βΝ κυΝ«θ λκτΝ
βμΝΚκζπθέαμ»έ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ
Ν υζζκΰάΝ θππκτΝ θ λκζέίαθκυΝ ΰέθ αδΝ θπλέμΝ κΝ
πλπέ,Ν κΝ υζζ ΰση θκΝπλκρσθΝπλδθΝαπσΝ βΝ υ ε υα έαΝοτξ αδΝεαδΝ δα βλ έ αδΝ κυμΝ
5°C.  βθΝγ ληκελα έαΝαυ άΝ κΝ υΰεκηδαση θκΝπλκρσθΝηπκλ έΝθαΝ δα βλβγ έΝΰδαΝβγΝ ί κηΪ μ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ εαδΝ βθΝ απυζ δαΝ υΰλα έαμΝ κυΝ πλκρσθ κμέ ΓδαΝ
εαζτ λβΝ δα άλβ βΝ πθΝ απκιβλαηΫθπθΝ πλκρσθ πθΝ
θ λκζέίαθκυΝ εαδΝ η Ν
η ΰαζτ λβΝ δΪλε δαΝβΝ απκγάε υ βΝ ΰέθ αδΝ Ν εκυλσξλπη μΝα λκ ΰ έμΝ ΰυΪζδθ μΝ
υ ε υα έ μΝεαδΝ Νγ ληκελα έ μΝαπκγάε υ βμΝεΪ πΝ πθΝΰκ°C.
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ  βθ ηαΰ δλδεάΝ κδΝ λυφ λκέΝ ίζα κέΝ εαδΝ αΝ φτζζαΝ κυΝ
θ λκζέίαθκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ αλπηα δεσΝ Ν πκζζΪΝ φαΰβ ΪέΝ  αΝ οβ ΪΝ έθ δΝ
ηέαΝ δ δαέ λβΝ ΰ τ βέΝ  βΝ ααξαλκπζα δεάΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ ευλέπμΝ αΝ ΰζυεΪΝ κυΝ
εκυ αζδκτ.
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΣκΝ θ λκζέίαθκΝ έθαδΝ γ ληαθ δεσΝ εαδΝ δ ΰ έλ δΝ βθΝ
ευεζκφκλέαΝ κυΝ αέηα κμΝ πλκμΝ κθΝ ΰεΫφαζκΝ εαδΝ ί ζ δυθ δΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ εαδΝ βΝ
ηθάηβέ έθαδΝξλά δηκΝΰδαΝ κυμΝθ υλδεκτμΝπκθκε φΪζκυμΝεαδΝ δμΝβηδελαθέ μέ θ ίΪα δΝ
βΝ δΪγ βΝεαδΝ έθαδΝξλά δηκΝ Νπ λδπ υ δμΝεα ΪγζδοβμΝάπδαμΝΫπμΝη λέπμΝ κίαλάμΝ
ηκλφάμέ ΣαΝ ηπΪθδαΝ πκυΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν αφΫοβηαΝ θ λκζέίαθκυΝ ίκβγκτθΝ αυ κτμΝ πκυΝ
υπκφΫλκυθΝαπσΝλ υηα δ ηκτμΝ δμΝαλγλυ δμέ έθαδΝαπκξλ ηπ δεσΝ εαδΝ ίκβγΪ δΝ κΝ
ίάξαΝ κΝΪ ηαΝ Νίλκΰξέ δ μΝεαδΝ βΝΰλέπβέ Ν εσθβΝαπσΝ αΝεκθδκπκδβηΫθα φτζζαΝ
κυΝ θ λκζέίαθκυΝ πκυζυθ δΝ δμΝπζβΰΫμέ ΣκΝαφΫοβηαΝ κυΝ θ λκζέίαθκυΝ έθαδΝ εαδΝ
εα ΪΝ βμΝζδπκγυηέαμΝεαδΝ πθΝααζΪ πθέ Κκπαθδ ηΫθκΝφλΫ εκΝ θ λκζέίαθκΝεΪθκθ ΪμΝ
κΝ εα Ϊπζα ηαΝ ι λαέθ δΝ δμΝ αδηκλλκ μέ κβγΪ δΝ βθΝ υπ λεσππ βΝ εαδΝ βθΝ
α υθαηέαέ λα ηΫθκΝ θ λκζέίαθκΝ η Ν ελα έΝ ίκβγΪ δΝ κθΝ τπθκέ Γ θδεΪΝ γ πλ έ αδΝ
αθ δίαε βλδ δαεσ,Ν αθ δηυεβ δαεσΝ εαδΝ αθ δλλ υηα δεσ,Ν ξκζαΰπΰσ,Ν ξπθ υ δεσ,Ν
κθπ δεσΝ βμΝεαλ δΪμ κυΝ κηαξδκτ εαδΝ βμΝσλα βμΝαζζΪΝεαδΝεα ΪΝ κυΝ δαίά β.
ΰΨΝΆζζ μΝξλά δμέ ππγ έΝΫθ κηαΝεαδΝευλέπμΝ κΝ εσλκέ
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ηΪλαεκμΝκΝ έε αηθκμΝάΝΟλέΰαθκθΝκΝ έε αηθκμ
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiateae (Υ δζαθγάΨ
ΓΫθκμ Αmaracus ή Origanum
έ κμ dictamnus
ΰΰζδεσ σθκηα : Dittany, Burnung bush
Kκδθά κθκηα έαΝ : έε αηκμ,Ν έξ αηκμ,Ν λπθ αμ,Ν Μαζζδαλσ, ΓΫλκθ αμ,Ν  κηα σξκλ κ,ΝΣέ αηκμ,ΝΜαζζδαλσξκλ κ,ΝΟλέΰαθκ
Ι κλέαΝ μ
αθΝ ΰθπ σμΝ απσΝ βθΝ αλξαδσ β αΝ εαδΝ γ πλκτθ αθΝ παθΪε δαΝ ΰδαΝ σζ μΝ
δμΝ παγά δμΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πκτζπ βΝ πθΝ λαυηΪ πθέΝ Κα ΪΝ κθΝ η αέπθαΝ κΝ
ξλβ δηκπκδκτ αθΝ βθΝ Παλα ε υάΝ κλ ε δευθΝ εαδΝ ξπθ υ δευθΝ ζδεΫλΝ σππμΝ βΝ
ί θ δε έθβέΝ Οφ έζ δΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ Ν τκΝ ζΫι δμΝ « έε β»Ν εαδΝ «γΪηθκμ»=
« έε αηθκμ»Ν βζα άΝκΝγΪηθκμΝ βμΝ έε βμέ

(φπ .to-perivoli-tis-kritis.gr)
Π λδΰλαφάΝ : ΜδελάΝ πκζυ άμ (4-ηΝ Ϋ βΨ,Ν γαηθυ βμΝ πσα,Ν η Ν ζ υεσΝ λδυ μΝ
λέξπηα,Νφ Ϊθ δΝηΫξλδΝ αΝγηcmΝ ΝτοκμέΝ ΟΝίζα σμΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ λαΰπθδεσμ,Ν
πκζτεζα κμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ φτζζαΝ πκ δ ά,Ν η Ν λκΰΰυζπηΫθβΝ άΝ ζαφλυμΝ εαλ δσ ξβηβΝ
ίΪ β,Ν αεΫλαδα,Ν δε υπ άμΝ θ τλπ βμέΝ  Ν εΪγ Ν ΰσθα κΝ κυΝ ίζα κτΝ κυΝ φΫλ δΝ ΫθαΝ
α υΰΪλδΝ φτζζα,Ν αυλπ ΪΝ κπκγ βηΫθαΝ πμΝ πλκμΝ αΝ υπ λε έη θαΝ εαδΝ υπκε έη θαΝ
α υΰΪλδαέΝ ΣκΝ φτζζκΝ εαζτπ αδΝ απσΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ ηβΝ α θπ υθΝ κιτζβε πθΝ
δαεζα δ ηΫθπθΝ λδξυθέΝ  Ν αυ ΫμΝ κφ έζ αδΝ βΝ ί ζκτ δθβΝ υφάΝ κυΝ φτζζκυέΝ ΟΝ λσζκμΝ
κυμΝαυ υθΝ πθΝ λδξυθΝ έθαδΝπλκ α υ δεσμέΝ ώΝεα αθκηάΝ κυμΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ
φτζζκυΝ έθαδΝ κηκδσηκλφβέΝ ΟΝ αλδγησμΝ κυμΝ σηπμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λκμΝ ΰδαΝ βθΝ εΪ πΝ
πδ ληέ αΝ κυΝφτζζκυ,Νΰδ‘Ναυ σΝεαδΝφαέθ αδΝαθκδξ σ λκυΝξλυηα κμΝαπσΝ βθΝ πΪθπέΝ
ΣκΝφτζζκΝφΫλ δΝ πέ βμΝα θυ βμΝ λέξ μΝκδΝκπκέ μΝ ηφαθέακθ αδΝπμΝ δαυΰάΝ αΰκθέ δαΝ
δα εκλπδ ηΫθαΝ ’Ν σζβΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυέΝ ΟδΝ α θυ δμΝ λέξ μΝ αλδγηβ δεΪΝ
υπκζ έπκθ αδΝ πθΝηβΝα θπ υθΝ λδξυθέΝ ΟδΝα θυ δμΝ λέξ μΝγ πλκτθ αδΝκδΝία δεΫμΝ
πβΰΫμΝπαλαΰπΰάμΝ κυΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυέ υθαθ Ϊ αδΝευλέπμΝ βθΝΚλά βΝαζζΪΝεαδΝ βθΝ
Ϊηκ,ΝΚΪλπαγκΝεαδΝτηβέ
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αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ μ ΘΫζ δΝ Ϋ αφκμΝ αηηκαλΰδζυ μΝ η Ν πκζτΝ εαζάΝ
λΪΰΰδ β εαδΝ αθ Ϋξ δΝ βΝ ιβλα έαέΝ  βΝ φτ βΝ έθαδΝ έ κμΝ ξα ησφυ κΝ βζα άΝ
αλΫ ε αδΝθαΝφυ λυθ δΝ δμΝ ξδ ηΫμΝίλΪξπθ,Ν Ν λκ λΫμΝεαδΝ εδ λΫμΝ κπκγ έ μέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ έθαδΝ πκζτΝ τεκζκμΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ έ Ν η Ν ηκ ξ τηα αΝ έ Ν η Ν
δαέλ β,Ν «ξπλέακθ αμ»Ν βζα άΝ αΝ
ζΫξβΝ κυΝ φυ κτ,Ν πΪθ αΝ κΝ ξ δηυθαέΝ  βΝ
τ λβΝ π λέπ π β,Ν κΝ εΪγ Ν αθγδεσμΝ ΪικθαμΝ γαΝ Ϋξ δΝ κΝ εΪ πΝ ηΫλκμΝ κυΝ ΫθαΝ ηάηαΝ
κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ κυΝ φυ κτέΝ Ν φτ υ βΝ πθΝ φυ υθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ
πσλκ,ΝαπσΝηκ ξ τηα αΝάΝπαλαφυΪ μ,Νΰέθ αδΝ κΝφγδθσππλκΝΧΟε υίλδκ-ΝκΫηίλδκΨΝ
άΝ βθΝΪθκδιβΝΧΦ ίλκυΪλδκ-ΜΪλ δκΨέ
υΰεκηδ άΝμ Ν υζζκΰάΝΰδαΝ βθΝαπκιάλαθ βΝΰέθ αδΝ βθΝΪθκδιβ,ΝησζδμΝαλξέ κυθΝ
θαΝ ηφαθέακθ αδΝ κδΝ αιδαθγέ μΝ η Ν αΝ ηπκηπκτεδαΝ εαδΝ αΝ απκιβλαέθκυη Ν Ν εδ λσΝ
ηΫλκμέΝ π δ αΝ αΝαπκγβε τκυη Ν Ν κξ έαέΝυζζΫΰκθ αδΝκδΝαθγκφσλκδΝίζα κέΝη Ν αΝ
ζέΰαΝ φτζζαΝ βμΝ ίΪ βμΝ κυμΝ εαδΝ ξπλδ ΪΝ αΝ υπσζκδπαΝ ηΫλβΝ κυΝ φυ κτΝ ξπλέμΝ θαΝ
ι λδαυθ αδΝ κΝ φυ σέΝ  Ν σζβΝ βΝ ίζα δεά π λέκ κΝ ΰέθκθ αδΝ β-ζΝ υζζκΰΫμέΝ Ν πλυ βΝ
υζζκΰάΝΰέθ αδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΜα κυΝεαδΝΫθαΝηάθαΝαλΰσ λα,ΝηΫξλδΝεαδΝ τΰκυ κέΝ
υθάγπμΝ αΝφυ ΪΝη ΝαδγΫλδαΝΫζαδαΝ υζζΫΰκθ αδΝ κΝπλπέ,ΝεαγυμΝβΝαΫ βΝ βμΝβηΫλαμΝ
ια ηέα δΝ κΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝ κυΝφυ κτέΝ θΝ κΝπλπδθσΝ έθαδΝδ δαέ λαΝυΰλσ,ΝβΝ υζζκΰάΝ
εαζτ λαΝθαΝΰέθ αδΝπλδθΝ βΝ τ βΝ κυΝβζέκυέ
υ α δεΪΝ μΝ ΣκΝ φυ σΝ έε αηκΝ Χ έξ αηκμΨΝ π λδΫξ δΝ εαηφκλΪ,Ν θυΝ κΝ ία δεσΝ
υ α δεσΝ κυΝ αδγΫλδκυ ζαέκυΝ κυΝ έθαδΝ βΝ εαλίαελσζβέΝ Ν γυησζβΝ απκ ζ έΝ ετλδκΝ
υ α δεσΝ κυΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ Νπκ κ σΝικΣΝΧvήv). εσηα,Ν Ναυ σΝυπΪλξκυθΝ αΝ
3-γκυΰΫθδκΝ ΧίέγΣΨ,Ν α-πδθΫθδκΝ ΧίέγΣΨ,Ν ί-πδθΫθδκΝ ΧίέγΣΨ,Ν α- λπδθΫθδκΝ ΧίέλΣΨ,Ν πευηΫθδκΝ ΧΰίέΰΣΨ,Ν ΰ- λπδθΫθδκΝ ΧιέλΣΨ,Ν ί-εαλυκφυζζΫθδκΝ ΧίέζΣΨ,Ν ζδθαζκσζβΝ Χί.4%)
εαδΝ λπδθ θ-4-σζβΝ ΧίέγΣΨέΝ Πλκ δκλέ βεαθΝ εαδΝ αΝ αεσζκυγαΝ υ α δεΪμΝ
λδευεζΫθδκ,Ν αίδθΫθδκ,ΝζδηκθΫθδκ,ΝζδθαζκσζβΝεαδΝεαηφκλΪέΝ πδπζΫκθ,Νπαλα βλάγβε Ν
ηδαΝ ατιβ βΝ κΝ πκ κ σ κυΝ π-ευη θέκυΝ πκυΝ υθκ υσ αθΝ απσΝ ηδαΝ η έπ βΝ κυΝ
πκ κ κτΝ βμΝ εαλίαελσζβμ,Ν δ δαέ λαΝ αΝ φτζζα,Ν σ αθΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝ
φυ φκλκμΝ κΝ γλ π δεσΝ υζδεσ,Ν απσΝ σ δΝ σ αθΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝ Ϊαπ κΝ Ν αυ σέΝ
εσηα,Ν έθαδΝ αιδκ βη έπ κΝ σ δΝ πλκΫευοαθΝ υ α δεΪΝ αΝ κπκέαΝ θΝ υπάλξαθΝ σ αθΝ
ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝ Ϊαπ κ,Ν άΝ κΝ ΪΰλδκμΝ τπκμΝ κυΝ φυ κτ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ
κφ έζ αδΝ κΝ σ δΝ βΝ παλκυ έαΝ φπ φσλκυΝ θ λΰκπκδκτ Ν εα ΪζζβζαΝ ίδκ υθγ δεΪΝ
ΫθαυηαΝ αΝκπκέαΝ δμΝΪζζ μΝπ λδπ υ δμΝά αθΝζδΰσ λκΝ θ λΰΪέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέ ΟΝ έε αηκμΝ έθαδΝ φυ σΝ κθπ δεσΝ εαδΝ δ ΰ λ δεσΝ κυΝ
π π δεκτΝ υ άηα κμ,Ν πα ηκζυ δεσ,Ν υπ δεσ,Ν πκυζπ δεσ,Ν εα απλαςθ δεσΝ πθΝ
πσθπθ κυΝ κηαξδκτΝ βμΝ πζάθαμΝ εαδΝ πθΝ θ ΫλπθέΝ έθαδΝ αεσηβΝ δκυλβ δεσ,Ν
ξκζαΰπΰδεσ,Ν ηηβθαΰπΰσ,Νεα απκζ ηΪΝ δμΝ αηκδίΪ μ,Νεα απλαήθ δΝ κθ πκθκεΫφαζκΝ
εαδΝ κθΝ πκθσ κθ κέΝ υ λΰ δεσΝ
Ν π λδπ υ δμΝ θ υλδευθΝ δα αλαξυθ,Ν
κΝ
εκλίκτ κ,Ν Ν δαζ έπκθ μΝπυλ κτμέΝΣκΝ έε αηκΝΫξ δΝαθ δ βπ δεάΝ λΪ β,Ν κθπ δεάΝ
εαδΝ αθ δ πα ηπ δεάέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πκτζπ βΝ πθΝ λαυηΪ πθ,Ν πμΝ
εα απλαςθ δεσΝ κυΝ π π δεκτΝ υ άηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εα ΪΝ βμΝ ΰλέπβμΝ εαδΝ κυΝ
ελυκζκΰάηα κμέΝ λαΝ πα ηκζυ δεΪΝ εαδΝ υηίΪζ δΝ
βθΝ πλσζβοβΝ εαδΝ
βθΝ
αθ δη υπδ βΝ πθΝευεζκφκλδευθΝεαδΝεαλ δκζκΰδευθΝπλκίζβηΪ πθ,Ναθαεκυφέα δΝαπσΝ
πκθκε φΪζκυμ,Ν εαδΝ κηαξδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν πκθσ κθ κυμ,Ν λ υηα δ ηκτμ,Ν αλγλδ δεΪΝ
εαδΝ απκ άηα αέΝ θ λΰ έΝ πέ βμ,Ν πμΝ αθ δ δαίβ δεσ,Ν ηηβθαΰπΰσΝ αζζΪΝ εαδΝ πμΝ
αφλκ δ δαεσ ( βθ Κλά βΝ κΝαθαφΫλκυθΝεαδΝπμΝ«Ϋλπθ α»Ψέ
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ξδθΪ αΝβΝ θσφυζζβ
ΟδεκΰΫθ δαΝωompositaeΝάΝχsteraceaeΝΧτθγ πθΝάΝ
λδ υθΨ
ΓΫθκμ Echinacea
έ κμ angustifolia
ΰΰζδεσΝσθκηαΝμΝϋchinacea
KκδθάΝ κθκηα έαΝ μΝ Κπθκζκτζκυ κ,Ν ξδθΪ α,Ν Ρκυθηπ εέα, Ιθ δΪθδεβΝ φδ σλλδαα,Ν
ΜαυλκηΪ α,ΝΥ θκζκτζκυ κ,ΝΙθ δΪθδεκΝε φΪζδ, Πκ απσλδαα
Ι κλέαΝ Ν ξδθΪε δαΝ έθαδΝ ΫθαΝ φυ σΝ πκυ υ κεδη έΝ βθΝ σλ δκΝ η λδεάέΝ ΟδΝ
πλυ κδΝ πκυΝ βθΝ ε έηβ αθΝ ΰδαΝ δμΝ γ λαπ υ δεΫμΝ δ δσ β μΝ πκυΝ δαγΫ δΝ ά αθΝ κδΝ
Ιθ δΪθκδΝ βμΝ η λδεάμέΝ βηδκυλΰκτ αθΝ πδγΫηα α,Ν κηα δεΪΝ δαζτηα αΝεαδΝλσφβηαΝ
η Ν υ α δεσΝ κΝ φυ σΝ εαδΝ αΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πκδεέζζπθΝ
πλκίζβηΪ πθΝυΰ έαμΝαπσΝ δηπάηα αΝ θ σηπθΝηΫξλδΝφζ ΰηκθΫμΝεαδΝπκθσ κθ κέΝ πσΝ
κθΝΰλκΝαδυθαΝβΝξλά βΝ κυΝφυ κτΝ δα έ αδΝ βθΝ υλυπβΝεαδΝαλξέα δΝβΝεα αΰλαφάΝ
βμΝ λΪ βμΝ κυέ

(φπ .www.superfoods.gr)
Π λδΰλαφάΝ : έθαδΝ φυ σΝ πκυ μ,Ν πκζυ Ϋμ,Ν τοκυμΝ θί-180cm,Ν η Ν δαεζα δ ηΫθβΝ
λέααέΝ ΟΝ ηέ ξκμΝ έθαδΝ εΪγ κμ,Ν δαεζα δαση θκμ,Ν λδξπ σμΝ άΝ Ϊ λδξκμ,Ν θί-180cm.
τοκυμέΝ ΦτζζαΝ πκ δ ά,Ν ζκΰξκ δ άΝ άΝ ΰλαηηκ δ ά,Ν κ κθ π ΪΝ εαζυηηΫθαΝ η Ν λέξ μέΝ
Κ φΪζδαΝ πκζταθγα,Ν η ΰΪζαΝ πΪθπΝ απσΝ γ,ηcmέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδΝ αθΝ κυΝ βζέαθγκυέΝ
Π λδφ λ δαεΪΝ αθγέ δαΝ ΰζπ κ δ άΝ αλεσξλκαΝ άΝ η Ν απσξλπ βΝ λυγλσΝ πλκμΝ λκαΫ,
ηπί,Ν ζ υεσΝ άΝ αεσηαΝ εαδΝ εέ λδθκ,Ν αλ θδεΪ,Ν αΝ κυΝ έ εκυΝ αλ θκγβζυεΪΝ ΰσθδηαέ
θάε δΝ βθΝ έ δαΝ κδεκΰΫθ δαΝ πκυΝ αθάε δΝ εαδΝ βΝ ηαλΰαλέ α,Ν βθΝ κδεκΰΫθ δαΝ πθΝ
τθγ πθΝΧωompositaeΨΝάΝ
λδ υθΝΧχsteraceaeΨέΝΤπΪλξκυθΝΰΰΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝαπσΝ
βΝ δ γθάΝ πδ βηκθδεάΝ εκδθσ β αΝ έ βΝ ξδθΪε δαμΝ εαδΝ απσΝ αυ ΪΝ αΝ πδκΝ βηαθ δεΪΝ
απσΝ πδ βηκθδεάμΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ εκπδΪμΝ έθαδΝ αΝ έ βΝ Echinacea purpurea,
Echinacea angustifolia εαδΝEchinacea pallida.
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : ΣαΝ φυ ΪΝ βμΝ ϋchinaceaΝ ξλ δΪακθ αδΝ π λδκξΫμΝ
βζδσζκυ μ,Ν θυΝ βΝ Echinacea purpurea ηπκλ έΝ θαΝ αθ Ϋι δΝ πΪθπΝ απσΝ ηίΣΝ εέα βέΝ
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ΣαΝ φυ ΪΝ βμΝ ϋchinaceaΝ αθ ΫξκυθΝ Ν γ ληκελα έ μΝ απσΝ -2η°ωΝ ΫπμΝ εαδΝ -ζί°ωέΝ Ν
ξδθΪ αΝ έθαδΝ απσΝ αΝ εαζζδ λΰκτη θαΝ έ βΝ πκυΝ πλκ αλησακθ αδΝ τεκζαΝ Ν
πκδεέζ μΝ αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μέΝ Echinacea purpurea αθαπ τ
αδΝ ΝpώΝαπσΝ
6,5-ι,β,Ν θυΝβΝ Ε.angustifolia ΝπδκΝ αζεαζδεΪΝ Ϊφβ. Μπκλ έΝ θαΝαθαπ υξγ έΝεαδΝ Ν
ΪφβΝη ΝεαζάΝαπκ λΪΰΰδ β,Ν θυΝ θΝηπκλ έΝθαΝαθαπ υξγ έΝ Ναλΰδζζυ βΝ Ϊφβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ M Ν πσλκΝπκυΝ υζζΫΰκθ αδΝη ΪΝ βΝ τ λβΝξλκθδΪΝ υθάγπμΝ
ΫζβΝ εαζκεαδλδκτΝ αλξΫμΝ φγδθκπυλκυέΝ ΣκΝ πσ δ ηαΝ βμΝ εαζζδΫλΰ δαμΝ πλΫπ δΝ θαΝ
αηα ΪΝ σ αθΝ κδΝ πσλκδΝ ι εδθκτθΝ θαΝ πλδηΪακυθέΝ Κα ΪΝ βΝ υΰεκηδ άΝ κδΝ πσλκδΝ
ίλέ εκθ αδΝ ΝζάγαλΰκέΝΓδαΝθαΝφυ λυ κυθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κπκγ βγκτθΝ κΝξ δηυθαΝ Ν
α λαθΫμΝ υζδεσΝ ΧπέξέΝ π λζέ βμΨέΝ ΟΝ πσλκμΝ εα σπδθΝ η αφΫλ αδΝ Ν πκλ έκΝ εαδΝ βθΝ
ΪθκδιβΝΰέθ αδΝβΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ πκλσφυ πθΝΧβΝίζα δεάΝδεαθσ β αΝ πθΝ πσλπθΝ
ευηαέθ αδΝΰτλπΝ κΝιίΣΝ ΝεαζΫμΝ υθγάε μΨέΝΜ Ν δαέλ βΝφυ υθΝσπκυΝβΝ υζζκΰάΝ
ΰέθ αδΝ σ αθΝ αΝ φυ ΪΝ έθαδΝ Ν ζάγαλΰκΝ εαδΝ σ αθΝ αΝ φτζζαΝ ΰέθκθ αδΝ εαφΫΝ Χ υθάγπμΝ
Οε υίλδκΨέΝΠζΫθκυη Ν δμΝλέα μΝ εαδΝ δαδλκτη Ν κυμΝίζα κτμΝη Ν κΝ ηάηαΝλέααμΝεαδΝ
αΝ η αφΫλκυη Ν αηΫ πμΝ Ν γ ληκεάπδκέΝ θΝ πλσε δ αδΝ θαΝ εαγυ λά κυη Ν βΝ
φτ υ βΝ σ Ν κπκγ κτη Ν αΝφυ ΪΝηΫ αΝ Νθ λσ,Ν Ν λκ λσΝεαδΝ εδ λσΝηΫλκμέΝΓδαΝ
θαΝίζα ά δΝγΫζ δΝΰί-βΰΝβηΫλ μέ
υΰεκηδ άΝ μ ΟζσεζβλκΝ κΝ φυ σΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ φαληαε υ δεκτμΝ ευλέπμΝ
εκπκτμέΝΣαΝζκυζκτ δαΝ βθΝπζάλβΝαθγκφκλέαΝ κυμΝεαδΝκδΝλέα μΝ πθΝφυ υθΝπκυΝ έθαδΝ
ΪλπθΝξλκθυθΝ κΝΦγδθσππλκέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ ξκυθΝ δαφκλ δεΫμΝ αθ κξάΝ βθΝ ιβλα έαΝ αΝ
δΪφκλαΝ έ βΝ ξδθΪεδαμέΝ ΝEchinacea purpurea π λδΫξ δΝη ΰΪζβΝπκ σ β αΝυΰλα έαμΝ
αΝ φτζζαΝ βμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βΝ Ε.angustifolia, E.pallida,Ν ΰδΝ αυ σΝ εαδΝ σ αθΝ
εαζζδ λΰ έ αδΝ πλΫπ δΝ θαΝ πκ έα αδΝ αε δεΪΝ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ ΪζζαΝ έ βέΝ υθάγπμΝ
απαδ έ αδΝζέπαθ βΝη ΝΡΝεαδΝΚέ
υ α δεΪΝ: Π λδΫξ δΝαδγΫλδκΝΫζαδκ βΝξβηδεάΝ τ α βΝ κυΝκπκέκυΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ
κΝ ηάηαΝ κυΝφυ κτΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΧφτζζα,ΝΪθγβ,Νίζα σμΝεαδΝλέααΨ,ΝαπσΝ κΝ
Ϊ δκΝ αθΪπ υιβμ,Ν απσΝ δμΝ υθγάε μΝ ιάλαθ βμΝ εαδΝ απκγάε υ βμΝ εαδΝ βΝ ηΫγκ κΝ
απσ αιβμΝ άΝ εξτζδ βμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδέΝ Ν φλΫ εδαΝ λσΰβΝ πδγαθσΝ θαΝ Ϋξ δΝ
εαζτ λβΝ απσ κ βΝ εαδΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ απσΝ βθΝ απκγβε υηΫθβΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ ξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝΰδα έΝηπκλ έΝ θαΝκ βΰά δΝ Ν απυζ δαΝ άΝυπκίΪγηδ βΝεΪπκδπθΝ βηαθ δευθΝ
υ α δευθέΝ ΚτλδκΝ υ α δεσΝ βμΝ ϋchinaceaΝ έθαδΝ κΝ cichoricΝ acidΝ εαδΝ αυ σΝ κΝ
υ α δεσΝ έθαδΝαυ σΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ έε βμΝΰδαΝξαλαε βλδ ησΝ κυΝ έ κυμέ
πέ βμ π λδΫξ δ ΰζυεκαέ δα,Ν αθ δίαε βλδ δαεΫμΝ πκζυαε υζέθ μ,Ν λβ έθ μ,Ν δθκυζέθβ,Ν
ζαε σθ μΝεαδΝαζεαηέ μ,ΝζδπαλΪΝκιΫα,Ν έ βλκ,Νπλπ θ μ,Ν αθέθ μΝεαδΝίδ αηέθ μΝ ,ΝωΝ
εαδΝ ϋέΝ Ν η ΰαζτ λβΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ λα δευθΝ κυ δυθΝ κυΝ ίκ ΪθκυΝ ίλέ ε αδΝ
δμΝηατλ μΝλέα μΝ κυΝφυ κτΝεαδΝαυ ΫμΝξλβ δηκπκδκτη Νεα ΪΝετλδκΝζσΰκέΝ Νΰ τ βΝ βμΝ
έθαδΝ ζαφλυμΝπδελάέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ Xλβ δηκπκδ έ αδΝ πλπ έ πμΝ ΰδαΝ βθΝ σθπ βΝ κυΝ
αθκ κπκδβ δεκτΝ εαδΝ κυΝ ζ ηφδεκτΝ υ άηα κμ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ απκ ζ έΝ βθΝ πλυ βΝ
πδζκΰάΝσ αθΝπλΫπ δΝθαΝ θδ ξυγ έΝβ ΪηυθαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝΫθαθ δΝ πθΝζκδηυι πθΝ κυΝ
αθαπθ υ δεκτΝ Χΰλέπβ,Ν ελυκζσΰβηαΨέΝ υξθΪΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ
εα απκζΫηβ βΝφζ ΰηκθυθ εαδΝηκζτθ πθΝΧκυλκζκδηυι δμΨ,ΝεκζδευθΝεαδΝ ληα δευθΝ
παγά πθΝ Χοπλέα β,Ν Ϋλπβμ,Ν Ϋζεκμ,Ν πζβΰΫμ,Ν ΰεατηα α,Ν αεηάΨέΝ Μ Ν ζέΰαΝ ζσΰδα,Ν κΝ
ίσ αθκΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ αθ δίδκ δεΫμ,Ν αθ δίαε βλδαεΫμ,Ν αθ δφζ ΰηκθυ δμΝ εαδΝ δ ΰ λ δεΫμΝ
δ δσ β μέΝ πσΝ εζδθδεΫμΝ Ϋλ υθ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ ιαξγ έ,Ν φαέθ αδΝ ππμΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ
ξδθΪε δαμΝ Ϋξ δΝ βθΝ δ δσ β αΝ θαΝ αυιΪθ δΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ ζ υευθΝ αδηκ φαδλέπθΝ κΝ
αέηαέΝ ΣαΝ ζ υεΪΝ αδηκ φαέλδαΝ έθαδΝ βΝ ετλδαΝ ΟΪηυθαΟΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ Ϋθαθ δΝ
παγκΰσθπθΝ πηα δ έπθΝπκυΝ δ Ϋλξκθ αδΝ κΝαθγλυπδθκΝ υηαέΝ θΝεαδΝ βΝ υ λΰ δεάΝ
λΪ βΝ βμΝ ξδθΪε δαμΝ κφ έζ αδΝ Ν υθ υα ησΝ υ α δευθΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ κΝ φυ σ,Ν
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ζ υ αέαΝ κδξ έαΝ έξθκυθΝ ππμΝ κδΝ πκζυ αεξαλέ μΝ έθαδΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ
υπ τγυθ μΝ ΰδαΝ βθΝ θ λΰκπκέβ βΝ κυΝ αθκ κπκδβ δεκτΝ υ άηα κμέΝ ΟδΝ
πκζυ αεξαλέ μΝπαλκυ δΪακυθΝη ΰΪζβΝ υΰεΫθ λπ βΝ αΝ θαΫλδαΝ ηάηα αΝ κυΝφυ κτΝ
εαδΝσξδΝ βΝλέααΝπκυΝΟπαλα κ δαεΪΟΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν δΪφκλαΝ ε υΪ ηα αέ
ίΨΝΆζζ μΝξλά δμέ εαζζδ λΰ έ αδΝπμΝεαζζππδ δεσΝ ΝεάπκυμέΝ δα βλ έΝ
ΫθαΝ ζευ δεσΝφτζζπηαΝσζκΝ κθΝξλσθκΝεαδΝαθ Ϋξ δ ΝπκδεδζέαΝ υθγβευθέ

βίέΘΤΜ ΡΙ

ΘτηκμΝκΝεκδθσμ
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiatae ΧΥ δζαθγάΨ
ΓΫθκμ Thymus
έ κμ vulgaris
ΰΰζδεσ σθκηα : Common Thyme or Garden Thyme
KκδθάΝκθκηα έαΝμΝΘυηΪλδ, ΘτηκμΝκΝεκδθσμ,ΝΡπηαδεσμΝΫλπυζζκμ
Ι κλέα : ΘυηΪλδΝ έθαδΝ βΝ ΰ θδεάΝ κθκηα έαΝ πθΝ αυ σξγκθπθΝ πκπ υθΝ φυ δευθΝ
δ υθΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ ThymusΝ πκυΝ απαθ υθ αδΝ βθΝ υλυπβΝ εαδΝ βθΝ έαέΝ ΣκΝ γυηΪλδΝ
έθαδΝδγαΰ θΫμΝφυ σΝ βμΝ υ δεάμΝΜ κΰ έκυέΝΟΝ δκ εκυλέ βμΝ κΝαθαφΫλ δΝπμΝίσ αθκΝ
εαδΝπμΝφΪληαεκΝ θυΝκδΝΡπηαέκδΝ λα δυ μΝΫεαθαθΝηπΪθδκΝ Νθ λσΝη ΝγυηΪλδΝΰδαΝθαΝ
απκε ά κυθΝ θ λΰβ δεσ β αέΝ ΣκΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ κυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ απσΝ κθΝ ΰθ κ
αδυθαέ

(φπ έwww.kyttaroshop.gr)
Π λδΰλαφάΝ: ΣκΝΘυηΪλδΝ έθαδΝΫθαμΝηδελσμΝα δγαζάμΝπκζυ άμΝγΪηθκμ η ΝΰελδαππσΝ
ξλυηα,Ν πκυΝ πΪθδαΝ αυιΪθ αδΝ π λδ σ λκΝ απσΝ ζίcm. τοκμ. Ν αθΪπ υιβΝ κυΝ έθαδΝ
σλγδαΝ σ κΝ εαδΝ Ϋλπκυ αέ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ πκζτΝ ηδελΪ,Ν υθάγπμΝ β,ηΝ ΫπμΝ ηmm
ηάεκμΝεαδΝ δαφΫλκυθΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμΝεαδΝ βθΝπκδεδζέαΝ Ν ξάηα,Ν βθΝεΪζυοβΝ
απσΝ λέξ μ,Ν αεσηβΝ εαδΝ κΝ ΪλπηαΝ εαδ κυΝ Thymus vulgaris έθαδΝ πκ δ άΝ ΫπμΝ
θσηαελα,Ν ζαφλυμΝ αλευ βΝ ευλ ΪΝ πλκμΝ αΝ ηΫ αΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ αλπηα δεΪέΝ ΣκΝ
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ΪλπηαΝ πθΝφτζζπθΝ κυΝκφ έζ αδΝ βθΝπαλκυ έαΝ κυΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυέ ΣαΝΪθγβΝ κυΝ
ΫξκυθΝΫθαΝαπαζσΝηκί,Νλσ δθκΝάΝζ υεσ ξλυηαΝεαδΝεΪζυεαΝ πζβθκ δ άΝλαί π σΝπκυΝ
φΫλ δΝ λέξ μέΝ ΣαΝ
ζΫξβΝ έθαδΝ ιυζυ β,Ν αθκλγπηΫθα,Ν πκζτΝ δαεζα δ ηΫθα,Ν
λΪΰπθαέΝΣαΝφτζζαΝ έθαδΝηδελΪ,ΝΪηδ ξα,Νζκΰξκ δ ά,Νξθκυ π Ϊ,ΝαπσΝεΪ πέ ΣκΝΰΫθκμΝ
Thymus π λδζαηίΪθ δΝπ λέπκυΝβΰηΝ έ βΝεαγυμΝεαδΝπκζζΪΝυίλέ δαέ δαελέθκυη Ν λ δμΝ
ετλδ μΝπκδεδζέ μΝπκυΝεαζζδ λΰκτθ αδΝΰδαΝξλά β,Ν δμΝπζα τφυζζ μ,Ν δμΝ θσφυζζ μΝεαδΝ
δμΝ variegataέ ΟδΝ
θσφυζζ μ,Ν ΫξκυθΝ ηδελΪΝ ΰελδακπλΪ δθαΝ φτζζαΝ εαδΝ έθαδΝ πδκΝ
αλπηα δεΫμΝαπσΝ δμΝπζα τφυζζ μέΝ έθαδΝΰθπ ΫμΝη Ν κΝσθκηαΝΰ ληαθδεσΝΘυηΪλδέ ΣκΝ
ζ ηκθκγτηαλκΝΧThymus citriodorusΨΝΫξ δΝη ΰαζτ λαΝφτζζαΝαπσΝ κΝεκδθσΝγυηΪλδ,Ν θΝ
έθαδΝευλ ΪΝπλκμΝ αΝηΫ αΝεαδΝαπκ ζ έΝπκδεδζέαΝ κυΝ Τ.serpyllum ΧΪΰλδκΝγυηΪλδΨέΝΣκΝ
ζ ηκθκγτηαλκΝ γ πλ έ αδΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ πδκΝ αθγ ε δεΫμΝ πκδεδζέ μΝ η Ν κΝ πδκΝ Ϋθ κθκΝ
ΪλπηαέΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ σ δΝ κΝ φυ σΝ υίλδ κπκδ έ αδΝ τεκζαΝ εαδΝ Ϋ δΝ έθαδΝ τζκΰκΝ θαΝ
υπΪλξκυθΝεαδΝ δαφκλ δεκέ δαγΫ δηκδΝ τπκδ.
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμ,Ν ηκ ξ τηα α,Ν παλαφυΪ μΝ
αεσηβΝ εαδΝ η Ν δαέλ βέ ΟδΝ πσλκδΝ κυΝ έθαδΝ λκΰΰυζκέΝ εαδΝ πκζτΝ ηδελκέέΝ Ν
ίζα δεσ β αΝ πθΝ πσλπθ,Ν εΪ πΝ απσΝ εα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δα βλβγ έΝ
ηΫξλδΝεαδΝ λέαΝξλσθδα.
υΰεκηδ άΝμ Ν πκξάΝ βμΝΪθγδ βμΝ έθαδΝΜΪδκμ-Οε υίλδκμΝεαδΝξλβ δηκπκδκτη θαΝ
ηΫλβΝ κδΝ πκυ δμ,Ν αθγδ ηΫθκδΝ εζα έ εκδΝ Χherba thymi). Ν ΫθαλιβΝ βμΝ υΰεκηδ άμΝ
ΰέθ αδΝ κΝ τ λκΝ Ϋ κμέΝ Ν ΰθυ βΝ κυΝ εα ΪζζβζκυΝ ξλσθκυΝ πλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ
απκ ζ έΝ ία δεάΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ ζδεκτΝ πλκρσθ κμΝ η Ν αΝ εαζτ λαΝ
πκδκ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪέ ΓδαΝ παλαΰπΰάΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ εαδΝ ιβλάμΝ λσΰβμΝ βΝ
υΰεκηδ άΝ ΰέθ αδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ αθγά πμέ ΓδαΝ δΪγ βΝ θππκτΝ πλκρσθ κμΝ
υζζΫΰκυη Ν δμΝ εκλυφΫμΝ πθΝ ίζα υθΝ ΧπλδθΝ βθΝ Ϊθγβ βΨΝ Ϋ δΝ υ Ν αΝ φυ ΪΝ θαΝ
πλκΪΰκυθΝδ ξυλάΝθΫαΝίζΪ β βέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ υιΪθ αδΝ εαζΪΝ Ν τελα αΝ εζέηα α,Ν Ν α Ϋμ,Ν
ιβλΫμΝ εαδΝ βζδσζκυ μΝ π λδκξΫμέ έθαδΝ απαδ β δεσΝ Ν φπμΝ ΰδΝ αυ σΝ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
απκφ τΰ αδΝβΝεαζζδΫλΰ δαΝ κυΝ Ν εδααση θ μΝγΫ δμ,Νυ ΝθαΝαπκ έ δΝ αΝηΫΰδ αέ
θΝπλκ δηΪΝ βθΝυπ λίκζδεάΝυΰλα έα,ΝζσΰπΝ βμΝ υαδ γβ έαμΝ κυΝ δμΝα γΫθ δ μΝπκυΝ
πλκεαζκτθΝ βοδλλδαέ μέ Πλκ δηΪΝ ζαφλΪ,ΝεαζΪΝ λαΰΰδαση θαΝ ΪφβΝη ΝpώΝαπσΝη,ίΝ
ΫπμΝ κ,ί. Μπκλ έΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ Ν πκδεδζέαΝ αφυθ,Ν δ δεΪΝ Ν α ί κτξαΝ
βζδααση θαΝεαδΝιβλΪΝ Ϊφβ,ΝαεσηβΝεαδΝ ΝίαλδΪΝυΰλΪ,ΝπζβθΝσηπμΝ Ν Ϋ κδαΝ ΪφβΝ
ΧίαλδΪΝ εαδΝ υΰλΪΨ,Ν βΝ αλπηα δεάΝ κυΝ αιέαΝ η δυθ αδέ ΚζΪ ηαΝ ξλ δΪα αδΝ η ΪΝ βθΝ
αθγκφκλέαΝ εαδΝ αθΝ έθαδΝ Ν ΰζΪ λαΝ η αφυ τκυη Ν η ΪΝ απσΝ β-γΝ ξλσθδαέΝ ΣκΝ
εαζκεαέλδΝπκ έα αδΝΫπμΝβΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝεαδΝαφάθκυη Ν κΝξυηαΝθαΝ ΰθυ δΝ
εαζΪέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ ΣκΝγυηΪλδΝ υθάγπμΝ θΝπλκ ίΪζζ αδΝαπσΝΫθ κηαΝεαγσ δΝ κΝ
π β δεσΝΫζαδκΝ κυΝζ δ κυλΰ έΝαππγβ δεΪέΝΧ σ κΝΫξκυθΝπαλα βλβγ έΝπλκ ίκζΫμΝαπσΝ
αζ υλυ δμΝεαδΝ λΪθυξκέ
υ α δεΪΝ μ ΣκΝ γυηΪλδΝ π λδΫξ δΝ αθθέθβ,Ν γυησζβ,Ν εαλίαελσζβ,Ν λπδθέθβ,Ν
ευησζβ,Νευηέθβ,Νηπκλθ σζβ,Νζδθαζσζβέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμ Νγ ληκελα έαΝ έθαδΝκΝπδκΝ βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ
βΝ δα άλβ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ θππκτΝ πλκρσθ κμΝ η ΪΝ απσΝ βΝ υΰεκηδ άέ Ν ίΫζ δ βΝ
γ ληκελα έαΝ η ΪΝ βΝ υΰεκηδ άΝ ΰδαΝ κΝ θππσΝ γυηΪλδΝ έθαδΝ ί°C.  βΝ γ ληκελα έαΝ
αυ άΝ κΝ θππσΝ πλκρσθΝ ηπκλ έΝ θαΝ δα βλβγ έΝ απσΝ λ δμΝ ΫπμΝ Ϋ λδμΝ ί κηΪ μΝ
(Cantwell εαδΝ ReidΝ ΰλκθΨέ ΓδαΝ βθΝ ιάλαθ βΝ κυΝ γυηαλδκτΝ υπΪλξκυθΝ δΪφκλ μΝ
ηΫγκ κδΝσππμΝβΝφυ δεάΝιάλαθ β,ΝβΝιάλαθ βΝη Νλ τηαΝιβλκτΝαΫλαΝεαδΝβΝιάλαθ βΝη Ν
ίαγδΪΝεα ΪουιβΝΧζυκφυζκπκέβ βΨέ Νφυ δεάΝιάλαθ βΝ έθαδΝαθαηφέίκζαΝβΝπδκΝπαζδΪΝ
εαδΝ βΝ πδκΝ υλΫπμΝ ξλβ δηκπκδκτη θβΝ ηΫγκ κμΝ π ι λΰα έαμέΝ Υλ δΪα αδΝ σηπμΝ
πλκ κξάΝ εαγσ δΝ κΝ γυηΪλδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ιβλαέθ αδΝ Ν γ ληκελα έ μΝ ξαηβζσ λ μΝ πθΝ
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40°C υ Ν κΝ ζδεσΝπλκρσθ,ΝθαΝ δα βλ έΝ κΝΪλπηαΝ κυΝεαδΝ κΝξλυηαΝ κυΝεαδΝθαΝηβθΝ
ια ηέα αδΝ κΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ κυέ Μ ΪΝ βθΝ ιάλαθ β,Ν αΝ φτζζαΝ δαξπλέακθ αδΝ απσΝ
κυμΝηέ ξκυμΝεαδΝαεκζκυγ έΝ κΝεκ εέθδ ηα. Κα σπδθΝ υ ε υΪα αδΝ Ν εκυλσξλπη μΝ
ΰυΪζδθ μΝ υ ε υα έ μΝ εαδΝ απκγβε τ αδΝ
Ν εα ΪζζβζκυμΝ ξυλκυμΝ σπκυΝ βΝ
γ ληκελα έαΝπαλαηΫθ δΝεΪ πΝαπσΝΰκ°ω.
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ  βθΝ ηαΰ δλδεάΝ φλΫ εκΝ άΝ απκιβλαηΫθκ,Ν πλκ έγ αδΝ κΝ
φαΰβ σΝ υθάγπμΝελ α δεΪΝπλδθΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝηαΰ δλΫηα κμέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ Ν γυησζβΝ έθαδΝ δ ξυλσΝ αθ δ βπ δεσΝ βηΝ φκλΫμΝ πδκΝ
λα δεσΝ απσΝ βΝ φαδθσζβ,Ν Ϋθαθ δΝ βθΝ κπκέαΝ υπ λ λ έΝ εαδΝ ΰδα έΝ λ γέα δΝ ζδΰσ λκΝ
κυμΝ ίζ θθκΰσθκυμέΝ πέ βμΝ έθαδΝ απκ ζ ηα δεσΝ απκ ηβ δεσΝ εαδΝ αθγ ζηδθγδεσΝ
φΪληαεκ,Ν δ δαέ λαΝ ΰδαΝ δμΝ αεαλέ μΝ εαδΝ κυμΝ κιτκυλκυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πα ηκζυ δεσΝ
εαδΝ εα ΪΝ πθΝ εκζδευθέΝ ΣκΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ κυΝ έθαδΝ ξπθ υ δεσΝ εαδΝ αθ δφυ β δεσέΝ
 υπ δεσΝ ιΪζζκυ,Ν εαδΝ πδελσΝ εαγυμΝ έθαδ,Ν γ πλ έ αδΝ κθπ δεσΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ
υθαηπ δεσ,Ν θυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ εα ΪΝ βμΝ α κθέαμΝ κυΝ π π δεκτΝ υ άηα κμ,Ν
θαθ έκθΝ βμΝ ζ υεσλλκδαμΝ εαδΝ βμΝ αηηβθσλλκδαμέΝ πδπζΫκθΝ έθαδΝ φυ σΝ εα ΪΝ βμΝ
υ π οέαμΝ εαδΝ εα ΪΝ πθΝ α λέπθ,Ν απκζυηαθ δεσ,Ν εα υθα δεσ,Ν β ίλκΰξέ δ α,Ν κθΝ
εκεεέ β,ΝεαδΝΰ θδεσ λαΝεα ΪΝ κυΝ πέηκθκυΝίάξαέΝ υιΪθ δΝ βθΝπθ υηα δεάΝ δατΰ δαΝΝ
εαδΝ κθυθ δΝ αΝθ τλαέΝ θαεκυφέα δΝαπσΝ κυμΝπκθσ κθ κυμ,Ν θυΝίκβγΪΝ κθΝτπθκΝΧζέΰκΝ
γυηΪλδΝεΪ πΝαπσΝ κΝηαιδζΪλδΨΝεαδΝ λκ έα δΝ κθΝαΫλαΝ κΝ πηΪ δκΝ κυΝαλλυ κυέ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέ ΣκΝ ετλδκΝ υ α δεσΝ κυΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ κυΝ
γυηαλδκτ,ΝβΝγυησζβ,Νξλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμΝ βθΝαλπηα κπκδέα,Ν βθΝεκ η κζκΰέαΝ
εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πκ κπκδέαΝ ΧπαλαΰπΰάΝ ζδεΫλΨΝ ΧdeΝ Rougemont,Ν ΰλκλΨέ λέ ε δΝ
φαληκΰάΝ
βθΝ ίδκηβξαθέαΝ λκφέηπθΝ εαδΝ βθΝ ααξαλκπζα δεάΝ έ Ν πμΝ
αθ δκι δ π δεσΝ έ ΝΰδαΝθαΝπλκ υ δΝΪλπηαΝεαδΝ ηφΪθδ βέΝ

