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Είδη αρώνιας

(σε παγκόσµιο επίπεδο)

• Aronia melanocarpa

(Photinia melanocarpa)

(Black chokeberry)

(Αρώνια η µελανόκαρπη)



Aronia prunifolia

• Aronia prunifolia
(Purple chokeberry)
(Αρώνια η ροδόχρους)



Aronia arbutifolia

* Aronia arbutifolia
(Red chokeberry)

(Αρώνια η κόκκινη)

* Από τα τρία είδη, η µελανόκαρπη 
θεωρείται φαρµακευτικό, ενώ η 
ροδόχρους και η κόκκινη είναι 
καλλωπιστικά. 



Aronia melanocarpa
(Aρώνια η µελανόκαρπη)

Black chokeberry



Γενικά για το φυτό

• η αρώνια η µελανόκαρπη (Aronia 
melanocarpa),)  ανήκει στην 
οικογένεια των ροδοειδών 
(Rosaceae) και είναι ένα πολύτιµο 
φαρµακευτικό είδος.

• φυσικά απαντάται στη βόρεια 
Αµερική και  Καναδά.

• Η αρώνια στην ∆ιεθνή κλίµακα 
των φαρµακευτικών φυτών (1-5) 
κατέχει τις πρώτες θέσεις 
(κλίµακα 1). 



Μορφολογία-Οικολογία 

• Είναι φυλλοβόλος µακρόβιος 
θάµνος  (ζει έως 100 έτη), ύψους 1-
3 µέτρων. 

• Η  συστηµατική καλλιέργεια, στην 
Ευρώπη και Ρωσία, άρχισε µετά 
τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, 
αφού προηγουµένως αφού προηγουµένως 
αναγνωρίστηκε η πολύτιµη 
φαρµακευτική και υγιεινή αξία 
των καρπών της. 

• Το φυτό ανθίζει τον Mάϊο ή 
Ιούνιο, τα άνθη είναι άσπρα και 
φύονται σε µικρές ταξιανθίες.



Μορφολογία-Οικολογία 

• Ο καρπός είναι µικρός (7-10 χιλιοστά),  
στρογγυλός, απαλός µαύρος στην αρχή 
και µαύρος, όταν ωριµάζει.

• Η παραγωγή καρπών αρχίζει από το 
τρίτο έτος και σταδιακά αυξάνεται. 

• Στην Ελλάδα ωριµάζει τέλος 
Αυγούστου-αρχές Σεπτεµβρίου (ανάλογα 
µε το κλίµα).  



Εξάπλωση

• Στην Ευρώπη, η αρώνια 
καλλιεργείται σε διάφορες χώρες 
(Ρωσία, Λιθουανία, Βουλγαρία, 
Σουηδία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας), 
και σε ευρεία έκταση στην Πολωνία.

• Η αρώνια εισάχθηκε από τον Βόρεια 
Αµερική (Καναδάς) στην Ανατολική 
Ευρώπη, πριν από τον ∆εύτερο 
Παγκόσµιο πόλεµο, και αρχικά 
Ευρώπη, πριν από τον ∆εύτερο 
Παγκόσµιο πόλεµο, και αρχικά 
χρησιµοποιήθηκε ως καλλωπιστικό 
φυτό. Όµως, µετά τον πόλεµο, 
χρησιµοποιήθηκε σαν φαρµακευτικό 
φυτό από τις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης. 

• Το 1974, 54.000 στρέµµατα 
φυτεύτηκαν στην Ανατολική Ευρώπη, 
από τα οποία τα 40.000 στρέµµατα σε 
περιοχές µε ψυχρό κλίµα (Σιβηρία).

•



Απαιτήσεις σε κλίµα-έδαφος

• Είναι είδος λιτοδίαιτο, και µπορεί να 
καλλιεργηθεί ευρύτατα σε 
διαφορετικά κλίµατα (ξηρά ή υγρά)  
και εδάφη (αµµώδη έως πηλώδη, 
όξινα, ουδέτερα, αλκαλικά). 
Ευδοκιµεί και αναπτύσσεται ταχύτερα 
σε υγρά, ελαφρά και τυρφώδη εδάφη. 

• Απαιτεί ηλιοφάνεια, αλλά δύναται να 
ευδοκιµήσει και σε ηµίσκια 

• Απαιτεί ηλιοφάνεια, αλλά δύναται να 
ευδοκιµήσει και σε ηµίσκια 
περιβάλλοντα. 

• Η αρώνια αντέχει σε παγετούς (-35ο 
C), όµως επηρεάζεται από υψηλές 
θερµοκρασίες (καύσωνες >42o C). 

• Πρέπει να ποτίζεται το καλοκαίρι, 
ιδιαίτερα στα πρώτα τρία έτη µετά 
την φύτευση (κατά προτίµηση µε 
στάγδην άρδευση).



Ποικιλίες (Ευρωπαϊκές)

• Βαλκανική
(melanocarpa)
(Βουλγαρία, Σερβία, ΠΓ∆Μ, κ.α) 

• Μεσευρωπαϊκή

(viking)
(Πολωνία, Γερµανία, Ολλανδία, (Πολωνία, Γερµανία, Ολλανδία, 
Βέλγιο, Γαλλία, κ.α.)

