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«ΓΖΛΧΖ ΜΖ ΛΟΓΟΚΛΟΠΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΉ ΔΤΘΤΝΖ 

Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δειψλσ ελππνγξά

θσο φηη είκαη απνθιεηζηηθφο ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, γηα ηελ νινθιήξσζ

ε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ εξγαζί

α απηή. Έρσ αλαθέξεη πιήξσο θαη µε ζαθείο αλαθνξέο, φιεο ηηο πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, απφςε

σλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηδεψλ θαη ιεθηηθψλ αλαθνξψλ, είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζεη επηζηε

κνληθήο παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ πξνζσπηθή θαη αηνκηθή επζχλε φηη ζε πεξίπησζε απνηπρί

αο ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, είκαη ππφινγνο έλαληη ινγνθινπήο, γεγν

λφο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία ζηελ Πηπρηαθή µνπ Δξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απφθηεζεο η

νπ Σίηινπ πνπδψλ, πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Γε

ιψλσ, ζπλεπψο, φηη απηή ε Πηπρηαθή Δξγαζία πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξψζεθε απφ εκέλα πξν

ζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά θαη φηη, αλαιακβάλσ πιήξσο φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπη

σζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, φηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δελ µνπ αλήθεη δηφηη 

είλαη πξντφλ ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ ζηξνθή πξνο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ η

ξφπν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ παξαγσγηθνχ, αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ γηα ηε ρψξα. Οη

 ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηεξίδνπλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζη

αζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαηεξνχλ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ζηελ χπαηζξν θαη απμάλνπλ 

ηνλ πινχην ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ ή κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία 

γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξ

γεηψλ ζην Βάιην πεξρνγείαο, ηεο πεξηνρήο Αζπξνρψκαηνο, ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πεξηνρή κειέηεο αιιά θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ 

Μεζζελίαο δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρή εκπ

νξηθή θαιιηέξγεηα αξθεηψλ εηδψλ ελαιιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά π

ξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ζηα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία απφ επεμεξγαζία κεηεσξνινγηθψλ δε

δνκέλσλ θαη γηα ηα εδαθνινγηθά ζηνηρεία απφ ζπιιερζέληα δεδνκέλα ηφζν απφ παξαγσγ

νχο ηεο πεξηνρήο φζν θαη απφ πξνεγνχκελεο εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζ

ηελ πεξηνρή (ΤΠΑΑ,  2011).  

Οη ζεκαληηθφηεξεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ πξνηάζεθαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα επδ

νθηκήζνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ην Αβνθάλην, ε Ρφδηα, ην Ηππνθαέο, ε Φξαγθνζπ

θηά, ην Goji berry, ε Γεζπνιηά, ε Αιφε, ν Λσηφο, ε Γθνπάβα, ε Υνπξκαδηά θαη ε Παπάγη

α. Οη θαιιηέξγεηεο απηέο έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο επεηδή νη θαξπνί ηνπο παξνπζηάδνπλ ηα

 ηειεπηαία ρξφληα ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο ελψ ε πξνζθνξ

ά ηνπο είλαη κηθξή. 

Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί φηη νη ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο ηε ηειεπηαία δεθαεηί

α έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ παξαγσγψλ θπ

ξίσο ιφγσ ηε πςειήο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο πνπ εληζρχνπλ ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη θαη νη πνιιέο ρξήζεηο ηνπ

ο φπσο ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ζηα θαιιπληηθά θαη ηε αξηνδαραξνπιαζηηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν πξσηνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνπίνπ ηεο ΔΔ είλαη ηφζν νη κεγάιεο αιιαγέο πνπ έρ

νπλ ζπκβεί ζηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο παξαγσγήο, θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηε γεσξγία ε νπνία έρεη γίλεη ηψξα κηα επηινγή γηα ηνπο πνιίηεο θαη φρη κηα επηβεβιεκέ

λε αλαγθαηφηεηα. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο έρεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο - η

ψξα νη αγξφηεο ζεσξνχληαη σο κε αγξφηεο, θαη ζπκκεηέρνπλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο είηε 

απνθιεηζηηθά είηε σο ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Μαξαβέγηαο, 2007) Έλα βηψζηκν

 κέιινλ γηα ηελ χπαηζξν ηεο ΔΔ, απαηηεί ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ζεζκψλ θαη πνιηηη

θψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε φηη νη αγξφηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε π

νιπ-απαζρφιεζε. 

ηελ Διιάδα, ε γεσξγία παξνπζηάδεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ

ηαη ηφζν απφ ηνπο γεσξγηθνχο ηνκείο ησλ άιισλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο φζν

 θαη απφ ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζρεηίδν

ληαη κε νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο, θιηκαηνινγηθέο, ηε γε θαη δηαξζξσηηθέ

ο ζπλζήθεο, δεκνγξαθηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο θ.ιπ. Δπηπιένλ, ην πεξηνξηζκέ

λν κέγεζνο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, καδί κε ην ρακειφ θ

αη αβέβαην γεσξγηθφ εηζφδεκα, απνηεινχλ ηα θχξηα εκπφδηα γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηε

ο γεσξγίαο (ηάξδνο, 1997). Ο βαζκφο ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ είλαη ζρ

εηηθά πςειφ, κε εμαίξεζε έλα πνιχ κηθξφ αξηζκφ πεξηνρψλ κε έληνλε ηνπξηζηηθή θαη νξη

ζκέλσλ πεξηαζηηθψλ αγξνηηθψλ δσλψλ. ην ππφινηπν ηεο ππαίζξνπ, νη γεσξγηθέο δξαζη

εξηφηεηεο έρνπλ επηθξαηήζεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο (Γνχζηνο, 200

0; Αλζνπνχινπ, 2000). Μεηά απφ φια, αθφκα θαη ζηελ ΔΔ, δελ ππήξμε θακία νπζηαζηηθή

 δηάθξηζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηεο ππαίζξνπ. Μέρξη ηα ηέιε η

εο δεθαεηίαο ηνπ '80, ε ζεκαζία ηεο ΚΓΠ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλε φηη δελ ππήξρε θακία δ

πλαηφηεηα αλάπηπμεο κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππ

αίζξνπ (Λνπινχδεο, 1991). 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ

 αθνξνχλ αγξνθηήκαηα επηβίσζεο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ρξ

ήζεο γεο, εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ. Απηά ηα αγξνθηήκαηα θαίλεηαη λα είλαη πην πηζαλφ λ

α πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ζην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο 
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πηνζέηεζεο ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. ην πξνθίι ηνπο απνθαιχπηεη φηη δηνρεηεχνπλ ην 

ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο ζηε γεσξγία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί έλα ζπγθεθ

ξηκέλν επίπεδν εηζνδήκαηνο, ην νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζε εμσ-γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεη

εο (Daskalopoulou & Petrou, 2002). Έλαο άιινο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ εηζαγσγήο ησλ ε

λαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη θαηά θχξην ιφγν γηα λα δηεπθνιχλεη ηε γεσξγηθή εθκεηά

ιιεπζε ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ πνπ εγθαηαιείπνληαη κε ηαρχ ξπζκφ, θαη έ

ηζη λα εμαζθαιίζεη έλα εηζφδεκα γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (Arabatzis, 2008).  

Παξ 'φια απηά, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο έρεη πξνσζήζεη λέα θνηλσληθά πξφηππα θαη ζπ

λήζεηεο θαη επηβεβαίσζε νξηζκέλα ζεκαληηθά δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ,

 βηνινγηθψλ θαη κε βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη θαιιηεξγεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνη

 αζρνινχληαη κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ηείλνπλ λα είλαη λεφηεξνη θαη πην κνξθσκέλνη α

πφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε κε-βηνινγηθή γεσξγία. Δπίζεο θαίλεηαη 

λα είλαη πην πξφζπκνη θαη ελδερνκέλσο πεξηζζφηεξν ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηθ

ή ηνπο γεσξγηθή επηρείξεζε. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο δ

ελ απμάλνπλ κφλν ην εηζφδεκα ησλ νηθνγελεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο, α

ιιά θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ή εξγάδνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο (Lobley et al., 2009

). χκθσλα κε ηνπο Σδνπβειέθαο et al. (1999) ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδα, θαη ζε ζρέζε

 κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη 

βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο απαηηνχλ κφλν ειαθξψο πςειφηεξεο ηερληθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγ

θξηζε κε ηηο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Οη Walters et al. (2001) δηεμήγαλ κειέηε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νξηζκέλνη αγξφηεο είλαη πην πξφζπκνη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο πξν

ζπάζεηεο ηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο απφ νξηζκέλνπο άιινπο, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα ηζηνξ

ηθά γεγνλφηα κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ πξνζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Yilmaz et al. (2010) δηαπηζηψζεθε φηη νη πην ζεκαληηθνί παξ

άγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ είλαη θπξίσο, ε γεσγξαθηθή ζέζε, η

ν κέγεζνο ηνπ ηνπηθνχ ρσξηνχ, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο, ην είδνο ηεο ρξήζεο γεο, ν ελε

ξγφο πιεζπζκφο, ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη νηθνηλσληθέο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο. 

Σέινο, νη ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ επίζεο λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκη

θά νθέιε, δεκηνπξγψληαο κηα αγνξά πνπ κπνξεί λα αγθαιηάζεη ηα πξντφληα απηψλ ησλ θ

αιιηεξγεηψλ θαη λα ηα πξνσζήζεη ζηνρεπφκελα θαη κε θαηάιιειν ηξφπν. Σα νθέιε απφ η

ελ θαιιηέξγεηα ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ δελ απνιακβάλνπλ κφλν νη εκπιεθφκελνη αγ



 

 [8] 

 

ξφηεο, αιιά θαη νη θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη. Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε εί

λαη φηη ππάξρεη έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ φζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηζπκίαο ησ

λ αγξνηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ζ πθηζηάκελε έξεπλα εζηηάδ

εηαη θπξίσο ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξ

γεηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ βάιηνπ πεξρνγείαο

. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο η

σλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζην βάιην πεξρνγείαο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο.   

ηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο νη επηθξαηέζηεξεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο αθνξνχλ 

ζε ειαηψλεο πηζηνπνηεκέλεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, ζηαθίδεο, ακπειψλεο γηα παξαγσγή θξα

ζηνχ, μεξά κε κεηαπνηεκελα ζχθα θαη δακάζθελα, ινηπά ζηηεξά, δσνηξνθέο, θεπεπηηθά, 

θεπεπηηθά ππφ θάιπςε θαη θεπεπηηθά (επίζπνξε). ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη

 ην πιήζνο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ αγξνηεκαρίσλ θαζψο θαη ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ θα

ιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο.  

Πίλαθαο 1.1. Δπηθξαηέζηεξεο Αγξνηηθέο Καιιηέξγεηεο. Πεγή: GAIAPEDIA, 2012 
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Διαηψλεο πηζηνπνηεκέλεο ειαηνθα

ιιηέξγεηαο 
745 5543 2636,19 43053 201062 76085,24 

Δθηάζεηο ζε θαιε γεσξγηθή θαηάζ

ηαζε πνπ πξνζκεηξνχληαη ζηα εθη

αηηθά δηθαηψκαηα 

174 326 199,04 3590 6152 3028,34 

ηαθίδεο 182 474 211,81 2909 5996 2469,31 

Λνηπνί ακπειψλεο γηα παξαγσγή ν

ίλνπ 
176 357 126,82 3567 5169 1358,99 

Ξεξά κε κεηαπνηεκελα ζχθα θαη δ

ακάζθελα 
66 180 86,27 1270 2611 969,32 

Λνηπά ηηεξά 19 50 31,88 425 1192 783,66 

Εσνηξνθέο 19 45 43,51 266 635 496,27 

Κεπεπηηθά 73 104 58,92 568 920 442,22 

Κεπεπηηθά ππφ θάιπςε 86 168 74,29 445 830 378,82 

Κεπεπηηθά (επίζπνξε) 34 52 39,95 306 458 378,07 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC_%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BA%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC_%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BA%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AC_%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%96%CF%89%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%85%CF%80%CF%8C_%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B7)
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χλνιν 1574 7299 3508,68 56399 225025 86390,24 

 

Πέξαλ φκσο απφ ηηο ζπλήζεηο θαιιηέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή η

νπ Ννκνχ Μεζζελίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε εληαηηθά κηα λέα ελαιιαθηηθή θαιιηέ

ξγεηα ησλ ιεγφκελσλ ππεξηξνθψλ: ηνπ ηππνθανχο, ηνπ Goji Berry θαη ηεο αξψληαο. Δπηπ

ιένλ ζεκαληηθέο είλαη νη λέεο θαιιηέξγεηεο ησλ ιεγφκελσλ ειαηνχρσλ θαη ειαηνπαξαγσγη

θψλ θπηψλ (ειίαλζνο, ζφγηα, ειαηνθξάβε, αξαρίδα θ.α.). Δπηπιένλ ζεκαληηθή αχμεζε ζη

ελ παξαγσγή ζεκείσζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε παξαγσγή ξνδηάο θαζψο θαη θαξκαθ

επηηθά θπηά φπσο ιεβάληα, ρακνκήιη, βάιζακν, ξίγαλε θαη βαιεξηάλα.  

Πην θάησ ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ δχλαληαη 

λα αλαπηπρζνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αζπξνρψκαηνο. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα γί

λεη πεξηγξαθή ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο, ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ αζρνιηψλ η

νπ ελεξγνχ επαγγεικαηηθά πιεζπζκνχ, αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλ

σληθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηη

νγελνχο ηνκέα ηεο πεξηνρήο.  

ην ηξίην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία επηινγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξ

γεηψλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο γηα δηάθν

ξεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο π.ρ. απαηηήζεηο ζε ζεξκνθξαζίεο, αλνρή ζε πγξαζία

, απαηηήζεηο ζε άξδεπζε, πθηζηάκελεο εδαθηθέο ζπλζήθεο (βαξχ ρψκα, πξνβιήκαηα ζηξά

γγηζεο ή ην αληίζεην θιπ), ζξεπηηθά ζηνηρεία (pH, EC, ηθαλφηεηα αληαιιαγήο θαηηφλησλ 

θ.ι.π.).  

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξην

ρή ζχκθσλα κε αλαιχζεηο ησλ εδαθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νη νπνίεο ζπγθεληξψζεθ

αλ κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνπο παξαγσγνχο ζε αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία φιεο ηεο πεξ

ηνρήο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ έρνπλ ηεο δπλαηφηεηα ν

ξηαθά  ή θαη άξηζηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πεξηνρή γηα εθκεηάιιεπζε, ζχκθσλα κε ην

πο πεξηνξηζκνχο πνπ ηέζεθαλ. Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο παξνπζηάδεηαη κε ζεηξά πξνηεξ

αηφηεηαο ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη θαζψο θαη ε επθ

νιία δηάζεζεο ηνπο θαη ε ηηκή πνπ απνιακβάλεη απηή ηε ζηηγκή. 
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Σέινο ζην έθην θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζπνπδαη

φηεξεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ πξνηάζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα εμεγψλη

αο γηαηί επηιέρζεθαλ απηέο νη θαιιηέξγεηεο έλαληη άιισλ. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

πξνβιήκαηα θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο θαη

 αλαθέξεηαη ζην ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα λα είλαη πην εκπεξηζηαησκέλε ε έξεπλά. Σέι

νο γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή θαη ην 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1. Γεωγπαθικά όπια πεπιοσήρ μελέηηρ  

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αζπξνρψκαηνο κπνξνχκε λα πνχκε φηη βξίζθεηαη ζηηο λνηηναλα

ηνιηθέο παξπθέο θαη ελ γέλεη ζην λνηηναλαηνιηθφ φξην ηεο πεδηάδαο ηεο θάησ Μεζζελίαο

 πνπ ην βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ν πνηακφο Πάκηζνο. Οξηνζεηείηαη ζηα λφηηα απ

φ ηελ είζνδν ζηελ πφιε ηεο Καιακάηαο (λέα είζνδνο), ζηα δπηηθά απφ ηνλ πνηακφ Άξη, ζ

ηα αλαηνιηθά απφ ηνπο πξφπνδεο ηεο νξνζεηξάο ηνπ Σαπγέηνπ θαη ζηα βφξεηα απφ ηνπο ν
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ηθηζκνχο ηνπ Αληηθαιάκνπ θαη ηελ πεξηνρή ησλ ΣΔΗ Καιακάηαο. Δίλαη ηκήκα ηεο επξχηε

ξεο πεξηνρήο ηεο ιεθάλεο ηεο θάησ Μεζζελίαο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ Μεζζεληαθφ θφιπν. 

  

Ζ ηνπηθή Κνηλφηεηα Αζπξνρψκαηνο (Υάξηεο 1.1) είλαη αγξνηηθή πεδηλή πεξηνρή θαη απν

ηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Αζπξφρσκα, Αθνβίηηθα, Καιάκη, Καηζίθνβν. Οη νηθηζκνί Α

ζπξφρσκα-Αθνβίηηθα αλαπηχζζνληαη εθαηέξσζελ ηνπ Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ Μεγαιφ

πνιεο–Καιακάηαο θαη ηεο ηδεξνδξνκηθήο Γξακκήο, απφ ην χςνο ηνπ Καιακίνπ κέρξη η

ελ πεξηνρή ηνπ Μπνπξληά θαη ηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο (παιηά θαη λέα), κε πιήζνο παξαγσ

γηθψλ θαη εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε πιεζψξα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ εθαηέξσζελ η

σλ αμφλσλ. Οη νηθηζκνί Καιάκη θαη Καηζίθνβν ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην Δζληθφ Οδηθ

φ Γίθηπν. Οη νηθηζκνί ζπλδένληαη, επίζεο, κε ην ζχκπιεγκα ησλ Λαηίθσλ. Ο πιεζπζκφο η

νπ αλέξρεηαη ζήκεξα ζηνπο 1490 θαηνίθνπο.  

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε κνξθνινγία κηαο πεξηνρήο, είλαη νη εμσγελεί

ο θαη ελδνγελείο δηεξγαζίεο. Οη ελδνγελείο δηεξγαζίεο αθνξνχλ ζηε ιηζνινγία θαη ηεθηνλη

θή, ελψ νη εμσγελείο ζην θιίκα θαη ηε δξάζε ηνπ λεξνχ. Έηζη, ην ζεκεξηλφ αλάγιπθν κηα

ο πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο, ηελ ηεθηνληθή, ηε ιηζνινγηθή ζχζηαζ

ε θαη ην θιίκα. 

Όζνλ αθνξά ηε πεξηνρή κειέηεο, ε ηεθηνληθή είλαη απηή πνπ θαίλεηαη λα δηαδξακάηηζε η

νλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ην λε

ξφ, ζηελ ελέξγεηα ηνπ νπνίνπ νθείινληαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη εμσγελείο δηεξγαζί

εο ηεο απνζάζξσζεο, ηεο δηάβξσζεο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο απφζεζεο. Οη δηεξγαζίεο απ

ηέο ηείλνπλ λα ηαπεηλψζνπλ ην ρεξζαίν νξεηλφ θαη εκηνξεηλφ αλάγιπθν, θχξηνο παξάγνλη

αο δεκηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ είλαη νη ελδνγελείο δπλάκεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο γηα ηελ 

πεξηνρή ζα κηιήζνπκε ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 
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Υάπηηρ 1.1:  Ζ ηνπηθή θνηλφηεηα Αζπξνρψκαηνο. Πεγή: Google Earth 

2.2. Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά  

Πην θάησ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ γηα ηηο 

απνγξαθέο 2001 θαη 2011, ζην Γήκν Καιακάηαο, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μεζζελίαο, Πε

ξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δπεηδή ε ΔΛΣΑΣ, κέρξη θαη ηνλ Ν

νέκβξην ηνπ 2012 είρε δεκνζηεχζεη πξνζσξηλά απνηειέζκαηα κφλν γηα κεξηθά απφ ηα πι

εζπζκηαθά δεδνκέλα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, νη πεξηζζφηεξ

εο ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο έρνπλ γίλεη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ν κφληκνο πι

εζπζκφο ηνπ Γ. Καιακάηαο αλέξρεηαη ζε 69.849 θαηνίθνπο. 

Πίνακαρ 2.1 : Μεηαβνιή Μφληκνπ πιεζπζκνχ 2001-2011, (ΔΛΣΑΣ 2001, 2011) 

 2001  2011  Μεηαβολή % 

Γήμορ Καλαμάηαρ *70.006 69.849  -0,22 

Π.Δ. Μεζζηνίαρ 166.566  159.954 -3,97 

Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 597.622 577.903 -2,30 

ύνολο Υώπαρ 10.934.097  10.816.286 -1,08 

Μφληκνο πιεζπζκφο : ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα. 
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*πεξηιακβάλεηαη ν κφληκνο πιεζπζκφο (2001) γηα ηνπο πξψελ Γήκνπο Καιακάηαο, Άξην

ο, Αξθαξψλ & Θνπξίαο 

 

Ο Μφληκνο Πιεζπζκφο ηνπ Γ. Καιακάηαο ζε ζχγθξηζε κε ην 2001 παξνπζηάδεη κείσζε (

-0,22%). Δπίζεο κείσζε παξνπζηάδεη ηφζν ζηελ Π.Δ. Μεζζελίαο (3,97%) φζν θαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (2,30%) αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο (1,08%). 

Πίλαθαο 2.2. Μεηαβνιή Νφκηκνπ πιεζπζκνχ 2001-2011 (ΔΛ.ΣΑΣ 2001, 2011) 

 2001  2011 Μεηαβνιή % 

Γήκνο Καιακάηαο *66.677 66.359 -0,48 

Π.Δ. Μεζζελίαο 192.849 175.587 -8,95 

*πεξηιακβάλεηαη ν κφληκνο πιεζπζκφο (2001) γηα ηνπο πξψελ Γήκνπο Καιακάηαο,  Άξη

νο, Αξθαξψλ & Θνπξίαο. Νφκηκνο πιεζπζκφο: ν αξηζκφο ησλ δεκνηψλ κε Διιεληθή ππε

θνφηεηα 

Εξέλιξη πληθςσμιακών σαπακτηπιστικών 

Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληεθνληαεηίαο αθνινπζεί ηηο 

γεληθέο ηάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη γηα νιφθιεξε ηε ρψξα. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, ν

 πιεζπζκφο ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ κεηψλεηαη δξακαηηθά, ελψ αληίζεηα απμάλεηαη ε ζεκα

ζία ησλ παξαιηαθψλ νηθηζκψλ ή ησλ νηθηζκψλ ηεο ελδνρψξαο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ Κα

ιακάηα θαη ζηαδηαθά ελζσκαηψλνληαη ζηελ πφιε, απνηειψληαο πξνάζηηά ηεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πιεζπζκηαθή κεηαβνιή ηνπ Γήκνπ 

Καιακάηαο αλά Σ.Γ. ζε ζχγθξηζε κε ηε κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ, ηεο Πεξηθ

έξεηαο θαη ηεο ρψξαο. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ν Γήκνο Καιακάηαο θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληεθνληαεηίαο 

παξνπζηάδεη αχμεζε πιεζπζκνχ (26,1%). Δπηπιένλ ζεκαληηθή κεηαβνιή παξαηεξείηαη θ

αη γηα ηηο ππφ κειέηε πεξηνρέο ηνπ Αζπξνρψκαηνο (19,6%) θαη πεξρνγείαο (9,9%). Αμην

ζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί ε κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο Σ.