β1έΝΘΡΟΤΜΠΙ

Θλκτηπβ
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiatae ΧΥ δζαθγάΨ
ΓΫθκμ Satureja ή Savory
έ κμ thymbra
ΰΰζδεσΝσθκηα : Savory
KκδθάΝ κθκηα έαΝ : α κυλΫδα,Ν εαζκεαδλδθσΝ εαδΝ ξ δηπθδΪ δεκΝ γλκτηπδ,Ν ΡέΰαθβΝ βΝ
ά δα, ΘτηίαΝβΝκλ δθά,ΝΜ ζδ αέθδ,ΝΣλαΰκλέΰαθβ,Ν ΰλδκ Ϊδ,ΝΓ λκθ σξκλ κ,ΝΘτηπλδΝ
άΝΘτηίλκθΝ κυΝΘ σφλα κυ
Ι κλέαΝ μ ΟΝ ΙππκελΪ βμΝ κΝ υθδ ΪΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ πθ υηκθδευθΝ
απκ βηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ “ΰυθαδε έπθΝ παγά πθ”Ν Χ υ ηβθσλλκδαμΨέΝ ΟΝ δκ εκυλέ βμΝ
αθαφΫλ δΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ βθΝ παλα ε υάΝ κυΝ “γτηίλδ κυΝ κέθκυ”,Ν ελα δκτΝ πκυΝ
αλπηΪ δααθΝη Νεζα δΪΝαπσΝ κΝφυ σΝ βμΝγλκτηπαμ,Νξλά βΝπκυΝΫξ δΝ πδίδυ δΝηΫξλδΝ δμΝ
ηΫλ μΝ ηαμέΝ Κα ΪΝ βθΝ λπηαρεάΝ πκξά,Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ γλκτηπαμΝ βΝ ηαΰ δλδεάΝ ά αθΝ
υλ έα
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(φπ έwww.palo.gr)
Π λδΰλαφάΝ: ΣκΝγλκτηπδΝΧΝsavoryΝάΝsaturejaΝΨΝ έθαδΝΫθαΝαυ κφυΫμΝφυ σΝΧφλτΰαθκΨΝ
πκυΝ ηκδΪα δΝ πκζτΝ η Ν κΝ γυηΪλδέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδελσΝ γΪηθκΝ τοκυμΝ πκυΝ αθγέα δΝ βθΝ
ΪθκδιβΝ εαδΝ κΝ εαζκεαέλδέΝ  βΝ ξυλαΝ ηαμΝ φτκθ αδΝ δΪφκλαΝ έ βΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ Satureja
σππμΝ κΝ έ κμΝ Satureja thymbra, Satureja spinosa, Satureja cretica εαδΝ ΪζζαέΝ ΟΝ
εκλησμΝ κυΝ έθαδΝιυζυ βμ,Νη Νβ-ζΝΪθγβΝλκ σξλκαΝάΝυπσζ υεαΝεαδΝ πσλκυμΝηδελκτμΝ
αυΰκ δ έμΝ Ν ξλυηαΝ εα αθσΝ αθκδξ σ,Ν η Ν υξΪλδ βΝ κ ηάέΝ Φ Ϊθ δΝ Ν τοκμ αΝ γί50cm. θ κθβΝΰ τ βΝπκυΝγυηέα δΝγυηΪλδΝεαδΝλέΰαθβέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ μ Πλκ δηΪΝ αΝ βζδσζκυ α ίλαξυ βΝ εαδΝ α ί υ βΝ
Ϊφβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμΝ αΝ ηΫ αΝ βμΝ ΆθκδιβμΝ άΝ η Ν
δαέλ βΝ πθΝ γυ ΪθπθΝ βμΝ ίΪ βμΝ κυΝ φυ κτ,Ν πΪζδΝ βθΝ Άθκδιβ,Ν απΝ υγ έαμΝ βθΝ
κλδ δεάΝ κυμΝγΫ βέ
υΰεκηδ άΝ μ Μπκλκτη Ν θαΝ υζζΫικυη Ν αΝ αθγδ ηΫθαΝ ίζα αλΪεδαΝ κυΝ απσΝ κθΝ
πλέζδκΝηΫξλδΝεαδΝ κθΝΙκτζδκέΝΝΝ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ
θαπ τ
αδΝ πκζτΝ εαζΪΝ
Ν ΰζΪ λ μέΝ
Πλκ α τκυη Ν κΝ φυ σΝ κΝ ξ δηυθαΝ απσΝ κΝ ελτκΝ κΝ κπκγ κτη Ν Ν βζδσζκυ κΝ
ηΫλκμΝεαδΝ κΝπκ έακυη Νη ΝηδελΫμΝπκ σ β μΝθ λκτέΝ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ θΝπαλκυ δΪα δΝπλκίζάηα αέ
υ α δεΪΝ : Π λδΫξ δΝ λπέθβ,Ν π υεέθβ,Ν εαλίαελσζβ,Ν ευηέθβ,Ν εαλυκφυζζΫθβ,Ν
εδθ σζβ,Νίκλθ σζβ,Νγυησζβ,ΝζκηκθΫθβ,Νφ ζαθ λΫθβέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ φαδλκτη Ν αΝ φλΫ εαΝ άΝ ι λΪΝ φυζζαλΪεδαΝ απσΝ αΝ
εκ Ϊθδα,Ν αΝοδζκεσίκυη ΝάΝ αΝγλυηηα έακυη έ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ ΟδεδαεάέΝ Ν ξλά βΝ κυΝ ίκ ΪθκυΝ βΝ ηαΰ δλδεάΝ έθαδΝ σππμΝ βμΝ
λέΰαθβμέΝ λπηα έακυη Νη Ναυ σΝιτ δ,Ν ζδΫμΝεαδΝαπκιβλαηΫθαΝ τεαέΝυθ υΪα αδΝη Ν
οβ ΪΝ ελΫα αΝ Χδ δαέ λαΝ κΝ ευθάΰδΨ σ πλδα,Ν ηαλδθΪ μ,Ν Ϊζ μ,Ν κη ζΫ μ,Ν Ϊ πλαΝ
υλδΪ,Ν αζΪ μ,Νθ λσίλα αΝξζπλΪΝεκυεδΪΝεαδΝπηΪΝζαξαθδεΪέΝΝ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ε σμΝ απσΝ δμΝ αλπηα δεΫμΝ κυΝ δ δσ β μΝ Ϋξ δΝ εαδΝ
αλε ΫμΝγ λαπ υ δεΫμέΝ έθαδΝΫθαΝεαζσΝκλ ε δεσΝη Ν υ λΰ δεάΝ πέ λα βΝ κΝπ π δεσΝ
τ βηα,Ν βθΝ θ υλδεά υ π οέα,Ν βθΝ ΰα λδεάΝ α κθέα,Ν βθΝ α λκφαΰέα,Ν κυμΝ
πα ηκτμΝ κυΝ θ ΫλκυΝεαδΝ αΝελυκζκΰάηα αΝ κυΝ κηΪξκυ,Ν βΝ δΪλλκδαΝεαδΝ κυμΝ
πσθκυμΝαπσΝεκζδεκτμέΝΛ δ κυλΰ έΝπμΝεα απλαςθ δεσΝ πθΝλ υηα δευθΝεαδΝαλγλδ δευθΝ
πσθπθ,Ν δυξθ δΝ δμΝ κιέθ μΝεαδΝ έθαδΝ υ λΰ δεσΝ βθΝκυλδεάΝαλγλέ δ αΝεαδΝ δμΝπΫ λ μΝ
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αΝ θ φλΪέΝ πέ βμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θ υλκπΪγ δ μ,Ν ελέ δμΝ Ϊ γηα κμ,Ν γ πλ έ αδΝ
σ δΝί ζ δυθ δΝ βθΝαεκάΝαζζΪΝεαδΝπμΝαφλκ δ δαεσέ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέ Καζζππδ δεσ,Ν Ν ΰζΪ λαΝ άΝ Ν ίλαξσεβπκυμέΝ Σκ
ΘλκτηπδΝ έθαδΝ η ζδ κ λκφδεσΝ φυ σέΝ  βθΝ ίδκηβξαθέαΝ λκφέηπθΝ έθαδΝ ία δεσΝ
υ α δεσΝ βθΝπαλα ε υάΝαζαηδυθέ

ββέΙΠΠΟΦ



ΙππκφαΫμΝ κΝλαηθκ δ Ϋμ
ΟδεκΰΫθ δαΝElaeagnaceae ( ζαδαΰθκ δ ά)
ΓΫθκμ Hippophae
έ κμ rhamnoides
ΰΰζδεσ σθκηα : sea-buckthorn
KκδθάΝκθκηα έαΝμΝΙππκφαΫμ
Ι κλέαΝ μ θΝ εαδΝ βΝ τΰξλκθβΝ ζζΪ αΝ κΝ δππκφαΫμΝ ΧαλξέΝ δππσφακμ,Ν δππσφ πμ,Ν
δππκφαθάμΨΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδα,Ν βθΝαλξαδσ β αΝβΝξλά βΝ κυΝά αθΝ
πκζτΝ δα κηΫθβέΝ ξ δεΫμΝ αθαφκλΫμΝ υπΪλξκυθΝ Ν ε έη θαΝ κυΝ Θ σφλα κυ,
ηαγβ άΝ κυΝ λδ κ Ϋζβ,Ν αζζΪΝ ευλέπμΝ κυΝ δκ εκυλέ β,Ν κυΝ πα ΫλαΝ βμΝ
ΦαληαεκζκΰέαμέΝ ΣκΝ σθκηΪΝ αΝ λα τηα αΝ κυΝ Μ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυ,Ν πκυΝ
παλα άλβ αθΝσ δΝ αΝΪλλπ αΝεαδΝ λαυηα δ ηΫθαΝΪζκΰαΝπκυΝΫ λπΰαθΝ αΝ φτζζα εαδΝ
κυμΝεαλπκτμ κυΝφυ κτΝαθΪλλπθαθΝΰλβΰκλσ λα,Ναπκε κτ αθΝπ λδ σ λβΝ τθαηβ,Ν
θυΝ κΝ λέξπηΪΝ κυμΝ υθΪηπθ ΝεαδΝΰδθσ αθΝ πδκΝ ζαηπ λσέΝ Νκθκηα έαΝ αΝ ζα δθδεΪΝ
κυΝΰΫθκυμΝHippophae πλκΫλξ αδΝαπσΝ δμΝζΫι δμΝέππκμξέππΧκΨ- ΧΪζκΰκΨΝ+Ν-φαΫμ,Νκυ έΝ
κυ–φαάμ ξφΪκμ Χφπμ,ΝζΪηοβΨ,ΝΪλαΝ βηαέθ δΝφπ δθσ,Νζαηπ λσΝΪζκΰκέ

(φπ έspeakupforthevoiceless.org)
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Π λδΰλαφάΝ μ ΤπΪλξκυθΝ θΝ έ βΝ εαδΝ ΰβΝυπκ έ βΝ αυ σξγκθαΝ Ν ηδαΝ υλ έαΝ π λδκξάΝ
βμΝ υλυπβμΝεαδΝ βμΝ έαμέΝ έθαδΝφυζζκίσζκμΝγΪηθκμΝπκυΝΫξ δΝπυεθΪ,Ν εζβλΪ,ΝπκζτΝ
αεαθγυ βΝ εζα δΪΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ φγΪ δΝ τοκμΝ ΫπμΝ ζέίίm. ΣαΝ φτζζα έθαδΝ
αθκδξ σξλπηαΝ αλΰυλκπλΪ δθα,Ν ζκΰξκ δ ά,Ν ηάεκυμΝ γ-κcmΝ εαδΝ πζΪ κυμΝ ζδΰσ λκΝ απσΝ
7mmέΝ έθαδΝ έκδεκΝ φυ σ,Ν η Ν ι ξπλδ ΪΝ αλ θδεΪΝ εαδΝ γβζυεΪΝ φυ ΪέΝ ΣκΝ αλ θδεσΝ
παλΪΰ δΝεαφΫΝΪθγβ,Ν αΝκπκέαΝπαλΪΰκυθΝΰτλβΝπλκμΝΰκθδηκπκέβ βΝη Ν βΝίκάγ δαΝ κυΝ
αΫλαΝ Χαθ ησφδζκΝ άΝ αθ ησΰαηκΝ φυ σΨέΝ ΣαΝ γβζυεΪΝ φυ ΪΝ παλΪΰκυθΝ πκλ κεαζκεέ λδθκυμΝ αλευ δμΝ εαλπκτμ η Ν δΪη λκ 6-9mm,Ν ηαζαεκτμ,Ν ξυηυ δμΝ εαδΝ
πζκτ δκυμΝ ΝΫζαδαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Μπκλ έΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ ξ σθΝ κπκυ άπκ Ν αφκτΝ
αθ Ϋξ δΝ βθΝ ιβλα έαΝ ,Ν κΝ ελτκΝ ΧΫπμΝ -43°CΨ,Ν αΝ Ϊζα αΝ εέζέπέ ΧμΝ αυ κφυΫμ,Ν κΝ
δππκφαΫμΝ φτ αδΝ Ν πκδεδζέαΝ αφυθ,Ν π σ κΝ πλκ δηΪΝ ΪφβΝ ζαφλΪ,Ν πζκτ δαΝ Ν
γλ π δεΪΝ υ α δεΪΝ εαδΝ η Ν ξ σθΝ κυ Ϋ λβΝ αθ έ λα βΝ Χpώοθ,η-ι,ηΨέΝ Καζτ λαΝ
απκ ζΫ ηα αΝ παέλθκυη Ν Ν ίαγ δΪ,Ν αηηκπβζυ β,Ν εαζΪΝ απκ λαΰΰδαση θαΝ εαδΝ
πζκτ δαΝ ΝκλΰαθδεάΝκυ έαΝ ΪφβέΝΣαΝπκζτΝ ζαφλΪ,Ναηηυ βΝ ΪφβΝ θΝ υΰελα κτθΝ
η ΰΪζ μΝπκ σ β μΝθ λκτΝεαδΝ έθαδΝφ πξΪΝ Νγλ π δεΪΝ υ α δεΪ,Νκπσ ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
πλκβΰ έ αδΝ βμΝ εαζζδΫλΰ δαμΝ πλκ γάεβ κλΰαθδεάμΝ κυ έαμέΝ εα ΪζζβζαΝ γ πλκτθ αδΝ
αΝ ίαλδΪ,Ν πβζυ β,Ν η Ν η ΰΪζβΝ δεαθσ β α υΰελΪ β βμΝ θ λκτΝ εαδΝ ηδελσΝ πκλυ μΝ
ΪφβΝεαδΝεαζσΝγαΝ έθαδΝθαΝαπκφ τΰκθ αδέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ ΟΝπκζζαπζα δα ησμΝΰέθ αδΝ ΰΰ θυμΝη Ν πσλκΝάΝαΰ θυμΝη Ν
ηκ ξ τηα α,ΝπαλαφυΪ μΝάΝη Νηδελκπκζζαπζα δα ησέΝ Νξλά βΝ πσλπθΝαπκ ζ έΝηδαΝ
φ βθάΝεαδΝαλε ΪΝαπκ ζ ηα δεάΝηΫγκ κΝπκζζαπζα δα ηκτ,ΝεαγυμΝβΝίζα δεσ β αΝ
αθΫλξ αδΝ κΝθίΣ. ΠλδθΝ βθΝ πκλΪΝεαζσΝ έθαδΝθαΝΰέθ αδΝ ηίΪπ δ βΝ πθΝ πσλπθΝ Ν
θ λσΝ ΰδαΝ ζκΝ υλ μέΝ Ν πκλΪΝ ΰέθ αδΝ βθΝ ΆθκδιβΝ βθΝ τπαδγλκ,Ν Ν ηδελσΝ ίΪγκμΝ ΧΝ
π λέπκυΝ ΫθαΝ εα κ σΨΝ εαδΝ απαδ κτθ αδΝ η-ΰίΝ βηΫλ μΝ ΰδαΝ βθΝ ίζΪ β βέΝ Μπκλ έΝ θαΝ
ΰέθ δΝ πκλΪΝ Ν πκλ έαΝ βθΝ π λέκ κΝ Ιαθκυαλέκυ-Φ ίλκυαλέκυ,Ν σπκυΝ ΰέθ αδΝ ξλά βΝ
α κηδευθΝ ΰζα λυθέ Ν ξλά βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ηαμΝ έθ δΝ φυ ΪΝ εαγσζαΝ σηκδαΝ η Ν αΝ
ΰκθ ρεΪ,Ν θυΝ Ϋξκυη Ν έ κ κΝ πθΝ φυ υθΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ φΪ βΝ εα ΪΝ ΰ-βΝ ξλσθδα
θπλέ λαΝ Ν ξΫ βΝη Ν αΝφυ ΪΝπκυΝπλκετπ κυθΝη Ν κθΝ ΰΰ θάΝπκζζαπζα δα ησέΝΣαΝ
ηκ ξ τηα αΝ ΫξκυθΝ ηάεκμΝ ΰη-20cm. εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εσίκθ αδΝ απσΝ ιτζκΝ βμΝ
πλκβΰκτη θβμΝ π λδσ κυΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝ ζάγαλΰκυ,Ν θπλέμΝ βθΝ ΆθκδιβέΝ ΣαΝ
ηκ ξ τηα αΝ ηίαπ έακθ αδΝ εα ΪΝ α βήγΝ κυΝ ηάεκυμΝ κυμΝ Ν θ λσΝ γ ληκελα έαμΝ
πηα έκυΝ εαδΝ ηΫξλδΝ θαΝ ι εδθά δΝ κΝ ξβηα δ ησμΝ λδαυθέΝ Μπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ πέ βμΝ
φαληκΰάΝ Ι Ν άΝ κληκθυθΝ λδακίκζέαμΝ εαδΝ αεκζκυγ έΝ φτ υ βΝ Ν ΰζΪ λ μΝ πκυΝ
π λδΫξκυθΝ τλφβΝ εαδΝ κπκγ κτθ αδΝ Ν γ ληκελα έ μΝ ΰη-20°C. ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ η αφυ υγκτθΝ κθΝ αΰλσΝ σ αθΝ κδΝ λέα μΝ κυμΝ απκε ά κυθΝ ηάεκυμΝ ΰ-2
εα κ ΪέΝ ε σμΝ απσΝ ηκ ξ τηα αΝ παζαδκτΝ ιτζκυΝ ηπκλκτη Ν θαΝ ξλβ δηκπκδά κυη Ν
εαδΝ ηκ ξ τηα αΝ ηαζαεκτΝ ιτζκυΝ αΝ κπκέαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ πΪζδΝ απσΝ παλαΰπΰδεΪΝ φυ ΪΝ
πθΝ κπκέπθΝ ΰθπλέακυη Ν κ φτζζκ,Ν ΫξκυθΝ ηάεκμΝ ΰη-20cm. εαδΝ ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ
ίζα κτμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αλξέ δΝ θαΝ ιυζκπκδκτθ αδέΝ Μ ΪΝ βθΝ εκπάΝ κυμ,Ν αφαδλκτθ αδΝ
σζαΝ αΝ εα υ λαΝ φτζζαΝ αφάθκθ αμΝ β-ζΝ φτζζαΝ βθΝ εκλυφάΝ εαδΝ ηίαπ έακθ αδΝ Ν
κλησθβΝλδακίκζέαμΝπλδθΝ βθΝ κπκγΫ β άΝ κυμΝ Νυπκ λυηα αΝσππμΝ έθαδΝβΝΪηηκμΝάΝ
κΝπ λζέ βμέΝΜ ΪΝ βθΝλδακίκζέα,Ναεκζκυγ έΝη αφτ υ βΝ ΝΰζΪ λ μ.
υΰεκηδ άΝ μ Ν υΰεκηδ άΝ έθαδΝ τ εκζβΝ ιαδ έαμΝ βμΝ πυεθάμΝ αεαθγυ κυμΝ
δΪ αιβμΝ η αιτΝ πθΝ εαλπυθΝ Ν εΪγ Ν εζα έέΝ ΚκδθάΝ ξθδεάΝ υΰεκηδ άμΝ απκ ζ έΝ βΝ
απσ πα βΝ κζσεζβλκυΝ κυΝ εζα δκτ,Ν αθΝ εαδΝ αυ σΝ απκίαέθ δΝ εα α λκφδεσΝ ΰδαΝ κΝ
γΪηθκΝεαδΝη δυθ δΝ δμΝη ζζκθ δεΫμΝ υΰεκηδ ΫμέΝ θΝΫθαΝεζα έΝαφαδλ γ έΝη Ναυ άθΝ βΝ
ηΫγκ κΝεαδΝίλέ ε αδΝεκθ ΪΝ Νγ ληκελα έαΝεα Ϊουιβμ,Ν δ υεκζτθ αδΝεα ΪΝπκζτΝβΝ
υζζκΰάΝ πθΝ εαλπυθέΝ ΣαΝ εζα δΪΝ πκυΝ απκ πυθ αδ,Ν εα αοτξκθ αδΝ Ν -γβ°ω,Ν βΝ
υθΫξ δαΝαθαεδθκτθ αδΝάΝ λέίκθ αδΝΰδαΝ βθΝαπκηΪελυθ βΝ πθΝεαλπυθέ
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Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ Μπκλ έΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ εαδΝ ξπλέμΝ ζέπαθ βΝ εαδΝ
αιδκπκδ έΝυπκίαγηδ ηΫθαΝ ΪφβΝ ε έΝπκυΝΪζζαΝφυ ΪΝ θΝηπκλκτθΝθαΝεαζζδ λΰβγκτθέΝ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ θΝ υπΪλξκυθΝ αλε ΪΝ κηΫθαΝ ΰδαΝ κυμΝ δΪφκλκυμΝ ξγλκτμΝ
εαδΝα γΫθ δ μέ  βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ αΝφυ ΪΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ βθΝξλά βΝ πθΝφτζζπθΝ
Ν αφ οάηα αΝ άΝ Ϊζζ μΝ ηκλφΫμΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ βΝ εα απκζΫηβ βΝ θ σηπθΝ
σππμΝβΝπλΪ δθβΝαφέ αΝΧCapithophorus hippophae) εαδΝεΪπκδαΝαεΪλ αΝΧAculus tibialis
εαδΝ aceria hippophaenaΨέΝ ΧμΝ πλκμΝ δμΝ α γΫθ δ μΝ κίαλΪΝ πλκίζάηα αΝ ηπκλ έΝ θαΝ
βηδκυλΰά κυθΝ α γΫθ δ μΝ ΪφκυμΝ σππμΝ κΝ ί λ δ έζδκ,Ν κΝ φκυ ΪλδκΝ άΝ κδΝ άι δμΝ
φυ αλέπθέ
υ α δεΪΝ : ΟΝ εαλπσμΝ Ϋξ δΝ υοβζάΝ π λδ ε δεσ β αΝ Ν ίδ αηέθβΝ ω π λέπκυΝ ΰη-30
φκλΫμΝ π λδ σ λβΝ απσΝ κΝ πκλ κεΪζδ εαδΝ ηΝ φκλΫμΝ η ΰαζτ λβΝ κυΝ αε δθδ έκυΝ πκυΝ
εα α Ϊ δΝ κΝ δππκφαΫμΝ δμΝ πδκΝ πζκτ δ μΝ πβΰΫμ,Ν απσΝ αΝ φυ Ϊ,Ν Ν ίδ αηέθβΝ ωέΝ ΟΝ
εαλπσμΝπ σ κΝ έθαδΝπζκτ δκμΝ Νεαλκ θκ δ ά,Νίδ αηέθβΝϋ,Κ,ΝαηδθκιΫα,ΝηΫ αζζα,Νίδ κ λσζβΝ εαδΝ πκζυφαδθκζδεΪΝ κιΫαέΝ ΣκΝ ΫζαδκΝ πθΝ εαλπυθΝ εαδΝ πσλπθΝ κυΝ έθαδΝ
πζκτ δκΝ Ν πκζυαεσλ αΝ βζα άΝ Ν αθ δκι δ π δεΫμΝ κυ έ μΝ σππμΝ π-γ,Ν π-θ,Ν π-7
αζζΪΝεαδΝφζαίκθκ δ ά,Νφυ κ λσζ μ,ΝαθσλΰαθαΝΪζα αΝεέζέπέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ ιδκπκδκτθ αδΝ κδΝ εαλπκέ,Ν κδΝ πσλκδ,Ν αΝ φτζζαΝ εαδΝ κδΝ
φζκδκέΝ κυέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέ ΟδΝεαλπκέΝ κυΝδππκφακτμΝ έθαδΝ υ δηκδΝεαδΝγλ π δεκέ,ΝαθΝ
εαδΝ πκζτΝ σιδθκδΝ Χ υπ δεκέΨΝ εαδΝ ζαδυ δμ,Ν υ Ϊλ κδΝ αθΝ φαΰπγκτθΝ πηκέ,Ν ε σμΝ εδΝ
αθΝ Ουπ λ-πλδηΪ κυθΟΝ Χπαΰυ κυθΝ υ Ν θαΝ η δπγ έΝ βΝ υπ δεσ β αΨΝ εαδΝ αθΝ
αθαη δξγκτθΝη Νΰζυετ λκΝξυησΝαπσΝηάζκ,Ν αφτζδΝεζπέ
ίΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ πκ ζ έΝ βηκφδζάΝ πδζκΰάΝ πμΝ εαζζππδ δεσμΝ
γΪηθκμΝΰδαΝ βθΝεβπκ ξθέα,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝπλκ α υ δευθΝφλαε υθ,Ν
θυΝ Ν δΪφκλαΝ ηΫλβΝ κυΝ εσ ηκυΝ αιδκπκδ έ αδΝ ζσΰπΝ κυΝ πζκτ δκυΝ εαδΝ υθα κτΝ
λδαδεκτΝ υ άηα σμΝ κυΝΰδαΝπλκ α έαΝαπσΝ κθΝαΫλαΝεαδΝΰδαΝ βΝ αγ λκπκέβ βΝ κυΝ
ΪφκυμΝ Ν σξγ μΝ πκ αηυθΝ εαδΝ Ν απσ κη μΝ πζαΰδΫμέΝ ξ δΝ δ δαέ λβΝ αιέαΝ ΰδαΝ αΝ
ίκλ δσ λαΝεζέηα α,ΝζσΰπΝ πθΝεβπκ ξθδευθΝ κυΝδ δκ ά πθ,ΝεαγυμΝκδΝαπβλσξλπη μΝ
υ Ϊ μΝ πθΝεαλπυθΝ κυΝ δα βλκτθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝξ δηυθαέ

βγέΚ Λ ΝΣΟΤΛ

ΚαζΫθ κυζαΝβΝφαληαε υ δεά
ΟδεκΰΫθ δαΝCompositae Χτθγ αΨΝ
ΓΫθκμ Calendula
έ κμ officinalis
ΰΰζδεσ σθκηα : Marigold
KκδθάΝ κθκηα έαΝ μΝ Ν ελκζκτζκυ κ,Ν Κέ λδθβΝ ηαλΰαλέ α,Ν ΣβμΝ ΰλδΪμΝ κΝ α λΪξ δ,Ν
ΛκυζΪεδα,ΝΚδ λδθκζκτζκυ κ,ΝΚαζ θ κτζα,ΝΠ δθσξκλ κ,ΝΜκ ξαλ έθδ,ΝΝ ελΪθγ ηκ
Ι κλέαΝ : Ν εαζΫθ κυζαΝ εα Ϊΰ αδΝ απσΝ βθΝ έΰυπ κΝ εαδΝ έθαδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πκδκΝ
ΰθπ ΪΝ εαδΝ πκζζαπζυμΝ ξλβ δηκπκδβηΫθαΝ ίσ αθαΝ βΝ υ δεάΝ ίκ αθκγ λαπ έαέΝ ΣκΝ
σθκηαΝ βμΝξλκθκζκΰ έ αδΝαπσΝ κΝη αέπθα πλκΫλξ αδΝαπσΝ αΝζα δθδεΪΝεαδΝ βηαέθ δΝ
βθΝπλυ βΝηΫλαΝ κυΝηάθαΝ κΝλπηαρεσΝβη λκζσΰδκέ

78

Χφπ έmothernaturegr.blogspot.gr)
Π λδΰλαφάΝ: ΝΚαζΫθ κυζα έθαδΝΫθαΝσηκλφκΝαΰλδκζκτζκυ κ,ΝπκζτΝ υθβγδ ηΫθκΝ
βθΝ υλππαρεά τπαδγλκέΝ θάε δΝ βθΝκδεκΰΫθ δαΝ πθΝ τθγ πθΝπκυΝαπκ ζκτθΝ βθΝ
η ΰαζτ λβΝκδεκΰΫθ δαΝ κΝφυ δεσΝία έζ δκέΝ έθαδΝ υΰΰ θδεσΝφυ σΝη Ν βΝηαλΰαλέ α.
πσΝ αΝ π λέπκυΝ γίΝ ά δαΝ έ βΝ κΝ πδκΝ φβηδ ηΫθκΝ έθαδΝ βΝ εαζΫθ κυζαΝ βΝ
φαληαε υ δεά.  βΝ ξυλαΝ ηαμΝ υθαθ Ϊη Ν τκΝ έ βΝ μΝ βΝ φαληαε υ δεάΝ Calendula
officinalis πμΝ εαζζδ λΰκτη θβΝ εαδΝ βθΝ αυ κφυάΝ Calendula arvensis βθΝ κπκέαΝ κδΝ
αΰλσ μΝγ πλκτθΝαΰλδσξκλ κέ ΤπΪλξκυθΝπκζζΫμΝεαζζδ λΰκτη θ μΝ πκδεδζέ μΝη ΝΪθγβΝ
Νε φΪζδαΝεέ λδθαΝάΝαπβλΪΝπκλ κεαζδΪ, απζΪΝάΝ δπζΪΝεαδΝφτζζαΝη ΰΪζαΝ θΪΝ βΝ
ίΪ βΝ φαλ τ λαΝ εαδΝ λκΰΰυζ ηΫθαΝ βΝ εκλυφά,Ν Ϊηδ ξα,Ν πδηάεβ,Ν ηάεκυμΝ ΰίΝ cm,Ν
πκυΝσ αθΝ αΝ λέο δΝεαθ έμΝι λαηΫθαΝ έθκυθΝηδαΝξαλαε βλδ δεάΝ υξΪλδ βΝηυλπ δΪέ
Μπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ηκθκ άμΝ δ άμΝ εαδΝ πκζυ άμΝ πσα,Ν τοκυμΝ βί-60cmΝ αζζΪΝ υθάγπμΝ
εαζζδ λΰ έ αδΝησθκΝ κθΝπλυ κΝξλσθκέΝ θγέα δΝ κΝΜΪδκέΝΣαιδαθγδεσμΝ έ εκμΝΰυηθσμ,Ν
φυηα υ βμέΝ πσλκδΝ υη ΰΫγβΝ ηάεκυμΝ η-7mmΝ πκυΝ πλδηΪακυθΝ κθΝ τΰκυ κέΝ Ν
εαζΫθ κυζαΝ πθΝαΰλυθΝφ Ϊθ δΝ αΝγίcm Ντοκμ,ΝΫξ δΝεζα δΪΝαπζπ ΪΝεαδΝξθκυ π Ϊ,Ν
φτζζαΝζκΰξκ δ άΝεαδΝηδελΪΝε φΪζδαΝη ΝαπβλσΝπκλ κεαζέΝξλυηαέΝΦυ λυθ δΝηΫ αΝ Ν
αηπΫζδαΝεαδΝζδίΪ δαΝεαδΝΫξ δΝ δμΝγ λαπ υ δεΫμΝδ δσ β μΝη Ν βΝφαληαε υ δεάΝΧΰθπ άΝ
πμΝθ ελκζκτζκυ κΨέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Μ Ν πσλκΝ πκυΝ έθαδΝ ξ δεΪΝ η ΰΪζκμΝ Χΰgr = 50-θίΝ πσλκδΨΝ
εαδΝ παλκυ δΪα δΝίζα δεάΝδεαθσ β αΝθί-κίΣέΝΟΝ πσλκμΝ κπκγ έ αδΝ Ν ίΪγκμΝαπσΝ
1-2cmΝεαδΝαπαδ έ αδΝαλε άΝυΰλα έαΝΰδαΝθαΝίζα ά δέΝπΫλθ αδΝ Ν πκλ έαΝσππμΝ
κΝ εαπθσμέΝ βηδκυλΰέαΝ πκλ έκυΝ έθαδΝ κδΝ αλξΫμΝ Μαλ έκυέΝ Μ αφτ υ βΝ κΝ ξπλΪφδΝ
ΰέθ αδΝ η Ν εαπθκφυ υ δεάΝ Ν απκ Ϊ δμΝ φτ υ βμΝ βη-γίcmΝ η αιτΝ πθΝ ΰλαηηυθΝ
εαδΝηί-60cmΝπΪθπΝ βΝΰλαηηάέ
υΰεκηδ άΝμ υζζΫΰκθ αδΝ σ κΝ αΝΪθγβΝσ κΝεαδΝ αΝφτζζαέΝ Ν υζζκΰάΝπλΫπ δΝθαΝ
ΰέθ αδΝ αλΰΪΝ κΝ απσΰ υηαέΝ Ν πλυ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ φτζζπθΝ ΰέθ αδΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ
βμΝ αθγκφκλέαμ,Ν εα σπδθΝ ιαθαίζα ΪθκυθΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ βΝ τ λβΝ εκπάέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ
υζζΫΰκθ αδΝ δαλευμΝσζκΝ κΝξλσθκΝσ αθΝ έθαδΝ ΝπζάλβΝΪθγβ βέΝΝ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμ υ κεδη έΝ Νπ λδκξΫμΝγ ληΫμΝεαδΝαθ Ϋξ δΝ δμΝπκζτΝ
υοβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ αθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ ελα Ϊ δΝ αλε άΝ υΰλα έαέΝ παδ κτθ αδΝ ΪφβΝ
εαζΪΝ απκ λαΰΰδαση θαέΝ Καζτ λκΝ pώΝ αθΪπ υιβμΝ θ,ί-ι,ίέΝ υ κεδη έΝ σ κΝ Ν
ΰζΪ λ μΝ σ κΝ εαδΝ Ν ξυηαΝ θυΝ ι π λθΪΝ αζυίβ βΝ κΝ ελτκΝ κυΝ ξ δηυθαέΝ Μκθα δεάΝ
βμΝαπαέ β βΝ έθαδΝθαΝ κπκγ βγ έΝ Νβζδσζκυ κΝ βη έκέ (-15°C πμ εαδ πΪθπ απσ
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35°C)έΝΓδαΝθαΝ δα φαζέ κυη Ν βθΝπζκτ δαΝαθΪπ υιβ,Ν βθΝεκλφκζκΰκτη Ν σ κΝσ αθΝ
ίλέ ε αδΝ κΝ Ϊ δκΝ πθΝκ-ΰίΝφτζζπθΝσ κΝεαδΝσ αθΝίλέ ε αδΝ ΝΪθγδ βέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ πΪθδαΝπλκ ίΪζζ αδΝαπσΝηυεβ κζκΰδεΫμΝα γΫθ δ μέ
υ α δεΪΝ : αθΝ ΰθά δκΝ ηΫζκμΝ βμΝ κδεκΰΫθ δαμΝ πθΝ υθγΫ πθ,Ν π λδΫξ δΝ πδελΫμ,Ν
ίζ θθυ δμΝ ξλπ δεΫμ,Ν αδγΫλδαΝ Ϋζαδα,Ν αππθέθ μ,Ν φζαίκθκ δ ά,Ν π θ αευεζδεΫμΝ
αζεκσζ μΝΧεαζ θ κυζα δσζβΨ,Ναζεαζκ δ ά,Νίδ αηέθβΝω,Να ίΫ δκ,Νεαλκ ΫθδαΝπκυΝ έθαδΝ
πλσ λκηαΝ ησλδαΝ βμΝ ίδ αηέθβμΝ εαδΝ βηαθ δεΫμΝ πκ σ β μΝ πυλδ έκυέΝ ΣαΝ ε φΪζδαΝ
πθΝ αθγυθΝ παλΪΰκυθΝ ΫθαΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ εαλκ δθκ δ άμΝ θυ δμΝ
Χεαλκ έθβ,Ν εαζ θ κυζέθβ,Ν πκυΝ έθαδΝ εαδΝ κΝ πδκΝ λα δεσΝ υ α δεσΝ κυΝ φυ κτΝ εαδΝ
ζυεκπέθβΨ. Γ θδεΪΝ αΝ ΪθγβΝ Ν φλΫ εδαΝ εα Ϊ α βΝ αθα τκυθΝ ηδαΝ υξΪλδ βΝ υθα άΝ
κ ηάΝ ζέΰκΝ θαυ δυ βΝ εαδΝ υ Ϊλ βΝ εαδΝ ΫξκυθΝ ΰ τ βΝ υπσ υφβέ Ν λέααΝ έθαδΝ
αλπηα δεάΝεαδΝΫξ δΝ λδη έαΝΰ τ βέ ΣαΝφτζζαΝΫξκυθΝΰ τ βΝ υ Ϊλ β,Ν θυΝ κΝΫΰξυηαΝ
κυμΝαθα έ δΝηυλπ δΪΝελα δκτέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ Ν πκξάΝ βμΝ Ϊθγδ βμΝ εαδΝ βμΝ υζζκΰάμΝ βμΝ έθαδΝ
ΜΪδκμ-Οε υίλδκμΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτη θαΝ ηΫλβΝ έθαδΝ αΝ Ϊθγβ,Ν πκυΝ σ αθΝ ι λαγκτθΝ
ΰέθκθ αδΝ ζαφλΪ,Ν τγλα α,Ν ξπλέμΝ ηυλπ δΪΝ εαδΝ η Ν ΰ τ βΝ ζαφλυμΝ πδελάέ έθαδΝ
εαζτ λαΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ φλΫ εαΝ ΰδα έΝ αζζδυμΝ ξΪθκυθΝ η ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ πθΝ
δ δκ ά πθΝ κυμέ πέ βμΝ υζζΫΰκθ αδΝκδΝ πσλκδΝ βμΝεαζ θ κτζαμΝσ αθΝ κΝθί-κίΣΝ πθΝ
πσλπθΝ έθαδΝεαφΫέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέ ΣαΝπΫ αζαΝ βμΝεαζΫθ κυζαμΝ έθαδΝ υ δηαΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝ
πλκ γκτθΝ Ν αζΪ μΝ άΝ απκιβλαηΫθαΝ κΝ λταδΝ εαδΝ αΝ αυηαλδεΪΝ άΝ ΰδαΝ θαΝ κγ έΝ
εδ λδθππάΝ απσξλπ βΝ εαδΝ ΪλπηαΝ Ν εκυζκτλδα,Ν ίκτ υλκ,Ν υλδΪ,Ν πμΝ υπκεα Ϊ α κΝ
κυΝ αφλΪθέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΟΝ υθ υα ησμΝ πυλδ έκυΝ εαδΝ βμΝ πλκ α υ δεάμΝ
ίζΫθθαμΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ κΝ φυ σ,Ν βΝ δεαθσ β ΪΝ βμΝ θαΝ ελα ΪΝ κθΝ ίζα σΝ εαδΝ αΝ φτζζαΝ
βμΝξυηυ βΝπαλΪΝ δμΝ δαφκλΫμΝγ ληκελα έαμ,Νεαγδ ΪΝ βθΝεαζΫθ κυζαΝ κΝεαζτ λκΝ
ίσ αθκΝΰδαΝ δμΝπζβΰΫμΝ κυΝ Ϋληα κμ,Ν κπδεΪΝ ληα δεΪΝπλκίζάηα α,ΝΰδαΝ βθΝέα βΝ πθΝ
κπκέπθΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαπζΪ δΝ εαδθκτλΰδκυμΝ δ κτμέΝ Κα ΪζζβζβΝ Ν
ΰεατηα α,Ν εαΫηα α,Ν λ γδ ηκτμΝ κυΝ Ϋληα κμέΝ υ σΝ ιβΰ έΝ βθΝ υλτ α βΝ ξλά βΝ
βμΝ αΝ εαζζυθ δεΪ,Ν εαγυμΝ δα βλ έΝ κυμΝ ευ αλδεκτμΝ ξυηκτμ,Ν έθ δΝ ζα δεσ β αΝ
κΝ ΫληαΝ Χπλκρσθ αΝ ΰδαΝ λαΰΪ μ,Ν αθ δλλυ δ δεΪΨ,Ν αζζΪΝ αεσηβΝ εαδΝ αΝ ηαζζδΪέΝ
πδπζΫκθ,ΝκδΝπβε έθ μΝπκυΝυπΪλξκυθΝ αΝφτζζαΝ βθΝεαγδ κτθΝ θυ α δεσΝπαλΪΰκθ αέΝ
Υλά δηβΝ έθαδΝ πέ βμΝεαδΝ γ λαπ έαΝεδλ υθΝΰδΥΝαυ σΝεαδΝπ λδΫξ αδΝ Νπλκρσθ αΝΰδαΝ
ηα ΪαέΝ έθαδΝξκζαδλ δεσ,Ναπκ ζ ηα δεσΝ ηηβθαΰπΰσ,Ν πα ηκζυ δεσ,Ναθ δπυλ δεσΝ
εαδΝ αθ δ ιαθγβηα δεσέΝ πέ βμΝ Ϋξ δΝ θαλεπ δεάΝ τθαηβΝ θυΝ Ϋξ δΝ κγ έΝ η Ν πδ υξέαΝ
εα ΪΝ πθΝ δζζέΰΰπθ,Ν πθΝ δαζ δπσθ πθΝ πυλ υθΝ εαδΝ εα ΪΝ βμΝ ξζυλπ βμέΝ πδπζΫκθΝ
έθαδΝ φδ λπ δεσ,Ναθ δ βπ δεσ,Ν απκ ζ ηα δεσΝ ΰδαΝ δμΝ κηα έ δ μ,Ν αΝ δηπάηα αΝ
βμΝ φάεαμΝεαδΝ πθΝη ζδ υθ,Ναθ δ η δεσΝεαδΝεα ΪΝ δμΝαλγλέ δ αμέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝπκυΝ
π λδΫξκυθΝ ξκζβ λέθβΝ έθαδΝ εαγαλ δεΪ,Ν φδ λπ δεΪ,Ν κθπ δεΪ,Ν πα ηκζυ δεΪ,Ν
ηηβθαΰπΰΪΝεαδΝεα ΪΝ κυΝέε λκυέΝ
ΰΨΝΆζζ μΝξλά δμέ Καζζππδ δεά,Ν κΝ υθαθ Ϊη ΝπκζτΝ υξθΪΝ ΝεάπκυμΝάΝ
ί λΪθ μΝ ζσΰπΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ βμΝ αθγκφκλέαμΝ πκυΝ ι εδθΪΝ απσΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ ξ δηυθαΝ
εαδΝ ζ δυθ δΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝΪθκδιβμέ
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βζέΚ Ρ

ΜΟ

Λ πέ δκΝ κΝάη λκ
ΟδεκΰΫθ δαΝψrassicaceaeΝΝΧΚλαηίκ δ υθΨΝ
ΓΫθκμ Lepidium
έ κμ sativum
ΰΰζδεσ σθκηα : Garden cress
KκδθάΝκθκηα έαΝμΝΚΪλ αηκ,ΝΚαλ αητ α,ΝΚαλ αηκτλα,ΝΜαυλκηυλπ δΪ
Ι κλέαΝ ΣκΝ εΪλ αηκΝ αΰαπάγβε Ν εαδΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν απσΝ δΪφκλκυμΝ αλξαέκυμΝ
πκζδ δ ηκτμΝεαδΝΰδαΝ δΪφκλ μΝξλά δμέΝ βθΝαλξαέαΝ έΰυπ κΝ κΝξλβ δηκπκδκτ αθΝΰδαΝ
βΝ βηδκυλΰέαΝ εαζζυθ δευθΝ εαδΝ αλπηΪ πθΝ εαδΝ κΝ ηα κτ αθΝ ΰδαΝ θαΝ εαγαλέ κυθΝ αΝ
σθ δαΝ κυμέΝ  βθΝ αλξαέαΝ Ιθ έα,Ν απκ ζκτ Ν φΪληαεκΝ ΰδαΝ ληα δεΫμΝ παγά δμ,Ν
πλκίζάηα αΝπαξυ αλεέαμΝεαδΝκτλβ βμέΝΟδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝ κΝξλβ δηκπκδκτ αθΝπμΝ
φΪληαεκ,Ν βΝηαΰ δλδεάΝαζζΪΝεαδΝ βθΝπαλα ε υάΝαλπηΪ πθέ

