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Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά

Τα αποξηραμένα σύκα αποτελούν συστατικό της διατροφής των 

Ελλήνων από την Αρχαία Ελλάδα. Είναι προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε 

φυτικές ίνες, πλούσιο σε ασβέστιο, φώσφορο, σίδερο, μαγνήσιο και βιταμίνη 

Α.

Στην Ελλάδα σήμερα παράγονται περίπου 5.500 τόνοι αποξηραμένα 

σύκα από συκεώνες που καταλαμβάνουν έκταση περίπου 21.000 στρέμματα 

(στοιχεία από την Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης για το έτος 2010). Οι κύριοι 

νομοί παραγωγής είναι οι εξής: Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Εύβοιας. 

Σημαντικό μέρος της παραγωγής (περίπου 3.500 τόνοι) διακινείται σε 

διάφορες χώρες της Ε.Ε. και εξάγεται σε Τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, 

Αυστραλία).

Η διαδικασία συγκομιδής νωπών σύκων ξεκινά τον Αύγουστο. Τα 

νωπά σύκα συλλέγονται με το χέρι, είτε απευθείας από το δέντρο, είτε από τα 

δίχτυα που είναι τοποθετημένα κάτω από τις συκιές. Ακολουθεί η πρώτη 

διαλογή σύκων που γίνεται απευθείας από τους συκοπαραγωγούς και μετά 

αποξηραίνονται στον ήλιο είτε όπως είναι, είτε ανοίγονται και επικολλώνται 

ανά δύο.

Στη συνέχεια τα σύκα υπόκεινται υποχρεωτικά σε απεντόμωση. Τα 

σύκα που διατίθενται στις επιχειρήσεις τροφίμων ξηρών σύκων για 

περαιτέρω επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία πρέπει οπωσδήποτε να 

είναι απεντομωμένα.
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Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

Η επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία γίνεται σε επιχειρήσεις 

τροφίμων που καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία 

προδιαγραφές και διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας. Μόνο τα 

αποξηραμένα σύκα που καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές οδηγούνται 

στο εμπόριο, ενώ τα υπόλοιπα απομακρύνονται ως απόσυκα που οδηγούνται 

για βιομηχανική χρήση (παραγωγή ζωοτροφών, οινοπνεύματος κλπ). Στην 

αγορά κυκλοφορούν δύο τύπο αποξηραμένων σύκων: Α) ο φυσικός τύπος 

που έχει χρώμα ανοιχτό καφέ, πλούσιο μελίτωμα και γλυκιά φρουτώδη γεύση. 

Β) ο λευκασμένος τύπος που παράγεται αφού ο καρπός υποστεί θείωση με 

5 0 2 πριν την αποξήρανση με αποτέλεσμα ο φλοιός να λευκαίνεται και να 

αποκτά όξινη γεύση. (Γεωργία -  Κτηνοτροφία, τεύχος 9/2009)

I

1.1.1 Ιστορική Αναδρομή

Η συκιά, το δέντρο που συναγωνίζεται σε μακροβιότητα την ελιά είναι 

από την αρχαιότητα γνωστό για τον καρπό του ο οποίος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως φρούτο, τροφή και φάρμακο. Στην αρχαία Ελλάδα το 

δένδρο της συκιάς θεωρούταν ιερό όπως και η ελιά.

Αναφορές για τη συκιά βρίσκουμε στη μυθολογία στον πόλεμο μεταξύ 

Τιτάνων και θεών του Ολύμπου, όπως λέγεται, ο Δίας εξαπέλυε τους 

κεραυνούς του εναντίον του Τιτάνα Συκέα, υιού του Ουρανού και της Γης. Η 

μητέρα Γη προκειμένου να σώσει το γιο της τον μεταμόρφωσε σε δέντρο 

συκιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως η συκιά αλλάζει την κατεύθυνση 

των κεραυνών.

Στην Ιλιάδα αναφέρεται ότι μια άγρια συκιά ήταν κοντά σε μια πύλη της
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Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

Τροίας. Ο Όμηρος επίσης αναφέρει για τον Οδυσσέα ότι για να πιστέψει ο 

πατέρας του Λαέρτης ότι αυτός ήταν πράγματι ο γιος του, του θύμισε ότι 

έλαβε από αυτόν "τεσσαράκοντα συκάς” . Αναφορές για τη συκιά έχουμε 

επίσης στα αποσπάσματα του Αιλιανού ο οποίος γράφει ότι ένας από τους 

λόγους που ώθησαν τον Ξέρξη να κατακτήσει την Ελλάδα ήταν τα περίφημα 

σύκα της χώρας.

Στην Ελλάδα η συκιά ήρθε από την Καρία, η τέχνη της καλλιέργειάς της 

καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον ποιητή Αρχίλοχο γύρω στο 700 π.Χ. . 

Οι καρποί της συκιάς ήταν από τα σημαντικότερα είδη διατροφής των 

αρχαίων Ελλήνων και τα σύκα κατείχαν περίοπτη θέση στο τραπέζι των 

εύπορων οικογενειών.

Στην αρχαία Αθήνα τα σύκα προστατεύονταν σαν ένα πολύτιμο εθνικό 

προϊόν και η εξαγωγή τους απαγορευόταν διά νόμου, γιατί ήθελαν να τα 

απολαμβάνουν μόνο οι κάτοικοί της. Παρουσιάζονταν όμως πολλοί κλέφτες 

που έκαναν καταγγελία στους δικαστές και για πρώτη φορά ονομάστηκαν 

συκοφάντες. Η έννοια που δόθηκε στη λέξη συκοφάντες ήταν εξαιτίας των 

πολλών ανακριβών ή ψευδών καταγγελιών για κλοπή και εξαγωγή σύκων. 

(Γεωργία -  Κτηνοτροφία, τεύχος 9/2009)

Εικόνα 1: Σύκα (σκίτσο)
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Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

1.1.2 Σημερινή Κατάσταση

Οι συστηματικοί συκεώνες στη χώρα μας καταλαμβάνουν έκταση 7.000 

στρεμμάτων για νωπά σύκα και 95.000 στρεμμάτων για ξηρά σύκα, ενώ η 

μέση ετήσια παραγωγή νωπών και ξηρών σύκων ανέρχεται σε 30.304 τόνους 

και 20.483 τόνους αντίστοιχα σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 

Επετηρίδας Ελλάδας το 1984.

Στους επόμενους πίνακες εμφανίζονται οι παραγωγές σύκων 

στις κυριότερες περιοχές καλλιέργειας στην Ελλάδα (πίνακας 1) και στις 

κυριότερες χώρες παραγωγής (πίνακας 2).

Πίνακας 1: Παραγωγή σύκων στις κυριότερες περιοχές της Ελλάδας με βάση

τα σημερινά δεδομένα.

ΠΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΚΩΝ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ

Καλαμάτα 5.000-6.000

Κύμη 150-300

Ταξιάρχης 1.700 -  2.000
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Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

Πίνακας 2: Οι 15 χώρες που παράγουν την υψηλότερη παραγωγή σύκων

σύμφωνα με τον FAO για το έτος 2005.

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΚΩΝ

Τουρκία 280.000

Αίγυπτος 170.000

Ιράν 90.000

Ελλάδα 80.000

Αλγερία 63.000

Μαρόκο 60.000

Συρία 43.400

Η.Π.Α. 43.000

Ισπανία 38.000

Βραζιλία 25.000

Ιταλία 20.000

Τυνησία 18.000

Αλβανία 15.000

Πορτογαλία 15.000

Ινδία 10.500
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Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

2.1 Θρεπτικά Χαρακτηριστικά του σύκου

Τα ξηρά σύκα μαζί με τις ελιές, το φιστίκι Αιγίνης και τα ξηρά 

δαμάσκηνα είχαν σημαντικό ρόλο στη διατροφή των πληθυσμών της 

Μεσογείου. Τα φρέσκα σύκα περιέχουν αρκετές ποσότητες σακχάρων, λίγες 

πρωτεΐνες, είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, Β και Ο, σε ασβέστιο, κάλιο, 

φώσφορο, μαγνήσιο, σίδηρο και αποτελούν πολύ καλή πηγή φυτικών ινών. 

Τα φρέσκα σύκα περιέχουν 80% νερό.

Περίπου 10% της ενέργειας που καταναλώνει ο ανθρώπινος 

οργανισμός μπορεί να αντληθεί με την κατανάλωση 100 γραμμαρίων σύκων 

την ίδια στιγμή που ικανοποιούνται το 7% των αναγκών σε πρωτεΐνες , το 

17% σε ασβέστιο, 30% σε σίδηρο και μαγνήσιο και ποσοστά γύρω στο 5% σε 

βιταμίνες, όλα απαραίτητα για την καλή διατήρηση της χημικής ισορροπίας 

του οργανισμού και της κυτταρικής λειτουργίας. Εκατό γραμμάρια ξηρών 

σύκων περιέχουν 6-7 γραμμάρια φυτικών ινών τη στιγμή που η ελάχιστη 

ημερήσια πρόσληψη ινών προερχόμενη από διάφορες πηγές είναι 20-35 

γραμμάρια. Αξίζει επίσης να αναφερθεί και η υψηλή περιεκτικότητα των 

ξηρών σύκων σε ασβέστιο, η οποία φτάνει αυτή του γάλακτος του οποίου 100 

γραμμάρια μπορούν να καλύψουν 17% των ημερήσια συνιστώμενων 

αναγκών, (http://www.sykiki.gr)
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Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μια μέση ημερήσια κατανάλωση 100μ /  περίπου 5 σύκα περιέχει:

Σάκχαρα 55-60 ρ Φώσφορος 163

Πρωτεΐνες 4 9 Μαγνήσιο 91,5 πΐ9

Λιπίδια 0θ Κάλιο 138 πίθ

Φυτικές Ίνες 6,7 9 Βιταμίνη Α 80 Ι.υ.

Χοληστερόλη 0 πίθ Βιταμίνη Β1 0,073 γτ̂

Ασβέστιο 186 πΐ9 Βιταμίνη Β2 0,072 γτ̂

Σίδηρος 4,2 πίθ Ενέργεια 217

2.2 Διατροφική Αξία του σύκου

Τα ξηρά σύκα έχουν τρεις φορές περισσότερη θρεπτική αξία από τα 

φρέσκα και γι’ αυτό το λόγω κατατάσσονται στα προϊόντα υψηλής θερμιδικής 

αξίας. Εξαιτίας των πολλών σπερμάτων που περιέχει ο καρπός πιστεύεται ότι 

συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος του ανθρώπου 

(όταν τρώγονται το πρωί με άδειο στομάχι ). Επίσης πολλοί πιστεύουν ότι το 

αφέψημα ξηρών σύκων έχει θεραπευτικές ιδιότητες σε στομαχικές παθήσεις 

και κρυολογήματα. Παρουσιάζει και άλλες φαρμακευτικές ιδιότητες όπως είναι 

η χρήση του σε εγκαύματα και σε διάφορες παθήσεις του δέρματος.