Γ. Μηθξάο Μαληίλεηαο θαη Σ.Γ. Βέξγαο κε κεηαβνιέο ζηελ πεληεθνληαεηίαο 232.40% θαη

 210.30%, αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 2.3. Γ.Δ. Καιακάηαο - Δμέιημε Πιεζπζκνχ, Μεηαβνιή αλά Σ.Κ. 1961-2001 

 Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Μεηαβνιή Πιεζπζκνχ (%) 

 1961 1971 1981 1991 2001 61-71 71-81 81-91 91-01 61-11 

Σ.Γ.Καιακάηαο  38.714 39.462 42.075 44 49.550 1.90% 6.60% 4.60% 12.60% 28.00% 

Σ.Γ.Αιαγνλίαο  859 541 406 410 360 -37.00% -25.00% 1.00% -12.20% -58.10% 

Σ.Γ.Αληηθαιάκνπ  323 285 281 345 541 -11.80% -1.40% 22.80% 56.80% 67.50% 

Σ.Γ.Αξηεκηζίαο  512 291 240 339 310 -43.20% -17.50% 41.30% -8.60% -39.50% 

Σ.Γ.Αζπξνρψκαηνο
  

1.029 940 1.160 1.240 1.231 -8.60% 23.40% 6.90% -0.70% 19.60% 

Σ.Γ.Βέξγαο  
680 896 1.060 1.271 2.110 31.80% 18.30% 19.90% 66.00% 

210.30

% 

Σ.Γ.Διαηνρσξίνπ  696 562 488 352 385 -19.30% -13.20% -27.90% 9.40% -44.70% 

Σ.Γ.Καξβειίνπ  297 246 211 180 180 -17.20% -14.20% -14.70% 0.00% -39.40% 

Σ.Γ.Λαδά  292 218 192 231 223 -25.30% -11.90% 20.30% -3.50% -23.60% 

Σ.Γ.Λαηίθσλ  659 566 554 758 926 -14.10% -2.10% 36.80% 22.20% 40.50% 

Σ.Γ.Μηθξάο Μαληίλ

εηαο  
207 212 301 606 688 2.40% 42.00% 

101.30

% 
13.50% 

232.40

% 

Σ.Γ.Νεδνχζεο  408 229 180 206 158 -43.90% -21.40% 14.40% -23.30% -61.30% 

Σ.Γ.Πεγψλ  239 142 115 149 103 -40.60% -19.00% 29.60% -30.90% -56.90% 

Σ.Γ.πεξρνγείαο  778  621 627 554 855 -20.20% 1.00% -11.60% 54.30% 9.90% 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜ

ΑΣΑ  
45.693 45.211 47.890 50.641 57.620 -1.10% 5.90% 5.70% 13.80% 26.10% 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝ

ΗΑ  
211.970 173.077 159.818 166.790 176.876 -18.30% -7.70% 4.40% 6.00% -16.60% 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛ

ΟΠΟΝΝΖΟΤ 
668.323 581.997 577.030 607.428 638.942 -12.90% -0.90% 5.30% 5.20% -4.40% 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 8.388.553  8.768.641 9.740.417  10.259.900  10.964.020  4.50% 11.10% 5.30% 6.90% 30.70% 

Πεγή: ΔΤΔ, Απνγξαθέο Πιεζπζκνχ 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 
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2.3. Οικονομικά Δνεπγόρ Πληθςζμόρ – Ανεπγία 

ηνλ πίλαθα 2.4. παξνπζηάδεηαη ν νηθνλνκηθά ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο ζηνπο η

ξηο ηνκείο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία π

νπ παξαηίζεληαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζηελ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ζηη

ο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο θαζψο θαη ζηνπο δήκνπο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεη

αο Μεζζελίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε ηνπο.  

Πίλαθαο 2.4. Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο, απαζρνινχκελνη θαηά ην

κέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη (Απνγξαθή 2011) 

Πεπιγπαθή ύνολο 

Οικονομικά ενεπγοί 

Ο
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ά
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η
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Α
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Π
πω

ηο
γε

νή
ρ 
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Γ
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πο

γε
νή

ρ 
Σ

ομ
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ρ 

Σ
πι
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γε

νή
ρ 
Σ

ομ
έα
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ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 10 816 286 4 586 636 3 727 633 372 209 654 377 2 701 047 859 003 6 229 650 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 577 903 233 986 196 761 50 439 33 740 112 582 37 225 343 917 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΑΡΚΑΓΗΑ 86 685 33 328 28 236 5 070 6 255 16 911 5 092 53 357 

ΑΡΓΟΛΗΓΑ 97 044 40 716 34 165 8 223 5 784 20 158 6 551 56 328 

ΚΟΡΗΝΘΗΑ 145 082 59 872 49 454 10 520 9 395 29 539 10 418 85 210 

ΛΑΚΧΝΗΑ 89 138 35 723 31 014 12 090 3 951 14 973 4 709 53 415 

ΜΔΖΝΗΑ 159 954 64 347 53 892 14 536 8 355 31 001 10 455 95 607 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 69 849 29 749 23 967 1 746 4 280 17 941 5 782 40 100 

ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ 6 945 2 439 2 160 742 371 1 047 279 4 506 

ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ 23 482 8 397 7 050 2 762 932 3 356 1 347 15 085 

ΓΖΜΟ ΟΗΥΑΛΗΑ 11 228 3 632 2 996 991 524 1 481 636 7 596 

ΓΖΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 21 077 7 925 6 981 3 140 925 2 916 944 13 152 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΦΤΛΗΑ 27 373 12 205 10 738 5 155 1 323 4 260 1 467 15 168 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2.4 παξαηεξείηαη φηη απφ ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ηφζ

ν ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ φζν θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ην κεγαιχηεξν π

νζνζηφ θαηαλέκεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Σν ίδην θαηλφκελν παξαη

εξείηαη θαη γηα ηνπο δήκνπο Καιακάηαο, Γπηηθήο Μάλεο, Μεζζήλεο θαη Οηραιίαο ελψ ζη

νπο Γήκνπο Πχινπ –Νέζηνξνο θαη Σξηθπιίαο είλαη κεγαιχηεξα ηα πνζνζηά ησλ απαζρνι

νπκέλσλ ζηνλ Πξσηνγελή Σνκέα.   



 

 [17] 

 

ηνλ πίλαθα 2.5 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ θαηά ηνκέα Πξσηνγελή, Γεπηεξνγελή, Σξηηνγελή θαη ηνλ κε ελεξγφ πιεζπζκ

φ αλά Γεκνηηθή –Σνπηθή θνηλφηεηα γηα ην έηνο 2001. Γελ κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζηα ζ

ηαηηζηηθά ζηνηρεία απνγξαθήο 2011 θαζφζνλ δελ έρεη ηειεηψζεη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρ

είσλ. 

Πίνακαρ 2.5. Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο , απαζρνινχκελνη θαηά η

νκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη αλά Γ.Γ. (απνγξαθή 2001) 

 

Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο   ε λ ε ξ γ ν ί 

Οηθνλνκηθψ

ο κε ελεξγνί  

                      
χλνιν       

  

Απαζρνινχκελνη     
Α λ ε ξ γ ν η

  

χλνιν 
Πξσηνγελή

ο Σνκέαο        

   

Γεπηεξνξνγελή

ο Σνκέαο        

Σξηηνγελή

ο Σνκέαο    

     

Γε δήισζαλ

  
χλνιν        

        

 ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 4 614 499 4 102 089 591 669 892 187 2 401 168 217 065 512 410 5 245 094 
ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ

     66 733 59 663 20 853 9 438 27 254 2 118 7 070 84 445 
ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ

      24 938 21 878 1 630 4 605 14 594 1 049 3 060 29 739 
Γ.Γ.Καιακάηαο                          

                                                              

                    22 051 19 322 1 033 4 036 13 293 960 2 729 26 125 
Γ.Γ.Αιαγνλίαο                             

                                                              

                 101 90 49 12 25 4 11 175 
Γ.Γ.Αληηθαιάκνπ                      

                                                              

                      163 159 37 35 85 2 4 184 
Γ.Γ.Αξηεκηζίαο                            

                                                              

                 48 40 11 7 20 2 8 106 
Γ.Γ.Αζπξνρψκαηνο                 

                                                              

                          528 481 138 112 220 11 47 616 
Γ.Γ.Βέξγαο                                    

                                                              

             752 662 79 181 369 33 90 885 
Γ.Γ.Διαηνρσξίνπ                        

                                                              

                    138 125 63 21 39 2 13 178 
Γ.Γ.Καξβειίνπ                            

                                                              

                  56 41 15 6 19 1 15 100 
Γ.Γ.Λαδά                                        

                                                              

           72 68 22 11 34 1 4 110 
Γ.Γ.Λαηίθσλ                                  

                                                              

              388 309 37 89 164 19 79 424 
Γ.Γ.Μηθξάο Μαληηλείαο         

                                                              

                             274 259 35 35 182 7 15 359 
Γ.Γ.Νεδνχζεο                              

                                                              

                 27 24 13 4 7 0 3 37 
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Γ.Γ.Πεγψλ                                    

                                                              

              13 11 0 2 8 1 2 67 
Γ.Γ.πεξρνγείαο                         

                                                              

                   327 287 98 54 129 6 40 373 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 2.5 ζηε Γ.Δ. Καιακάηαο ππεξηζρχνπλ νη απαζ

ρνινχκελνη ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα θαη θαηαιακβάλνπλ ην 66,71 ησλ ζπλνιηθψλ απαζρνι

νχκελσλ ελψ αθνινπζεί ν Γεπηεξνγελήο κε 21,05% θαη ν Πξσηνγελήο κε 7,45%. Δμάγνλ

ηαη επίζεο ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

 Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ θάζε Σνπηθή – Γεκνηηθή θνηλφηεηα αλά 

ηνκέα (Πξσηνγελή, Γεπηεξνγελή, Σξηηνγελή) εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

αζηηθνπνηεκέλε είλαη απηή. 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ Πξσηνγελή ηνκέα ζπλαληάηαη 

ζηελ Σ.Κ. Διαηνρσξίνπ θαη αθνινπζνχλ νη Σ.Κ. Αιαγνλίαο, Νέδνπζαο, 

πεξρνγείαο, Αζπξνρψκαηνο κε ηειεπηαία ηε Γ.Κ. Καιακάηαο. 

 Αληίζηξνθε πνξεία αθνινπζείηαη ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα, φπνπ ε Γ.Κ. Καιακάηαο 

έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή κε πνζνζηφ 70% πεξίπνπ.  

 Ο Γεπηεξνγελήο ηνκέαο αθνινπζεί ζηα δηάθνξα Γεκνηηθά – Σνπηθά δηακεξίζκαηα 

πεξίπνπ ην πνζνζηφ ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηεο Γ.Δ. Καιακάηαο. 

 Ζ αλαινγία ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθά 

ελεξγφ είλαη 1,19. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζήκεξα πνπ ζπξξηθλψλεηαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη απαξαίηε

ηε ε δηαθχιαμε ηεο γεσξγηθήο γεο ζηε Γ.Δ. Καιακάηαο ηφζν γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο φ

ζν θαη πεξηβαιινληνινγηθνχο. 

2.3.1. Ππωηογενήρ Σομέαρ 

ην επίπεδν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, επηβεβαηψλεηαη ε αλνδηθή πνξεία ηεο Πεξηθε

ξεηαθήο Δλφηεηαο Μεζζελίαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ην 2008 ην 25,1% ηνπ δπλακηθν

χ ηνπ ηνκέα (Γηάγξακκα 2.1.).  
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Γιάγπαμμα 2.1. Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΠΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηελ απα

ζρφιεζε ηνπ Πξσηνγελνχο ηνκέα – 2000 – 2008. Πεγή: Eurostat 2011 – General and Re

gional Statistics 

Διάπθπωση και σαπακτηπιστικά γεωπγίαρ – κτηνοτπουίαρ 

ην επίπεδν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζηε ΠΔ Με

ζζελίαο ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γεσξγηθψλ – θηελνηξνθηθψλ εθκεηαι

ιεχζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (πνζνζηφ 29,2%) θαη αθνινπζεί ε ΠΔ Λαθσλίαο (πνζνζηφ 22,

3%). Αληίζεηα, ζηε ΠΔ Αξθαδίαο ζπγθεληξψλεηαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο εθκεηαιιεχζεσ
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λ ηεο Πεξηθέξεηαο (πνζνζηφ 14,2%). Δπηπιένλ, ζηε ΠΔ Λαθσλίαο ζπγθεληξψλεηαη ην κε

γαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (πνζνζηφ 26%) θαη 

αθνινπζεί ε ΠΔ Μεζζελίαο (πνζνζηφ 24,4%). Αληίζεηα, ζηε ΠΔ Αξγνιίδαο ζπγθεληξψλ

εηαη ε κηθξφηεξε έθηαζε εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο (πνζνζηφ 15,8%). 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζηε πεξηθέξεηα επηθξαηνχλ δχν ηάζεηο ζε φηη αθνξά ηε κέζε έθηα

ζε ησλ γεσξγηθψλ – θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Αθελφο, ζηνπο Ννκνχο Λαθσλίαο 

θαη Αξθαδίαο ην κέγεζνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ είλαη ζρεηηθά πςειφ θαη πιεζη

άδεη ην Μ.Ο. ηεο ρψξαο, αθεηέξνπ ζηνπο Ννκνχο Μεζζελίαο θαη Κνξηλζίαο ην κέγεζνο η

νπ θιήξνπ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ, ρακειφηεξν θαη απφ ην Μ.Ο. ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Γιάγπαμμα 2.2 Έθηαζε (ζε ζηξέκκαηα) αλά αγξνηηθή – θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε – έ

ηνο 2007. Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. 2011 – Γηάξζξσζε Γεσξγηθψλ - Κηελνηξνθηθψλ Δθκεηαιιε

χζεσλ 2007 

ηελ θαηά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα θαηαλνκή ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, ε Μεζζελία έρεη 

ηηο πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο φπνπ θαιιηεξγνχληαη ακπέιηα θαη ζηαθηδάκπεια (21,8% ησλ α

ληίζηνηρσλ θαιιηεξγεηψλ). Δπίζεο ε Μεζζελία θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηηο δελδξψδεηο 

θαιιηέξγεηεο (28,4% ησλ αληίζηνηρσλ θαιιηεξγεηψλ). 

Πίλαθαο 2.6 Καηαλνκή Γεσξγηθψλ Δθηάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέ

ξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζε βαζηθέο ρξήζεηο (ζε ρηι. ζηξέκκαηα) – έηνο 2005 
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χλνιν Πεξηθ

έξεηαο Πεινπν

λλήζνπ 

Αξγνιίδα 
Αξθαδί

α 

Κνξηλζί

α 

Λαθσλί

α 

Μεζζελί

α 

Δηήζηεο θαιι

ηέξγεηεο 

501 90 186 132 37 56 

100% 17.96% 37.13% 26.35% 7.39% 11.18% 

Ακπέιηα θαη 

ζηαθηδάκπει

α 

243 9 15 162 5 53 

100% 3.70% 6.17% 66.67% 2.06% 21.81% 

Γελδξψδεηο θ

αιιηέξγεηεο 

2 518 442 239 298 824 716 

100% 17.55% 9.49% 11.83% 32.72% 28.44% 

Λνηπέο εθηάζ

εηο 

761% 100 302 126 101 132 

100% 13.14% 39.68% 16.56% 13.27% 17.35% 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. 2011 – Γηάξζξσζε Γεσξγηθψλ-Κηελνηξνθηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ 2005 

ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο ζε ηφλνπο, κε βάζε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.

ΣΑΣ. (2009), δηαθξίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξαγσγήο δελδξνθνκηθψλ πξντφλησλ (

π.ρ. πνξηνθάιηα, βεξίθνθα), ακπεινπξγηθψλ πξντφλησλ θαη θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Α

λαιπηηθά ζηνηρεία παξαγσγήο ησλ θπξηφηεξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο πα

ξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 2.7 Παξαγσγή θχξησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (έη

νο 2009) 

Καηεγνξία Πξντφλη

νο /Πξντφλ 

Παξαγσγή Πει

νπνλλήζνπ (ζε η

φλνπο) 

Πνζνζηφ ζ

ην ζχλνιν η

εο Διιάδαο 

πκκεηνρή ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αξγνιίδα  
Αξθαδία
  

Κνξηλζία
  Λαθσλία  Μεζζελία 

Αροηραίες καλλιέργειες 

Βξψκε  11.42 13,1% 14,0% 53,2% 15,8% 7,8% 9,2% 

πγθαιηεξγνχκελν 

θαιακπφθη 553 8,6% 0,0% 44,3% 16,3% 13,4% 26,0% 

Βρώζιμα Όζπρια 

Λαζνχξηα  49 14,3% 0,0% 2,0% 98,0% 0,0% 0,0% 

Κνπθηά  204 7,4% 10,8% 49,0% 28,9% 2,0% 9,3% 

Βηνκεραληθά Φπηά       

Αξαρίδα (Φπζηίθη Α

ξάπηθν)  950 56,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 98,0% 

Κηηνοηροθικά Φσηά 

Κηελνηξνθηθνί θαξ

πνί  1.481 5,9% 7,4% 51,0% 35,3% 2,3% 4,1% 

Πεπονοειδή και Παηάηες 

Καξπνχδηα θαη πεπφ

ληα  82.055 10,4% 8,1% 1,9% 2,4% 12,0% 75,6% 

Παηάηεο 117.959 12,7% 3,3% 45,7% 6,0% 6,9% 38,2% 

Κηπεσηικές καλλιέργειες 
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Κνπλνππίδηα - ιάρα

λα  36.778 15,1% 47,1% 23,7% 9,9% 7,3% 12,0% 

Σνκάηεο λσπήο ρξή

ζεο  89.031 13,4% 15,0% 13,0% 13,0% 30,4% 28,6% 

Κξεκκχδηα μεξά  17.372 9,1% 1,8% 2,9% 1,3% 88,8% 5,2% 

Μπάκηεο  1.238 9,0% 38,9% 3,2% 4,1% 19,5% 34,3% 

Μειηηδάλεο  16.486 24,5% 31,0% 25,4% 3,8% 24,2% 15,6% 

Φαζνιάθηα ρισξά 8.693 12,7% 20,1% 12,1% 22,4% 7,5% 37,9% 

Κνινθπζάθηα  14.779 17,8% 36,8% 12,1% 16,0% 5,9% 29,1% 

Άιια ιαραλνθνκηθ

ά είδε  81.307 13,7% 53,2% 13,7% 9,1% 9,2% 14,7% 

Αμπελοσργικά Προϊόνηα 

Μνχζηνο  55,680 15,4% 12,0% 18,3% 35,8% 9,2% 24,6% 

Δπηηξαπέδηα ζηαθχι

ηα  75.815 37,1% 1,3% 0,3% 97,7% 0,2% 0,5% 

Κνξηλζηαθή ηαθίδ

α  16.255 44,0% 0,1% 0,0% 46,9% 0,0% 53,0% 

ηαθίδα ζνπιηαλίλ

α 2.378 17,0% 0,1% 0,0% 98,7% 0,0% 1,3% 

Γενδροκομικά Προϊόνηα 

Λεκφληα  13.444 17,9% 10,0% 4,9% 45,0% 20,2% 19,9% 

Πνξηνθάιηα  653.535 68,3% 62,3% 0,3% 0,8% 35,3% 1,3% 

Μαληαξίληα  43.76 33,8% 67,1% 4,9% 2,0% 23,1% 2,9% 

Αριάδηα 7.654 10,4% 13,7% 51,3% 19,3% 5,4% 10,3% 

Μήια  16.805 6,5% 0,2% 87,1% 9,4% 1,4% 2,0% 

Βεξίθνθα  39.797 63,9% 63,0% 0,5% 35,4% 0,2% 0,9% 

Καξχδηα  2.698 12,2% 5,8% 49,3% 13,2% 14,7% 16,9% 

Δπηηξαπέδηεο ειηέο  23.727 8,1% 1,6% 22,3% 0,2% 39,1% 36,8% 

Διηέο ειαηνπνίεζεο 587.107 29,5% 4,1% 6,2% 7,8% 17,2% 64,8% 

Διαηφιαδν 2007/20

08  71.996 23,6% 11,9% 4,9% 11,6% 23,9% 47,8% 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπκβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα η

εο ρψξαο ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο γεσξγηθήο. Ζ αμία ηεο δσηθήο παξαγσγήο ηεο Πεξη

θέξεηαο ην 2007 ηε θαηαηάζζεη ζηελ φγδνε ζέζε κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, δη

αηεξψληαο ην 7,3% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγεηαη ζ

ηελ Διιάδα. Παξά ηαχηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε Πεξηθέξεηα είλαη ε ηξί

ηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο Πεξηθέξεηα απγψλ.  

ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο ζε ηφλνπο, ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. (

2009) γηα ηε Πεξηθέξεηα παξάγεηαη παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα δηαθξίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξαγσγήο κειηνχ, απγψλ θαη ςα

ξηψλ εζσηεξηθψλ πδάησλ.  
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Πίλαθαο 2.8 Παξαγσγή θχξησλ δσηθψλ πξντφλησλ ζηε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ (έηνο 

2009) 

Καηηγοπία 

Πποϊόνηορ/ 

Πποϊόν 

Παπαγωγή 

Πελοποννήζ

ος (ζε ηόνος

ρ) 

Ποζοζη

ό ζηο ζ

ύνολο η

ηρ Δλλ

άδαρ 

ςμμεηοσή ζηο ζύνολο ηηρ παπαγωγήρ ηηρ Πεπιθέ

πειαρ 

Απγολίδ

α 

Απκαδί

α 

Κοπινθί

α 

Λακωνί

α 

Μεζζηνί

α 

Κηηνοηποθι

κά πποϊόνηα 
 

Γάια 120.792 6,0% 22,7% 22,4% 13,7% 26,2% 15,0% 

Κξέαο (δψσλ

 θαη πνπιεξηθ

ψλ) 

29.060 6,8% 17,9% 25,2% 21,1% 19,3% 16,5% 

Σπξί καιαθφ 9.975 8,7% 20,3% 15,0% 16,6% 20,3% 27,8% 

Βνχηπξν λσπ

φ 
92 6,0% 23,9% 39,1% 13,0% 12,0% 12,0% 

Βνχηπξν ζθι

εξφ 
49 9,4% 36,7% 30,6% 18,4% 8,2% 6,1% 

Μαιιηά πξνβ

άησλ 
557 6,6% 26,8% 28,9% 18,9% 9,3% 16,2% 

Μέιη 2.689 16,3% 15,8% 38,2% 8,7% 19,8% 17,6% 

Απγά (ρηι. ηε

κ.) 
220.326 11,4% 14,0% 11,7% 61,6% 6,4% 6,2% 

Φάξηα εζση. 