Χφπ έstone.underwoodgardens.com)
Π λδΰλαφάΝ: ΤπΪλξκυθΝαλε ΪΝ έ βΝεΪλ αηκυέΝΣαΝπδκΝ βηαθ δεΪΝ έθαδμΝαΨΝΚκδθσΝ
εΪλ αηκ ΰθπ σΝεαδΝπμΝεΪλ αηκΝ βμΝΟλζ Ϊθβμ,Ν πδ βηκθδεάΝκθκηα έαΝ Λ πέ δκΝ κΝ
άη λκ (Lepidium sativumΨέΝ Μκθκ ΫμΝ εαδΝ πκυ μΝ φυ σΝη Ν εα αΰπΰάΝ απσΝ βθΝ έα,
αθαπ τ
αδΝ ιαδλ δεΪΝΰλάΰκλαέΝίΨΝΝ λκεΪλ αηκέ ξ δΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝκθκηα έαΝ
Να κτλ δκΝ κΝ φαληαε υ δεσ (Nasturtium officinaleΨέΝ Πκζυ ΫμΝ πκυ μΝ φυ σΝ η Ν
ίζα κτμΝπκυΝΫλπκυθέΝ Νεα αΰπΰάΝ κυΝ έθαδΝαπσΝ βθΝ υλυπβ εαδΝ άη λαΝίλέ ε αδΝ
Ν πκζζΫμΝ π λδκξΫμΝ βμΝ ΰβμΝ εκθ ΪΝ Ν ζέηθ μ,Ν λυΪεδαΝ πκ αηκτμΝ εαδΝ ξαλΪ λ μέΝ ΧμΝ
φλΫ εκΝ λυΰ αδΝ Ν δΪφκλ μΝ αζΪ μΝ θυΝ ίλΪα αδΝ εαδΝ λυΰ αδΝ πμΝ ζαξαθδεσ,Ν Ν
κτπ μΝ εέζέπέΝ ΰΨΝ ΠδελκεΪλ αηκ άΝ εΪλ αηκΝ πθΝ ζδία δυθέΝ ΥαηβζάΝ πσαΝ η Ν ζ υεΪΝ άΝ
λκαΝ ΪθγβέΝ λέ ε αδΝ Ν π λδκξΫμΝ κυΝ ίσλ δκυΝ βηδ φαδλέκυΝ βμΝ ΰβμέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ
έθαδΝ αλευ βΝ εαδΝ ΫξκυθΝ πδελάΝ ΰ τ βέΝ ΣκΝ τοκμΝ κυΝ ηπκλ έΝ θαΝ φ Ϊ δ ηΫξλδΝ εαδΝ
60cm.,Ν ΪθΝ θΝ κΝηααΫοκυη έΝΌ αθΝπλδηΪ δΝ κΝεΪλ αηκΝίΰΪα δΝζ υεΪΝΪθγβΝεαδΝΫξ δΝ
ηαελδΪΝ φτζζαΝ εκθ ΪΝ βΝ λέααΝ εαδΝ πδκΝ ηδελΪΝ εαγυμΝ αθ ίαέθκυη Ν βθ εκλυφάέΝ
Σκ εΪλ αηκ έθαδΝ ΫθαΝ ηκθκ ΫμΝ εαδΝ υθάγπμΝ αυ κφυΫμΝ φυ σ,Ν αζζΪΝ ηπκλκτη Ν η Ν
υεκζέαΝ θαΝ κΝ εαζζδ λΰά κυη Ν κθΝ εάπκΝ ηαμΝ άΝ Ν ΰζΪ λαέΝ ΣαΝ ΚΪλ αηκΝ έθαδΝ
λκπδεσΝ φυ σ,Ν ηκθκ ΫμΝ πκυ μΝ φυ σ,Ν αΰΰ δσ π ληκ,Ν δεσ υζκ,Ν αυ κφυΫμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ
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εαζζδ λΰκτη θκΝ ΝσζκΝ κθΝεσ ηκ,Νη Νξαλαε βλδ δεάΝκ ηά,Νζκΰξκ δ άΝζ έαΝφτζζαΝ
εαδΝ ζ υεΪΝ ηδελΪΝ ζκυζκτ δαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ φτκθ αδΝ εκθ ΪΝ βΝ ίΪ βΝ κυΝ εαδΝ ΫξκυθΝ
υθα άΝπδεΪθ δεβΝΰ τ βέΝΦ Ϊθ δΝ ΝτοκμΝ αΝβίΝη Ν30cm.
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμέΝ ΓδαΝ ηδαΝ ΰζΪ λαΝ γαΝ
ξλ δα έ ΝηδαΝπλΫααΝΧπ λέπκυΝηδ σΝΰλαηηΪλδκΨΝ πκλΪεδαέΝ Ν πκλΪΝΰέθ αδΝαπσΝ βθΝ
ΪθκδιβΝΫπμΝ κΝφγδθσππλκέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ ΣκΝ εΪλ αηκΝ έθαδ πκζτΝ τεκζκΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαέΝ
Μπκλ έΝ θαΝ υ κεδηά δΝ αεσηαΝ εαδΝ Ν ΰζΪ λα,Ν Ν ΫθαΝ βζδσζκυ κΝ βη έκ κΝ
παλΪγυλκ βμΝ εκυαέθαμΝ αμέ Υλ δΪα αδΝ ζαφλτΝ ξυηαΝ εαδΝ αλε σΝ θ λσέΝ ΟδΝ πσλκδΝ
κυΝ εΪλ αηκυΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ φυ υ κτθΝ πκζτΝ ίαγδΪΝ εαδΝ έθαδΝ εαζσΝ θαΝ ηπκυθΝ Ν
δλΫμΝη Ναπσ α βΝΰίcmέΝ υθΝη αιτΝ κυμέ Νεαζτ λβΝ πκξάΝΰδαΝθαΝ κθΝφυ Ϋο Ν
έθαδΝ βΝ αλξάΝ βμΝ ΪθκδιβμΝ εαδΝ ηπκλ έ Ν θαΝ αθαευεζυθ Ν βΝ πκλΪΝ εΪγ Ν βίΝ ηΫλ μ,Ν
ΪθΝ εκυλ τ Ν αΝ φλΫ εαΝ φτζζαΝ εαδΝ κΝ ξλβ δηκπκδ έ Ν αθΝ αζα δεσέΝ ΣαΝ πλυ αΝ
φυ ΪΝ γαΝ ηφαθδ κτθΝ Ν ΰίΝ ηΫλ μΝ π λέπκυΝ αθαζσΰπμΝ δμΝ υθγάε μΝ π λδίΪζζκθ κμέΝ
λαδυ Ν αΝ φυ ΪΝ Ν π λέπκυΝ ζcm. απσ α βΝ κΝ εαγΫθαΝ απσΝ κ δπζαθσΝ κυέ ΪθΝ
πδζΫι ΝθαΝ κΝαφά
ΝθαΝη ΰαζυ δ,Νηπκλ έ ΝθαΝαπκιβλΪθ Ν αΝΪθγβΝ κυ,ΝαζζΪΝ
εαδΝ θαΝ ηααΫο Ν κυμΝ πσλκυμΝ κυΝ ΰδαΝ η ζζκθ δεάΝ ξλά β. Υλ δΪα αδΝ θαΝ
κπκγ ά
Ν βΝ ΰζΪ λαΝ Ν ΫθαΝ εδ λσΝ ηΫλκμΝεαδΝ θαΝ φλκθ έα Ν υ
κΝ ξυηαΝ θαΝ
Ϋξ δΝ πΪθ αΝ υΰλα έαέ πέ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θα ο εΪα Ν αΝ φτζζαΝ κυΝ η Ν θ λσέ ΣκΝ
ΚΪλ αηκΝ θΝ αθ Ϋξ δΝ Ν ξαηβζΫμΝ γ ληκελα έ μέ ΣκΝ εΪλ αηκΝ θΝ έθαδΝ τ εκζκΝ θαΝ
εαζζδ λΰβγ έΝ αθΝφυ σ,Νξλ δΪα αδΝ εδ λσΝεαδΝυΰλσΝπ λδίΪζζκθ,ΝεαδΝηπκλκτη ΝθαΝ κΝ
π έλκυη Ν κΝπ λδίσζδΝάΝ κΝηπαζεσθδΝηαμ,ΝεαδΝθαΝΫξκυη Ν ξ σθΝσζκΝ κΝξλσθκέ
υ α δεΪΝ : ΣκΝ φυ σΝ π λδΫξ δΝ ΫθαΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ εαδΝ ΫθαΝ ΰζυεκ έ δκΝ Χ βΝ
ΰζυεκ λκπαδκζέθβΨΝπκυΝ ξβηα έα δ,Ντ λαΝαπσΝυ λσζυ β,Νδ κγ δκευαθδεσΝί θατζδκέΝ
εσηβ,Νπ λδΫξ δΝίδ αηέθβΝC εαδΝΪζα αΝΧδυ δκΝ έ βλκ εαδΝα ίΫ δκΨέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ φτκθ αδΝ εκθ ΪΝ βΝ ίΪ βΝ κυΝ εαδΝ ΫξκυθΝ
υθα άΝ πδεΪθ δεβΝ ΰ τ βΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
Ν αζΪ μΝ εαδΝ δΪφκλαΝ
ΰαλθδλέ ηα αέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝηαΰ δλδεάΝ υξθΪΝφλΫ εκΝαζζΪΝεαδΝαπκιβλαηΫθκέΝ
Μπκλ έΝ θαΝ εα αθαζπγ έΝ πμΝ αφΫοβηαΝ εαδΝ πλκ έγ αδΝ αλε ΪΝ υξθΪΝ Ν ΪδέΝ ΣκΝ
πδπ λΪ κΝ φλΫ εκΝ εΪλ αηκΝ έθαδΝ βΝ δεάΝ ηαμΝ ε κξάΝ κυΝ ΰαζζδεκτΝ cresson,Ν θυΝ αΝ
φα κζΪεδαΝ κυΝαλπηα δεκτΝεαλ ΪηπηκυΝαθάεκυθΝ Ν ζ έπμΝ δαφκλ δεσΝφυ σΝ βμΝ
ΆππΝ θα κζάμέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΣκΝ εΪλ αηκΝ έθαδΝ πζκτ δκΝ
Ν ίδ αηέθβΝ ω,Ν
απκ κιδθπ δεσ,Ναθγ ζηδθγδεσΝεαδΝ δκυλβ δεσΝίσ αθκ,Νεα απλαήθ δΝ κυμΝλ υηα δεκτμΝ
πσθκυμ,Ν θυΝίκβγΪΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝεα αλλκάμέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝαεσηβΝΰδαΝ βΝ
γ λαπ έαΝ κυΝ δαίά β,Ν πμΝ εαγαλδ δεσΝ κυΝ αέηα κμΝ εαδΝ κθυθ δΝ κΝ υευ δέΝ Μπκλ έΝ
θαΝξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βΝφυ υ βΝ υ π οέαΝεαδΝ βθΝαθαεκτφδ βΝ πθΝεκζδευθΝπσθπθέΝ
δ ΰ έλ δΝ βθΝ σλ ιβΝ εαδΝ αυιΪθ δΝ βΝ λκάΝ δΫζκυέΝ υξθΪΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ αθΝ Ϊφυ κΝ
σ αθΝξκλβΰκτθ αδΝεαγαλ δεΪέΝ ξ δΝγ ληαθ δεάΝ λΪ βΝεαδΝβλ η έέΝ κβγΪ δΝ βθΝπΫοβΝ
πθΝ ΰαζαε κεκηδευθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ η δυθ δΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ ίζΫθθαμΝ η ΪΝ απσΝ βθΝ
εα αθΪζπ άΝ κυμέΝ πέ βμΝ η δυθ δΝ βθΝ απσ κηβΝ πέ λα βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ εαφΫμΝ κΝ
θ υλδεσΝ τ βηα,Ν έθαδΝ Ϊλδ κΝ κλ ε δεσΝ εαδΝ ίκβγΪΝ βθΝ η έπ βΝ πθΝ φαεέ πθΝ εαδΝ
πθΝπαθΪ πθΝ κυΝ Ϋληα κμέΝ λ υθβ ΫμΝ δαπέ π αθΝσ δΝ βΝ εαγβη λδθάΝεα αθΪζπ βΝ
εΪλ αηκυΝέ πμΝθαΝΫξ δΝαθ δεαλεδθδεάΝ λΪ β,Ν π δ άΝφαέθ αδΝππμΝπαλ ηίαέθ δΝ βθΝ
λκφκ κ έαΝ πθΝ σΰεπθΝ η Ν αέηαΝ εαδΝ κιυΰσθκέΝ υΰε ελδηΫθαΝ δ δεκέΝ απσΝ κΝ
Παθ πδ άηδκΝ κυΝ SouthamptonΝ δαπέ π αθΝ σ δΝ ΫθαΝ υ α δεσΝ κυΝ εΪλ αηκυΝ
Χ ε έθκΝπκυΝ κυΝ έθ δΝ βθΝπδπ λΪ βΝΰ τ βΨΝηπζκεΪλ δΝηδαΝπλπ θβΝπκυΝ έθαδΝαπ δεάμΝ
βηα έαμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝεαλεδθδευθΝευ ΪλπθΝΰδα έΝξπλέμΝαυ άΝ βθΝπλπ θβΝ
αΝεαλεδθδεΪΝετ αλαΝφαέθ αδΝππμΝ θΝαθαπ τ κθ αδέΝ βθΝΫλ υθΪΝ κυμΝΫ δθαθΝ Ν
γ ζκθ ΫμΝκίΝΰλαηηΪλδαΝεΪλ αηκυΝ βθΝβηΫλαΝΧπ λέπκυΝηδαΝεκτπαΨΝεαδΝσ αθΝΫπαδλθαθΝ
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αέηαΝ αλΰσ λαΝ απσΝ αυ κτμ,Ν δαπέ πθαθΝ σ δΝ βΝ εα αθΪζπ βΝ βμΝ αζΪ αμΝ αθΫίαα Ν
ηΫ αΝ Ν ηέαΝ υλαΝ γ αηα δεΪΝ αΝ πέπ αΝ πθΝ φυ δκζκΰδευθΝ αθ δεαλεδθδευθΝ ηκλέπθΝ
κυΝκλΰαθδ ηκτΝ κυμέΝΣκΝ υ α δεσΝπκυΝπαέα δΝ κΝλσζκΝ«εζ δ έ»Νφαέθ αδΝππμΝ έθαδΝ
ηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝδ κγ δκευαθΪ βΝΧβΝPϋITωΨέΝ υ άΝβΝαθ δζαηίΪθ αδΝεα ΪΝεΪπκδκθΝ
λσπκΝ βθΝαθΪΰεβΝ πθΝεαλεδθδευθΝευ ΪλπθΝΰδαΝαέηαΝεαδΝκιυΰσθκΝεαδΝ δαεσπ δΝ βΝ
δα δεα έα,ΝεΪθκθ ΪμΝ αΝ λσπκθΝ δθΪΝθαΝζδηκε κθκτθέ

βηέΚΟΡΙ Ν ΡΟ

Κκλέαθ λκΝ κΝ υ δηκ
ΟδεκΰΫθ δαΝUmbelliferae Χεδα κφσλαΨΝ
ΓΫθκμ Coriandrum
έ κμ sativum
ΰΰζδεσ σθκηα : Coriander
KκδθάΝκθκηα έαΝμΝΚσζδαθ λκ,ΝΚκλέαθ λκ,ΝΚκυ ίαλΪμ
Ι κλέαΝ ΟΝ εκλέαθ λκμΝ εαζζδ λΰκτθ αθΝ απσΝ κΝ ΰίίίπέΥέΝ εαδΝ εα Ϊΰ αδΝ απσΝ βθΝ
αθα κζδεάΝ Μ σΰ δκέΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ δ δεκτμ,Ν κΝ εσζδαθ λκμΝ ηπκλ έΝ εαδΝ θαΝ
απαθ Ϊ αδΝΰτλπΝ κΝηίίίΝπέΥέΝπσλκδΝεσζδαθ λκυΝίλΫγβεαθΝεαδΝ Ν ΪφκυμΝ βμΝβΰβμΝ
υθα έαμΝ πθΝ δΰυπ έπθΝΧΰίκη-λζηΝπέΥέΨέ

(φπ έagroepidotiseis.blogspot.gr)
Π λδΰλαφάΝ: ΣκΝΰΫθκμΝωoriandrumΝπ λδζαηίΪθ δΝεαζζδ λΰκτη θαΝφυ ΪΝC.sativum
εαδΝαυ κφυάΝ έ βΝ κυΝC.tordyliumέΝΟΝεκλέαθ λκμΝ έθαδΝηκθκ άμΝπσαΝη ΝΫθ κθβΝκ ηάέΝ
ΣβθΝ π λέκ κΝ βμΝ Ϊθγβ βμΝ αΝ φυ ΪΝ ηπκλκτθΝ θαΝ φ Ϊ κυθΝ Ν τοκμΝ βί-ΰζίcmέΝ ΟΝ
ίζα σμΝ έθαδΝσλγδκμΝη ΝξλυηαΝπλΪ δθκΝ θυΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝΪθγβ βμΝΰέθ αδΝίδκζ έΝ
άΝ εαδΝ εσεεδθκέΝ ΟΝ ίζα σμΝ πθΝ υλδηπθΝ φυ υθΝ έθαδΝ εκτφδκμ,Ν θυΝ βΝ δΪη λκμΝ κυΝ
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ίζα κτΝ βΝίΪ βΝ βμΝλέααμΝ έθαδΝπΪθπΝαπσΝβcmέΝΦτζζαΝ τθγ αΝεα ’Ν θαζζαΰά,Νη Ν
λέαΝ φυζζΪλδαΝ ΫζζκίαΝ άΝ εαδΝ π λδ σ λκυμΝ κ κθ π κτμΝ ζκίκτμέΝ ΣαΝ φτζζαΝ βθΝ
π λέκ κΝ βμΝΪθγβ βμΝΰέθκθ αδΝίδκζ έΝάΝεαδΝεσεεδθαέΝ Ν αιδαθγέαΝ έθαδΝΫθαΝ τθγ κΝ
εδΪ δκΝΧumbelΨέΝΣα ΪθγβΝΫξκυθΝηΝπΫ αζα,Νξλυηα κμΝλκαΝάΝη λδεΫμΝφκλΫμΝζ υεσέΝΟΝ
εαλπσμΝ έθαδΝ φαδλδεσμΝάΝκίΪζΝη Ν δΪη λκΝπΪθπΝαπσΝθmmέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : θαπ τ
αδΝ Ν εζέηα αΝ τελα αΝ ΪζζαΝ εαδΝ
βπ δλπ δεΪέΝ Ν εαζζδΫλΰ δαΝ κυΝ εκλέαθ λκυΝ θΝ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
ηΫλαμέΝ Πλκ δηΪΝ ΪφβΝ ΰσθδηα,Ν θυΝ βθΝ πλυ βΝ π λέκ κΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ απαδ έΝ
δεαθκπκδβ δεάΝπκ σ β αΝυΰλα έαμ,Νη ΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝίζα κτΝσηπμΝ έθαδΝπκζτΝ
αθγ ε δεάΝ βθΝ ιβλα έαΝ εαδΝ γ πλ έ αδΝ ιβλδεάΝ εαζζδΫλΰ δαέΝ ΤοβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ
εαδΝβζδκφΪθ δαΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝαθγκφκλέαμΝαυιΪθκυθΝ βθΝπ λδ ε δεσ β αΝ ΝαδγΫλδκΝ
ΫζαδκέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ πσλκμΝΠκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πσλκΝη Ναπ υγ έαμΝ πκλΪΝ κΝ
ξπλΪφδέΝΟδΝ απκ Ϊ δμΝ φτ υ βμΝηί-80 cmΝ η αιτΝ πθΝΰλαηηυθΝεαδΝι-10cmΝ πΪθπΝ
βΝ ΰλαηηάέΝ πκηΫθπμΝ απαδ κτθ αδΝ απσΝ γίίgΝ Χηδελσεαλπ μΨΝ ΫπμΝ εαδΝ βkg
Χη ΰαζσεαλπ μΨΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ίΪλκμΝ πθΝ εαλπυθέΝ πΫλθκθ αδΝ απσΝ ηΫ αΝ
Φ ίλκυαλέκυΝ ΫπμΝ ηΫ αΝ Μαλ έκυέΝ  Ν γ ληκελα έαΝ ΰη-ΰι°ωΝ αΝ φυ ΪΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
φυ λυ κυθΝηΫ αΝ ΝβΝί κηΪ μέΝ
υΰεκηδ άΝ μ ΣαΝ φυ ΪΝ υζζΫΰκθ αδ ΰΝ ί κηΪ αΝ πλδθΝ βθΝ πζάλβΝ πλέηαθ βΝ εαδΝ
αφάθκθ αδΝ κΝ ξπλΪφδΝ θαΝ ι λαγκτθΝ Χΰδα έΝ κδΝ εαλπκέΝ θΝ πλδηΪακυθΝ αυ σξλκθαΨέΝ
υθάγπμΝ βΝ υΰεκηδ άΝ ΰέθ αδΝ ΙκτθδκέΝ Ν ηΫΰδ β απσ κ βΝ Ν εαλπσΝ φ Ϊθ δΝ αΝ
300kgή λέ,Ν θυΝ βΝ ηΫ βΝ απσ κ βΝ ευηαέθ αδΝ ΰηί-200kgή λέΝ ΟδΝ εαλπκέΝ
απκγβε τκθ αδΝσ αθΝβΝυΰλα έαΝίλέ ε αδΝπ λέπκυΝ κΝλΣέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμ υθάγπμΝβΝαπσ κ βΝ βμΝεαζζδΫλΰ δαμΝαυιΪθ αδΝη Ν
βθΝπλκ γάεβΝΡΝεαδΝΚ,Ν θυΝ κΝΝΝ θΝα ε έΝδ δαέ λβΝ πέ λα βΝ βθΝαπσ κ βέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ : ΟΝ εκλέαθ λκμΝ θΝ παλκυ δΪα δΝ υαδ γβ έαΝ Ν ξγλκτμΝ εαδΝ
α γΫθ δ μέ
υ α δεΪΝ : ΟδΝ πσλκδΝ π λδΫξκυθΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ κΝ ζδθαασζΝ πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ
ηδαΝ ζδθαασζβ,Ν βθΝ εκλδαθ λσζβ,Ν Ν πκ σ β αΝ θί-ιίΣ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰ λαθδσζβ,Ν
ίκλθ σζβΝεαδΝ λπΫθδαέ ΣκΝφυ σΝπ λδΫξ δΝαθσλΰαθ μΝκυ έ μ,ΝΪηυζκΝεαδΝζδπέ δαέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέ ΟδΝ λυφ λκέΝίζα κέΝ κυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαλ υηα δεΪΝ Ν
αζΪ μΝ εαδΝ φαΰβ ΪΝ εαδΝ κδΝ ζαφλΪΝ αλπηα δεκέΝ κυΝ πσλκδΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ
παλα κ δαεσΝ ηπαξαλδεσέΝ  βθΝ ΪππΝ αθα κζάΝ εαδΝ
βθΝ ε θ λδεάΝ η λδεάΝ
ξλβ δηκπκδκτθΝ κΝ ιβλσΝ πδπ λΪ κΝ φλΫ εκΝ φυ σΝ σππμΝ η έμΝ κθΝ ηαδθ αθσέΝ ΣαΝ φτζζαΝ
κυΝεκλέαθ λκυΝζσΰπΝ βμΝ δαφκλ δεάμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝεαλπκτμΝεαδΝ βμΝδ δαέ λβμΝ
κ ηάμΝ κυμΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αθΝεαλτε υηαΝ ΝπκδεδζέαΝπδΪ πθΝΧ κτπ μ,Ν αζΪ μ,Ν
θ λΫ δΰεΨέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΣκΝ « Ϊδ»Ν πθΝ ιβλυθΝ πσλπθΝ κυΝ εκλέαθ λκυΝ Ϋξ δΝ
φδ λπ δεάΝ λΪ βΝεαδΝ έθαδΝαθαεκυφδ δεσΝΰδαΝ κΝίάξα,Ν βθΝεα αλλκάΝεαδΝ κθΝυοβζσΝ
πυλ σέΝ ξ δΝ δκυλβ δεΫμΝ εαδΝ απκ κιδθπ δεΫμΝ δ δσ β μΝ εαδΝ κδΝ εαλπκέΝ κυΝ έθαδΝ
ξπθ υ δεκέ,Ν πα ηκζυ δεκέΝεαδΝαθ δφυ β δεκέΝΧαπκίΪζζκυθΝ αΝαΫλδαΝαπσΝ βθΝεκδζδΪΨέΝ
ΣΫζκμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ δμΝ παγά δμΝ πθΝ θ Ϋλπθ,Ν εα ΪΝ βμΝ υ λέαμΝ εαδΝ βμΝ
ε φαζαζΰέαμέ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέ ΣαΝ αδγΫλδαΝ ΫζαδαΝ κυΝ εκλέαθ λκυΝ ΰδαΝ κθΝ
αλπηα δ ησΝπλκρσθ πθΝ βμΝίδκηβξαθέαμΝ λκφέηπθΝεαδΝ βθΝ αππθκπκδέαέΝ ΝαλξδεάΝ
ξλά βΝ κυΝ βΝίδκηβξαθέαΝ λκφέηπθΝά αθΝ αΝζδεΫλ,Ν βΝεσζαΝεαδΝ δμΝ κεκζΪ μέ
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βθέΚ ΠΠ Ρ

ΚΪππαλδμΝβΝαΰεαγπ ά
ΟδεκΰΫθ δαΝCapparaceae (Καππαλδ έ μΨ
ΓΫθκμ Capparis
έ κμ spinosa
ΰΰζδεσ σθκηα : Caper bush, flinders rose
KκδθάΝκθκηα έαΝ: ΚΪππαλβ
Ι κλέαΝμ ΝεΪππαλβΝά αθΝΰθπ άΝαπσΝ βθΝαλξαδσ β αΝεαδΝ λπΰσ αθΝ Ν αζΪ μΝ
εαδΝ Ϊζ μΝπμΝκλ ε δεσΝσππμΝεαδΝ άη λαέΝΟΝ δκ εκυλέ βμΝ υθδ κτ Ν βΝλέααΝεαδΝ
αΝφτζζαΝ βμΝΰδαΝ κΝπλάιδηκέ

(φπ .www.blogs.sch.gr)
Π λδΰλαφάΝ : ΥαηβζσμΝ πκζυ άμΝ γΪηθκμΝ πκυΝ φυ λυθ δΝ Ν ΪΰκθαΝ π δθΪΝ Ϊφβ,Ν
ευλέπμΝ παλαγαζζΪ δαέΝ ξ δΝ πδφαθ δαεΫμΝ λέα μΝ εαδΝ φτζζαΝ πκ δ ά,Ν εαλ δκ δ ά,Ν ζέΰκΝ
αλευ β,Ν η Ν υκΝ παλΪφυζζαΝ αΰεδ λκ δ άΝ αΰεαγπ ΪΝ βΝ ίΪ βΝ κυμέΝ θγέα δΝ απσΝ
βθΝ ΜΪδκΝ ΫπμΝ κθΝ τΰκυ κΝ εαδΝ αΝ ΪθγβΝ βμΝ έθαδΝ η ΰΪζα,Ν ηκθαξδεΪ,Ν ζ υεΪ,Ν η Ν
Ϋ λαΝπΫ αζαΝεαδΝπκζζκτμΝ άηκθ μΝηαελ έμΝεαδΝζ π κτμ,Νη Ναπσξλπ βΝδυ βΝ βθΝ
ΪελβΝ κυμέΝΟδΝεαλπκέΝ βμΝ έθαδΝπκ δ έμΝάΝ φαδλδεκέ,Νπκζτ π ληκδέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Ν εΪππαλβΝ θΝ αθαπ τ
αδΝ Ν ΪφβΝ πκζτΝ
αλΰδζυ βΝ ά αηηυ βέΝ Πλκ δηΪΝ ΪφβΝ ηΫ βμΝ τ α βμ,Ν εαζΪΝ απκ λαΰΰδαση θαΝ
α ί υ β,Ν ξαζδευ βέΝ Μπκλ έΝ θα αθαπ υξγ έΝ εαδΝ Ν φ πξΪΝ ΪφβέΝ υ κεδη έΝ Ν
π λδκξΫμΝη ΝάπδκΝξ δηυθαέΝΣβΝ υθαθ κτη ΝαπσΝπαλαγαζΪ δ μΝΫπμΝεαδΝ Νυοση λκΝ
900m. θΝφυ Ϋο Ν βθΝεΪπαλβΝ ΝΰζΪ λα,Ν αΝπλυ αΝβίΝη Νγίcm. κυΝξυηα κμΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ αλΰδζυ μ,Ν π λυ μ,Ν Ϋ αφκμ,Ν πΪλαΝ πκζτΝ απα λαΰΰδαση θκέΝ
Μπκλ έ Ν θαΝ αθαεα Ϋο Ν αυ άΝ βθΝ πΪθπΝ λυ βΝ η Ν ζέΰκΝ κλΰαθδεσΝ ζέπα ηα,Ν πέξέΝ
εκηπσ έΝ Ν πση θβΝ λυ β,Νηπκλ έΝθαΝπ λδΫξ δΝξυηαΝάΝεκηπσ έ θΝφυ Ϋο Ν βθΝ
εΪπαλβΝ κθΝεάπκ,Ν σ ,Ν Ναθ έγ βΝη Νσ δΝγΫζκυθΝ αΝζαξαθδεΪΝεαδΝεβπ υ δεΪ,ΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ πδζΫι Ν ΫθαΝ ηΫλκμΝ η Ν αλΰδζυ μ,Ν π λυ μΝ Ϋ αφκμ,Ν πκζτΝ εαζΪΝ
απκ λαΰΰδαση θκΝ πκυΝ κΝ ίζΫπ δΝ κΝ άζδκμΝ σζβΝ βθΝ βηΫλαέΝ Ν εΪπαλβΝ πλΫπ δΝ θαΝ
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ίλέ ε αδΝ ΝΫθαΝηΫλκμΝσπκυΝγαΝ βθΝίζΫπ δΝκΝάζδκμΝσζ μΝ δμΝυλ μέΝ ΝεΪπαλβΝαθ Ϋξ δΝ
Νγ ληκελα έ μΝπΪθπΝαπσΝζί°ωέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Ν εΪππαλβΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ βΝ η Ν ησ ξ υηαέΝ
Παλσ δΝ βΝ εΪππαλβΝ φυ λυθ δΝ ε έΝ πκυΝ θΝ βθΝ π λδηΫθ δμ,Ν κδΝ τκΝ λσπκδΝ
πκζζαπζα δα ηκτΝ βθΝ πλΪιβΝ ΫξκυθΝ πκζζΫμΝ υ εκζέ μέΝ ΟδΝ πσλκδΝ βμΝ εΪππαλβμΝ
ΫξκυθΝηδαΝ ιπ λδεάΝφζκτ αΝπκυΝ έθαδΝπκζτΝ τ εκζκΝθαΝ δαπ λα έΝαπσΝ κΝθ λσΝΰδαΝ
θαΝ ίζα ά δΝ κΝ ΫηίλυκέΝ εσηβΝ εδΝ σ αθΝ ίζα ά δΝ κΝ πσλκμΝ εαδΝ ίΰ δΝ κΝ φυ σΝ
ίΪακθ αμΝ αΝ βΝ ζδεάΝγΫ βΝαθαηΫθκυη Ν υθάγπμΝ αΝ Ϋ λαΝφυ ΪΝθαΝ πδαά δΝ κΝ
ΫθαέΝΟΝπκζζαπζα δα ησμΝη Νίζα σ πκυΝπαέλθκυη ΝαπσΝ κΝφυ σΝΫξ δΝεδΝαυ σμΝπκζτΝ
ζέΰ μΝ πδγαθσ β μΝ θαΝ έθαδΝ πδ υξάμΝ αεσηβΝ εδΝ αθΝ φαθ έΝ σ δΝ αλξδεΪΝ Ϋξ δΝ πδΪ δέ ΘαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά
Ν φλΫ εκυμΝ πσλκυμΝ εΪπαλβμέΝ ΣκΝ πκ κ σΝ φυ λυ β αμΝ
κυμΝ φλΫ εκυμΝ πσλκυμΝ αΰΰέα δΝ κΝ ληΣέΝ ΟδΝ πσλκδΝ εΪπαλβμΝ πκυΝ έθαδΝ ΫθαΝ ξλσθκΝ
παζαδκέΝ ΫξκυθΝ πκ κ σΝ φυ λυ β αμΝ ιηΣΝ η Ν κίΣέ θΝ κδΝ πσλκδΝ θΝ έθαδΝ φλΫ εκδΝ
σ ΝαΨΝΟΝ πσλκμ,Νεαγαλέα αδ,Ν κπκγ έ αδΝ ΝΘ δδεσΝΟιτΝΧλκΣΨΝΰδαΝΰηΝζ π Ϊ,Νη ΪΝ
πζΫθ αδΝ ΝΪφγκθκΝθ λσΝεαδΝη ΪΝηπαέθ δΝ Ν δΪζυηαΝΰδίί λ ζέθβμΝΰδαΝηδαΝυλα,ΝίΨΝ
ΓδαΝ θαΝ φυ λυ κυθΝ κδΝ πσλκδΝ ηκυ ε τκθ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ βζπλκΝ Ν θ λσΝ γ ληκελα έαμΝ
ζί°ωΝ εαδΝ η ΪΝ κπκγ κτθ αδΝ κΝ ουΰ έκΝ ΰδαΝ βΝ ηάθ μΝ υζδΰηΫθκδΝ η Ν ίλ ΰηΫθκΝ
τφα ηαέΝΠλδθΝ παλγκτθΝ παθα κπκγ κτθ αδΝ Νθ λσΝΰδαΝΰβΝυλ μέΝ Μ Νηκ ξ τηα αΝ
γ πλ έ αδΝ κΝ εαζτ λκμΝ λσπκμΝ πκζζαπζα δα ηκτέΝ αθΝ ηκ ξ τηα αΝ πδζΫΰκυη Ν
ξκθ λΪΝεζα δΪ,ΝπΪξκυμΝΰ,ηΝ εέΝεαδΝΪθπ,ΝπκυΝεσίκθ αδΝ ΫζκμΝφγδθκπυλκυΝΫπμΝ κΝ ΫζκμΝ
κυΝ ξ δηυθαΝ εαδΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ κπκγ κτθ αδΝ ΰδαΝ λδακίκζέαέΝ Ρδακίκζ έΝ π λέπκυΝ κΝ
ζίΣέΝ Μ Ν βΝ ξλά βΝ κληκθυθΝ λδακίκζέαμΝ κΝ πκ κ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ φγΪ δΝ κΝ ιίΣέΝ
Παέλθκθ αδΝ ηκ ξ τηα αΝ εα ΪΝ ΙκτζδκέΝ Ν πκξάΝ φτ υ βμΝ βμΝ εΪππαλβμΝ έθαδΝ βΝ
π λέκ κμΝ Φ ίλκυαλέκυ-Μα κυέΝ ΟδΝ απκ Ϊ δμΝ φτ υ βμΝ έθαδΝ β mΝ η αιτΝ πθΝ
ΰλαηηυθΝεαδΝΰ-1,5mΝ αΝφυ ΪΝπΪθπΝ βΝΰλαηηάέ
υΰεκηδ άΝ μ ΟΝ γΪηθκμΝ αλξέα δΝ θαΝ παλΪΰ δΝ αΝ ηπκυηπκτεδαΝ κυΝ ζκυζκυ δκτΝ
ΧεΪπαλβΨΝ εα ΪΝ κΝ λέ κΝ Ϋ κμΝ βμΝ φτ υ βμέΝ υθάγπμ, αΝ ηδελΪΝ ηπκυηπκτεδαΝ
πδζΫΰκθ αδΝ εαδΝ υζζΫΰκθ αδΝ η Ν κΝ ξΫλδ,Ν δμΝ πλυ μΝ πλπδθΫμΝ υλ μΝ βμΝ βηΫλαμέΝ Ν
εΪππαλβΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ ΰδαΝ αΝ ηπκυηπκτεδαΝ πθΝ αθγΫπθΝ βμ,Ν αΝ κπκέαΝ υζζΫΰκθ αδΝ
σ αθΝ ΫξκυθΝ ηΫΰ γκμΝ απσΝ ι-15mmέΝ ΟδΝ ίζα κέΝ βμΝ εΪππαλβμΝ Ν υζζΫΰκθ αδΝ κθΝ
πλυ κέΝ Ν εΪππαλβΝ φγΪθ δΝ βθΝ πζάλβΝ παλαΰπΰάΝ βμΝ κθΝ λέ κΝ ξλσθκέΝ ΣκΝ ηΪα ηαΝ
πθΝ ίζα υθΝ ι εδθΪ δΝ απσΝ αλξΫμΝ πλδζέκυΝ ΫπμΝ εαδΝ ΫζκμΝ Μα κυ,Ν θυΝ κυΝ εαλπκτΝ
αλξέα δΝ απσΝ κΝΜΪδκΝεαδΝ δαλε έΝηΫξλδΝ κθΝ τΰκυ κέΝΓέθκθ αδΝλ-ΰβΝ υζζκΰΫμή8-12
ηΫλ μέΝΚαζσΝ έθαδΝκδΝεΪπαλ μΝθαΝ υζζΫΰκθ αδΝεαγβη λδθΪ,Ν κηΫθκυΝσ δΝκδΝθ υ λκδΝ
κφγαζηκέΝαθγΫπθΝΧηΫΰ γκμΝπ λέπκυΝσ κΝ πθΝηπδα ζδυθΨΝΫξκυθΝεαζτ λβΝπκδσ β αέΝΟδΝ
εΪπαλ μΝαιδκζκΰκτθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝπσ κΝηδελσΝ έθαδΝ κΝηΫΰ γσμΝ κυμέΝΟδΝ λυφ λκέΝ
ίζα κέΝ βμΝ εΪππαλβμ,Ν κδΝ αθυλδηκδΝ κφγαζηκέΝ εαδΝ κδΝ εαλπκέΝ βμΝ δα βλκτθ αδΝ Ν
ΪζηβΝεαδΝιέ δΝεαδΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝπμΝεαλυε τηα αέΝΝ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ ΣαΝ πλυ αΝ τκΝ ξλσθδαΝ βΝ εΪπαλβΝ ξλ δΪα αδΝ αλαδΪΝ
αζζΪΝ αγ λΪΝ πκ έ ηα αέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν κΝ φυ σΝ ξλ δΪα αδΝ πλαε δεΪΝ ηβ θδεσΝ άΝ
πκζτΝ πΪθδκΝ πσ δ ηαέΝ Πλαε δεΪΝ Ϋξ δΝ δμΝ έ δ μΝ απαδ ά δμΝ Ν πσ δ ηαΝ η Ν κυμΝ
εΪε κυμέΝΠλαε δεΪΝγΫζ δΝ ζΪξδ κ,Ν ξ σθΝηβ θδεσΝζέπα ηαέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ Πλκ ίΪζζ αδΝ υθάγπμΝαπσΝ κΝΫθ κηκΝPieris brassicae.
υ α δεΪΝ : Π λδΫξ δΝ εαππαλδεσΝ κιτ,Ν εαππαλέθβ,Ν ηυλκ έθβ,Ν αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ η Ν
ηυλπ δΪΝ εσλ κυ,Νλκυ έθβ,ΝεαδΝλκυ δθδεσΝκιτέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ τθ κηαΝ η ΪΝ β υΰεκηδ ά,Ν αΝ ηπκυηπκτεδαΝ
πζΫθκθ αδΝεαδΝ ηαλαέθκθ αδΝ ΰδαΝζέΰ μΝυλ μΝ κθΝάζδκΝπλδθΝθαΝ κπκγ βγκτθΝ ΝίΪααΝ
εαδΝ εαζυφ κτθΝ η Ν αζΪ δ,Ν ιτ δ,Ν ΪζηβΝ άΝ ζαδσζα κέ Ν εΪππαλβΝ θΝ εα αθαζυθ αδ
θππά.
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Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ Ν εΪπαλβΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ εαλτε υηαΝ Ν δΪφκλ μΝ
αζΪ μ,Ν Ν πκδεδζέαΝαπσΝ κυλ δΪΝεαδΝ Ν Ϊζ μέΝ Νΰ τ βΝ βμΝ έθαδΝ πδεΪθ δεβΝεαδΝ
ζαφλυμΝ εαυ λάέΝ
υ σΝ κφ έζ αδΝ
βθΝ τπαλιβΝ κτΝ δθαπΫζαδκυΝ πκυΝ
απ ζ υγ λυθ αδΝαπσΝ κυμΝδ κτμΝ κυΝφυ κτέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΟΝ φζκδσμΝ βμΝ λέααμΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ γ λαπ έαΝ
δαφσλπθΝπαγά πθΝσππμΝαλγλέ δ μ,Νλ υηα δ ηκέ,Νπκθσ κθ κδΝεαδΝ Νπαγά δμΝ κυΝ
Ϋληα κμέΝ Μ δυθ δΝ κθΝ η πλδ ησΝ Χφκτ επηαΨΝ εαδΝ Ϋξ δΝ βηαθ δεάΝ αθ δλ υηα δεάΝ
λΪ βέΝ  βθΝ αΰδκυί λ δεάΝ δα λδεάΝ Χ τ βηαΝ θαζζαε δεάμ,Ν παλα κ δαεάμΝ δα λδεάμΝ
απσΝ βθΝ Ιθ έαΨΝ εα αΰλΪφ αδΝ πμΝ βπα δεσΝ δ ΰ λ δεσΝ εαδΝ πλκ α υ δεσ,Ν πκυΝ
ί ζ δυθ δΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝάπα κμέΝΤπΪλξκυθΝ πέ βμΝαλε ΫμΝαθαφκλΫμΝ βΝ λΪ βΝ
βμΝ εα ΪΝ βμΝ αλ βλδκ εζάλπ βμ,Ν πμΝ δκυλβ δεσ,Ν απκζυηαθ δεσΝ θ φλυθΝ εαδΝ
αθγ ζηδθγδεσΝΧΰδαΝεα απκζΫηβ βΝπαλα δ δευθΝ εκυζβεδυθΨέ

βιέΛ

ΝΙ

Κέ κμΝκΝελβ δεσμ
ΟδεκΰΫθ δαΝCistaceae (Κδ κ δ ά)
ΓΫθκμ Cistus
έ κμ creticus ή Incanus
ΰΰζδεσ σθκηα : Rock rose
KκδθάΝ κθκηα έαΝ : Κέ κμ,Ν ΚκυθκυεζδΪ,Ν ΛΪ αθκμ,Ν ζΪ αθκμ,Ν Κδ Ϊλδ,Ν ΰεέ αλκμ,Ν
Μ δ αέθα, η λκΝΚδ Ϊλδ,Ν εέ μ
Ι κλέαΝ μ έθαδΝ ΫθαΝ φυ σΝ πκυΝ ά αθΝ ΰθπ σΝ απσΝ βθΝ αλξαδσ β αΝ ΰδα έΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ αζκδφάΝ εαδΝ πμΝ γυηέαηα ΧΪΰδκΝ ητλκΨέΝ υΰε ελδηΫθαΝ υπΪλξκυθΝ
αθαφκλΫμΝ ΰδαΝ αυ σΝ απσΝ κυμΝ αλξαέκυμΝ δΰτπ δκυμ,Ν κυμΝ αλξαέκυμΝ ζζβθ μ,Ν απΥΝ κθΝ
ηδθπδεσΝπκζδ δ ησΝ,Ν κυμΝΡπηαέκυμΝεέαέΝΣκΝζΪ αθκΝάΝκΝαζΪ αθκμΝ έθαδΝβΝαλπηα δεάΝ
λβ έθβΝ η Ν Ϋθ κθ μΝ φαληαε υ δεΫμΝ δ δσ β μΝ βΝ κπκέαΝ ηαα τ αδΝ απσΝ αΝ φτζζαΝ βμΝ
ζα αθδΪμ.

(φπ .www.sbwildflowers.wordpress.com.gr)

87

Π λδΰλαφάΝ: ώΝΛα αθδΪ έθαδΝΫθαμΝαυ κφυάμΝξαηβζσμ,Νφλυΰαθυ βμΝγΪηθκμΝπκυΝ
φτ αδΝ Ν πκζζΪΝ ηΫλβΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν αζζΪΝ ευλέπμΝ βθΝ Κλά βΝ εαδΝ βθΝ ΚτπλκέΝ Σα
φτζζαΝεαδΝκδΝίζα κέΝ κυΝφυ κτ,Νεα ΪΝ κυμΝγ λδθκτμΝηάθ μ,Ν εελέθκυθΝηδαΝλβ δθυ βΝ
κυ έα,Νΰθπ άΝη Ν κΝσθκηαΝαζΪ αθκμΝάΝζΪ αθκέΝΣκΝζΪ αθκΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ υΰξΫ αδΝ
η Ν κΝ ζΪυ αθκ,Ν κπκδκτξκΝ παλα ε τα ηαΝ ΧλίΣΝ αζεκσζΝ εαδΝ ΰίΣΝ σπδκΨΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ εα υθα δεσΝ φΪληαεκέΝ ΟδΝ ζα αθδΫμΝ έθαδΝ φυ ΪΝ α δγαζά,Ν
γαηθυ βΝ πΪθπΝ απσΝ ΫθαΝ ηΫ λκΝ τοκμ,Ν η Ν πκζτεζα κΝ ίζα σΝ εαδΝ παξδΪ,Ν λυ δ υ βΝ
φτζζαέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυμΝ έθαδΝ υθάγπμΝ ευηα κ δ ά,Ν απζΪΝ α δαέλ α,Ν αθ έγ αΝ βΝ εα ΥΝ
θαζζαΰάΝη ΝπαλΪφυζζα,ΝαπζΫμΝ λέξ μΝα λκ δ έμΝάΝ Ν Ϋ η μέΝ υ ΪΝπαλκυ δΪακυθΝ
δαφκλ δεάμΝ ηκλφάμΝ φτζζαΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πκξάΝ Χ πκξδαεσμΝ δηκλφδ ησμΨέΝ
Μ ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝφτζζπθΝ κΝξ δηυθα-ΪθκδιβΝεαδΝηδελσ λβΝ κΝεαζκεαέλδΝεαδΝ κΝ
φγδθσππλκΝ σπκυΝ υπκ λδπζα δΪα αδΝ ΧαπσΝ θΝ Ν βmmΨέΝ Χ σ κ,Ν εα ΪΝ βθΝ ιβλάΝ
π λέκ κΝΫξκυη ΝαπσλλδοβΝ πθΝφτζζπθΝαπσΝ αΝφυ ΪΝπκυΝφγΪθ δΝαεσηβΝεαδΝ κΝΰίίΣέΝ
ώΝ αθαίζΪ β βΝ πθΝ φυ υθΝ παλα βλ έ αδΝ ΫθαΝ ηάθαΝ η ΪΝ δμΝ πλυ μΝ φγδθκππλδθΫμΝ
ίλκξΫμέΝ ToΝΪθγκμΝ έθαδΝ φάη λκΝεαδΝ φαέθ αδΝσ δΝ κΝηπκυηπκτεδΝ δ ΰ έλ αδΝαπσΝ κΝ
πλπδθσΝφπμέΝΣαΝπΫ αζαΝαθκέΰκυθΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝηΫξλδΝ κΝ πση θκΝπλπέΝ αΝ ΫπαζαΝ
εζ έθκυθΝ απκλλέπ κθ αμΝ αΝ πΫ αζαΝ εαδΝ ξβηα έα αδΝ ηδαΝ π θ ΪξπλβΝ εΪοαΝ πκυΝ
π λδΫξ δΝκί-ΰγίΝ πΫληα αέΝΣαΝΪθγβΝΫξκυθΝηΝπΫ αζαΝλσ δθκυΝ λυγλκτΝξλυηα κμΝεαδΝηΝ
Ϋπαζα,Ν πκζζκτμΝ άηκθ μΝ η Ν εέ λδθαΝ έΰηα αΝ πζκτ δαΝ Ν ΰτλβέ ΌζαΝ αΝ έ βΝ βμΝ
ζα αθδΪμΝ ΧωistusΨΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ πμΝ πυλσφυ α,Ν ζσΰπΝ βμΝ δ δσ β αμΝ κυμΝ θαΝ
δ ΰ έλ αδΝ κΝφτ λπηαΝ πθΝ π ληΪ πθΝ κυμΝεαδΝθαΝαθαίζα ΪθκυθΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝ
πυλεαΰδΪέΝ ToΝ φαδθση θκΝ αυ σΝ κφ έζ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ αΝ πΫληα αΝ κυμΝ
εαζτπ κθ αδΝ απσΝ ηδαΝ α δΪίλκξβΝ η ηίλΪθβΝ βΝ κπκέαΝ η Ν βθΝ Ϋεγ βΝ κυμΝ Ν υοβζΫμΝ
γ ληκελα έ μΝ βμΝ πυλεαΰδΪμ,Ν δαλλβΰθτ αδΝ πδ λΫπκθ αμΝ βθΝ απκλλσφβ βΝ θ λκτΝ
εαδΝ κΝφτ λπηαΝ κυΝ πσλκυέΝΥπλέμΝ βΝφπ δΪΝβΝεα α λκφάΝ βμΝπδκΝπΪθπΝη ηίλΪθβμΝ
ΰέθ αδΝ η Ν ίλα τΝ λυγησΝ η Ν βθΝ πέ λα β πθΝ ηδελκκλΰαθδ ηυθΝ κυΝ Ϊφκυμέ Ν
Λα αθδΪΝαθγέα δΝ πλέζδκ-Ικτθδκέ ΣαΝπαθΫηκλφαΝλκαΝΪθγβΝπκυΝ δαγΫ δ,Ν ηφαθέακθ αδΝ
εα ΪΝ αΝ ΫζβΝ βμΝΆθκδιβμΝπμΝεαδΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝΚαζκεαδλδκτέΝΣκΝ υΰε ελδηΫθκΝφυ σ,Ν
ηαμΝ Ϋξ δΝ υθβγέ δΝ Ν δ δαέ λαΝ υθαηδεΫμΝ αθγέ δμ,Ν αεσηαΝ εαδΝ σ αθΝ ίλέ ε αδΝ
φυ λπηΫθκΝ κΝΪΰκθκ,Νφυ δεσΝ κυΝπ λδίΪζζκθέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Ν φυ δεάΝ κυΝ γΫ βΝ έθαδΝ Ν ιβλΫμ,Ν π λυ δμΝ
γΫ δμ,Ν ΝφλτΰαθαΝεαδΝ Ν δΪε θαΝ α υθ,ΝσπκυΝηπκλ έΝθαΝεαζτπ δΝη ΰΪζ μΝ ε Ϊ δμΝ
πκυΝ κθκηΪακθ αδΝ εδ υθ μέΝ εσηβ,Ν υ κεδη έΝ Ν ιβλΫμΝ άΝ εαδΝ λκ λΫμΝ βηδκλ δθΫμΝ
π λδκξΫμ,Ν Ν φ πξΪΝ ιβλδεΪΝ εαδΝ α ί υ βΝ Ϊφβ εαδΝ ξβηα έα δΝ αλαδΫμΝ άΝ πυεθΫμΝ
υ Ϊ μέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ ΟΝπκζζαπζα δα ησμΝ κυΝφυ κτΝΰέθ αδΝη Ν πσλκυμΝαζζΪΝεαδΝ
η Ν ηκ ξ τηα αέΝ ΣκΝ φυ σΝ αιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ ππμΝ πλκ ζετ δΝ δΪφκλκυμΝ
πδεκθδα ΫμΝ θυΝ πέ βμΝηπκλ έΝθαΝπκζζαπζα δα έΝεαδΝθαΝ δα κγ έΝησθκΝ κυΝ κθΝ
ξυλκ,Ν έξπμΝαθγλυπδθβΝπαλΫηία βέ
υΰεκηδ άΝμ Μ ΝηβξαθδεΪΝηΫ αΝεα ΪΝ δμΝγ ληΫμΝυλ μΝ βμΝβηΫλαμΝ βθΝ δΪλε δαΝ
βμΝγ λδθάμΝπ λδσ κυέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μ: Ο Κέ κμΝ έθαδΝ εΝφτ πμΝΫθαΝφλυΰαθυ μΝφυ σέΝΜ Ν
κηΫθκΝ ζκδπσθΝ κΝ παλαπΪθπ,Ν τεκζαΝ ηπκλκτη Ν θαΝ εα αζΪίκυη Ν ππμΝ κΝ ΪφγκθκμΝ
άζδκμΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν αΝ ι λΪΝ εαδΝ ΪΰκθαΝ Ϊφβ,Ν απκ ζκτθΝ δμΝ δ αθδεσ λ μΝ
υθγάε μΝ υ Ν θαΝ η ΰαζυ δΝ υ υξδ ηΫθκμέΝ ΟδΝ φλκθ έ μΝ πκυΝ γαΝ ξλ δα έΝ ηΫ αΝ
κθΝ εάπκΝ έθαδΝ ζΪξδ μΝ αφκτΝ πμΝ ΪΰλδκΝ φυ σ,Ν αΝ εα αφΫλθ δΝ π λέφβηαΝ Ϋξκθ αμΝ
πκζτΝζέΰ μΝαπαδ ά δμέ
υ α δεΪΝ: ΣαΝφτζζαΝεαδΝκδΝίζα κέΝ βμΝζα αθδΪμ,Νεα ΪΝ κθΝ ΙκτθδκΝεαδΝΙκτζδκ,Ν
εελέθκυθΝηδαΝαλπηα δεάΝλβ έθβΝΰθπ άΝπμΝζΪ αθκΝάΝζΪί αθκΝπκυΝπ λδΫξ δΝαδγΫλδκΝ
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ΫζαδκΝ η Ν ετλδαΝ ξβηδεΪΝ υ α δεΪΝ κυΝ έθαδΝ πδθΫθδκΝ Χa-pineneΨΝ εαδΝ εαηφΫθδκΝ
(camphene).
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ TκΝ ζΪ αθκΝ Ϋξ δΝ αθ δφζ ΰηκθυ βΝ εαδΝ αθ δ δαλλκρεάΝ
λΪ β,Ν έθαδΝ πα ηκζυ δεσ,Ναπκξλ ηπ δεσΝεαδΝαθ δεα αλλκρεσέΝ ξ δΝεα απλαςθ δεΫμΝ
δ δσ β μΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αςπθέα,Ν βΝ δΪλλκδαΝ εαδΝ κθΝ πκθσ κθ κέ Σα
κφΫζβ κυΝ αδγ λέκυΝ ζαέκυΝ κυΝ εέ κυΝ βΝ ληα κζκΰέαΝ έθαδΝ πκζζΪέΝ κβγΪΝ εα ΪΝ
βμΝ αεηάμ,Ν βμΝ λκ σξλκυΝ αεηάμ,Ν βμΝ υπ λδ λπ έαμ,Ν πθΝ ηβΰηα κλλκρευθΝ ευ υθ,Ν
ηκζυ ηΫθ μΝ πζβΰΫμ,Ν Ν πζβΰΫμΝ απσΝ εα Ϊεζδ β,Ν Ν ληα δεΪΝ Ϋζεβ,Ν Ν φζσΰπ βΝ
Ϋληα κμέ