Συμμετέχουν ουσιαστικά στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος
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εντέρου (λόγω του καλίου, της βιταμίνης Β6 και των ινωδών ουσιών τους) και 

μειώνουν τη χοληστερόλη και επομένως τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων. 

Πρέπει να τρώγονται ώριμα, αλλιώς το γάλα που περιέχουν τα άγουρα σύκα 

δημιουργεί ερεθισμούς στο στομάχι αλλά και στο δέρμα. Όλα τα παραπάνω 

αποδεικνύουν καθαρά και αδιαμφισβήτητα τη σημαντική διατροφική αξία του 

ξηρού σύκου, ενός εύγευστου , θρεπτικού και υγιεινού προϊόντος , το οποίο με 

την κατάλληλη συλλογή , τη φυσική αποξήρανση, την επεξεργασία χωρίς 

συντηρητικά και πρόσθετα και φυσικά την επιμελημένη συσκευασία, μπορεί 

να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής, (ϋθεαί 

θί 3 \ . ,  1995)

Εικ να 2: Σύκα (καρπός)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 Καλλιεργούμενα Είδη της συκιάς

Ανάλογα με τον τρόπο καρποφορίας της συκιάς διακρίνουμε τρεις 

τύπους:

> Ήμερη - μονόφορη συκιά η οποία καρποφορεί πλάγια στην τρέχουσα 

βλάστηση στις μασχάλες των φύλλων και κάνει συνήθως 2-3 σύκα 

ανάλογα με την ποικιλία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ποικιλίες 

Σμύρνης και Βασιλική που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

> Ήμερη - δίφορη συκιά η οποία έχει δύο καρποφορίες το χρόνο, η 

πρώτη πάνω σε ξύλο της προηγούμενης χρονιάς όπου τα σύκα 

ωριμάζουν τον Ιούνιο και η δεύτερη πάνω σε ξύλο της τρέχουσας 

χρονιάς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ποικιλίες Dottato ή Kadota 

που καλλιεργούνται στις Η.Π.Α και η Mission που καλλιεργείται στην 

Ισπανία.

> Αρρενοσυκιά ή αγριοσυκιά όπου εμφανίζει τρεις ή τέσσερις 

καρποφορίες το χρόνο, η μία πάνω σε ξύλο προηγούμενης χρονιάς και 

τις άλλες σε ξύλο της τρέχουσας χρονιάς. Μία ιδιότητα που έχει σε 

σχέση με την ήμερη συκιά είναι ότι φέρει σύκα όλο το χρόνο τα οποία 

όμως δεν είναι βρώσιμα. (Ποντικής, 1996)
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3.2 Βοτανικά Χαρακτηριστικά της συκιάς

Η συκιά ανήκει στην οικογένεια Moraceae, στο γένος Ficus και στο 

είδος Ficus carioca L. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει 60 γένη και πάνω από 

2.000 είδη δένδρων, θάμνων, αναρριχώμενων και ποωδών φυτών.

Είναι δένδρο φυλλοβόλο με μέτριο έως μεγάλο (σχετικά) ύψος. Μπορεί 

να φτάσει σε ύψος τα 2 -  5 μέτρα, ενώ η διάρκεια ζωής του είναι 50 -  60 

χρόνια. Οι τύποι συκιάς που συναντάμε είναι δύο: η αρρενοσυκιά ή αλλιώς 

αγριοσυκιά που είναι μόνοικη, δηλαδή έχει αρσενικά και θηλυκά άνθη στο ίδιο 

δένδρο και την ήμερη -  καλλιεργούμενη συκιά, η οποία φέρει μόνο θηλυκά 

άνθη.

Τα φύλλα της είναι απλά, μεγάλα, παχιά, τρίλοβα έως πεντάλοβα, 

μακρόμισχα και φέρουν ένα λεπτό χνούδι στην κάτω επιφάνεια. Στη μασχάλη 

των φύλλων υπάρχουν τρεις οφθαλμοί ένας βλαστοφόρος και δύο ανθοφόροι. 

Ο βλαστοφόρος οφθαλμός σπανίως βλαστάνει την ίδια χρονιά συνήθως 

βλαστάνει την επόμενη. Από τους ανθοφόρους οφθαλμούς συνήθως 

αναπτύσσεται μόνο ο ένας από τους δύο. Σύκα παράγονται κυρίως από τους 

οφθαλμούς του 3ου, 4ου, και 5ου γονάτου μετρώντας από τη βάση του βλαστού. 

Οι ανθοφόροι που βρίσκονται στην κορυφή των βλαστών δεν αναπτύσσονται 

την ίδια χρονιά αλλά νωρίς την άνοιξη του επόμενου έτους και δίνουν την 

πρώτη καρποφορία σύκων που αναπτύσσονται παρθένο καρπικά. Στις 

μονόφορες ποικιλίες τα σύκα αφού αναπτυχθούν λίγο πέφτουν οπότε δεν 

υπάρχει πρώτη καρποφορία.
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Εικ να 3: Φύλλα συκιάς που διακρίνεται το σχήμα (πεντάλοβο)

Ο καρπός του σύκου έχει σχήμα σφαιρικό ή αχλαδόμορφο. Στο κάτω 

μέρος έχει μία μικρή οπή (τρύπα) η οποία είναι κλειστή αρχικά και όσο 

προχωρεί η ωρίμανση φαρδαίνει ανάλογα με την ποικιλία. Εξωτερικά έχει 

χρώμα πράσινο, μοβ, μελανό ανάλογα με την κάθε ποικιλία. Διακρίνουμε 

επίσης διαφορετικούς χρωματισμούς και στο εσωτερικό του καρπού στη 

σάρκα η οποία μπορεί να είναι ανοιχτό κόκκινο, κεχριμπάρι, ρόδινη και 

σκούρο μοβ.
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Εικόνα 4: Καρπός σύκου όπου στο κάτω μέρος φαίνεται η 

χαρακτηριστική οπή

Εικόνα 5: Καρπός σύκου (Εσωτερικά)
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Το σύκο δεν είναι ένας ακέραιος καρπός, είναι γεμάτο μικρά άνθη που 

αφού γονιμοποιηθούν δίνουν το πλήθος των πολύ μικρών καρπών με το 

σπόρο τους που όλα μαζί αποτελούν το σύκο. Τα άνθη που βρίσκονται μέσα 

στο σύκο είναι ή θηλυκά ή αρσενικά, σπανίως ερμαφρόδιτα. Τα θηλυκά άνθη 

είναι τοποθετημένα προς το μέρος του κοτσανιού ενώ τα αρσενικά που είναι 

πολύ λιγότερα είναι τοποθετημένα προς το μέρος της οπής (τρύπας). Όλα τα 

σύκα δεν έχουν τα ίδια άνθη, υπάρχουν σύκα που έχουν μόνο θηλυκά άνθη, 

όπως είναι τα Σμυρνέικα, καθώς η συγκεκριμένη ποικιλία έχει ανάγκη από 

αρσενική γύρη που θα έρθει απ’ έξω για να τα γονιμοποιήσει. Υπάρχουν σύκα 

και με τα δύο είδη ανθέων όπως είναι τα Αυγόσυκα ή Φρακατσάνα. Επίσης 

διακρίνουμε σύκα με μόνο αρσενικά άνθη όπως είναι τα αγριόσυκα ή ορνιοί τα 

οποία έχουν πολύ γύρη για την γονιμοποίηση. (Ποντικής, 1996)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

4.1 Διαδικασία Ετπκονίασης και Γονιμοποίησης του σύκου

Όπως έχει αναφερθεί το σύκο είναι μία ταξιανθία που φέρει τα άνθη 

στο εσωτερικό. Η επικονίαση των ανθέων της συκιάς είναι μια πολύπλοκη και 

δύσκολη διαδικασία η οποία γίνεται με τη βοήθεια ενός εντόμου που 

ονομάζεται ψήνας (Blastophaga ρεβηθε, Υμενόπτερο που ανήκει στην 

οικογένεια /Agaoπ/daej. Η συκιά μπορεί να αναπτύξει τα σύκα ή 

παρθενοκαρπικά ή αφού γονιμοποιηθούν πρώτα. Για τη γονιμοποίηση 

σημαντικό ρόλο έχει ο ψήνας και η άγρια συκιά. Η άγρια συκιά κάνει τρεις 

φορές το χρόνο σύκα το χειμώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι αλλά αυτά που 

έχουν άφθονη γύρη ώστε να γίνει η γονιμοποίηση είναι τα ανοιξιάτικα. Τα 

σύκα που δημιουργούνται το χειμώνα και το καλοκαίρι δεν έχουν γύρη. Τα 

σύκα της άγριας συκιάς έχουν και αρσενικά και θηλυκά άνθη ενώ της ήμερης 

συκιάς έχουν μόνο θηλυκά άνθη. Τα σύκα τα οποία μπορούν να 

γονιμοποιηθούν είναι της μονόφορης συκιάς και τα σύκα της δεύτερης 

παραγωγής της δίφορης συκιάς. (Ποντικής, 1996)

14
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Εικ να 6: Το έντομο ψήνας (ΒΙθείορήοηθ ρεβηθε) το οποίο είναι υπεύθυνο

για την γονιμοποίηση του σύκου

Εικ να 7: Ο ψήνας την ώρα που μπαίνει μέσα στον καρπό του σύκου
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Εικ να 8: Ο ψήνας στο εσωτερικό του σύκου

Κατά τη χειμερινή περίοδο και στα σύκα που βρίσκονται στο δένδρο 

της άγριας συκιάς το έντομο ψήνας διαχειμάζει υπό μορφή προνύμφης. Τα 

σύκα αυτά λέγονται κρατητήρες ή όλυνθοι. Την άνοιξη με την καινούρια 

βλάστηση εμφανίζονται τα νέα σύκα που λέγονται ερινεοί ή ορνιοί.