Τδάησλ 
4.293 14,7% 84,6% 11,6% 0,0% 0,3% 3,5% 

 

2.3.2 Γεςηεπογενήρ Σομέαρ 

ην επίπεδν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, επηβεβαηψλεηαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηε

ο απαζρφιεζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μεζζελίαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ην 20

08 ην 29,5% ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα. Δμαηξεηηθά δπλακηθφο δηαρξνληθά παξακέλεη ν ην

κέαο ζηε ΠΔ Κνξηλζίαο παξά ηε πηψζε πνπ παξνπζηάδεηαη κεηά ην 2001. Αληηζέησο, ζε

καληηθή δηαθαίλεηαη ε απνδπλάκσζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ηνκέα ζηε ΠΔ Αξθαδίαο (απ

φ 24,6% ην 2000 ζην 17,2% ην 2008). 
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Γιάγπαμμα 2.3 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΠΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηελ απα

ζρφιεζε ηνπ Γεπηεξνγελνχο ηνκέα – 2000 – 2008. Πεγή: Eurostat 2011 – General and R

egional Statistics 

ην επίπεδν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, δελ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζ

ηελ παξαγφκελε Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία. Δμαίξεζε απνηειεί ε ΠΔ Κνξηλζίαο, ζ

ηελ νπνία εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο κεηαπηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΠΔ Κνξηλζίαο δη

αηεξεί ηελ ζαθή ηζρπξή ηεο ζέζε, ελψ νη ππφινηπεο ΠΔ, βξίζθνληαη ζε ζαθψο ρακειφηε

ξν επίπεδν. Οη ΠΔ Αξθαδίαο θαη Μεζζελίαο, βειηηψλνπλ ηε ζέζε ηνπο, ελψ αληίζεηα νη 

ΠΔ Αξγνιίδαο θαη Λαθσλίαο δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο. 
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Γιάγπαμμα 2.4. Δμέιημε Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Γεπηεξνγελνχο ηνκέα ησλ 

ΠΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (ζε εθαηνκκχξηα €) 2000 – 2008. Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. 

2011- Πεξηθεξεηαθνί Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 

2.3.3 Σπιηογενήρ Σομέαρ 

ην επίπεδν ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, επηβεβαηψλεηαη ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ηεο α

παζρφιεζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μεζζελίαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ην 2008 

ην 29,8% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα. Τςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο δηαηεξεί ν

 ηνκέαο ζηε ΠΔ Κνξηλζίαο παξά ηε πηψζε πνπ παξνπζηάδεηαη κεηά ην 2001. Αληηζέησο, 

ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο δηαηεξεί ν ηνκέαο ζηε ΠΔ Λαθσλίαο θαη ηε ΠΔ Αξθαδίαο

. 
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Γιάγπαμμα 2.5 Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΠΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζηελ απα

ζρφιεζε ηνπ Σξηηνγελνχο ηνκέα 2000 – 2008. Πεγή: Eurostat 2011 – General and Regio

nal Statistics 
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2.4. Κλιμαηολογικά ζηοισεία ηηρ πεπιοσήρ έπεςναρ  

Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη κεζνγεηαθφ κε ήπηεο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκψλα θαη πςειέο η

ν ζέξνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κία ηάζε αχμεζεο ησλ βξνρνπηψζεσλ θάηη η

ν νπνίν ελζαξξχλεη ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ή ηηο θαζηζηά παξαγσγηθέο. Σα ζηνηρεία η

νπ Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ Καιακάηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζεσξνχληαη αληηπξνζσ

πεπηηθά εμαηηίαο ηεο κηθξήο απφζηαζεο (πεξίπνπ 7,5 Km απφ ηελ πεξηνρή Αζπξνρψκαην

ο) αιιά θαη ηνπ πςνκέηξνπ πνπ βξίζθεηαη ν ζηαζκφο (πεξί ηα 8 m). Σα δεδνκέλα πάξζεθ

αλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1956 έσο 1997 θαη ηφζν ηα βξνρνκεηξηθά φζν θαη ηα 

ζεξκνθξαζηαθά δεδνκέλα, απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.9. ‟ απηφλ απεηθνλίδνληαη ην κ

έζν χςνο βξνρήο ζε mm γηα ηα 31 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ, θαζψο θαη ε κέζε, κ

έγηζηε θαη ειάρηζηε ζεξκνθξαζία Aπ‟ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην κέζν χςν

ο βξνρήο γηα ηα 31 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ είλαη 780,3 mm. Βξ

νρεξφηεξνη κήλεο είλαη ν Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο ελψ ν μεξφηεξνο κήλαο απφ πιεπξά

ο βξνρήο είλαη ν Ηνχιηνο.  

Πίνακαρ 2.9: Βξνρνκεηξηθά θαη Θεξκνθξαζηαθά δεδνκέλα Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ Κ

αιακάηαο 
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ην δηάγξακκα 2.6 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ, θαηά ηηο ηέζζεξηο επνρέο ην

π έηνπο θαη φπσο είλαη αλακελφκελν κεγαιχηεξεο ηηκέο βξνρνπηψζεσλ, έρνπκε θαηά ηηο 

πεξηφδνπο ηνπ ρεηκψλα θαη θζηλνπψξνπ. 

 

 

Γιάγπαμμα 2.6.  Δπνρηαθή θαηαλνκή βξνρνπηψζεσλ 

 

ην Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.7, έρνπλ απνηππσζεί νη κέ

ζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ε κέζε κεληαία βξνρφπησζε, ζε θιίκαθα 2:1 (άμνλαο βξν

ρφπησζεο δηπιάζηνο ηνπ άμνλα ζεξκνθξαζηψλ R = 2T ). Απφ ην δηάγξακκα απηφ θαίλεηα

η φηη ε μεξή πεξίνδνο (ε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία νη θακπχιεο ζεξκ

νθξαζίαο θαη βξνρφπησζεο ηέκλνληαη) έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ 5 κελψλ (απφ αξρέο Μαΐνπ 

έσο ηέιε επηεκβξίνπ). Σν δηάζηεκα φπνπ R < 2T νλνκάδεηαη μεξνζεξκηθή πεξίνδνο θαη

 ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Gaussen ηα θπηά ππνθέξνπλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή.  
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Γιάγπαμμα 2.7 Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηαζκνχ Καιακάηαο 

Μηα γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ Οκβξνζεξκηθνχ δηαγξάκκαηνο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.8  

θαη απνηππψλεη πέξαλ ησλ κέζσλ κεληαίσλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηεο κέζεο κεληαίαο βξνρφ

πησζεο θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο κέζεο ειάρηζηεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο θαη κέζεο κέγη

ζηεο κεληαίαο Θεξκνθξαζίαο.  
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Γιάγπαμμα 2.8. Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηαζκνχ Καιακάηαο 

Όζνλ αθνξά ην βηνθιίκα, σο βηνθιίκα κηαο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη ε βηνινγηθή έθθξα

ζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο ηνπ θιίκαηφο ηεο κέζσ ηεο θπζηθήο ηεο βιάζηεζεο. Ζ 

δηεξεχλεζε ηνπ βηνθιίκαηνο βαζίδεηαη ζε κηα ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θιίκαηνο θαη ε

λδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ηνπο βηνιφγνπο θαη γεληθφηεξα ηνπο αζρνινχκελνπο κε εθαξκνζκ

έλεο βηνινγηθέο επηζηήκεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βηνθιίκαηνο κηαο πεξηνρήο αλαπηχρ

ζεθαλ δηάθνξεο κέζνδνη. Μηα απφ ηεο πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη πην θαηάιιει

εο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ είλαη θαη ε κέζνδνο Emberger-Sauvage. Με ηε κέζνδν 

απηή νξίδνληαη βηνθιηκαηηθνί φξνθνη, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηε δηαδνρή ηνπ βηνθιί

καηνο ζχκθσλα κε ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο βξνρφπησζεο, είηε θαηά χςν

ο, είηε θαηά γεσγξαθηθφ πιάηνο. Δηδηθά ε θαηά χςνο κεηαβνιή ησλ θιηκαηηθψλ απηψλ ζη

νηρείσλ εθθξάδεηαη κε ηελ θαηά χςνο δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο ή δηαθνξεηηθά ηνπο νξφθν

πο βιάζηεζεο. ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ελφο δηαγξάκκαηνο Emberger-Sauvage αληηπξνζ

σπεχεηαη ην νκβξνζεξκηθφ πειίθν Q2 γηα θάζε κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ:  

 

Όπνπ P ε εηήζηα βξνρφπησζε ζε mm, M ν κέζνο φξνο ησλ κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ 

ζεξκφηεξνπ κήλα ζε απφιπηνπο βαζκνχο (°K, T°K= 273,2+ζ °C) θαη m ν κέζνο φξνο ησ

λ ειάρηζησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα, επίζεο ζε απφιπηνπο βαζκνχο. ηελ η

εηκεκέλε ηνπ δηαγξάκκαηνο αληηπξνζσπεχεηαη ν m, ζε °C. 
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Καηαζθεπάζηεθε ινηπφλ ην δηάγξακκα Emberger-Sauvage (Γιάγπαμμα 2.9), γηα ηελ πεξ

ηνρή κε ηα δεδνκέλα απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ Καιακάηαο. 

 
  

Γιάγπαμμα 2.9. Σν θιηκαηφγξακκα Emberger – Sauvage γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

 

 

                        1000* 780,3 

Q2 = ----------------------------------- = 105,35 

        (278,9+304,3)/2 * (304,3-278,9) 
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Παξαηεξνχκε φηη ε επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο, αλήθεη ζηνλ χθπγξν θαη ήπην πξνο ζεξκφ 

βηνθιηκαηηθφ φξνθν. Ζ πεξηνρή καο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν απφ 2 έσο 40 m ην θαη ν κεη

εσξνινγηθφο ζηαζκφο ζηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 8 κέηξα. Οη πςε

ιέο βξνρνπηψζεηο δηθαηνινγνχληαη ζηελ πεξηνρή, γηαηί απηή γεηηληάδεη κε ηνλ νξεηλφ φγθ

ν ηνπ Σαυγέηνπ ζπλεπψο δηθαηνινγείηαη θαη ν χθπγξνο βηνθιηκαηηθφο φξνθνο. Ο χθπγξν

ο φξνθνο δηαθξίλεηαη ζε χθπγξν κε ρεηκψλα ζεξκφ (m>7oC), κε ρεηκψλα ήπην (3oC<m<7

oC) θαη κε ρεηκψλα ςπρξφ (0oC<m<3oC). Ο χθπγξνο φξνθνο κε ρεηκψλα ζεξκφ έρεη αληη

πξνζσπεπηηθέο δηαπιάζεηο Oleo‐Ceratonion κε θπξίαξρν είδνο Ceratonia siliqua. Ο χθπγ

ξνο φξνθνο κε ρεηκψλα ήπην έρεη θχξην βιαζηεηηθφ φξνθν απηφ ηνπ είδνπο Quercion ilics

. Ο χθπγξνο φξνθνο κε ρεηκψλα ςπρξφ πεξηιακβάλεη δηαπιάζεηο ζεξκφθηισλ ππνεπεηξσ

ηηθψλ θπιινβφισλ δξπψλ ηνπ είδνπο Quercus θαη ηνπ Ostryon‐Carpinion (Quercus cocci

fera, Capitnus orientalis). 

Μπνξνχκε κε βάζε ηα παξαπάλσ ινηπφλ λα πνχκε φηη ν βηνθιηκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο π

εξηνρήο κειέηεο είλαη κεζνκεζνγεηαθφο φπνπ δηαθξίλνληαη δχν ραξαθηήξεο.  

Ζ ζχλζεζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ επηθξαηνχλησ

λ βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. χκθσλα κε ην θπηνθνηλσληθφ ράξηε ηεο Διιάδαο θαηά Μα

πξνκκάηε 1980 θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εζληθήο απνγξαθήο ησλ δαζψλ (199

2), ζηελ πεξηνρή κειέηεο εκθαλίδνληαη νη αθφινπζεο θπζηθέο δηαπιάζεηο σο απνηέιεζκα 

ηνπ θιίκαηνο (βηνθιηκαηηθέο δηαπιάζεηο) (Υάξηεο 2.1): 

 Θεξκνκεζνγεηαθέο δηαπιάζεηο (Oleo – Ceratonion) Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

 Μεζν‐κεζνγεηαθή δηάπιαζε Αξηάο (Quercion ilicis) ηχπνο βαιθαληθφο θαη 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

 Τπνκεζνγεηαθή δηάπιαζε (Ostryo – Carpinion) 

 Οξνκεζνγεηαθή δηάπιαζε Κεθαιιεληαθήο Διάηεο (Νφηηα Διιάδα) 
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Υάπηηρ 2.1. Απφζπαζκα Υάξηε Βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  

3.1. Διζαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί κηα ζεηξά απφ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο 

πνπ δχλαληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζην Ννκφ Μεζζελίαο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλ

αη ε παξνπζίαζε νξηζκέλσλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζπλζεθψλ ζ

ηηο νπνίεο επδνθηκνχλ θαη δχλαληαη λα είλαη βηψζηκεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί πνηεο 

απφ απηέο ζα ήηαλ βηψζηκεο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο. 

Ζ εκθάληζε λέσλ θαιιηεξγεηψλ, ε ιεγφκελε «ελαιιαθηηθή», πνπ ππφζρνληαη ηθαλνπνηεηη

θέο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο, είλαη ε λέα γεσξγηθή ηάζε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ακθηζβε

ηψληαο ηελ θαιιηέξγεηα παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ έρνπλ θζάζεη ζην ηέινο ηνπ θχ

θινπ παξαγσγήο ηνπο (Γαηζηνο, 2010) . 

Ζ θαιιηέξγεηα ελαιιαθηηθψλ θξνχησλ, κε εμαίξεζε ηα ξφδηα θαη ηηο θξάνπιεο, ήηαλ ζηε

λ πξάμε ζρεδφλ άγλσζηε ζηελ Διιάδα, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πξνέξρνληαη α

πφ άιιεο πεξηνρέο, φπσο ε Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, ε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ε Α

ζία, νη νπνίεο είλαη θαη νη κεγαιχηεξνη παξαγσγνί. Σα ξφδηα θαιιηεξγήζεθαλ θπξίσο ζηε

 λφηηα Διιάδα ζηελ Πεινπφλλεζν, φπνπ θαιιηεξγείηαη κηα ηνπηθή πνηθηιία κε ηελ νλνκα

ζία "Δξκηφλε". 

Οη θξάνπιεο θαιιηεξγήζεθαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο αιιά δελ νξγαλψζεθαλ. 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ελαιιαθηηθά θξνχηα θπξίσο ι

φγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζήο ηνπο ζηα αληηνμεηδσηηθά θαη ησλ νθειψλ ηνπο γηα ηελ πγ

εία. Έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιιά άξζξα θαη επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ πξνσζνχλ ηέηνηα ν

θέιε απφ ηα θξνχηα φπσο ην ξφδη, ην θπηφ κχξηηιιν ή Blueberry, ηα goji berry, ηελ αξψ

ληα, ην ηππνθαέο, ηα βαηφκνπξα (blackberries), ηηο θξάνπιεο θαζψο θαη ηα νπσξνθφξα φ
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πσο ην αβνθάλην, ε δεζπνιηά, ε κπαλάλα, ην κάλγθν, ην γθνπάβα, ην ιίηζη, ηε ηζεξηκφγη

α, ηελ παπάγηα, ηελ θξαγθνζπθηά, ηε ρνπξκαδηά, ηε παζηθιφξα, ην ισηφ θιπ. 

Σα ελαιιαθηηθά θξνχηα έρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο θαη ρξήζεηο. Μπνξνχλ λα θαηαλαισζν

χλ θξέζθα, απνμεξακέλα θαη λα κεηαπνηεζνχλ σο καξκειάδεο, θνλζέξβεο θαη ρπκνί. ηε

 θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ηα εθρπιίζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ζηξνπηψ

λ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή πεγή αλζνθπαληλψλ, νη νπνίεο

 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αζθαιείο ρξσζηηθέο ηξνθίκσλ ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκ

σλ, δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπνηίαο. 

Οη θαηαλαισηέο κε γλψκνλα ηελ πγεία νδεγνχληαη ζηε δήηεζε πξντφλησλ πνπ ζηνρεχνπ

λ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαιχηεξεο πγείαο, ζηελ αχμεζε ηεο καθξνδσίαο θαη ζηελ πξφιεςε

 ηεο εκθάληζεο ρξφλησλ αζζελεηψλ. Σα ελαιιαθηηθά θξνχηα (AFs) πξφθεηηαη λα γίλνπλ έ

λαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ησλ ηάζεσλ πγηεηλήο δηαηξνθήο (SITRA, 2008). 

3.2. Τθιζηάμενη καηάζηαζη  

χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ έρεη δεισζεί ζηηο Δληαίεο Αηηήζεηο Δθκεηάιι

επζεο (ΤΠΑΑΣ, 2014) παξαηεξνχκε φηη ζην Ννκφ Μεζζελίαο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζ

ηξνθή πξνο ηηο λέεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξεο έθηαζεο. Οη ζεκα

ληηθφηεξεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Ννκφ Μεζζελίαο είλαη απηή

 ηεο ξνδηάο, ηεο θξαγθνζπθηάο, ηνπ ηππνθανχο, ηεο αιφεο θαη ηνπ κειηζφρνξηνπ. Ληγφηε

ξν εκθαλείο είλαη νη θαιιηέξγεηεο ηνπ αβνθάλην, ησλ βαηφκνπξσλ, ηνπ  γθνηδη κπεξη, ησλ

 δακάζθελσλ, ησλ θπδσληψλ, ησλ ισηψλ, ησλ κνπζκνπιηψλ, ηεο θάππαξεο, ηεο ινχθαο, 

ησλ καληηαξηψλ pleurotus, ηεο θαθεισηήο θαη ησλ κπαλαλψλ. ηνλ πίλαθα 3.1 παξνπζηάδ

εηαη ηα είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ε πνηθηιία, αλά Γήκνπ ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο θαη ηελ 

αληίζηνηρε έθηαζε απηψλ. ηελ  πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο φπνπ αλήθεη θαη ε πεξην

ρή ηνπ Αζπξνρψκαηνο – πεξρνγείαο έρνπκε θαηαγεγξακκέλε κία θαιιηέξγεηα κπαλαλψ

λ εθηάζεσο 0.16 ha, κία θαιιηέξγεηα βαηφκνπξσλ εθηάζεσο 0.05 ha, κία θαιιηέξγεηα βχζ

ζηλσλ εθηάζεσο 0.27 ha, κία θαιιηέξγεηα δακαζθεληψλ εθηάζεσο 0.1 ha, κία θαιιηέξγεηα

 αβνθάλην εθηάζεσο 0.02 ha, δχν θαιιηέξγεηεο κνπζκνπιηψλ εθηάζεσο 0.02 θαη 0.01 ha, 

δχν θαιιηέξγεηεο ξνδηάο 0.02 θαη 0.34 ha θαη κία θαιιηέξγεηα θξαγθνζπθηάο εθηάζεσο 0.

02 ha.  

Πίνακαρ 3.1. Καηαλνκή πθηζηάκελσλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζην Ννκφ Μεζζελίαο

. Πεγή: ΤΠΑΑΣ 2014 
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ΓΖΜΟ ΔΗΓΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΟΗΚΗΛΗΑ 
ΔΠΗΛEΞΗΜΖ 

EΚΣΑΖ (ha) 

ΓΖΜΟ ΓΑΡΓΑΛ

ΗΑΝΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΑΒΟΚΑΝΣΟ 0.7 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΑΒΟΚΑΝΣΟ 0.02 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΑΒΟΚΑΝΣΟ 0.05 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΒΑΣΟΜΟΤΡΑ 0.05 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛ

ΗΔΡΓΔΗΔ ΒΤΗ

ΝΗΔ 

ΑΣΑ 

 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 
 

 

0.27 

 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΒΤΗΝΗΔ 0.06 

ΓΖΜΟ ΑΗΠΔΗΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΓΚΟΣΕΗ ΜΠΔΡΗ 0.34 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΓΑΜΑΚΖΝΗΔ 0.1 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΓΑΜΑΚΖΝΗΔ 0.03 

ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΡ

Ο 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΓΑΜΑΚΖΝΗΔ 0.49 

ΓΖΜΟ ΑΡΗΟ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΚΤΓΧΝΗΔ 0.05 

ΓΖΜΟ ΓΑΡΓΑΛ

ΗΑΝΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΚΤΓΧΝΗΔ 0.36 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΚΤΓΧΝΗΔ 0.03 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΡ

ΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΚΤΓΧΝΗΔ 0.6 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΛΧΣΟΗ 0.03 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΡ

ΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΛΧΣΟΗ 0.58 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΜΟΤΜΟΤΛΗΔ) 0.02 

ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΡ

Ο 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 

ΜΔΠΗΛΗΔ (ΜΟΤ

ΜΟΤΛΗΔ) 0.29 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΡ

ΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 

ΝΔΑΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Κ

ΤΓΧΝΗΑ 0.38 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 

ΝΔΑΡΑ ΓΔΝΓΡΑ 

ΜΟΤΜΟΤΛΗΑ 0.01 

ΓΖΜΟ ΗΘΧΜΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 

ΝΔΑΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Ρ

ΟΓΗΑ 3 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 

ΝΔΑΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Ρ

ΟΓΗΑ 0.02 

ΓΖΜΟ ΜΔΛΗΓΑ

ΛΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 

ΝΔΑΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Ρ

ΟΓΗΑ 0.47 

ΓΖΜΟ ΑΡΗΟ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.84 
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ΓΖΜΟ ΑΡΦΑΡΧ

Ν 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.05 

ΓΖΜΟ ΑΤΛΧΝ

Α 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.4 

ΓΖΜΟ ΓΑΡΓΑΛ

ΗΑΝΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.4 

ΓΖΜΟ ΗΘΧΜΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.69 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.34 

ΓΖΜΟ ΜΔΘΧΝ

Ζ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.21 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.05 

ΓΖΜΟ ΟΗΥΑΛΗ

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔ

ΡΓΔΗΔ ΡΟΓΗΔ 

Α 

 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ 
 

 

0.38 

 

ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΦ

ΛΔΑ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.01 

ΓΖΜΟ ΠΔΣΑΛΗ

ΓΗΟΤ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 0.01 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΡ

ΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 1.93 

ΓΖΜΟ ΥΗΛΗΟΥ

ΧΡΗΧΝ 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

- ΓΔΝΓΡΧΓΔΗ ΡΟΓΗΔ 1.57 

ΓΖΜΟ ΑΝΓΑΝΗ

Α ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΟΖ 0.36 

ΓΖΜΟ ΑΤΛΧΝ

Α ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΟΖ 0.07 

ΓΖΜΟ ΘΟΤΡΗΑ

 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΟΖ 0.4 

ΓΖΜΟ ΚΤΠΑΡΗ

ΗΑ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΟΖ 0.1 

ΓΖΜΟ ΜΔΛΗΓΑ

ΛΑ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΟΖ 0.3 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΡ

ΧΝ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΛΟΖ 0.15 

ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΡ

ΧΝ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΑΡΧΝΗΑ 0.5 

ΓΖΜΟ ΑΗΠΔΗΑ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 2.35 

ΓΖΜΟ ΑΤΛΧΝ

Α ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 0.8 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΦΡ

ΑΓΧΝ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 0.6 

ΓΖΜΟ ΚΤΠΑΡΗ

ΗΑ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 0.4 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 1.3 

ΓΖΜΟ ΟΗΥΑΛΗ

Α ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 0.95 

ΓΖΜΟ ΠΤΛΟΤ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 0.03 
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ΓΖΜΟ ΥΗΛΗΟΥ

ΧΡΗΧΝ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΗΠΠΟΦΑΔ 0.93 

ΓΖΜΟ ΚΟΡΧΝ

Ζ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

ΚΑΠΠΑΡΖ - ΣΟΠΗ

ΚΟΗ ΠΛΖΘΤΜΟΗ 0.01 

ΓΖΜΟ ΘΟΤΡΗΑ

 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΛΟΤΦΑ 0.05 

ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΡ

Ο ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΛΟΤΦΑ 0.03 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΦΡ

ΑΓΧΝ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 

ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ PLEU

ROTUS 0.03 

ΓΖΜΟ ΑΒΗΑ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΜΔΛΛΗΟΥΟΡΣΟ 0.3 

ΓΖΜΟ ΑΝΓΑΝΗ

Α ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΜΔΛΛΗΟΥΟΡΣΟ 0.11 

ΓΖΜΟ ΘΟΤΡΗΑ

 ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΜΔΛΛΗΟΥΟΡΣΟ 0.02 

ΓΖΜΟ ΠΤΛΟΤ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΜΔΛΛΗΟΥΟΡΣΟ 0.25 

ΓΖΜΟ ΑΡΗΣΟ

ΜΔΝΟΤ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΑΚΔΛΧΣΖ 0.25 

ΓΖΜΟ ΑΡΦΑΡΧ

Ν ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΡΑΓΚΟΤΚΗΔ 0.1 

ΓΖΜΟ ΗΘΧΜΖ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΡΑΓΚΟΤΚΗΔ 0.7 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΡΑΓΚΟΤΚΗΔ 0.02 

ΓΖΜΟ ΚΟΡΧΝ

Ζ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΡΑΓΚΟΤΚΗΔ 0.01 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΡΑΓΚΟΤΚΗΔ 1 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑ

ΜΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΔ ΜΠΑΝΑΝΔ 0.16 

ΓΖΜΟ ΜΔΖ

ΝΖ 

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ (ΔΠΗΠΟΡΖ

) 

ΦΡΑΟΤΛΑ 0,28 

 

3.3. Πεπιγπαθή ηων ζημανηικόηεπων εναλλακηικών καλλιεπγειών 

3.3.1 Αβοκάνηο 

Ζ παξνπζία ηνπ Αβνθάλην γίλεηαη ζπλερψο κεγαιχηεξε ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη ζχ

κθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο εηδηθψλ ε δήηεζή ηνπ ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη ηα επφκελα ρξ

φληα. Ο Δπξσπαίνο θαηαλαισηήο έρεη αλαθαιχςεη ζηνλ θαξπφ ηνπ Αβνθάλην ηα ζεηηθά π

ιενλεθηήκαηα ελφο θπζηθνχ πξντφληνο θπηηθήο πξνέιεπζεο ην νπνίν κπνξεί λα ππνθαηα

ζηήζεη ην δσηθφ ιίπνο ζην θαζεκεξηλφ ηνπ δηαηηνιφγην. Ζ κεγάιε ζξεπηηθή αμία ηνπ Αβν

θάλην, ηα επεξγεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα ζην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε πςειή ηνπ πεξηεθηηθ

φηεηα ζε αθφξεζηα ιηπαξά νμέα ην θαζηζηνχλ κηα ηδαληθή ηξνθή γηα ηνπο θαηαλαισηέο π

νπ δίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή (Ληνλάθεο, 2004). 
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Πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ εδάθε γφληκα, βαζηά, κε θαιή ζηξάγγηζε θαη θαιφ αεξηζκφ, κε κ

ηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην, αξδεπφκελα κε λεξφ θαιήο πνηφηεηαο (ρακ

ειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά άιαηα, ριψξην θαη βφξην), κε ήπηεο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκψλ

α (ην δέλδξν πθίζηαηαη δεκία ζε –4
o 
C) θαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία (ηνπιάρηζηνλ 60%) ζ

ηελ αηκφζθαηξα, εηδηθά θαηά ηελ επηθνλίαζε θαη γνληκνπνίεζε, είλαη ηδαληθά γηα ηελ θαι

ιηέξγεηα ηνπ Αβνθάλην. Όηαλ νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο θαη εθαξκφδε

ηαη ε ζσζηή θαιιηεξγεηηθή ηερληθή, νη απνδφζεηο αλά ζηξέκκα κπνξεί λα θζάζνπλ ηα 3.

000 θηιά. Δίλαη κεγάιν πιενλέθηεκα φηη ππάξρνπλ πξψηκεο, κεζνπξψηκεο θαη φςηκεο πνη

θηιίεο θαη φηη ε ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδφλ φινπ 

ηνπ έηνπο (Ληνλάθεο, 2004). 

  
 

3.3.2. Μύπηιλλο 

Σα βαθθίληα είλαη κέιε ηνπ γέλνπο Vaccinium θαη αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Rhododendr

on (Ericaceae). Απφ ηα πνιιά είδε πνπ αλήθνπλ ζην γέλνο Vaccinium εκπνξηθά θαιιηεξγ

εκέλα βαθθίληα είλαη ην είδνο V. corymbosum θαη είλαη εγγελείο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Σ

α εκπνξηθά θαιιηεξγεκέλα βαθθίληα (V.corymbosum) δελ εηζήρζεζαλ ζηελ Δπξψπε κέρ

ξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930. ηελ Δπξψπε ππάξρεη ην είδνο V. myrtillus (επξσπατθφ βαηφκν

πξν ή κχξηηιιν), ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ αθφκα θαη αλ κνηάδεη πάξα πνιχ θαη θαηά ι

άζνο πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη κε βαηφκνπξν. ηελ ειιεληθή γιψζζα ην βαθθίλην κεηαθξ

άδεηαη σο "κχξηηινή ή κπινχκπεξη" θαη έηζη ε ζχγρπζε γίλεηαη φιν θαη πην πεξίπινθε. Σ

α κχξηηια είλαη πνιπεηείο θπιινβφινη ζάκλνη πνπ κπνξνχλ λα πνηθίινπλ ζε χςνο απφ 10

 εθαηνζηά έσο 4 κέηξα, επνκέλσο ηα κηθξφηεξα είδε είλαη γλσζηά σο "ρακειά κχξηηιια"

 θαη ηα κεγαιχηεξα σο "ςειά κχξηηιια". Δπηπιένλ δηαθξίλεηαη απφ ππθλέο δηαθιαδψζεηο

 πνπ ην θζηλφπσξν παίξλεη σξαίεο θαη έληνλεο πνξθπξέο απνρξψζεηο. 
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Γεληθά, ην κχξηηιιν είλαη κηα ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλε θαιιηέξγεηα πνπ έρεη αθξηβείο απαη

ηήζεηο εδάθνπο θαη θιίκαηνο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ άιια θξνχηα. Τπάξρνπλ πνιιέο δ

ηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο κχξηηιισλ, πνπ ρξεηάδνληαη φμηλν θαη θαιά απνζηξαγγηδφκελν ρψκ

α γηα λα επδνθηκήζνπλ, φπσο ην δελδξψδεο κπιε κνχξν (Highbush Blueberry), ην άγξην 

βαηφκνπξν (rabbiteye) θ.α. Οη πνηθηιίεο Blueberry δηαθξίλνληαη απφ ηελ πξνζαξκνζηηθφη

εηα ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ σξίκαλζε, έηζη ψζηε νη αγξφηεο πξέπεη λα είλ

αη ζίγνπξνη θαη λα επηιέγνπλ πνηθηιίεο κε θαιή θαηαιιειφηεηα γηα πξνζαξκνγή ζην επηι

εγκέλν πεδίν (King 2011).  

 

 
 

 

 

 

Δπηπιένλ, θαζψο ηα βαθθίληα κεγαιψλνπλ θαιχηεξα ζε ειηφινπζηεο πεξηνρέο, αλζνθνξεί

 ην Μάην-Ηνχλην κε άζπξα-ξνδ θακπαλνεηδή ινπινχδηα επνκέλσο ε θαιχηεξε επνρή γηα 

λα θπηεπηνχλ λεαξνί ζάκλνη είλαη ε άλνημε, θαζψο εμαζθαιίδεη φηη ν δεζηφο θαηξφο δελ ζ

α πξνθαιέζεη δεκηέο θαη ε θαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα ζα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε κπθεη

ηαζηθψλ αζζελεηψλ (Gatsios, 2010). Παξάγεη απφ Αχγνπζην-επηέκβξε εδψδηκνπο θαξπ

νχο, κε ειαθξά ππφμηλε γεχζε, θαηάιιεινπο γηα παγσηά θαη γιπθά. Δπεηδή ηα πεξηζζφηε

ξα απφ ηα κχξηηια πνπ ηξψγνληαη απφ ηα πνπιηά θαη ηα ζειαζηηθά δελ απνβάιινληαη σο 

βηψζηκνη ζπφξνη, αλαπαξάγνληαη αγελψο, δει. κε ηελ αλάπηπμε λέσλ βιαζηψλ απφ ηα ξηδ

ψκαηά ηνπο ησλ ψξηκσλ θπηψλ. Παξφιν πνπ ηα βαθθίληα ρξεηάδνληαη ηηο ψξεο ςχρνπο ην

π ρεηκψλα θαη πξέπεη λα θπηεπηνχλ ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο θάη

σ απφ 5
o
C, ηα φξηα απηά κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ κε θχηεπζε δηαζηαπξψζεσλ θαιιηεξγεη

ψλ. 

Σν ηδαληθφ έδαθνο είλαη ην ειαθξφ ακκψδεο ή ραιηθψδεο, κε ρακειφ pΖ θαη θαιή απνζη

ξάγγηζε θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή νπζία. Βειηηψζεηο εδάθνπο ζε θάπνηεο π

εξηνρέο κπνξνχλ λα γίλνπλ, αλ θαη θάπνηεο δελ είλαη θαηάιιειεο. Δπίζεο, ηα θπηά ζέινπ
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λ πνιχ πφηηζκα κε ιίγν λεξφ, ζηγά - ζηγά δειαδή. Σν ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα είλαη επηθαλεηα

θφ, θηάλεη ηα 30 εθαηνζηά. Σν κχξηηιν παξνπζηάδεη κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζην ςχρνο, κ

πνξεί λα επηδήζεη αθφκα θαη ζηνπο -28 βαζκνχο Κειζίνπ. Θα πξέπεη ν ππνςήθηνο θαιιηε

ξγεηήο πξηλ επηιέμεη πνηθηιία κχξηηινπ, λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηνπ φια ηα δεδνκέλα ηεο πεξην

ρήο, ην θιίκα, ην έδαθνο, θ.ά (Αξακπαηδή, 2016).  

Σα κχξηηια ζηε κέζε απφδνζή ηνπο θηάλεη ηα 1.000 θηιά αλά ζηξέκκα, ελψ ζε έλα ζηξέκ

κα κπαίλνπλ δηαθφζηα θπηά θαη ε ηηκή πψιεζεο νξίδεηαη ζηα ηξία - πέληε επξψ αλά θηιφ.

 Οη νηθνλνκηθέο απνδνρέο πνπ κπνξεί λα έρεη ν θαιιηεξγεηήο κχξηηινπ θηάλνπλ αθφκα θ

αη ηα 2.500 επξψ αλά ζηξέκκα. Γίλεη παξαγσγή απφ ηνλ πξψην ρξφλν, ελψ ζε πιήξε αλά

πηπμε είλαη απφ ηνλ ηέηαξην ρξφλν θαη έπεηηα (Αξακπαηδή, 2016). 

3.3.3. Απώνια 

Ζ αξψληα ε κειαλφθαξπε (Aronia melanocarpa), (Black Chokeberry) αλήθεη ζηελ νηθνγέ

λεηα ησλ ξνδνεηδψλ (Rosaceae) θαη είλαη έλα πνιχηηκν θαξκαθεπηηθφ είδνο, ην νπνίν απα

ληάηαη θπζηθά ζηελ Βνξεηναλαηνιηθή Ακεξηθή θαη ζηνλ Νφηην Καλαδά, ζε επξεία έθηαζ

ε ζε μεξέο έσο πγξέο πεξηνρέο. Δίλαη θπιινβφινο ζάκλνο χςνπο 1-3 κέηξσλ. Ζ αξψληα ε

ίλαη έλα ζακλφκνξθν θπηφ πνπ ε ζπζηεκαηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα, ζηελ Δπξψπε θαη Ρσζία

, άξρηζε κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, αθνχ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξίζηεθε ε πν

ιχηηκε θαξκαθεπηηθή θαη πγηεηλή αμία ησλ θαξπψλ ηεο. Ζ αξψληα ζηελ δηεζλή θιίκαθα η

σλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ (1-5) θαηέρεη ηηο πξψηεο ζέζεηο (θιίκαθα 1) (παλφο-αθηηθφο

, 2011).  

 
  

 

Ζ αξψληα είλαη καθξφβηνο θαη κεησκέλσλ γεληθψο απαηηήζεσλ ζάκλνο, δηφηη αλαπηχζζεη 

επξχ ξηδηθφ ζχζηεκα θαη αληέρεη ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (<-25 °C), κε απνηέιεζ

κα λα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ρσξίο πξφβιεκα ζρεδφλ ζε φιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε 
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εμαίξεζε ηηο πνιχ ζεξκέο πεξηνρέο φπνπ έρνπκε ζπρλνχο θαχζσλεο (>42 °C). Ζ ηαρχηεηα

 αλάπηπμεο ησλ θπηψλ είλαη αξγή (30-40εθ. αλά έηνο), φκσο ε δηάξθεηα δσήο είλαη κεγάι

ε (έσο 100 έηε). Οη ξίδεο (εθηφο απφ ηελ θεληξηθή/παζζαιφξηδα) είλαη επηθαλεηαθέο θαη ι

επηέο. Αλαπηχζζεη πνιιέο παξαθπάδεο θαη κεηαθπηεχεηαη εχθνια. Σα θχιια είλαη ειιεη

πηηθά (2-6εθ. κήθνο θαη 1-4εθ. πιάηνο). Σν ρξψκα ησλ θχιισλ ην ζέξνο είλαη αλνηθηφ έσ

ο ζθνχξν πξάζηλν, θαη ην θζηλφπσξν αιιάδεη ζε δηάθνξα ρξψκαηα (πνξηνθαιί, ξνδνθφθ

θηλν, απαιφ ξνδ). Σν θπηφ αλζίδεη ηνλ Ηνχιην ή Αχγνπζην, ηα άλζε είλαη άζπξα θαη θχνλ

ηαη ζε κηθξέο ηαμηαλζίεο. Σν ρξψκα ηνπ θινηνχ θπκαίλεηαη (θαθέ έσο αλνηθηφ καχξν). Ο 

θαξπφο είλαη κηθξφο (7-10 ρηιηνζηά), ζηξνγγπιφο, απαιφο καχξνο ζηελ αξρή θαη καχξνο, 

φηαλ σξηκάδεη. ηελ Διιάδα σξηκάδεη λσξίηεξα (Αχγνπζηνο – αξρέο επηεκβξίνπ, αλάι

νγα κε ην θιίκα). Ζ παξαγσγή θαξπψλ αξρίδεη απφ ην ηξίην έηνο θαη ζηαδηαθά απμάλεηαη

 (παλφο-αθηηθφο, 2011). 

Γεληθά, ε αξψληα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηχπνπο εδαθψλ, κε ηελ π

ξνυπφζεζε φηη ηα εδάθε πξέπεη λα απνζηξαγγίδνληαη, δηφηη ην θπηφ είλαη επαίζζεην ζηελ

 πεξίζζεηα λεξνχ. Γελ απαηηεί παξά ειάρηζην θιάδεκα. Πξέπεη λα θιαδεχνληαη ηα μεξά θ

ιαδηά, ψζηε ην θπηφ λα αλαπηχζζεηαη ζε θσηεηλφηεξεο ζπλζήθεο. Ζ αξψληα είλαη κία βην

ινγηθή θαιιηέξγεηα, θαζψο δελ πξνζβάιιεηαη απφ αζζέλεηεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ρ

ξεηάδεηαη ξαληίζκαηα θαη ιηπάλζεηο (παξά κφλν κε δσηθά ή θπηηθά ππνιείκκαηα, θνπξηά)

 (παλφο-αθηηθφο, 2011). 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο γίλεηαη κε εχθνιν ηξφπν, είηε απφ ηνπο θαξπνχο, είηε απφ κνζρεχκα

ηα (απφ λεαξά θιαδηά). Ο ηαρχηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ

 είλαη κε ζπφξνπο. Οη ζπφξνη ησλ θαξπψλ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε πγξφ θαη ςπρξφ 

πεξηβάιινλ (2 °C) γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ. Ζ ζπνξά γίλεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξη

λψλ κελψλ θαη ε βιάζηεζε αξρίδεη ζε δηάζηεκα 1-3 κελψλ κεηά ηελ ζπνξά, φηαλ ε ζεξκ

νθξαζία μεπεξάζεη ηνπο 15 °C (Απξίιηνο). Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηψλ κπνξεί λα γίλ

εη θαη κε κνζρεχκαηα, δηφηη επηηπγράλεηαη εχθνια, είηε ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (απφ λεα

ξά θιαδηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο), είηε ζε ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ κε ζη

αζεξή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία/πδξνλέθσζε (απφ λεαξά θιαδηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν) 

(παλφο-αθηηθφο, 2011). 

Δίλαη είδνο ιηηνδίαηην, θαη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί επξχηαηα ζε δηαθνξεηηθά θιίκαηα (με

ξά ή πγξά) θαη εδάθε (ακκψδε έσο πειψδε, φμηλα, νπδέηεξα, αιθαιηθά). Δπδνθηκεί θαη 

αλαπηχζζεηαη ηαρχηεξα ζε πγξά, ειαθξά θαη ηπξθψδε εδάθε. Απαηηεί ειηνθάλεηα, αιιά 
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δχλαηαη λα επδνθηκήζεη θαη ζε εκίζθηα πεξηβάιινληα. Ζ αξψληα αληέρεη ζε παγεηνχο (-2

5 °C), φκσο επεξεάδεηαη απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (θαχζσλεο >42 °C). Σέινο, πξέπεη λα

 πνηίδεηαη ην θαινθαίξη, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ηξία έηε κεηά ηελ θχηεπζε (θαηά πξνηίκεζ

ε κε ζηάγδελ άξδεπζε) (παλφο-αθηηθφο, 2011). 

Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο αξψληαο είλαη κεγάιε, δηφηη ην θφζηνο θαιιη

έξγεηαο είλαη ρακειφ (ηηκέο γπκλφξηδσλ ηξηεηψλ θπηαξίσλ 2-4 επξψ), απνδίδεη εηζφδεκα 

ζε κηθξφ δηάζηεκα (δχν έσο ηξία έηε κεηά ηελ θχηεπζε), ε θπηεία δηαξθεί κεγάιν δηάζηε

κα (έσο 100 έηε), ε θαιιηέξγεηα ζεσξείηαη βηνινγηθή (δελ ρξεηάδνληαη ιηπάλζεηο, ξαληίζ

καηα, δηφηη δελ έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα αζζέλεηεο) (παλφο-αθηηθφο, 2011). 

3.3.4. Ρόδι 

Σν ξφδη (Punica granatum L.) είλαη ππνηξνπηθφ θαη παξφιν πνπ αλαπηχζζεηαη θπζηθά σο

 κηθξφ πνιιαπιψλ θνξκψλ κηθξφ δέληξν ή κεγάινο ζάκλνο (3-6 κέηξα θαηά ηελ σξηκφηε

ηα), κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζρεκαηίδνληαο έλαλ εληαίν θνξκφ (Minagric, 2015). Σα θπηά ε

ίλαη ζπλήζσο θπιινβφια, αλ θαη παξαηεξνχληαη αεηζαιή είδε. Σα θιαδηά είλαη ζπρλά αθ

αλζψδε, κε κηθξά, ζηελά, επηκήθε θχιια θαη κηθξά ζηειέρε, θαη ζπρλά αλαπηχζζνληαη β

ιαζηάξηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο θνξψλαο θαη ηηο ξίδεο. Σα ινπινχδηα εκθαλίδνληαη σο κεκ

νλσκέλα άλζε ή ζε ζπζηάδεο έσο πέληε θαη ζπλήζσο κεηαθέξνληαη ζε βξαρέα πιεπξηθά 

θιαδηά κεγαιχηεξα ηνπ 1 έηνπο (Vasilikiotis et al., 2015).  

  
 

Σν ξφδη είλαη ηδηαίηεξα θαιά πξνζαξκνζκέλν ζηα δεζηά θαινθαηξηλά / δξνζεξά ρεηκσληά

ηηθα κεζνγεηαθά θιίκαηα, αιιά κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζηα πγξά ηξνπηθά ή ππνηξνπηθ

ά θιίκαηα ελψ ηξαπκαηίδεηαη απφ ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ -11 ° C. Σα μεξά θαινθαηξηλά 
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θιίκαηα ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εκπνξηθή παξαγσγή. Δλψ είλαη εμαηξεηηθά αλεθη

ηθή ζηελ μεξαζία, νη θαιιηέξγεηεο ξφδηνχ επδνθηκνχλ θαιχηεξα ζε ππνηξνπηθέο ζπλζήθε

ο. Ζ ξνδηά επδνθηκεί ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ καθξχ, ζεξκφ θαη μεξφ θαινθ

αίξη (Vasilikiotis et al., 2015; Γάηζηνο, 2015).  