βκέΛ

ΝΣ

Λαίαθ κτζαΝβΝφαληαε υ δεά
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiateae (Υ δζαθγάΨ
ΓΫθκμ Lavandula
έ κμ officinalis ή angustifolia
ΰΰζδεσΝσθκηα : Lavender
KκδθάΝκθκηα έα : ΛαίΪθ α,ΝΛαίαθ κτζα,ΝΛαηπλά,Ν ΰλδκζ ίΪθ α,ΝΥαηκζέίαθκ,Ν
Μυλκφσλα,Ν ίαΰδαθσμ
Ι κλέαΝ μ Πδ τ αδΝ σ δΝ εα Ϊΰ αδΝ απσΝ βΝ Μ σΰ δκέΝ ΣκΝ σθκηΪΝ βμ,
πλκΫλξ αδΝαπσΝ βΝζα δθδεάΝζΫιβΝ«lavare»,ΝπκυΝ βηαέθ δΝπζΫθπ,Νΰδα έΝκδΝΡπηαέκδΝ βΝ
ξλβ δηκπκδκτ αθΝ αΝζκυ λΪΝ κυμέΝ ΣκΝΜ αέπθαΝξλβ δηκπκδκτ αθΝ βΝ ζ ίΪθ αΝΰδαΝ
θαΝπ λδπκδβγκτθΝ λατηα αΝεαδΝπζβΰΫμΝ κΝ Ϋληαέ

(φπ .elwikipedia.gr)
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Π λδΰλαφάΝ : Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ φυ σΝ φλυΰαθυ μΝ εαδΝ πκζτεζα κ,Ν η Ν σλγδκυμΝ
ίζα κτμΝπκυΝφτκθ αδΝαπσΝ βΝίΪ βέΝ έθαδ,Ν υθ πυμ,ΝγΪηθκμΝη ΝτοκμΝγίΝΫπμΝκίcm.
ξ δΝΰελδακπλΪ δθαΝφτζζα,Ν θΪΝπμΝζκΰξκ δ άΝεαδΝλέααΝιυζυ βέΝΣαΝφτζζαΝ βμΝ έθαδΝ
πκζτΝ θΪ,ΝπλΪ δθα-ΰελδαππΪ,Νπ λδ σ λκΝάΝζδΰσ λκΝξθκυ π Ϊ,Νη ΝηάεκμΝβ-5cm.
ΣαΝΪθγβΝ έθαδΝηδελΪ,ΝευαθΪ,ΝπκζτΝαλπηα δεΪ,Ν Ν πΪελδκΝ ΪξυέΝΤπΪλξκυθΝζκΝ έ βΝ
ζ ίΪθ αμΝ η Ν εα κθ Ϊ μΝ ΰ θσ υπκυμΝ πκυΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ απσΝ κΝ ξάηα κυμΝ
ηΫξλδΝ βθΝ π λδ ε δεσ β αΝ κυμΝ Ν αδγΫλδαΝ ΫζαδαέΝ δαελέθκυη Ν γΝ ετλδαΝ έ βΝ πκυΝ
παλΪΰκυθΝ αδγΫλδαΝ Ϋζαδα: L.angustifolia Χΰθά δαΝ ζ ίΪθ αΨ, L.latifolia Χπζα τφυζζβΝ
ζ ίΪθ αΨ, L.angustifolia x L.latifolia ΧβΝυίλδεάΝζ ίΪθ αΝΰθπ άΝπμΝlavandinΨέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Ν ζ ίΪθ αΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ Ν ΪφβΝ πζκτ δαΝ Ν
α ίΫ δκ,ΝεαγυμΝαυ σΝί ζ δυθ δΝ βθΝπκδσ β αΝ κυΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ βμΝεαδΝίκβγΪΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ κυΝ φυ κτέΝ Πλκ δηΪΝ θαΝ έθαδΝ ζαφλδΪΝ εαδΝ ξαζδευ βΝ Χξλ δΪα αδΝ ξυηαΝ η Ν
πκζτΝεαζάΝαπκ λΪΰΰδ β,Νΰδα έΝ δαφκλ δεΪΝεδθ υθ τκυθΝθαΝ απέ κυθΝκδ λέα μΝ βμΨΝ
η Ν pώΝ θ,η-ι,ηέΝ θΝ αΰαπΪ,Ν δ δαέ λαΝ βθΝ υΰλα έα,Ν αζζΪΝ κτ Ν εαδΝ βθΝ κζκ ξ λάΝ
ιβλα έαέΝ εσηβΝ εαδΝ αθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ έθαδΝ φ πξσΝ Ν γλ π δεΪΝ υ α δεΪ,Ν θΝ Ϋξ δΝ
εαθΫθαΝπλσίζβηα,Ν αλε έΝθαΝηβΝζδηθΪακυθΝθ λΪΝ θυΝαθ Ϋξ δΝ εαδΝ κΝ ελτκΝΫπμΝ -28°C
Θ λαπ υ δεάέΝ πέ βμ,Ν κδΝ αΫ μΝ κυΝ εαζκεαδλδκτΝ θΝ βμΝ εΪθκυθΝ εαεσ,Ν αλε έΝ θαΝ
πκ έα αδΝ π ΪέΝΥλ δΪα αδΝκππ άπκ ΝΪφγκθκΝάζδκ,ΝΰδαΝθαΝΫξ δΝπζκτ δκΝφτζζπηαΝ
εαδΝ θαΝ αθγέα δΝ πκζτΝ εαδΝ η Ν δΪλε δαέΝ ΣΫζκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βθΝ Ϋξκυη Ν Ν βη έκΝ
πλκ α υηΫθκΝαπσΝ υθα κτμΝαθΫηκυμ,ΝΰδαΝθαΝηβΝ πΪθ Ν αΝεζα δΪΝεαδΝ αΝΪθγβΝ βμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκυμ,Ν η Ν ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ η Ν
παλαφυΪ μέΝ ΝπδκΝ θ
δΰηΫθβΝηΫγκ κμΝ έθαδΝη Νηκ ξ τηα αΝεαδΝπαλαφυΪ μέΝTαΝ
ηκ ξ τηα αΝαφκτΝλδακίκζά κυθΝφυ τκθ αδΝ βθΝΪθκδιβΝάΝεαδΝ κΝφγδθσππλκέΝΓδαΝθαΝ
φυ λυ δΝ κΝ πσλκμΝ βμΝ ζ ίΪθ αμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ίλ γ έΝ Ν υθγάε μΝ ξαηβζυθΝ
γ ληκελα δυθ,ΝΰδαΝθαΝ δαεκπ έΝκΝζάγαλΰκμέ
υΰεκηδ άΝ μ
Ν υζζκΰάΝ Χ υΰεκηδ άΨΝ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ κΝ Ϊ δκΝ πζάλκυμΝ
αθγκφκλέαμ,Νκπσ ΝεαδΝηπκλ έΝθαΝζβφγ έΝβΝηΫΰδ βΝπκ σ β αΝΧεαδΝπκδσ β αΨΝαδγΫλδκυΝ
ζαέκυΝ βζα άΝ Ικτζδκμ- τΰκυ κμΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτη θαΝ ηΫλβΝ έθαδΝ αΝ αθκδΰηΫθαΝ
Ϊθγβέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ έθαδΝ αλε ΪΝ αθγ ε δεσΝ φυ σΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ θ λκτ,Ν
ξπλέμΝαυ σΝθαΝ βηαέθ δΝσ δΝπλΫπ δΝθαΝπαλαη ζκτη Ν κΝπσ δ ηΪΝ βμέΝ θΝγΫζ δΝ ξ σθΝ
εαγσζκυΝπσ δ ηαΝ κΝξ δηυθα,ΝαλαδσΝ βθΝΪθκδιβΝεαδΝ κΝφγδθσππλκΝεαδΝπδκΝ υξθσΝ κΝ
εαζκεαέλδέΝ
δΝ κΝ εαζκεαέλδΝ αζζΪΝ εαδΝ Ν π λδσ κυμΝ ιβλα έαμ,Ν πκ έακυη Ν π λέπκυΝ
εΪγ Ν γΝ ηΫλ μ,Ν αθΪζκΰαΝ εαδΝ η Ν κΝ βη έκΝ πκυΝ ίλέ ε αδέΝ ΣκΝ ξυηαΝ γαΝ πλΫπ δΝ
κππ άπκ ΝθαΝ ΰθυθ δΝη αιτΝ πθΝπκ δ ηΪ πθέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝίλΫξκυη Ν αΝφτζζαΝ
βμ,Ν ΰδα έΝ θΝ βμΝ αλΫ δΝ εαγσζκυέΝ Λδπαέθκυη Ν βθΝ Ϊθκδιβ,Ν πλκ κτΝ ι εδθά δΝ βΝ
αθΪπ υιάΝ βμΝη Νπζάλ μΝζέπα ηα,ΝΰδαΝθαΝ βΝίκβγά κυη έΝέΰκυλαΝγαΝ αμΝαθ αη έο δΝ
η ΝπκζζΪ,ΝπαθΫηκλφαΝΪθγβΝπκυΝγαΝΫξκυθΝεαδΝΫθ κθκΝΪλπηαέΝεαζέακυη Ν αε δεΪΝ κΝ
ξυηαΝΰτλπΝαπσΝ αΝφυ Ϊ,ΝΰδαΝθαΝαπκηαελτθκυη Ν αΝαΰλδσξκλ αέΝΚζα τκυη Ν ζαφλΪΝ
ΫζβΝξ δηυθαΝεαδΝαλξΫμΝΪθκδιβμΝΰδαΝθαΝ δα βλά δΝπλαέκΝεαδΝ υηπαΰΫμΝ ξάηαΝεαδΝπδκΝ
ξαηβζΪΝη ΪΝ βθΝΪθγβ βέΝ Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝ έθαδΝπκζτΝαθγ ε δεσΝφυ σΝεαδΝ θΝΫξ δΝ
δ δαέ λαΝ πλκίζάηα αΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δΪΝ κυ,Ν φσ κθΝ κυΝ Ϋξκυη Ν ια φαζέ δΝ άζδκ,Ν
π σΝπσ δ ηα,ΝεαζάΝ λΪΰΰδ βΝεαδΝεαζσΝα λδ ησέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ ΪθΝ δα βλ έ αδΝ ΝπκζτΝ λυφ λάΝεα Ϊ α βΝ κΝφτζζπηαΝ βμΝ
Χη Ν αΝ αε δεΫμΝ ζδπΪθ δμΝ εαδΝ πκ έ ηα αΨΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ ίζβγ έΝ απσΝ αφέ μΝ εαδΝ
εΪηπδ μέΝ ΠλΫπ δΝ κΝ Ϋ αφκμΝ θαΝ λαΰΰέα δΝ παλευμΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ βθΝ πκ έακυη Ν
υπ λίκζδεΪΝ εαγυμΝ έθαδΝ υπαγάμΝ Ν α γΫθ δ μΝ κυΝ ζαδηκτΝ εαδΝ πθΝ λδαυθΝ πκυΝ
υθκκτθ αδΝ απσΝ βθΝ π λέ
δαΝ υΰλα έαμέ Πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ αΝ ιάμΝ ΰΫθβΝ ηυεά πθμΝ
Botrytis, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Septoria εαδΝXanthomonas.
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υ α δεΪΝ : ΟδΝ αθγδ ηΫθ μΝ εκλυφΫμΝ παλΪΰκυθΝ ΫθαΝ ΪξλπηκΝ αδγΫλδκΝ Ϋζαδκ,Ν πκζτΝ
αλπηα δεσ,Ν πκυΝ π λδΫξ δΝ κιδεάΝ ζδθαζέθβΝ εαδΝ ηδαΝ υ λκιυεκυηαλέθβ,Ν βθΝ λθδαλέθβέ
εσηα,Νπ λδΫξ δΝλβ έθβ,Ν αθέθβΝεαδΝηδαΝπδελάΝκυ έαέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ Κσίκυη Ν η Ν κΝ εζα υ άλδΝ αΝ αθγκφσλαΝ εζα δΪέΝ
φαδλκτη Ν αΝ φτζζαΝ εαδΝ απκηαελτθκυη Ν αΝ πα ηΫθαΝ εζα δΪέΝ ΚΪθκυη Ν ηα ΪεδαΝ
π λέπκυΝ η Ν ΰηΝ εκηηΪ δαέΝ ΣαΝ υζέΰκυη Ν η Ν κτζδΝ εαδΝ αΝ Ϋθκυη Ν η Ν ΫθαΝ ζΪ δξκέΝ
Κλ ηΪη Ν αΝ ηα ΪεδαΝ αθΪπκ αΝ Ν ηΫλκμΝ λκ λσ,Ν ιβλσΝ εαδΝ εκ δθσέΝ φκτΝ
απκιβλαθγ έ,Νηπκλκτη ΝθαΝ βΝίΪζκυη Ν Νυφα ηΪ δθαΝπκυΰεδΪΝηΫ αΝ δμΝθ κυζΪπ μΝ
ΰδαΝθαΝ αΝαλπηα έ κυη ΝεαδΝθαΝελα ά κυη ΝηαελδΪΝ κΝ ευλκέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέ Ι δαέ λαΝ βΝΰαζζδεά,Νδ αζδεάΝεαδΝ βθΝδ παθδεάΝεκυαέθαΝ
απκ ζ έΝξαλαε βλδ δεσΝηυλπ δεσΝΰδαΝελΫαμ,ΝοΪλδΝ ζδΫμΝεαδΝ υλέέΝΣαΝηπκυηπκτεδαΝ
εαδΝ αΝ φυζζαλΪεδαΝ ΫξκυθΝ Ϋθ κθκΝ ΪλπηαΝ η Ν ζαφλδΪΝ πδελάΝ ΰ τ βΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
εα αθαζπγκτθΝ έ ΝφλΫ εαΝ έ ΝαπκιβλαηΫθαέΝ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ θ δφζ ΰηκθυ μ,Ν θ κηκαππγβ δεσ,Ν ίκβγΪΝ βθΝ
εαζάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝξκζάμ,Ν δκυλβ δεσ,Νβλ ηδ δεσ,Ν πκυζπ δεσ,Ν φδ λπ δεσ,ΝίκβγΪΝ
βθΝ απκίκζάΝ πθΝ θ λδευθΝ α λέπθ,Ν απκηαελτθ δΝ βθΝ πδ υλέ αΝ εα απκζ ηΪ δΝ κΝ
φκτ επηαέΝ ΟδΝ πκζυφαδθσζ μ,Ν πκυΝ έθαδΝ ΫθαΝ έ κμΝ αθ δκι δ κ δευθ,Ν πκυΝ π λδΫξ δΝ βΝ
ζ ίΪθ αΝη δυθκυθΝ αΝπκ κ ΪΝ«εαευθ»Νίαε βλδ έπθΝ κΝ κηΪξδΝηαμΝεΪθκθ ΪμΝηαμΝ
θαΝ αδ γαθσηα Ν πκζτΝ πδκΝ αθΪζαφλ μΝ αζζΪΝ εαδΝ η δυθκθ αμΝ αδ γβ ΪΝ κΝ θκξζβ δεσΝ
φκτ επηαέΝ πέ βμΝ θαεκυφέα δΝ απσΝ βθΝ φαΰκτλα.  Ν αθγλυπκυμΝ πκυΝ υπκφΫλκυθΝ
απσ αΝ δηπάηα αΝ πθΝ εκυθκυπδυθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰ θδευμΝ ΫξκυθΝ υαέ γβ κΝ ΫληαΝ εαδΝ
υπκφΫλκυθΝ υξθΪΝαπσΝεθβ ησ,Ν κΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝ βμΝζ ίΪθ αμ,Νηπκλ έΝθαΝ κυμΝ υ δέΝ
π δ άΝ κΝφυ σΝ έθαδΝφυ δεσΝαθ δφζ ΰηκθυ μ,ΝίκβγΪ δΝ βθΝη έπ βΝ βμΝφαΰκτλαμ,Ν
βμΝεκεεδθέζαμΝεαδΝ κυΝπλβιέηα κμΝ κΝ ΫληαέΝ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ
πκιβλαηΫθαΝ ΪθγβΝ βμΝ L.angustifolia
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝαλπηα δ ησΝεζ δ υθΝξυλπθΝεαδΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝηΪζζδθπθΝ
λκτξπθΝ απσΝ κΝ ευλκέΝ Ν ζ ίΪθ αΝ έθαδΝ πέ βμΝ η ζδ κ λκφδεσΝ φυ σ,Ν θυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ υλτ α αΝεαδΝπμΝ δαεκ ηβ δεσΝφυ σΝ πθΝεάππθ,ΝπΪλεπθΝεαδΝΪζζπθΝ
ιπ λδευθΝξυλπθΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ βθΝπαλα ε υάΝαλπηΪ πθ-εαζζυθ δευθέ

βλέΛΟΤΙ

ΛέπδαΝβΝ λέφυζζκμΝάΝΛέπδαΝβΝεέ λκ ηκμ
ΟδεκΰΫθ δαΝVerbenaceae ( λί θέ μΨ
ΓΫθκμΝLippia
έ κμΝΝtriphylla ή citrodora
ΰΰζδεσ σθκηα : Aloysia citrodora, Lemon berbena, Lemon beebrush
KκδθάΝκθκηα έαΝ: ζκυέαα,Ν ζκυ έα,Ν ζκέαα,ΝΛέπδα,ΝΛ ηκθσξκλ κ
Ι κλέαΝ μ Ν πλκΫζ υ βΝ βμΝ έθαδΝ απσΝ βθΝ Λα δθδεάΝ η λδεάΝ απ΄Ν βθΝ κπκέαΝ βθΝ
η Ϋφ λαθΝ βθΝ υλυπβΝ κθΝΰικΝαδυθαΝηέΥέΝΙ παθκέΝ ι λ υθβ ΫμέΝ ξ δΝ ΰεζδηα δ έΝ
πζάλπμΝ βθΝξυλαΝηαμΝπκυΝπκζζκέΝθκηέακυθΝσ δΝ έθαδΝΰβΰ θΫμΝίσ αθκΝ βμΝ ζζΪ αμ.
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(φπ .to-perivoli-tis-kritis.gr)
Π λδΰλαφάΝ :
Ν ζκυέααΝ έθαδΝ ηδελσμΝ γΪηθκμΝ πκυΝ φ Ϊθ δΝ Ν τοκμΝ ΰ-1,50mέΝ ΣαΝ
φτζζαΝ βμΝ έθαδΝ ηαελσ θα,Ν ζκΰξκ δ ά,Ν ζαφλυμΝ κ κθ π ΪΝ εαδΝ η Ν κΝ λέοδηκΝ
αθα έ κυθΝ ηυλπ δΪΝ ζ ηκθδκτέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ έθαδΝ ηδελΪ,Ν ζ υεΪΝ πμΝ πξλκπλΪ δθα,Ν Ν
ζ π κτμΝ τθγ κυμΝ Ϊξ δμέΝ
θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηπ λ τ αδΝ η Ν βθΝ ί λίΫθαΝ βΝ
φαληαε υ δεάέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Πλκ δηΪΝ αΝεαζυμΝ λαΰΰδαση θα,Ν ζαφλδΪΝαζζΪΝ
ΰσθδηαΝ ΪφβΝη Νph 6-ι,κΝπζκτ δκΝ ΝκλΰαθδεάΝκυ έαέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ ΟΝπκζζαπζα δα ησμΝΰέθ αδΝη Νηκ ξ τηα α πκυΝπαέλθκθ αδΝ
αλξΫμΝΜαλ έκυΝεαδΝβΝλδακίκζέαΝκζκεζβλυθ αδΝ θ σμΝζΝ ί κηΪ πθέ
υΰεκηδ άΝμ
λξέα δΝΙκτθδκΝησζδμ αθγκφκλά κυθ α φυ ΪΝεαδΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝεαδ
τ λβ πλκμΝ π Ϋηίλδκ,ΝσξδΝσηπμΝέ δαμΝπκδσ β αμέΝΓέθ αδΝη ΝεσοδηκΝ πθΝίζα υθΝ
εκθ ΪΝ βΝ ίΪ βΝ κυμέΝ ΣκΝ φυ σΝ Ν φκυθ υθ δΝ αθΝ εκπκτθΝ κδΝ εκλυφΫμΝ κυ,Ν π δ άΝ αΝ
ησθαΝ ηΪ δαΝ πκυΝ θ λΰκπκδκτθ αδΝ η ΪΝ κΝ εσοδηκΝ βμΝ εκλυφάμΝ έθαδΝ ε έθαΝ κυΝ
αηΫ πμΝεα υ λκυΝ πκθ τζκυΝφτζζπθ,Νκπσ ΝβΝαθΪπ υιβΝγαΝ υθ ξέ δΝπΪζδΝαλαδάέΝ
ΣκΝ φυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ η δπγ έΝ εαδΝ αΝ γήζ,Ν αυ σΝ θΝ π δλΪα δ,Ν ΰδα έΝ γαΝ παθΫζγ δΝ
αηΫ πμέΝ ΝπζάλβμΝαθΪπ υιβΝ κυΝ έθαδΝαπσΝ κΝ τ λκ Ϋ κμέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ ΟδΝ απαδ ά δμΝ βμΝ Ν θ λσΝ έθαδ εαθκθδεΫμ,Ν Ϋξ δΝ
ηΫ λδαΝαθ κξάΝ βθΝιβλα έα,Ν έθαδΝαθγ ε δεάΝ κΝοτξκμΝηΫξλδΝ κυμΝ -ΰβ°ωΝεαδΝγΫζ δΝ
πζάλβΝΫεγ βΝ κθΝάζδκέΝΚζα τ αδΝθπλέμΝ κΝφγδθσππλκΝεαδΝ φαλησα αδΝαυ βλσΝ
εζΪ υηαΝ κΝ ΰήγΝ κυΝ υθκζδεκτΝ τοκυμΝ κυΝ φυ κτΝ εαδΝ εα ΪΝ βθΝ ίζα δεάΝ π λέκ κΝ
φαλησα αδΝ ζαφλτΝΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝεσηβμέΝΜ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝαθγκφκλέαμΝ
πλΫπ δΝθαΝεσίκθ αδΝ αΝι λΪΝζκυζκτ δαέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ
θΝ αθ δη ππέα δΝ δ δαέ λαΝ πλκίζάηα αΝ η Ν α γΫθ δ μΝ εαδΝ
ξγλκτμΝαζζΪΝ έθαδΝ υπαγΫμΝ κυμΝ υθα κτμΝπαΰ κτμΝ βθΝιβλα έαΝεαδΝ αΝαδαΪθδαέ
υ α δεΪΝ : Π λδΫξ δΝ αδγΫλδαΝ ΫζαδαΝ Χί,β-ί,ζΣΨ,Ν εδ λδεΪΝ κδξ έαΝ Χcitral,Ν
citronellal,ΝcitronellicΝacid,ΝcitrolnellolΨ,Ν αππθέθ μέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝμ θγέα δΝαπσΝ κθΝΙκτθδκΝπμΝ κΝ π ΫηίλδκΝεαδΝ σ Ν έθαδΝ
βΝ πκξάΝ θαΝ ηααΫοκυη η λδεΫμ αθγδ ηΫθ μΝ εκλυφΫμ,Ν θαΝ δμΝ εΪθκυη Ν ηα ΪεδαΝ εδΝ
αφκτΝ δμΝ ι λΪθκυη Ν θαΝ δμΝ φυζΪικυη
Ν ΰυΪζδθκΝ ίΪακΝ πκυΝ εζ έθ δΝ εαζΪ,Ν ΰδαΝ θαΝ
δα βλά κυθΝεαδΝ κΝυπΫλκξκΝΪλπηαΝ κυμέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ ώΝ απκιβλαηΫθβΝ ζκυέααΝ έθαδΝ δ αθδεσΝ εαδΝ απαλαέ β κΝ
υ α δεσΝΰδαΝpotpourriέΝΣαΝφλΫ εαΝφτζζαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βΝηαΰ δλδεά,Ν έθκυθΝ
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ΪλπηαΝ κΝ θ λσΝ κυΝ ηπΪθδκυΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ παλα ε υάΝ πδ δευθΝ
εαζζυθ δευθέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ πμΝ ζαφλτΝ βλ ηδ δεσΝ εαδΝ
κθπ δεσΝ κυΝ θ υλδεκτΝ υ άηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ κηαξδευθΝ
δα αλαξυθΝ Χεακτλ μ,Ν βΝ εαεάΝ πΫοβ,Ν κδΝ εκζδεκέΝ εαδΝ βΝ δΪλλκδαΨέΝ ΣκΝ ιαέ δκΝ ΪλπηαΝ
βμΝζκυέααμΝπκυΝκφ έζ αδΝ αΝπκζζΪΝαδγΫλδαΝΫζαδαΝπκυΝπ λδΫξ δΝ κΝφυ σ,Νγ πλ έ αδΝ
ππμΝ Ϋξ δΝ ξαζαλπ δεάΝ λΪ βΝ σ κΝ κΝ υηαΝ σ κΝ εαδΝ κΝ πθ τηαέΝ τηφπθαΝ η Ν
εΪπκδ μΝαθαφκλΫμΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝπμΝ ζαφλτΝβλ ηδ δεσΝΧεα ΪΝ κυΝstressΨΝ
εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ αςπθέαμέΝ δυξθ δΝ κθΝ πκθκεΫφαζκ,Ν κθΝ
πκθσηα κ,Ν κθΝπσθκΝ κυΝαυ δκτΝεαδΝαθαεκυφέα δΝαπσΝ κυμΝπσθκυμΝ πθΝλ υηα δ ηυθέΝ
Πκζ ηΪΝ βθΝ αςπθέαΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ θ υλδεάΝ εκτλα βέΝ ΟδΝ δκυλβ δεΫμΝ βμΝ
δ δσ β μΝ εΪθκυθΝ βΝ ζκυ ααΝ πκζτΝ ξλά δηβΝ Ν σ κυμΝ «ηαα τκυθ»Ν πΫ λ μΝ αΝ θ φλΪέΝ
έθαδΝΰαζαε κφσλκ,Νπκζτ δηκΝΰδαΝ δμΝζ ξυθ μΝπκυΝγΫζκυθΝθαΝγβζΪ κυθΝ κΝηπλσΝ κυμ,Ν
ηηβθαΰπΰσ,Ν υπ δεσΝ πκυζπ δεσ,Ναθ δπυλ δεσ,Ναθ δ δαίβ δεσΝεαδΝεα απκζ ηΪΝ βθΝ
εαεκ ηέαΝ κυΝ σηα κμέ Χφ ζ έ,Ν δμΝ ληα κπΪγ δ μ,Ν πκυζυθ δΝ πζβΰΫμΝ εαδΝ Ϋζεβ,Ν
ηαζαευθ δΝ κυμΝ πσθκυμΝ πθΝ αδηκλλκ πθΝ εαδΝ ίκβγΪΝ βθΝ απκ κιέθπ βΝ εαδΝ βθΝ
απκίκζάΝ πθΝ π λδ υθΝ υΰλυθΝ απσΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ εατ βΝ βμ
ευ αλέ δ αμέΝΓδΝαυ σΝ κΝζσΰκΝ έθαδΝαπσΝ αΝπδκΝ δΪ βηαΝίσ αθαΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ
βμΝπαξυ αλεέαμέ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ
βθΝ εβπκ ξθέαΝ ΰδαΝ
η ηκθπηΫθ μΝφυ τ δμΝεαδΝίλαξσεβπκυμέ

γίέΜ Ρ ΘΟ

ΦκδθέεκυζκθΝ κΝεκδθσ
ΟδεκΰΫθ δαΝUmbeliferae (εδα κφσλαΨ
ΓΫθκμΝFoeniculum
έ κμΝΝvulgare
ΰΰζδεσΝσθκηα : Fennel
KκδθάΝκθκηα έαΝ: ΜΪζαγλκ,Ν ηαλαγδΪ,ΝΜΪλαγλκέΝΜαλαγσλδαα
Ι κλέαΝμ ΟδΝΚδθΫακδΝεαδΝκδΝΙθ κέ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝηΪλαγκΝΰδαΝ κΝ ΪΰεπηαΝ πθΝ
φδ δυθΝ εαδΝ πθΝ εκλπδυθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ βζβ βλδΪ δμέ Ν λέαα κυΝ Χ κΝ ΰθπ σΝ
φδθσεδκΨΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ πμΝ ζαξαθδεσΝ εαδΝ φαληαε υ δεσΝ απσΝ βθΝ αλξαδσ β α. ΟΝ
ΙππκελΪ βμΝεαδΝκΝ δκ εκυλέ βμΝ κΝ υθδ κτ αθΝπμΝ δκυλβ δεσΝεαδΝπμΝΰαζαε αΰπΰσέΝ
έθαδΝ κΝφυ σΝπκυΝξλβ δηκπκέβ ΝκΝΠλκηβγΫαμΝΰδαΝθαΝελτο δΝ βθΝφπ δΪΝπκυΝΫεζ ο Ν
απσΝ κυμΝΘ κτμΝΰδαΝθαΝ βθΝ υ δΝ κυμΝαθγλυπκυμέ
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(φπ .www.haniotika-nea.gr)
Π λδΰλαφάΝ : έθαδΝ δ ΫμΝ άΝ πκζυ ΫμΝ φυ σΝ πκυ μΝ φυ σ,Ν αυ κφυΫμΝ Ν σζβΝ βθΝ
ζζΪ αΝπκυΝηπκλ έΝθαΝφ Ϊ δΝ ΝτοκμΝ αΝβmέΝ ξ δΝφτζζαΝπκζζαπζΪΝπ λκ ξδ άΝη Ν
θβηα κ δ έμΝ εα αζάι δμέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ ηδελΪ,Ν εέ λδθα,Ν η Ν ηαελδκτμΝ άηκθ μΝ
εαδΝ ξβηα έακυθΝ εδΪ δαέΝ ΟδΝ υλδηκδΝ εαλπκέΝ κυΝ ΫξκυθΝ ηάεκμΝ θ-10mm εαδΝ πζΪ κμΝ
4mm εαδΝΫξκυθΝ υξΪλδ βΝεαυ δεάΝβηέΰζυεβΝΰ τ β,ΝπαλσηκδαΝη Ν κυΝΪθβγκυέΝ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : υ κεδη έΝ Ν βζδσζκυ αΝ ι λΪΝ Ϊφβ,Ν απκ έ δΝ
εαζΪΝ Ν ΪφβΝ ηΫ βμΝ τ α βμ,Ν πζκτ δαΝ Ν κλΰαθδεάΝ κυ έα,Ν εαζΪΝ λαΰΰδαση θα,Ν
η Ν εαζσΝ πκλυ μΝ εαδΝ pώΝ θ-ιΝ η Ν εαζτ λα α κλΰαθδεΪΝ αζζΪΝ εαδΝ αΝ αηηυ β άΝ
αηηκπβζυ βέΝ ΟδΝ απαδ ά δμΝ Ν γλ π δεΪΝ κδξ έαΝ εαδΝ θ λσΝ έθαδΝ ηΫ λδ μ εαδ έθαδΝ
φυ σΝ υαέ γβ κΝσ αθΝ πδελα κτθΝ υθγάε μΝπαΰ κτΝ Χΰ θδεΪΝΰέθ αδΝπδκΝ αλπηα δεσμΝ
σ αθΝ πδελα κτθΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μ).
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΟΝ ηΪλαγκμΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ η
πσλκέΝ ΟΝ πσλκμΝ κυΝ
φυ λυθ δΝ Νγ ληκελα έ μΝΰζ-25°C. Ν πκλΪΝΰέθ αδΝ υθάγπμΝαπσΝ κθΝΙκτζδκΝηΫξλδΝ
δμΝ αλξΫμΝ βμΝ Ϊθκδιβμέ Ό αθΝ ΰέθ δΝ κθΝ Ικτζδκ,Ν βΝ υΰεκηδ άΝ ΰέθ αδΝ κΝ φγδθσππλκΝ άΝ
δμΝ αλξΫμΝ κυΝ ξ δηυθα,Ν κθΝ  π ΫηίλδκΝ ΰδαΝ υΰεκηδ άΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ ΪθκδιβμΝ εαδΝ
αΝ ΫζβΝ κυΝξ δηυθαΝΰδαΝ υΰεκηδ άΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝεαζκεαδλδκτέ
υΰεκηδ άΝμ θγέα δΝ κθΝΙκτζδκ- τΰκυ κΝεαδΝ υζζΫΰ αδΝ τΰκυ κ- π Ϋηίλδκέ
Υλά δηαΝ ηΫλβΝ έθαδΝ σζκΝ κΝ φυ σΝ εαδΝ κδΝ πσλκδΝ κυέ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ ηΪλαγκυ
θΝ
υθ βλκτθ αδΝΰδαΝπκζζΫμΝβηΫλ μΝ κΝεκδθσΝουΰ έκ,Ν θυΝκδΝο υ κίκζίκέΝ κυΝφδθσεδκΝ
υθ βλκτθ αδΝη ΰαζτ λκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ Ν εαζζδΫλΰ δαΝ δαλε έΝ π λέπκυΝ γ-ζΝ ηάθ μΝ απσΝ βΝ
πκλΪΝηΫξλδΝ βΝ υΰεκηδ ά ΧαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ πκξάΝεαζζδΫλΰ δαμΝεαδΝ βθΝπκδεδζέαΨέΝΟδ
απαδ ά δμΝ κυΝ φυ κτΝ Ν γλ π δεΪΝ κδξ έαΝ έθαδΝ ηδελΫμέΝ ΚυλέπμΝ ξλ δΪα αδΝ Ϊαπ κΝ
ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πζκτ δκυΝ φυζζυηα κμέΝ ΣκΝ φδθσεδκΝ ξλ δΪα αδΝ Ϋξ δΝ η ΰαζτ λ μΝ
αθΪΰε μΝ Ν εΪζδκέΝ Ό αθΝ πΫλθ αδΝ ΰδαΝ κΝ φτζζπηαΝ αλαδυθκυη Ν αΝ φυ ΪΝ αθΝ έθαδΝ
πδπζΫκθΝ κυΝ θσμΝ Ναπσ α βΝ κυζΪξδ κθΝΰηcm.
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ θΝπαλκυ δΪα δΝ υαδ γβ έαΝ Ν ξγλκτμΝεαδΝα γΫθ δ μ.
υ α δεΪΝ : Σκ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ κυΝ ηΪλαγκυΝ π λδΫξ δΝ αθδγσζβ,Ν φ υξσθβ,Ν πδθΫθδα,Ν
φ ζαθ λΫθδα,Ν αθδ κε σθβ,Ν αθδ κεαηφκλΪΝ ίδ αηέθβΝ ω,Ν φυ δεΫμΝ έθ μ,Ν ηαΰΰΪθδκ,Ν
potasium,Νηαΰθά δκ,Να ίΫ δκ,Ν έ βλκ,Νίδ αηέθβΝ γ εέαέ
Υλά δμΝμΝ αΨΝΟδεδαεάέ ΣαΝφτζζαΝεαδΝ αΝ ξδακεΪλπδαΝ έθαδΝ ξλά δηαΝ σ κΝφλΫ εαΝ
σ κΝεαδΝαπκιβλαηΫθα,ΝπμΝηπαξαλδεσέΝΣκΝΪλπηαΝ κυΝ έθαδΝΰζυεσ-εαυ λσΝσηκδκΝ κυΝ
ΰζυεΪθδ κυέΝ ΣκΝ φδθσεδκΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηδαΝ ζ υεάΝ άΝ η Ν ζαφλυμΝ πλΪ δθκΝ ξλυηαΝ
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λέαα,Ν κθΝ ίκζίσΝ κυΝ ηΪλαγκυΝ απσΝ κθΝ κπκέκΝ φυ λυθκυθΝ δα αΰηΫθαΝ πλΪ δθαΝ
ζΫξβΝ πκυΝ ηκδΪακυθΝ η Ν κυΝ Ϋζ λυέΝ ΣαΝ
ζΫξβΝ εα αζάΰκυθΝ κΝ φτζζπηαΝ κυΝ
ΰθπ κτΝηαμΝηΪλαγκυΝ αΝκπκέαΝππζκτθ αδΝ υθάγπμΝι ξπλδ ΪΝ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέ ΠλκφυζΪ δΝ απσΝ βΝ ΰλέπβ,Ν κΝ ίάξα Χηαλαγση ζκΨ,
κθΝεκεέ β,Ν κΝΪ γηα,Ν δμΝ κηαξδεΫμΝ δα αλαξΫμ, βΝθαυ έα,Ν κυμΝεκδζδαεκτμΝπσθκυμΝ
πθΝ παδ δυθ,Ν βθΝ εαεκ ηέαέΝ  βΝ φαληαε υ δεάΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ κθΝ πσθκΝ πθΝ
ηα δυθ,Ν βμΝευ έ δ αμ,ΝεαδΝ πθΝαλγλδ δευθ.
ΰΨΝΆζζ μΝξλά δμέΝ ΟΝ πσλκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝσππμΝεαδΝ κυΝ ΰζυεΪθδ κυΝ
ΰδαΝ κθΝ αλπηα δ ησΝ κυΝ κτακυΝ εαδΝ κυΝ έπκυλκυ,Ν βθΝ αλπηα κπκδέα εαδΝ βθΝ
πκ κπκδ έαΝΧευλέπμΝ ΝζδεΫλΨ.

γ1έΜ ΝΣ ΟΤΡ Ν

ΟλέΰεαθκυηΝηαλΰδκλΪθα
ΟδεκΰΫθ δαΝLaabiatae (Υ δζαθγάΨ
ΓΫθκμΝOriganum
έ κμΝΝmarjorana
ΰΰζδεσΝσθκηα : Marjoram
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Μαθ ακυλΪθα
Ι κλέαΝμ  βθΝ ζζΪ αΝβΝηαθ ακυλΪθα υπΪλξ δΝ αθΝαυ κφυΫμΝφυ σΝεαδΝ έθαδΝΰθπ άΝ
απσΝ αΝαλξαέαΝξλσθδαΝσπκυΝ βθΝξλβ δηκπκδκτ αθΝπμΝφΪληαεκΝεα ΪΝ κηαξδευθΝεαδΝ
θ λδευθΝ θκξζά πθέ ΟΝ ΓαζβθσμΝ πλκ λΫπ δΝ βθΝ ξλά βΝ βμΝ πμΝ ξπθ υ δεκτ,Ν ΟΝ
ΙππκελΪ βμΝ βθΝ ξλβ δηκπκδκτ Ν αθΝ αθ δ βπ δεσΝ εαδΝ κδΝ τλδκδΝ εα α ε ταααθΝ ΫθαΝ
π λέφβηκΝΪλπηαΝ κΝ«αηαλΪεδθκθ»ΝάΝ« αηοτξδθκθ»έ

(φπ .elwikipedia.ogr)
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Π λδΰλαφάΝ : ΰΰ δσ π ληκ,Ν δεσ υζκ,Ν πκζυ ΫμΝ άΝ δ ΫμΝ ΧαθΪζκΰαΝ η Ν κΝ έ κμΝ
κυΨ πκυ μ φυ σΝη ΝπκζζΫμΝπαλαφυΪ μ,Νη ΝφτζζαΝηδελΪΝεαδΝηυλπ Ϊ α,Ν υΰΰ θδεσΝ
βμΝλέΰαθβμέ ΣαΝΪθγβΝ βμΝ έθαδΝηδελΪΝφαδΪΝζ υεκτΝλκαΝάΝηκίΝξλυηα κμ. θγέα δΝαπσΝ
ΙκτζδκΝ ηΫξλδΝ  π Ϋηίλδκέ Ιγαΰ θΫμΝ πθΝ ξπλυθΝ βμΝ Μ κΰ έκυΝ η Ν θΝ έ βΝ πκπ υθΝ
φυ υθέ ΣκΝπδκΝ βηαθ δεσΝ έ κμΝ έθαδΝβΝηαθ ακυλΪθαΝκλέΰαθκΝάΝεκδθάΝπκυΝ κΝτοκμΝ βμΝ
φ Ϊθ δΝ αΝθίcm., κΝίζα σμΝ έθαδΝ λαΰπθδεσμΝεαδΝπκζτεζα κμέ ΣαΝφτζζαΝ βμΝ έθαδΝ
ηδελΪ,Ν αθ έγ α,Ν ξθκυ π Ϊ,Ν πκ δ άΝ εαδΝ ΫξκυθΝ ηέαΝ ξαλαε βλδ δεάΝ σηκλφβΝ κ ηάΝ
ζ ίΪθ αμέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Ν ηαθ ακυλΪθαΝ υ κεδη έΝ Ν ΪφβΝ πζκτ δαΝ πκυΝ
απκ λαΰΰέακθ αδΝ εαζΪέΝ Πλκ δηΪΝ π λδκξΫμΝ η Ν ηΪζζκθΝ άπδκΝ εζέηαέΝ Παλκυ δΪα δΝ
η δπηΫθβΝαθ κξάΝ κΝελτκέΝ Νφπ κπ λέκ κμΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ αιδαθγέαμ,Ν
πθΝ φυ υθΝ εαδΝ βθΝ δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ αιδαθγέαμέΝ  Ν π λδκξΫμΝ η Ν δΪλε δαΝ βηΫλαμΝ
12-ΰθΝυλ μΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝ δαφκλκπκέβ βμΝ βηδκυλΰ έΝφυ ΪΝη Νεαζτ λκΝφτζζπηαέΝ
Καζτ λκΝpώΝαθΪπ υιβμΝ κΝθ,κ αζζΪΝαθαπ τ
αδ εαζΪΝεαδΝ Νη ΰαζτ λκΝpώ,ΝεαδΝ
έΰκυλαΝηπκλ έΝθαΝαθαπ υξγ έΝ ΝpώΝζ,λ-8,7.
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Γέθ αδΝ η Ν πκλΪΝ κθΝ ΙκτθδκΝ Ν α σΝ εζ δ σ άΝ αθκδε σΝ
ξυλκΝεαδΝη ΝπαλαφυΪ μέΝυΰε ελδηΫθα: αΨΝη Ν πσλκΝ Ν πκλ έκμΝ φαλησα αδΝσ αθΝ
πλσε δ αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ ΰεα Ϊ α βΝ Ν ίαλτΝ ξπλΪφδΝ πκυΝ βηδκυλΰ έΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ
ελκτ αέΝΣκΝΫ αφκμΝπκυΝγαΝΰέθ δΝ κΝ πκλ έκΝπλΫπ δΝθαΝοδζκξπηα δ έΝ ΝίΪγκμΝΰη20cm. Ρέξθκυη Ν ΰκ-βίΝ ζέ λαΝ τλφβΝ εαδΝ ΪηηκΝ άΝ π λζέ βή λαΰπθδεσΝ ηΫ λκΝ εαδΝ Ν
ίΪγκμΝ κ-10cm. εαδΝ αθαηδΰθτ αδέΝ λΫξ αδΝ ζαφλΪΝ κΝ Ϋ αφκμΝ εαδΝ δ κπ υθ αδΝ η Ν
αθέ αέΝ Ρέξθκυη Ν κΝ πσλκΝ εαζτπ κυη Ν η Ν ζέΰβΝπκ αηέ δαΝ ΪηηκΝ κΝ πα Ϊη Ν ζαφλΪΝ
η Ν αθέ αΝ εαδΝ κΝ ίλΫξκυη Ν η Ν θ λσέΝ ΣΫζκμ,Ν εαζτπ κυη Ν η Ν πζα δεσΝ κΝ πκλ έκέΝ
πκλ έκΝ ΫζβΝ ΙκυζέκυΝ η Ν αλξΫμΝ υΰκτ κυΝ άΝ αλδθάΝ πκλΪΝ ΧαλξΫμΝ ΙκυθέκυΨέΝ ίΨΝ
απ υγ έαμΝ πκλΪΝ κΝ ξπλΪφδμΝ Υλ δΪα αδΝ π λδ σ λβΝ πκ σ β αΝ πσλκυΝ Ν ξΫ βΝ
η Ν βΝ πκλΪΝ Ν πκλ έκέΝ φαλησα αδΝ
ΪφβΝ ζαφλΪέΝΰΨΝη ΝπαλαφυΪ μμΝΣηάηα αΝ
ίζα κτΝ η Ν λδαδεσΝ τ βηαΝ αΝ κπκέαΝ αφαδλκτθ αδΝ απσΝ κΝ ηβ λδεσΝ φυ σΝ εαδΝ
φυ τκθ αδΝ απ υγ έαμΝ κ ξπλΪφδέΝ Καζτ λβ απσ κ βΝ Ϋξκυη Ν σ αθΝ υπΪλξκυθΝ κ-10
φυ Ϊήm2έΝ πκ Ϊ δμΝφτ υ βμΝηί-θίcmΝη αιτΝ πθΝΰλαηηυθΝεαδΝβίcmΝη αιτΝ πθΝ
φυ υθΝ ΰδαΝ θαΝ έθαδΝ πδκΝ τεκζκμΝ κΝ ξ δλδ ησμΝ πθΝ αδααθέπθέΝ Ν πυεθσ β αΝ φτ υ βμΝ
πβλ Ϊα δΝ βθΝ απσ κ βΝ βμΝ εαζζδΫλΰ δαμέΝ Ν φτ υ β πθΝ πκλσφυ πθΝ άΝ πθΝ
παλαφυΪ πθΝΰέθ αδΝΟε υίλδκΝάΝ Νπ λδκξΫμΝη Νη ΰΪζκΝυοση λκΝΜΪλ δκέΝυθάγπμΝ
εαζσΝ έθαδΝθαΝεαζζδ λΰ έ αδΝβΝηαθ ακυλΪθαΝ ΝξπλΪφδαΝπκυΝΫξ δΝεαζζδ λΰβγ έΝπλυ αΝ
πα Ϊ μΝάΝουξαθγάέΝΚαζτ λβΝ πκξάΝφτ υ βμΝ κΝξπλΪφδΝη ΪΝ κθΝΝκΫηίλδκέ
υΰεκηδ άΝ μ υζζκΰάΝ υθάγπμΝ ΫζβΝ Ικτθδκυ- τΰκυ κΝ σ αθΝ έθαδΝ Ν πζάλβΝ
αθγκφκλέα.
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ π δ άΝ έθαδΝ υαέ γβ κΝ κΝ οτξκμΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ
εΪγ ΝξλσθκέΝ Νξλά βΝααπ κτξκυΝζέπαθ βμΝαυιΪθ δΝ βθΝπαλαΰπΰάΝφτζζπθΝη Νδ αθδεΪΝ
20-20-βίΝ υ α κ δαζυ σέ Μ ΪΝ βθΝ αθγκφκλέαΝ βμΝ εζα τκυη Ν αυ βλΪΝ εαδΝ αθΝ
φυ υ έΝ Ν ΰζΪ λαΝ πλκ γΫ κυη Ν ζαφλσπ λαΝ κθΝ πυγηΫθαΝ ΰδαΝ εαζάΝ λΪΰΰδ β
Άλ υ βμΝ ξ δΝ π λδ σ λ μΝ απαδ ά δμΝ Ν θ λσΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ λέΰαθβΝ πκυΝ
βηαέθ δΝγΝφκλΫμΝ βθΝ ί κηΪ αΝ κΝεαζκεαέλδΝεαδΝΰ-βΝ κΝξ δηυθαέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ Μ ΰΪζκΝπλσίζβηαΝαπσΝAltenaria εαδΝFussarium.
υ α δεΪΝ : Π β δεΪΝ ΫζαδαΝ σππμΝ Χ αίδθΫθδκ,Ν εαλίαελσζβ,Ν ζδθαζκσζβΨ,
φζαίκθκ δ ά, λδ λπ θκ δ ά, δ άλκμ,Ν φπ φσλκμ,Ν εΪζδκ,Ν α ίΫ δκ,Ν έ βλκμ,Ν
ο υ Ϊλΰυλκμ,ΝηαΰΰΪθδκ, ίδ αηέθβΝω,Νθδα έθβ,Νίδ αηέθβΝ θ,Νίδ αηέθβΝ ,Ν φκζδεσΝκιτ,Ν
ίδ αηέθβΝΚΝεαδΝίΝ– εαλκ έθβέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ Υλβ δηκπκδκτη θαΝ ηΫλβΝ έθαδΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ κδΝ
αθγκφσλκδΝ ίζα κέΝ πκυΝ υζζΫΰκθ αδΝ βθΝ πκξάΝ βμΝ Ϊθγδ βμΝ βζα άΝ αλΰΪΝ κΝ
εαζκεαέλδέ
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Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ ΣαΝ φτζζαΝ βμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ ηπαξαλδεσ,Ν υθάγπμΝ
κΝελΫαμΝεαδΝ κΝοΪλδ,ΝαζζΪΝεαδΝπμΝαφΫοβηαέΝ πσΝ αΝφτζζαΝ κυΝφυ κτΝζαηίΪθ αδΝ
αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ αθ δ βπ δεσΝ εαδΝ αθ δ πα ηπ δεσΝ θυΝ Ϋξ δΝ
ξλά δμΝεαδΝ βθΝαλπηα κπκδέαέ
ίΨΝΘ λαπ υ δεάέΝΟδΝδ δσ β μΝ βμΝηαθ ακυλΪθαμΝ έθαδΝέ δ μΝη Ναυ ΫμΝ κυΝ
γυηαλδκτΝ εαδΝ βμΝ ηΫθ αμέ Ν ηαθ ακυλΪθαΝ έθαδΝ πδκΝ ΰθπ άΝ ΰδαΝ δμΝ κηαξδεΫμΝ βμΝ
δ δσ β μΝπμΝξπθ υ δεσΝεαδΝεα απλαςθ δεσΝΰδαΝ κυμΝ κηαξσπκθκυμέ έθαδΝσηπμΝεαδΝ
βλ ηδ δεσΝ εαδΝ Ν η ΰΪζ μΝ σ δμΝ θαλεπ δεσ. έθαδΝ πκζτΝ εαζσΝ αθαζΰβ δεσΝ Ν
ηυρεκτμΝ πσθκυμ,Ν δα λΫηηα α,Ν λαηπκυζάΰηα αΝ εαδΝ θ υλαζΰέ μέ πέ βμΝ έθαδΝ
ΫικξκΝ αθ έ κ κΝ αΝ ηδελσίδαΝ κυΝ υφκ δ κτμΝ πυλ κτέ ΓδαΝ δμΝ παγά δμΝ κυΝ
αθαπθ υ δεκτΝ υ άηα κμΝγ πλ έ αδΝαπκξλ ηπ δεσ,Ν φδ λπ δεσΝεαδΝ υ λΰ δεσΝΰδαΝ
κΝ θ υλδεσΝ ίάξα,Ν κΝ ελυκζσΰβηα,Ν δμΝ αηυΰ αζΫμ,Ν βΝ ίλκΰξέ δ α,Ν κΝ Ϊ γηαέ ΓδαΝ δμΝ
αθπηαζέ μΝ κυΝ π π δεκτΝ υ άηα κμΝ έθαδΝ ξπθ υ δεσ,Ν πα ηκζυ δεσ,Ν αθ δ η δεσ,Ν
αθαεκυφέα δΝαπσΝ κΝη πλδ ησΝεαδΝ βΝ υ π οέα,Ν δ ΰ έλ δΝ κΝ υευ δΝεαδΝ βΝ πζάθαέ
έθαδΝ αεσηβΝ δκυλβ δεσ,Ν αΰΰ δκ δα αζ δεσ,Ν υπκ α δεσ,Ν αθ δ δαίβ δεσ,Ν αζζΪΝ εαδΝ
υ λΰ δεσΝ
Ν θ υλδεάμΝ φτ πμΝ παγά δμ,Ν υπ λ υαδ γβ έα,Ν θ υλα γΫθ δα,Ν
ουξα γΫθ δα,Ν Ϊΰξκμ,Ν αςπθέ μ,Ν βηδελαθέ μ,Ν έζδΰΰκ,Ν πδζβοέα,Ν απυζ δαΝ ηθάηβμέ  Ν
ιπ λδεάΝξλά βΝ έθαδΝ πκυζπ δεσ,Νπαυ έπκθκΝ Νλ υηα δ ηκτμΝεαδΝπκθσ κθ κέ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ εαζζππδ δεσΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ θαΝ
απαζζαΰκτη ΝαπσΝ βΝφαΰκτλαΝεαδΝ βθΝ θσξζβ βΝαπσΝ αΝεκυθκτπδα,Ν λέίκθ αμΝφτζζαΝ
φλΫ εδαμΝηαθ ακυλΪθαμΝπΪθπΝ αΝ δηπάηα αέ

