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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
       ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο ζην 
λεζί ηεο Αίγηλαο, θαη εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε θαιιηεξγεηηθέο 
πξαθηηθέο θαη ζηε δηάζεζε θαη εκπνξία ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη πξνηάζεηο 
αληηκεηψπηζήο ησλ.  
       πγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θαηαγσγή θαη 
ηελ ηζηνξία ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηζηηθηάο, ζηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγείηαη 
ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο 
θαιιηέξγεηαο γηα ηελ Αίγηλα. 
       ην πξψην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην πξνθίι 
ηνπ λεζηνχ ηεο Αίγηλαο, θαη εηδηθφηεξα ζε γεσγξαθηθά, εδαθνινγηθά, 
θιηκαηνινγηθά θαη πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ 
λεζηνχ ελψ ζην 2ν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη βνηαληθνί 
ραξαθηήξεο, ρξεζηκνπνηνχκελα ππνθείκελα θαη πνηθηιίεο θαζψο θαη ζηνηρεία 
εδαθηθήο θαη θιηκαηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο θαιιηέξγεηαο. 
       ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε 
ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο (θαιιηέξγεηα 
ηνπ εδάθνπο, θιάδεκα, άξδεπζε, ιίπαλζε θιπ). 
       ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κπθεηνινγηθέο θαη 
κε παξαζηηηθέο αζζέλεηεο ηεο θηζηηθηάο θαζψο θαη νη ζπνπδαηφηεξνη 
εληνκνινγηθνί ερζξνί ηεο, θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. 
       ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ζπγθνκηδήο, 
απνθινίσζεο θαη μήξαλζεο ησλ θηζηηθηψλ θαζψο θαη απνζήθεπζεο ηνπ 
πξντφληνο.       
       ην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 
νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο (δαπάλεο, έζνδα θιπ), ηα 
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο ζε ζρέζε κε ηε δηάζεζε θαη ηελ 
εκπνξία ησλ θηζηηθηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 
 