Ζ ξνδηά δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο θαη ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπ

ο. Δλ ηνχηνηο δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε εδάθε πνπ είλαη βαζηά, ζηξαγγηδφκελα,

 ακκναξγηιψδε ηα νπνία έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή νπζία θαη pH 

= 5,5-7,0 θαη αξδεπφκελα. Ζ ξνδηά είλαη έλα θπηφ πνπ παξνπζηάδεη κία ζρεηηθή αληνρή ζ

ηελ μεξαζία, ε παξαγσγή ηεο φκσο κπνξεί λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηελ έιιεηςε ηνπ 

αξδεπηηθνχ λεξνχ. Γελ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ε ξνδηά ζαλ μεξηθή θαιιηέξγεηα. Ζ ξνδηά 

είλαη έλα θπηφ πνπ αληέρεη ζηελ απμεκέλε αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ αξδεχζεσο (Γξνγνχδε θ

.α., 2007; Γάηζηνο, 2015). ε ειαθξά ακκψδε εδάθε ε παξαγσγή είλαη κηθξή, ελψ ζε βα

ξηά πειψδε εδάθε ν θαξπφο δελ ρξσκαηίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (Γξνγνχδε θ.α., 2007).  

Ζ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δσήο κίαο θπηείαο ξνδηάο ππνινγίδεηαη ζε 25-30 έηε. Οη απ

νδφζεηο αλά δέλδξν επίζεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 40-50 Kg θαη αλά ζηξέκκα 2500-3000Kg

.Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο ζηξέκκαηνο θαιιηέξγεηαο ξνδηάο αλέξρεηαη ζε 540,00 €. 

Σν δε θαζαξφ εηζφδεκα είλαη 1000-1200€/ζηξ (Γάηζηνο, 2015). 

3.3.5. Βαηόμοςπα  

Χο βαηφκνπξα αλαθέξνπκε θξνχηα πνπ παξάγνληαη απφ πνιιά είδε ηνπ γέλνπο Rubus, η

α νπνία πξνέξρνληαη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεζνγεηαθέο θ

ιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ ηαμνλνκία ησλ βαηφκνπξσλ έρεη ηζηνξηθά κπεξδεπηεί ιφγσ η

σλ πνιιψλ πβξηδηζκψλ κε άιια είδε. 
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Χο θπηφ, ην βαηφκνπξν, επδνθηκεί ζηελ Δπξψπε θαη ην γέλνο Eubatus πεξηιακβάλεη πνι

ιά είδε πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο δηαζηαπξψζεηο γεγνλφο πνπ θάλεη δχζθνιε ηελ ηαμ

ηλφκεζή ηνπο. Τπάξρνπλ θπηά θαη έξπνληα θαη νξζφθιαδα, θαη αεηζαιή θαη θπιινβφια. 

Σα πεξηζζφηεξα νξζφθιαδα βαηφκνπξα πνιιαπιαζηάδνληαη κε παξαθπάδεο θαη κνζρεχκ

αηα ξηδψλ, ελψ ηα έξπνληα πνιιαπιαζηάδνληαη θπξίσο κε θαηαβνιάδεο θαη κνζρεχκαηα 

βιαζηψλ. Σν ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη πνιπεηέο ελψ νη θιεκαηίδεο ηνπο είλαη δηεηείο. Α

λάινγα κε ην είδνο απαηηείηαη δηαθνξεηηθφ δηάζηεκα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ πξνθεηκέλν

π λα δηαθνπεί ν ιήζαξγνο θαη λα αλζίζεη ην θπηφ, θαη απηφ ζπκβαίλεη απφ ην δεχηεξν έην

ο θαη κεηά (Βαζηιαθάθεο, 1997).  

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο γίλεηαη ηελ άλνημε θπηεχνληαο θπηά χςνπο 30-45 εθαηνζηψλ

, ζε απνζηάζεηο 1,5-3,0 κέηξα επί ηεο γξακκήο θχηεπζεο θαη 3,0 κέηξα αλάκεζα ζηηο γξα

κκέο. Ζ απφζηαζε απηή γίλεηαη 4-5 κέηξα ζε πεξίπησζε κεραληθήο ζπγθνκηδήο. Πξηλ ηε 

θχηεπζε εθαξκφδεηαη ζην έδαθνο ε θαηάιιειε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ιίπαλζε. Σν θπηφ έρ

εη παξαγσγηθή δσή 12-13 ρξφληα, μεθηλψληαο φπσο αλαθέξζεθε απφ ην δεχηεξν έηνο. Ζ 

κέζε απφδνζε κίαο θπηείαο αλά έηνο είλαη 500 -1.000 θηιά αλά ζηξέκκα. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ηνπ εδάθνπο αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο θαιχηεξα ζε πιήξε ήι

ην ζε θαιά απνζηξαγγηδφκελα (αιιά φρη μεξακέλα), ειαθξψο φμηλα έσο νπδέηεξα εδάθε 

πνπ έρνπλ pH απφ 5,6 έσο 7,0. Άιινη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ είλαη:  

1. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πνηθηιίαο πνπ ζα επεξεάζεη αξρηθά ηελ θαξπφδεζε (αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξεο είλαη απηνγφληκεο), ηνλ ηξφπν ζπγθνκηδήο ηνπ θαξπνχ 

(κεραληθή ή κε ην ρέξη) αιιά θαη ηελ εκπνξεπζηκφηεηά ηνπ 

2. Ζ άξδεπζε ηεο θπηείαο θαζψο απαηηνχληαη πεξίπνπ 25 ρηιηνζηά βξνρήο αλά 

εβδνκάδα θαηά ηελ πεξίνδν αχμεζεο ησλ θπηψλ. 

3. Σα έμνδα ηεο ζπγθνκηδήο, φπσο θαη ε κεηαζπιιεθηηθή κεηαρείξηζε ηνπ θαξπνχ. 

4. Ζ θξνληίδα πνπ πξέπεη λα επηδείμεη ν γεσξγφο γηα ηελ θαιή αλάπηπμε ησλ θπηψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ην θιάδεκα κφξθσζεο θαη θαξπνθνξίαο, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη ηε δηδαληνθηνλία φπσο θαη ηε θπηνπξνζηαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ ερζξψλ θαη ησλ αζζελεηψλ. 

3.3.6 Ηπποθαέρ 

Δίλαη έλαο αθαλζψδεο θπιινβφινο εχζξαπζηνο ζάκλνο ν νπνίνο είλαη δίνηθνο , κε μερσξη

ζηά αξζεληθά θαη ζειπθά θπηά. Σν Hippophae rhamnoides είλαη έλα εζληθφ θπηφ ζε φιε 
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ηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Βξεηαλίαο, απφ ηε Νφηηα Ννξβεγία θαη αλαηνιη

θά κέρξη ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Αζία έσο ηελ Ηαπσλία θαη ηα Ηκαιάηα. Αλαπηχζζεηαη σο γε

σξγηθφ θπηφ ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηε Φηλιαλδία, ηελ Ηλδία θαη ηελ Κίλα. Ζ Κίλα είλ

αη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ θαηαγσγή ηνπ είλαη ην Νεπάι θαη 

κεηαλάζηεπζε ζε άιια κέξε ηεο Δπξαζίαο (Vasilikiotis et al., 2015).  

  

 

Ο ζάκλνο θζάλεη ζε χςνο 0,5–6 m, ζπάληα έσο ηα 10 m ζηελ θεληξηθή Αζία θαη ζπλήζσο

 αλαπηχζζεηαη ζε μεξέο θαη ακκψδεηο πεξηνρέο. Δίλαη αλζεθηηθφ ζε αιαηνχρεο ζπλζήθεο 

είηε δηα ηνπ αέξα είηε δηα ηνπ εδάθνπο, αιιά έρεη κεγάιε απαίηεζε ζε πινχζηα ειηνθάλε

ηα γηα ηελ θαιή αλάπηπμή ηνπ θαη δελ αλέρεηαη ζθηεξέο ζπλζήθεο δίπια ζε κεγαιχηεξα δέ

ληξα. 

Σν θνηλφ είδνο Ηππνθαέο ην ξακλνεηδέο (Hippophae rhamnoides) έρεη ππθλά, ζθιεξά θαη 

πνιχ αθαλζψδε θιαδηά. Σα θχιια είλαη αλνηρηφρξσκα αξγπξνπξάζηλα, ινγρνεηδή, κήθν

πο 3–8 cm θαη πιάηνπο ιηγφηεξν απφ 7 mm. Δίλαη δίνηθν θπηφ, κε μερσξηζηά αξζεληθά θ

αη ζειπθά θπηά. Σν αξζεληθφ παξάγεη θαθέ άλζε, ηα νπνία παξάγνπλ γχξε πξνο γνληκνπ

νίεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ αέξα (αλεκφθηιν ή αλεκφγακν θπηφ). 

Δίλαη είδνο ιηηνδίαηην, θαη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί επξχηαηα ζε δηαθνξεηηθά θιίκαηα (με

ξά ή πγξά) θαη εδάθε (ακκψδε έσο πειψδε, ειαθξά φμηλα, νπδέηεξα, ειαθξά αιθαιηθά).

 Απαηηεί ειηνθάλεηα θαη αληέρεη ζε παγεηνχο (-40
ν
C), θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (έσο 

42
o
C). Πξέπεη λα πνηίδεηαη ην θαινθαίξη, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ηξία έηε κεηά ηελ θχηεπζε

. 
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3.3.7. Goji berry 

Goji, goji κνχξν ή wolfberry είλαη ν θαξπφο ηνπ Lycium barbarum θαη Lycium chinense, 

δχν ζηελά ζπγγελή είδε πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, Solanaceae. Σα είδε απηά παξάγν

πλ έλα ιακπεξφ πνξηνθαινθφθθηλν , ειιεηςνεηδέο κνχξν,  1-2 εθαηνζηά ζε δηάκεηξν κε 

κηθξνζθνπηθνχο βξψζηκνπο θίηξηλνπο ζπφξνπο κέζα. Σα κνχξα σξηκάδνπλ απφ ηνλ Ηνχιη

ν έσο ηνλ Οθηψβξην ζην Βφξεην Ζκηζθαίξην. 

Δίλαη θπηφ απηνγφληκν. Σα άλζε ζρεκαηίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα βιάζηεζε θαη ην θιάδεκ

α ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλαλέσζε ηνπ μχινπ θαη ηελ επίηεπμε λέαο βιάζηεζεο πνπ

 ζα θέξεη ηελ θαξπνθνξία. Μπνξεί λα θηάζεη ηα 3 κέηξα ζε χςνο θαη ην 1.5-2,0 κέηξα ζε

 πιάηνο (κπνξεί θαη πςειφηεξν αιιά γηα δηεπθφιπλζε ζπγθνκηδήο ην θξαηάκε ρακειά ~ 

2κ). 

 
 

 

Όζνλ αθνξά ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα επηθξαηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επδ

νθηκήζεη φζνλ αθνξά ζηε ζεξκνθξαζία αλαπηχζζεηαη απφ -15 – 40° C, ελψ απαηηεί ειην

θάλεηα κεγάιεο δηάξθεηαο (κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη ππφ κεξηθή ζθηά). Δπηπιένλ αλαπ

ηχζζεηαη ζε πεξηνρέο φπνπ ε βξνρφπησζε θπκαίλεηαη απφ 100-700 mm θαη αλέρεηαη δπλ

αηνχο αλέκνπο θαη ζηαγνλίδηα ζάιαζζαο. 

Όζνλ αθνξά ηηο εθαθνινγηθέο ζπλζιεθεο επδνθηκεί ζε θαιά απνζηξαγγηδφκελα εδάθε, π

ινχζηα ζε νξγαληθή νπζία θαη  pH 7.0-8.0. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γίλεηαη φπσο θα

η ζε θάζε άιιν θαξπνθφξν δέλδξν.  
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3.3.8. Φπάοςλα  

Ζ θξάνπια (Fragaria) είλαη ζηελ νηθνγέλεηα Rosaceae. Δλψ ππάξρνπλ πνιπάξηζκα είδε F

ragaria, ε πην θνηλή εκπνξηθή θξάνπια είλαη ε Fragaria × ananassa. Οη θξάνπιεο είλαη αλ

ακθηζβήηεηα νη πην δεκνθηιείο θαξπνί ηνπ θαινθαηξηνχ. Δθηφο απφ ηελ ππέξνρε γεχζε π

ξνζθέξνπλ επίζεο πνιιά δηαηξνθηθά νθέιε. Έρνπλ ρακειέο ζεξκίδεο θαη θαιή πεγή πνι

ιψλ βηηακηλψλ θαη ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα πγηέο ζψκα. Δθηφο απφ ηε βηηα

κίλε C, νη θξάνπιεο πεξηέρνπλ θπιιηθφ, θάιην θαη ειιαγηθφ νμχ, έλα θαπζηηθφ πνπ έρεη η

ζρπξέο αληηνμεηδσηηθέο θαη αληηθαξθηλνγφλεο ηδηφηεηεο. 

  

 

Οη θξάνπιεο απαηηνχλ πιήξε θσο ηνπ ήιηνπ. Ζ θξάνπια θαιιηεξγείηαη ζε επίπεδε επηθά

λεηα κε θιίζε 2 έσο 3 ηνηο εθαηφ γηα λα επηηξέςεη ηελ θαιή θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. πλνπηηθά νη γεληθέο απαηηήζεηο ηεο θξάνπι

αο ζε ζεξκνθξαζία αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο είλαη 8-15
o
C ζην ζηάδην ηεο βιάζηε

ζεο θαη 15-22
o
C ζην ζηάδην αλάπηπμεο. Ζ κηθξή θσηνπεξίνδνο ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε 

κεραληζκνχ αληνρήο απφ ην θπηφ ζηε ρακειή ζεξκνθξαζία. Σελ άλνημε φηαλ ζα έρνπλ ή

δε βιαζηήζεη ηα θπηά, αθφκα θαη έλα κηθξήο έληαζεο παγεηφο (ιίγν θάησ απφ ηνπο 0
o
C 

κπνξεί λα είλαη θαηαζηξεπηηθφο (Θαλφπνπινο, 2008).  

Οη θξάνπιεο αλαπηχζζνληαη θαιά ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εδάθνπο. Έλα θαιά

 ζηξαγγηδφκελν έδαθνο είλαη απαξαίηεην γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζρχο ησλ θπηψλ θαη λα κεη

σζεί ην δπλακηθφ ησλ αζζελεηψλ. Σα πνιχ ειαθξά θαη βαξηά εδάθε δελ είλαη ηφζν επηζπ

κεηά φζν έλα θαιά απνζηξαγγηζκέλν άξγηιν ή ακκψδεο έδαθνο κε άξγηιν. Σν έδαθνο πξ

έπεη λα είλαη γφληκν, πινχζην ζε νξγαληθή νπζία θαη θαιά απνζηξαγγηδφκελν. Σν ηδαληθφ

ηεξν έδαθνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξάνπιαο είλαη ην ειαθξά πήιν - ακκψδεο. Σα φξηα

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_8vmrvrTAhVOI1AKHXvHBOgQjRwIBw&url=http://www.gardenguide.gr/%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%AE-%CE%B8%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1/&psig=AFQjCNFIR-BGNlkNry9TFNGPEl6m1l48Ow&ust=1495228603857477
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 ηνπ pH πνπ απαηηνχληαη γηα λα θπηεχζνπκε ζην ρσξάθη θξανπιηά είλαη 4,8 - 8 κε άξηζη

ε πεξηνρή 7 - 8. Ζ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε αζβέζηην δεκηνπξγεί ρισξψζεη

ο ζηα θχιια ιφγσ έιιεηςεο ζηδήξνπ. Σα ακκψδε εδάθε δίλνπλ αλψηεξεο πνηφηεηαο ζε γ

εχζε, ρξψκα θαη άξσκα θαξπνχο. Αληίζεηα ζηα αξγηιψδε εδάθε, ην θπηφ δελ αλαπηχζζε

ηαη ηθαλνπνηεηηθά. Αθφκα θαη ζηα ειαθξψο βαξηά εδάθε, ε απφδνζε ησλ θπηψλ είλαη κη

θξή θαη νη θαξπνί είλαη αξθεηά πδαξείο  (Θαλφπνπινο, 2008). 

3.3.9 Αλόη 

Ζ αιφε (Aloe vera) αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Aloaceae, δηαθξίλεηαη απφ ηα ζπγγελή είδε α

πφ ην γεγνλφο φηη ζρεκαηίδεη απιή ή ειαθξψο δηαθιαδηζκέλε ηαμηαλζία, ελψ ηα θπηά πα

ξάγνπλ πνιιέο παξαθπάδεο. Δίλαη έλα πνιπεηέο παρχθπην βξαδείαο αλάπηπμεο πνπ θηάλ

εη κέρξη ηα 160cm ζε χςνο. Γελ ζρεκαηίδεη θεληξηθφ βιαζηφ ή ζε πεξίπησζε πνπ ζρεκαη

ίδεηαη έρεη κηθξφ κήθνο πνπ θηάλεη κέρξη ηα 30cm. ήκεξα ε αιφε έρεη εμαπισζεί ζηηο ηξ

νπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, ελψ ζε πεξηνρέο ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Απζη

ξαιίαο πνπ επηθξαηνχλ μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο, απνηειεί κηα αξθεηά πξνζνδνθφξα θαιι

ηέξγεηα (Κνλδπιάθε, 2011).  

 

Όια ηα είδε απαληψληαη ζε ζεξκά θαη γφληκα εδάθε, φπνπ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε κε

γάιεο πεξηφδνπο μεξαζίαο. Ζ αιφε γεληθά αληέρεη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθα

ηξηνχ, αλ θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ειαθξά επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αλ παξα

κείλνπλ ζε πςειφ επίπεδν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξφθεηηαη γηα θπηφ κε κεγάιε η

θαλφηεηα πξνζαξκνγήο γη‟ απηφ θαη ην ζπλαληάκε ζε δηάθνξα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο. 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία, ηηο βξνρνπηψζεηο

 θαη ηε θσηνπεξίνδν. Απαηηείηαη κηα πεξίνδνο 4-5 εηψλ γηα λα θηάζεη ζην ζηάδην ηεο σξί
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καλζεο θαη παξακέλεη παξαγσγηθφ γηα 3-9 έηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, πνπ αλέξ

ρεηαη ζηα 12 έηε, κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζφηεξα απφ 80 θχιια (Κνλδπιάθε, 2011). 

Ζ αιφε αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιν εχξνο θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ελψ πξνηηκά ηα θαιά απν

ζηξαγγηζκέλα, ακκψδε ή πειψδε εδάθε. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πεηξψδε μεξά θαη θη

σρά απφ ζξεπηηθήο άπνςεο εδάθε σζηφζν ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζε πι

νχζηα θαη γφληκα εδάθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ κέγηζησλ απνδφζεσλ. Χο πξνο ηελ αληίδξα

ζε ηνπ εδάθνπο, θαηαιιειφηεξα ζεσξνχληαη ηα εδάθε κε ειαθξψο αιθαιηθή αληίδξαζε,

 ελψ αλ θαιιηεξγεζεί ζε αιθαιηθά εδάθε (pH≥8) ε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ ζα είλαη πεξηνξη

ζκέλε θαη αξγή (Κνλδπιάθε, 2011). 

Γελ είλαη πνιχ αλζεθηηθφ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, σζηφζν κπνξεί λα αληέμεη ζε ζεξκ

νθξαζίεο κέρξη -3° C παζαίλνληαο κηθξέο κφλν δεκηέο. χκθσλα κε ην Γηεζλέο Δπηζηεκν

ληθφ ζπκβνχιην ηεο Αιφεο (IASC), ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ 

είλαη κεηαμχ 20-25
ν
C ελψ ζπλίζηαηαη λα απνθεχγνληαη νη απφηνκεο αιιαγέο ζεξκνθξαζί

αο κεηαμχ εκέξαο-λχρηαο. Αλαπηχζζεηαη ζε θιίκαηα πνπ θπκαίλνληαη απφ εχθξαηα σο ηξ

νπηθά θαη δελ αληέρεη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ζ

ε λεξφ (95%) (Κνλδπιάθε, 2011). 

Δίλαη θσηφθηιν θπηφ, αιιά κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη ζε ειαθξψο ζθηεξέο ηνπνζεζίεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ζηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο εηζέξρεηαη ζε ιεζαξγηθή θαηά

ζηαζε πεξηνξίδνληαο θαηά πνιχ ηηο αλάγθεο ηνπ ζε λεξφ (Κνλδπιάθε, 2011). 

α θπηά κπνξνχλ λα δψζνπλ 16-20 θχιια ηνλ ρξφλν θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο πγξαζ

ίαο θαη κε επαξθή αδσηνχρν ιίπαλζε. Με κηα ππθλφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 5.000 θπηψλ αλά

 ζηξέκκα, έρνπκε κε κέζν λσπφ βάξνο αλά θχιιν ηα 0,2 θηιά, νη απνδφζεηο ζε γέιε αλέξ

ρνληαη ζηνπο 18 ηφλνπο αλά ζηξέκκα. Τπάξρνπλ σζηφζν πνηθηιίεο νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ

 θχιια πνπ έρνπλ βάξνο έσο 13 θηιά, νπφηε ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ζπλνιηθή π

αξαγσγή αιιά θαη ζηελ ππθλφηεηα θχηεπζεο (Κνλδπιάθε, 2011). 

Σα θπηά θπηεχνληαη θαηά ην Μάξηην ή επηέκβξην, 1200-1300 θπηά/ ζηξέκκα, ζε απνζη

άζεηο 75 εθαη. Φ 75 εθαη. θαη ζε βάζνο 15-20 εθαη. Ζ θπηεία ζε πιήξε απφδνζε εηζέξρε

ηαη ην 4ν έηνο. Σφηε κπνξνχκε απφ θάζε θπηφ λα πάξνπκε ην ιηγφηεξν 4 θχιια, ηξεηο έσ

ο ηέζζεξεο θνξέο ην ρξφλν θαη ζπλνιηθά απφ έλα ζηξέκκα 13.000 θχιια. Δπεηδή ην θάζε

 θχιιν έρεη βάξνο απφ 400 – 800 γξακκάξηα, ην έλα ζηξέκκα απνδίδεη 7.000 θηιά θχιισ

λ ηα νπνία πεξηέρνπλ πεξίπνπ 70- 80% γαιήο (Κνλδπιάθε, 2011). 
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3.3.10. Φπαγκοζςκιά (Opuntia-fi cus indica) 

Ζ Φξαγθνζπθηά (Opuntia spp.) είλαη ηζαγελήο ησλ ηξνπηθψλ πεξηνρψλ ηεο Ακεξηθήο, φπν

π απαληψληαη 300 δηαθνξεηηθά είδε. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, εηδηθά ζηηο Μεζνγεηαθέο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ Αθ

ξηθή θαη ηελ Απζηξαιία. Λφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θπηνχ λα πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεη

ηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ε Φξαγθνζπθηά κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζε πνηθηιία εδα

θψλ θαη πεξηνρψλ (πεδηλά, παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, νξνπέδηα θιπ) θαη λα αμηνπνηεζεί κ

ε δηάθνξνπο ηξφπνπο (θξέζθνη θαξπνί, λσπά θιαδφδηα, καξκειάδεο, αιθννινχρα πνηά, α

λαςπθηηθά θιπ) θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο φπσο ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο νξγαληθψ

λ ιηπαζκάησλ, ρξσζηηθψλ, βηναεξίνπ, θαξκάθσλ, θαιιπληηθψλ, θιπ. Γηα ην ιφγν απηφ π

αξνπζηάδεηαη κηα ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε γηα ηα πξντφληα Φξαγθνζπθηάο θαη είλαη 

αξθεηά επνίσλν ην κέιινλ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο. ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθ

έο θπηείεο Φξαγθνζπθηάο, ππάξρνπλ φκσο 100.000 πεξίπνπ δηάζπαξηα θπηά πνπ απαλην

χλ θπξίσο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο λφηηαο Διιάδαο (Ληνλάθεο θ.α., 2003). 