Εικ να 9: Ερινεοί (ελέκια) πάνω σε κλαδί
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Εικ να 10: Ερινεοί (ελέκια) πάνω σε κλαδί

Ο ψήνας ολοκληρώνει το βιολογικό του κύκλο μέσα στα σύκα της 

χειμερινής περιόδου, όταν βγει από εκείνα ψάχνει σύκα για να ωοτοκήσει και 

μπαίνει μέσα στα σύκα που έχουν δημιουργηθεί την άνοιξη τους ερινεούς. Οι 

ερινεοί φέρουν και αρσενικά και θηλυκά άνθη και όπως είχαμε πει και 

παραπάνω τα θηλυκά που είναι βραχύστυλα βρίσκονται κοντά στον ποδίσκο 

ενώ τα αρσενικά βρίσκονται κοντά στην οπή (τρύπα) του σύκου και 

ονομάζονται γυρεοφόρα. Ο ψήνας μπαίνει μέσα στους ερινεούς και ωοτοκεί 

στα θηλυκά άνθη, στη συνέχεια τα αυγά γίνονται προνύμφες και μετά ακμαία. 

Τα ακμαία βγαίνουν από τα σύκα και μαζί παίρνουν γύρη από τα αρσενικά 

άνθη. Την εποχή εκείνη η καλλιεργούμενη συκιά έχει αναπτύξει σύκα και τα 

άνθη της είναι δεκτικά έτσι ο ψήνας μπαίνει μέσα στο σύκο και προσπαθεί να 

ωοτοκήσει. Τα άνθη όμως είναι μακρόστυλα και δεν καταφέρνει συνήθως να 

βγει έξω οπότε πεθαίνει μέσα στο σύκο, έτσι προσπαθώντας να ωοτοκήσει

17



Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

επικονιάζει τα άνθη. Μερικά έντομα όμως καταφέρνουν και βγαίνουν από το 

σύκο και ωοτοκούν σε καρπούς της άγριας συκιάς και έτσι συνεχίζουν το 

βιολογικό τους κύκλο. Εάν οι καρποί της καλλιεργούμενης συκιάς δεν 

επικονιαστούν, αυξάνουν αρχικά σε μέγεθος αλλά μετά κιτρινίζουν, 

συρρικνώνονται και πέφτουν προτού ωριμάσουν.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η σημαντικότητα που έχει η άγρια 

συκιά στη γονιμοποίηση του σύκου. Σε περιοχές όπου γίνεται συστηματική 

καλλιέργεια της συκιάς μέσα στο συκεώνα υπάρχουν μία -  δύο άγριες συκιές 

οι οποίες είναι απαραίτητες για τη γονιμοποίηση του σύκου. Οι παραγωγοί 

πηγαίνουν τις πρώτες πρωινές ώρες προτού βγει ο ήλιος και αυτό γιατί οι 

δροσερές συνθήκες ευνοούν τη διακίνηση του ψήνα κόβουν τα ελέκια από την 

άγρια συκιά και τοποθετούν 4 - 5  αγριόσυκα είτε σε ένα κομμάτι σύρμα είτε 

μέσα σε πλαστικά σακουλάκια (δίχτυα) και τα κρεμάνε στα δένδρα. Σε κάθε 

δένδρο τοποθετούνται 2 - 3  σακουλάκια ανάλογα με την ηλικία του δένδρου, 

στα μικρά δένδρα τοποθετούνται 1- 2 σακουλάκια. Η διαδικασία του 

ελεκιάσματος αρχίζει από τις 10 Ιουνίου μέχρι το τέλος του μήνα, όμως όχι 

κάθε μέρα αλλά μέρα παρά μέρα πηγαίνουν στο χωράφι βγάζουν τα παλιά 

αγριόσυκα από τα σακουλάκια και βάζουν καινούρια. Από τη στιγμή που οι 

παραγωγοί κρεμάσουν στα δένδρα τα πρώτα ελέκια μετά από 40 ημέρες 

έχουμε τα πρώτα ώριμα σύκα.

Σε περιοχές που δεν υπάρχουν πολλοί ψήνες γίνεται εκτροφή των 

εντόμων σε ειδικά εργαστήρια και στη συνέχεια οι ψήνες αφήνονται ελεύθεροι 

στο περιβάλλον.

Η συκιά από τη φύση της αναπτύσσει καρπούς παρθενοκαρπικά έχει 

την τάση όπως λέμε να παρθενοκαρπεί. Αυτή η ιδιότητα οδήγησε ορισμένους

18



Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

επιστήμονες να εφαρμόσουν χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν 

παρθενοκαρπική ανάπτυξη καρπών όπως είναι οι αυξίνες. Σύκα στα οποία 

εφαρμόστηκαν αυτές οι ουσίες σε ορισμένη συγκέντρωση αυξήθηκαν 

παρθενοκαρπικά όπως και τα κανονικά σύκα. Τα συγκεκριμένα όμως σύκα 

είναι κατάλληλα για νωπή κατανάλωση και όχι για παραγωγή ξηρών σύκων. 

Επειδή όμως υπάρχουν ποικιλίες που από μόνες τους παράγουν σύκα 

παρθενοκαρπικά αυτή η μέθοδος δεν εφαρμόζεται στην πράξη. 

(Βασιλακάκης, 2010)

4.2 Επίδραση των Εδαφοκλιματικών Συνθηκών στη συκιά

Η συκιά είναι δένδρο που δεν αντέχει τις σχετικά χαμηλές 

θερμοκρασίες του χειμώνα. Κατά τους χειμερινούς μήνες τα δένδρα μένουν 

χωρίς φύλλα αλλά οι οφθαλμοί τους έχουν μικρής διάρκειας λήθαργο που αν 

η θερμοκρασία ήταν συνέχεια κοντά στους 15Χ θα είχε βλάστηση όλο το 

χρόνο. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από τους ΟΧ υπάρχουν ζημιές στο 

υπέργειο τμήμα ενώ όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από -10 βαθμούς 

υπάρχουν ζημιές στο υπόγειο τμήμα του δένδρου. Επίσης, όταν η 

θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή το χειμώνα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην 

άγρια συκιά όπως καταστροφή των καρπών που έχει σαν αποτέλεσμα και την 

καταστροφή των προνυμφών του ψήνα. Ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι τα δένδρα 

που είναι μικρότερα ηλικιακά. Τους καλοκαιρινούς μήνες κατά την συγκομιδή 

των σύκων θα πρέπει η θερμοκρασία να είναι 30 βαθμούς ώστε να έχουμε 

καλής ποιότητας σύκα, εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30 -  35 βαθμούς 

παρατηρούμε αλλοίωση του καρπού και τα ξηρά σύκα γίνονται δερματώδη και 

σκληρά εξωτερικά. Η βροχή και η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία προκαλεί
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μεγάλα προβλήματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν γίνεται η συγκομιδή 

και όταν ο καρπός είναι έτοιμος πάνω στο δένδρο. Η έντονη βροχόπτωση την 

περίοδο ωρίμανσης των σύκων προκαλεί σχίσιμο του καρπού και ξίνισμα στη 

σάρκα του και αυτό γιατί το νερό της βροχής μπαίνει από την οπή στο 

εσωτερικό του καρπού και προκαλείται το σχίσιμο. Αν μετά τη βροχή 

επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες τότε εκδηλώνεται ανεπιθύμητη ζύμωση 

που προκαλεί το ξίνισμα της σάρκας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο καρπός 

να μην είναι εμπορεύσιμος.

Για να έχουμε όμως εμπορεύσιμους καρπούς απαιτούνται και κάποιοι 

άλλοι βασικοί παράγοντες όπως είναι το έδαφος που θα φυτευτεί το δένδρο. 

Έτσι η συκιά θέλει γόνιμα καλά στραγγισμένα εδάφη αλλά είναι και ένα 

δένδρο που μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορους τύπους εδαφών όπως είναι 

ξηρά, αμμώδη, χαλικώδη και πετρώδη αρκεί να υπάρχουν ρωγμές για να 

αναπτυχθούν οι ρίζες του. Μπορεί επίσης να υπάρξει και σε ασβεστώδη, 

μέτρια αλκαλικά εδάφη. Το ρΗ του εδάφους θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6 

και 8 βαθμούς. Δεν θα πρέπει να φυτεύεται σε εδάφη με πολύ υγρασία και σε 

περιοχές που επικρατούν συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. 

(Βασιλακάκης, 2010)

20



Εναλλακτικοί τρόποι συντήρησης σύκου βιολογικής καλλιέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ

5.1 Ψύλλα της συκιάς (Homotoma ficus, Homoptera, Psyllidae)

Το ενήλικο έχει μήκος 3 - 5  mm και χρώμα πράσινο. Η προνύμφη έχει 

χρώμα κίτρινο -  πράσινο, σχήμα ελλειψοειδές και κεραίες. Η προνύμφη που 

έχει αναπτυχθεί έχει σχήμα απιόμορφο, πιο ανοιχτό χρώμα, πολλές κοντές 

τρίχες και κεραίες. Ξενιστές είναι η συκιά αλλά και η άγρια συκιά. Έχει μία 

γενεά το χρόνο και διαχειμάζει με τη μορφή αυγού στους οφθαλμούς του 

φυτού. Οι νεαρές προνύμφες μένουν προστατευμένες στους εκπτυσσόμενους 

οφθαλμούς. Από το τρίτο στάδιο και μετά βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια 

των φύλλων και συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους κατά τα μέσα Μάίου με 

μέσα Ιουνίου. Τα ενήλικα μένουν στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και 

αναπαράγονται αρχές φθινοπώρου. Γενούν τα αυγά τους τον Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο και μετά πεθαίνουν. Για την καταπολέμηση συνίσταται ψεκασμός 

των νεαρών προνυμφών την άνοιξη με γαλάκτωμα θερινού ορυκτελαίου ή με 

συνθετικό οργανικό εντομοκτόνο εάν ο πληθυσμός είναι πυκνός. 