Ζ ΦΗΣΗΚΗΑ ΣΖΝ ΑΗΓΗΝΑ 

 
1.1    ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ 

 
    χκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζήκεξα απφςεηο, ε θηζηηθηά (Pistacia vera) 
πξέπεη λα θαηάγεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Αζία. Σν είδνο P. vera θχεηαη άγξην 
ζηελ Κεληξηθή Αζία, θαιχπηνληαο ηεξάζηηεο εθηάζεηο νξεηλέο θαη πεδηλέο. Ζ 
πεξηνρή ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη αξρίδεη απφ ην Ηξάλ θαη ην Αθγαληζηάλ θαη 
επεθηείλεηαη κέζσ Σνπξθκεθηζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ θαη Κηξγηζηάλ 
κέρξη ηε δπηηθή φρζε ηεο ιίκλεο Ηζζίθ-Κνχι. Ζ άπνςε φηη ε θηζηηθηά θαηάγεηαη 
απφ ηελ Μέζε Αλαηνιή βαζίδεηαη πηζαλψο ζε παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε 
δέλδξα θαιιηεξγεκέλεο θηζηηθηάο. 
       Ο Θεφθξαζηνο είλαη ν πξψηνο ζηελ αξραηνειιεληθή γξακκαηεία (Πεξί 
Φπηψλ Ηζηνξία, IV, 4,7) πνπ αλαθέξεη ηε θηζηηθηά, ρσξίο λα ηελ νλνκάδεη. Οη 
πεξηνρέο φκσο πνπ αλαθέξεη πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 
απαληάηαη ε θηζηηθηά απηνθπήο. Σν φλνκα „‟πηζηάθηα‟‟ (απφ ηελ πεξζηθή ιέμε 
πίζηα πνπ ζεκαίλεη θηζηίθη) απαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ Νίθαλδξν 
(Θεξηαθά 891) ηνλ δεχηεξν αηψλα π.Υ. ν νπνίνο επίζεο ηνλίδεη ηελ νκνηφηεηα 
ησλ θαξπψλ κε ηα ακχγδαια. Μεηαγελέζηεξεο αλαθνξέο γίλνληαη θαη απφ 
άιινπο αξραίνπο ζπγγξαθείο.  
       Οη Ρσκαίνη θαηαθηεηέο κεηέθεξαλ ην δέλδξν κε ηνλ λφζηηκν θαξπφ ζηελ 
Ηηαιία (30 κ.Υ.) θαη ζηελ Ηζπαλία. ηελ Διιάδα δελ γλσξίδνπκε ην ρξφλν 
εηζαγσγήο ηνπ. Ο Γελλάδηνο (1914) ν νπνίνο εξεχλεζε ην ζέκα απηφ αλαθέξεη 
φηη θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα ην θηζηίθη ήηαλ „„νπσξηθφλ‟‟ ηεο 
Αζίαο θαη ε θηζηηθηά δελ απαληηφηαλ ζηελ Διιάδα. Ο ίδηνο γξάθεη φηη ην 1856 
θαιιηεξγείην ζηε Εάθπλζν θαη κεκνλσκέλα δέλδξα ππήξραλ θαη ζε άιιεο 
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σελ πξψηε νξγαλσκέλε θπηεία θηζηηθηάο θαηάξηηζε ν 
βηνκήραλνο ηεο ζνθνιάηαο Γ. Παπιίδεο ζην θηήκα ηνπ ζην Φπρηθφ Αηηηθήο. Ο 
δηεπζπληήο ηνπ Γεκνζίνπ δελδξνθνκείνπ (Βνηαληθφο) Οξθαλίδεο ην 1869 
άξρηζε λα πνιιαπιαζηάδεη ηε θηζηηθηά θαη λα ζπληζηά ηελ θαιιηέξγεηά ηεο θαη 
ην έξγν ηνπ ζπλέρηζε ν δηάδνρνο ηνπ Π. Γελλάδηνο. ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα 
ν Ν. Πεξφγινπ εγθαηέζηεζε ηελ πξψηε θπηεία θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα. Απφ ην 
θηήκα ηνπ ε θαιιηέξγεηα ηνπ δέλδξνπ απηνχ δηαδφζεθε ζην λεζί.  
         Σν πεξίθεκν θηζηίθη Αηγίλεο έρεη ραξαθηεξηζηεί πξντφλ Πξν-
ζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) απφ ηελ ΔΔ. 
          
1.2 ΔΚΣΑΔΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΦΗΣΗΚΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΟΝ 
ΚΟΜΟ  
 
         Αξρηθά ε θηζηηθηά θαιιηεξγήζεθε ζηελ Αηηηθή θαη ζηελ Αίγηλα. Απφ ην 
1950 ε θαιιηέξγεηα ηεο άξρηζε λα επεθηείλεηαη ζηε Βνησηία, Φζηψηηδα, Δχβνηα 
θαη Κνξηλζία θαη απφ ην 1968 ζηε Θεζζαιία, Υαιθηδηθή, Ρνδφπε, ζηελ Κξήηε 
θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Πνληίθεο 1996).  
           Ζ θηζηηθηά παγθνζκίσο θαιιηεξγείηαη ζηε Μέζε Αλαηνιή (πξία, 
Σνπξθία, Ηζξαήι), ζην Ηξάλ, Αθγαληζηάλ, Παθηζηάλ, ζηηο παξακεζφγεηεο 
ρψξεο (Ηηαιία, Ηζπαλία, Μαξφθν, Σπλεζία), ζηηο ΖΠΑ θαη ζε κηθξή έθηαζε 
ζηελ Απζηξαιία.  
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          ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία παξαγσγήο 
θηζηηθηψλ (ζε tn) θαη εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο (ζε δέλδξα ή ζηξκ) ζηηο θπξηφηεξεο 
ρψξεο παξαγσγήο θηζηηθηνχ. 
 
Πίνακαρ 1.1. Παξαγσγή θηζηηθηψλ (ζε tn) ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο θαιιηέξγεηαο 
κέρξη ην 2000. 
 