• Ευρωασιατική
(nero)
(Ρωσία, Φιλανδία, Σουηδία, κ.α.)



Ιστορικό της αρώνιας στην 
Ελλάδα

• 1980: Η αρώνια εισήχθη 
από την Βουλγαρία 
πειραµατικά στον 
Ταξιάρχη-Χαλκιδικής
(συνεργασία Ινστιτούτου ∆ασικών 
Ερευνών Σόφιας, ∆ασαρχείο Ερευνών Σόφιας, ∆ασαρχείο 
Ταξιάρχη/Πανεπιστηµιακό ∆άσος 
& Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών 
Θεσσαλονίκης)



Πειράµατα στο Ι∆Ε

• 2000-2011: Τα πειράµατα 
συνεχίζονται στο Ινστιτούτο 
∆ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

• Βαλκανική/Βουλγάρικη προέλευση (από 
σπόρους)

Μεσευρωπαϊκή/πολωνέζικη προέλευση 
(από µοσχεύµατα)



Πρώτη φύτευση στην Ελλάδα

• Πρώτη πιλοτική καλλιέργεια 
στις Σέρρες (φύτευση: 2007)

• Παραγωγή (2011, ηλικίας έξι 
έτη): 13 κιλά/δενδρύλλιο 

• ∆ύο (2) τόνους, στο στρέµµα



Πρώτη ανακοίνωση της αρώνιας

• 2011: Εγγραφή τηsΑρώνιας 
στον κατάλογο του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
(σαν φαρµακευτικό φυτό / 
καινοτόµος καλλιέργεια)

• Ύστερα από συνεργασία • Ύστερα από συνεργασία 
ΥΠ.Α.Α.Τ. και Ινστιτούτο 
∆ασικών Ερευνών/ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ)

• (www.minagric.gr/greek/data/
aronia.pdf)



Πρώτη οµάδα παραγωγών

• 2012 (Φεβρουάριος): 
Εγκατάσταση της  πρώτη 
εκτατικής καλλιέργειας αρώνιας 
από οµάδες παραγωγών  Πιερίας 
(www.aroniapieria.gr)



Χρήσεις-Προϊοντα
• Ο κύριος σκοπός των  φυτειών  
αρώνιας είναι  η παραγωγή 
προϊόντων εδώδιµης και 
φαρµακευτικής χρήσης,  διότι οι 
καρποί και τα φύλλα  της αρώνιας  
είναι πλούσιοι σε  θεραπευτικές 
ουσίες (ανθοκυανίνες, φαινόλες, 
καταχίνες, φλαβονόλες, κ.α.).



Χρήσεις των καρπών 
(φαρµακευτικές/αναζωογονικές)

•O καρπός µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και στην φαρµακοβιοµηχανία, διότι 
περιέχει  βιταµίνη C σε υψηλά 
επίπεδα (15-30 mg στα 100 
γραµµάρια), καθώς και πολλές άλλες 
βιταµίνες και ιχνοστοιχεία (Α, Β1, Β2, 
Β3,Β6, Β9, Ε, Κ, P).



Χρήσεις των καρπών 
(εδώδιµες και µεταποιηµένες)

• Το κυριότερο προϊόν της 
αρώνιας για πώληση είναι οι 
καρποί.

• Ο καρπός της αρώνιας είναι 
βρώσιµος,  εύγευστος βρώσιµος,  εύγευστος 
(ιδιαίτερα µετά από 
επεξεργασία) και δύναται να 
χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε 
µαρµελάδες, διότι περιέχει µία 
πολύτιµη ουσία, την πηκτίνη. 



Χυµοί, σταφίδα, λικέρ

• Επί πλέον, οι καρποί (νωποί και 
καταψυγµένοι)  επεξεργαζόµενοι 
παρέχουν µεταποιηµένα προϊόντα 
υψηλής προστιθέµενης αξίας, 
όπως  χυµούς,  σταφίδα, σιρόπι, 
λικέρ.



Κρασί
Το κρασί της αρώνιας (από καρπούς 
αρώνιας αποκλειστικά ή σε συνδυασµό 
αρώνια και ποικιλίες αµπέλου/µαύρος 
καρπός), είναι το καλύτερο φάρµακο για 
αναζωογόνηση και πρόληψη πολλών 
ασθενειών.

• Στην Λιθουανία, µία εταιρεία 
παρασκευάζει πανάκριβο ρασί (από τους 
καρπούς της αρώνιας) που ονοµάζεται καρπούς της αρώνιας) που ονοµάζεται 
“Aronijos” που συνιστάται για 
αναζωογόνηση και πρόληψη από 
καρδιοπάθειες



Χρήσεις των προϊόντων
(φαρµακευτικές)

• Η αρώνια θεωρείται είδος πολύτιµο για 
τις φαρµακευτικές της ιδιότητες, λόγω 
υψηλής περιεκτικότητας σε ζωτικές 
πολυφαινόλες (πέντε φορές περισσότερο 
από τα σταφύλια). 