(Παναγόπουλος, 2007)
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Εικόνα 13: Διάφορα στάδια ανάπτυξης του εντόμου φύλλα της συκιάς

5.2 Κηροπλάστης ή Ψώρα της συκιάς (ΟθΓορΙθβΐθε ωβοί, 

ΗοηιορίθΓθ, Οοοοΐόθβ)

Το ενήλικο θηλυκό έχει σχήμα ωοειδές και μήκος 3 - 5  ιτιγπ, το χρώμα 

του είναι κόκκινο και από πάνω όπως το κοιτάζουμε μοιάζει με όστρακο 

χελώνας. Αυτό είναι το σώμα του που αποτελείται από 9 κηρώδεις πλάκες, 

κάτω από αυτές τις πλάκες έχει χρώμα ερυθροϊώδες, ενώ το αρσενικό έχει 

χρώμα καφέ σκούρο, είναι πτερωτό και έχει μήκος 1 - 1 , 2  πίπί. Το ενήλικο
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θηλυκό μπορεί να μετακινείται εκτός από την περίοδο της ωοτοκίας. Η νεαρή 

προνύμφη έχει αρχικά χρώμα κόκκινο όπου στη συνέχεια γίνεται υπόλευκο εξ’ 

αιτίας των κηρωδών νηματίων από τα οποία σκεπάζεται. Έχουν παρατηρηθεί 

ζημιές κυρίως στη συκιά αλλά και στην πικροδάφνη, στα εσπεριδοειδή, στο 

αμπέλι. Έχει δύο γενεές το χρόνο και διαχειμάζει ως ανώριμο ενήλικο θηλυκό 

στα κλαδιά του δένδρου. Τα θηλυκά ωριμάζουν και γεννούν το Μάιο 1000 -  

1500 αυγά που έχουν χρώμα κόκκινο και παραμένουν στην κάτω επιφάνεια 

του σώματος. Οι προνύμφες της 1ης γενιάς που σχηματίζονται εκκολάπτονται 

τον Ιούνιο, παραμένουν στα φύλλα του δένδρου και όταν αναπτυχθούν 

μετακινούνται στους μίσχους, στους βλαστούς, στον καρπό και μένουν εκεί ως 

ενήλικα. Οι προνύμφες της 2ης γενιάς εκκολάπτονται το 3ο δεκαήμερο του 

Αυγούστου και πριν πέσουν τα φύλλα πηγαίνουν στους βλαστούς όπου και 

διαχειμάζουν. Από το δένδρο μυζούν χυμούς και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να καθυστερεί η ανάπτυξη των βλαστών, των καρπών αλλά και των φύλλων 

προκαλώντας κιτρίνισμα των φύλλων, καχεξία στους καρπούς και μείωση της 

ζωηρότητας των δένδρων. Το έντομο αυτό όμως παράγει και μελιτώδεις 

ουσίες που ευνοούν το μύκητα της καπνιάς. Είναι χρονιές που ο κηροπλάστης 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα δένδρα, μπορεί όμως να 

αντιμετωπιστεί με φυσικούς εχθρούς όπως είναι το λεπιδόπτερο Eublemma 

scitula Ramb και το υμενόπτερο Scutellista cyanea Mötsch.

Η αντιμετώπιση δεν είναι εύκολη και γίνεται μόνο όταν οι πληθυσμοί 

της ψώρας δεν μπορούν να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα από τους 

φυσικούς εχθρούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνεται καταστροφή των 

φύλλων κατά το φθινόπωρο για να μην μετακινηθούν οι προνύμφες προς 

τους βλαστούς και διαχειμάσουν. Συχνά συστήνεται χημική καταπολέμηση,
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πάντα με προσοχή και απαραίτητα όταν το έντομο βρίσκεται σε συγκεκριμένο 

στάδιο ανάπτυξης, και συνήθως στα ανήλικα στάδια. Συνίσταται ψεκασμοί με 

γαλάκτωμα θερινού ορυκτελαίου ή οργανοφωσφορούχα (ιπθΐθίΐτίοη, άίαζίηοη) 

ή καρβαμιδικά εντομοκτόνα (οθΓόαΓγΙ, ιτίθίΙτοιπγΙ) το καλοκαίρι όταν οι 

προνύμφες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο, όπως επίσης μπορούμε να 

κάνουμε ψεκασμό με γαλάκτωμα χειμερινού ορυκτελαίου το χειμώνα. 

(Παναγόπουλος, 2007)

%

Εικ να 14: Προσβολή του εντόμου κηροπλάστη σε κλαδί και καρπό συκιάς
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5.3 Μαύρη Μύγα των σύκων ή Λογχαία (Silba adipata 

McAlpine, Díptera, Lonchaeidae)

Το ενήλικο έχει μήκος 3 - 4  mm και το χρώμα του είναι μαύρο 

μεταλλικό. Έχει σύνθετους οφθαλμούς και το θηλυκό έχει μυτερό ωοθέτη. Η 

προνύμφη είναι στενόμακρη, το χρώμα της είναι λευκό και έχει μήκος 6 - 8  

mm. Η νύμφη έχει χρώμα σκούρο καστανό και φτάνει σε μήκος 3,5 - 4 mm. 

Προσβάλλει περισσότερο την άγρια συκιά αλλά και την καλλιεργούμενη. Έχει 

4 - 6  γενιές το χρόνο και διαχειμάζει πιθανώς σαν ενήλικο αλλά έχουν βρεθεί 

προνύμφες σε άγρια σύκα και το Δεκέμβριο. Στο Λίβανο διαχειμάζει με τη 

μορφή νύμφης στο έδαφος. Τα ενήλικα μυζούν απεκκρίματα κοκκοειδών, 

χυμό που βγαίνει από σύκα τα οποία είναι υπερώριμα και την άνοιξη αφού 

τραφούν και αναπαραχθούν τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους στις ανθοταξίες 

(άγουρα σύκα) τον Απρίλιο. Το θηλυκό με το μυτερό ωοθέτη που έχει αφήνει 

τα αυγά του μέσα στο σύκο από την οπή (άνοιγμα) που έχει. Οι προνύμφες 

τρώνε το εσωτερικό της σάρκας του άγουρου καρπού αλλά και εξωτερικά το 

φλοιό. Σε καλλιεργούμενα σύκα η προνύμφη τρώει εσωτερικά το κέντρο της 

σάρκας του σύκου προκαλώντας σήψη ενώ εξωτερικά ο καρπός αλλάζει 

χρώμα και πέφτει πρόωρα. Στη συνέχεια ανοίγει μία τρύπα στο φλοιό ώστε να 

μπορέσει να βγει και πέφτει στο έδαφος όπου κα γίνεται νύμφη σε μικρό 

βάθος. Τα ενήλικα βγαίνουν σε λίγες μέρες και ωοτοκούν σε ήμερα ή άγρια 

σύκα με τον ίδιο τρόπο. Είναι ένας από τους σοβαρότερους εχθρούς της 

συκιάς γιατί καταστρέφοντας τα άγρια σύκα το φθινόπωρο μειώνεται και ο 

πληθυσμός του ψήνα του εντόμου που είναι απαραίτητο για τη γονιμοποίηση.

Για την καταπολέμηση του εντόμου συνίσταται εξανόλη σε διαφανείς 

εντομοπαγίδες σε συνδυασμό ή μη με διάλυμα θειικού αμμωνίου ώστε να
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αντιμετωπιστεί το ενήλικο. Επίσης οργανοφωσφορούχα εντομοκτόνα 

(άίτηθίΐιοαίθ, ίποίτίοτίοπ) συνήθως σε δολωματικούς ψεκασμούς. Παλαιότερα 

συνιστούσαν τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και έγκαιρη συλλογή των άγριων 

και ήμερων σύκων σε μεγάλο βάθος. (Παναγόπουλος, 2007)

Εικ να 15: Προσβολή του εντόμου λογχαία σε καρπό σύκου

5.4 Anthophila nemorana Hübner (Lepidoptera, 

Glyphipterygidae)

Το ενήλικο έχει φτερά όπου στην μπροστινή πλευρά σχηματίζει 

καμπύλη και στην εξωτερική πλευρά είναι ελαφρώς κυματοειδής. Το χρώμα 

τους είναι καστανό - κόκκινο ανοιχτό με άσπρο. Η προνύμφη έχει μήκος 12 

mm και χρώμα πρασινοκίτρινο. Η νύμφη έχει μήκος 8 mm και χρώμα καστανό 

και είναι συνήθως κοντά στην περίμετρο του φύλλου. Προσβάλλει την άγρια 

συκιά αλλά και την καλλιεργούμενη. Θεωρείται ότι έχει 2 γενιές το χρόνο στην 

Ιταλία και στη Γαλλία και 3 σε άλλες χώρες. Διαχειμάζει με τη μορφή νύμφης
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σε βομβύκιο στα πεσμένα φύλλα ή ως ενήλικο σε προφυλαγμένες θέσεις. Το 

ενήλικο εμφανίζεται στις συκιές όταν αναπτυχθούν τα πρώτα φύλλα. Το 

θηλυκό αφήνει τα αυγά του στην πάνω επιφάνεια του φύλλου και η νεαρή 

προνύμφη διαλέγει μία θέση πάνω στο νέο φύλλο και φτιάχνει ένα λεπτό 

λευκό ιστό κάτω από τον οποίο τρώει την πάνω επιδερμίδα και το παρέγχυμα 

του φύλλου αφήνοντας τα νεύρα και την κάτω επιδερμίδα. Μέχρι η προνύμφη 

να αναπτυχθεί κανονικά μπορεί στο ίδιο φύλλο ή και σε γειτονικά να 

δημιουργήσει πολλούς τέτοιους ιστούς. Η προνύμφη γίνεται νύμφη στα φύλλα 

μέσα στο πυκνό, άσπρο βομβύκιο που έχει φτιάξει. Η ζημιά που προκαλεί 

είναι συνήθως στα φύλλα γιατί εκεί που βρίσκεται η προνύμφη το φύλλο 

σκίζεται στην κάτω επιφάνεια. Για την αντιμετώπιση του εντόμου όταν 

υπάρχουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα συνίσταται ψεκασμός στα φύλλα 

την άνοιξη στις νεαρές προνύμφες της 1ης γενιάς ή με εντομοκτόνο επαφής ή 

πεπτικού συστήματος μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας πριν οι προνύμφες 

σχηματίσουν μεγάλο ιστό που τις προστατεύει από το ψεκαστικό υγρό. 

(Παναγόπουλος, 2007)
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Εικ να 16: ΑηϊήορΙιίΙθ ηθτηοΓθηθ ενήλικο θηλυκό

Εικ να 17: Προσβολή του εντόμου ΑπΟιορόίΙθ πθίτιοΓοηα σε φύλλα

συκιάς
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5.5 Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata, Díptera, Tephritidae) 

Το ενήλικο έχει μήκος 4 - 6  mm, δηλαδή περίπου τα 2/3 του μεγέθους 

της οικιακής μύγας. Το γενικό χρώμα του σώματος είναι κιτρινωπό με λίγο 

καφέ, ειδικά στο υπογάστριο, στα πόδια και κάποια σημάδια στα φτερά. Το 

ωοειδές υπογάστριο φέρει λεπτό μαύρο τρίχωμα και δύο στενές εγκάρσιες 

λωρίδες στο κάτω μισό. Το θηλυκό ξεχωρίζει από τη θήκη εναπόθεσης αυγών 

στο πάνω μέρος της κοιλιάς. Όταν αυτό τεντωθεί πλήρως, φτάνει 6 φορές το 

κανονικό του πλάτος. Τα φτερά είναι πλατιά, διάφανα και γυαλιστερά, με 

μαύρα, καφέ και καστανοκίτρινα στίγματα. Στο μέσον κάθε φτερού υπάρχει 

μια καφεκίτρινη, πλατιά λωρίδα. Η κεφαλή του αρσενικού έχει δύο μακριές 

μαύρες τρίχες με άκρες σε σχήμα διαμαντιού, που υψώνονται ανάμεσα στα 

μάτια, κοντά τις κεραίες. Τα μάτια είναι πορφυροκόκκινα. Η προνύμφη είναι 

ακέφαλη, πιο στενή στο μπροστά μέρος του σώματος και το χρώμα της είναι 

λευκό -  κίτρινο. Είναι έντομο πολυφάγο που προσβάλλει τους ώριμους 

καρπούς πολλών δένδρων ένα από αυτά είναι η συκιά. Έχει 3 - 7  γενιές το 

χρόνο και διαχειμάζει με τη μορφή προνύμφης στους καρπούς που 

βρίσκονται στο δένδρο ή στους καρπούς που βρίσκονται στο έδαφος. Το 

ενήλικο θηλυκό τοποθετεί με τον ωοθέτη του τα αυγά του 1-6 συνήθως, από 

την οπή που βρίσκεται στο σύκο. Οι προνύμφες αναπτύσσονται στο 

εσωτερικό του σύκου και έτσι ο καρπός γίνεται ακατάλληλος για κατανάλωση. 