Υώπα 1989-1991 1998 1999 2000 

Ηπάν 159.000 314.000 131.000 200.000 

ΖΠΑ 36.000 85.000 56.000 94.000 

Σοςπκία 39.000 35.000 30.000 60.000 

ςπία 14.000 36.000 36.000 33.000 

Κίνα 22.000 32.000 32.000 32.000 

Δλλάδα 5.000 5.000 6.000 7.000 

Ηηαλία 2.000 1.000 3.000    ----- 

Αθγανιζηάν 2.000 4.000 3.000 3.000 

Σςνηζία 1.000 1.000 1.000 1.000 
 Πεγή: FAO Production Yearbook, vol. 54, 2000    
  
Πίνακαρ 1.2. Παξαγσγή θηζηηθηψλ παγθνζκίσο (ζε tn) ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο 
θαιιηέξγεηαο ην 2011. 
 

         Υώπα        Παπαγυγή (tn) 

       ΗΡΑΝ        190.000 

       ΖΠΑ          95.000  (Καιηθφξληα 53.000) 

       ΣΟΤΡΚΗΑ          90.000 

       ΔΛΛΑΓΑ            8-10.000 
Πεγή: Έλζεην εθεκεξίδαο ΔΘΝΟ (2011) 
 

    χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, νη ηηκέο παξαγσγνχ ήηαλ  5,0-7,0 €/kg 
θηζηηθηψλ, ε ιηαληθή ηηκή ησλ ςεκέλσλ θηζηηθηψλ ήηαλ  13,5 -17 €/kg.  
 

Πίνακαρ 1.3. Παξαγσγή θηζηηθηψλ (ζε tn) θαη αξηζκφο δέλδξσλ (ζε ρηι.) ζηελ 
Διιάδα κέρξη ην 2005. 
 

         Έηορ             Σόνοι    Γένδπα (σιλ.)     

      1970            700          400 

      1980           2.000          800 

      1991           6.000        1.000 

      1998           7.500        1.000 

     2000- 2005           6.500 -10.000  
 Πεγή: www.agr.uth.gr 
 

Πίνακαρ 1.4. Παξαγσγή θηζηηθηψλ (ζε tn) θαη έθηαζε θαιιηέξγεηαο (ζε ζηξκ) 
ζηελ Διιάδα κέρξη ην 2012. 
 

               Έηορ      Έκηαζη  (ζηπ.)    Παπαγυγή  (tn) 

               2010             38.040            4.952 

               2011             40.056            6.096 

               2012             40.516            7.095 
Πεγή: Γεσξγία Κηελνηξνθία ηεχρνο 8/2013 (ζηνηρεία Τπ.Α.Α.Σ.) 
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1.3. Ζ ΦΗΣΗΚΗΑ ΣΖΝ ΑΗΓΗΝΑ    
 