  

 

Ζ Φξαγθνζπθηά είλαη αλζεθηηθή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, αιιά πνιχ επαίζζεηε ζηηο ρ

ακειέο. Δπδνθηκεί ζε πεξηνρέο πνπ ε κέζε ζεξκνθξαζία ην ρεηκψλα είλαη κεγαιχηεξε απ

φ +10
ν
 C θαη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία λα κελ θαηέξρεηαη θάησ απφ +4

ν
 C. Πξνζαξκφδεη

αη ηέιεηα ζε ακκψδε έσο κέζεο ζχζηαζεο εδάθε, θησρά ζε νξγαληθή νπζία θαη ζε κηθξφ

 βάζνο. Μπνξεί φκσο λα επδνθηκήζεη θαη ζε μεξά, πεηξψδε αθφκα θαη ζε άγνλα εδάθε. 

Σν pH ηνπ εδάθνπο δελ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Φξαγθ

νζπθηάο (Ληνλάθεο, 2010). 
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3.3.11. Γεζπολιά ή Μοςζμοςλιά  

Ζ δεζπνιηά ή κνπζκνπιηά ε ηαπσληθή φπσο ιέγεηαη, είλαη δέλδξν αεηζαιέο,ηζαγελέο ηεο 

Κίλαο θαη Ηαπσλίαο. ηε Μεζφγεην εηζήρζε γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 17 αηψλα, αιιά άξρηζε λα

 θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα. ηε ρψξα καο ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ θαιιηέξγεηά ηεο αλαδσππξψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηνπ φηη ηα κνχζκνπια εκ

θαλίδνληαη ζηελ αγνξά κηα πεξίνδν πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθφ έιιεηκκα απφ θξέζθα θξνχ

ηα. Απαληάηαη κε ηηο εμήο θνηλέο νλνκαζίεο: Μνπζκνπιηά ή Μεζπηιέα (Πεινπφλλεζνο), 

Νεζπνιηά ή Ννζπνιηά (Κέξθπξα), ∆εζπνιηά (Κξήηε) θαη Πνιεκηδία (Κχπξν). Ζ θαηάζη

αζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηε ρψξα καο έρεη σο εμήο: θαλνληθέο θπηείεο 500 ζηξεκκάησλ θαη

 πεξίπνπ 7.500 δηάζπαξηα δέλδξα (Πνληίθε, 2003).  

  

 

Ζ δεζπνιηά σο ππνηξνπηθφ είδνο επδνθηκεί ζε ζεξκέο πεξηνρέο κε ήπην ρεηκψλα θαη πςει

έο βξνρνπηψζεηο (400-900mm βξνρή εηεζίσο). Καιιηεξγείηαη ζε φιε ηελ ιεθάλε ηεο Με

ζνγείνπ θαη ζρεδφλ ζε φιε ηε δψλε εμάπισζεο ηεο ειηάο θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ. Σν δέλη

ξν αληέρεη ρσξίο πξνβιήκαηα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά γίλεηαη επαίζζεην ζε πνιχ ρ

ακειέο κέρξη ηνπο –12
o
C. Δπεηδή ε άλζεζε θαη ε θαξπφδεζε ηεο δεζπνιηάο ζπληεινχληα

η ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ηα θαξπνθφξα φξγαλα θαζψο θαη νη θαξπνί, παξφιν πνπ εκ

θαλίδνληαη αλζεθηηθφηεξα απφ ησλ άιισλ εηδψλ, φηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη ζηνπο 4
o
C π

πφ ην κεδέλ, δεκηψλνληαη. Γη‟ απηφ ην ιφγν πξνηηκνχληαη πεξηνρέο πξνθπιαγκέλεο απφ η

νπο παγεηνχο ηνπ ρεηκψλα θαη ηεο άλνημεο θαζψο θαη ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο ηεο άλνημεο 

θαη ηνπ θζηλνπψξνπ (Παλαγησηάθεο, 2010).  

Ζ δεζπνιηά δελ είλαη πνιχ απαηηεηηθφ δέληξν σο πξνο ην έδαθνο. Πξνηηκά εδάθε κέζεο 

ζχζηαζεο, βαζηά, αξγηινπειψδε, πνπ ζηξαγγίδνπλ θαιά, είλαη γφληκα, δξνζεξά θαη εχθν
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ια αεξηδφκελα. Ζ δεζπνιηά είλαη επαίζζεηε ζηα άιαηα γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα απνθεχγνλ

ηαη ηα αιαηνχρα εδάθε θαζψο επίζεο θαη ην πθάικπξν λεξφ άξδεπζεο. Ζ πνζφηεηα ηεο ε

δαθηθήο πγξαζίαο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλάπηπμε θαη θαιή θαξπνθνξία ηνπ δέληξνπ ελψ

 αληίζεηα ε έιιεηςε ηεο, επεξεάδεη αξλεηηθά ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη

 λα απνθεχγνληαη ηα αζβεζηνχρα εδάθε φηαλ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ εκβνιηαζκέλε

ο πνηθηιίεο ζε ππνθείκελν θπδσληάο, θαζψο επίζεο θαη ε άκεζε έθζεζε ησλ δέληξσλ ζε α

ικπξνζηαγνλίδηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ (αγξνηεκάρηα ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο (Παλαγησ

ηάθεο, 2010). 

3.3.12. Άλλερ εναλλακηικέρ καλλιέπγειερ οπωποθόπων δένηπων 

χκθσλα κε ηνλ Ληνλάθε (2010) ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ δηαζέηνπλ ήπηεο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο επηηπρνχο εκπνξηθήο εθκ

εηάιιεπζεο πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ νπσξνθφξσλ, φπσο αβνθάλην, ξνδηά, δ

εζπνιηά, ισηφο, κπαλάλα, γθνπάβα, κάλγθν, ιίηζη, ηζεξηκφγηα, θξαγθνζπθηά, ρνπξκαδηά,

 παπάγηα, παζηθιφξα θαη πηηάγηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπζηεκαηηθή επέθηαζε ησλ

 θαιιηεξγεηψλ απηψλ απνηειεί ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπ

λζήθεο αλάπηπμήο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη απαξαίηεηε

ο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επδνθηκήζνπλ νη παξαπά

λσ θαιιηέξγεηεο. 

Πίνακαρ 3.2. Δδαθνθιηκαηνινγηθέο πλζήθεο ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ νπσξνθφξσλ

 δέληξσλ. 

Καιιηέξγεηα Κιηκαηηθέο πλζήθεο  Δδαθνινγηθέο πλζήθεο 

Λσηφο (Diosp

yros kaki) 

 

Πεγή: Ληνλάθ

εο, 2010; Κπξη

αθάθεο, 2010 

 

 

Αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη –15
ν
 C. Οη δπλαηνί άλεκνη, ηδηαίηεξα ηα

 θαινθαηξηλά κειηέκηα, κπνξεί λα π

ξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο δεκηέο ζηα

 δέληξα φηαλ είλαη θνξησκέλα πξνθ

αιψληαο ζπαζίκαηα ηνπ θνξκνχ θα

η ησλ θιαδηψλ, ζθίζηκν ησλ θχιισλ

 θαη ειαηηψκαηα ζηνπο θαξπνχο 

 

 

Ο ισηφο επδνθηκεί ζε βαζηά εδάθ

ε, γφληκα, ζηαζεξά εχθνξα, κέζε

ο ζχζηαζεο, νπδέηεξνπ pH θαη θα

ιά απνζηξαγγηδφκελα. Οη θπηείεο

 ισηνχ ζε πνιχ αξγηιψδε εδάθε 

κηθξήο δηαπεξαηφηεηαο θαη κε θα

θή ζηξάγγηζε δελ απνδείρζεθαλ 

πξνζνδνθφξεο.  

ε φηη αθνξά ηνλ παξάγνληα pH 

ν ισηφο πξνζαξκφδεηαη ην ίδην θ

αιά ζε ππφμηλα θαη ππναιθαιηθά 

εδάθε (pH 6-8) αξθεί λα κελ είλα

η ππεξβνιηθά ζπκπηεζκέλα θαη  

άλπδξα. Αληέρεη ζε πςειέο πεξηε

θηηθφ 

ηεηεο αζβεζηίνπ. Τπεξβνιηθέο ζπ
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γθεληξψζεηο κεγαιχηεξεο ηηο ηάμε

σο ησλ 100 ppm γηα ην λάηξην, 1 

ppm γηα ην βφξην θαη 10 ppm γηα 

ην καγγάλην θαιφ ζα είλαη λα απν

θεχγνληαη.  

Γθνπάβα (Psid

ium guajava) 

 

Πεγή: Πνληίθ

εο, 2001 

 

Ζ γθνπάβα αλέρεηαη κηα επξεία πνη

θηιία θιηκάησλ, πνπ δελ ζεκεηψλνλ

ηαη παγεηνί. Χο θαηάιιειε ζεξκνθ

ξαζία ζεσξείηαη εθείλε πνπ βξίζθε

ηαη κεηαμχ 23
ν
C-28

ν
C. ε ζεξκνθξ

αζίεο θάησ απφ 8
ν
C πθίζηαηαη ζνβ

αξέο δεκηέο. Ζ βξνρφπησζε πξέπεη 

λα θπκαίλεηαη απφ 1000 - 2000mm 

ην ρξφλν, νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέ

λε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ

. 
 

Ζ γθνπάβα αλαπηχζζεηαη θαη 

θαξπνθνξεί ηθαλνπνηεηηθά ζε 

επξεία πνηθηιία εδαθψλ, απφ ηα 

ακκψδε κέρξη αξγηιψδε. 

Θεσξείηαη αξθεηά αλεθηηθή ζηα 

αιαηνχρα εδάθε. Σν pH ηνπ 

εδάθνπο πξέπεη λα είλαη απφ 4.5-

8.2. ε θαιά εδάθε θαη κε ηε 

ζσζηή θαιιηεξγεηηθή θξνληίδα 

ηα δέληξα κπαίλνπλ λσξίο ζε 

θαξπνθνξία θαη είλαη πνιχ παξαγ 

σγηθά. Σα εδάθε πξέπεη λα απνζη

ξαγγίδνπλ θαιά 

Μάλγθν (Man

gifera indica) 

 

Πεγή: Πνληίθ

εο, 2001 

 

Αλ θαη ην κάλγθν είλαη έλα θαζαξά 

ηξνπηθφ θπηφ, ηα ελήιηθα δέλδξα α

ληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζία κέρξη -4
ν
C

 γηα ιίγεο κέξεο. Σα λεαξά δέλδξα θ

αη νη ελεξγά απμαλφκελνη βιαζηνί θ

αηαζηξέθνληαη ζηνπο -1
ν
C. Σα άλζ

ε θαη νη κηθξνί θαξπνί δεκηψλνληαη,

 αλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη ζηνπο 4
ν
C

 γηα ιίγεο ψξεο. Οη ζεξκνθξαζίεο α

πφ 24
ν
C έσο 27

ν
C ζεσξνχληαη σο ν

η πιένλ θαηάιιειεο θαηά ηε βιαζηη

θή πεξίνδν, παξάιιεια κε πςειή ζ

ρεηηθή αηκνζθαηξηθή πγξαζία. Σν κ

άλγθν αλέρεηαη ζεξκνθξαζίεο κέρξη

 θαη 48
ν
C. Ζ ζεξκνθξαζία επεξεάδ

εη ην ρξφλν άλζηζεο ησλ δέλδξσλ. 

Μηα ςπρξή ή μεξή πεξίνδνο, γεληθά

 θαηά ην ρεηκψλα, ε νπνία αλαζηέι

ιεη ή ζηακαηά ηε βιάζηεζε, επεξε

άδεη ζεηηθά ηελ πξνηξνπή ζρεκαηηζ

κνχ ησλ αλζέσλ.  
 

Σν κάλγθν επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κ

ε πςειή (2540 mm) ή ρακειή (254 

mm) βξνρφπησζε. Βξνρφπησζε χς

νπο 1000-1500 mm εηεζίσο θαη νκ

νηφκνξθα θαηαλεκεκέλε θαηά ηε δη

άξθεηα ηνπ έηνπο ζεσξείηαη σο ε πι

ένλ ηδαληθή. Αλ επηθξαηνχλ επί καθ

ξφλ μεξηθέο ζπλζήθεο, ηα δέλδξα ρξ

εηάδνληαη πφηηζκα, γηα λα δψζνπλ η

θαλνπνηεηηθή παξαγσγή. Οη ξαγδαί

 

λγθν, αξθεί ην αληαιιάμηκν Α1 η

νπ εδάθνπο λα κελ είλαη πάλσ απ

φ 30ppm. Σν ειεχζεξν CaCO3 δε

λ θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε επίδξα

ζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δέληξσλ. 

Μέρξη 200ppm Ca ζην εδαθηθφ δη

άιπκα είλαη απαξαίηεηα. 
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εο Σν κάλγθν αλαπηχζζεηαη ηθαλνπ

νηεηηθά ζε θαιά απνζηξαγγηδφκελα 

ακκνπειψδε έσο πειψδε εδάθε βά

ζνπο ηνπιάρηζηνλ 1.5 - 1.8 κέηξα. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο δηάπαπζεο ν 

πδαηηθφο νξίδνληαο πξέπεη λα είλαη 

ρακειά. Σν pH ηνπ εδάθνπο πξέπεη

 λα είλαη 5,5 - 7. ε εδάθε κε πςει

φηεξν pH παξαηεξνχληαη ηξνθνπελ

ηαθά ζπκπηψκαηα ζηδήξνπ θαη ςεπ

δαξγχξνπ. Σν κάλγθν κπνξεί λα θα

ιιηεξγεζεί ζε πνηθηιία εδαθψλ, απφ

 αιθαιηθά, αζβεζηψδε εδάθε έσο α

ξγηιψδε. Γεληθά, ππεξβνιηθά θησρ

ά εδάθε ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη

 φπσο θαη ππεξβνιηθά γφληκα εδάθ

ε, αθνχ ζε ηέηνηα πινχζηα εδάθε π

ξνσζείηαη ε ππεξβνιηθή βιάζηεζε 

ηνπ δέληξνπ ζε βάξνο ηεο αλάπηπμε

ο ησλ αλζέσλ θαη θαξπψλ. Καιχηεξ

ε παξαγσγή δίδεηαη ζε θαιά ζηξαγ

γηδφκελα ακκψδε ή αθφκα θαη πεηξ

ψδε εδάθε πνπ ζηξαγγίδνπλ γξήγν

ξα κεηά ηελ πγξή πεξίνδν, αλαγθάδ

νληαο ηα δέληξα ζε κηα ιαλζάλνπζα

 πεξίνδν, απαξαίηεηε γηα κηα θαιή 

επεξρφκελε αλζνθνξία. Σν θαηάιι

ειν pH γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κά

λγθν βξίζθεηαη κεηαμχ 6 θαη 7,2. ε

 pH εδάθνπο 5,5 επίζεο κπνξεί λα γ

ίλεη ε θαιιηέξγεηα ηνπ κά 

βξνρνπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

 αλζνθνξίαο κεηψλνπλ ζεκαληηθά η

ελ θαξπφδεζε. Καιχηεξε θαξπφδεζ

ε επηηπγράλεηαη φηαλ, θαηά ηελ πεξί

νδν ηεο αλζνθνξίαο, ην κεληαίν χς

νο βξνρφπησζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 

60 mm. Σν κάλγθν απαηηεί ειηφινπ

ζηεο πεξηνρέο. 

Λίηζη (Litchi c

hinensis)  
 

Πεγή: Ληνλάθ

εο, 2010; Κνι

νθνηξψλε, 20

06 

 

Έλαο ςπρξφο, μεξφο ρεηκψλαο 

επλνεί ηελ αλζνθνξία. Οη 

θζηλνπσξηλέο θΜπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ ζε εδάθε βάζνπο 

κφλν 40cm, αθφκα θα 

αη ρεηκεξηλέο ρακειέο ζεξκνθξαζίε

ο κεηαμχ 13
o
C θαη 0

o
C, ζε ζπλδπαζ

κφ κε ηελ έιιεηςε πγξαζίαο πξνθα

ινχλ πεξηζζφηεξε θαη άθζνλε αλζν

θνξία ζε πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο 

είρακε πεξηζζφηεξεο απφ 200 ψξεο 

 

η ζε βξαρψδε ή αζβεζηψδε εδάθ

ε. Πξνηηκά ακκψδε θπξίσο εδάθ

ε, επδνθηκεί φκσο θαη ζε ακκναξ

γηιψδε. Σν έδαθνο πξέπεη λα έρεη

 βάζνο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν θαη λ

α ππάξρεη θαιή ζηξάγγηζε ηνπ λε

ξνχ θαη λα εμαζθαιίδεηαη θαιφο 

αεξηζκφο ζην ξηδηθφ ζχζηεκα. Σν

 ηδαληθφ pH είλαη 5.5-6.5. Σηκέο p

H κεγαιχηεξεο απφ 6.5 έρνπλ ζαλ
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ζεξκνθξαζία θάησ απφ 13
o
C ζε ζρ

έζε κε πεξηφδνπο φπνπ είρακε κφλν

 150 ψξεο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ.  

 απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηξνθν

πεληψλ. 

Υνπξκαδηά (P

hoenix dactilif

era) 

 

Πεγή: Πνληίθ

εο, 2001 

 

Ζ ρνπξκαδηά αλζίζηαηαη ζην 

ρεηκεξηλφ ςχρνο, αιιά πθίζηαηαη 

δεκηά ζε ζεξκνθξαζίεο -7
ν
C. Γηα 

ηελ παξαγσγή θαξπψλ θαιήο 

πνηφηεηαο, ην θαινθαίξη πξέπεη λα 

είλαη καθξχ, δεζηφ θαη μεξφ κε 

ρακειή ζρεηηθά αηκνζθΖ 

ρνπξκαδηά αλαπηχζζεηαη ζ' επξεία 

πνηθηιία εδαθηθψλ ηχπσλ. Σν 

έδαθνο πξέπεη λα είλαη βαζχ, 

θαιναπνζηξαγγηδφκελν, 

ακκνπειψδεο, δηαπεξαηφ θαη 

θαιναεξηδφκελν. Αλέρεηαη εδάθε 

πεξηζζφηεξν αιθ 

αηξηθή πγξαζία, αιιά επαξθή πγξα

ζία ζην ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνχ.  

 

αιηθά θαη αιαηνχρα απφ νπνηνδή

πνηε άιιν θαξπνθφξν δέληξν, αι

ιά ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο δελ πα

ξάγεη ηελ θαιχηεξε βιάζηεζε θα

η παξαγσγή. 

Παπάγηα (Cari

ca papaya) 

 

Πεγή: Πνληίθ

εο, 2001 

Ζ παπάγηα θαηαζηξέθεηαη ζε ζεξκν

θξαζία παγεηνχ θαη σο ειάρηζηε ζε

ξκνθξαζία αλάπηπμήο ηεο ζεσξείηα

η ε ζεξκνθξαζία ησλ 15
ν
C. Γηα επίη

επμε πςειήο παξαγσγήο θαη θαιήο 

πνηφηεηαο θαξπψλ απαηηνχληαη ζεξ

κνθξαζίεο 21
ν
C έσο 26.5

ν
C θαη πιή

ξεο ειηνθάλεηα. ε ρακειφηεξεο φκ

σο ζεξκνθξαζίεο επηηπγράλνληαη θη

σρά απνηειέζκαηα. Ζ εηήζηα βξνρ

φπησζε πξέπεη λα θζάλεη ηα 1500-1

800 mm. Ζ παπάγηα σο επαίζζεην 

θπηφ δελ αλέρεηαη ηζρπξνχο αλέκνπ

ο θαη γη' απηφ πξέπεη λα πξνζηαηεχε

ηαη απ' απηνχο 

Σν έδαθνο πξέπεη λα είλαη γφληκν

, πινχζην ζε νξγαληθή χιε, θαιν

αεξηδφκελν θαη θαιά απνζηξαγγη

δφκελν, κε pH 5-7. Δπίζεο απαηηε

ί επαξθή εδαθηθή πγξαζία θαζ' φ

ιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Παζηθιφξα (P

assifl ora eduli

s) 

 

Πεγή: Πνληίθ

εο, 2001 

 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο παζηθιφ

ξαο είλαη ηα ηξνπηθά πςίπεδα. Υξεη

άδεηαη ςπρξφ ρεηκψλα, απαιιαγκέλ

ν Ζ παζηθιφξα επδνθηκεί ζε επξεία

 πνηθηιία εδαθψλ, εθηφο απφ ηα πνι

χ αξγηιψδε. Χο πην θαηάιιεια ε 

απφ παγεηνχο θαη δεζηφ θαινθαίξη. 

ε πεξηνρέο κε πνιχ δεζηά θαινθαί

ξηα ε παξαγσγηθή δσή ησλ θπηψλ ε

ίλαη κηθξφηεξε. Δίλαη θπηφ πνιχ επ

αίζζεην ζηνπο παγεηνχο θαη δεκηψλ

εηαη ζνβαξά ζε ζεξκνθξαζία ησλ -

2
ν
 

C. Σν είδνο P. edulis var edulis ρξεη

άδεηαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε πά

λσ απφ 800mm, ελψ ην είδνο P. edu

δάθε ζεσξνχληαη ηα ακκνπειψδ

ε, πνπ απνζηξαγγίδνπλ θαιά. ηη

ο ςπρξέο πεξηνρέο σο πην θαηάιι

εια εδάθε ζεσξνχληαη εθείλα πν

π βξίζθνληαη ζηηο πην ειηφινπζηε

ο ηνπνζεζίεο. Θεσξείηαη θπηφ επ

αίζζεην ζηα πγξά εδάθε. Σν pH 

πξέπεη λα είλαη 6.0-6.5. 
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lis var. flavicarpa θάησ απφ 800mm

. Γεληθά απαηηνχλ ελαιιάμ πγξέο θ

αη μεξέο επνρέο. Ζ παζηθιφξα είλαη 

κέηξηα αλεθηηθή ζηελ αηκνζθαηξηθ

ή ζρεηηθή πγξαζία, γηαηί ε ππεξβνι

ηθή πγξαζία επλνεί ηελ αλάπηπμε η

σλ κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ θαη π

νιχ επαίζζεηε ζηνπο αλέκνπο, γηαηί

 πξνθαινχλ ζνβαξή δεκηά ζηε βιά

ζηεζε θαη ηνπο θαξπνχο. 
 