Η καταπολέμηση γίνεται συνήθως με χημικά μέσα, ψεκασμοί κάλυψης ή 

δολωματικοί με οργανοφωσφορούχα κυρίως εντομοκτόνα όπως dimethoate, 

fenthion, malathion. (Παναγόπουλος, 2007)
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Εικ να 18: Ceratitis capitata

5.6 Σηψηρριζίες (Armillaria melea, Rosellinia necatrix)

Η προσβολή του μύκητα από το γένος αυτό παρατηρείται στο φλοιό 

του δένδρου ο οποίος είναι έντονα καστανός και αποκολλάται εύκολα από το 

ξύλο. Στις ρίζες των προσβεβλημένων φυτών παρατηρούνται πυκνές, λευκές 

μυκηλιακές πλάκες που συχνά έχουν τη μορφή βεντάλιας. Οι μυκηλιακές 

αυτές πλάκες αναπτύσσονται και στο λαιμό των δένδρων αλλά και σε 

υπέργειο μέρος του κορμού. Το χαρακτηριστικό της ασθένειας είναι η 

παρουσία των ριζόμορφων του μύκητα. Τα ριζόμορφα είναι τα βασικά όργανα 

για την προσβολή των φυτών και τη μετάδοση της ασθένειας. Η 

καταπολέμηση των σηψηρριζών είναι δύσκολη. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 

ώστε το νέο φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί να είναι απόλυτα υγιές, 

αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων δένδρων, χρησιμοποίηση
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ανθεκτικών ποικιλιών. Η αντιμετώπιση του Rosellinia είναι ευκολότερη από 

του Armillaria γιατί το μυκήλιο του Rosellinia αναπτύσσεται στην επιφάνεια 

του εδάφους και όχι στο ξύλο όπως ο Armillaria.

Επίσης έχει αναφερθεί ότι από ασθένειες έχουν παρατηρηθεί σήψεις 

καρπών από μύκητες του γένους Phytophtora, Pénicillium, Botrytis, Fusarium, 

Alternaria. (Παναγόπουλος, 2007)

5.7 Ασθένειες της συκιάς

Οι μόνες ασθένειες που προσβάλουν την συκιά είναι η ανθράκωση και 

η σκωρίαση, οι οποίες αντιμετωπίζονται με την χρήση χαλκού ή άλλων 

κατάλληλων μυκητοκτόνων. (http://biokipos.blogspot.gr)

Εικ να 19: Προσβολή από σκωρίαση σε φύλλα συκιάς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥ

6.1 Μέθοδος Καλλιέργειας της συκιάς

Το σύκο μπορεί να φαίνεται εύκολη σαν καλλιέργεια αλλά δεν είναι. Η 

παραγωγή αλλά και η επεξεργασία είναι εργασίες που απαιτούν πολύ δουλειά 

και κόπο από τους παραγωγούς.

Το σύκο για να γίνει από νωπό ξηρό έχει πολύ μεγάλη διαδικασία και 

θέλει αρκετό χρονικό διάστημα. Στις συκιές εφαρμόζονται από τους 

παραγωγούς όλες οι παραδοσιακές καλλιεργητικές εργασίες. Οι αποστάσεις 

φύτευσης που εφαρμόζονται για τα νεαρά δενδρύλλια είναι 6 - 1 0  μέτρα σε 

τετράγωνα.

Οι κύριες αρόσεις είναι δύο κατά τη διάρκεια του έτους: η πρώτη γίνεται 

τους μήνες Οκτώβριο -  Νοέμβριο με σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος για 

να απορροφήσει και να συγκροτήσει το νερό από τις βροχές του χειμώνα 

ώστε να ενσωματωθούν τα οργανικά ή τα σύνθετα ανόργανα λιπάσματα. Η 

δεύτερη γίνεται το Φεβρουάριο με σκοπό να σπάσει η κρούστα του εδάφους, 

να καταστραφούν τα ζιζάνια και να μπορέσει το έδαφος να συγκροτήσει τις 

βροχές της άνοιξης. Επίσης τους μήνες Μάιο και Ιούνιο γίνονται 1 - 2  

φρεζαρίσματα και πριν αρχίσει η συγκομιδή γίνεται ισοπέδωση του εδάφους 

ώστε η συγκομιδή να γίνεται πιο εύκολα.

Η κατεργασία του εδάφους γίνεται επιφανειακά με καλλιεργητές αλλά οι 

παραγωγοί χρησιμοποιούν και καταστροφέα ο οποίος ενσωματώνει την 

υπάρχουσα χλωρίδα αλλά και τα κλαδιά που υπάρχουν από το κλάδεμα των 

δένδρων και έχει σαν αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανικά 

συστατικά.
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Το κλάδεμα που εφαρμόζουν οι παραγωγοί στα δένδρα της συκιάς 

είναι σε σχήμα κυπελλοειδές. Κάθε 3 - 4  χρόνια αφαιρούν κάποια μεγάλα 

κλαδιά που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρείται στο επιθυμητό μέγεθος 

η κόμη του δένδρου. Επίσης εφαρμόζουν ένα κλαδοκάθαρο τους μήνες 

Δεκέμβριο -  Ιανουάριο με το οποίο διατηρούν το σχήμα του δένδρου, την 

ανάπτυξη νέας βλάστησης, την έκθεση του εσωτερικού μέρους ης κόμης σε 

άφθονο φως και επαρκή αερισμό και τέλος την αφαίρεση ξηρών κλάδων που 

τυχόν υπάρχουν στο δένδρο.

Η λίπανση γίνεται με οργανικά και ανόργανα κυρίως λιπάσματα 

συνήθως αζωτούχα τα οποία διασκορπίζονται κάτω από το δένδρο στα μέσα 

της περιόδου των βροχών.

Πρώτα - πρώτα αρχές Ιουνίου γίνεται ο πολλαπλασιασμός της συκιάς 

με το ελέκιασμα όπως είχε αναφερθεί και παραπάνω, επειδή η ποικιλία που 

καλλιεργείται η Σμυρναίικη είναι μονόφορη και για τον πολλαπλασιασμό 

πρέπει να μαζευτούν άγρια σύκα. Οι παραγωγοί ξυπνούν τις πρώτες πρωινές 

ώρες, κόβουν τα άγρια σύκα, τα βάζουν σε πλαστικά δίχτυα και τα 

τοποθετούν πάνω στα δένδρα. Αυτή η διαδικασία γίνεται μέρα παρά μέρα για 

περίπου δύο εβδομάδες. Από τη στιγμή που αρχίζει το ελέκιασμα οι 

παραγωγοί μετρούν σαράντα ημέρες και ξέρουν πότε θα έχει την πρώτη 

παραγωγή καρπού το δένδρο. (Γεωργία -  Κτηνοτροφία, τεύχος 1 \ 2010)
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6.2 Τρόπος Συλλογής των νωπών σύκων

Μετά από σαράντα ημέρες και όταν η ωρίμανση έχει αρχίσει πρέπει να 

γίνει η συλλογή του καρπού. Ο καρπός συλλέγεται είτε νωπός είτε ξηρός. Για 

να συλλέξουμε φρέσκα σύκα πρέπει η επιδερμίδα τους να αποκτήσει το 

χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας και ο καρπός να αρχίζει να μαλακώνει. 

Δεν θα πρέπει από τον ποδίσκο να βγαίνει γάλα γιατί αυτό δείχνει ότι το σύκο 

είναι άγουρο. Εάν ο καρπός συγκομισθεί άγουρος δεν ωριμάζει και 

υποβαθμίζεται η ποιότητα των σύκων. Επειδή είναι ένας καρπός πολύ 

ευπαθής για να μπορέσει να μεταφερθεί σε κοντινές ή μακρινές αγορές θα 

πρέπει να συγκομισθεί όταν δεν είναι πλήρως ώριμο. Η συγκομιδή των 

φρέσκων σύκων γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες με αποκοπή του ποδίσκου 

(αποκόπτεται συνήθως με συστροφή του ποδίσκου) ώστε ο καρπός να μένει 

ανέπαφος διαφορετικά ο φλοιός σκίζει στο μέρος του ποδίσκου και 

υποβαθμίζεται η ποιότητα των σύκων. Όταν οι καρποί συλλεχθούν 

τοποθετούνται σε ξύλινα τελάρα που στο κάτω μέρος έχουν τοποθετηθεί 

φύλλα συκιάς ώστε να μη καταστρέφονται κατά τη μεταφορά και 

δημιουργηθούν μώλωπες και τραυματισμοί μεταξύ των καρπών.

Εικ να 20: Φρέσκα σύκα μέσα σε ξύλινα τελάρα
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Κατά τη συγκομιδή των φρέσκων σύκων πρέπει μα δίνεται μεγάλη 

προσοχή στο γαλακτώδες υγρό (γάλα) που παράγει η συκιά, το οποίο 

περιέχει πρωτεολυτικά ένζυμα και αν έλθει σε επαφή με το δέρμα το ερεθίζει ή 

ακόμα προκαλεί αλλεργικά φαινόμενα σε άτομα ευαίσθητα. Συστήνεται στους 

παραγωγούς όταν γίνεται η συλλογή των φρέσκων σύκων να φορούν γάντια. 

Η μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής των φρέσκων σύκων ειδικά όταν το προϊόν 

πρέπει να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις είναι πολύ μικρή, δύσκολα 

μπορεί να ξεπεράσει τη μία εβδομάδα. Το φρέσκο σύκο για να μπορέσει να 

αντέξει μία εβδομάδα πρέπει να ψυχθεί άμεσα στους 0°Ο με ρεύμα αέρος 

αμέσως μετά τη συγκομιδή. Στη συνέχεια συνιστάται οι καρποί να 

διατηρούνται στους 0 -  1,7°0 και σε σχετική υγρασία 85 -  90 %.