         Ζ θξάζε «ε θηζηηθηά είλαη ηαπηηζκέλε κε ηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Αίγηλαο» 
εθθξάδεη πξάγκαηη επηγξακκαηηθά ηε ζχλδεζε θαιιηέξγεηαο - πξντφληνο θαη 
ηφπνπ θαηαγσγήο, έηζη ψζηε λα αλαπαξάγεηαη ηαθηηθά ηφζν ζε 
κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο θαη κειέηεο φζν θαη ζηα πνηθίια αθηεξψκαηα ηνπ 
Σχπνπ πνπ βιέπνπλ θαηά θαηξνχο ην θψο ηεο δεκνζηφηεηαο είηε κε αθνξκή 
ην θεζηηβάι θηζηηθηνχ είηε σο πξνβνιή πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. Δίλαη ην κέξνο 
ηεο Διιάδαο φπνπ ην δέληξν επδνθίκεζε σο θχξηα θαιιηέξγεηα (ηδηαίηεξα κεηά 
ηελ εηζβνιή ηεο θπιινμήξαο), ην κέξνο ηεο Διιάδαο φπνπ αλαπηχρζεθε ε 
ηερληθή επεμεξγαζίαο ηνπ μεξνχ θαξπνχ (ςήζηκν) θαη θαηέθηεζε ηελ Αζήλα, 
ην κέξνο ηεο Διιάδαο φπνπ αλαπηχρζεθε ε παξαγσγή δελδξπιιίσλ γηα ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ δέληξνπ. Γηα φινπο ηνπο ιφγνπο απηνχο, ν θαξπφο ηεο 
θηζηηθηάο νλνκάζηεθε παλειιαδηθά «θηζηίθη Αηγίλεο» (ζηε Θεζζαινλίθε 
ιέγεηαη θαη «ζαλ θηζηίθ») ελψ ε πνηθηιία ηεο θηζηηθηάο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ 
Διιάδα «Αηγηλήηηθε». 
       Ζ θηζηηθηά δελ έρεη βέβαηα πίζσ ηεο ην (κπζηθφ, πνιιέο θνξέο, φπσο ζην 
ακπέιη) βάζνο ρξφλνπ. Αλ θαη ηα ρξφληα ηεο παξνπζίαο ηεο είλαη ζρεηηθά ιίγα, 
ε θηζηηθηά ζεσξείηαη θαη είλαη εδψ θαη θαηξφ ε παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ηεο 
Αίγηλαο αθνχ πέξαζε απφ παηεξάδεο ζε γηνπο θαη ζε εγγφληα, 
δεκηνπξγήζεθαλ παξαδφζεηο, αλαπηχρζεθαλ ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη ην 
φλνκα ηνπ λεζηνχ δηαδφζεθε απφ ηνλ θαξπφ ηεο ζηελ πξσηεχνπζα θαη απφ 
θεη ζε φιε ηελ Διιάδα. 
       Δίλαη απνιχησο αιεζέο φηη ε θηζηηθηά κνλνπψιεζε ζρεδφλ ηε γεσξγία 
ηεο Αίγηλαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 κέρξη ζήκεξα. Απφ ηα πεξηνξηζκέλα ζε 
αξηζκφ θηήκαηα πνπ ππήξραλ πξνπνιεκηθά θαη κέρξη ην ηέινο ησλ 
κεηαπνιεκηθψλ πεξηπεηεηψλ, βξέζεθε λα θαηαιακβάλεη ζρεδφλ θάζε έθηαζε 
ηεο πεδηλήο θαη ινθψδνπο βνξεηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνχ, δειαδή ζρεδφλ 
φιε ηελ θαιιηεξγήζηκε γε. Ζ παξνπζία ηεο γίλεηαη εληνλφηαηε ζηνλ επηζθέπηε 
ηεο Αίγηλαο, είλαη ην πξάζηλν ραιί πνπ ζθεπάδεη ην θαινθαίξη φιν ην 
βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, εθεί πνπ άιινηε επηθξαηνχζε ην θίηξηλν ηεο 
μεξήο θαιακηάο θαη ην άζπξν ηεο γπκλήο αζβεζηνχραο γεο, κε αξαηά πξάζηλα 
ζεκάδηα θάπνησλ δέληξσλ. 
       Ζ εμάπισζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα πξνεγήζεθε ιίγν 
ηεο άλζηζεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ παξαζεξηζκνχ, αλ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο 
απνηειέζκαηα ζρεδφλ ζπλέπεζαλ ρξνληθά. Με ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγίζηκνπ 
ηφηε λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηεο αλεξρφκελεο θαιιηέξγεηαο, ε ηνπηθή 
θνηλσλία κπφξεζε λα αληηζηαζεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά (ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο) ζηνλ πεηξαζκφ ηεο πψιεζεο αγξνηεκαρίσλ, πνπ ζα γίλνληαλ 
παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. Ζ ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ έρεη ήδε - έζησ θαη 
αξγά - θαηαλνεζεί, ρσξίο λα έρεη φκσο αλαιπζεί ηδηαίηεξα θαη ρσξίο λα 
πξνθχςνπλ ηα αξκφδνληα ζπκπεξάζκαηα.   
 