32.Μ ΙΝΣ ΝΟ

Π λκ ΫζδθδθΝ κΝκτζκθ
ΟδεκΰΫθ δαΝUmbeliferae (εδα κφσλαΨ
ΓΫθκμΝPetroselinum
έ κμΝΝcrispum
ΰΰζδεσΝσθκηα : Parsley
KκδθάΝ κθκηα έαΝ : Μαδθ αθσμ,Ν Π λκ Ϋζδθκ,Ν Μαε κθέ δ,Ν Μαθ αθσμΝ άΝ Μαρ αθσμ,Ν
Π λ Ϋηκζκ,ΝΠ λ έηκζκ,ΝΚκυ κυηΫθ κ,ΝΜυλπ δΪ,ΝΜαε κθά δκ,ΝΜαθ αθέαδ
Ι κλέαΝμ  βθΝαλξαδσ β αΝ κΝξλβ δηκπκδκτ αθΝησθκΝπμΝφαληαε υ δεσΝφυ σΝ θυΝ
βθΝηαΰ δλδεάΝ δ Ϊΰ αδΝ κθΝη αέπθαέ ΟδΝΡπηαέκδΝη Ναυ σΝ ιαφΪθδααθΝ βθΝηυλπ δΪΝ
κυΝαζεκσζΝεαδΝ κυΝ εσλ κυΝεαδΝ κΝΫ λπΰαθΝΰδαΝθαΝ ηπκ έακυθΝ βθΝΰλάΰκλβΝηΫγβέ
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(φπ .el.wikipedia.org)
Π λδΰλαφάΝ: έθαδΝφυ σΝπκυ μ,Ν δ Ϋμ,Νζ έκ,Ν έζίκΝεαδΝαλπηα δεσέΣκΝ Ϋζ ξκμΝ
κυΝ έθαδΝ λαί π σΝ εαδΝ εζα υ μέ ξ δΝ φτζζαΝ λδΰπθκ δ ά,Ν απβλκτΝ πλα έθκυΝ
ξλυηα κμ,Ν η Ν πκζζΫμΝ δαδλΫ δμ,Ν πΪθγβ βΝ εα ΪΝ π Ϊ κυμ,Ν π λδεΪζυηηαΝ η 1-3
φυζζΪλδα,Ν ΪθγβΝ υπκεταθαΝ ηδελΪΝ η Ν ηαελκτμΝ ηέ ξκυμ,Ν πκυΝ φγΪθκυθΝ Ν τοκμΝ ίέηί0.80cm. εαδΝ εαλπκτμΝ υπκεέ λδθκυμΝ εαδΝ υπκ λσΰΰυζκυμέ Ν λέααΝ έθαδΝ πα αζζυ βμΝ
ξκθ λάΝεαδΝ ξβηα έα αδΝεκθ ΪΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ Ϊφκυμ.
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : έθαδΝ φυ σΝ αθγ ε δεσΝ κΝ παΰ σέ ΟδΝ ξαηβζΫμΝ
γ ληκελα έ μΝ έθαδΝ απαλαέ β μΝ ΰδαΝ βθΝ εαζάΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ φυζζυηα κμΝ θυΝ κδΝ
υοβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ ξλ δΪακθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ αθαπαλαΰπΰδεάμΝ φΪ βμΝ
ΧαθΪπ υιβΝαθγδεκτΝ ζΫξκυμΨέ ΟδΝ κπκγ έ μΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝβζδσζκυ μ. Ι αθδεΫμΝ
Θ ληκελα έ μΝΰδαΝ βΝίζΪ β βΝ κυΝ πσλκυΝ έθαδΝβί-30ºωΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ
φυ κτΝ ΰη-18,5ºC. ΣκΝ Ϋ αφκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ υΰελα έΝ δεαθκπκδβ δεάΝ υΰλα έα, θαΝ έθαδΝ
ηΫ βμΝ τ α βμ,Νΰσθδηκ,Νπζκτ δκΝ Να ίΫ δκΝεαδΝη Ναλε άΝκλΰαθδεάΝκυ έαέ ΣκΝpώΝΝ
κυΝ ΪφκυμΝγαΝευηαέθ αδΝη αιτΝθ,0-7,0.
Πκζζαπζα δα ησμΝμ υ σμΝΰέθ αδΝ δΪΝ βμΝ πκλΪμ,Νά κδ πδ υΰξΪθ αδΝεαγ’ΝσζκΝ κΝ
γΫλκμ,Ν υθάγπμΝ απσΝ Φ ίλκυΪλδκΝ ηΫξλδμΝ Οε υίλδκ,Ν φ’Ν σ κθΝ θΝ πδελα έΝ οτξκμ,Ν
απ’Ν υγ έαμΝ πέΝ σπκυέ ΣκΝφτ λπηαΝ πθΝ πσλπθΝ έθαδΝαλΰσ.
υΰεκηδ άΝμ υζζΫΰκυη Ν κΝ Ϋζ ξκμ,Ν αΝφτζζα,Ν κυμΝεαλπκτμΝεαδΝ βΝλέααέ ΪθΝάΝ
εαζζδΫλΰ δαΝ Ϋξ δΝ πμΝ εκπσΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ φτζζπθΝ εαδΝ λδαυθ,Ν σ Ν βΝ υΰεκηδ άΝ
αηφκ ΫλπθΝ κτ πθΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλα,Ν π λέΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ φγδθκπυλκυέ φ’Ν ΫλκυΝ άΝ
υζζκΰάΝ πθΝεαλπυθΝΰέθ αδΝεα ΪΝ κΝ πση θκΝΫ κμ,Νσ αθΝαυ κέΝ έθαδΝυλδηκδ,ΝπλΫπ δΝ
σηπμΝ θαΝ κυμΝ υζζΫΰκυη Ν υγτμΝ πμΝ πλδηΪ κυθ,Ν δσ δΝ κδΝ πλυ κδΝ αθαφαδθση θκδΝ
πλδηΪακυθΝπλκΝ πθΝΪζζπθέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ ΣαΝ πκ έ ηα αΝ ΰέθκθ αδΝ υξθΪΝ Χ κυζΪξδ κθΝ εΪγ Ν
ί κηΪ αΨέ ΓδαΝ θαΝ δα βλ έ αδΝ αλε άΝ υΰλα έαΝ Ν ΪφβΝ αηηυ βΝ ξλ δΪακθ αδΝ
π λδ σ λαΝπκ έ ηα α.
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ Π λκθσ πκλκμ,Ν  π σλδα,Ν Κ λεσ πκλα,Ν εζβλκ έθδα,Ν Ωέ δκ,
Νβηα υ δμ,ΝΝδ βλκ ευζβεαμ,ΝΣ λΪθυξκμ,ΝΦέζζαέ
υ α δεΪΝ : ΟδΝ εαλπκέΝ κυΝ αζζΪΝεαδΝ αΝφτζζαΝ κυΝ π λδΫξκυθΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝπκυΝ
απκ ζ έ αδΝ απσΝ απδκζέθβ,Ν απδσζβ,Ν η λδ δεέθβ,Ν πδθΫθδκέ
εσηβΝ π λδΫξκυθΝ
ΰζυεκ έ δκ,Ν δ αηέθ μΝ Ν εαδΝ ω,Ν έ βλκ,Ν ηαΰΰΪθδκ,Ν α ίΫ δκ,Ν φπ φσλκ,Ν φυ δεΫμΝ
ξλπ δεΫμέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ ΣαΝ φτζζαΝ οτξκθ αδΝ άΝ απκιβλαέθκθ αδ,Ν κδΝ λέα μΝ
ίυγέακθ αδΝ ΝΪηηκ,Ν θυΝεκηηΫθ μΝ ΝετίκυμΝοτξκθ αδΝάΝαπκιβλαέθκθ αδέ Ϊακυη Ν
κΝ ηα ΪεδΝ κυΝ ηαρθ αθκτΝ σππμΝ έθαδΝ ηΫθκΝ εΪ πΝ απσΝ λ ξκτη θκΝ θ λσΝ ΰδαΝ θαΝ
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εαγαλέ δΝαπσΝ δμΝιΫθ μΝκυ έ μΝεαδΝ δμΝ εσθ μέΝΣδθΪακυη Ναλε ΫμΝφκλΫμΝΰδαΝθαΝφτΰ δΝ
κΝ π λδ σ λκΝ θ λσΝ εαδΝ ελ ηΪη Ν αθΪπκ αΝ Ν εκ δθσΝ πηΪ δκΝ ηΫξλδΝ θαΝ ι λαγ έΝ
εαζΪΝΰδα θαΝηπκλκτη ΝθαΝ κΝ λέίκυη Ν τεκζαέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ  βΝ ηαΰ δλδεάΝ αΝ οδζκεκηηΫθαΝ φλΫ εαΝ φτζζαΝ ξπλέμΝ αΝ
εκ Ϊθδα,Ν η Ν βΝ υφάΝ πδεΪθ δεβΝ ΰ τ β,Ν πα παζέακθ αδΝ πΪθπΝ απσΝ ηαΰ δλ ηΫθαΝ εαδΝ
πηΪΝ Ϋ ηα αέ
ίΨ Θ λαπ υ δεάέΝ ΠαλΪΰ δΝ εαδΝ εαγαλέα δΝ κΝ αέηαΝ Χ Ν π λδπ υ δμΝ
αθαδηέαμΨ,Ν ηπ λδΫξ δΝ πκζζάΝ ίδ αηέθβΝ C Χ αΝ φτζζαΨ,Ν έθαδΝ δκυλβ δεσΝ ίκβγΪ δΝ Ν
παγά δμΝκυλκπκδβ δεκτΝ υ άηα κμ,Ν δμΝπΫ λ μΝ πθΝθ φλυθ,Ν βθΝκυλβγλέ δ αΝάΝ βΝ
Ϋθπ βΝ βμΝ κυλάγλαμ,Ν βΝ ίζ θθσλκδα,Ν δμΝ βπα δεΫμΝ παγά δμ,Ν α εαΫηα α,Ν βθΝ
ευ έ δ α,Ν βθΝ κυλδεάΝ αλγλέ δ αέ έθαδΝ υ λΰβ δεσμΝ αΝ ευεζκφκλδεΪΝ πλκίζάηα α,Ν
κΝκέ βηα,Ν βΝ υ π οέα,Ν δμΝ ληα κπΪγ δ μ,Ν βΝ υ ηβθσλλκδαΝΧπσθκυμΝπ λδσ κυΨ,Ν δμΝ
υ εκζέ μΝ αθαπθκάμέ έθαδΝ αφλκ δ δαεσμ,Ν ίκβγΪ δΝ κυμΝ λ υηα δ ηκτμΝ εαδΝ αΝ
αλγλδ δεΪ,Ν έθαδΝ πα ηκζυ δεσμ,Ν απκξλ ηπ δεσμ,Ν κθπ δεσμ,Ν δ ΰ λ δεσμΝ εαδΝ
κλ ε δεσμέ

33.Μ ΛΙΟΥΟΡΣΟ

ΜΫζδ αΝβΝφαληαε υ δεά
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiatae (Υ δζαθγάΨ
ΓΫθκμΝMelissa
έ κμΝΝofficinalis
ΰΰζδεσΝσθκηα : Balm
KκδθάΝ κθκηα έαΝ : Κδ λκίΪζ αηκ, Μ ζδ
ΰλδκηΫζδ α, ΜΫζδ α

Ϊεδ,Ν Μ ζδ

κίσ αθκ,Ν Μ ζδ

σξκλ κ,Ν

Ι κλέαΝ μ ΟδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝ εαδΝ κδΝΡπηαέκδΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝη ζδ σξκλ κΝ
ΰδαΝ δμΝ πζβΰΫμΝ εαδΝ αΝ δηπάηα αΝ φδ δυθΝ άΝ εκλπδυθέ ΟΝ ΆλαίαμΝ ΰδα λσμΝ ίδεΫθαμΝ
Ϋζ ΰ ΝππμΝ«εΪθ δΝ βθΝεαλ δΪΝ υ υξδ ηΫθβ»έ

(φπ .el.wikipedia.org)
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Π λδΰλαφάΝ: Πκζυ άμΝπσα,Ναυ κφυάμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν υθαθ Ϊ αδΝ Νγαηθσ κπκυμΝ
εαδΝ Ϊ β,Νη Ν λαΰπθδεσΝπκζτεζα κΝίζα σΝ40-80cm εαδΝξαλαε βλδ δεάΝηυλπ δΪΝ
ζ ηκθδκτέ
Ν λέααΝ κυΝ έθαδΝ ευζδθ λδεά,Ν εζβλά,Ν δθυ βμέ ΣαΝ φτζζαΝ έθαδΝ
αθκδξ κπλΪ δθαΝΧπλΪ δθα-εδ λδθππΪΨ,Νπκ δ ά,Νκ κθ π ΪΝεαδΝ βΝίΪ βΝεαλ δσ ξβηαέ
ΣαΝΪθγβ,Νξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμΝ πθΝξ δζαθγυθ,Ν έθαδΝηδελΪ,Νζ υεΪ,Νλσ δθαΝ
εαδΝίΰαέθκυθΝεα ΪΝ κτφ μΝ δμΝηα ξΪζ μΝ πθΝφτζζπθέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : υ κεδη έΝ Ν βηδκλ δθΫμΝ εαδΝ π δθΫμΝ π λδκξΫμ,Ν Ν
πζκτ δαΝ ΪφβΝ,ΝεαζΪΝ λαΰΰδαση θαέ ΣκΝξ δηυθαΝεα α λΫφ αδΝ κΝυπΫλΰ δκ ηάηαΝ
εαδΝαθαπ τ
αδΝησθκΝ κΝυπσΰ δκέ ΝΪλδ βΝ δηάΝpώΝ έθαδΝθ-7. υ άΝβΝ δηάΝίκβγΪ δΝ
βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝφπ φσλκυΝαπσΝ κΝΫ αφκμέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ ΣκΝ η ζδ σξκλ κΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ υθάγπμΝ η Ν πσλκ,Ν
παλαφυΪ μΝεαδΝηκ ξ τηα αέ Ν ΰεα Ϊ α βΝ βμΝεαζζδΫλΰ δαμΝΰέθ αδΝ βθΝΪθκδιβέΝΟΝ
πσλκμΝ πΫλθ αδΝ Ν πκλ έαΝ κΝ πλυ κΝ εαπ θγάη λκΝ κυΝ Μαλ έκυέ ΣαΝ φυ ΪΝ
Ϋξκθ αδΝ ε έΝσζ μΝ δμΝεαζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μ ηΫξλδΝθαΝαπκε ά κυθΝτοκμΝΰβ-15cm.
κπσ Ν εαδΝ η αφυ τκθ αδΝ κΝ ξπλΪφδέ ΓδαΝ εΪγ Ν λΫηηαΝ πκυΝ γαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ
ξλ δΪακθ αδΝθm2 πκλ έκυΝεαδΝβΝΰλαηηΪλδαΝ πσλκυΝαθΪ m2έΝΟΝ πσλκμΝεαζτπ αδΝη Ν
ΪηηκΝ άΝ τλφβΝ εαδΝ πα δΫ αδΝ ζαφλΪέΝ Ν η αφτ υ βΝ πθΝ φυ αλέπθΝ ΰέθ αδΝ Ν εαζΪΝ
πλκ κδηα ηΫθκΝ ξπλΪφδέΝ ΣαΝ φυ Ϊλδα φυ τκθ αδΝ Ν απκ Ϊ δμΝ ιη-80cm. η αιτΝ
πθΝΰλαηηυθΝεαδΝγη-40cm. πέΝ βμΝΰλαηηάμέ Ν δΪλε δαΝαπάμΝ βμΝφυ έαμΝ έθαδΝη-6
ξλσθδαέ Νεα απκζΫηβ βΝ πθΝαδααθέπθΝΰέθ αδΝη Νεαζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μέ
υΰεκηδ άΝμ Ν πκξάΝ βμΝΪθγδ βμΝ έθαδΝΙκτζδκμ- π ΫηίλδκμΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ
σζκΝ κΝφυ σέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ παδ έ αδΝ ααπ κτξκμΝ ζέπαθ βΝ Ν τκΝ σ δμΝ
Χπ λέπκυΝ ΰί-ΰηΝ ηκθΪ μΨ,Ν ηδαΝ κθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ ίζΪ β βμΝ εαδΝ
ηδαΝη ΪΝ βθΝπλυ βΝεκπάέ ΟδΝαπαδ ά δμΝ Νγλ π δεΪΝ κδξ έαΝ έθαδΝευλέπμΝΰδαΝΪαπ κΝ
εαδΝαεκζκυγ έΝκΝφυ φκλκμΝεαδΝ κΝεΪζδκέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ θγ ε δεσΝφυ σΝΰ θδεΪέΝΠδγαθΫμΝπλκ ίκζΫμΝαπσΝαφέ μ,Νπέ δκΝ
εαδΝ βοδλδαέ μέΝ  Ν πδκΝ α ΫμΝ π λδκξΫμΝ πλκ ίκζΫμΝ απσΝ λΪθυξκέ Κα απκζΫηβ βΝ
αδααθέπθΝη Ν εαζέ ηα αέ
υ α δεΪΝ : ΣκΝ η ζδ σξκλ κΝ π λδΫξ δΝ πκζζΪΝ θ λΰΪΝ υ α δεΪΝ σππμΝ αδγΫλδαΝ
ΫζαδαΝ Χίέίβ-ίέγΣΨ,Ν πκζυφαδθσζ μΝ Χchlorogenic,Ν ferulicΝ εαδΝ caffeicΝ acidsΨ,Ν
φζαίκθκ δ ά,Ν ηκθκ λπΫθδαΝ Χγί-40% citronellal, citral a and b, methyl citronellate,
ocimene,ΝcitronellolΨΝεαδΝ
εδ λπΫθδαΝΧΰίΣΝbeta-caryophylleneΝεαδΝ germacreneΝϊ,Ν
eugenyl glucoside).
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΣκΝ η ζδ σξκλ κΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ ΰδαΝ βθΝ
αθ δ πα ηπ δεά,Ν αθ δφζ ΰηκθυ β εαδΝ αθ δηδελκίδαεάΝ κυΝ λΪ βέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν
κθυθ δΝ βθΝ εαλ δΪ εαδΝ κΝ ευεζκφκλδεσΝ τ βηα,Ν πλκεαζυθ αμΝ δα κζάΝ πθΝ
αΰΰ έπθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ η δυθ αδΝ βΝ πέ βΝ κυΝ αέηα κμ. Θ πλ έ αδΝ πκζτΝ
βηαθ δεάΝ βΝ υηίκζά κυΝ βθΝ εα απκζΫηβ βΝ πθΝ δυθέΝ λ υθ μΝ πδί ίαδυθκυθΝ
ηΪζδ αΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ β ΪΝ κυΝ π λδπ υ δμΝ πδξ έζδκυΝΫλπβ αΝεαδΝ κθΝΫλπυΝ
απ άλαΝΧ θΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν κΝ υθυθυηκΝ ικυαζδευμΝη α δ ση θκΝθσ βηαΨ,ΝαφκτΝ
δαγΫ δΝ αθ δίδκ δεΫμΝ δ δσ β μΝ πκυΝ λκυθΝ εα ΪΝ κυΝ δκτέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ φυ σΝ
ιαδλ δεΪΝ απκ ζ ηα δεσΝ Ν π λδπ υ δμΝ αςπθέαμ,Ν Ϋθ κθκυΝ λ μ,Ν Ϋθ α βμΝ εαδΝ
υ λ γδ σ β αμ,Ν θυΝηπκλ έΝθαΝίκβγά δΝαεσηαΝεαδΝΪ κηαΝη Νεα Ϊγζδοβ,ΝξΪλβΝ δμΝ
εα απλαςθ δεΫμ εαδΝ ξαζαλπ δεΫμΝ κυΝ δ δσ β μέΝ θΪη αΝ
δμΝ λΪ δμΝ κυΝ
υΰεα αζΫΰ αδΝ εαδΝ βΝ αθαεκτφδ βΝ απσΝ π π δεΫμΝ δα αλαξΫμέ ΣκΝ ίΪζ αηκΝ κυΝ
η ζδ σξκλ κυΝ γ πλ έ αδΝ πέ βμΝ σ δΝ βλ η έΝ κθΝ υπ λεδθβ δεσΝ γυλ κ δ ά α ΫθαΝ
Χθσ κμΝύravesΨέ πδπζΫκθ,Ν π δ άΝ κΝη ζζδ σξκλ κΝεαγαλέα δΝ κΝηυαζσ,ΝαυιΪθ δΝ βθΝ
αθ έζβοβΝ εαδΝ θδ ξτ δΝ βΝ ηθάηβ εαδΝ Ϋξ δΝ απκ δξγ έΝ ίκβγβ δεσΝ Ν α γ θ έμΝ η Ν
ζ ξΪδη λ. ΣΫζκμ,Ν ξΪλβΝ βθΝ δ δσ β ΪΝ κυΝ θαΝ λαΝ εα ΪΝ πθΝ πσθπθΝ δμΝ θ υλδεΫμΝ
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απκζάι δμ,Ν κΝη ζδ σξκλ κΝ υ άθ αδΝ ΝαθγλυπκυμΝη Νπκθκε φΪζκυμ, βηδελαθέ μ
εαδΝΪζζκυμΝπσθκυμΝΧπέξέΝπσθκδΝπ λδσ κυ,Νπκθσ κθ κμ,Ν θ λδεκέΝεκζδεκέΨέ
ίΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ ΌππμΝ πλκ έ δΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ έθαδΝ
η ζδ κεκηδεσΝφυ σέ

γζέΜ ΝΣ

ΜΫθ αΝβΝπδπ λυ βμ
ΟδεκΰΫθ δαΝLaabiatae (Υ δζαθγάΨ
ΓΫθκμΝMentha
έ κμΝΝpiperita
ΰΰζδεσΝσθκηα : Peppermint
KκδθάΝκθκηα έαΝ: MΫθ αΝΪΰδκ ηκμ,Νβ τκ ηκμ
Ι κλέαΝ μ ΣκΝ σθκηαΝ ηΫθ αΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ ζα δθδεσΝ mentha,Ν κΝ κπκέκΝ η Ν βΝ
δλΪΝ κυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ αλξαδκ ζζβθδεσΝ ηέθγβέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ
αλξαδσ β α πμΝ άη λαΝ πμΝ αλπηα δεσΝ βΝ ηαΰ δλδεά,Ν βθΝ κδθκπκδέαΝ εαδΝ βΝ
φαληαεκπκδέαέΝΟδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝΫ λδίαθΝ κΝ λαπΫαδΝη Ν υσ ηκΝπλδθΝαπσΝ κΝΰ τηαΝ
εαδΝαλπηΪ δααθΝ κΝθ λσΝ κτΝηπΪθδκυέΝ πσΝ κθΝθκΝαδυθαΝπλπ κ υθαθ υθ αδΝελΫη μΝ
εαγαλδ ηκτΝ κθ δυθΝ η Ν υσ ηκέΝ ΣαΝ πκθ έεδαΝ φαέθ αδΝ θαΝ απκφ τΰκυθΝ βΝ ηυλπ δΪΝ
κυ,ΝΰδΥΝαυ σΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝαπκηΪελυθ άΝ κυμέΝ βθΝ λξαέαΝ ζζΪ α κΝ
ΙππκελΪ βμ εαδΝ κΝ Γαζβθσμ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ βθΝ ηΫθ αΝ εα ΪΝ βμΝ υ π οέαμ,Ν εα ΪΝ
πθΝθ υλδευθΝ δα αλαξυθ,Νεα ΪΝ πθΝδζέΰΰπθ,Ν βμΝαςπθέαμ,Ν βμΝΰα λέ δ αμ,Ν κυΝίάξα,Ν
κυΝελυκζκΰάηα κμ,Ν κυΝπκθσζαδηκυΝεαδΝπμΝαθ δ πα ηπ δεσέ
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Π λδΰλαφάΝ : ΣκΝ ΰΫθκμΝ Mentha π λδΫξ δΝ βηαθ δεσΝ αλδγησΝ δ υθ,Ν υπκ δ υθΝ εαδΝ
υίλδ έπθέΝ ΣαΝ βηαθ δεσ λαΝ έθαδ: Mentha spicata ( υσ ηκμΨ,Ν Mentha aquatica
Mentha suaveolons, Mentha pulegium, Mentha piperita εέαέΝ Ν ζ υ αέαΝ έθαδΝ
υίλέ δκΝ η αιτ βμΝ Mentha aquatica εαδΝ βμΝ mentha spicata,Ν εαδΝ ζΫΰ αδΝ ηΫθ αΝ βΝ
πδπ λυ βμέΝ ηδαυ κφτ αδΝ Ν ξΫλ κυμΝ σπκυμ,Ν αθαξυηα α,Ν εκθ ΪΝ Ν εάπκυμΝ θυΝ
εαζζδ λΰ έ αδΝπαθ κτέΝ βθΝ ζζΪ α,Ν αθΝαυ κφυΫμΝ ηφαθέα αδΝ ΝυΰλΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝ
υοση λκΝΫπμΝκίίmέΝΠλσε δ αδΝΰδα πκυ β,Νπκζυ άΝπσαΝτοκυμΝγί-90cmέΝη Νίζα σΝ
λΪΰπθκ,Ν ξλυηα κμΝ εκτλκυΝ δυ κυμ,Ν φτζζαΝ Ϋηηδ ξα,Ν ζκΰξκ δ άΝ αθ έγ αΝ
εφυση θα,Ν η Ν ξαλαε βλδ δεσΝ ξθκτ δΝ πΪθπΝ δμΝ θ υλυ δμΝ εαδΝ αξυσηκλφβΝ
αιδαθγέαΝ η Ν ξλυηαΝ ΪθγκυμΝ δυ μΝ ΫπμΝ ζαφλΪΝ εκεεδθππσέΝ Ν ΰ τ βΝ βμΝ έθαδ
γ ληαθ δεά,Ν λκ δ δεά,Ν πδπ λΪ βΝ εαδΝ αοδΪέΝ Ν εζα δεάΝ ξαλαε βλδ δεάΝ ΰ τ βΝ βμΝ
ηΫθ αμΝπκυΝ έθαδΝΰθπ άΝ ΝσζκυμΝ έθαδΝαυ άΝ βμΝmentha piperita.
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : υ κεδη έΝ Ν π λδκξΫμΝ γ ληΫμΝ εαδΝ ουξλΫμέΝ
Καζτ λβΝ αθΪπ υιβΝ Ν π λδκξΫμΝ η Ν τελα κ εζέηαΝ εαδΝ λκ λσΝ εαζκεαέλδέΝ
παδ κτθ αδΝ ΪφβΝεαζΪΝαπκ λαΰΰδαση θα,Νη Ναλε άΝυΰλα έα,Νΰσθδηα,Νπζκτ δαΝ Ν
κλΰαθδεάΝ κυ έαΝ εαδΝ ηΫ βμΝ τ α βμέΝ Καζτ λκΝ pώΝ αθΪπ υιβμΝ θ,η-ι,ηέΝ θαπ τ αδΝδεαθκπκδβ δεΪΝεαδΝ Ν ζαφλυμΝσιδθαΝ Ϊφβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ
θΝ παλΪΰ δΝ πσλκυμΝ εαδΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ ευλέπμΝ η Ν
λδαυηα α,Νίζα κέΝυπσΰ δκδΝπκυΝαθαπ τ κθ αδΝ κλδασθ δαΝκδΝκπκέκδΝφΫλκυθΝΰσθα α,Ν
κφγαζηκτμΝ εαδΝ φτζζαΝ Χ αθΝ ζΫπδαΨέΝ Υλβ δηκπκδκτθ αδΝ δ δεΫμΝ ελδαπ δεΫμΝ ηβξαθΫμΝ
ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ πθΝλδαπηΪ πθέΝΜ ΪΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ κυμΝ ηαξέακθ αδΝ ΝηάεβΝΰί15cm εαδΝφυ τκθ αδΝ ΝίΪγκμΝθ-7cmέΝ Ν ΰεα Ϊ α βΝη Νλδαυηα αΝΰέθ αδΝ κΝηάθαΝ
Οε υίλδκέΝ Μ Ν ηκ ξ τηα αΝ εσίκθ αμΝ απσΝ κΝ ηβ λδεσΝ φυ σΝ πλδθΝ βθΝ Ϊθγβ βέΝ Ν
δ αθδεάΝαπσ α βΝφτ υ βμΝ έθαδΝθί-κίcmΝη αιτΝ πθΝΰλαηηυθΝεαδΝβί-30cmΝη αιτΝ
πθΝφυ υθέΝ
υΰεκηδ άΝμ τκΝ υζζκΰΫμμΝβΝπλυ βΝ υζζκΰάΝΰέθ αδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝΪθγβ βμΝ
Χ υθάγπμΝ αλξΫμΝ ΙκυζέκυΨΝ εαδΝ βΝ τ λβΝ κθΝ  π ΫηίλδκέΝ υζζΫΰ αδΝ ηβξαθδεΪΝ εαδΝ
ι λαέθ αδΝ Νγ ληκελα έαΝζηºC. ΟΝζσΰκμΝξζπλάμΝπλκμΝιβλάμΝηΪαα έθαδΝΧβ,η-3):1.
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ Π λδζαηίΪθκυθΝ σλΰπηαΝ αεκζκυγκτη θκΝ απσΝ
ίΪλθδ ηαΝ άΝ φλ αΪλδ ηαΝ η Ν εκπσΝ θαΝ οδζκξπηα δ έΝ κΝ Ϋ αφκμΝ πλδθΝ βθΝ
ΰεα Ϊ α βΝ βμΝ εαζζδΫλΰ δαμέΝ παδ έΝ υξθΪΝ πκ έ ηα αέΝ ΣβθΝ π λέκ κΝ κυΝ
εαζκεαδλδκτΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξλ δα κτθΝ ΫπμΝ εαδΝ γΝ πκ έ ηα α βθΝ ί κηΪ αέΝ Ν ξλά βΝ
ααπ κτξκυΝζέπαθ βμΝαυιΪθ δΝ βθΝπαλαΰπΰάΝφτζζπθέΝ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ κίαλσΝ πλσίζβηαΝ απσΝ ί λ δζζδυ δμΝ ΧVerticullum ssp.ΨΝ εαδΝ
επλδΪ δμΝΧPuccinia menthaΨέΝΤπΪλξκυθΝπκδεδζέ μΝσππμΝβΝΟεitchamΟΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ
εαζζδ λΰβγ έΝησθκΝΰδαΝβΝξλσθδαΝεαδΝεα σπδθΝ αΝλδαυηα αΝπλΫπ δΝθαΝη αφ λγκτθΝεαδΝ
θαΝ ΰεα α αγκτθΝ ΝΪζζκΝξπλΪφδέ
υ α δεΪΝ : ΣκΝ ετλδκΝ υ α δεσΝ πθΝ αδγΫλδπθΝ ζαέπθΝ απσΝ εαζζδ λΰκτη θκυμΝ
πζβγυ ηκτμΝηΫθ αμΝ έθαδΝβΝηδθγσζβ,Ν θυΝ πθΝαυ κφυυθΝπζβγυ ηυθΝ έθαδΝβΝηδθγσζβΝ
άΝβΝηδθγσθβΝά βΝπκυζ ΰσθβΝάΝ κΝηδθγκφκυλΪθδκέΝ Νπ λδ ε δεσ β αΝ ΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝ
ευηαέθ αδΝαπσΝί,η-4% (ml/100gr ιβλκτΝίΪλκυμΨΝεαδΝαπαδ έ αδΝ ηπκλδεΪΝθαΝπ λδΫξ δΝ
Ϋλ μΝ ζ,η-ΰίΣΝ ΧπέξέΝ methylΝ acetateΨ,Ν αζεσκζ μΝ ΧσξδΝ ζδΰσ λκΝ απσΝ ζζΣΝ ΧπέξέΝ
mentholΨΝ εαδΝ ΰη-γβΣΝ ε σθ μΝ ΧπέξέΝ menthone). Π λδΫξ δΝ ίδ αηέθ μΝ Ν εαδΝ ωΝ εαδΝ
ίδ αηέθβΝ β,Ν Νηδελσ λ μΝπκ σ β μΝεαδΝηαΰΰΪθδκ,Ν έ βλκ,ΝεΪζδκΝεαδΝα ίΫ δκ.
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μΝ ΚσίπΝ πκζζΪΝ εαδΝ ΰ λΪΝ φτζζαΝ απσΝ δμΝ εκλυφΫμΝ πθΝ
λυφ λυθΝεζπθαλδυθ,Ν αΝπζΫθπΝεαδΝ αΝ ΰθυθπΝπκζτΝεαζΪέΝΣαΝίΪαπΝ ΝηδαΝεαγαλάΝ
εαδΝίαηίαε λάΝηαιδζαλκγάεβΝεαδΝ βθΝελ ηΪπΝη ΝΫθαΝ ξκδθέΝη Ν κΝΪθκδΰηαΝπλκμΝ αΝ
πΪθπ,Ν λ υθκθ αμΝη ΝβΝηαθ αζΪεδαέΝΣβΝελ ηΪπΝ ΝηΫλκμΝπκυΝθαΝα λέα αδΝεαζΪ,Ν
θαΝ έθαδΝ φπ δθσΝ αζζΪΝ θαΝ ηβθΝ κΝ ίζΫπ δΝ απ υγ έαμΝ κΝ άζδκμέΝ θΝ βΝ ηαιδζαλκγάεβΝ
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εκυθδΫ αδΝη ΝεΪγ Νφτ βηαΝ κυΝαΫλα,ΝαεσηαΝεαζτ λαέΝ ΝΫθαΝηάθαΝπ λέπκυΝ αΝφτζζαΝ
γαΝ ΫξκυθΝ ι λαγ έΝ ζ έπμ,Ν γαΝ γλκ ακυθΝ εαδΝ γαΝ έθαδΝ Ϋ κδηαΝ ΰδαΝ φτζαιβ,Ν εαζΪΝ
γλυηηα δ ηΫθαΝη Ν αΝ Ϊξ υζΪΝηκυΝεαδΝφυζαΰηΫθαΝ Να λκ ΰΫμΝίΪακ,Ν Ν εκ δθσΝ
θ κυζΪπδέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέΝΣαΝαπκιβλαηΫθαΝφτζζαΝΰέθκθ αδΝαφΫοβηαέΝΓζυεΪΝ Ϋ ηα αΝ
σππμΝ ελΫη μ,Ν παΰπ Ϊ,Ν εαλαηΫζ μ,Ν ΰζΪ κ,Ν ζδεΫλΝ αλπηα έακθ αδΝ η Ν ηΫθ αέΝ
Υλβ δηκπκδ έ αδΝεαδΝ κΝ βηκφδζΫμΝπκ σΝmojito.
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ ΣκΝ ία δεσΝ υ α δεσΝ βμΝ ηΫθ αμ,Ν βΝ η θγσζβ,Ν ίκβγΪΝ
βηαθ δεΪΝ αΝαθαπθ υ δεΪΝπλκίζάηα αέΝΜ δυθ δΝ αΝ υηπ υηα αΝ κυΝ υ λΫγδ κυΝ
θ Ϋλκυ,Νξαζαλυθκθ αμΝ κυμΝητ μΝΰτλπΝ εαδΝηΫ αΝ κΝΫθ λκ,Ν ίκβγΪΝ βθΝαπκίκζάΝ
θ λδευθΝα λέπθ,Ν βθΝπΫοβ,Ν έθαδΝ πα ηκζυ δεσ,ΝίκβγΪΝ βθΝ π άΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ
ξκζάμΝεαδΝ κυ άπα κμ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ αΝ υηπ υηα αΝ κυΝελυκζκΰάηα κμΝεαδΝ βμΝ
ΰλέπβμέ ιπ λδεΪ,Ν β η θγσζβΝ βμΝ ηΫθ αμΝ ίλέ ε δΝ φαληκΰάΝ Ν πλκρσθ αΝ πκυΝ
πλκ έ κυθΝ λκ λάΝ αθαπθκάΝ σππμΝ ηα έξ μ,Ν εαλαηΫζ μΝ εαδΝ δαζτηα αέΝ έθαδΝ
αθ δίαε βλδ δαεάΝ εαδΝ πλκ α τ δΝ απσΝ κυμΝ Ϋλπβ μΝ κυΝ σηα κμΝ εαδΝ πθΝ
ΰ θθβ δευθΝ κλΰΪθπθ. ζζΪΝ εαδΝ δα λδεΪ,Ν βΝ ηΫθ αΝ φαέθ αδΝ θα Ϋξ δΝ πλκ α υ δεΫμΝ
δ δσ β μΝ Να γ θ έμΝη Νεαλεέθκ,ΝπκυΝυπκίΪζζκθ αδΝ Ναε δθκίκζέαέ
ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ υ α δεΪΝ βμΝ ηΫθ αμΝ π λδΫξκθ αδΝ Ν κ κθ σπα μ,Ν
ηα έξ μ,Ν απκτθδα,ΝελΫη μ,ΝΰζυεΪΝεαδΝφΪληαεαΝΰδαΝ κθΝίάξα.

