
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών
(Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης)
∆ρ. Ιωάννης Σπανός
Τακτικός Ερευνητής

Ιπποφαές: µία καινοτόµος καλλιέργεια 
µε πολύτιµες φαρµακευτικές ιδιότητες µε πολύτιµες φαρµακευτικές ιδιότητες 

Θήβα, 4 Απριλίου 2012



Hippophaes rhamnoides
(Ιπποφαές)

Το Ιπποφαές, είναι φυλλοβόλος 
µακρόβιος θάµνος  (ζει 30 έως 80 
έτη \, ανάλογα µε την προέλευση), 
ύψους 2-5µ. και έχει πυκνά, σκληρά 
και πολύ ακανθώδη κλαδιά.

•Επτά (7) είδη και 11 υποείδη, 
αναφέρονται στην ∆ιεθνή 
βιβλιογραφία, µε πιο διαδεδοµένο 
το Ιπποφαές το ραµνοειδές 
(Hippophaes ramnoides)



Μορφολογία-Οικολογία 

• Η  συστηµατική καλλιέργεια, στην 
Ελλάδα, άρχισε πρόσφατα (πριν 
από δύο έτη), αφού προηγουµένως 
αναγνωρίστηκε η πολύτιµη 
φαρµακευτική και υγιεινή αξία 
των καρπών της. 

• Το φυτό είναι δίοικο, µε αρσενικά 
και θηλυκά φυτά. Το αρσενικό 
άνθος παράγει γύρη και η 
γονιµοποίηση γίνεται µε την 
βοήθεια του ανέµου. 

• Οι ρίζες είναι επιφανειακές (10-
40εκτ.), και είναι πλούσιες σς 
αζωτοβακτήρια (Rhizobium).



Μορφολογία-Οικολογία 

• Ανθίζει τον Απρίλιο ή Μάϊο.

• Ο καρπός είναι µικρός (7-10 χιλιοστά),  
στρογγυλός, ροδοκίτρινος και είναι 
πλούσιος σε βιταµίνες. Ωριµάζει το 
φθινόπωρο και διατηρείται στο φυτό σε 
όλη τη διάρκεια του χειµώνα.

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

• Καλλιεργείται σε περιοχές µε µεγάλη 
ηλιοφάνεια, σε ποτιστικά, γόνιµα, 
ελαφριάς µηχανικής σύστασης, εδάφη, 
µε οξύτητα (pH) 6.0 -7.5.



Εξάπλωση

• Απαντάται φυσικά σε πολλές 
Ευρωπαϊκές και Ασιατικές χώρες.

• Πολλές ποικιλίες καλλιεργήθηκαν (µετά 
τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο) στην 
Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Μογγολία, 
Φιλλανδία, Γερµανία, Ρουµανία, κ.α.

• Τα τελευταία 10 έτη εισάχθηκε για • Τα τελευταία 10 έτη εισάχθηκε για 
καλλιέργεια σε χώρες της Βόρειας 
Αµερικής (ΗΠΑ, Καναδάς, κ.α.).

• Στην Ελλάδα,  καλλιέργεια άρχισε 
πρόσφατα (πριν από δύο έτη) από 
µεµονωµένους αγρότες, οµάδες 
παραγωγών και  συνεταιρισµούς (Αιανή 
Κοζάνης).

•



Απαιτήσεις σε κλίµα-έδαφος

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

• Απαιτεί ηλιοφάνεια. • Απαιτεί ηλιοφάνεια. 

• Το Ιπποφαές αντέχει σε παγετούς (-
40ο C), και σε υψηλές θερµοκρασίες 
(έως 42o C). 

• Πρέπει να ποτίζεται το καλοκαίρι, 
ιδιαίτερα στα πρώτα τρία έτη µετά 
την φύτευση.



Ποικιλίες

• Η µεγαλύτερη τράπεζα 
ποικιλιών και γενετικού υλικού 
του “ Ιπποφαές” βρίσκεται στην 
Ρωσία (Barnaoul), στο 
Ινστιτούτο 
Φυλλοβόλων∆ένδρων Σιβηρίας, 
όπου απαντώνται 500 ποικιλίες όπου απαντώνται 500 ποικιλίες 
και 50.000 υβρίδια. 

• Πολλές από αυτές τις ποικιλίες 
ενδείκνυνται για καλλιέργεια, 
διότι υπερτερούν του φυσικού 
θάµνου (π.χ. έχουν µικρά ή 
καθόλου αγκάθια).