Ορισμένοι παραγωγοί επειδή δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να 

ωριμάσει ο καρπός από μόνος του και να τον κόψουν εφαρμόζουν το 

λεγόμενο “λάδωμα καρπού” επάλειψη των σύκων με λάδι στην οπή (άνοιγμα) 

που έχουν με το οποίο πετυχαίνουν πρωίμηση της παραγωγής. Αυτή η 

επέμβαση γίνεται 15 ημέρες πριν την κανονική ωρίμανση των σύκων και 

συγκεκριμένα τις απογευματινές ώρες. Μετά από 1 - 2  ημέρες οι καρποί 

αρχίζουν να αυξάνουν σε μέγεθος και τελικά ωριμάζουν σε 8 ημέρες.

6.3 Τρόπος Συλλογής ξηρών σύκων

Για να συλλεχθεί ο καρπός ως ξηρός πρέπει πρώτα να πέσει στο 

έδαφος δηλαδή όταν είναι στο στάδιο της πλήρους ωρίμανσης, όταν ο καρπός 

συρρικνώνεται και όταν έχει τη μέγιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Για να 

πέσει ο καρπός στο έδαφος οι παραγωγοί ή αφήνουν το καρπό πάνω στο 

δένδρο μέχρι να πέσει από μόνος του (πολύ σπάνιο γιατί απαιτείται μεγάλο
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χρονικό διάστημα) ή εφαρμόζεται τράνταγμα του δένδρου με ειδικά όργανα 

που ονομάζονται "μαγκούρες” , οι οποίες είναι μακριά ξύλα που στο πάνω 

μέρος έχουν ένα μεταλλικό γάντζο. Η μαγκούρα βοηθάει στο τίναγμα του 

σύκου από το δένδρο ώστε να πέσει στο έδαφος, με το γάντζο που έχει 

μπροστά ο παραγωγός πιάνει τον κάθε βραχίονα του δένδρου χωριστά και 

τον τινάζει ώστε να πέσει ο καρπός. Η συλλογή του καρπού γίνεται όταν το 

σύκο πέψτει στο έδαφος σε ημερήσια βάση με τα χέρια και όχι όταν το σύκο 

είναι πάνω στο δένδρο.

Εικ να 21: Δίχτυα συλλογής καρπών κάτω από δένδρα συκιάς
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Εικ να 22: Δίχτυα συλλογής καρπών κάτω από δένδρα συκιάς

Μαζεύονται τα σύκα από το έδαφος ή από τα δίχτυα συλλογής και 

τοποθετούνται μέσα σε ξύλινα καλάθια, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

όχι καλά γεμάτα γιατί ο καρπός είναι πολύ ευαίσθητος και μπορεί να χαλάσει. 

Ορισμένοι παραγωγοί εφαρμόζουν δίχτυα τα οποία βρίσκονται 70 εκατοστά 

πάνω από το έδαφος και αυτό γιατί πέφτοντας ο καρπός να μη γεμίσει 

χώματα ή άλλες ξένες ύλες από το έδαφος.

Όταν τα σύκα συλλεχθούν στα καλάθια αμέσως πρέπει οι παραγωγοί 

να τα αδειάσουν σε ξύλινα τελάρα σε λεπτό στρώμα και στη συνέχεια να 

διαλεχτούν ώστε να παραμείνουν τα καλά και να απομακρυνθούν τα σάπια 

και αυτά που δεν έχουν ωριμάσει σωστά. Τέλος όταν τα σύκα βρίσκονται στα 

τελάρα οι παραγωγοί πρέπει να τα στρώσουν ομοιόμορφα και να τα 

τοποθετήσουν για λεύκανση μέσα σε ειδικούς χώρους που ονομάζονται 

κλίβανοι.
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Εικ να 23: -ερά σύκα

6.4 Τρόπος Συντήρησης των σύκων

Η συντήρηση των νωπών σύκων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 

προβλήματα της συγκεκριμένης καλλιέργειας, ειδικά όταν αυτό το ιδιαίτερα 

φθαρτό προϊόν πρέπει να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με 

τους περισσότερους ερευνητές, η μετασυλλεκτική διάρκεια της ζωής του 

σύκου δύσκολα μπορεί να ξεπεράσει τη μια εβδομάδα (Οάθεεα, 1997). 

Ωστόσο, για να μπορέσει ο νωπός καρπός να αντέξει έστω και για μια 

εβδομάδα πρέπει να ψυχθεί άμεσα στους ΟΧ με ρεύμα αέρος, αμέσως μετά 

τη συγκομιδή (ΟοΙΙθΙί, 1995). Στη συνέχεια, συνιστάται οι καρποί να 

διατηρούνται στους 0-1,7Χ  και σε σχετική υγρασία 85-90% (ΡαηίΘβίοο βΐ 

σΙ., 1975).
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6.4.1 Λεύκανση και =ήρανση σύκων

Κατά τη λεύκανση τα σύκα τοποθετούνται στα τελάρα μέχρι 

πληρώσεως του όγκου των κλιβάνων. Ο κλίβανος είναι ένας ειδικός χώρος 

όπου δεξιά και αριστερά τοποθετούνται τα τελάρα πάνω σε τούβλα ή 

τσιμεντένιες πλάκες και στο κέντρο ανοίγεται ένας λάκκος όπου εκεί 

τοποθετείται άνθος θείου και γίνεται η καύση προσθέτοντας οινόπνευμα που 

διευκολύνει την καύση. Αντιστοιχεί μία κουταλιά της σούπας άνθος θείου για 

κάθε τελάρο που μπαίνει στον κλίβανο. Δεξιά και αριστερά του λάκκου 

τοποθετούνται τσίγκινες πλάκες που προστατεύουν τα τελάρα να μην πάρουν 

φωτιά. Στη συνέχεια και ενώ έχουν τοποθετηθεί όλα τα τελάρα στον κλίβανο 

κλείνεται με πλαστικό νάιλον και σκεπάζεται γύρω -  γύρω με χώμα και πέτρες 

ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Τα 

σύκα μένουν εκεί από 1 -  2 ώρες ή μέχρι την επόμενη μέρα.

Εικ να 24: Σύκα τοποθετημένα στον κλίβανο
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Την επόμενη ημέρα όταν τα σύκα βγαίνουν από τον κλίβανο το χρώμα 

τους από κίτρινο -  πράσινο που είχαν, έχει γίνει άσπρο. Ακολουθεί η 

διαδικασία ξήρανσης των σύκων τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους που ονομάζονται λιάστρες και είτε είναι 

σκεπασμένα με νάιλον είτε το νάιλον βρίσκεται δίπλα. Κάτω στρώνεται άχυρο 

που βοηθάει να απομακρύνεται η υγρασία το βράδυ, ορισμένοι παραγωγοί 

δεν στρώνουν τίποτα κάνουν απλά μια ισοπέδωση του εδάφους με την 

τσουγκράνα (το άχυρο δεν είναι απαραίτητο). Πάνω από το έδαφος ή από το 

άχυρο ανάλογα τι έχει επιλέξει ο κάθε παραγωγός στρώνεται μαύρο δίχτυ και 

τοποθετούνται τα ξύλινα τελάρα.

Εικόνα 25: Σύκα τοποθετημένα σε λιάστρες 

Τα σύκα μέσα στα ξύλινα τελάρα παραμένουν 1 - 2  ημέρες, μετά 

γυρίζονται από τα τελάρα και παραμένουν εκεί 9 - 1 2  ημέρες ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες μέχρι να ξεραθούν πάρα πολύ καλά. Το βράδυ πρέπει τα 

σύκα να σκεπάζονται γιατί υπάρχουν μικρολεπιδόπτερα όπως ΡΙοάίθ και
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Ερόθεΐι'θ που προσβάλλουν τον αποξηραμένο καρπό και προκαλούν 

σοβαρές ζημιές.

Εικ να 26: Λεπιδόπτερο ΡΙοόϊβ

Εικ να 27: Λεπιδόπτερο Ερόβεϋθ
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Όταν τα σύκα ξεραθούν πολύ καλά τοποθετούνται μέσα σε πλαστικές 

κλούβες και αφήνονται στην αποθήκη μέχρι να γίνει η επεξεργασία τους.

Εικ να 28: Σύκα μέσα σε πλαστικές κλούβες

Όταν ολοκληρωθεί όλη η σοδειά τότε το σύκο διαλέγεται από τον 

παραγωγό χρησιμοποιώντας για εμπορία μόνο τα μεγάλα μεγέθη και 

απομακρύνοντας τα ακατάλληλα και χαλασμένα σύκα. Η διαλογή γίνεται 

πρώτα σε ειδικά μηχανήματα που ονομάζονται διαλογείς και οι οποίοι 

ξεχωρίζουν τα σύκα σε κατηγορίες Α και Β και αυτά που δεν είναι κατάλληλα 

για εμπορία. Μετά ο παραγωγός τα διαλέγει και δεύτερη φορά σε πάγκους και 

στη συνέχεια τα σύκα πηγαίνουν στο συνεταιρισμό όπου γίνεται η 

επεξεργασία και η τυποποίηση.

Στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, ΗΠΑ και βόρειας Αφρικής, η 

ξήρανση περιλαμβάνει δύο φάσεις, τη φάση της προετοιμασίας για ξήρανση 

και τη φάση της κύριας ξήρανσης. Η φάση της προετοιμασίας για ξήρανση 

περιλαμβάνει τη διαλογή και την εμβάπτιση σε βραστό διάλυμα μαγειρικού 

αλατιού (100g ανά 5lt νερού). Η επέμβαση αυτή απομακρύνει τις ξένες ύλες 

από τα σύκα και σχίζει ελαφρά το φλοιό τους, που βοηθάει στην ξήρανση.
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Κατά τη δεύτερη φάση τα σύκα εκτίθενται στον ήλιο για λίγες ημέρες ή 6 έως 

12 ώρες σε ξηραντήριο με θερμοκρασία ΟΧ, γιατί τότε είναι δυνατή η 

καραμελοποίηση του προϊόντος (ο καρπός μαυρίζει και αποκτά μυρωδιά 

καμένου). Η ξήρανση συμπληρώνεται όταν η υγρασία του καρπού μειωθεί στο 

17 έως 18%. Στη συνέχεια, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους, αφού 

προηγουμένως αποστειρωθούν σε απεντομωτήρια (Ποντικής, 1996).