γηέΡ ΙΚΙ

λ έεβ
ΟδεκΰΫθ δαΝEricaceae Χ λ δεπ υθΨ
ΓΫθκμΝΝErica
έ κμΝΝcarnea, manipuliflora
ΰΰζδεσΝσθκηα :
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Ρ έεδ,ΝΡ έΰεζα,ΝΆΰλδκΝλ έεδ, κυ κτλα
Ι κλέα : ΣκΝ Ρ έεδΝ Ϋξ δΝ ηαελΪΝ δ κλέαΝ βθΝ παλα κ δαεάΝ ίκ αθκζκΰέαΝ εαδΝ Ϋξ δΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ υλΫπμΝ αθΝφαληαε υ δεσΝφυ σΝ δμΝκλ δθΫμΝπ λδκξΫμΝ βμΝ υλυπβμ,Ν
σπκυΝ υπΪλξ δΝ αυ κφυΫμΝ Ν κζσεζβλ μΝ ε Ϊ δμέΝ ΟδΝ γ λαπ υ δεΫμΝ δ δσ β μΝ κυΝ
ίκ ΪθκυΝΫξκυθΝεα αΰλαφ έΝά βΝαπσΝ κθΝΜ αέπθαέΝ θαφΫλκθ αδΝ ΝίδίζέαΝ κυΝικυΝ
αδυθαΝηέΥέΝπκυΝπ λδΰλΪφκυθΝ δμΝγ λαπ υ δεΫμΝδ δσ β μΝ πθΝφυ υθέΝ ΝΫθαΝΰ ληαθδεσΝ
ίδίζέκΝ κυΝ ΰλΪφ βε Ν κΝ ΰηθηΝ αθαφΫλ δΝ κθΝ δΪ βηκΝ ΰδα λσΝ βμΝ πκξάμΝ ΠΪκυζκυμΝ
ΰεδθΫ αΝκΝκπκέκμΝξλβ δηκπκδκτ Ν αΝΪθγβ,Ν αΝφτζζαΝεαδ κυμΝηέ ξκυμΝ κυΝφυ κτΝΰδαΝ
θαΝγ λαπ τ δΝ κυμΝα γ θ έμΝ κυΝαπσΝσζκυμΝ κυμΝ τπκυμΝπζβΰυθΝΧΫζεβΝ π λδεΪΝεαδΝ
ιπ λδεΪΨέΝ ΟΝ ΦκυεμΝ Ϋΰλαο Ν κΝ ΰηζγΝ σ δΝ κΝ φυ σΝ αθαεκυφέα δΝ απσΝ αΝ αΰευηα αΝ
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πθΝ θ σηπθ,Ν θυΝκΝ τΰξλκθσμΝ κυΝΜΪγδκυζκμΝ κΝξλβ δηκπκδκτ ΝΰδαΝθαΝγ λαπ τ δΝ
αΰευηα αΝφδ δυθ,Νηκζτθ δμΝηα δυθ,Να γΫθ δ μΝ βμΝ πζάθαμΝεαδΝΰδαΝθαΝ δαζτ δΝ κθΝ
ξβηα δ ησΝζέγπθΝ αΝ π λδεΪΝσλΰαθαέΝΟΝΝέεκζαμΝ ζ ιΪθ λ,ΝΫθαμΝ θ δε έθκμΝ
ηκθαξσμΝ Ϋΰλαο Ν σ δΝ βΝ εα αθΪζπ βΝ κυΝ ΰξτηα κμΝ λ έεβμΝ ΰδαΝ λδΪθ αΝ δα κξδεΫμΝ
ηΫλ μΝ πλπέΝ εαδΝ ίλΪ υΝ ά αθΝ παλεάμΝ ΰδαΝ θαΝ δαζτ δΝ δμΝ πΫ λ μΝ απσΝ κυμΝ θ φλκτμέΝ
πσΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ βίκυΝ αδυθαΝ βΝ λ έεβΝ υθ Ϋγβε Ν απσΝ κθΝ δα λδεσΝ εσ ηκΝ η Ν βθΝ
πλσζβοβΝ εαδΝ γ λαπ έαΝ πθΝ π λυθΝ βθΝ π λδκξάΝ πθΝ ετ πθΝ εαδΝ πθΝ θ φλυθέΝ
Παλα κ δαεΪΝ βΝ σλ δαΝ υλυπβΝΫφ δαξθαθΝΫθαΝ ΪδΝαπσΝ αΝΪθγβΝ κυΝφυ κτ,ΝηααέΝ
η ΝΪθγβΝίΪ κυ,ΝφτζζαΝητλ δζζκυ,Νί λσθδεα,ΝγυηΪλδΝεαδΝΪΰλδαΝφλΪκυζαέ

(φπ .kentromeletisarxaiasthourias.wordpress.com)
Π λδΰλαφάΝ: ΣκΝΰΫθκμΝ λ έεβΝπ λδζαηίΪθ δΝηγίΝπ λέπκυΝ έ β,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝ λέαΝ
υ κεδηκτθΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ξζπλέ αΝ εαδΝ έθαδΝ ΰθπ ΪΝ η Ν κΝ σθκηαΝ Ολ έεδαΟέΝ ξ δΝ
πυεθκτμΝίζα κτμΝεαδΝφτζζαΝΰλαηηκ δ ά,ΝΪηδ ξα,Ναυζαεπ ΪΝ βθΝεΪ πΝ πδφΪθ δα,Ν
αΝ κπκέαΝ φΫλκθ αδΝ αθΪΝ ζΝ Ϋ η μέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ ηφαθέακθ αδΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ
εαζκεαδλδκτ,Ν αλα δα ηΫθαΝ Ν αελδθΪΝ αηπδΪέΝ  Ν εΪγ Ν ΪθγκμΝ ξβηα έακθ αδΝ γίΝ
π λέπκυΝ πσλκδΝ κυΝφυ κτ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝ βηαέθ δΝσ δΝεΪγ ΝγΪηθκμΝπαλΪΰ δΝεΪγ ΝΫ κμΝ
π λδ σ λκυμΝ απσΝ ΰηίέίίίΝ πσλκυμέΝ ξκυθΝ ξλυηαΝ αθκδξ σΝ λσ δθκΝ ηκδΪακυθΝ αθΝ
ηδελκ εκπδεΫμΝεαηπΪθ μ,Ν πδφυάΝπκγάεβ,Ναθγάλ μΝη Νε λα κ δ έμΝαπκφτ δμΝεαδΝβΝ
φΪθβΝ κυμΝ θΝπΫφ δΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝΪθγδ βμέΝΟΝεαλπσμΝ κυμΝ έθαδΝεΪοαέΝΣαΝ λέαΝ
έ βΝ έθαδΝ αΝ ιάμ: α) λ έεβΝβΝ θ λυ βμ: έθαδΝγΪηθκμΝεαδΝ κΝτοκμΝ βμΝφ Ϊθ δΝ αΝ
3mέΝΣαΝΪθγβΝ βμΝ έθαδΝηδελΪ,Ναλπηα δεΪ,ΝΫξκυθΝξλυηαΝΪ πλκ,Νεπθκ δ άΝηκλφά εαδΝ
εφτκθ αδΝ Ν αιδαθγέ μΝφσί μΝ αΝΪελαΝ πθΝίζα υθέΝ υ κεδη έΝ Ναλΰδζυ βΝεαδΝ
πυλδ δεΪΝ ΪφβέΝίΨΝ λ έεβΝβΝ αλεσξλκυμΝΧcarnea ά herbacea): έθαδΝηδελσμΝγΪηθκμΝ
εαδΝ κΝ τοκμΝ βμΝ φ Ϊθ δΝ αΝ θίcm. Φυ λυθ δΝ Ν α ί κτξαΝ Ϊφβ,Ν Ν π λυ δμΝ
κλ δθΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝ Ν Ϊ βΝ βμΝίσλ δαμΝ ζζΪ αμΝεαδΝΫξ δΝηδελΪΝ πζβθκ δ άΝΪθγβ,Ν
πκυΝ ΫξκυθΝ ξλυηαΝ λσ δθκΝ εαδΝ εφτκθ αδΝ εα ΪΝ πυεθκτμΝ ίσ λ δμέΝ ΣαΝ φτζζαΝ βμΝ έθαδΝ
ηδελΪ,Ν ΰλαηηκ δ ά,Ν πκθ υζπ Ϊ,Ν ΰυαζδ λΪΝ εαδΝ ΫξκυθΝ ξλυηαΝ εκυλκπλΪ δθκέΝ ΰΨΝ
λ έεβΝβΝ πκθ υζυ βμΝ(manipuliflora): έθαδΝγΪηθκμΝη Νλσ δθαΝΪθγβέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: Γ θδεΪΝ Νβζδσζκυ μΝγΫ δμΝσξδΝ ΝαζεαζδεΪΝεαδΝ
α ί κτξαΝ ΪφβΝΧ ιαέλ βΝβΝ αλεσξλκυμΨέΝΣκΝPhΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝεΪ πΝαπσΝθ,ηέ ΣκΝ
εα ΪζζβζκΝ ξυηαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ π λζέ β,Ν τλφβΝ άΝ ξκτηκΝ υ Ν θαΝ δα βλ έΝ εαζάΝ
υΰλα έαΝεαδΝθαΝΫξ δΝεαζάΝαπκ λΪΰΰδ βέΝ ΝΰζΪ λ μΝδ αθδεΪΝξλβ δηκπκδκτη ΝξυηαΝ
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ΰδαΝκιτφδζαΝφυ ΪΝΧπέξέΝεα αθσξπηαΨΝαθαεα ηΫθκΝη Νπ λζέ βέΝΣΫζκμΝ υ κεδη έΝ Ν
παλαγαζζΪ δαΝηΫλβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν πσλκΝ αζζΪΝ ευλέπμΝ η Ν βηδιυζυ βΝ
ηκ ξ τηα αΝ ηάεκυμΝ π λέπκυΝ ζcm πκυΝ παέλθκυη Ν πλκμΝ αΝ ΫζβΝ κυΝ εαζκεαδλδκτέΝ
υγέακυη Ν κΝ εΪ πΝ ΪελκΝ κυμΝ Ν κλησθβΝ λδακίκζέαμΝ εαδΝ αΝ φυ τκυη Ν Ν
ΰζα λΪεδαΝπκυΝπ λδΫξκυθΝ τλφβΝεαδΝΪηηκέ
υΰεκηδ άΝ μ θγέα δΝ τΰκυ κΝ εαδΝ  π ΫηίλδκέΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ κζσεζβλκΝ κΝ
αθγδ ηΫθκΝ εαδΝ απκιβλαηΫθκΝ φυ σΝ αθΝ λσφβηαΝ άΝ ΰδαΝ ιπ λδεάΝ ξλά βέΝ υζζΫΰ αδΝ
βθΝ πκξάΝ βμΝΪθγδ άμΝ κυέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμ Υλ δΪακθ αδΝζέπαθ βΝησθκΝεα ΪΝ βΝφτ υ βΝ κυμΝη Ν
δ δεσΝζέπα ηαΝΰδαΝκιτφδζαέ  βΝΰζΪ λαΝ φαλησακυη Νζέπα ηαΝΰδαΝαθγκφσλαΝΧπέξέ
6-8-ΰίΨΝ εΪγ Ν βίΝ βηΫλ μΝ βθΝ Ϊθκδιβέ έθαδΝ αθγ ε δεσΝ φυ σΝ βθΝ ιβλα έαΝ αζζΪΝ
ξλ δΪακθ αδΝ αε δεΪΝ πκ έ ηα αΝ αΝ πλυ αΝ λέαΝ ξλσθδαέΝ δ δεΪΝ κθΝ πλυ κΝ ξλσθκΝ
πκ έακυη Ν ηδαΝ φκλΪΝ βθΝ ί κηΪ αΝ κΝ φγδθσππλκΝ εαδΝ ξ δηυθαΝ εαδΝ πμΝ λ δμΝ φκλΫμΝ
εα Ϊ βΝ α άΝ π λέκ κέΝ Κζα τκυη Ν αυ βλΪΝ η ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ αθγκφκλέαμΝ
αφαδλυθ αμΝ δμΝηαλαηΫθ μΝ αιδαθγέ μέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ ΣαΝλ έεδαΝ έθαδΝπκζτΝαθγ ε δεΪΝφυ ΪΝεαδΝπλκ ίΪζζκθ αδΝησθκΝ
απσΝηυεβ κζκΰδεΫμΝα γΫθ δ μ,ΝσππμΝ κΝπέ δκ,Ν βΝ επλέα β,ΝεαδΝ βΝφυ κφγσλαέ
υ α δεΪΝ: ΣκΝίσ αθκΝπ λδΫξ δΝαζεαζκ δ ά,Ναληπκυ έθβ,Νεδ λδεσΝεαδΝφκυηαλδεσΝ
κιτ,Νπ β δεσΝΫζαδκ,Ν αθέθβ,Νφυ δεΫμΝξλπ δεΫμ,Νεαλκ έθβέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ έθαδΝ υπ δεσ,Ν ζαφλυμΝ βλ ηδ δεσΝ εαδΝ υπθπ δεσΝ
ίσ αθκ,Ν η Ν δκυλβ δεΫμ,Ν απκξλ ηπ δεΫμΝ εαδΝ φδ λπ δεΫμΝ δ δσ β μέΝ λαΝ πμΝ
αθ δ βπ δεσΝεαδΝαθ δφζ ΰηκθυ μΝδ δαέ λαΝ κΝκυλκπκδβ δεσΝ τ βηαέΝΣκΝαφΫοβηαΝ
κυΝ φυ κτΝ λαΝ γ δεΪΝ δμΝ πΫ λ μΝ πκυΝ ξβηα έακθ αδΝ κΝ κυλκπκδβ δεσΝ τ βηα,Ν
εκζδεκτμΝθ φλυθ,ΝξλσθδαΝευ έ δ α,Νπλκ Ϊ βΝεαδΝκδ άηα αέΝ κβγΪΝ Νπλκίζάηα α
ΰα λέ δ αμΝη Νυπ λΫεελδ βΝπ π δευθΝυΰλυθ,ΝεκζδεκτμΝ πθΝ θ ΫλπθΝ υθκ υση θκυμΝ
απσΝ δΪλλκδα,Ν δμΝα γΫθ δ μΝ κυΝ υεπ δκτΝεαδΝ βμΝξκζάμέΝΥΪλβΝ δμΝβλ ηδ δεΫμΝ κυΝ
δ δσ β μΝ σ αθΝ κΝ πέθκυη Ν ίκβγΪΝ βΝ θ υλδεάΝ υπ λ δΫΰ λ β,Ν βΝ θ υλδεάΝ ιΪθ ζβ βΝ
εαδΝ βθΝ αςπθέαέΝ ΧμΝ αθ δφζ ΰηκθυ μΝ ίκβγΪΝ δμΝ φζ ΰηκθΫμΝ κυΝ ζαδηκτΝ εαδΝ βμΝ
κηα δεάμΝεκδζσ β αμ,Ν κΝίάξαΝεαδΝ αΝελυκζκΰάηα αέ Ναλγλέ δ α,Νπκζυαλγλέ δ α,Ν
λ υηα δ ησΝ εαδΝ πκ ΪΰλαΝ ίκβγΪΝ σ κΝ κΝ λσφβηαΝ σ κΝ εαδΝ βΝ ιπ λδεάΝ ξλά βΝ η Ν
εκηπλΫ μΝεαδΝηπΪθδαέ
ίΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμέΝ Κα ικξάθΝ η ζδ κεκηδεσΝ φυ σέ ΟδΝ λέα μΝ
θ λυ κυμΝ βμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ πκζτΝ εαζυθΝ εαπθκ υλέΰΰπθέΝ
Ι αθδεσΝ κΝθαΝπζαδ δυθ δΝηκθκπΪ δα,Νίλαξσεβπκυμέ
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γθέΡΙΓ Ν

ΟλέΰαθκθΝ κΝεκδθσθ
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiatae ΧΥ δζαθγάΨ
ΓΫθκμΝΝOriganum
έ κμΝΝvulgare
ΰΰζδεσΝσθκηα : Oregano
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Ρέΰαθβ, ΡδΪθκ,ΝΡκταθκ,ΝΡκτίαθκ
Ι κλέαΝμ ΝλέΰαθβΝξλβ δηκπκδκτθ αθΝαπσΝ κυμΝαλξαέκυμΝ ζζβθ μΝπμΝαλπηα δεσ,Ν
αλ υηα δεσΝ εαδΝ φαληαε υ δεσΝ φυ σΝ Χ«κλέΰαθκθ»Ν εα ΪΝ κθΝ Θ σφλα κ,ΝΝ
«βλαεζ δυ δεκΝ κλέΰαθκθ»Ν εα ΪΝ κθΝ δκ εκυλέ βΨέ
αθΝ ΰθπ άΝ εαδΝ
κυμΝ
δΰτπ δκυμέ  κθΝ Μ αέπθαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ πμΝ φΪληαεκέ Ν κθκηα έαΝ κλέΰαθκμΝ
πλκΫλξ αδΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμΝ σλκμΝ εαδΝ ΰΪθκμΝ Χζαηπλσ β α,Ν εΪζζκμ,Ν υφλκ τθβΨέΝ
βηαέθ δΝ βζα άΝ«αυ σΝπκυΝζΪηπ δΝ αΝίκυθΪ»έ

(φπ .ellinikanea.gr)
Π λδΰλαφάΝ: λέΰαθβΝ υθαθ Ϊ αδΝπμΝαυ κφυΫμΝφυ σΝ Νη ΰΪζβΝπκδεδζέαΝ αφυθΝ
εαδΝ εζδηΪ πθΝ απσΝ παλαγαζΪ δ μΝ ΫπμΝ κλ δθΫμΝ π λδκξΫμ,Ν βΝ θβ δυ δεβΝ εαδΝ βθΝ
βπ δλπ δεάΝ ζζΪ α,Ν Ν πζκτ δαΝ εαδΝ φ πξΪΝ Ϊφβέ έθαδ αλπηα δεσΝ πκυ μ,Ν
πκζυ Ϋμ,Νδγαΰ θΫμΝεαδΝγαηθυ μΝφυ σΝ βμΝΜ κΰ έκυΝεαδΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ έαμέ ΣκΝ
φυ σΝ Ϋξ δΝ τοκμΝ βί-80cm., Ϋξ δΝ φτζζαΝ αθ έγ αΝ ηάεκυμΝ ΰ-4cm. ΣαΝ ΪθγβΝ βμΝ ΫξκυθΝ
ξλυηαΝ Ϊ πλκ-ηπίΝ εαδΝ αθγέα δΝ απσΝ ΙκτθδκΝ ευλέπμΝ ηΫξλδΝ τΰκυ κΝ αθαζσΰπμΝ βμΝ
π λδκξάμέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: θαπ τ
αδΝεαζΪΝ Ν ΪφβΝη ΝpώΝθ-λΝεαδΝηπκλ έΝ
θαΝ εη αζζ υ έΝ,Νσ αθΝεαζζδ λΰ έ αδ,ΝαεσηαΝεαδΝπκζτΝφ πξΪΝ,ΝιβλδεΪΝεαδΝπ λυ βΝ
Ϊφβέ Ν Ϊλδ βΝ γ ληκελα έαΝ αθΪπ υιβμΝ βμ λέΰαθβμΝ ευηαέθ αδΝ απσΝ ΰκ-22°C η Ν
σλδαΝ αθΪπ υιβμΝ απσΝ ζΝ ΫπμΝ γγ°ω,Ν θυΝ κΝ λδαδεσΝ βμΝ τ βηαΝ Ν εαζΪΝ αθαπ υΰηΫθαΝ
φυ ΪΝαθ Ϋξ δΝ Ναελαέ μΝγ ληκελα έ μέΝ πδίδυθ δΝεαδΝ ΝξαηβζΪΝ πέπ αΝφπ δ ηκτ,Ν
αζζΪΝ ΰδαΝ θαΝ πδ υξγ έΝ υοβζάΝ π λδ ε δεσ β αΝ Ν αδγΫλδαΝ Ϋζαδα,Ν κΝ φπμΝ έθαδΝ
απαλαέ β κέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ ΝλέΰαθβΝπκζζαπζα δΪα αδΝη Νηκ ξ τηα α,ΝπαλαφυΪ μΝη Ν
δαέλ βΝ βμΝλέααμΝεαδΝ πσλκέ  βθΝ ζ υ αέαΝπ λέπ π βΝβΝ πκλΪΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ Ν
πκλ έκΝπ λέπκυΝ τκΝηάθ μΝπλδθΝ βθΝ ζδεάΝγΫ βέ
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υΰεκηδ άΝμ Γέθ αδΝσ αθΝίλέ ε αδΝ ΝπζάλβΝαθγκφκλέα,Ν κθΝΙκτθδκΝεσίκθ αμΝ κΝ
φυ σΝ Ν τοκμΝ ζcmΝ απσΝ κΝ Ϋ αφκμΝ εαδΝ απαδ έ αδΝ πλκ ε δεάΝ ιάλαθ βΝ βΝ εδΪέ
ΜσθκΝΫ δΝβΝπ λδ ε δεσ β αΝ κΝπκζτ δηκΝλδΰαθΫζαδκΝγαΝ έθαδΝυοβζάΝεαδΝ κΝ ζδεσΝ
πλκρσθΧΫπ δ αΝαπσ λέοδηκΝεαδΝεκ εέθδ ηαΝάΝ Ϋ δηκΝ ΝηΪ αΨΝγαΝηυλέα δΝ υθα ΪΝεαδΝ
γαΝ Ϋξ δΝ εκυλκπλΪ δθκΝ ξλυηαέ Ν απσ κ βΝ κθΝ πλυ κΝ ξλσθκΝ έθαδΝ ηδελάΝ αζζΪΝ
η ΰαζυθ δΝπκζτΝη ΪΝ κθΝ λέ κέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ ΟδΝ απαδ ά δμΝ Ν ζέπαθ βΝ έθαδΝ πκζτΝ ηδελΫμΝ εαδΝ
αθ Ϋξ δΝ πκζτΝ βθΝ ιβλα έαΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ πμΝ ιβλδεσΝ έ κμέ  Ν
π λέπ π βΝ παλα αηΫθβμΝ ιβλα έαμ,Ν δ έπμΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ Ϊθκδιβμ,Ν ΫθαΝ άΝ εαδΝ τκΝ
πκ έ ηα αΝ έθαδΝπφΫζδηα,ΝαυιΪθκθ αμΝ βθΝ απσ κ β,ΝξπλέμΝθαΝη δυθ αδΝδ δαέ λαΝβΝ
πκδσ β αέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ Γ θδεΪΝπκζτΝαθγ ε δεσΝφυ σ.
υ α δεΪΝ: ΣαΝφτζζαΝεαδΝ αΝΪθγβΝ βμΝΫξκυθΝξαλαε βλδ δεάΝΫθ κθβΝηυλπ δΪΝεαδΝ
ΰ τ βΝ ζαφλυμΝ πδελάέ Π λδΫξκυθΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ ΧκλδΰαθΫζαδκΨΝ η Ν γυησζβ,Ν
λκ ηαλδθδεσ,Ν ζα αθδεσ,Ν εαφ ρεσΝ εαδΝ κυλ κζδεσΝ κιτ,Ν ίδ αηέθβΝ ,Ν ίδ αηέθβΝ ω,Ν
λδ λπΫθδα,Ν εκυηαλέθβΝ εέαέΝ Ν πκδσ β αΝ βμΝ λέΰαθβμΝ εαγκλέα αδΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ
απσ κΝ υ α δεσΝεαλίαελσζβ,ΝπκυΝίλέ ε αδΝ κΝλδΰαθΫζαδκΝεαδΝευηαέθ αδΝαπσΝιίΝ
ΫπμΝκηΣ,Ν θυΝ Ναυ κφυ έμΝπζβγυ ηκτμ,Νηπκλ έΝθαΝι π λΪ δΝεαδΝ κΝλίΣέΝΠλΫπ δΝθαΝ
βη δπγ έΝ σ δΝ βΝ απσ κ βΝ Ν λδΰαθΫζαδκΝ εαδΝ κΝ πκ κ σΝ βμΝ εαλίαελσζβμΝ ΫξκυθΝ
ξΫ βΝη Ν κθΝεαζζδ λΰκτη θκΝπζβγυ ησ,ΝπκδεδζέαΝάΝεζυθκ,Ν κΝεζέηα,Ν κΝΫ αφκμ,Ν κΝ
υοση λκ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝ υθγάε μΝ βμΝεαζζδΫλΰ δαμΝΧΪλ υ β,Νζέπαθ βΝεέζπέΨέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμΝ βθΝ ζζβθδεά,Ν βθΝ Γαζζδεά,Ν
βθΝΙ αζδεάΝεαδΝ βθΝΜ ιδεαθδεάΝεκυαέθαέ Καλυε τκυη ΝοΪλδ,Νοβ σΝελΫαμ,Ν Ϊζ μΝ
η ΝεδηΪΝεαδΝ κηΪ αΝεαδΝ αζΪ μέ
ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ Ν λέΰαθβΝ πΫλαΝ απσΝ κΝ ξαλαε βλδ δεσΝ ΪλπηαΝ εαδΝ
ΰ τ βΝ πκυΝ αφάθ δΝ κΝ φαΰβ σΝ Ϋξ δΝ εαδΝ πΪλαΝ πκζζΫμΝ φαληαε υ δεΫμΝ δ δσ β μέ
ζ υγ λυθ δΝ απσΝ κυμΝ πα ηκτμΝ εαδΝ κθΝ ζσιδΰεαΝ έθαδΝ αθ δ δαλλκρεάΝ Χ κΝ αφΫοβηαΝ
βμΝ αηα Ϊ δΝ βθΝ υεκδζδσ β αΨ,Ν αθ δφζ ΰηκθυ βμ,Ν ίαε βλδκε σθαέ ΤπσΝ ηκλφάΝ
αφ οβηΪ πθΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝα κθέαΝ πθΝ θ Ϋλπθ,Ναπκξλ ηπ δεσΝΰδαΝ κΝίάξα,Ν
ίκβγΪ δΝ βθΝ υπΫλ α βΝ εαδΝ βθΝ αλ βλδκ εζάλυθ βέ ΣκΝ αδγΫλδκΝ ΫζαδκΝ βμΝ λέΰαθβμΝ
ΧκλδΰαθΫζαδκΨΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ κθΝ πκθσ κθ κέ
Ν λέΰαθβΝ Ϋξ δΝ ΰβΝ φκλΫμΝ
π λδ σ λκΝαθ δκι δ π δεάΝ λΪ βΝαπσΝ κΝπκλ κεΪζδ,ΝγίΝαπσΝ βθΝπα Ϊ αΝεαδΝζβΝαπσΝ
κΝηάζκέΝΜδαΝΪζζβΝετλδαΝξλά βΝ βμΝ έθαδΝεα ΪΝ πθΝξλσθδπθΝλ υηα δ ηυθέ ΟδΝαλξαέκδΝ
ζζβθ μΝΰθυλδααθΝ βΝγ λαπ υ δεάΝ βμΝαιέαΝεαδΝ βΝξλβ δηκπκδκτ αθΝπέθκθ αμΝ κΝ ΪδΝ
βμΝ ΝεκζδεκτμΝεαδΝ ιπ λδεΪΝ Νπλβιέηα αΝεαδΝΰδαΝ κΝ λαίκζαέηδα ηαέ ΣΫζκμΝΰδαΝ
βθΝ εα απκζΫηβ βΝ βμΝ πδ υλέ αμ ζκτακυη Ν αΝ ηαζζδΪΝ ηαμΝ εαδΝ εΪθκυη Ν ηα ΪαΝ δμΝ
λέα μΝ η Ν αφΫοβηαΝ λέΰαθβμέ  βθΝ τΰξλκθβΝ ίκ αθκγ λαπ έαΝ βΝ λέΰαθβΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ
θδ ξτ δΝ κΝ αθκ κπκδβ δεσΝ τ βηαέΝ τΰξλκθ μΝ η ζΫ μΝ έξθκυθΝ ππμΝ κΝ φυ σΝ
δαγΫ δΝ υ α δεΪΝη Νδ ξυλάΝαθ δίαε βλδαεάΝεαδΝαθ δκι δ κ δεάΝ λΪ βέΝΟδ θ λΰΫμΝ
κυ έ μΝ thymolΝ εαδΝ carvacrolΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ βΝ λέΰαθβΝ παλκυ δΪακυθΝ αθ δηδελκίδαεΫμΝ
δ δσ β μΝ εαδΝ γ πλκτθ αδΝ δ δαέ λαΝ απκ ζ ηα δεΫμΝ βΝ εα απκζΫηβ βΝ ζκδηυι πθΝ
κυΝ ΰα λ θ λδεκτΝ υ άηα κμέ
Ν λέΰαθβΝ δαγΫ δΝ δ ξυλΫμΝ αθ δκι δ κ δεΫμΝ
δ δσ β μέΝΠλσ φα μΝΫλ υθ μΝυπκ βλέακυθΝππμΝβΝαθ δκι δ κ δεάΝ λΪ βΝ βμΝλέΰαθβμΝ
έθαδΝ ζβΝ φκλΫμΝ δ ξυλσ λβΝ απσΝ ε έθβΝ κυΝ ηάζκυ,Ν γίΝ φκλΫμΝ δ ξυλσ λβΝαπσΝ ε έθβΝ
βμΝπα Ϊ αμΝεαδΝΰβΝφκλΫμΝδ ξυλσ λβΝαπσΝ ε έθβΝ κυΝπκλ κεαζδκτέ Ναθ δκι δ κ δεάΝ
λΪ βΝ βμΝ λέΰαθβμΝ πλκ α τ δΝ κθΝ αθγλυπδθκΝ κλΰαθδ ησΝ απσΝ α γΫθ δ μΝ εαδΝ
ζκδηυι δμέ
ΰΨΝΆζζ μΝξλά δμέΝΜ ΝζέΰκΝλέΰαθβΝ βθΝ λκφάΝ πθΝπ βθυθΝ αμΝελα Ϊ Ν
δμΝαλλυ δ μΝηαελδΪΝ κυμέ
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γιέ ΛΙΝΟ

ΆπδκθΝ κΝίαλτκ ηκθ
ΟδεκΰΫθ δαΝUmbelliferaeΝΧεδα κφσλαΨ
ΓΫθκμΝΝApium
έ κμΝΝgraveolens
ΰΰζδεσΝσθκηα : Celery
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Ϋζδθκ,Ν ΰλδκ Ϋζδθκ,Ν η λκ Ϋζδθκ,Ν ξ δκ Ϋζδθκ,ΝΚ λ ίταδ
Ι κλέαΝ μ ΣκΝ ΫζδθκΝ κΝ ε δηκτ αθΝ πκζτΝ κδΝ αλξαέκδΝ ζζβθ μέΝ ΓθυλδααθΝ απσΝ βθΝ
πκξάΝ ε έθβΝ δμΝ αθ δη γυ δεΫμΝ κυΝ δ δσ β μΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σ κδΝ
υθ αδ υησθ μΝ
φΪθπθαθΝ η Ν ΫζδθκΝ αΝ ε φΪζδαΝ κυμΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ η γΪθ έΝ  βΝ
ζαρεάΝ δα λδεάΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κδΝ ξπλδεκέΝ θαθ έκθΝ πθΝ λ υηα δ ηυθΝ εαδΝ βμΝ
αλγλέ δ αμέΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝ π έλκυ,ΝΜαε κθέαμΝεαδΝΘλΪεβμΝξλβ δηκπκδκτ αθΝ αΝ
εκπαθδ ηΫθαΝφτζζαΝη ΝαζΪ δΝεαδΝιτ δΝΰδαΝ βΝγ λαπ έαΝ βμΝουλαμέ

(φπ .www.mdidea.com)
Π λδΰλαφάΝ : Φυ λυθ δΝ Ν σζ μΝ δμΝ π έλκυμΝ δμΝ τελα μΝ εαδΝ υπκ λκπδεΫμΝ
π λδκξΫμέΝΤπΪλξκυθΝβΝία δεΫμΝπκδεδζέ μΝ Ϋζδθκυ : ΝηέαΝΧvar. rapaceumΨΝη Νη ΰΪζβΝ
αλευ βΝλέααΝ βΝΰθπ άΝ ζδθσλδαα,ΝπκυΝεαζζδ λΰ έ αδΝΰδαΝαυ άΝεαδΝ λυΰ αδΝπηά,Ν
αζΪ α,Ν Ν κτπ μΝεαδΝηαΰ δλ ηΫθβΝη Ν δΪφκλκυμΝ υθ υα ηκτμΝεαδΝβΝ τ λβΝΧvar.
dulceΨ,Ν βΝ πδκΝ εζα δεά,Ν η Ν αλευ δμΝ η ΰΪζκυμΝ ηέ ξκυμΝ πκυΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ ΰδαΝ αΝ
φτζζαΝ βμΝ εαδΝ λυΰ αδΝ η Ν κθΝ έ δκΝ λσπκΝ ΰέθ αδ κυλ έΝ άΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ πμΝ
εαλτε υηαέΝ έθαδΝ δ ΫμΝ φυ σΝ κΝ κπκέκΝ φ Ϊθ δΝ Ν τοκμΝ απσΝ γί-100cm. εαδΝ Ϋξ δΝ
ξαλαε βλδ δεάΝ κ ηάέΝ ΣαΝ φτζζαΝ κυΝ έθαδΝ π λκ δ ά,Ν ΰυαζδ λΪ,Ν εκυλκπλΪ δθαΝ
εαδΝηκδΪακυθΝη Ν αΝφτζζαΝ κυΝεαζζδ λΰκτη θκυΝ ΫζδθκυέΝΣαΝΪθγβΝ κυΝ έθαδΝζ υεΪ,Ν Ν
ξαζαλΪΝ εδΪ δα,Νηα ξαζδαέαΝεαδΝ πΪελδαέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Υλ δΪα αδΝ τφκλκΝ Ϋ αφκμΝ εαδΝ υάζδαΝ ΫπμΝ
βηδ εδ λΪΝηΫλβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Πκζζαπζα δΪα αδΝη Ν πκλΪΝ Νγ ληκεάπδαΝάΝ δ δεΪΝ πκλ έαΝ
εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ η αφυ τ αδΝ Ν ηδελΪΝ αεκυζΪεδαΝ αφκτΝ π λΪ κυθΝ η-7
ί κηΪ μέΝΦυ τκυη Ν κυμΝ πσλκυμΝαπσΝ κθΝ πλέζδκΝΫπμΝ κΝΜΪδκΝ ΝίΪγκμΝαπσΝί,ηΝ
ΫπμΝΰ,ηcm. ΓδαΝηδαΝΰζΪ λαΝγαΝξλ δα κτη Νγί-ζίΝ πκλΪεδαέ
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υΰεκηδ άΝ : ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ ίΰαέθκυθΝ απσΝ ΙκτζδκΝ ηΫξλδΝ  π ΫηίλδκέΝ
Υλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝφτζζα,ΝκδΝλέα μΝεαδΝκδΝ πσλκδέΝΟδΝλέα μΝπλΫπ δΝθαΝ υζζΫΰκθ αδΝ
κθΝ τ λκΝξλσθκ,Νΰδα έΝ έθαδΝπζκυ δσ λ μΝ Νγ λαπ υ δεΪΝ υ α δεΪΝαπσΝ δμΝλέα μΝ
κυΝ πλυ κυΝ ξλσθκυέΝ Μ Ν βθΝ απκιάλαθ βΝ ξΪθκυθΝ βΝ ίαλδΪΝ κ ηάέΝ ΣαΝ φτζζαΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ θππΪΝ θυΝ κδΝ πσλκδΝ πΪθ κ Ν υλδηκδέΝ ΣαΝ φτζζα,Ν κΝ ίκζίσμΝ εαδΝ κδΝ
πσλκδΝ έθαδΝδ δαέ λαΝπδεΪθ δεαΝεαδΝ ζαφλυμΝΰζυεΪέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμΝΟδΝαπαδ ά δμΝ Νθ λσΝ έθαδΝη ΰΪζ μΝεαδΝ κΝ αε δεσΝ
πσ δ ηαΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝ θυΝβΝζέπαθ βΝ κυΝ ΪφκυμΝ έθαδΝαθαΰεαέαΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝ
ΰέθ αδΝ έ Ν η Ν εκπλδΪΝ έ Ν η Ν δ δεΪΝ ζδπΪ ηα αέΝ ΜααΫο Ν πΪθ αΝ ησθκΝ κυμΝ
ιπ λδεκτμΝίζα κτμΝυ ΝθαΝ υθ ξέ κυθΝθαΝαθαπ τ κθ αδΝκδΝ π λδεκέέ
υ α δεΪΝ : ΣκΝ ΫζδθκΝ Ϋξ δΝ κ ηάΝ αλπηα δεά,Ν ΰ τ βΝ βε δεάΝ εαδΝ αΝ υ α δεΪΝ
έθαδΝπ λέπκυΝσηκδαΝη Ν κυΝεαζζδ λΰκτη θκυέΝΠ λδΫξ δΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝη Νζ ηκθέθβΝεαδΝ
απδσζβ,Ν φζαίκθκ δ άΝ ΰζυεκ έ δα,Ν ηέαΝ φκυλαθκεκυηαλέθβΝ Χί λΰαπ ΫθβΨ,Ν απδσθβ,Ν
ζαδυ βΝ λβ έθβ,Ν ηΫ αζζαΝ Χθδ λδεσΝ εΪζδκΝ Ν βηαθ δεάΝ πκ σ β αΝ εαδΝ υ λκξζπλδεσΝ
εΪζδκΨ,Ν ίδ αηέθβΝ ,ωΝ εαδΝ έΝ Ι δαέ λαΝ βΝ λέααΝ π λδΫξ δΝ ξκζέθβ,Ν ΪηυζκΝ εαδΝ φυ δεΫμΝ
εσζζ μέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ ΣαΝ φτζζαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ απκιβλαθγκτθ,Ν θαΝ ηπκυθΝ Ν
ΪζηβΝάΝθαΝεα αουξγκτθ,Ν θυΝκδΝίκζίκέΝ κπκγ κτθ αδΝηΫ αΝ ΝΪηηκέ
Υλά δμΝμΝαΨΝΟδεδαεάέ ΓδαΝ κτπ μΝαφάθκυη Ν αΝφτζζαΝεαδΝ κυμΝίκζίκτμΝκζσεζβλαΝ
θαΝ ηαΰ δλ υ κτθΝ ηααέΝ η Ν κΝ φαΰβ σέΝ ΓδαΝ ηπαξαλδεΪΝ ηέΰηα αΝ ζδαθέακυη Ν αΝ
απκιβλαηΫθαΝ φτζζαΝ άΝ αζΫγκυη Ν κυμΝ πσλκυμέΝ αθΝ ηπαξαλδεσΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτη Ν
ΰδαΝ απηκτμΝ ελΫα κμ,Ν Ϊζ μΝ ΰδαΝ ελΫαμ,Ν φαΰβ ΪΝ εα αλσζαμΝ εαδΝ κτπ μέΝ Ν
ζδθσλλδααΝηπκλ έΝθαΝηαΰ δλ υ έΝεαδΝθαΝεα αθαζπγ έΝπμΝζαξαθδεσΝάΝ αζα δεσέ
ίΨΝΘ λαπ υ δεάέΝΣκΝίσ αθκΝ έθαδΝ δκυλβ δεσ,Ν δαζυ δεσ,Ναπκξλ ηπ δεσ,Ν
κθπ δεσ,Ν δ ΰ λ δεσΝ εαδΝ αθ δπυλ δεσέΝ πδ λΪΝ αΝ θ φλΪΝ εαδΝ βθΝ κυλκ σξκΝ ετ βέΝ
ΟδΝ πσλκδΝ κυΝΫξκυθΝ λΪ βΝαθ δλλ υηα δεά,Ν δκυλβ δεά,ΝΪφυ β εαδΝβλ ηδ δεάέΝΣκυμΝ
ξλβ δηκπκδκτη ΝΰδαΝγ λαπ έαΝλ υηα δ ηυθ,Ναλγλέ δ αμΝεαδΝκυλδεάμΝαλγλέ δ αμέΝ έθαδΝ
υ λΰ δεκέΝ βΝ λ υηα κ δ άΝ αλγλέ δ α,Ν σ αθΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν εα ΪγζδοβέΝ ΛσΰπΝ βμΝ
δκυλβ δεάμΝ κυμΝ λΪ βμΝίκβγΪΝ δμΝλ υηα δεΫμΝεα α Ϊ δμΝαζζΪΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
πέ βμΝ αθΝ αθ δ βπ δεσΝ κυΝ κυλκπκδβ δεκτΝ υ άηα κμ,Ν ευλέπμΝ ζσΰπΝ βμΝ απδσζβμΝ
πκυΝ π λδΫξ αδΝ κΝ π β δεσΝ ΫζαδκΝ ΟΝ ξυησμΝ πθΝ φτζζπθΝ γ πλ έ αδΝ Ϊλδ κΝ φΪληαεκΝ
ΰδαΝ ΰαλΰαλδ ηκτμέΝ πσΝ βΝ ζαρεάΝ κφέαΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ αφλκ δ δαεΫμΝ δ δσ β μΝ
Χ λΪ βΝ βμΝίδ αηέθβμΝ ΨΝ θυΝίκβγΪΝ Νπ λδπ υ δμΝπαξυ αλεέαμέ

γκέΤΜΦΤΣΟ

τηφυ κΝ κΝφαληαε υ δεσ
ΟδεκΰΫθ δαΝBoraginaceae Χ κλαΰδθέ μΨ
ΓΫθκμΝΝSymphytum
έ κμΝΝofficinale
ΰΰζδεσΝσθκηα : Comfrey
KκδθάΝκθκηα έαΝ:  εκτζδ,ΝΥκθ λκτ δεκ,ΝΠβε ά
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Ι κλέαΝ μ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ΰθά δκΝ ζζβθδεσΝ ίσ αθκ αφκτΝ αεσηαΝ εαδΝ κΝ σθκηΪΝ
κυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ αΝ ζζβθδεΪΝ εαδΝ βηαέθ δΝ αυ σΝ πκυΝ φτ αδΝ ηααέέΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ
απσΝ αδυθ μΝ σ δΝ κΝ τηφυ κΝ ηαΰδεΪΝ πδ αξτθ δΝ βθΝ πκτζπ βΝ εα αΰηΪ πθ,Ν
ιαλγλυ πθ,Ν δα λ ηηΪ πθ,Ν θ πηΪ πθΝ πθΝ θσθ πθέΝΟδΝΡπηαέκδΝ λα δπ δεκέΝ
ΰδα λκέΝ κΝ φΪληκααθΝ η ΪΝ απσΝ κίαλκτμΝ λαυηα δ ηκτμΝ κΝ π έκΝ βμΝ ηΪξβμέΝ Ν
πλυ βΝζ π κη λάμΝπ λδΰλαφάΝ πθΝδ δκ ά πθΝ κυΝίκ ΪθκυΝίλΫγβεαθΝ αΝβη λκζσΰδαΝ
κυΝ ίδεΫθθαέΝΟΝγ λαπ υ άμΝαθαφΫλ δΝσ δΝ έθαδΝηΫ κΝ πκτζπ βμΝ πθΝκ υθΝεαδΝ πθΝ
ηαζαευθΝηκλέπθ,ΝΰδαΝαθαεκτφδ βΝ κυΝπσθκυΝαπσΝΪλγλπ β,Νλ υηα δ ησ,Ναλγλέ δ αέ
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Π λδΰλαφάΝ μ έθαδΝ πκζυ άμΝ πσα,Ν αυ κφυάμΝ εαδΝ βθΝ ζζΪ αΝ Ν υΰλΪΝ ζδίΪ δα,Ν
εκθ ΪΝ Ν θ λΪ,Ν Ν φλΪξ μΝ εαδΝ δμΝ Ϊελ μΝ πθΝ λσηπθέΝ Ν λέααΝ κυΝ φυ κτ,Ν η Ν βθΝ
πΪλκ κΝ κυΝξλσθκυΝΰέθ αδΝ εκτλαΝεαφΫΝπμΝηατλβΝ ιπ λδεΪ,Νυπκεέ λδθβΝ π λδεΪΝ
εαδΝ έθαδΝεκζζυ βμέΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝ λαξδΪ,Νζκΰξκ δ ά,Νη ΝΫθ κθβΝθ τλπ βΝεαδΝ αΝ
ηπίΝ ΪθγβΝ κυΝ Ν ξάηαΝ εαηπαθκτζαμ,Ν ξβηα έακυθΝ αιδαθγέ μΝ ίσ λυξκυμ,Ν
ΰυλδ κτμΝπλκμΝ αΝεΪ πέΝ έθαδΝΫθαΝπκζτΝΰλάΰκλαΝαθαπ υ ση θκΝφυ σΝ εαδΝπαλΪΰ δΝ
πκζζΪΝφτζζαΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝαθΪπ υιάμΝ κυέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : ΣκΝ τηφυ κΝ παθέπμΝ ίλέ ε αδΝ βθΝ ίσλ δαΝ εαδΝ
βπ δλπ δεάΝ ζζΪ α,Νφτ αδΝ Ναυ κφυυμΝ βθΝ υλυπβέΝΜπκλ έΝθαΝεαζζδ λΰβγ έΝ κΝ
εζέηαΝ βμΝ ζζΪ αμΝαζζΪΝξλ δΪα αδΝπσ δ ηαΝ κΝεαζκεαέλδέΝΠλκ δηΪΝυΰλΪΝαζζΪΝεαζΪΝ
λαΰΰδαση θαΝ ΪφβΝεαδΝβζδσζκυ αΝΫπμΝβηδ εδ λΪΝηΫλβέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Μ Ν πκλΪΝ άΝ λδαυηα αέΝ Φυ τκυη Ν η Ν πσλκυμΝ βθΝ ΪθκδιβΝ
ΜΪλ δκΝ η Ν πλέζδκΝ σ αθΝ κδΝ γ ληκελα έαΝ έθαδΝ βίºωΝ εαδΝ πκζζαπζα δΪακυη Ν η Ν
λδαυηα αΝθπλέμΝ βθΝΪθκδιβέΝ ΝίζΪ β βΝΰέθ αδΝαπσΝΰίΝΫπμΝγίΝβηΫλ μέ
υΰεκηδ άΝ :
θγέα δΝ Ϊθκδιβ-εαζκεαέλδ εαδΝ αΝ φτζζαΝ ηαα τκθ αδΝ ΜΪδκ π ΫηίλδκέΝΟδΝβηΫλ μΝίζΪ β βμΝ βμΝ έθαδΝαπσΝΰί-30.
υ α δεΪΝ : ΣκΝ φυ σΝ π λδΫξ δΝ αζζαθ κέθβ,Ν αθέθβ,Ν αζεαζκ δ ά,Ν λβ έθβ,Ν εσηηδ,Ν
π β δεσΝΫζαδκΝεαδΝΰζέ ξλαηα.
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ Ν ξ δΝ πκζτ δη μΝ πκυζπ δεΫμΝ δ δσ β μ,Ν σ κΝ Ν
ιπ λδεάΝσ κΝεαδΝ Ν π λδεάΝξλά β,ΝπδγαθυμΝξΪλβΝ βθΝαζζαθ κέθβΝπκυΝπ λδΫξ δέΝ
Ν κυ έαΝ αυ άΝ δ ΰ έλ δΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ εαδΝ ίκβγΪ δΝ Ϋ δΝ βθΝ
πκτζπ βΝ πθΝ λαυηΪ πθέΝ  Ν ιπ λδεάΝ ξλά β,Ν αΝ φτζζαΝ εαδΝ βΝ λέααΝ κυΝ Χα σΝ
εα Ϊπζα ηαΨΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ
Ν ηυζππ μ,Ν ιαλγλυ δμ,Ν δα λΫηηα α,Ν
ικΰευηα αΝ δμΝ αλγλυ δμ,Ν Ν Ϋζεβ,Ν αελπ βλδα ηκτμ,Ν π λδκ έ δ α,Ν εδλ κτμ,Ν
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λ υηα δεάΝηυκπΪγ δα,Νπκ Ϊΰλα,ΝπσθκυμΝ κθΝαυξΫθα,ΝαεσηβΝεαδΝ ΝπαλαπζβΰέαέΝ Ν
π λδεάΝ ξλά β,Ν ίκβγΪ δΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ ΰα λδεκτΝ Ϋζεκυμ,Ν κυΝ ΫζεκυμΝ κυΝ
π εα αε τζκυ,Ν βμΝ φλαΰηα κεάζβμ,Ν βμΝ ζευ κυμΝ εκζέ δ αμέΝ ξ δΝ υπ δεΫμΝ
δ δσ β μΝ εαδΝ αηα Ϊ δΝ βθΝ αδηκλλαΰέαέΝ έθαδΝ υ λΰβ δεσΝ κΝ ίάξαΝ εαδΝ βΝ
ίλκΰξέ δ αΝ εαδΝ ίκβγΪ δΝ βθΝ απσξλ ηοβέΝ Θ πλ έ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ αθ δεαλεδθδεάΝ λΪ βέΝ
ΣκΝ ίΪηηαΝ κυΝ Ν θ λδίΫμΝ αθαεκυφέα δΝ απσΝ λ υηα δ ηκτμΝ εαδΝ αλγλέ δ αΝ εαδΝ πμΝ
εκηπλΫ αΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΝπζβΰΫμ,Νεαευ δμ,Ν εξυηυ δμΝεέαέ
ίΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμΝ TκΝ τηφυ κΝ έθαδΝ ΫθαμΝ ιαδλ δεσμΝ απκ αηδ υ άμΝ
ηδελκ κδξ έπθ,ΝΫθαΝκζκεζβλπηΫθκΝζέπα ηαΝΰδαΝ αΝφυ ΪέΝΣαΝφτζζαΝ κυΝ έθαδΝΰ ηΪ αΝ
απσΝ Ϊαπ κ,Ν πυλέ δκ,Ν α ίΫ δκ,Ν έ βλκ,Ν εΪζδκΝ εαδΝ ηαΰθά δκέΝ έθαδΝ απσΝ αΝ εαζτ λαΝ
ζδπΪ ηα αΝΰδαΝθ κηΪ μ,Νπα Ϊ μ,Νπδπ λδΫμ,Ναΰΰκτλδα,Νφα σζδα,ΝηπδαΫζδαΝεαδΝευλέπμΝ
ΰδαΝαυ ΪΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝπ λδ σ λκΝηαΰθά δκέ