 
 
1.4. Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
 
       Ζ εδξαίσζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα αλάγεηαη ζηε 
δεθαεηία ηνπ ‟50. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ ε θαιιηέξγεηά ηεο 
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θάιππηε ήδε 1.050 ζηξέκκαηα, αλ θαη ηεθκαίξεηαη φηη πνιιά απφ απηά 
θπηεχηεθαλ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Σν 1961 ηα ζηξέκκαηα έγηλαλ 3.200, ε 
έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο δειαδή ηξηπιαζηάζηεθε κέζα ζε 10 ρξφληα! 
Γεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνζηεζεί πεξί ηα 1000 ζηξέκκαηα, 
κπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε δεθαεηία ηνπ ‟50 ήηαλ ε δεθαεηία ηεο 
καδηθήο θχηεπζεο θαη φηη ηα πεξηζζφηεξα δέληξα ζηελ Αίγηλα είλαη ζήκεξα 
κεηαμχ 40 θαη 50 εηψλ. 
       Βέβαηα, ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50 ήηαλ θπζηθφ λα ππάξρεη αχμεζε ησλ 
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θάζε είδνπο. ηελ Αίγηλα γηα παξάδεηγκα 
απμήζεθαλ αθφκα θαη νη αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (π.ρ. ζηηεξά) θαηά 1000 ζηξκ. 
Ζ κεγάιε αχμεζε φκσο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηζηηθηάο έρεη κηα άιιε εμήγεζε: 
ηελ είζνδν ηεο θπιινμήξαο ζην λεζί. Ζ Αίγηλα ήηαλ γεκάηε απφ ακπέιηα, 
δηθαηνινγψληαο ην πξντζηνξηθφ ηεο φλνκα (Οηλφε, Οηλψλε), αλαγλσξηζκέλε 
ακπεινπξγηθή πεξηνρή κε έληνλε «εμαγσγηθή» πξνο ηηο γχξσ πεξηνρέο 
δξαζηεξηφηεηα. 
        Με ηελ εηζβνιή ηεο θπιινμήξαο ζηελ Αηηηθή, εγθαηαζηάζεθε ζην ιηκάλη 
ηεο Αίγηλαο θπηνυγεηνλνκηθφο έιεγρνο, ζηελ πξνζπάζεηα λα εκπνδηζηεί ε 
είζνδφο ηεο ζην λεζί. Σν κέηξν απέηπρε λα θαζπζηεξήζεη ηελ εηζβνιή ηεο θαη 
απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 ε θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ αξρίδεη λα θζίλεη. 
Πηζαλψο ζα ζπλέβαιε θαη ε κε αλαλέσζε ησλ θπηεηψλ ακπειηνχ ηνπ λεζηνχ 
αιιά ηα ζηνηρεία είλαη εληππσζηαθά: ηακπέιηα απφ 13.500 ζηξέκκαηα ην 1950, 
θηάλνπλ ζηα 4.382 ζηξ. ην 1961. Ο θαηήθνξνο βέβαηα ζπλερίζηεθε αιιά κε 
πνιχ κηθξφηεξνπο ξπζκνχο. Ζ πεξηνρή πνπ θξάηεζε ηα πεξηζζφηεξα ακπέιηα 
ήηαλ ν Μεζαγξφο, ελψ ζηηο πεξηθέξεηεο ηνπ ηέσο Γήκνπ θαη ηεο Κπςέιεο 
έγηλε ζε κεγάιε έθηαζε αληηθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ακπειηνχ κε ηελ 
πνιιά ππνζρφκελε θηζηηθηά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ακπέιη δελ 
μεξηδσλφηαλ, νη θηζηηθηέο θπηεχνληαλ δίπια ηνπ θαη φζν ην ακπέιη έθζηλε, νη 
θηζηηθηέο κεγάισλαλ. ην ηέινο, ηα μεξά πξέκλα μεξηδψλνληαλ κε ην φξγσκα. 
       Ζ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο θαιιηέξγεηαο δελ ζα πξέπεη λα ήηαλ εχθνιε γηα 
πνιινχο ιφγνπο. Ζ θηζηηθηά είλαη ην κνλαδηθφ θπιινβφιν δέληξν πνπ 
θπηεχεηαη κε κπάια ρψκαηνο (φπσο π.ρ. νη ιεκνληέο) θαη φρη γπκλφξξηδν. Ζ 
εμήγεζε είλαη νη πνιιέο απνηπρίεο πνπ είραλ νη θπηεχζεηο γπκλφξξηδσλ 
δελδξπιιίσλ. Άιινο ιφγνο είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο θαη ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ 
γεσξγηθνχ θιήξνπ (3-4 αγξνηεκάρηα, κέζε έθηαζε 4,6 ζηξέκκαηα γηα ηηο 
δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ζηνλ ηέσο Γήκν θαη ζηελ Κπςέιε)). Οη αξηζκνί απηνί 
είλαη ε έθθξαζε ηνπ γλσζηνχ θαηλνκέλνπ ζηελ Αίγηλα, λα είλαη δειαδή ηα 
κηθξά θηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθή απαζρφιεζε ή εηζφδεκα γηα ηνλ κέζν 
Αηγηλήηε, πνπ έρεη άιιε θχξηα απαζρφιεζε. 
       Ζ άιιε θχξηα απαζρφιεζε ζεκαίλεη ζπλήζσο κε ηδηαίηεξε εμνηθείσζε κε 
ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο. Παξ‟ φια απηά νη Αηγηλήηεο ηεο επνρήο επέδεημαλ 
ηδηαίηεξε επηκέιεηα ζηε δηακφξθσζε ησλ κηθξψλ ηνπο θηεκάησλ θαη ζηελ 
πεξηπνίεζε ησλ λεαξψλ δέληξσλ. Ζ πξψηε δπζθνιία πνπ είραλ βέβαηα λα 
αληηκεησπίζνπλ ήηαλ ε εχξεζε εκβνιηαζκέλσλ πάλσ ζε Υηψηηθε ηζηθνπδηά 
δελδξπιιίσλ, θαζψο ηα θπηψξηα αθνινχζεζαλ ηε δήηεζε θαη δελ 
πξνεγήζεθαλ απηήο. Πνιιέο θνξέο ηα καλάβηθα θαΐθηα έθεξλαλ δελδξχιιηα 
απφ ηελ Δπίδαπξν. 
       Ζ εδαθηθή πξνζαξκνγή ηεο θηζηηθηάο δελ ήηαλ πάληα πνιχ θαιή ζην 
λεζί. ηα ειαθξά πξνζρσζηγελή εδάθε, ζηα λφηηα ηεο πφιεο, εθεί πνπ 
ππήξραλ θαη νη παιηφηεξεο θαιιηέξγεηεο, ε πξνζαξκνγή ήηαλ πνιχ θαιή. Γελ 
ήηαλ φκσο πάληα ην ίδην θαιή ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, φπνπ 