Εικ να 29: Επεξεργασία των ξερών σύκων
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Εικ να 30: Τυποποίηση ξηρών σύκων

6.4.2 Απεντ μωση ξηρών σύκων

Όταν ο παραγωγός παραδίδει τα σύκα στο συνεταιρισμό τα 

ξαναπερνάνε από διαλογείς και τα χωρίζουν σε κατηγορίες Α ή Β. Η οριστική 

διαλογή των σύκων σε ποιοτικές κατηγορίες γίνεται με βάση κάποια κριτήρια 

όπως είναι το μέγεθος του σύκου, την ωριμότητα, την περιεκτικότητα σε 

συκόμελο και τέλος σε μηχανικές ή εντομολογικές βλάβες του φλοιού. Όσα 

πλαστικά κιβώτια (κλούβες) μαζεύονται καθημερινά, στο τέλος της ημέρας τα 

συγκεντρώνουν στην αποθήκη και κάνουν απεντόμωση με φωσφίνη, η οποία 

διαρκεί 48 ώρες.

Η αποθήκη όπου πραγματοποιείται η απεντόμωση των ξηρών σύκων 

είναι τουλάχιστον σε απόσταση των 50 μέτρων από κατοικημένη περιοχή ή 

άλλο επαγγελματικό χώρο. Απεντόμωση γίνεται με υποκαπνισμό με τη χρήση
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δηλαδή ενός καπνογόνου σκευάσματος που στην περίπτωση των ξηρών 

σύκων είναι η φωσφίνη.

Τα καπνογόνα ανήκουν στη γενική κατηγορία των εντομοκτόνων. Με 

τον όρο καπνογόνα εννοούμε τις χημικές ουσίες οι οποίες σε ορισμένες 

θερμοκρασίες και ατμοσφαιρικές πιέσεις μπορεί να βρίσκονται στη μορφή 

αερίου και σε επαρκείς συγκεντρώσεις, ώστε να είναι θανατηφόρες για τα 

έντομα. Τα καπνογόνα διαφέρουν από τα εντομοκτόνα στο ότι 

χρησιμοποιούνται μόνο σε κλειστούς στεγανούς χώρους, είναι αέρια, πρέπει 

να έχουν αρκετή διεισδυτικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις ακόμη και σε 

προϊόντα συμπαγή και τέλος θανατώνουν τα έντομα σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξή τους: αυγά, προνύμφες, νύμφες και ακμαία.

Η φωσφίνη με χημικό τύπο ΡΗ3, του φωσφορούχου αργιλίου ΑΙΡ και 

του φωσφορούχου μαγνησίου Mg3P2 είναι μία ουσία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην απεντόμωση σε σφαιρίδια, δισκία ταμπλέτες, πλακίδια. 

Για την απεντόμωση των σύκων χρησιμοποιείται σε πλακίδια - ταινίες τα 

οποία είναι σκευάσματα με βάση το φωσφορούχο μαγνήσιο που όταν 

εκτεθούν στην ατμοσφαιρική υγρασία εκλύουν φωσφίνη.

Η διενέργεια της απεντόμωσης των σύκων γίνεται με την επίβλεψη 

ενός γεωπόνου. Αρχικά ελέγχεται η στεγανότητα του χώρου από πλευράς 

αεροστεγανότητας έτσι ώστε να μη μπορεί να βγει το σκεύασμα και 

πραγματοποιούνται εργασίες μόνωσης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στη 

συνέχεια τοποθετούνται τα σύκα τα οποία είναι μέσα σε πλαστικά τελάρα 

(κλούβες) και αφήνεται κατάλληλος κενός χώρος για να μπορέσει το αέριο να 

κυκλοφορήσει σωστά το αέριο. Ο γεωπόνος τοποθετεί το υποκαπνιστικό 

σκεύασμα στην οροφή του θαλάμου. Όση ποσότητα σκευάσματος έχει
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περισσέψει τυλίγεται πολύ καλά σε μαύρη σακούλα από τον γεωπόνων και 

φυλάσσεται σε μέρος που δεν αποτελεί διέλευση ανθρώπων και ζώων. Μετά 

από τρεις ημέρες ανοίγονται οι πόρτες για περίπου δύο ώρες ώστε να 

αεριστεί ο θάλαμος. Μετά τον αερισμό του θαλάμου βγαίνουν τα σύκα και 

μεταφέρονται στο συσκευαστήριο όπου θα γίνει τυποποίηση του προϊόντος. Ο 

υπεύθυνος γεωπόνος τοποθετεί το σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί μέσα 

σε μαύρη σακούλα και το θάβει στο έδαφος σε βάθος 1 μέτρο περίπου μακριά 

από ζώα, δένδρα. Ο γεωπόνος για να κάνει τη διαδικασία της απεντόμωσης 

φοράει φόρμα, γάντια, καθώς και ειδική μάσκα με ειδικά φίλτρα φωσφίνης.

Η δραστική ουσία έχει εγκλωβιστεί μέσα σε ένα πλαστικό πλέγμα 

κατασκευασμένο στη μορφή ενός πλακιδίου καλυμμένου και από τις δύο 

πλευρές με διαπερατό από την υγρασία του αέρα χαρτί. Η μορφή αυτή 

συγκρατεί τα κατάλοιπα μετά τον πλήρη εξαερισμό χωρίς να μολύνει με σκόνη 

το προϊόν που θα απεντομωθεί. Τα πλακίδια περιέχουν υψηλής καθαρότητας 

φωσφορούχο μαγνήσιο και είναι σκευασμένα σε περίβλημα από φύλλο 

αλουμινίου. Η δοσολογία που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το μέγεθος του 

θαλάμου, τη θερμοκρασία που έχει ο χώρος καθώς και την υγρασία. Στην 

περίπτωση των σύκων εάν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας 

και υγρασίας μπορούν να απεντομωθούν μέχρι 5 τόνοι σύκα ημερησίως όχι 

παραπάνω.
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Εικ να 31: Εμπορικό σκεύασμα φωσφίνης

6.4.3 Τυποποίηση ξηρών σύκων

Η τυποποίηση των ξηρών σύκων γίνεται σε ειδικά συσκευαστήρια που 

λειτουργούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Μετά 

από 48 ώρες τα ξηρά σύκα τοποθετούνται σε ειδικά πλυντήρια νερού 

θερμοκρασίας 60Χ  -  70Χ για 1 -  3 λεπτά. Το πλύσιμο των σύκων γίνεται 

για να απομακρυνθούν από την επιφάνειά τους διάφορα ξένα σώματα, χώμα 

που τυχόν υπάρχει καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος από τα 

υπολείμματα θείου που χρησιμοποιείται στη λεύκανση. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το στράγγισμα κατά το οποίο τα σύκα τοποθετημένα σε πλαστικά 

κιβώτια (κλούβες) στοιβάζονται ανά 20 -  30 κιβώτια και τοποθετούνται μαζί σε 

νάιλον που κλείνει αεροστεγώς για 2 -  3 ημέρες μέχρι να στραγγίσουν καλά.

Ακολουθεί η συσκευασία των σύκων που γίνεται ως εξής: πηγαίνουν τα
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σύκα τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε πλαστικά κιβώτια στο προσωπικό 

που έχει ο συνεταιρισμός, το οποίο βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένους 

πάγκους ανά 5 - 1 0  άτομα και ανάλογα με τη συσκευασία που έχει ζητήσει ο 

κάθε έμπορας (μπορεί να είναι πακέτο των 2509Γ, 5009Γ, 10009Γ ή 

μεγαλύτερες συσκευασίες που γίνονται σε χαρτοκιβώτια των 5 και 10 κιλών), 

ζυγίζονται σε ειδικές ζυγαριές που έχει ο κάθε πάγκος επάνω, τοποθετούνται 

σε ειδικά καλούπια που τους δίνει το τελειωτικό σχήμα, στη συνέχεια πιέζονται 

από ειδικές πρέσες και τέλος δένονται και τοποθετούνται στα ειδικά κιβώτια.

Το προσωπικό που δουλεύει στο συνεταιρισμό είναι υποχρεωμένο 

βάση νόμου να φοράει σκουφάκια και ποδιές.

Εικόνα 32: Τοποθέτηση σύκων μέσα σε καλούπια
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Εικόνα 33: Πρέσα συμπίεσης ξηρών σύκων

1

Εικόνα 34: Δέσιμο και έτοιμα πακέτα σύκων
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Εικόνα 35: Τελικό προϊόν μετά την επεξεργασία

6.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη συντήρηση

Τους μετασυλλεκτικούς παράγοντες ελέγχουμε συγκομίζοντας το 

προϊόν στο κατάλληλο στάδιο.

Προσυλλεκπκοί παράγοντες. Προσυλλεκτικοί παράγοντες, όπως το γενετικό 

υλικό (ποικιλίες, υποκείμενα), το κλίμα (ηλιοφάνεια, υγρασία κ.τ.λ.) και 

προσβολές από παθογόνους μικροοργανισμούς, επηρεάζουν την ποιότητα 

και τη συντηρησιμότητα.

Συγκομιδή. Το στάδιο συλλεκτικής ωριμότητας και οι χειρισμοί της συγκομιδής 

έχουν μεγάλη επίδραση στη συντήρηση. Η συγκομιδή στο κατάλληλο στάδιο 

ωριμότητας και η προσεκτική συγκομιδή, χωρίς να τραυματίζεται το προϊόν, 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για μια καλή συντήρηση.
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Πρόψυξη. Η αφαίρεση της θερμότητας αγρού με την πρόψυξη είναι 

απαραίτητη ενέργεια για την εφαρμογή οποιοσδήποτε μεθόδου συντήρησης. 

Καθυστερημένη πρόψυξη προδιαθέτει το προϊόν για περιορισμένη 

συντήρηση.

Φυτοϋγεία. Η κατάσταση φυτοϋγείας τόσο του προϊόντος όσο και των χώρων 

συντήρησης επηρεάζει τη συντήρηση. Ψεκασμοί των χώρων συντήρησης, 

πριν από το γέμισμα των θαλάμων, με το κατάλληλο διάλυμα ή επικάλυψη 

των τοιχωμάτων των θαλάμων με μυκητοστατική βαφή περιορίζει πολύ την 

ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.