γλέΣ ΨΝΣΟΤΝ ΟΤΝΟΤ

ΟδεκΰΫθ δα δamiaceaeΝΧΥ δζαθγάΨ
ΓΫθκμ Sideritis
έ κμ athoa Pap. & Kokkini, clandestina Chaub & Bory, scardica Gή seb, raeseri
Boiss & Heldr, syriaca L. α euboea Heldz
ΰΰζδεσΝσθκηα : Tea
KκδθάΝκθκηα έα : Σ Ϊρ,ΝΣ ΪδΝ κυΝΜαζ ίκτ,ΝT ΪδΝ κυΝΣαςΰΫ κυ,ΝT ΪδΝ κυΝίκυθκτ
Ι κλέαΝ μ ΣκΝ « ΪδΝ κυΝ ίκυθκτ»Ν πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ φυ σΝ SideritisΝ sppΝ άΝ αζζδυμΝ
δ λέ βμΝ κυΝ δκ εκυλέ β,Ν κΝκπκέκΝζΫΰ αδΝσ δΝπάλ Ν κΝσθκηΪΝ κυΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
ζΫιβΝ « έ βλκμ»Ν ξΪλβΝ βθΝ πκυζπ δεάΝ λΪ βΝ κυΝ φυ κτΝ Ϋθαθ δΝ πζβΰυθΝ πκυΝ
πλκεαζκτθ αθΝ απσΝ δ λΫθδαΝ σπζαέΝ  βθΝ Κλά βΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ εαδΝ πμΝ «ηαζκ έλα»,Ν
κθκηα έαΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ εα ΪΝ βθΝ πδελα Ϋ λβΝ ε κξάΝ απσΝ δμΝ δ αζδεΫμΝ ζΫι δμ
«male»Ν Χαλλυ δαΨΝ εαδΝ «tirare»Ν Χ τλπΨ,Ν π δ άΝ βθΝ θ κελα κτη θβΝ Κλά βΝ κΝ
γ πλκτ αθΝπαθΪε δαΝΰδαΝ αΝελυκζκΰάηα αΝεαδΝ δμΝπαγά δμΝ κυΝαθαπθ υ δεκτέ
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Π λδΰλαφάΝ : ΣκΝ Ν ΰΫθκμΝ Sideritis L. π λδζαηίΪθ δΝ ηδαΝ πζβγυλαΝ φυ δευθΝ δ υθΝ
απκ ζκτη θπθΝαπσΝπκυ β ά δα,Νπκυ βΝπκζυ ά εαγυμΝεαδΝηδελκτμΝγΪηθκυμέΝΣαΝ
π λδ σ λαΝΝ έ βΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝπκζυ άΝπκυ βΝφυ Ϊ,Ν αΝκπκέαΝαυ κφτκθ αδΝ Ν
ξυλ μΝ βμΝ Μ κΰ έκυ,Ν θυΝ πκζζΪΝ έ βΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ αυ κτΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ βθΝ έαέΝ
 βθΝ π λδκξάΝ βμΝ Μ κΰ έκυ,Ν σπκυΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ κΝ εΫθ λκΝ εα αΰπΰάμΝ κυΝ
φυ κτ,Ν ΫξκυθΝ εα αΰλαφ έΝ πΪθπΝ απσΝ ΰίίΝ δαφκλ δεΪΝ έ βΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ SideritisέΝ Ν
η ΰαζτ λβΝπκδεδζέαΝ δ υθΝ υθαθ Ϊ αδΝ βθΝΙίβλδεάΝΥ λ σθβ κ,Νη ΝζηΝ κυζΪξδ κθΝΝ
έ βΝ αΝ π λδ σ λαΝ πθΝ κπκέπθΝ έθαδΝ θ βηδεΪ,Ν θυΝ ΰζΝ απσΝ αυ ΪΝ απ δζκτθ αδΝ
άη λαΝ η Ν ιαφΪθδ βέΝ Υυλ μΝ πζκτ δ μΝ Ν πζβγυ ηκτμΝ εαδΝ πκδεδζέαΝ δ υθΝ έθαδΝ
πέ βμΝ βΝ ζζΪ α,Ν βΝ Ι αζέαΝ εαδΝ ξυλ μΝ πθΝ αε υθΝ βμΝ ίσλ δαμΝ φλδεάμέΝ  Ν σζ μΝ
ξ σθΝ δμΝ Μ κΰ δαεΫμΝ ξυλ μΝ έ βΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ αυ κτΝ έθαδΝ ΰθπ Ϊ,Ν Ν κπδεάΝ
εζέηαεα,ΝπμΝίσ αθαΝΰδαΝ δΪφκλ μΝξλά δμέΝΌηπμΝξλά βΝΰδαΝ βθΝπαλα ε υάΝ αΰδκτΝ
ΰέθ αδΝησθκΝ βθΝΙ παθέα εαδΝευλέπμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝσπκυΝΫξκυη ΝεαδΝ βΝη ΰαζτ λβΝ
εα αθΪζπ βέ ΜΫξλδΝ υλαΝεαζζδΫλΰ δαΝ δ υθΝ κυΝφυ κτ,Νΰέθ αδΝησθκΝ βθΝ ζζΪ αέΝ
Πλσε δ αδΝΰδαΝπκζυ ΫμΝφυ σ 15-ζίcmέΝη Νεδ λδθππσΝ λέξπηαΝεαδΝη Νεα υ λαΝφτζζαΝ
25-50 x 8-20mm,Ν πδηάεβ- παγκ δ άΝΫπμΝπκ δ άΝαεΫλαδαΝβΝη ΝηδελάΝκ σθ π βΝεαδΝΝ
η αέα-αθυ λαΝφτζζαΝγί-70 x 6-12mm,Ν πδηάεβ- ζζ δπ δεΪ,ΝαεΫλαδαΝζ-10. Μ αέαΝ
ίλΪε δαΝ ΰί-βίmmΝ π λδζαηίαθκηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ εκλυφάμ, ΰ θδεΪΝ πκ δ άΝ ΫπμΝ
υπκευεζδεΪ,Ν εκλυφάΝ ζ-ΰίmm,Ν η Ν αλαδσΝ βΝ πυεθσ,Ν εΪζυεαμΝ λ-ΰΰmm,Ν κ σθ μΝ γ,ηζ,ηmm,Ν ζαφλυμΝεκθ τ λκδΝαπσΝ κΝ πζάθα,
φΪθβΝΰί-ΰηmm,Νεέ λδθβέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: έθαδΝφυ σΝ πθΝυοβζυθΝίκυθυθΝεαδΝαπαθ Ϊ αδΝπμΝ
αυ κφυΫμΝ Ν αθκδε ΫμΝ π λυ δμΝ κπκγ έ μ,Ν λπΰηΫμΝ ίλΪξπθ,Ν αγ λκπκδβηΫθ μΝ
Ϊλ μ,ΝζδίΪ δαΝεαδΝ Ν δΪε θαΝ- αθκέΰηα αΝ α υθΝ ζΪ βμέ ΣκΝ έ κμΝαυ σΝ υθαθ Ϊη Ν
Ν υοση λαΝ απσ ΰβίίΝ ηΫξλδΝ αΝ βίίίm π λέπκυ,Ν πΪθπΝ Ν α ί σζδγκυμέ
θαπ τ
αδΝ εαζΪΝ Ν ΪφβΝ η Ν εαζάΝ λΪΰΰδ βΝ εαδΝ Ν κπκγ έ μΝ η Ν α σΝ εαδΝ
ιβλσΝπ λδίΪζζκθέ
Πκζζαπζα δα ησμΝ μ Πκζζαπζα δΪα αδΝ ευλέπμΝ η Ν πσλκΝ εαδΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ
ξ δεΪΝ τεκζαέΝΚαζζδ λΰ έ αδΝΰδαΝ αΝαθγκφσλαΝ ζΫξβΝ κυέΝ
υΰεκηδ άΝ μ ΣκΝ ηΫλκμΝ κυΝ φυ κτΝ πκυΝ υζζΫΰ αδΝ έθαδΝ βΝ αιδαθγέαΝ Ν πζάλβΝ
Ϊθγβ βΝηααέΝη Νη-6cmΝ ίζα κτέΝ Κα αζζβζσ λβΝ πκξάΝ υΰεκηδ άμΝ έθαδΝ κΝ Ϊ δκΝ
βμΝ πζάλκυμΝ Ϊθγβ βμΝ εαδΝ σ αθΝ αΝ αθγκφσλαΝ
ζΫξβΝ αλξέακυθΝ θαΝ ιυζκπκδκτθ αδΝ
βζα άΝ κθΝ ηάθαΝ ΙκτζδκέΝ ΟδΝ αθγκφσλκδΝ ίζα κέΝ ιβλαέθκθ αδΝ υ Ν θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
δα βλβγκτθΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαέ Υλβ δηκπκδκτθ αδΝ πέ βμΝ αΝ εζα δΪΝ η Ν
φτζζαΝεαδΝΪθγβ,ΝάΝκζσεζβλβΝ βΝπσαέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ Καζζδ λΰ έ αδΝ τεκζαΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ ηέΰηαΝ
ΪφκυμΝ εαδΝ ξαζδεδυθΝ άΝ ζαφλσπ λαμΝ Ν βζδσζκυ μΝ γΫ δμέΝ ΠλΫπ δΝ θαΝ υ κυη Ν
πλκ κξάΝ βθΝ εαζάΝ λΪΰΰδ βΝ κυΝ κξ έκυ,Ν βμΝ ΰζΪ λαμΝ άΝ κυΝ ΪφκυμΝ σπκυΝ
πλσε δ αδΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έέΝ ΟδΝ απαδ ά δμΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ ζΪξδ μέΝ θ Ϋξ δΝ κΝ
οτξκμΝΫπμΝ-20°C.
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝμ θ κηα,Ναφέ μ.
υ α δεΪΝ : ΣαΝ ετλδαΝ υ α δεΪΝ κΝ ΪδΝ κυΝ ίκυθκτΝ έθαδΝ δ λπ θκ δ ά,Ν
φζαίκθκ δ άΝεαδΝ αΝαδγΫλδαΝΫζαδΪΝ κυέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ Μ ΪΝ βΝ υΰεκηδ άΝ αΝ αθγκφσλαΝ
ζΫξβΝ πλΫπ δ θαΝ
ιβλαέθκθ αδΝ υπσΝ εδΪΝ άΝ Ν ιβλαθ άλδαέΝ έε βμΝ εαζάμΝ ιάλαθ βμΝ έθαδΝ κΝ υθα σ,Ν
υξΪλδ κΝ ΪλπηαΝ εαδΝ κΝ πλα δθκεέ λδθκΝ ξλυηαέΝ ΣκΝ εέ λδθκΝ ξλυηαΝ έθαδΝ έε βμΝ
εαεάμΝιάλαθ βμέ
Υλά δμΝ μΝ αΨ Οδεδαεάέ ΣκΝ ΪδΝ κυΝ ίκυθκτΝ Ν ξλ δΪα αδΝ εαηέαΝ π ι λΰα έα,Ν αΝ
απκιβλαηΫθαΝΪθγβΝ κυΝφυ κτΝΰέθκθ αδΝαφΫοβηαΝαφκτΝίλΪ κυθΝ κΝθ λσΝΰδαΝη λδεΪΝ
υ λσζ π α εαδ έθαδΝ πκζτΝ τΰ υ κΝ εαδΝ αλπηα δεσ,Ν θυΝ ηπκλ έΝ θαΝ εα αθαζπγ έΝ
α σΝάΝελτκ,Νη ΝαΪξαλβ,ΝηΫζδέ
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ίΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ
ξ δΝ αθ δφζ ΰηκθυ δμ,Ν αθ δκι δ π δεΫμΝ εαδΝ
αΰξκζυ δεΫμΝ λΪ δμέ ΣκΝ παλα ε υααση θκΝ αφΫοβηαΝ η Ν κΝ σθκηαΝ «Σ ΪδΝ κυΝ
κυθκτ»Ν παλκυ δΪα δΝ πκζζΫμΝ υ λΰ δεΫμΝ δ δσ β μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ κφ έζκθ αδΝ αΝ
υ α δεΪΝ κυΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ κυ,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ αΝ φζαίκθκ δ άέΝ ΣκΝ
αφΫοβηαΝ απσΝ κΝ φυ σΝ πλκ δηΪ αδΝ πκζτΝ απσΝ κυμΝ ζζβθ μ,Ν δ δεΪΝ κυμΝ ξ δη λδθκτμΝ
ηάθ μ,Ν ζσΰπΝ βμΝ υ λΰ δεάμΝ κυΝ πέ λα βμΝ Ν ελυκζκΰάηα αΝ εαδΝ φζ ΰηκθΫμΝ κυΝ
αθυ λκυΝ αθαπθ υ δεκτΝ υ άηα κμ,Ν δ δσ β μΝ πκυΝ θδ ξτκθ αδΝ η Ν βθΝ πλκ γάεβΝ
η ζδκτ εαδΝ πμΝ εα απλαςθ δεσ,Ν βλ ηδ δεσ,Ν υ σηαξκ, αθαζΰβ δεσ,Ν αθ δηδελκίδαεσ,Ν
αθ δφζ ΰηκθυ μ,Ν θυΝ ίλέ ε δΝ ξλά βΝ Ν π λδπ υ δμΝ κδ άηα κμ,Ν πλκ α τ δΝ αΝ
ετ αλαΝ απσΝ δμΝ ζ τγ λ μΝ λέα μ,Ν εαδΝ ίκβγΪ δΝ βθΝ ευεζκφκλέαΝ κυΝ αέηα κμέ ΟδΝ
υ λΰ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝ κφ έζκθ αδΝ βθΝ Ν αθ δφζ ΰηκθυ β,Ν ίαε βλδκ α δεάΝ εαδΝ
αθ δκι δ π δεάΝ λΪ βΝ κυέΝ εσηβΝ γ πλ έ αδΝ φδ λπ δεσ,Ν κθπ δεσ,Ν αθ δ λ γδ δεσΝ
εαδΝαθ δαθαδηδεσΝ δσ δΝπ λδΫξ δΝόeΝΧόlocaΝetΝalΝΰλκΰΨέΝΝ
ΰΨΝ Ν Άζζ μΝ ξλά δμέΝ αθΝ εαζζππδ δεσΝ Ν εάπκυμΝ εαδΝ ί λΪθ μέΝ
Πλκ φΫλ δΝ εαδΝ Οφυ δεάΟΝ πλκ α έαΝ απσ αΝ αδαΪθδαΝ Χαΰλδσξκλ αΨΝ ΰδα έΝ ζσΰπΝ βμΝ
αθ κξάμΝ βθΝιβλα έαΝηπκλ έΝεαδΝ αΝαθ αΰπθέα αδΝαπκ ζ ηα δεΪέ

ζίέΦ ΚΟΜ ΛΙ

ΪζίδαΝβΝφαληαε υ δεά
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiatae ΧΥ δζαθγάΨ
ΓΫθκμΝΝSalvia
έ κμΝΝofficinalis
ΰΰζδεσΝσθκηα : Sage
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Φα εσηβζκ,
Μκ ξαεέ δ,Ν ζ ζέφα εκμ

φΪεα,Ν ζδφα εδΪ,Ν ζδφαεδΪ,ΝφΪεα,ΝΥαηκ φΪεα,Ν

Ι κλέαΝ μ ΣκΝ φα εσηβζκΝ έθαδΝ πκζυ ΫμΝ γαηθυ μΝ φυ σ,Ν ΰθπ σΝ απσΝ βθΝ
αλξαδσ β αέΝ ΟδΝ αλξαέκδΝ ζζβθ μΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτ αθΝ πμΝ πκζυφΪληαεκΝ εαδΝ Ϋξ δΝ
εγ δα έΝ απσΝ κθΝ δκ εκυλέ β,Ν κθΝ Γαζβθσ,Ν κθΝ Ϋ δκΝ εαδΝ κθΝ ΙππκελΪ βέΝ
ΟδΝΆλαί μΝπέ υαθΝσ δΝηπκλκτ ΝθαΝγ λαπ τ δΝ αΝπΪθ αέΝΟδΝΓΪζζκδΝ κΝκθκηΪακυθΝ
« ζζβθδεσΝ Ϊδ»Ν εαδΝ κΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ σππμΝ εαδΝ κδΝ υπσζκδπκδΝ υλππαέκδΝ σ κΝ βΝ
ηαΰ δλδεά,Ν σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ γ λαπ υ δεΫμΝ κυΝ δ δσ β μέΝ Οδ ΚδθΫακδΝ κΝ απκεαζκτθΝ
« ζζβθδεσΝίλα Ϊλδ»ΝεαδΝ κΝγ πλκτθΝεαζτ λκΝαπσΝ κΝ Ϊδέ
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(φπ .alekati.gr)
Π λδΰλαφάΝ : ηδγαηθυ μ,Νπκζυ ΫμΝ έ κμΝΧΫπμΝεαδΝΰηΝΫ βΨ,Να δγαζΫμ,Ναυ κφυΫμΝ
βθ π δλκέΝ ΣκΝ τοκμΝ κυΝ ευηαέθ αδΝ απσΝ γί-80cmέΝ ΣαΝ ΪθγβΝ κυΝ έθαδΝ η ΰΪζαΝ βγcm,Ν δυξλπηαΝ Ν αλαδκτμΝ πκθ τζκυμΝ αθΪΝ γ-θΝ ΪθγβΝ πκυΝ ξβηα έακυθΝ ΫθαΝ απζσ
εκλυφαέκΝίσ λυέΝ θγκφκλέαΝαλξέα δΝαπσΝ πλέζδκΝεαδΝ ζ δυθ δΝ κΝπλυ κ εαάη λκΝ
κυΝ Μα κυέ ToΝ φα εσηβζκΝ ΧSalvia fruticosa άΝ Salvia trilobaΨ,Ν έθαδ ΫθαΝ πκζυ ΫμΝ
φυ σΝ κΝ κπκέκΝ έθαδΝ θ βηδεσΝ βθΝ θα κζδεάΝ Μ σΰ δκ,Ν κΝ Ι λαάζ,Ν αΝ ΚαθΪλδαΝ
θβ δΪΝεαδΝ βΝ κλ δαΝ φλδεάέΝΦ Ϊθ δΝ υθάγπμΝ ΝτοκμΝ αΝηίcmέΝΣαΝφτζζα κυΝ έθαδΝ
Οξθκυ π ΪΟΝ αλπηα δεΪ,Ν πδηάεβΝεαδΝπαξδΪ,Νξλυηα κμΝ ζ υεκπλΪ δθκυέΝΣαΝ Ϊθγβ κυΝ
φτκθ αδΝ εα ΪΝ πκθ τζκυμ,Ν έθαδΝ ξλυηα κμΝ ηκίΝ εαδΝ αθγέακυθΝ απσΝ κΝ ΜΪδκΝ πμΝ κθΝ
Ικτθδκέ ΚΪγ Ν ξ δηυθαΝ ίΰΪα δΝ εαδθκτλδκυμΝ λυφ λκτμΝ ίζα κτμέΝ  βΝ ξυλαΝ ηαμΝ
παλκυ δΪα δΝ π λδκλδ ηΫθβΝ ιΪπζπ βΝ πμΝ αυ κφυΫμΝ Χ υθαθ Ϊ αδΝ ησθκΝ βθΝ π λδκξάΝ
βμΝ π έλκυΨέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: υ κεδη έΝαεσηβΝεαδΝ ΝΟΪΰκθαΟΝ Ϊφβ,Ν έξθκθ αμΝ
η ΰΪζβΝαθ κξάΝ βΝιβλα έαΝεαδΝπλκ δηΪΝβζδσζκυ μΝπ λδκξΫμέΝΠκζζκέΝ κΝγ πλκτθΝ
κΝ έ δκΝ η Ν κΝ ΪδΝ κυΝ ίκυθκτ,Ν αζζΪΝ κΝ ζΪγκμΝ έθαδΝ η ΰΪζκΝ εαδΝ βηαθ δεσ,Ν δσ δΝ κδΝ
δ δσ β ΫμΝ κυμΝ δαφΫλκυθ,ΝσππμΝΪζζπ ΝεαδΝβΝΰ τ βΝ κυμέ ΓδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ κΝ
φα εσηβζκΝ απαδ έΝ ΪφβΝ εαζΪΝ α λδαση θαΝ η Ν Ph κυ Ϋ λκΝ ΫπμΝ εαδΝ αζεαζδεσέΝ  Ν
αηηυ βΝ ΪφβΝ απσΝ ΪπκοβΝ ηβξαθδεάμ τ α βμΝ θΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ υθάγπμΝ ΰδα έΝ
εαγυ λ έΝ βΝ αθΪπ υιάΝ κυΝ εαδ πδπζΫκθΝ βΝ ΪηηκμΝ κυΝ ΪφκυμΝ πλκ εκζζΪ αδΝ αΝ
εα υ λαΝ φτζζαΝ πθΝ φυ υθ η Ν υθΫπ δαΝ θαΝ υπκίαγηέα αδΝ βΝ πκδσ β ΪΝ κυμέ
θαπ τ
αδΝδεαθκπκδβ δεΪΝ σ κΝ ΝουξλΫμΝσ κΝεαδΝ Νγ ληΫμΝπ λδκξΫμέ θ Ϋξ δ Ν
ξαηβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ ηΫξλδΝ -25°CέΝ θΪζκΰαΝ η Ν κΝ έ κμ,Ν βΝ Salvia ηπκλ έΝ θα
εαζζδ λΰβγ έΝ σ κΝ Νπ δθΫμΝσ κΝεαδΝ Νπ λδκξΫμΝη Νυοση λκ ηΫξλδΝΰέζίίm.
Πκζζαπζα δα ησμΝμ θΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμΝ κΝφα εσηβζκΝηπκλ έΝθαΝεαζζδ λΰβγ έΝ
έ Νη Ν πσλκΝ έ η ΝπαλαφυΪ μΝ έ Νη Νηκ ξ τηα αέ Μ Ν πσλκΝ ΰζα λΪεδαΝ κΝ
πλυ κΝ εαάη λκΝ υΰκτ κυΝ ΰβ-15grΝ πσλκυΝ εαδΝ Ν πκλ έκ 25-γίgrή Ν ζ-5m2
πκλ έκυέΝΟδΝ πσλκδΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ ά δκδέ Μ Νηκ ξ τηα αΝπκυΝ υζζΫΰκθ αδΝΙκτζδκΝ
εαδΝη αφυ τκθ αδΝ κ ξπλΪφδΝηΫ αΝΟε πίλέκυέΝΣκΝηάεκμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ έθαδΝ
10-12cmέΝ Σα ηκ ξ τηα αΝ κπκγ κτθ αδΝ Ν ηέΰηαΝ εκπλδΪμΝ ΪηηκυΝ ΰμΰΝ ΰδαΝ θα
λδακίκζά κυθέ Ν λδακίκζέαΝ δαλε έΝ ιί-ιηΝ ηΫλ μΝ εαδΝ εα σπδθΝ η αφυ τκθ αδΝ κΝ
ξπλΪφδέ
θΝ γΫζ Ν π λδ σ λαΝ αλπηα δεΪΝ φα εσηβζαΝ κθΝ εάπκΝ αμ,Ν κΝ
πκζζαπζα δα ησμΝ κυμΝ έθαδΝ αλε ΪΝ τεκζκμέΝ Ν εαζτ λβΝ π λέκ κμΝ ΰδαΝ κθΝ
πκζζαπζα δα ησΝ έθαδΝαπσΝΙκτζδκΝηΫξλδΝ τΰκυ κέΝΠλκ κξά,Ν κΝφυ σΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ
αθγέ δέΝ θΝ Ϋξ δΝ αθγέ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αφαδλΫ
Ν αΝ Ϊθγβ εαδΝ αΝ ηπκυηπκτεδαέ
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Πλυ αΝ απΥΝ σζαΝ ξλβ δηκπκδά Ν ΫθαΝ αδξηβλσΝ ηαξαέλδΝ ΰδαΝ θαΝ εσο Ν αΝ θΫαΝ
ίζα Ϊλδα,Ν π λέπκυΝ ΫιδΝ εα κ ΪΝ εΪ πΝ απσΝ βθΝ εκλυφάΝ κυΝ φτζζκυέΝ π δ αΝ
αφαδλΫ Ν αΝ ξαηβζσ λαΝ φτζζαΝ υ Ν κΝ εκηηΫθκΝ ίζα ΪλδΝ θαΝ η έθ δΝ η
κυζΪξδ κθΝ γΝ α υΰΪλδαΝ φτζζπθέ  βΝ υθΫξ δαΝ φυ Ϋο Ν κΝ ίζα ΪλδΝ Ν ξυηαΝ η Ν
compostΝεαδΝπκ έ Ν κΝπλκ ε δεΪέΝ ίαδπγ έ Νσ δΝ κΝξυηαΝπαλαηΫθ δΝπΪθ αΝθππσέΝ
π δ άΝ κΝ φυ σΝ γαΝ αθαπ υξγ έΝ ΰλβΰκλσ λαΝ αθΝ υπΪλξ δ υοβζάΝ πκ σ β αΝ υΰλα έαμ,Ν
ηπκλ έ Ν θαΝ ξλβ δηκπκδά
Ν ΫθαΝ πζα δεσΝ ηπκυεΪζδΝ αθΝ γ ληκεάπδκΝ εαδΝ θαΝ κΝ
κπκγ ά
Ν πΪθπΝ απσΝ βΝ ΰζΪ λαΝ η Ν κΝ ίζα ΪλδέΝ θΝ κΝ ηπκυεΪζδΝ ΰ ηέ δΝ
υ λα ηκτμ,Ν αθκέι Ν κΝ εαπΪεδέΝ Ό αθΝ κΝ ίζα ΪλδΝ αθαπ τι δΝ λέα μΝ εαδΝ υθαηυ δ,Ν
ηπκλ έΝθα ίΰ δΝαπσΝ βΝΰζΪ λαΝεαδΝθαΝ κπκγ βγ έΝ κΝξυηαέ θαζζαε δεΪ,Νηπκλ έ Ν
θαΝ κπκγ ά
Ν κΝίζα Ϊλδ,ΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝεκπά, ΝΫθαΝπκ άλδΝη Νθ λσέΝΜ ΪΝ
απσΝ τκΝ ί κηΪ μΝ π λέπκυ,Ν κΝ ίζα Ϊλδ γα Ϋξ δΝ αθαπ τι δΝ αλε ΫμΝ λέα μΝ υ Ν θα
ηπκλ έΝθαΝ κπκγ βγ έΝαπΥΝ υγ έαμΝ κΝξυηαέ
υΰεκηδ άΝμ ΣαΝφτζζαΝ υζζΫΰκθ αδΝεαδΝιβλαέθκθ αδΝ Ν εδ λσΝηΫλκμΝάΝ Ν ξθβ ΪΝ
ξαηβζΪΝ γ ληαδθση θκΝ ξυλκ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ δα βλβγ έΝ κΝ ξλυηαΝ κυΝ φυ κτΝ εαδΝ βΝ
πκδσ β αΝ κυΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυέΝ θΝ παλαη έθ δΝ αλε άΝ υλα ηααέΝ η Ν αΝ φτζζαΝ πκυΝ
Ϋίλα αθ,Ν κδΝ πδελΫμΝ κυ έ μΝ ηΫ αΝ κΝ αφΫοβηαΝ αυιΪθκθ αδΝ εαδΝ βΝ ΰ τ βΝ κυΝ ΰέθ αδΝ
υ Ϊλ βέ ΝπλέμΝ βθΝΆθκδιβ,Ν έθαδΝηδαΝεαζάΝπ λέκ κμΝΰδαΝθαΝεσο Ν κΝφα εσηβζκέΝ
θΝ αΝ φτζζαΝ εκπκτθΝ πλδθΝ κΝ Υ δηυθα,Ν κΝ φυ σΝ πδγαθσ α αΝ θαΝ υ εκζ υ έΝ θαΝ
πδίδυ δέΝΣκΝΦ ίλκυΪλδκ κΝίζα σμ ηπκλ έΝθαΝεκπ έΝηΫξλδΝ αΝηcm. Μ ΪΝ βθΝεκπά,Ν
σ αθΝί ζ δπγ έΝκΝεαδλσμ,Ν κΝφα εσηβζκΝγαΝπ Ϊι δΝθΫαΝίζα ΪλδαΝεαδΝγαΝφκυθ υ δέΝ
Χ σ κ,ΝαθΝ αΝθΫαΝίζα ΪλδαΝΫξκυθΝά βΝ ηφαθδ έ,Ν ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκξπλά
Ν
βΝεκπάΝ κυΝφα εσηβζκυέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝφλκθ έ μΝμΝ θαπ τ
αδΝ Νγ ληκελα έ μΝη-βθ°ω,Ν Νπ λδκξΫμΝ
η Ν ά δαΝ ίλκξσπ π βΝ ί,3-2,6mΝ εαδΝ Ν ΪφβΝ η Ν pώΝ ζ,2-8,γέΝ Καζτ λαΝ Ν ξυηαΝ
αλΰδζδεσ,Ν πζκτ δκΝ Ν Ϊαπ κΝ εαδΝ εαζΪΝ φπ δαση θκέΝ ΣαΝ φυ ΪΝ έθαδΝ υαέ γβ αΝ Ν
η ΰΪζβμΝ δΪλε δαμΝ υΰλΫμΝ π λδσ κυμΝ η Ν ιαδλ δεΪΝ υοβζΫμΝ γ ληκελα έ μέ ξ δΝ
ξαηβζΫμΝ απαδ ά δμΝ Ν θ λσΝ έθαδΝ ιβλδεάΝ εαζζδΫλΰ δαΝ εαδΝ κΝ ζέπα ηαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
λέξθ αδΝ ΝηδελΫμΝπκ σ β μΝυ Νθα απκφ υξγ έΝβΝη ΰΪζβΝαθΪπ υιβΝ πθΝφυ υθΝπκυΝ
κ βΰ έΝ ΝυπκίΪγηδ β.
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ βοδλλδαέ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ηφαθδ κτθΝ αθΝ υπΪλξ δΝ πλσίζβηαΝ
λΪΰΰδ βμΝ αΝ ΪφβέΝ ΣκΝ φα εσηβζκΝ αθΝ εαδΝ Ϋξ δΝ Ϋθ κηα- ξγλκτμΝ θΝ πλκεαζκτθΝ
η ΰΪζ μΝαβηδΫμΝΧησθκΝη ΪΝαπσΝίλκξ λσΝεαδλσΝεαδΝ υθκρεΫμΝ υθγάε μΨέΝΣκΝέ δκΝδ ξτ δΝ
εαδΝη Ν αΝαεΪλ αΝη Ν βΝ δαφκλΪΝσ δΝαυ ΪΝ υθκκτθ αδΝαπσΝ βθΝιβλα έαέ Γ θδεΪΝ έθαδΝ
πκζτΝαθγ ε δεσέ
υ α δεΪΝ : Π λδΫξ δΝπμΝετλδαΝκυ έαΝ αδγΫλδκΝΫζαδκ, φα εκηβζσζα κ,ΝΪξλπηκΝάΝ
λυγλκεέ λδθκ,Ν αππθέθ μ,Ν πδελΫμΝ κυ έ μ,Ν λπΫθδα,Ν λβ έθ μ,Ν πδελΪΝ δ λπΫθδα,Ν
αθθέθ μ,Ν γίΣΝ γκυδσθβ,Ν ΰ,βηΣΝ εαηφκλΪ,Ν ίκλθ σζβ,Ν ηίΣΝ αζίδσζβ,Ν λδ λπΫθδα,Ν
φζαίκθκ δ άΝεαδΝγκυΰδσθβΝΧthujone,ΝηδαΝηκθκ λπ θδεάΝε σθβΨέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Οδεδαεάέ ΣκΝ φα εσηβζκΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν ζ υεσΝ εαδΝ εσεεδθκΝ
ελΫαμ,ΝοΪλδ,ΝαυηαλδεΪ,Νσ πλδα,ΝοπηέέΝ πέ βμ,ΝΰδαΝ κθΝαλπηα δ ησΝαπηυθ,Νιδ δκτΝεαδΝ
ζα δκτέΝΣαΝφτζζαΝπλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝφ δ πζΪ,ΝζσΰπΝ πθΝπδελυθΝυζυθΝπκυΝ
π λδΫξκυθέ
ίΨΝΘ λαπ υ δεάέΝΟδΝαλξαέκδΝ ζζβθ μΝξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝφα εσηβζκΝ
ΰδαΝ βθΝ π λδπκέβ βΝ πζβΰυθΝ ΧφλΫ εαΝ φτζζαΝ
Ν ηκλφάΝ ΟεκηπλΫ αμΟΨ,Ν βθΝ
αθ δη υπδ βΝ αΰεπηΪ πθΝ φδ δυθ,Ν βθΝ ατιβ βΝ βμΝ ΰυθαδε έαμΝ ΰκθδησ β αμΝ εαδΝ Ν
πκζζΫμΝ αεσηβΝ π λδπ υ δμέΝ  βΝ τΰξλκθβΝ ίκ αθκγ λαπ έα,Ν κΝ φα εσηβζκΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ ΰ θδεσ λκΝ κθπ δεσΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ ηέαΝ δλΪΝ
παγά πθέ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ ίκ αθκγ λαπ υ Ϋμ,Ν κΝ φα εσηβζκΝ ηπκλ έΝ θαΝ
ζ δ κυλΰά δΝπμΝΟ υθαηπ δεσΟ,ΝζσΰπΝευλέπμΝ κυΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυΝπκυΝπ λδΫξ δ,ΝαζζΪΝ
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εαδΝ πμΝ Ο κθπ δεσΟ,Ν ζσΰπΝ ευλέπμΝ πθΝ αθέθπθΝ πκυΝ π λδΫξ δέΝ Θ πλ έ αδΝ ππμΝ ίκβγΪ δΝ
Νπ λδπ υ δμΝα κθέαμΝ κυΝ κηΪξκυΝεαδΝ πθΝ θ ΫλπθΝΧ δ ΰ έλ δΝ βΝπΫοβΨέΝ θ Ϋξ αδΝ
θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βΝ σθπ βΝ κυΝ θ υλδεκτΝ υ άηα κμΝ εαδΝ γ πλ έ αδΝ ππμΝ
ηπκλ έΝθαΝΫξ δΝγ δεάΝ πέ λα βΝ Νπ λδπ υ δμΝθ υλδευθΝ δα αλαξυθΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ
η ζαΰξκζέαΝ άΝ βθΝ εα ΪγζδοβέΝ Γ θδεσ λαΝ κΝ φα εσηβζκΝ γ πλ έ αδΝ ππμΝ Ο κθυθ δΟΝ
κζσεζβλκΝ κθΝ κλΰαθδ ησ εαδΝ γ πλ έ αδΝ δ δαέ λαΝ ξλά δηκΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ
Ϋθ κθβμΝ φέ λπ βμ,Ν σ κΝ βμΝ Ϋθ κθβμΝ θυξ λδθάμΝ φέ λπ βμ,Ν σ κΝ εαδΝ ε έθβμΝ πκυΝ
θ κπέα αδΝ αΝ ξΫλδαΝ εαδΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ ηα ξΪζβμέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ γ πλ έ αδΝ
δ δαέ λαΝ ξλά δηκΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ ιΪο πθΝ βμΝ ηηβθσπαυ βμέΝ ΠκζζκέΝ
ίκ αθκγ λαπ υ ΫμΝ πλκ έθκυθΝ κΝ φα εσηβζκΝ ΰδαΝ βΝ λτγηδ βΝ βμΝ π λδσ κυΝ εαγυμΝ
γ πλ έ αδΝ ππμΝ Ϋξ δΝ κδ λκΰκθδεΫμΝ δ δσ β μΝ εαδΝ γ δεάΝ πέ λα βΝ βΝ λτγηδ βΝ σ κΝ
βμΝ αηηβθσλλκδαμΝ σ κΝ εαδΝ βμΝ υ ηβθσλλκδαμέΝ Χμ αφΫοβηαΝ γ πλ έ αδΝ πκζτ
απκ ζ ηα δεσΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ ελυκζκΰβηΪ πθ,Ν εαγυμΝ αΝ φαδθκζδεΪΝ
κιΫαΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ γ πλκτθ αδΝ αθ δίαε βλδαεΪΝ εαδΝ βΝ γκυισθβΝ δ ξυλΪΝ αθ δ βπ δεάέΝ
Μπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝπμΝ κηα δεάΝπζτ βΝεα ΪΝ βμΝκυζέ δ αμΝεαδΝπμΝΰαλΰΪλαΝ
ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝ πκθσζαδηκυ,Ν βμΝ ζαλυΰΰέ δ αμ,Ν βμΝ φαλυΰΰέ δ αμΝ εαδΝ βμΝ
αηυΰ αζέ δ αμ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ Ϊφ λπθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ δαφσλπθΝ λαυηα δ ηυθΝ κυΝ
σηα κμέ
ξ δΝ πκζζΫμΝ αθ δίαε βλδ δαεΫμ,Ν αθ δ βπ δεΫμ,Ν εαλ δκ κθπ δεΫμ,Ν
πα ηκζυ δεΫμΝεαδΝαθ δ δαίβ δεΫμΝδ δσ β μέΝ Ν Ν λΪ βΝ κυ εα ΪΝ κυΝ δαίά βΝΫεαθ Ν
κλδ ηΫθκυμΝθαΝ βζυ κυθΝσ δ,Ν κΝφα εσηβζκΝ έθαδΝ κΝφΪληαεκΝΰδαΝσζ μΝ δμΝα γΫθ δ μέΝ
πέ βμ,Ν κθυθ δΝ κΝ θ υλδεσΝ τ βηα,Ν αυιΪθ δΝ βΝ ηθάηβΝ εαδΝ θ λΰκπκδ έΝ βθΝ
ευεζκφκλέαΝ κυΝαέηα κμέΝ ΪθΝεΪθκυη Νπζτ δμΝη ΝαφΫοβηαΝ αΝηΫλβΝ κυΝ υηα κμΝ
πκυΝπΪ ξκυθΝαπσΝελΪηπ μ,ΝγαΝαθαεκυφδ κτθέΝ θ δη ππέακθ αδΝ αΝ δηπάηα αΝαπσΝ
εκυθκτπδαΝ εαδΝ φάε μ,Ν λέίκθ αμΝ η Ν αΝ φλΫ εαΝ φτζζαΝ κυΝ φα εσηβζκυΝ κΝ
λ γδ ηΫθκΝ βη έκέΝ
δ,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
βθΝ αλπηα κίδκηβξαθέαΝ εαδΝ πμΝ
αλπηα δεσΝ αΝ λσφδηαέΝ υθΪηα,Ν βΝ αθ δκι δ π δεάΝ λΪ βΝ κΝ εΪθ δΝ ξλά δηκΝ βΝ
ίδκηβξαθέαΝ λκφέηπθΝ αφκτΝ έθαδΝ υθ βλβ δεσΝ εαδΝ αθ δεαγδ ΪΝ αΝ υθγ δεΪΝ
υθ βλβ δεΪ,Ν δμΝ ίδκηβξαθέ μΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ υ ε υα έαμΝ πλκρσθ πθΝ υλδυθ,Ν
ζαξαθδευθ,Ν π ι λΰα ηΫθπθΝ λκφυθΝ εαδΝ αθαουε δευθέΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ κθπ δεσ
ζσΰπΝ βμΝ αθέθβμΝπκυΝπ λδΫξ δέΝ έθαδΝεαζσΝφΪληαεκΝεα ΪΝ βμΝα κθέαμΝ κυΝ κηΪξκυΝ
εαδΝ πθΝ θ ΫλπθέΝΘ πλ έ αδΝ κθπ δεσΝ βμΝηθάηβμΝεαδΝεα απκζ ηΪΝ βΝθπγλσ β αέΝΣκΝ
φα εσηβζκΝ έθαδΝ υ λΰ δεσΝ αΝ ηαζζδΪΝ εαδΝ υπ δεσΝ η Ν ηΪ εαΝ κΝ πλσ ππκέΝ
θαεκτφδ βΝ πλκ φΫλκυθΝ αΝ φλΫ εαΝ φτζζα,Ν αθΝ αΝ λέοκυη Ν Ν π λδκξΫμΝ η Ν
δηπάηα αΝ θ σηπθΝ άΝ Ν πζβΰΫμΝ η Ν πτκέΝ ΓαλΰΪλ μΝ η Ν κΝ αφΫοβηαΝ εα απλαήθκυθΝ
κθΝ λ γδ ησΝ πθΝ κτζπθΝ εαδΝ κυΝ ζαδηκτέΝ ΣκΝ υξθσΝ ζκτ δηκΝ η Ν κΝ αφΫοβηαΝ έθαδΝ
εαζσΝΰδαΝ βθΝ λδξσπ π β,ΝεαδΝκδΝη Να σΝίλα ΪλδΝ έθαδΝ κθπ δεΫμΝΰδαΝ κΝ ΫληαΝ κυΝ
πλκ υπκυέΝ Υλβ δηκπκδκτη Ν αΝ φτζζαΝ ΰδαΝ βθΝ παλα ε υάΝ ΰξτηα κμΝ η Ν
αθ δδ λπ δεΫμ,Ν λκ δ δεΫμ,Νβπα δεΫμ,Ν δ ΰ λ δεΫμΝεαδΝξπθ υ δεΫμΝδ δσ β μέΝΣαΝφτζζαΝ
κυΝ λδίση θαΝ αΝ σθ δαΝεαδΝ αΝκτζαΝΫξκυθΝαθ δ βπ δεΫμΝεαδΝεαγαλ δεΫμΝδ δσ β μέ
δΝ έθαδΝ δ αθδεΪΝ ΰδαΝ ΰαλΰΪλ μΝ εαδΝ κηα δεΫμΝ πζτ δμέΝ πέ βμ,Ν ηααέΝ η Ν αΝ φτζζαΝ
κυΝ θ λκζέίαθκυ,Ν πλκ έ κυθΝ ΫθαΝ υξΪλδ κΝ ΪλπηαΝ Ν πκζζΪΝ φαΰβ Ϊ,Ν σππμΝ
κτπ μΝ εαδΝ πέ μέΝ έθαδΝ αεσηβΝ ηαζαε δεσ,Ν υπ δεσ,Ν κηαξδεσΝ εαδΝ αθ δλ υηα δεσ,Ν
Ϋξ δΝ πκυζπ δεΫμ,Ν κθπ δεΫμΝ εαδΝ ηηβθαΰπΰδεΫμΝ δ δσ β μ,Ν έθαδΝ φυ δεσΝ αθ δίδκ δεσΝ
εαδΝ κθπ δεσΝ πκυΝ ίκβγΪΝ εαδΝ βθΝ υ π οέαέΝ υθδ Ϊ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αεηάΝ εαδΝ αΝ
πυλΪεδα,Ν βθΝ λδξκφυέαΝ πθΝπ ζηΪ πθ,Ν κΝελυκζσΰβηαΝΧπμΝαφΫοβηαΨ,Ν αΝεαοέηα αΝ
εαδΝ αΝ λατηα α,Ν κθΝ πκθκεΫφαζκΝ εαδΝ βθΝ βηδελαθέα,Ν αΝ ΫζεβΝ κυΝ σηα κμέΝ
Υλβ δηκπκδκτη θκΝ ιπ λδεΪΝ ίκβγΪΝ ΰδαΝ βΝ γ λαπ έαΝ πθΝ ε θ λδ ηΪ πθΝ πθΝ
θ σηπθέΝ ΣΫζκμΝ βΝ ΚέθαΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ ε σμΝ απσΝ αΝ φτζζαΝ κυΝ εαδΝ βΝ λέααΝ κυΝ
φα εσηβζκυΝ Ϋξ δΝ γ λαπ υ δεΫμΝ δ δσ β μέΝ ΧμΝ εαζζυθ δεσΝ υθδ Ϊ αδΝ ΰδαΝ ζδπαλΪΝ
Ϋληα α,ΝπμΝηΪ εαΝΰδαΝίαγτΝεαγαλδ ησΝ κυΝπλκ υπκυΝεαδΝπμΝα ησζκυ λκέΝ
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ΰΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμΝ Υλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ βθΝ πκ κπκδέαΝ εαδΝ έθαδΝ
θ κηκαππγβ δεσΝφυ σέΝΜδαΝΰζΪ λαΝη Νφα εκηβζδΪΝγαΝελα ά δΝηαελδΪΝεαδ,ΝπΪθπΝ
απ’Νσζα,Νη ΝκδεκζκΰδεσΝ λσπκΝητΰ μ,ΝεκυθκτπδαΝεαδΝΪζζαΝ θκξζβ δεΪΝΫθ κηα,ΝεαγυμΝ
εαδΝ δηπκτλδα,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝαπσΝ αΝπζΫκθΝ βηαθ δεΪΝ έ βΝ θ σηπθΝπκυΝη α έ κυθΝ
α γΫθ δ μέ πσΝ κΝφα εσηβζκΝπαλΪΰ αδΝ εζ ε άμΝπκδσ β αμΝηΫζδέ

ζ1έΦΛΙΚΟΤΝΙ

ΜΫθ αΝβΝυ λκξαλάμΝάΝΜΫθ αΝβΝπκυζΫΰδα
ΟδεκΰΫθ δαΝLabiatae ΧΥ δζαθγάΨ
ΓΫθκμΝΝMentha
έ κμΝΝaquatica ή pulegium
ΰΰζδεσΝσθκηα : Water mint
KκδθάΝκθκηα έαΝ: Φζδ εκτθδ,ΝΦζκυ εκτθδ,Ν ΰδα ησμ,ΝΓζβφσθδΝάΝ ζβξσθδ,ΝΓζβξκτθδ,Ν
λκηκ υσ ηκμ,ΝΓζυφπθΪεδ,ΝΦζ εκτθδΝΧΚΫλευλαΨ
Ι κλέαΝ μ Πλσε δ αδΝΰδαΝ κΝΓζάξπθΝά ζάξλκθΝ κυΝ δκ εκυλέ βέΝΟδΝπαζδκέΝ ΰδα λκέΝΝ
ξλβ δηκπκδκτ αθΝ κΝ ΪΰλδκΝ φζδ εκτθδΝ ΰδαΝ εκεέ βΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ ΰδαΝ παγά δμΝ πθΝ
αθαπθ υ δευθΝ κλΰΪθπθέΝ Ν Θ πλκτ αθΝ κΝ ίσ αθκΝ πκυ αέκΝ αθ δαλγλδ δεσΝ φΪληαεκΝ
εαδΝΰδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σΝ κΝκθσηαααθΝεαδΝ«ηΫθ αΝπκ αΰελΪλδα»έ

(φπ .www.luontoportti.com)
Π λδΰλαφάΝ : υ κφτ αδΝ Ν υΰλΪΝ ηΫλβΝ εαδΝ Ν σξγ μΝ πκ αηυθΝ εαδΝ λυαεδυθΝ εαδΝ
έξθ δΝ βθΝτπαλιβΝθ λκτέΝΦυ λυθ δΝεα ΪΝηάεκμΝ πθΝπκ αηυθ,Νλυαεδυθ,Ν ΝυΰλκτμΝ
σπκυμΝ εαδΝ ΫζβέΝ έθαδΝ πκζυ ΫμΝ η Ν πκδεδζέαΝ ηκλφυθ,Ν η Ν Ϋηηδ ξαΝ πκ δ άΝ φτζζα,Ν
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κ κθ π ΪΝεαδΝ πδηάεβέΝ Ϋζ ξκμΝσλγδκΝάΝπζΪΰδκ,Νπλα δθππσΝάΝεκεεδθππσ,Νξθκυ π σέΝ
ΆθγβΝ Ν αελαέκ,Ν λκΰΰυζππσΝ ε φΪζδκ,Ν ξλυηα κμΝ λυγλκτΝ ηΫξλδΝ αθκδξ κτΝ δυ κυμ,
δμΝηα ξΪζ μΝ πθΝφτζζπθ ΫξκυθΝεαδΝ αΝ τκΝφυζ δεΪΝσλΰαθαΝΧαλ θδεΪΝθαδΝγβζυεΪΨΝ
εαδΝ έθαδΝ θ κησφδζαέΝ λξδεΪΝ κΝΦζδ εκτθδΝ ξβηα έα δΝΫθαΝηδελσΝφυ σΝπκυΝαθα έθ δΝ
Ϋθ κθκΝΪλπηαΝηΫθ αμέΝΚα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝεαζκεαδλδκτ,ΝκδΝηέ ξκδΝαθαπ τ κθ αδΝ
β κέ,Ν Ν τοκμΝ ηίcm π λέπκυΝ εαδΝ κΝ αθυ λκΝ α υΰΪλδΝ φτζζπθΝ π λδίΪζζ αδΝ απσΝ
π έλ μΝζκυζκυ δυθέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ: Ναθαφ λση θβΝγ ληδεάΝαυθβΝπκυΝ υ κεδη έΝ έθαδΝ
απσΝι°ωΝΫπμΝβθ°ωΝη Ν ά δαΝίλκξσπ π βΝαπσΝί,γΝΫπμΝΰ,βΝηΫ λαΝεαδΝ ΝpώΝζ,κΝΫπμΝ
8,γέΝΠλκ δηΪ δΝσζκΝ κΝφΪ ηαΝ αφυθ,Ν« ζαφλδΪ»,Ν«η αέα»ΝεαδΝ«ίαλδΪ»έΝ ΝΪθγβ βΝ
βμΝαλξέα δΝ κθΝ ΙκτθδκΝεαδΝ δαλε έΝηΫξλδΝ εαδΝ κθΝΟε υίλδκέΝυζζΫΰ αδΝ κΝυπΫλΰ δκΝ
ηάηαΝ κυΝφυ κτ,Νσ αθΝαυ σΝίλέ ε αδΝ ΝπζάλβΝΪθγβ βέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Γέθ αδΝη ΝπαλαφυΪ μΝ κΝφγδθσππλκ,Ν ΝΰλαηηΫμΝαθΪΝθίcm.
υΰεκηδ άΝ μ θγέα δΝ απσΝ κθΝ ΙκτζδκΝ ΫπμΝ κθΝ Οε υίλδκέΝ ΓδαΝ γ λαπ υ δεκτμΝ
εκπκτμΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αΝφτζζαΝεαδΝκδΝαθγδ ηΫθ μΝεκλυφΫμέΝυζζΫΰ αδΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝαθγκφκλέαμ.
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μ ξ δΝ δαπδ πγ έΝ σ δΝ πδγυηβ ΪΝ ΪφβΝ ΰδαΝ βΝ
εαζζδΫλΰ δαΝ βμ,Ν έθαδΝ λκ λΪ,Ν ίαγδΪΝ εαδΝ τφκλαΝ πκ δ δεΪΝ Ϊφβ,Ν πζκτ δαΝ Ν
α ίΫ δκΝεαδΝεαζΪΝζδπα ηΫθαέΝΠαλσζκΝπκυΝ αΝφυ ΪΝξλ δΪακθ αδΝΪφγκθαΝπκ έ ηα α,Ν
θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εαζζδ λΰβγκτθΝ
Ν ΪφβΝ πκυΝ υΰελα κτθΝ πκζτΝ υΰλα έαέΝ
παδ κτθ αδΝ ΪφβΝ εαζΪΝ απκ λαΰΰδαση θα,Ν η Ν αλε άΝ υΰλα έα,Ν ΰσθδηαΝ εαδΝ ηΫ βμΝ
τ α βμέΝ Καζτ λκΝ pώΝ αθΪπ υιβμΝ θ,η-ι,ηέΝ θαπ τ
αδΝ δεαθκπκδβ δεΪΝ εαδΝ Ν
ζαφλυμΝ σιδθαΝ
Ϊφβέ ΣκΝ εΪζδκΝ πλκ έ δΝ
βΝ ηΫθ αΝ αθγ ε δεσ β αΝ
Ν
ηυεβ κζκΰδεΫμΝ α γΫθ δ μέΝ ΟδΝ εκπλδΫμΝ εαδΝ αΝ κλΰαθδεΪΝ ηπκλδεΪΝ ζδπΪ ηα αΝ
θ έεθυθ αδΝπ λδ σ λκΝαπσΝ αΝαθσλΰαθαέΝ πέ βμΝ ε σμΝαπσΝ κΝπσ δ ηα,ΝβΝυοβζάΝ
παλαΰπΰάΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ υθ Ϋ αδΝΪη αΝη Νπζκτ δ μΝααπ κτξ μΝζδπΪθ δμέΝ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ Μ ΰΪζκΝ πλσίζβηαΝ απσΝ ηυεβ δΪ δμέΝ κίαλσΝ πλσίζβηαΝ απσΝ
ί λ δζζδυ δμΝΧVerticullum ssp.ΨΝεαδΝ επλδΪ δμΝΧPuccinia mentha).
υ α δεΪΝ : ΣαΝφτζζαΝπ λδεζ έκυθΝΫθαΝ αδγΫλδκΝΫζαδκ,Ν αθέθβ,Νλβ έθ μΝεαδΝπδελάΝ
κυ έαέ ΣκΝαδγΫλδκΝΫζαδκΝ βμΝηΫθ αμΝαυ άμΝηκδΪα δΝπκζτΝη Ν βθΝεαηφκλΪ,Ν θΝπ λδΫξ δΝ
σηπμΝη θ σζβ,ΝσππμΝ υηίαέθ δΝη β mentha piperita.
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ έθαδΝ αθ δφυ β δεσ,Ν ξκζαΰπΰσ,Ν αθ δ δαλλκρεσΝ εαδΝ
πα ηκζυ δεσέΝ υ άθ αδΝ πμΝ απκξλ ηπ δεσΝ εα ΪΝ πθΝ ίλκΰξδευθΝ εα αλλκυθΝ εαδΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ δ δαέ λαΝ βΝ ζαρεάΝ δα λδεάΝ εα ΪΝ κυΝ Ϊ γηα κμ,Ν δ δαέ λαΝ πθΝ
ΰΫλπθ, πκυΝ κυμΝ «αθκέΰ δ»ΝσππμΝζΫη ,Ν αΝ αθαπθ υ δεΪΝσλΰαθαΝΧσππμΝΪζζπ ΝεαδΝ
κΝ Ϋλπυζκ,Ν βΝ φα εκηβζδΪ,Ν κΝ λαΰκλέΰαθκμΝ εέζέπέΨέΝ ΣκΝ ΪΰλδκΝ φζδ εκτθδ,Ν ιΪζζκυ,Ν
τ βθαθΝ κδΝ παζδκέΝ ΰδα λκέΝ εα ΪΝ κυΝ εκεεέ βΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ ΰδαΝ βΝ γ λαπ έαΝ πθΝ
παγά πθΝ πθΝαθαπθ υ δευθΝκλΰΪθπθ,Ν θυΝγ πλ έ αδΝππμΝ κΝφυ σΝΫξ δΝ ιαδλ δεΫμΝ
ηηβθαΰπΰΫμΝ δ δσ β μέΝ εσηαΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ πκυ αέκΝ αθ δαλγλδ δεσΝ φΪληαεκ,Ν ΰδΝ
αυ σΝ κΝ κθσηαααθΝ εαδΝ «ηΫθ αΝ πκ αΰελΪλδα»έΝ ΣΫζκμΝ γ πλ έ αδΝ υ σηαξκ,Ν
αθ δ πα ηπ δεσ, αθαδ γβ δεσΝ Χ Ν π λδπ υ δμΝ ΰα λαζΰδυθ,Ν θ λαζΰδυθΝ εαδΝ
κ κθ αζΰδυθΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθ δα λκφαΰδεσ,Ν αθγ ζηδθγδεσ,Ν αθ δΰαζαε αΰπΰδεσ,Ν
αθ δεα αλκρεσ,Ν αθαφλκ δ δαεσ,Ν εα ΪΝ πθΝ θ υλδευθΝ η υθ,Ν εα ΪΝ πθΝ ηβ λκπσθπθ,Ν
πθΝδζέΰΰπθ,Ν βμΝβηδελαθέαμ,ΝαζζΪΝεαδΝεαλ δκ κθπ δεσέ
ίΨΝ Άζζ μΝ ξλά δμ ΣκΝ φυ σΝ Ϋξ δΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ εαδΝ πμΝ αππγβ δεάΝ
κυ έαΝΰδαΝ αΝ δΪφκλαΝΫθ κηα,ΝοτζζκυμΝεαδΝΪζζαΝπαλΪ δ αέ
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ζβέΥ ΜΟΜ ΛΙ

ΥαηκηάζαΝβΝπ λδ ηβηΫθβΝάΝΜα λδεΪλδαΝβΝξαηκηάζα
ΟδεκΰΫθ δαΝCompositae (τθγ αΨ
ΓΫθκμ Chamomilla ή Matricaria
έ κμ recutita ή chamomila
ΰΰζδεσΝσθκηα : Camomille
KκδθάΝ κθκηα έαΝ : Υαησηβζκ,Ν ΚαηβζΪεδ,Ν Υαηκπκτζα, Λκυζκυ ΪεδΝ κυΝ
Γ πλΰέκυ

ΰέκυΝ

Ι κλέαΝ μ ΣκΝ ξαηκηάζδΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ απσΝ βθΝ αλξαδσ β αέ ΟδΝ δΰτπ δκδΝ κΝ έξαθΝ
αφδ λυ δΝ κΝγ σΝ ζδκΝπκυΝά αθΝΰδα λσμΝ πθΝηκζυ ηα δευθΝθσ πθέ ΣκΝΥαηκηάζδ,Ν
άΝ Υαηκπκτζα,Ν πάλ Ν κΝ σθκηαΝ κυΝ απσΝ κΝ ΪλπηΪΝ κυΝ ΧηάζκΝ κυΝ ΪφκυμΨΝ εαδΝ κΝ
πλυ κμΝ πκυΝ αθαφΫλ δΝ δμΝ υ λΰ δεΫμΝ κυΝ δ δσ β μΝ έθαδΝ κΝ ΙππκελΪ βμΝ πκυΝ κΝ
γ πλκτ Ν ηηβθαΰπΰσΝεαδΝφΪληαεκΝεα ΪΝ βμΝυ λέαμέ ΝπδκΝΰθπ άΝπκδεδζέαΝ κυΝ
ξαηκηβζδκτΝπκυΝφτ αδΝεαδ υ κεδη έΝ βθΝΜ σΰ δκΝεαδΝδ έπμΝ βθΝΠ ζκπσθθβ κ,Ν
έθαδΝβΝChamomilla recutita.