 

ΜΑΓΚΟ 

 

ΛΗΣΗ 

 

ΥΟΤΡΜΑΓΔ 

 

ΓΚΟΤΑΒΑ 
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ΠΑΗΦΛΟΡΑ ΠΑΠΑΓΗΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1. pH εδάθοςρ 

Όζνλ αθνξά ηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζε πεδηλέο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο εθηάζεηο. Οη πεδηλέο π

εξηνρέο είλαη ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.080, νη νξεηλέο 1.130 θαη νη εκηνξεηλέο 805 ρηιηάδσλ 

ζηξεκκάησλ πεξίπνπ. Απηφο είλαη έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Μεζζελίαο επηηξέπεη ηελ επδνθίκεζε κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ννκνχ Μεζζ

ελίαο έρνπλ pΖ πνπ θπκαίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο κεηαμχ ηνπ 5,5 - 7,5. Δηδηθφηεξα ζχκ

θσλα κε ην ράξηε 2.1, ν νπνίνο είλαη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ράξηε ηεο Δπξψπεο πνπ απεηθ

νλίδεη ην pH ησλ εδαθψλ, θαίλεηαη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο ην 

pH θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν απφ 6 έσο 7,5. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλ

ζεο Γεσξγίαο ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε άδ

σην ζεσξείηαη θαιή έσο κέηξηα θαη ζε θψζθνξν ηθαλνπνηεηηθή.  
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Υάξηεο 2.2. Υάξηεο απνηχπσζεο pH. Πεγή: IES, 2010 

4.2. ύζηαζη εδάθοςρ 

χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ, βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο FΑΟ ηα εδάθε ηνπ Ννκ

νχ Μεζζελίαο ηαμηλνκνχληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο εδαθψλ, νη νπνίεο είλαη (Γηάζνγινπ, 1

995):  

• Fluvisols (FL). Αλαθέξνληαη θαη σο πξνζρσζηγελή εδάθε. Σα εδάθε ηεο ηάμεο ησλ 

Fluvisols είλαη ραξαθηεξηζηηθά εδάθε ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ πνηακνρεηκάξηεο 

απνζέζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα αλακέλνληαη λα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα ζεκεία ηα 

νπνία ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο δηαξξένληαη απφ πνηακνχο θαη ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο 

ηνπ Αζπξνρψκαηνο θαη ηεο πεξρνγείαο δηαξξένληαη απφ ηνλ πνηακφ Άξε επνκέλσο ν 

ηχπνο απηφο ηνπ εδάθνπο είλαη ν πην ζπρλά εκθαληδφκελνο. Δίλαη εδάθε αξγηιιψδε, 

κε κέηξηα έσο κηθξή πδαηνπεξαηφηεηα θαη κε pΖ > 7. 

• Regosols (RG). Δδάθε απφ αζηαζή θαη κε ελνπνηεκέλα πιηθά. ηξψκα ραιαξνχ 

πιηθνχ, πάλσ ζε ζθιεξφ ππφβαζξν. Δίλαη εδάθε κεηξίσο αξγηιιψδε, κε κέηξηα 

πδαηνπεξαηφηεηα θαη κε ξΖ > 7 

• Vertisols (VR). Απηά ηα εδάθε έρνπλ 40% ή πεξηζζφηεξν πειφ ζε φινπο ηνπο 

νξίδνληεο θαη αλαπηχζζνπλ επξείεο ξσγκέο (Slickensides). Σα εδάθε απηά είλαη 

αξγηιιψδε κε κηθξή πδαηνπεξαηφηεηα θαη κε pΖ νπδέηεξν ή ειαθξψο φμηλν. 

• Cambisols (CM). Δδάθε ηεο ηάμεο Cambisols ζπλαληψληαη αξθεηά εθηεηακέλα ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο. Σα εδάθε απηά έρνπλ cambic Β-νξίδνληα θαη 

θαλέλα δηαγλσζηηθφ νξίδνληα εθηφο απφ ochric ή umbric. Ζ ζχζηαζε ησλ εδαθψλ 
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απηψλ είλαη αξγηιιψδεο θαη κεηξίσο αξγηιιψδεο, κε κηθξή πδαηνπεξαηφηεηα θαη κε 

νπδέηεξν ή ειαθξψο φμηλν pΖ.  

• Leptosols (LP). Δίλαη πεηξψδε ή βξαρψδε εδάθε ηα νπνία είλαη γεληθά ξερά θαη 

ππέξθεηληαη βξαρψδνπο ζρεκαηηζκνχ. Δίλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλα ζε νξεηλνχο 

ζρεκαηηζκνχο εληνπίδνληαη ζε βξαρψδεηο πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ππνζηεί δηάβξσζε 

θαη έρεη απνκαθξπλζεί φ επηθαλεηαθφο εδαθηθφο νξίδνληαο. Δδάθε απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ζηελ πεξηνρή έξεπλαο απνηεινχλ εδάθε κε κεηξηθφ πιηθφ απφ αζβεζηφιηζν θαη 

θιχζρε. Δίλαη ιεπηφθνθθα εδάθε, αξγηιιψδε, θαιήο πδαηνπεξαηφηεηαο κε νπδέηεξν 

pΖ.  
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Υάπηηρ 2.3. Δδαθνινγηθφο ράξηεο Ννκνχ Μεζζελίαο. Πεγή: FAO, 2006 

Γεδνκέλνπ φηη ν ηχπνο εδάθνπο Fluvisols είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο 

είλαη ζεκαληηθή ε πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Σα εδάθε ηεο θιάζε

ο Fluvisol (ή πξνζρσζηγελή) πεξηιακβάλνπλ γελεηηθά λέα, ρσξίο εκθαλείο εδαθηθέο δψλε
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ο εδάθε ζε αιινπβηαθά ηδήκαηα. Ο φξνο Fluvisols κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθφο, κε η

ελ έλλνηα φηη απηά ηα εδάθε δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε πνηάκηα ηδήκαηα (ε ιαηηληθή ιέμ

ε “fluvius” ζεκαίλεη πνηάκη). Δκθαλίδνληαη επίζεο ζε ιηκλαία θαη ζαιάζζηα ηδήκαηα, ελ

ψ εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο επείξνπο θαη ζε φιεο ηηο θιηκαηηθέο δψλεο. Καηαιακβάλνπλ π

εξίπνπ 350 εθαηνκκχξηα εθηάξηα ζε φιν ηνλ θφζκν, εθ ησλ νπνίσλ πεξηζζφηεξα απφ ηα 

κηζά βξίζθνληαη ζηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο. 

Πνιιά Fluvisols θάησ απφ θπζηθέο ζπλζήθεο πιεκκπξίδνληαη πεξηνδηθά. Δπίζεο, κία μεξ

ή πεξίνδνο δηεγείξεη ηε κηθξνβηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ νξπθηνπνίεζε ησ

λ νξγαληθψλ πιψλ. Δπίζεο, πνιιέο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο αλαπηχζζνληαη ζηα Fluvisols, ζ

πλήζσο κε θάπνηαο κνξθήο έιεγρν ησλ πδάησλ. 

Σα πξνθίι εδάθνπο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία δηαζηξσκάησζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε νξίδνλη

α είλαη κηθξή, αιιά κπνξεί λα ππάξρεη παξνπζία ελφο δηαθξηηνχ αλψηεξνπ νξίδνληα. Σα 

νμεηδναλαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ θνηλά, εηδηθφηεξα ζηα ρακειφηεξα ηκήκαηα

 ηνπ πξνθίι. 

Ζ θαιή θπζηθή γνληκφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνπνζεζηψλ κε Fluvisols θαη ησλ ειθπζηηθ

ψλ ηνπνζεζηψλ θαηνίθηζεο ζε πξνζρψκαηα πνηακψλ θαη ζηα πςειφηεξα ηκήκαηα ζαιάζ

ζησλ ηνπίσλ είρε αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Αξγφηεξα, κεγάινη πνι

ηηηζκνί αλαπηχρζεθαλ ζηα πνηάκηα ηνπία θαη ζε ζαιάζζηεο πεδηάδεο.  

4.3. Δδαθολογικέρ ςνθήκερ ηιρ πεπιοσήρ έπεςναρ 

Γηα ηε ζπιινγή εδαθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνρψκαηνο πξα

γκαηνπνηήζεθε επηθνηλσλία κε 10 παξαγσγνχο ξπδηνχ, θαιακπνθηνχ, ηξηθπιιηνχ θαη ακπ

ειηψλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ αθνξνχζαλ ην pH θαη ην ηχπν ηνπ εδάθνπο ζχκθσ

λα κε ηε ζχζηαζε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ην pH ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο

 ραξαθηεξίδεηαη σο κε νπδέηεξν πξνο αιθαιηθφ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηχπν ησλ εδαθψλ θαίλ

εηαη λα είλαη αξγηιψδε ηα νπνία ιέγνληαη θαη βαξηά εδάθε.  

Πίλαθαο 4.1. Δδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 PH εδάθνπο Έδαθνο Άξγηινο 

Πεξξσηήο Παλαγηψηεο 8,2 Βαξχ Τςειφ 

Αξβαλίηεο Παλαγηψηεο 8 Βαξχ Τςειφ 

Μαθξφπνπινο Φψηεο 8,4 Βαξχ Τςειφ 
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Μπισλάο Γηάλλεο 7,9 Βαξχ Τςειφ 

Πάξηο Ξπλφο 8,2 Βαξχ Τςειφ 

Γηψξγνο  Μηραιφπνπινο 8,5 Βαξχ Τςειφ 

Γηψξγνο Μηραιφπνπινο 8,7 Βαξχ Τςειφ 

Σάζνο Κνχξνο 8,2 Βαξχ Τςειφ 

Θαλάζεο Σζφιθαο 8,4 Βαξχ Τςειφ 

Παηζαξίλνο Κψζηαο 8,5 Βαξχ Τςειφ 

 

Λφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ηα εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο

 πεξηνρήο έξεπλαο ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ

αη εηδηθφηεξα δεδνκέλα εδαθνινγηθψλ αλαιχζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε ειαηψλεο δηαθφξ

σλ πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο (Πίλαθαο 4.2.). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ε

δαθνινγηθψλ αλαιχζεσλ ησλ πηλάθσλ 4.2 θαη 4.3. ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζζελία

ο ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε θψζθνξν, βφξην, καγγάλην θαη καγλήζην θξίλεηαη ηθα

λνπνηεηηθή, ελψ ζε άδσην θαη θάιην παξνπζηάδεη θάπνηα έιιεηςε, κε απνηέιεζκα λα πξν

ζηίζεηαη νη θαηάιιειεο πνζφηεηεο αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ. Δπίζεο δεδνκέλνπ φηη ην καγ

λήζην βξίζθεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο, ε άξγηινο είλαη ζε θαηάζηαζε ζξν

κβψζεσο, νπφηε δεκηνπξγνχληαη ζηαζεξά ζπζζσκαηψκαηα θαη άξηζηε δνκή ηνπ εδάθνπ

ο, επνκέλσο δεκηνπξγείηαη θαιφο αεξηζκφο θαη θαιή ζηξάγγηζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξη

νρή ηεο Καιακάηαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην Αζπξφρσκα ην Μαγλήζην βξίζθεηαη ζε πν

ιχ πςειά επίπεδα (259). Δπίζεο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ βνξίνπ είλαη ειαθξψο ρακειή (Πί

λαθαο 4.3).  

Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί φηη απφ παιαηφηεξεο κειέηεο ηνπ Αγξνηηθνχ Ηλζηηηνχη

νπ Καιακάηαο βξέζεθε φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε θψζθνξν θξίλεηαη ηθαλνπνη

εηηθή, ελψ ζε άδσην ή θάιην παξνπζηάδεη θάπνηα έιιεηςε, κε απνηέιεζκα λα πξνζηίζεηα

η αλφξγαλα ιηπάζκαηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εδαθψλ είλαη ινθψδεο θαη απφ κεραλη

θήο απφςεσο θαηαηάζζνληαη ζηα ειαθξά έσο κέζεο ζπζηάζεσο. 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ θαηά FAO ην έδαθνο ηνπ Ννκνχ Με

ζζελίαο είλαη θαηά κέζν φξν αξγηιινακκψδεο κε νπδέηεξν πξνο αιθαιηθφ pΖ, πνιχ έθν

ξν ζηα πεδηλά έσο πεηξψδεο κηθξήο γνληκφηεηαο ζηα νξεηλά. Σα εδάθε ηεο Μεζζελίαο εί

λαη κεηξίσο πδαηνπεξαηά κε ηθαλνπνηεηηθή ζηξάγγηζε θαη επρέξεηα κεηαθίλεζεο λεξνχ θ

αη εδαθηθψλ δηαιπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ λεξνθξαηνχλ θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ ξ

σγκέο ζην έδαθνο. 
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Πίνακαρ 4.2. Δδαθνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά. Πεγή: ΤΠΑΑΣ, 2011 

  

ΜΑΓΝΖΗ

Ο (Μg):160 

ΒΟΡΗΟ 

(Β):1,03 

ΜΑΓΓΑΝΗ

Ο (Μn):21,8 

ΝΗΣΡΗΚ

Ο ΑΕΧΣ

Ο (ΝΟ3-

Ν):2,1 

ΚΑΛΗΟ

 (Κ):142 

ΦΧΦΟΡΟ

 (Ρ):4,1 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 199 0.94 16.4 2.1 110 8.2 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 160 1.03 21.8 2.1 142 4.1 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 103 0.45 0.25 1.4 146 2.1 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 117 0.88 13.6 1.3 112 21.6 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 127 3.49 30.4 46.2 242 43.4 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 133 2.26 20.1 24.8 185 47.1 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 213 1.62 9.8 2.3 115 36.1 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 94 4.51 30.2 49.6 183 94 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 76 2.93 8.4 14.6 156 73.6 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 37 1.74 22.2 4 146 76.4 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 127 0.84 16.4 18.4 176 26.8 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 142 0.7 27.2 3 220 34.2 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 72 0.98 27.2 6.7 226 54.7 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 84 0.94 21.2 3.3 142 35.1 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 162 2.67 34.9 21.4 318 71.4 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 238 0.54 16.3 9.5 190 55.7 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 119 0.9 10.5 5.2 182 78.3 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 405 1.74 2.9 1.2 149 4.1 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 302 0.96 16 3 113 6.2 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 119 1.27 27.9 21.4 109 49.5 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 110 1.05 32.1 3.2 123 8.2 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 74 3.12 25.1 15.5 285 116 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 78 1.09 26.2 28.8 310 140 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 76 2.46 24.4 48.4 250 100 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 111 1.46 20.1 7.6 214 100 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 84 1.64 18.3 7.4 148 110 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 113 1.64 26.8 11.1 220 58.4 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 84 1.11 18.7 21.2 189 21.6 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 302 2.52 17.9 22.6 285 120 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 146 2.26 28.1 16.4 181 41.3 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 103 1 32.6 21.93 240 39.2 

KΤΠΑΡΗΗΑ 123 1.11 16 4.5 164 39.4 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 74 0.39 20.9 5.4 115 14.5 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 135 0.55 10.5 2.5 123 8.2 

ΠΤΛΟ 189 2.38 9.4 6.5 160 67.1 

ΠΤΛΟ 129 0.94 11.9 5.9 218 4.1 
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ΠΤΛΟ 120 0.7 22.8 1.4 197 14.2 

ΠΤΛΟ 187 0.72 15.3 14.2 240 21.8 

ΠΤΛΟ 93 0.78 11.5 1.6 146 7.4 

ΠΤΛΟ 120 8.1 16.6 4.9 160 6.2 

ΠΤΛΟ 205 0.37 19.6 7.5 105 4.1 

ΠΤΛΟ 101 1.17 30.7 17.1 225 26.7 

ΠΤΛΟ 99 0.54 18.8 11.7 246 39.2 

ΠΤΛΟ 101 1.05 9 4.1 140 46.7 

ΠΤΛΟ 83 1.6 27.9 148.7 220 105 

ΠΤΛΟ 125 0.96 16.7 29.8 207 26.8 

ΠΤΛΟ 117 0.94 14.4 19.4 260 16.4 

ΠΤΛΟ 139 0.86 14.3 10.2 240 105 

ΠΤΛΟ 205 2.4 34.8 1.8 185 76.5 

ΠΤΛΟ 168 2.67 26.7 38.3 360 80 

ΠΤΛΟ 157 0.47 15 8.4 115 2.1 

ΠΤΛΟ 114 0.47 14.1 1.7 140 4.5 

ΠΤΛΟ 283 0.4 19.5 1.4 107 6.2 

ΣΔΡΝΑ 310 0.86 20.6 1.6 107 6.2 

ΣΔΡΝΑ 157 1.29 30.2 23.1 128 24.8 

ΣΔΡΝΑ 144 0.55 18.2 2.4 117 6.2 

ΣΔΡΝΑ 165 1.85 24.2 5.7 105 43.4 

ΜΔΖΝΖ 74 3.9 29.6 11.4 245 125 

ΜΔΖΝΖ 101 1.15 28 48.4 240 110 

ΜΔΖΝΖ 118 0.41 16.7 11 242 14.1 

ΑΡΗ 170 0.74 10.1 4.4 187 60.4 

ΑΡΗ 144 0.88 10.5 5.6 156 33.1 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 68 1.58 28.6 4.3 129 51.4 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 88 0.59 24.6 8.5 268 32 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 187 1.52 30.6 8.9 270 53.7 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 148 0.74 30.3 6.3 190 9.9 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 88 1.15 33.2 5.6 201 45.1 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 98 1.17 24.2 1.4 191 16.2 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 84 0.47 28.6 2.6 185 84 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 299 0.39 15.8 1.6 158 4.1 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 219 0.7 20.6 30.1 210 50.1 

ΘΟΤΡΗΑ 88 0.47 14.1 5.3 160 19.2 

ΘΟΤΡΗΑ 181 0.94 28.7 4.3 248 8.2 

ΘΟΤΡΗΑ 92 3.87 30.8 65.6 215 70.2 

ΑΡΦΑΡΑ 141 0.23 12.3 1.8 121 6.2 

ΑΒΗΑ 86 1.15 9.6 4.2 116 43.7 

ΑΒΗΑ 160 18.7 1.05 8.6 166 72 

ΜΔΟ ΟΡΟ 140.1 1.6 20.3 13.8 184.9 44 
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Ο πίλαθαο 4.3. δείρλεη ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ εδαθψλ αλά πε

ξηνρή ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο.  

  

ΜΑΓΝΖΗ

Ο (Μg):160 

ΒΟΡΗΟ (

Β):1,03 

ΜΑΓΓΑΝΗ

Ο (Μn):21,8 

ΝΗΣΡΗΚ

Ο ΑΕΧΣ

Ο (ΝΟ3-

Ν):2,1 

ΚΑΛΗΟ 

(Κ):142 

ΦΧΦΟΡΟ

 (Ρ):4,1 

ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΟΗ 126.0 1.9 17.2 15.2 155.7 39.4 

ΦΗΛΗΑΣΡΑ 146.2 1.5 22.7 13.9 204.7 62.2 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 110.7 0.7 15.8 4.1 134.0 20.7 

ΠΤΛΟ 143.9 1.4 18.4 17.6 193.2 34.7 

ΣΔΡΝΑ 194.0 1.1 23.3 8.2 114.3 20.2 

ΜΔΖΝΖ 97.7 1.8 24.8 23.6 242.3 83.0 

ΑΡΗ 157.0 0.8 10.3 5.0 171.5 46.8 

ΚΤΠΑΡΗΗΑ 108.7 1.0 28.6 5.4 204.9 41.8 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 259.0 0.5 18.2 15.9 184.0 27.1 

ΘΟΤΡΗΑ 120.3 1.8 24.5 25.1 207.7 32.5 

ΑΡΦΑΡΑ 141.0 0.2 12.3 1.8 121.0 6.2 

ΑΒΗΑ 123.0 9.9 5.3 6.4 141.0 57.9 

 

Πίνακαρ 4.3 Δλδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ Β (ppm) ζην έδαθνο ζε ζρέζε κε ην pH. Πεγή: Κψηζ

ηξαο Α. 2017 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΗΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟ

ΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΣΗ ΔΓΑΦΟΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥ

Ζ ΑΠΡΟΥΧΜΑΣΟ.  

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ελαιιαθηηθψλ θα

ιιηεξγεηψλ πνπ δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνρψκαηνο ζχκθσλα κε

 ηηο πθηζηάκελεο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο απαηηνχκελεο 

ζπλζήθεο πνπ επδνθηκνχλ νη εθάζηνηε ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο, έηζη φπσο παξνπζηάζη

εθαλ ζην Κεθάιαην 3.  

πλνςίδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο ε πεξηνρή κειέηεο έρεη κεζνγεηαθφ θιίκ

α κε ήπηεο ζεξκνθξαζίεο ην ρεηκψλα θαη πςειέο ην ζέξνο. Σν κέζν χςνο βξνρήο γηα ηα 3

1 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ είλαη 780,3 mm θαη βξνρεξφηεξνη κή

λεο είλαη ν Ννέκβξηνο θαη Γεθέκβξηνο ελψ ν μεξφηεξνο κήλαο απφ πιεπξάο βξνρήο είλαη 

ν Ηνχιηνο. Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ βξνρνπηψζεσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλ

νπ. Δπηπιένλ ε πεξηνρή κειέηεο, αλήθεη ζηνλ χθπγξν θαη ήπην πξνο ζεξκφ βηνθιηκαηηθφ 

φξνθν. Σφζν νη πςειέο βξνρνπηψζεηο φζν θαη ν χθπγξνο βηνθιηκαηηθφο φξνθνο ζηελ πε

ξηνρή δηθαηνινγνχληαη θαζψο απηή γεηηληάδεη κε ηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ Σαυγέηνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηα εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην pH ησλ εδαθψλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο νπδέηεξν πξνο αιθαιηθφ θαη ν ηχπνο ησλ εδαθψλ σο αξγηιψδεο (βαξη

ά εδάθε). ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζζελίαο ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε θψζθ

νξν, βφξην, καγγάλην θαη καγλήζην θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ζε άδσην θαη θάιην παξν

πζηάδεη θάπνηα έιιεηςε. Δπίζεο δεδνκέλνπ φηη ην καγλήζην βξίζθεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπν

ηεηηθέο πνζφηεηεο, ε άξγηινο είλαη ζε θαηάζηαζε ζξνκβψζεσο, νπφηε δεκηνπξγνχληαη ζη

αζεξά ζπζζσκαηψκαηα θαη άξηζηε δνκή ηνπ εδάθνπο, επνκέλσο δεκηνπξγείηαη θαιφο αε

ξηζκφο θαη θαιή ζηξάγγηζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Καιακάηαο ζηελ νπνία αλή

θεη θαη ην Αζπξφρσκα ην Μαγλήζην βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Σα εδάθε είλαη κ
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εηξίσο πδαηνπεξαηά κε ηθαλνπνηεηηθή ζηξάγγηζε θαη επρέξεηα κεηαθίλεζεο λεξνχ θαη εδ

αθηθψλ δηαιπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ λεξνθξαηνχλ θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ ξσγκέ

ο ζην έδαθνο. 