Μετασυλλεκτικές συνθήκες περιβάλλοντος. Μεγάλη επίδραση στη συντήρηση 

έχουν οι συνθήκες περιβάλλοντος όπου διατηρούνται τα σύκα και κυρίως ο 

έλεγχος της θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και σύστασης του 

ατμοσφαιρικού αέρα σε οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και αιθυλένιο. Τη 

σπουδαιότερη επίδραση έχει ο έλεγχος της θερμοκρασίας. (Σφακιωτάκης, 

2004)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΟΥ

7.1 Παραγωγή και Επεξεργασία Ξηρών Σύκων

Η επεξεργασία, παραγωγή και η τυποποίηση που γίνεται στη βιολογική 

καλλιέργεια είναι λίγο διαφορετική από τη μη βιολογική. Στο χωράφι 

τοποθετούνται δίχτυα κάτω από τα δένδρα ώστε όταν πέσει το σύκο να μην 

έχει χώματα ο φλοιός. Η συγκομιδή γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που 

γίνεται και στη μη βιολογική καλλιέργεια, μόνο που εδώ θα πρέπει να δοθεί 

προσοχή στο χωράφι, στο είδος των λιπασμάτων που ρίχνουνε στο χωράφι. 

Χρησιμοποιούν οργανικά λιπάσματα όπως είναι το ραίΘΠίΚαΙί ή 

χρησιμοποιούν κοπριά την οποία παίρνουν μόνο από βιολογικές φάρμες. 

Μπορούν επίσης να κάνουν και χλωρή λίπανση σπέρνοντας την άνοιξη βίκο 

κάτω από τα δένδρα σε όλο το χωράφι και όταν αναπτυχθεί αρκετά 

πηγαίνουν και τον ενσωματώνουν με τη φρέζα. Βέβαια η ανάπτυξη και η 

παραγωγή που βγάζει το κάθε δένδρο δεν είναι αρκετή σε σχέση με αυτή που 

έχουν τα δένδρα στη μη βιολογική καλλιέργεια.

Επίσης για ψεκασμούς όταν θελήσουν να καταπολεμήσουν τον 

κηροπλάστη ή άλλα έντομα που μπορεί να έχουν προσβάλλει τη συκιά 

χρησιμοποιούν ένα πολτό ο οποίος έχει μέσα γαλαζόπετρα και ασβέστη. 

Επειδή ο ασβέστης υπάρχει στη φύση τους επιτρέπουν να τον χρησιμοποιούν 

στους ψεκασμούς.

Η συγκομιδή όπως είπαμε και παραπάνω είναι ίδια με τη μη βιολογική. 

Γίνεται με το χέρι μέσα σε καλάθια και μετά σε ξύλινα τελάρα. Η διαφορά είναι 

ότι δεν χρησιμοποιούν άνθος θείου γιατί δεν κάνουν λεύκανση των καρπών. 

Από τα τελάρα πηγαίνουν τα σύκα στις λιάστρες και τα αφήνουν να ξεραθούν
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με φυσικό τρόπο. Το χρώμα του καρπού αλλάζει δεν είναι άσπρο αλλά 

σκούρο καφέ, επίσης το σύκο θέλει περισσότερο χρόνο πάνω στις λιάστρες 

γιατί αργεί να ξεραθεί. Το βράδυ οι λιάστρες σκεπάζονται για να 

προφυλαχτούν τα σύκα από τα έντομα που έχουν αναφερθεί παραπάνω. 

Όταν το σύκο ξεραθεί το τοποθετούν σε κλούβες και αποθηκεύεται στην 

αποθήκη όπου θα γίνει η επεξεργασία και η τυποποίηση. Τα χωράφια που η 

καλλιέργεια είναι βιολογική συνορεύουν με άλλα χωράφια όπου η καλλιέργεια 

είναι μη βιολογική, τα σύκα που πέφτουν στο σύνορο του χωραφιού δεν 

γίνονται βιολογικά αλλά τα βγάζουν στα απόσυκα και τα μαζεύουν στο τέλος 

της μέρας αφού πρώτα έχει μαζευτεί όλο το χωράφι πρώτα.

Στο εργαστήριο θα πρέπει όλα τα παράθυρα και οι πόρτες να έχουν 

σήτα ώστε να μην μπορούν να μπαίνουν διάφορα έντομα μέσα, επίσης να 

υπάρχουν σε διάφορα σημεία παγίδες εντόμων.

Όταν τα σύκα έρθουν στην αποθήκη ο παραγωγός τα περνάει από τη 

διαδικασία του πλυσίματος, δεν θέλει πολύ καυτό νερό γιατί χαλάνε οι 

θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται στον καρπό. Μετά το πλύσιμο θα πρέπει ο 

καρπός να στεγνώσει, αφήνει ο παραγωγός τα σύκα μέσα στο συσκευαστήριο 

για δύο μέρες ώστε να ξεραθούν πολύ καλά. Στη συνέχεια, γίνεται 

απεντόμωση μέσα σε ένα ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται βάκουμ και το 

οποίο χρησιμοποιείται και στη συσκευασία. Όταν στα σύκα ξεραθούν πολύ 

καλά τα μεταφέρουν στον πάγκο εργασίας ο οποίος είναι κατασκευασμένος 

από ανοξείδωτο χάλυβα και γίνεται η επεξεργασία τοποθετώντας τα σύκα σε 

καλούπια που έχουν σχήμα τετράγωνο και είναι και αυτά κατασκευασμένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα και στη συνέχεια όταν είναι έτοιμα τα βγάζουν από τα 

καλούπια και τα τοποθετούν σε σακουλάκια όχι όμως πλαστικά αλλά
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σακουλάκια συσκευασίας που είναι ειδικά για βιολογικά προϊόντα. 

Τοποθετούν τα σακουλάκια στο μηχάνημα βάκουμ και γίνεται η συσκευασία 

των σύκων. Η συσκευασία στο μηχάνημα αυτό γίνεται με κενό αέρος. Μέσα 

στο μηχάνημα γίνεται ταυτόχρονα και η απεντόμωση των σύκων. Τα σύκα 

δίνονται είτε σε συνεταιρισμό βιολογικών προϊόντων, είτε σε καταστήματα που 

έχουν βιολογικά προϊόντα.

Εικόνα 36: Μηχάνημα βάκουμ που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία των
βιολογικών σύκων
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Ο κάθε παραγωγός που θέλει να ασχοληθεί με τη βιολογική 

καλλιέργεια δεν μπορεί αμέσως αλλά μετά από τρία χρόνια. Αρχικά θα 

βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και μετά από τρία χρόνια θα είναι στο 

βιολογικό στάδιο. Όταν ο παραγωγός βρεθεί στο βιολογικό στάδιο θα πρέπει 

να έχει τοποθετήσει ταμπέλα στο χωράφι του που θα λέει βιολογική 

καλλιέργεια. Για την ουσία αφλατοξίνη κάνουν κάθε φορά έλεγχο. Υπεύθυνοι 

από τη Διεύθυνση Γεωργίας παίρνουν δείγμα από διάφορα συσκευασμένα 

πακέτα σύκων και τα πηγαίνουν στο χημείο για έλεγχο. Μετά από 2 - 3  

ημέρες έχει βγει το αποτέλεσμα.

7.2 Συντήρηση Σύκων

Η αποθήκευση για τη συντήρηση σύκων βιολογικής καλλιέργειας 

γίνεται σε ψυκτικούς θαλάμους. Ο προορισμός της Ψυχρής Αποθήκευσης στα 

φρούτα και λαχανικά, είναι η διατήρηση της φρεσκάδας (εικόνα, γεύση, οσμή, 

βάρος) για όσο γίνεται περισσότερο χρόνο. Ο έλεγχος και η εξασφάλιση των 

συνθηκών αποθήκευσης πρέπει να γίνεται με τη προσέγγιση «συστήματος» 

θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι δυο αυτές παράμετροι αποθήκευσης είναι 

αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόμενες. Η ταχύτητα της κυκλοφορίας του 

αέρα και ο ρυθμός ανακυκλοφορίας του, παίζουν επίσης σημαντικό 

(συμπληρωματικό) ρόλο.

Κατασκευάζονται ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης για τη σωστή 

διατήρηση αγροτικών κηπευτικών και φρούτων. Ο θάλαμος κατασκευάζεται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος όσον αφορά τη 

θερμοκρασία και την υγρασία συντήρησης του. Υπάρχει η δυνατότητα
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συστήματος αττοττρασινισμού με χρήση αιθυλενίου και αφύγρανσης όπου 

αυτό απαιτείται.

Πίνακας 4: Συνιστώμενη θερμοκρασία, σχετική υγρασία & διάρκεια

αποθήκευσης προϊόντων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ °0

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΥΓΡΑΣΙΑ %

ΧΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 0 85-90 2-6 ΜΗΝΕΣ

ΑΝΑΝΑΣ

ΩΡΙΜΟΣ
7 ΕΩΣ 10 85-90 2-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΑΧΛΑΔΙΑ -1,5 ΕΩΣ-0,5 90-95 2-7 ΜΗΝΕΣ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ 0 85-90 2-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΓΚΡΕΪΠ

ΦΡΟΥΤ
10 ΕΩΣ 14 85-90 4-8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 0 80-90 2-4 ΜΗΝΕΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ 0 85-90 10-30 ΗΜΕΡΕΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ 10 ΕΩΣ 13 85-90 1-4 ΜΗΝΕΣ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 4 ΕΩΣ 6 90-95
3-4

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΜΗΛΑ -1 90-95 3-6 ΜΗΝΕΣ

ΜΠΑΝΑΝΕΣ 13 ΕΩΣ 14 90-95 1-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 0 85-90
2-4

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 2 ΕΩΣ 5 85-90 2-4 ΜΗΝΕΣ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ -0,5 85-90 2-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΡΟΔΙΑ 6 ΕΩΣ 8 85-90 2-4 ΜΗΝΕΣ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0 90-95 1-3 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΚΑ ΦΡΕΣΚΑ 0 85-90 7-10 ΗΜΕΡΕΣ

ΦΡΑΟΥΛΕΣ 0 ΕΩΣ 2 85-90 7-10 ΗΜΕΡΕΣ

Επίλογος

Το σύκο είναι βρώσιμος καρπός κατάλληλος για ζωοτροφή και 

ανθρώπινη διατροφή με γλυκιά γεύση. Στο εμπόριο κυκλοφορεί ως φρούτο 

και ως ξηρός καρπός. Επειδή τα φρέσκα σύκα δε μπορούν να διατηρηθούν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μια εναλλακτική 

μέθοδος συντήρησης, όπως αναλύθηκε και παραπάνω, είναι η ξήρανση στον 

ήλιο. Η επεξεργασία, η τυποποίηση και η συσκευασία γίνεται σε επιχειρήσεις 

τροφίμων που καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία 

προδιαγραφές και διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας. Μόνο τα 

αποξηραμένα σύκα που καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές οδηγούνται 

στο εμπόριο, ενώ τα υπόλοιπα απομακρύνονται ως απόσυκα που οδηγούνται 

για βιομηχανική χρήση (παραγωγή ζωοτροφών, οινοπνεύματος, κ.τ.λ. ).
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