• Τα εκχυλίσµατα των καρπών και 
φύλλων της αρώνιας έχουν χρήσιµες 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες και µπορούν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν από τις 
φαρµακοβιοµηχανίες, διότι εµπεριέχουν 
ουσίες µε χρήσιµες θεραπευτικές 
ιδιότητες (ανθοκυανίνες, πολυφαινόλες, 
βιοφλαβονόλες, ταννίνες, ισταµίνες, 
σεροτονίνες, κ.ά.). 

• Επίσης, ο καρπός  της αρώνιας µας 
προστατεύει και από την ραδιενέργεια. 



Σκευάσµατα για αναζωογόνηση 
και πρόληψη ασθενειών

• Στα φαρµακεία του εξωτερικού  
διατίθενται  σκευάσµατα της 
αρώνιας, σε κάψουλες, σταγόνες, 
κ.ά.



Οικονοµική σηµασία 

• Η οικονοµική σηµασία της 
καλλιέργειας της αρώνιας είναι 
τεράστια, διότι: 

• το κόστος καλλιέργειας είναι χαµηλό 
(τιµές γυµνόριζων  φυταρίων 2-4 Ευρώ, 
ανάλογα µε την ηλικία)

• αποδίδει εισόδηµα σε µικρό διάστηµα 
(δύο έως τρία έτη µετά την φύτευση)

• η φυτεία διαρκεί µεγάλο διάστηµα (έως 
100 έτη)

• η καλλιέργεια θεωρείται βιολογική (δεν 
χρειάζονται λιπάνσεις, ραντίσµατα, διότι 
δεν έχουν αναφερθεί µέχρι σήµερα 
ασθένειες). 



Οικονοµικές ωφέλειες

• Παραγωγή καρπών ανά στρέµµα 
(ηλικίας 6-10 ετών), 150 φυτά/στρέµµα 
Χ 10 κιλά/φυτό Χ 5 ευρώ το κιλό = 7.500 
Ευρώ.

• ∆ιεθνείς τιµές

• Σταφίδα: 20Ευρώ/κιλό• Σταφίδα: 20Ευρώ/κιλό

• Χυµός: 10 ευρώ/λίτρο

• Νωποί καρποί:  6-8Ευρώ/κιλό

• Κατεψυγµένοι καρποί: 4-5  Ευρώ/κιλό

• Κρασί 50-100ευρώ/λίτρο



Φαρµακευτικές ιδιότητες 

• Εµπεριέχει αντιοξειδωτικές ουσίες µε 
θεραπευτικές ιδιότητες

• Αντιφλεγµονώσεις παθήσεις

• ∆ιαβήτης

• Πρόληψη και θεραπεία καρδιακών  και 
ουρολογικών νοσηµάτων.

• Αναζωογόνηση των κυττάρων (ενισχύει τη 
µνήµη)

• Προστασία από ραδιενέργεια

• Θεραπεία αφροδισιακών και δερµατικών 
νοσηµάτων νοσηµάτων

• Μείωση υπέρτασης

• Μείωση χοληστερίνης



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Η αρώνια είναι ένα καινοτόµο εδώδιµο 
και φαρµακευτικό είδος

• Η αρώνια πρόσφατα (Νοέµβριος 2011) 
εγγράφηκε στον Εθνικό Κατάλογο του 
ΥΠΑΑΤ σαν φαρµακευτικό 
φυτό/καινοτόµος καλλιέργεια
(www.minagric.gr/greek/data/aronia.pdf)

• Η καλλιέργεια της αρώνιας ενδείκνυται  
για πολλές περιοχές της Λαµίας.

• Η αρώνια θα αυξήσει το εισόδηµα των 
καλλιεργητών, ιδιαίτερα σήµερα που η 
χώρα µας µαστίζεται από την ∆ιεθνή και 
Ευρωπαϊκή κρίση, και οι επιδοτήσεις των 
αγροτικών προϊόντων σταδιακά 
ελαττώνονται.



Προτεινόµενα άλλα φαρµακευτικά  και 
αρωµατικά είδη κατάλληλα για φυτεύσεις σε 
αγροκτήµατα της Λαµίας

Επιστηµονικό όνοµα Κοινή ονοµασία

Aronia melanocarpa Αρώνια η µελανόκαρπη

Hippophaes rhamnoides Ιπποφαές το ραµνοειδές

Vaccinium myrtillus Βακκίνιο το µύρτιλλο

Origanum vulgare Ρίγανη κοινή

∆ενδρολίβανο το Rosmarinus officinalis ∆ενδρολίβανο το 
φαρµακευτικό

Lavantula stoechas Λεβάντα η στοιχάς 
(αγριολεβάντα)

Melissa officinalis Μελισσόχορτο

Salvia fruticosa Φασκόµηλο

Sideritis scardica Τσάϊ του βουνού

Thymus longicaulis Θυµάρι

Hypericum perforatum Σπαθόχορτο

Lycium barbatum Γκότζι µπέρι

Stevia rebaudiana Στέβια



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