(φπ .el.wikipedia.org)
Π λδΰλαφάΝ : ΣκΝ ΰ ληαθδεσΝ ξαηκηάζδΝ ΧMatricaria recutita άΝ Μα λδεΪλδαΝ κΝ
ξαησηβζκθΨ,Ν ΰθπ σΝ βθΝ ζζΪ αΝ η Ν βθΝ εκδθάΝ κθκηα έαΝ ξαηκηάζδ,Ν έθαδΝ ηέαΝ
ηκθκ άμΝ πσα. ξ δΝ ζ π ΪΝ φτζζα,Ν δμΝ άΝ λδμΝ π λκ ξδ ά,Ν Ν πλκηάεβΝ ηάηα α,Ν α
Ϊθγβ κυΝ ξ σθΝ λδξκ δ άΝ ξβηα έακυθΝ ηκθαξδεΪΝ ε φΪζδα,Ν η Ν αθγέ δαΝ ζ υεΪΝ
ΰζπ κ δ ά,Ν ξβηα δ ηΫθαΝ ΰτλπΝ απσΝ κΝ ε θ λδεσΝ εέ λδθκΝ Ϋζ ξκμΝ κυΝ Ϊθγκυμ,Ν
επθδεσΝπλκ ιΫξκθ αΝ αιδαθγδεσΝ κυμΝ έ εκ,ΝπκυΝ έθαδΝ ξβηα δ ηΫθκμΝαπσΝπκζτΝηδελΪΝ
πζβθκ δ άΝ Ϊθγβέ ΣκΝ ξαηκηάζδΝ Ϋξ δΝ πέ βμΝ κθκηα έΝ «ΰδα λσμΝ πθΝ φυ υθ»,Ν ΰδα έΝ
σπκυΝ φτ αδ,Ν κΝ λδαδεσΝ κυΝ τ βηαΝ ίκβγΪ δ σζαΝ αΝ α γ θδεΪΝ φυ ΪΝ πκυΝ φτκθ αδΝ
ηααέΝ κυέ έθαδΝ φυ σΝ πκυΝ φγΪθ δΝ Ν τοκμΝ απσΝ ί,ίηΝ ΫπμΝ εαδΝ ί,θίcm π λέπκυΝ εαδΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝπκζυεζα δεσΝσλγδκΝεαδΝζ έκΝίζα σέ
αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μΝ : Μπκλ έΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ Ν δΪφκλκυμΝ τπκυμΝ
αφυθ,Ν αζζΪΝ πλκ δηΪΝ αΝ εαζυμΝ απκ λαΰΰδαση θαΝ αηηυ βΝ ΪφβΝ η Ν pώΝ ζ,κΝ ΫπμΝ
κ,γέΝ θ Ϋξ δΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ βθΝ αζεαζδεσ β αΝ πθΝ αφυθέΝ ξκυθΝ αθαφ λγ έΝ
π λδπ υ δμΝσπκυΝβΝεαζζδΫλΰ δαΝ έξ ΝπκζτΝεαζΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ ΝπκζτΝφ πξΪΝ ΪφβΝ
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η ΝpώΝλέΝ βθΝΟυΰΰαλέαΝεαζζδ λΰ έ αδΝ Νφ πξΪΝα ί κτξαΝ Ϊφβ,Ναεα ΪζζβζαΝΰδαΝ
πκζζΫμΝ Ϊζζ μΝ εαζζδΫλΰ δ μ,Ν η Ν pώΝ λ-λ,βέΝ ΣαΝ φυ ΪΝ απκλλκφκτθΝ η ΰΪζ μΝ πκ σ β μΝ
θα λέκυΝΧθθmg/100gr ιβλκτΝυζδεκτΨΝίκβγυθ αμΝΫ δΝ βθΝη έπ βΝ βμΝ πδφαθ δαεάμΝ
κυΝ υΰεΫθ λπ βμΝ κυέΝ ΓδαΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ εαζΪΝ απαδ έΝ λκ λΫμ,Ν τελα μΝ
υθγάε μΝ εαδΝ γ ληκελα έ μΝ απσΝ ι°C πμΝ βθ°C . Μπκλ έΝ θαΝ πδίδυ δΝ δμΝ ελτ μΝ
θτξ μΝ κυΝ ξ δηυθαΝ αεσηβΝ εαδΝ Ν γ ληκελα έ μΝ -12°ωέΝ Υλ δΪα αδΝ α ΫμΝ εαδΝ
η ΰΪζ μΝ Ν ηάεκμΝ βηΫλ μέΝ ΚΪ πΝ απσΝ Ϋ κδ μΝ υθγάε μΝ παλΪΰ δΝ ΪφγκθαΝ ΪθγβΝ εαδΝ
φγΪθ δΝ βθΝίΫζ δ βΝαπσ κ βΝ ΝαδγΫλδκΝΫζαδκέ
Πκζζαπζα δα ησμΝμ Γέθ αδΝη Ν πσλκΝπκυΝ πΫλθ αδΝ έ Ναπ υγ έαμΝ κΝξπλΪφδΝ
έ Ν Ν πκλ έαΝ π δ άΝ κΝηΫΰ γκμΝ κυΝ πσλκυΝ έθαδΝηδελσέΝΜ ΪΝαπσΝζ-ηΝ ί κηΪ μΝ
αΝφυ ΪΝπκυΝ επ τ κθ αδΝ αΝ πκλ έαΝ έθαδΝΫ κδηαΝπλκμΝη αφτ υ βέ
υΰεκηδ άΝμ ΣαΝ ηάηα αΝ κυΝφυ κτΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ έθαδΝκδΝε φαζέ μΝ πθΝ
αθγΫπθέ Γέθ αδΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ πζάλκυμΝ Ϊθγβ βμΝ Ν γ ληκελα έ μΝ απσΝ ββ˚ωΝ ΫπμΝ
βη˚ωΝ εαδΝ ε έθ αδΝ Ν ηδαΝ π λέκ κΝ γ-6 ί κηΪ πθΝ κυμΝ Μάθ μΝ πλέζδκ-ΜΪδκΝ έΝ Ν
Ϊθγδ βΝ έθαδΝΫθ κθβΝεαδΝ υθ ξάμΝεαδΝεΪγ ΝφκλΪΝ υζζΫΰκθ αδΝ αΝΪθγβΝπκυΝΫξκυθΝά βΝ
αλξέ δΝθαΝαθκέΰκυθέ
Καζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ μΝ θΝ απαδ έΝ η ΰΪζ μΝ πκ σ β μΝ ζδπα ηΪ πθΝ αζζΪΝ
αθΪζκΰαΝεαδΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ αφδεάμΝαθΪζυ βμΝηδελΫμΝπκ σ β μΝααυ κυ,Ν
φπ φσλκυ,Ν εαζέκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ φαλησακθ αδΝ πλδθΝ απσΝ βΝ φτ υ βέ
Ν πέ λα βΝ κυΝ ααυ κυΝ ΧΝΨΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ αθγΫπθΝ εαδΝ αδγΫλδκυΝ ζαέκυΝ έθαδΝ
η ΰαζτ λβΝ απσΝ αυ άΝ κυΝ φπ φσλκυΝ ΧΡΨΝ εαδΝ κυΝ εαζέκυΝ ΧΚΨέΝ ΣκΝ Ϊαπ κΝ υηίΪζ δΝ
βθΝ ατιβ βΝ πθΝ απκ σ πθΝ αζζΪΝ βΝ π λέ
δαΝ κυΝ Ϋξ δΝ βηαθ δεάΝ πέ λα βΝ βθΝ
πκδσ β αΝ κυΝπαλαΰση θκυΝαδγΫλδκυΝ ζαέκυέ
ξγλκέ-α γΫθ δ μΝ μ δΪφκλκδΝ αζ υλυ δμ,Ν γλτπ μ,Ν
λΪθυξκδΝ αφέ μΝ εαδΝ
αΰλσ δ μΝ έθαδΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝΫθ κηαΝ πκυΝπλκ ίΪζζκυθΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαέΝΚΪ πΝ
απσΝ υθγάε μΝ υοβζάμΝ υΰλα έαμΝ εαδΝ ηΫ λδαμΝ γ ληκελα έαμΝ ΫξκυθΝ αθαφ λγ έΝ
π λδπ υ δμΝ ηυεβ δΪ πθΝ απσΝ π λκθσ πκλκΝ εαδΝ πέ δκΝ εαγυμΝ εαδΝ βοβλδαέ μΝ απσΝ
ητεβ μΝ κυΝΰΫθκυμΝAlternaria.
υ α δεΪΝ : υ α δεΪΝ κυΝ φυ κτΝ έθαδΝ εκυηαλέθ μ, δΪφκλαΝ φζαίκθκ δ ά,Ν
αδγΫλδαΝΫζαδα,ΝξαηαακυζΫθδκ,ΝαδγΫλ μ,Ν εδ λπΫθδα,Νεέαέ
πκιάλαθ β- δα άλβ βΝ μ Ν Ϊθγβ βΝ αλξέα δΝ κθΝ πλέζδκΝ εαδΝ δαλε έΝ ηΫξλδΝ εαδΝ
κθΝ Ικτθδκέ πσΝ κΝ φυ σΝ υζζΫΰκθ αδΝ ησθκθΝ ’Ν Ϊθγβ,Ν σ αθΝ αθκέικυθΝ εαζΪΝ εαδΝ πλδθΝ
αλξέ κυθΝ θαΝ πΫφ κυθ αΝ πΫ αζΪΝ πθέ  βθΝ υθΫξ δαΝ απκιβλαέθκθ αδΝ Ν εδ λσΝ άΝ
εκ δθσΝηΫλκμΝεαδΝ υ ε υΪακθ αδΝ υθάγπμΝα λκ ΰυμΝΰδαΝθαΝ δα βλβγκτθΝσ κΝ κΝ
υθα σθΝ πδκΝ π λδ σ λκΝ κδΝ κυ έ μΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ αΝ υζζ ΰση θαΝ ΪθγβέΝ ΣκΝ
απκιβλαηΫθκΝ πλκρσθΝ πέ βμΝ απκ ζ έΝ σξκΝ κλδ ηΫθπθΝ θ σηπθΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ
πλκθυηφυθΝ δαφσλπθΝ ζ πδ κπ ΫλπθΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ πκδκ δεάΝ υπκίΪγηδ βΝ κυΝ
ζδεκτΝ πλκρσθ κμέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ κδΝ ξυλκδΝ πκυΝ απκγβε τ αδΝ κΝ απκιβλαηΫθκΝ
πλκρσθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δα βλκτθ αδΝ απκεζ δ ηΫθκδ,Ν εαγαλκέΝ ξπλέμΝ ελυφΪΝ βη έα, η Ν
ά μΝ αΝπαλΪγυλαΝεαδΝβζ ε λδεΫμΝπαΰέ μΝ βθΝκλκφάέ
Υλά δμΝ μΝ αΨΝ Θ λαπ υ δεάέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ πμΝ ίκ Ϊθκυ,Ν κΝ εκδθσΝ
ξαηκηάζδΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ Ϊφυ μ,Ν αθ δ πα ηπ δεΫμ,Ν ζαφλυμΝ βλ ηδ δεΫμ,Ν
αθ δφζ ΰηκθυ δμ,Ν αθ δ βπ δεΫμΝ εαδΝ αθ δεα αλλκρεΫμΝ δ δσ β μέ
πέ βμ,Ν Ϋξ δΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ Ν π λδπ υ δμΝ φκυ ευηα κμΝ κΝ κηΪξδΝ Χ υηπαθδ ησμΨ,Ν θαυ έαμΝ
κυΝ αιδ δυ β,Ν λδθδεάμΝ εα αλλκάμΝ Χ υθΪξδΨ,Ν δΪλλκδαμ,Ν εσππ βμ,Ν αδηκλλκ πθ,Ν
ηα έ δ αμ,Ν ζευθΝ αΝ πσ δαΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ
Ν π λδπ υ δμΝ ΰα λ θ λδευθΝ
θκξζά πθΝ υθ υααση θ μΝ η Ν θ υλδεσ β αΝ Ν παδ δΪ,Ν Ν π λδπ υ δμΝ φζ ΰηκθυθΝ
κυΝ Ϋληα κμΝ Χ ιπ λδεάΝ πδφΪθ δαΨΝ εαδΝ πθΝ ίζ θθπ υθΝ η ηίλαθυθΝ εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ
βθΝ γ λαπ έαΝ ληα δευθΝ α γ θ δυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πλκεζβγ έΝ απσΝ δΪφκλαΝ ίαε άλδα,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ βμΝ κηα δεάμΝ εκδζσ β αμέ ξ δΝ αθ δίαε βλδ δαεΫμΝ εαδΝ
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αθ δφζ ΰηκθυ δμΝ λΪ δμΝ εαδΝ έθαδΝ κΝ πδκΝ ξαζαλπ δεσΝ λσφβηαέ Κα απκζ ηΪΝ κυμΝ
ευλέπμΝ πκζζκτμΝ δκτμΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ υθάγπμΝ εα ΪΝ κυΝ ΫζεκυμΝ κυΝ κηΪξκυέ
ξ δΝ πέ βμΝπαλα βλβγ έΝσ δΝβΝ υθ ξάμΝξλά βΝ κυΝη δυθ δΝ βηαθ δεΪΝ κΝκυλδεσΝκιτΝ
κΝ αέηα,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ πδγαθσθΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ δμΝ γ λαπ υ δεΫμΝ κυΝ δ δσ β μΝ ΰδαΝ
α γ θ έμΝπΪ ξκθ μΝαπσΝπκ Ϊΰλαέ ΣκΝλσφβηαΝ κυΝ έθαδΝεαζσΝΰδαΝ κθΝίάξα,ΝΰδαΝ κυμΝ
πσθκυμΝ βμΝεκδζδΪμΝεαδΝ βμΝ ηηβθσλλκδαμΝΧπ λδσ κυΨΝ πθΝΰυθαδευθ,ΝΰδαΝ κθΝζαδησΝεαδΝ
ΰδαΝ βθΝίλαξθΪ αέ ΝπδκΝ δα κηΫθβΝδ δσ β αΝ κυΝξαηκηβζδκτΝ έθαδΝβΝδεαθσ β αΝ κυΝ
θαΝ βλ η έΝ αΝ θ τλαΝ εαδΝ θαΝ αθαεκυφέα δΝ εαδΝ βλ η έΝ απσΝ αΝ Ϋθ κθαΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ
ηαμΝαπα ξκζκτθΝεαγυμΝ πέ βμΝηαμΝίκβγΪ δΝθαΝαθ δη ππέακυη Νφυ δεΪΝ βθΝαςπθέαέ
Νεα απλαςθ δεάΝ κυΝ λΪ βΝίκβγΪ δΝ βθΝαθαεκτφδ βΝ πθΝπαδ δυθΝαπσΝ κυμΝπσθκυμΝ
βμΝκ κθ κφυ αμέ ΣκΝ ΪδΝαπσΝξαηκηάζδΝΫξ δΝεαδΝαθ δπβε δεΫμΝδ δσ β μέ Μ δυθ δΝ βΝ
υΰεσζζβ βΝ πθΝ αδηκπ αζέπθέ
ξ δΝ υθ λΰα δεάΝ λΪ βΝ η Ν φΪληαεαΝ πκυΝ
ξκλβΰκτθ αδΝ Ν α γ θ έμΝ η Ν εαλ δκπΪγ δαΝ άΝ εέθ υθκΝ ΰδαΝ ΰε φαζδεΪΝ π δ σ δαΝ εαδΝ
πλκ φΫλ δΝ πδπλσ γ βΝαθ δπβε δεάΝ λΪ βέ πέ βμΝ λαΝ Ν υθΫλΰδαΝη Νβλ ηδ δεΪΝάΝ
υπθπ δεΪΝ φΪληαεαέ ΓδαΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ αυ κτμΝ κδΝ ΰδα λκέΝ πθΝ α γ θυθΝ πκυΝ παέλθκυθΝ
αθ δπβε δεΪ,Νυπθπ δεΪΝ άΝβλ ηδ δεΪΝφΪληαεαΝ πλΫπ δΝθαΝΰθπλέακυθΝ ΪθΝ κδΝα γ θ έμΝ
κυμΝεα αθαζυθκυθΝη ΰΪζ μΝπκ σ β μΝαπσΝξαηκηάζδέΝ

121

Μ ΡΟΝΓ
Ο

ΓΟΝΤΓ Ι ΝΜ Ν
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 ΝΣ ΝΝ Θ Ν Ι

ΓΥΟμ αζ λδΪθα,ΝΠα δφζυλα,ΝΥαηκηάζδ,ΝΣαδθ θΰε,ΝΣέζδκ,ΝΜ ζδ σξκλ κ,Ν
ΜΫθ α,ΝΛυεέ εκμ,ΝΙισμ,Ν θ ηυθβ,Νεκυ ζΪλδα,Ν Ϊζ αηκέ
ΤΝ ΜΙ ΝΧ ΣΟΝΙ Ψμ ΰΰ ζδεά,ΝΣ κυεθέ α,ΝΦα εσηβζκέ
ΤΝ ΣΙΜ μ Λκυ αα,ΝΜΪλαγκμ,Ν οδγδΪ
ΡΙ μ Μαθ ακυλΪθα,ΝΛκυ αα,ΝΜΪλαγκμ,ΝΘλκτηπδ
ΙΜΟΡΡΟΙ μ ξδζζαέα,ΝΛΪπαγκ,ΝΠκζτεκηπκ,ΝΣ κυεθέ αέ
ΚΡ Σ Ι ΝΟΤΡΧΝμ φ λα,Ν εκυ α κέ
ΚΜ μΝ ξδθΪεδα,ΝΣέζδκ,ΝΦυ κζΪεα,ΝΥαηκηάζδ
ΜΝ Ι μ Μ ζδ σξκλ κ,ΝΣαδθ θΰε,ΝΘυηΪλδ,ΝΜαθ ακυλΪθαέ
ΜΟΙ
μ εσλ κ,Ν πάΰαθκμ
ΜΤΓ ΛΙΣΙ μ ΓΪζδκ,ΝΜτλκ,Ν ξδθΪεδα,Ν λα δμ,ΝΦα εσηβζκ,ΝΦυ κζΪεα,Ν
ΰλδησθδκέ
Ν ΙΜΙ μ Σλδφτζζδ,ΝΣ κυεθέ α,Ν ΰΰ ζδεά,ΝΛΪπαγκ,ΝΚλσεκμέ
ΝΙΚ ΝΟΣ Σ μ Σαδθ θΰε,ΝΜ ζδ σξκλ κ,Ν έε αηκ,ΝΚΪλ αηκΝ πσλκμέ
ΝΟΡ ΞΙ μ ΰεδθΪλα,Ν ΰΰ ζδεά,Ν οδγδΪ,ΝΓαρ κυλΪΰεαγκ,ΝΓ θ δαθάέ
ΡΘΡΙΣΙΚ μ Φα εσηβζκ,ΝΣέζδκ,Νβητ α,Νπ δλαέα,ΝΚλδγΪλδ,Ν ΰΰ ζδεάέ
ΡΡΤΘΜΙ μ έ εκμ,ΝΚλΪ αδΰκμ,Νεσλ κέ
ΡΣ ΡΙΟΚΛ ΡΧ μ Ιισμ,ΝΣέζδκ,ΝΚλΪ αδΰκμ,Νεσλ κέ
ΘΜ μ Ϊζ αηκ,Ν υεΪζυπ κμ,ΝΓζυ-εσλδαα,ΝΡέΰαθβ,ΝΛ ίΪθ α,ΝΛκηπΫζδα,Ν φΫ λα,Ν
Ιθκτζα
ΩΠΝΙ μ αζ λδΪθα,ΝΠα δφζυλα,ΝΣέζδκ,ΝΛυεέ εκμ,ΝΥαηκηάζδέ
ΦΘ μ ζ αέα,Ν Ϊ κμ,ΝΣ κυεθέ α,ΝΣλδαθ Ϊφυζζκέ
Υ μ άξδκ,ΝΡέΰαθβ,ΝΣ ΪρΝ κυθκτ,Ν ληπΪ εκ,ΝΝ πΫ α,ΝΓζυεΪθδ κ,ΝΜαλλκτίδκ,Ν
ΠζΪ αΰεκ,ΝΠλδηκτζα,Ντηφυ κ,Ν λα δμ,Ν
ππκμ,ΝΘυηΪλδ,Ν ζγαέα,Ν αηπκτεκμ,Ν
Φα εσηβζκ,ΝΠκζυ λέξδέ
ΡΟΓΥΙΣΙ μ ζγαέα,ΝΜκζσξα,Ν ληπΪ εκ,ΝΜαλκτίδκ,ΝΓζυεΪθδ κ,ΝΣκυλδζΪΰεκ,Ν
Γζυεσλδαα,Ν υεΪζυπ κμ,ΝΘυηΪλδ,ΝΚλσεκμέ
Γ Λ ΚΣΟΝΠ Ρ ΓΧΓ μ Γαρ κυλΪΰεαγκ,ΝΆθβγκμ,ΝΜΪλαγκμ,ΝΣλδΰπθΫζζαέ
Γ ΣΡΙΣΙ μ ζγαέα,ΝΜκζσξα,ΝΓ λΪθδκ,ΝΦα εσηβζκ,Νπ δλαέα,ΝΦ ζδΪ,Ντηφυ κ,Ν
Τ λΪ δμ,ΝΥαηκηάζδέ
ΓΡΙΠ μ υσ ηκμ,Ν ξδζζαέα,Ν ξδθΪεδα,ΝΚαΰδΫθ,ΝΣ ΪδΝ κυθκτ,Ν αηπκτεκμ,ΝδθΪπδ,Ν
λα δμ
Λ Σ ΡΙ  μ α δζδεσμέ
Ι
Σ ΝΧ ΚΥ ΡΟΨμ ΰεδθΪλα,Ν ΰλδησθδκ,Ν ηυΰ αζδΪ,ΝΚαλυ σφυζζα,Ν
οδγδΪ,ΝΛαΰκεβηδγδΪ,ΝΣ κυεθέ α,ΝΜτλ δζζκμ,ΝΦτζζαΝ ζδΪμέ
ΙΟΤΡ ΣΙΚ μΝ ΰλδΪ α,Νεκλπέ δ,ΝΓΫθδαΝΚαζαηπκεδκτ,ΝΣ κυεθέ α,ΝΛκυ ααέ
Ι ΡΡΟΙ μ π δλαέα,Ν ζξδηέζζα,ΝΓσηαΝ λαίέαμ,Ν οδγδΪ,ΝΓ λΪθδκ,Ν ΰλδησθδκ,Ν
τηφυ κ,ΝΣλδαθ Ϊφυζζκέ
Τ ΝΣ ΡΙ μ α δζδεσμ,ΝΚαλυ σφυζζα,ΝΛΪπαγκέ
ΤΚΟΙΛΙΟΣ Σ μΝΦτζζαΝ δΰτπ κυ,Ν οδγδΪ,ΝΚσζδαθ λκμ,ΝΥαηκηάζδ,ΝΜΫθ α,Ν
έε αηκ,Ν υσ ηκμ,ΝΚΪλ αηκ,ΝΦα εσηβζκ,ΝΜΪλαγκμ,ΝΓαρ κυλΪΰεαγκ,ΝΣλδφτζζδ,Ν
Μ ζδ σξκλ κ,ΝΠδπ λσλδαα,ΝΆεκλκμέ
ΤΠΝΟΙ μ υεΪζυπ κμ,Ν αηπκτεκμ,Ν α δζδεσμέ
ΛΚ ΝΧΣΟΜ ΥΙΚ Ψμ Μτλκ,ΝΦα εσηβζκ,ΝΥαηκηάζδέ
ΛΚ ΝΧ ΡΜ ΣΟΨμ ΚαζΫθ κυζα,Ν ξδθΪεδα,Ν λα δμέ
ΛΚ ΝΧΠ ΠΣΙΚ Ψμ ζγαέα,Νπ δλαέα,ΝΥαηκηάζδ,Ν έε αηκ,ΝΛκυ ααέ
ΓΚ ΤΜ Σ : ηυΰ αζδΪ,ΝΛυΰαλδΪέ
Κ Μ μ Άλε δκ,ΝΓΪζδκ,ΝΣέζδκ,Ν λδ α,Ν ζΪλδα,ΝΣλδφτζζδ,ΝΣ κυεθέ α,Ν λα δμ,Ν
Υαηκηάζδέ
Μ ΣΟμ αζζπ ά,ΝΓαλτφαζζκ,Ν υσ ηκμ,Νπ δλαέαέ
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ΜΜ ΝΟΠ Τ μ Κλσεκμ,ΝΣ δηδ δφκτΰεα,ΝΛυΰαλδΪ,Ν Ϊζ αηκέ
ΜΜ ΝΟΡΡΟΙ ΝΧ ΠΧ ΤΝ Ψμ θ ηυθβ,Ν αζ λδΪθα,ΝΣ δηδ δφκτΰεα,Ν
Π α έ βμ,Νεκυ ζΪλδα,ΝΣαδθ θΰεέ
ΜΜ ΝΟΡΡΟΙ ΝΧΚ ΘΤΣ Ρ  Ψμ πάΰαθκμ,Ν ξδζζαέα,ΝΛυΰαλδΪ,ΝΦζδ εκτθδέ
ΜΜ ΝΟΡΡΟΙ ΝΧΤΠ Ρ ΟΛΙΚ ΝΡΟ Ψμ ζξδηέζζβ,ΝΓ λΪθδκ,Ν λα δμέ
Ξ Θ Ν  μ Ν αηδΪθα,ΝΣαέθ α λ,ΝΚαΰδΫθ,ΝΣαλαιΪεκέ
ΠΙΛ ΦΙ μ αζ λδΪθα,ΝΠα δφζυλα,Νεκυ ζζΪλδα,Ν
ππκμέ
ΠΙΠ ΦΤΚΙΣΙ μ υφλαΰέα,ΝΚαζΫθ κυζα,ΝΥαηκηάζδέ
ΡΠ Ν ΧΣ ΡμΝ ξδζζαέα,Ν αηπκτεκμ,ΝΙισμ,ΝΠα δφζυλα,Ν Ϊζ αηκέ
ΦΙ ΡΧ μ Φα εσηβζκέ
Λ
μΝ οδγδΪ,ΝΣλδαθ Ϊφυζζκέ
ΜΙΚΡ ΝΙ μ Λ ίΪθ α,ΝΣέζδκ,ΝΥλυ Ϊθγ ηκέ
Π ΣΟΝΧΣΟΝΧΣΙΚ Ψμ Κ θ ατλδκ,ΝΣαλΪιαεκ,Ν λδ α,Ν ηυΰ αζδΪέ
Π ΣΙΣΙ μ ΓζυεΪθδ κ,ΝΓζυεσλδααέ
ΘΡΟΜ Χ Ιμ ΰΰ ζδεά,Νεσλ κέ
ΙΚΣ ΡΟμ λίΫθα,Ν λί λέ α,ΝΣαλΪ-ιαεκ,ΝΛΪπαγκ,ΝΓαρ κυλΪΰεαγκ,Ν
Λδθαλσ πκλκμέ
ΙΛ Ρ μ Κκζδ έ α,ΝυεδΪέ
ΙΓΜΟΡΙΣΙ μ αηπκτεκμ,Νκζδθ αθΰεκ,ΝΦυ κζΪεα,ΝΥαηκηάζδέ
ΙΥΙ ΛΓΙ μ Σ δηδ δφκτΰεα,Ν Ϊζ αηκ,Ν ξδζζαέα,ΝΜΫθ αέ
ΙΛΙΓΓΟμ Μ ζδ σξκλ κ,ΝΜαθ ακυλΪθα,ΝΘλτηπα,ΝΦα εσηβζκ,ΝΛ ίΪθ αέ
Κ ΚΟΜΙ ΝΣΟΜ ΣΟμΝΆθβγκμ,ΝΜκ ξκεΪλυ κ,ΝΜΪλαγκμ
Κ ΟΤΡ μ ζγαέα,Νπ δλαέα,ΝΜκζσξα,Ντηφυ κέ
Κ Ρ Ι μ ΚλΪ αδΰκμ,Νεσλ κ,ΝΜ ζδ σξκλ κέ
Κ Σ ΘΛΙΦ μ Σαδθ θΰε,ΝΜ ζδ σξκλ κ,Ν λυηβ,ΝΝ αηδΪθα,Νεκυ ζζΪλδα
ΚΙΡΟΙμ ΚλΪ αδΰκμ,ΝΚα αθδΪέ
ΚΟΚΙΣ μ ΛκηπΫζδα,ΝΣκυ δζΪΰεκ,ΝΣλδφτζζδ,ΝΜΪλαγκμ,ΝΡέΰαθβέ
ΚΟΛΙΚΟΙμ ΰΰ ζδεά,ΝΆθβγκμ,Ν αζ λδΪθα,ΝΠδπ λσλδαα,ΝΜΫθ α,ΝΚΪλ αηκέ
ΚΟΛΙΣΙ μ ΰλδησθδκ,Ν ζγαέα,Ντηφυ κέ
ΚΡΤΟΛΟΓ Μ μ Σ ΪρΝ κυθκτ,Ν ξδζζαέα,Ν ΰΰ ζδεά,Ν αηπκτεκμ,Ν
ππκμ,Ν
Πδπ λσλδαα,ΝΜΫθ α,ΝΚΪλ αηκέ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙ Ν ΙΜ ΣΟμ Πδπ λσλδαα,ΝΚαΰδΫθ,ΝδθΪπδέ
ΚΤΣΙΣΙ μ ΰλδΪ α,Ν λε κ Ϊφυζζκμ,Ν ξδζζαέα,ΝΣ κυεθέ αέ
ΚΤΣΣ ΡΙΣΙ μ ΰλδΪ α,ΝΜαρθ αθσμ,Ν
ΚκυηαλδΪέ
Λ ΡΤΓΓΙΣΙ μ Μκζσξα,Ν ζαθδ δΪ,ΝΘυηΪλδ,Ν ξδθΪεδα,ΝΦα εσηβζκ,ΝΥαηκηάζδ,Ν
ζγαέαέ
Λ ΙΥ Ν μ ξδζζαέα,ΝΚαλυ σφυζζαέ
Λ ΤΚΟΡΡΟΙ μΝ ζξβηέζζβ,ΝΜτλκ,ΝΞ θΫεδκ,Ν λα δμ,ΝΘυηΪλδ,ΝΣλδαθ Ϊφυζζκέ
Μ ΣΡΟΡΡ ΓΙ μ ζξβηέζζβ,ΝΓ λΪθδκ,Ν λα δμέ
ΜΤΚ ΣΧ Ιμ ΚαζΫθ κυζα,ΝΜτλκέ
ΜΤΡΜ ΓΚΙ μ Υ ζδ σθδκ,ΝΘκτΰδαέ
Μ ΣΙ μ ΜπκλΪθ ααέ
Ν ΤΣΙ μ αζζπ ά,ΝΜΫθ α,Ν υσ ηκμ,ΝΜΪλαγκμ,ΝΜ ζδ σξκλ κέ
Ν ΤΡ ΛΓΙ μ αζ λδΪθα,ΝΙισμ,ΝΣ δηδ δφκτΰεα,ΝΠα δφζυλα,Ν θ λκζέίαθκ,Ν
Υλυ Ϊθγ ηκ,Ν Ϊζ αηκέ
Ν ΦΡΟΛΙΘΟΙΝΧΠ ΣΡ Ψμ ΰλδΪ α,Ν λε κ Ϊφυζζκ,Νεκλπέ δ,ΝΓΫθδαΝ
Καζαηπκεδκτ,Ν ΰλδησθδκ,ΝΠκζυεσηπδ,Ν ζγαέαέ
ΟΙ Μ μ αηπκτεκμ,ΝΚαθΫζζαέ
ΟΡ  μ ΜΪλαγκμ,ΝΚαλσ κέ
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ΟΦΤ ΛΓΙ μΝΚαΰδΫθ,Ν θΫεδκέ
ΟΤΡ ΘΡΙΣΙ μ ΰλδΪ α,ΝΓΫθδαΝΚαζαηπκεδκτέ
ΟΤΡΙΚΟΝΟΞΤμ ΰλδΪ α,Ν ληπΪ εκ,ΝΓΫθδαΝΚαζαηπκεδκτ,ΝΣ κυεθέ αέ
ΟΣ ΟΠΟΡΧ μ ΥαλκτπδαΝπσλκμέ
ΟΤΛΙΣΙ μΝΜτλκ,ΝΦα εσηβζκ,ΝΦυ κζΪεα,Ν ξδθΪεδαέ
ΠΟΝΟ ΟΝΣΟμ Γαλτφαζζκ,Ν έε αηκ,ΝΓζυεΪθδ κέ
ΠΟΝΟΚ Φ ΛΟμ θ λκζέίαθκ,ΝΡέΰαθβ,ΝΜΫθ α,ΝΠλΪ δθκΝΣ Ϊρ,ΝΚκζδαθ λκ,Ν
δθΪπδ,ΝΣλδαθ Ϊφυζζκέ
ΠΡΟ ΜΜ ΝΟΡΡΟΙΚ Ν ΝΣ  μ αζ λδΪθα,ΝΛυΰαλδΪ,Νεκυ ζΪλδα,ΝΣέζδκέ
ΠΡΟΣ Σ μ ΰλδΪ α,ΝΝ αηδΪθα,ΝΠ λ δεΪεδ,ΝΓΫθδαΝΚαζαηπκεδκτ,ΝΠκζυ λέξδ,Ν
Τ λΪΰΰ δα,Ν λ θσα,Ν πδζΪίδκ,Ν ηυΰ αζδΪέ
ΠΤΡ ΣΟμ ΰΰ ζδεά,ΝΠδπ λσλδαα,ΝΝ πΫ α,Ν ξδζζαέα,ΝΣλδφτζζδ,Ν ΰλδησθδκ,Ν
Υαηκηάζδέ
ΠΟΝΟΛ ΙΜΟμ ΰλδησθδκ,Ν ξδζζαέα,Ν αηπκτεκμέ
ΠΙΣΤΡΙ μ θ λκζέίαθκ,ΝΚαλυ σφυζζα,ΝΣ κυεθέ αέ
Ρ ΤΜ ΣΙΜΟΙμ ΰΰ ζδεά,ΝΆλε δκ,ΝΆλθδεα,Ν ξδζζαέα,Ν αηπκτεκμ,Νπ δλαέα,Ν
Σέζδκ,ΝΣ κυεθέ α,ΝΣλδφτζζδ,ΝΥλυ Ϊθγ ηαέ
ΡΙΝΟΡΡ ΓΙ μ ζξδηέζζβ,ΝΚαζΫθ κυζαέ
ΚΧΛ ΚΟ Ι ΙΣΙ μ ΰλδησθδκ,ΝΓ λΪθδκέ
Σ Θ ΓΥ μ ΚλΪ αδΰκμ,ΝΛ σθκυλκμέ
ΤΚΧΣΙμ ΰεδθΪλα,ΝΓαρ κυλΪΰεαγκ,Ν οδγδΪέ
ΣΟΜ ΥΙμ έε αηκ,ΝΥαηκηάζδ,ΝΜΫθ α,ΝΛκυ αα,ΝΓζυεΪθδ κ,ΝΚσζδαθ λκμ,Ν υσ ηκμ,Ν
Κλσεκμ,ΝΛκυ αα,ΝΜΪλαγκμέ
ΣΡ μ Ιισμ,ΝΥαηκηάζδ,ΝΣέζδκ,Νεκυ ζΪλδα,ΝΠλΪ δθκΝΣ Ϊδέ
Σ ΥΤΠ ΛΜΙ μ αζ λδΪθα,ΝΛ σθκυλκμ,ΝΛ ίΪθ α,ΝΜ ζδ σξκλ κέ
ΣΡΙΥΟΠΣΧ μ Ϊφθβ,Ν θ λκζέίαθκ,ΝΚαλυ δΪ,ΝΣ κυεθέ α,ΝΦα εσηβζκ,Ν
Κλ ηητ δέ
ΣΤΜΠ ΝΙΜΟΙμ ΓζυεΪθδ κ,Ν θ λκζέίαθκ,ΝΚΪλ αηκ,ΝΚσζδαθ λκμ,ΝΜΪλαγκμ,Ν
ΜΫθ α,ΝΦζδ εκτθδέ
ΣΡ ΤΜ Σ μ ΚαζΫθ κυζα,Ν έε αηκ,ΝΥαηκηάζδ,Ν αηπκτεκμ,Ντηφυ κέ
ΤΠ ΡΚΟΠΧ μ Σαδθ θΰε,ΝΜ ζδ σξκλ κ,ΝΘυηΪλδ,Ν θ λκζέίαθκέ
ΤΠ ΡΣ  μ ΚλΪ αδΰκμ,ΝΙισμ,Ν αζ λδΪθα,ΝΣέζδκ,ΝΦτζζαΝ ζδΪμ,ΝΜ ζδ σξκλ κ,Ν
εσλ κέ
ΤΠΟΣ  μ ΚλΪ αδΰκμ,ΝΠδπ λσλδαα,ΝΚσεεδθβΝΠδπ λδΪέ
ΤΠ ΡΣΡΙΓΛΤΚ ΡΙ Ι μ ΠλΪ δθκΝΣ Ϊρ,Νεσλ κέ
ΦΛ ΙΣΙ μΝΚα αθδΪ,ΝΙισμ,ΝΚλΪ αδΰκμ,ΝΣέζδκέ
Φ ΡΤΓΓΙΣΙ μ ΰλδησθδκέΝΦα εσηβζκ,Ν ζγαέα,Ν αηπκτεκμ.
ΦΤΜ ΣΙΧ μ Καλυ σφυζζα,ΝΛ ίΪθ α,ΝΡέΰαθβ,ΝΛΪπαγκέ
ΥΟΛ μΝΓαρ κυλΪΰεαγκ,Ν ΰεδθΪλα,ΝΛδθΪλδ,Ν λίΫθα,ΝΣαλΪιαεκέ
ΥΟΛ Σ ΡΙΝ μ ΰεδθΪλα,ΝΣαλΪιαεκ,ΝΦτζζαΝ ζδΪμ,ΝΠλΪ δθκΝΣ Ϊρ,Νεσλ κ,Ν
θ λΪεζα,ΝΚδ λδθσλδααέ
ΦΧΡ μ ΓζυεΪθδ κ,ΝΛΪπαγκ,ΝΚαθΫζαέ
ΦΧΡΙ  μ Γαρ κυλΪΰεαγκ,ΝΓΪζδκ,Ν λδ α,ΝΣλδφτζζδ,ΝΆλε δκ,ΝΛδθαλσ πκλκμέ
Φ ΙΡ ΝήΝΦΤΛΛΟΙμ Ϊ αφλαμέ
ΧΣΙΣΙ μ ΰεδθΪλα,ΝΚδ σμέ
ΧΟΘ Κ ΝΧΠΟΝΟΙΨμ θ ηυθβ,Ν αζ λδΪθα,ΝΠα δφζυλα,Ν Ϊζ αηκέ
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Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ Ν:
1. ΠΪ ζβμΝΓδΪθθβμΝβίίκ,ΝΚάπκμΝεαδΝΦυ Ϊ,Ν ε σ δμΝ αηκτζβ.
2. ΓεσζδκυΝΡκτζα 2012, ΜδελάΝ ΰευεζκπαέ δαΝ κ Ϊθπθ,Ν ε σ δμΝ
ΜαζζδΪλβ.
3. ΚαλλΪμΝΓδυλΰκμΝΤΝΚαλλΪΝΆθθαΝβίίθ,Ν ά δα,ΝΠκζυ άΝΤΝ κζίυ β –
Νπαλαΰπΰά,ΝβΝφλκθ έ αΝεαδΝβΝξλά βΝ κυμΝ βθΝεβπκ ξθέα,Ν ε σ δμΝ
ΰλκ τπκμ.
4. ΚαλλΪμΝΓδυλΰκμ βίίκέΝβη δυ δμΝ δαζΫι πθΝΜαγάηα κμΝΓζα λδευθΝ
φυ υθΝ
ξκζάμΝΣ ξθκζσΰπθΝΓ ππκθέαμ-ΣηάηαΝ θγκεκηέαμΝΤΝ λξδ ε κθδεάμΝ
Σκπέκυ,Ν ε σ δμΝΣέ έΙέΝ πΫδλκυ.
5. Μ ϊ
Μ
ί
, α
Μ αχα
,Ε
σ ς
χα
.
6.
α α α α α α ς
σ ς
,Ε
σ ςΜ
group.
7. Μ ω ί
Ε
,
ώσ ς Κα
ας α σα χ
α
α
.
8. Π
Ε ασ χ ς Κ
ς
,
χ ς
9. Π
Ε ασ χ ς Κ
ς
,
χ ς
10. Π
Ε ασ χ ς Κ
ς
,
χ ς
11. Π
Ε ασ χ ς Κ
ς
,
χ ς
12. Π λδκ δεσΝΚ άηαΝΤΝΚάπκμΝβίΰβ,Ν τξκμΝθ
13. Π λδκ δεσΝΚ άηαΝΤΝΚάπκμΝ2013,Ν τξκμΝΰβ
14. Π λδκ δεσΝΚ άηαΝΤΝΚάπκμΝβίΰζ,Ν τξκμΝΰζ
15. Π
ω ία-Κ
ία
,
χ ς
. Π
Ε ασ χ ς Κ
ς
,
χ ς
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Ι

ΙΚΣΤΟΙ ΙΚΣΤΟ-ΙΣΟ ΛΙ

ΙΣΟ ΛΙ

Ν:

Νμ

40. www.kipouroi.gr
41. www.queen.gr
42. pegasus_bio.gr
43. www.sfakianakis-plants.gr
44. www.kalliergia-fyton.gr
45. bolko.wordpress.com
46. www.cumaea.gr
47. e-geoponoi.gr
48. www.iama.gr
49. www.monastiriaka.gr
50. www.bioma.gr
51. spitikiposkaimpalkoni.
blogspot.gr
52. www.rodiaki.gr
53. www.olyplant.gr
54. www.newsn.wordpress.com
55. mhteragh.blogspot.gr
56. www.anthorama.gr
57. www.vita.gr
58. www.ftiaxno.gr
59. fouit.gr
60. kpemolaon.blogspot.com
61. www.botana-ygeia.com
62. www.ellinikabaharika.gr
63. www.herbstore.gr
64. botanologia.blogspot.gr
65. www.yperikon.gr
66. www.newsitamea.gr
67. imathiasvotana.blogspot.gr
68. fytoriakentia.gr
69. www.agrool.gr
70. www.agro-help.com
71. asxetos.gr
72. phyto.gr
73. www.ygeiaonline.gr
74. aloeveraplants.gr
75. www.cretalive.gr
76. biokipos.weebly.com
77. www.myworld.gr
78. www.matzounia.gr
79. www.stamoulis.gr
80. www.geoponiki.gr
81. monoprasino.blogspot.gr
82. www.mybonsai.gr
83. ozelenieterras.ru
84. glikiazoi.gr

1. el.wikipedia.org
2. aromaticplantkilkis.
blogspot.gr
3. www.esoterica.gr
4. eap-dem.pblogs.gr
5. www.herb.gr
6. www.fytokomia.gr
7. www.sensities.com
8. aroma-herbs.com
9. www.geoponoi.com
10. www.briefingnews.org
11. www.back-to-nature.gr
12. www.myhealthmarket.gr
13. www.paramedica.gr
14. nikosmanitariaelassonas.
blogspot.gr
15. capitalinvest.gr
16. androni.blogspot.gr
17. www.agronews.gr
18. www.greensupport.gr
19. www.alekati.gr
20. www.econews.gr
21. petbirds.gr
22. www.proionta-tis-fisis.info
23. www.symagro.com
24. www.votana-olympos.gr
25. infomatics.aka.gr
26. www.agrotikabooks.gr
27. www.mariannavlachou.gr
28. www.solon.org
29. www.captain.spices.gr
30. texnologosgeoponos.
blogspot.gr
31. www.valentine.gr
32. www.filagrogroup.com
33. www.kespy.gr
34. www.kalliergo.gr
35. www.iatronet.gr
36. envifriends.blogspot.gr
37. www.vysinimelissa.gr
38. www.anthokipos.gr
39. old.astrolife.gr
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