Πειράµατα

• Στο Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών 
(πρώην ΕΘΙΑΓΕ, σήµερα ΕΛ.Γ.Ο. 
∆ΗΜΗΤΡΑ), δοκιµάζονται 19 
Ρώσικες ποικιλίες, από τις οποίες 
για την Ελλάδα (ξηροθερµικές 
συνθήκες, αντοχή σε ασθένειες), 
από τις οποίες  κατάλληλες για τις από τις οποίες  κατάλληλες για τις 
ελληνκές συνθήκες θεωρούνται οι
πέντε: 

• “Alei”, 

• “Tsiouiskagia”, 

• “Moriatska”, 

• “Doubovtsianka” και 

• “Dar Katounia”.



Χρήσεις-Προϊοντα
• Ο κύριος σκοπός των  φυτειών   

«Ιπποφαές» είναι  η παραγωγή 
προϊόντων εδώδιµης και 
φαρµακευτικής χρήσης,  διότι οι 
καρποί και τα φύλλα   είναι 
πλούσιοι σε βιταµίνες και  
θεραπευτικές ουσίες.θεραπευτικές ουσίες.



Χρήσεις-Προϊοντα

•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 του Ιπποφαές για 
πώληση είναι οι καρποί.

• Οι καρποί είναι πλούσιοι σε 
υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, αµινοξέα, 
βιταµίνες και ιχνοστοιχεία και χρήσιµα 
µέταλλα (Κ και Se).

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

• Επί πλέον, οι καρποί (νωποί και 
καταψυγµένοι)  επεξεργαζόµενοι 
παρέχουν µεταποιηµένα προϊόντα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, όπως  χυµούς,  
σταφίδα, κοµπόστες, λικέρ, κρασί, 
αφεψήµατα, καλλυντικά, αιθέρια έλαια.



Φαρµακευτικές χρήσεις

• Αντιφλεγµονώσεις παθήσεις

• Αντιοξειδωτική δράση (πυρετός)

• Θεραπεία νοσηµάτων του δέρµατος

• Αντικαρκινική δράση

• Προστασία από αγχωτικά  και ψυχικά νοσήµατα• Προστασία από αγχωτικά  και ψυχικά νοσήµατα

• ∆ιαβήτης

• Πρόληψη και θεραπεία καρδιακών,   
δερµατολογικών, αφροδισιακών   και 
οφθαλµολογικών νοσηµάτων.

• Αναζωογόνηση των κυττάρων (ενισχύει τη 
µνήµη)

• Μείωση υπέρτασης και χοληστερίνης



Απόδοση 

• Η οικονοµική σηµασία της 
καλλιέργειας του Ιπποφαές 
είναι τεράστια, διότι (σε 
φυτευτικό σύνδεσµο 2Χ3 µ.) η 
απόδοση είναι υψηλή:

• 5-15 κιλά/δένδρο (ανάλογα µε την 
ηλικία, τις εδαφικές και κλιµατικές 
συνθήκες)

• Καρποί, 1000-1500 
κιλά/στρέµµα



Οικονοµικές ωφέλειες

• Παραγωγή καρπών ανά στρέµµα 
(ώριµης ηλικίας >6-10 έτη), 150 
φυτά/στρέµµα Χ 10 κιλά/φυτό Χ 6 ευρώ 
το κιλό = 9.000 Ευρώ.

• ∆ιεθνείς τιµές

• Σταφίδα: 40Ευρώ/κιλό• Σταφίδα: 40Ευρώ/κιλό

• Χυµός: 30-60 ευρώ/λίτρο

• Νωποί καρποί:  8-10  Ευρώ/κιλό

• Κατεψυγµένοι καρποί: 6-8  Ευρώ/κιλό

• Έλαιο 100-150 ευρώ/λίτρο



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

• Το Ιπποφαές είναι ένα καινοτόµο εδώδιµο 
και φαρµακευτικό είδος

• Πρόσφατα (Αύγουστος 2011) εγγράφηκε 
στον Εθνικό Κατάλογο του ΥΠΑΑΤ σαν 
φαρµακευτικό φυτό

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

• Η καλλιέργεια του Ιπποφαές ενδείκνυται  
για πολλές περιοχές της  Βοιωτίας.

• Το Ιπποφαές 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 Bοιωτίας

Επιστηµονικό όνοµα Κοινή ονοµασία

Aronia melanocarpa Αρώνια η µελανόκαρπη

Hippophaes rhamnoides Ιπποφαές το ραµνοειδές

Vaccinium myrtillus Βακκίνιο το µύρτιλλο

Origanum vulgare Ρίγανη κοινήOriganum vulgare Ρίγανη κοινή

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