Έρνληαο ινηπφλ σο γλψκνλα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο ζα κ

πνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πεξηνρή ιφγσ επλντθψλ εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθ

ψλ ζα κπνξνχζε λα κπεη δπλακηθά ζην ηνκέα ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. ηνλ πίλα

θα 5.1. παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θαηαιιειφηεξεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ πεξηνρή κειέηεο κε ηηο απαξαίηεηεο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζ

πλζήθεο θαη ηελ απφδνζή ηνπο αλά ζηξέκκα.  

Πίνακαρ 5.1. Καηάιιειεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνρψκαην

ο 

Καιιηέξγεηα Κιίκα  Έδαδνο Απφδνζε 

Αβνθάλην Ήπηεο ζεξκνθξαζίεο η

ν ρεηκψλα (ην δέλδξν 

πθίζηαηαη δεκία ζε –4
o
 C) θαη πςειή ζρεηηθ

ή πγξαζία (ηνπιάρηζη

νλ 60%) ζηελ αηκφζθ

αηξα 

Δπδνθηκεί ζε εδάθε γφλ

ηκα, βαζηά, κε θαιή ζηξ

άγγηζε θαη θαιφ αεξηζκ

φ, κε κηθξή πεξηεθηηθφη

εηα ζε αλζξαθηθφ αζβέ

ζηην, αξδεπφκελα κε λε

ξφ θαιήο πνηφηεηαο (ρα

κειή πεξηεθηηθφηεηα ζε

 νιηθά άιαηα, ριψξην θ

αη βφξην), 

ε ηδαληθέο πεξηνρέο 

ηα δέλδξα επηηπγράλ

νπλ απνδφζεηο πνπ θ

πκαίλνληαη απφ 1.50

0-2.500 θηιά θαξπψλ

 αλά ζηξέκκα. Μπνξ

εί λα απνθέξεη θέξδε

 έσο θαη 6.000 € αλά 

ζηξέκκα.  

Ρφδηα Δπδνθηκεί ζε δεζηά θ

αινθαηξηλά / δξνζεξά 

ρεηκσληάηηθα κεζνγεη

αθά θιίκαηα, αιιά θα

η ζηα πγξά ηξνπηθά ή 

ππνηξνπηθά θιίκαηα ε

λψ ηξαπκαηίδεηαη απφ

 ζεξκνθξαζίεο θάησ η

σλ -11 ° C 

 

Δπδνθηκεί ζε εδάθε πν

π είλαη βαζηά, ζηξαγγηδ

φκελα, ακκναξγηιψδε η

α νπνία έρνπλ ηθαλνπνη

εηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζ

ε νξγαληθή νπζία θαη p

H = 5,5-7,0 θαη αξδεπφ

κελα.  

Ζ δηάξθεηα ηεο παξα

γσγηθήο δσήο κίαο θ

πηείαο ξνδηάο ππνιν

γίδεηαη ζε 25-30 έηε.

 Οη απνδφζεηο αλά δέ

λδξν επίζεο θπκαίλν

ληαη κεηαμχ 40-50 K

g θαη αλά ζηξέκκα 2

500-3000Kg.Σν θφζ

ηνο εγθαηάζηαζεο ελ

φο ζηξέκκαηνο θαιιη

έξγεηαο ξνδηάο αλέξρ

εηαη ζε 540,00 €. Σν 

δε θαζαξφ εηζφδεκα 

είλαη 1000-1200€/ζη

ξ 
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Ηππνθαέο 

 

Μπνξεί λα θαιιηεξγε

ζεί επξχηαηα ζε δηαθν

ξεηηθά θιίκαηα (μεξά 

ή πγξά). Απαηηεί ειην

θάλεηα θαη αληέρεη ζε 

παγεηνχο (-40
ν
C), θαη 

ζε πςειέο ζεξκνθξαζ

ίεο (έσο 42
o
C).  

 

Δπδνθηκεί ζε εδάθε (ακ

κψδε έσο πειψδε, εια

θξά φμηλα, νπδέηεξα, ει

αθξά αιθαιηθά). 
 

 5-15 θηιά/δέλδξν 

(αλάινγα κε ηελ 

ειηθία, ηηο 

εδαθηθέο θαη 

θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο) 

 Καξπνί, 1000-

1500 

θηιά/ζηξέκκα 

Παξαγσγή θαξπ

ψλ αλά ζηξέκκα 

(ψξηκεο ειηθίαο 

>6-10 έηε), 150 

θπηά/ζηξέκκα Υ

 10 θηιά/θπηφ Υ 

6 επξψ ην θηι 

φ = 9.000 Δπξψ. 

Φξαγθνζπθηά  Ζ Φξαγθνζπθηά είλαη 

αλζεθηηθή ζηηο πςειέ

ο ζεξκνθξαζίεο, αιιά 

πνιχ επαίζζεηε ζηηο ρ

ακειέο. Δπδνθηκεί ζε 

πεξηνρέο πνπ ε κέζε ζ

εξκνθξαζία ην ρεηκψλ

α είλαη κεγαιχηεξε απ

φ +10
ν
 C θαη ε ειάρηζ

ηε ζεξκνθξαζία λα κε

λ θαηέξρεηαη θάησ απ

φ +4
ν
 C.  

Πξνζαξκφδεηαη ηέιεηα 

ζε ακκψδε έσο κέζεο ζ

χζηαζεο εδάθε, θησρά 

ζε νξγαληθή νπζία θαη 

ζε κηθξφ βάζνο. Σν pH 

ηνπ εδάθνπο δελ απνηε

ιεί πεξηνξηζηηθφ παξάγ

νληα γηα ηελ θαιιηέξγεη

α ηεο Φξαγθνζπθηάο.  

Με ηε ζηξεκκαηηθή 

απφδνζε ζηελ θαιιη

έξγεηα ηεο θξαγθνζπ

θηάο λα θπκαίλεηαη θ

αηά κέζν φξν απφ 2 

έσο θαη 3 ηφλνπο, ηα 

έζνδα αλά ζηξέκκα 

ζε εηήζηα βάζε κπνξ

νχλ λα πξνζεγγίζνπλ

 ηα 1.700 επξψ. 

Goji berry Δπδνθηκεί ζε ζεξκνθξ

αζίεο απφ -15 – 40° C

, ελψ απαηηεί ειηνθάλ

εηα κεγάιεο δηάξθεηαο

. Δπηπιένλ αλαπηχζζε

ηαη ζε πεξηνρέο φπνπ 

ε βξνρφπησζε θπκαίλ

εηαη απφ 100-700 mm 

θαη αλέρεηαη δπλαηνχο

 αλέκνπο θαη ζηαγνλίδ

ηα ζάιαζζαο. 
 

Δπδνθηκεί ζε θαιά απν

ζηξαγγηδφκελα εδάθε, 

πινχζηα ζε νξγαληθή ν

πζία θαη  pH 7.0-8.0.  

Σν θφζηνο εγθαηάζη

αζεο ελφο ζηξέκκαη

νο θζάλεη ηα 800-90

0 επξψ, ελψ φηαλ βξί

ζθεηαη ζε πιήξε παξ

αγσγή, κε κία παξαγ

σγή γχξσ ζηα 800-1.

000 θηιά ην ζηξέκκα

, δίλεη έλα θαζαξφ εη

ζφδεκα 1.800-2.500 

επξψ ην ζηξέκκα. Ζ 

ηηκή παξαγσγνχ δηα

κνξθψλεηαη ζε 6–7 ε

πξψ ην θηιφ απνμεξ

ακέλνπ θαξπνχ. 
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Γεζπνιηά Δπδνθηκεί ζε ζεξκέο π

εξηνρέο κε ήπην ρεηκψ

λα θαη πςειέο βξνρνπ

ηψζεηο (400-900mm β

ξνρή εηεζίσο). Σν δέλ

ηξν αληέρεη ρσξίο πξν

βιήκαηα ζε πςειέο ζε

ξκνθξαζίεο αιιά γίλε

ηαη επαίζζεην ζε πνιχ

 ρακειέο κέρξη ηνπο –

12
o
C.  

Πξνηηκά εδάθε κέζεο ζ

χζηαζεο, βαζηά, αξγηιν

πειψδε, πνπ ζηξαγγίδν

πλ θαιά, είλαη γφληκα, δ

ξνζεξά θαη εχθνια αεξη

δφκελα. Ζ πνζφηεηα ηε

ο εδαθηθήο πγξαζίαο επ

εξεάδεη ζεηηθά ηελ αλά

πηπμε θαη θαιή θαξπνθ

νξία ηνπ δέληξνπ.  

Ζ απφδνζε ελφο δέλ

δξνπ κπνξεί λα θζάζ

εη θαη ηα 40 θηιά.  

Αιφε 

 

 

Ζ αιφε αλαπηχζζεηαη

 ζε κεγάιν εχξνο θιηκ

αηηθψλ ζπλζεθψλ.  

Γελ είλαη πνιχ αλζεθη

ηθφ ζηηο ρακειέο ζεξκ

νθξαζίεο, σζηφζν κπ

νξεί λα αληέμεη ζε ζεξ

κνΠξνηηκά ηα θαιά α

πνζηξαγγηζκέλα, ακκ

ψδε ή πειψδε εδάθε.

 Χο πξνο ηελ αληίδξα

ζε ηνπ εδάθνπο, θαηα

ιιειφηεξα ζεσξνχληα

η ηα εδάθε κε ειαθξψ

ο αιθαιηθή αληίδΔπεη

δή ην θάζε θχιιν έρεη

 βάξνο απφ 400 – 800 

γξακκάξηα, ην έλα ζη

ξέκκα απνδίδεη 7.000 

θηιά θχιισλ ηα νπνία

 πεξηέρνπλ πεξίπνπ 70

- 80% γαιή 

θξαζίεο κέρξη -3° C π

αζαίλνληαο κηθξέο κφ

λν δεκηέο. Ζ ηδαληθή ζ

εξκνθξαζία γηα ηελ α

λάπηπμε ηνπ θπηνχ εί

λαη κεηαμχ 20-25
ν
C. 

Αλαπηχζζεηαη ζε θιίκ

αηα πνπ θπκαίλνληαη 

απφ εχθξαηα σο ηξνπη

θά θαη δελ αληέρεη ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίε

ο ιφγσ ηεο πςειήο πε

ξηεθηηθφ 

ηεηαο ηνπ ζε λεξφ (95

%) 

ξαζε.  
 

 

ο.  
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Λσηφο  
 

Ο ισηφο θαιιηεξγείηα

η ζε πνιιέο πεξηνρέο η

εο ρψξαο αθφκα θαη ζ

ηηο βφξεηεο, ελψ 

πξνηηκά πεξηνρέο κε π

γξφ ππνηξνπηθφ θαη ε

κηεχθξαην θιίκα. Καη

ά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ιεζάξγνπ αληέρεη κέρ

ξη ηνπο -18°C, ελψ είλ

αη επαίζζεηνο ζηνπο δ

πλαηνχο αλέκνπο. 

Αληέρεη ζε ζεξκνθξα

ζίεο κέρξη –15
ν
 C.  

Ο ισηφο επδνθηκεί ζε β

αζηά εδάθε, γφληκα, ζη

αζεξά εχθνξα, κέζεο ζ

χζηαζεο, νπδέηεξνπ εψ

ο αιθαιηθνχ pH  

(pH 6-8)  θαη θαιά απν

ζηξαγγηδφκελα.  

Αληέρεη ζε πςειέο πεξη

εθηηθφηεηεο αζβεζηίνπ. 

Απνθεχγνληαη εδάθε κ

ε πςειέο ζπγθεληξψζεη

ο > 100 ppm γηα ην Na, 

>1 ppm γηα ην B βφξην 

θαη >10 ppm γηα ην Mn.
    

Απνδίδεη έσο 2 ηφλν

πο αλά ζηξέκκα νη ηη

κέο παξαγσγνχ θπκα

ίλνληαη απφ 1,5 έσο 

2 επξψ ην θηιφ. 

Δηζφδεκα 1.000€.  

Γθνπάβα  
 

Χο θαηάιιειε ζεξκνθ

ξαζία ζεσξείηαη εθείλ

ε πνπ βξίζθεηαη κεηαμ

χ 23
ν
C-28

ν
C. Ζ βξνρφ

πησζε πξέπεη λα θπκα

ίλεηαη απφ 1000 - 200

0mm ην ρξφλν. 

Δπδνθηκεί ζε επξεία πνη

θηιία εδαθψλ, απφ ηα α

κκψδε κέρξη αξγηιψδε.

 Θεσξείηαη αξθεηά αλε

θηηθή ζηα αιαηνχρα εδ

άθε. Σν pH ηνπ εδάθνπ

ο πξέπεη λα είλαη απφ 4.

5-8.2.  

Ζ απφδνζε θαηά ζηξ

έκκα αλέξρεηαη ζηνπ

ο 1,2-2 

ηφλνπο θαηά ην 3ν έη

νο ηεο ειηθίαο ηεο θ

πηείαο θαη ζε 4-5 ηφλ

νπο απφ ην 5ν έηνο η

εο 

ειηθίαο ηεο θπηείαο 

θαη κεηά 

Υνπξκαδηά  
 

 

 

Ζ ρνπξκαδηά αλζίζηα

ηαη ζην ρεηκεξηλφ ςχρ

νο, αιιά πθίζηαηαη δε

κηά ζε ζεξκνθξαζίεο -

7
ν
C. Γηα ηελ παξαγσγ

ή θαξπψλ θαιήο πνηφη

εηαο, ην θαινθαίξη πξ

έπεη λα είλαη καθξχ, δ

εζηφ θαη μεξφ κε ρακ

ειή ζρεηηθά αηκνζθαη

ξηθή πγξαζία, αιιά επ

αξθή πγξαζία ζην ξηδη

θφ ζχζηεκα ηνπ θπην

χ.  
 

 

Ζ ρνπξκαδηά αλαπηχζζ

εηαη ζ' επξεία πνηθηιία 

εδαθηθψλ ηχπσλ. Σν έδ

αθνο πξέπεη λα είλαη βα

ζχ, θαιναπνζηξαγγηδφκ

ελν, ακκνπειψδεο, δηαπ

εξαηφ θαη θαιναεξηδφκ

ελν. Αλέρεηαη εδάθε πε

ξηζζφηεξν αιθαιηθά θα

η αιαηνχρα απφ νπνηνδ

ήπνηε άιιν θαξπνθφξν

 δέληξν, αιιά ππφ ηηο ζ

πλζήθεο απηέο δελ παξά

γεη ηΤπνινγίδεηαη φηη ε 

απφδνζε είλαη απφ 5 έσ

ο 50 kg θαξπνχ αλά Υν

πξκαδηά θαη έηνο αλ θαη

 κε θαηάιιειεο θαιιηεξ

γεηηθέο θξνληίδεο, νη α

πνδφζεηο κπνξνχλ λα με

πεξάζ 

νπλ ηα 100 kg θαξπνχ α

λά Υνπξκαδηά. 

ελ θαιχηεξε βιάζηεζε 

θαη παξαγσγή. 
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Παπάγηα  
 

 

Ζ παπάγηα θαηαζηξέθ

εηαη ζε ζεξκνθξαζία 

παγεηνχ θαη σο ειάρη

ζηε ζεξκνθξαζία αλά

πηπμήο ηεο ζεσξείηαη 

ε ζεξκνθξαζία ησλ 1

5
ν
C. Ηδαληθέο  ζεξκνθ

ξαζίεο είλαη απφ 21
ν
C

 έσο 26.5
ν
C θαη πιήξε

ο ειηνθάλεηα. Ζ εηήζη

α βξνρφπησζε πξέπεη 

λα θζάλεη ηα 1500-18

00 mm.  

Σν έδαθνο πξέπεη λα εί

λαη γφληκν, πινχζην ζε 

νξγαληθή χιε, θαιναεξη

δφκελν θαη θαιά απνζη

ξαγγηδφκελν, κε pH 5-7

. Δπίζεο απαηηεί επαξθ

ή εδαθηθή πγξαζία θαζ'

 φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έη

νπο. 

Ζ απφδνζή ηεο είλαη 

75-100 ηφλνπο αλά ε

θηάξην. 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

 ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

6.1. ςμπεπάζμαηα 

ήκεξα θαιιηεξγνχληαη ζην Ννκφ Μεζζελίαο θαιιηεξγνχληαη Διαηψλεο πηζηνπνηεκέλεο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο, ζηαθίδεο, ζχθα θαη δακάζθελα, ζηηεξά θαη θεπεπηηθά. Οη πνζφηεηεο 

θαξπψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο παξαπάλσ δελ ε

παξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ζήκεξα ε Μεζζελία, κε απνηέιεζκα λα γίλν

ληαη εηζαγσγέο. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε εληφπηα παξαγσγή θαξπψλ θαη λα βειηησζεί ε

 πνηφηεηα ηνπο ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζ

ήκεξα, λα γίλεη αλαδηάξζξσζε πνηθηιηψλ ζε νξηζκέλα είδε, λα επεθηαζεί ε θαιιηέξγεηα κ

εξηθψλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ελψ παξάιιεια ζα κπνξνχζαλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζε θα

ηάιιειεο πεξηνρέο ηεο Μεζζελίαο λέα είδε ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ φπσο είλαη ην Α

βνθάλην, ε Ρφδηα, ην Ηππνθαέο, ε Φξαγθνζπθηά, ην Goji berry, ε Γεζπνιηά, ε Αιφε, ν Λ

σηφο, ε Γθνπάβα, ε Υνπξκαδηά θαη ε Παπάγηα. Οη θαιιηέξγεηεο απηέο έρνπλ θαιέο πξννπ

ηηθέο επεηδή νη θαξπνί ηνπο παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλερψο απμαλφκελε δήη

εζε ζηηο αγνξέο ηεο Δπξψπεο ελψ ε πξνζθνξά ηνπο είλαη κηθξή. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα

 ηε ζπζηεκαηηθή επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ απηψλ απνηειεί θαη‟ αξρήλ ε εμαζθάιηζε ε

πάξθεηαο ζην αλαγθαίν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ.  
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Ο ηνκέαο ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη έλα λένο ηνκέαο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη 

βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ. Αλ θαη ηα ξφδηα θαη νη θξάνπιεο είλαη γλσζ

ηέο ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο, κφλν νη θξάνπιεο είραλ θαιιηεξγεζεί πξνεγνπκέλσο. Ο

η πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο ηα κχξηηια, ην ηππνθαέο, ην goji berry θ

αη ε αξψληα είλαη ηζαγελείο ζε άιιεο ρψξεο θαη απνηεινχλ θχξηεο θαιιηέξγεηεο ζε απηέο. 

Ζ δπλακηθή ηνπ ηνκέα ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πςειή ιφ

γσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ησλ ελ ιφγσ θξνχησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ησλ πνιι

ψλ θαη δηαθνξεηηθψλ δπλεηηθψλ ρξήζεσλ. Οη ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο ραξαθηεξίδνληα

η απφ πςειή ζπγθέληξσζε αληηνμεηδσηηθψλ πνπ απνηεινχλ πνιχηηκεο νπζίεο γηα ηελ αλζ

ξψπηλε πγεία δεδνκέλεο ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπο σο θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

Ζ εκπνξηθή θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ λέσλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αζπξνρψκαηνο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο (θαζψο δε δηαθνξνπνη

είηαη ζε κεγάιν βαζκφ νχηε ην θιίκα νχηε ην έδαθνο) έρεη επνίσλεο πξννπηηθέο δεδνκέλν

π φηη ε πεξηνρή δηαζέηεη θαηάιιειεο θιηκαηηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγε

ηα ησλ παξαπάλσ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί φηη νη π

εξηνρέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κε επηηπρία κεξηθά είδε ελαιιαθηηθψλ θα

ιιηεξγεηψλ, ηδηαηηέξα ησλ ηξνπηθψλ θαη ππνηξνπηθψλ, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο φρη κφλν 

ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο εμαηηίαο ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζε θι

ίκα, έδαθνο θαη λεξφ.  

Σν εηζφδεκα ησλ θαιιηεξγεηψλ ζα βειηησζεί αξθεηά αθνχ θάπνηα απφ ηα ηνπηθά παξαδν

ζηαθά αγξνηηθά πξντφληα δηαηίζεληαη ζε ρακειέο ηηκέο επεηδή ππάξρεη πξφβιεκα ζηε δηά

ζεζε ηνπο ιφγσ θνξεζκνχ ηεο αγνξάο. Μεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο θαξπψλ απφ ηηο ελ

αιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο κπνξεί λα θαηαλαισζεί απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη απφ ηα εθ

αηνκκχξηα ηνπξηζηψλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν πξνζθέξνληαο έηζη θαη ζηελ ην

πηθή νηθνλνκία.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο, ζα πξέπεη ζε πξψηε θάζε λα εγθαη

αζηαζεί κηα πηινηηθή θπηεία ζε αγξφ πνπ ζα αλήθεη ζε ηδηψηε παξαγσγφ ζηελ πεξηνρή πν

π ζα επηιέμνπκε γηα ηε δηάδνζε ηεο λέαο ελαιιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο. Ζ πηινηηθή θπηεία 

ζα έρεη έθηαζε 1-2 ζηξέκκαηα θαη ζε απηήλ ζα θπηεπηνχλ θπηά απφ ηε λέα θαιιηέξγεηα θ

αη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3-5 εηψλ ζα κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα επηηπρνχο πξν

ζαξκνγήο ηνπο ζηηο ηνπηθέο εδαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ζε δεχηε
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ξε θάζε ζα επεθηαζεί ε θαιιηέξγεηά ηνπο ζε κεγαιχηεξε έθηαζε εθφζνλ απνδεηρζεί φηη 

νη ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο είλαη επλντθέο.  

Δίλαη απηνλφεην φηη νη ηδηψηεο παξαγσγνί, ζηα θηήκαηα ησλ νπνίσλ ζα εγθαηαζηαζνχλ ν

η πηινηηθέο θπηείεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη λα εθηεινχλ ζσζηά ηηο θαιιηεξγ

εηηθέο θξνληίδεο πνπ ζα ηνπο ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο ψζηε λα εμαρζνχλ ζσζη

ά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζθνπηκφηεηα επέθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. 

6.2. Μελλονηική Έπεςνα 

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο έξεπ

λαο δελ ήηαλ επαξθή ζα κπνξνχζε ζε κειινληηθή έξεπλα λα γίλεη πην εκπεξηζηαησκέλε έ

ξεπλα κε εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο δεηγκάησλ εδάθνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζδηνξηζ

κφο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο ζε δηάθνξα ζεκεία, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεη

ψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή.  
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