9 

 

ζρεδφλ ζπλερήο είλαη ε παξνπζία ηεο «πιάθαο», δειαδή αδηαπέξαζηνπ 
ζηξψκαηνο ςακκηηνκαξγατθνχ αζβεζηφιηζνπ ζε βάζνο 0,5 –3 κέηξσλ. πνπ 
ππήξραλ παιηά ακπέιηα θπηεκέλα ζε «ζξαθηέο», δειαδή βαζείο ιάθθνπο πνπ 
δηαπεξλνχζαλ ηελ πιάθα, νη θηζηηθηέο αλαπηχρζεθαλ πνιχ γξήγνξα. 
Τπάξρνπλ πνιιά θηήκαηα, παιηά ακπέιηα, φπνπ νη κηζέο θηζηηθηέο είλαη 
δηπιάζηεο ζε κέγεζνο απφ ηηο ππφινηπεο, θαζψο θπηεχηεθαλ θνληά ζε 
ζξαθηέο. 
       Ζ απνθάιπςε ηεο πιάθαο θαηά ην άλνηγκα ησλ ιάθθσλ ζήκαηλε κεγάιε 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ θηεκαηία. Σα θνκπξεζέξ εκθαλίζηεθαλ 
αξγφηεξα, ε δε κπνπιληφδα κε ηελ ηζάπα θαη ην ζθπξί ζρεδφλ δελ πξφιαβε 
ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θηζηηθηάο. Με ηα εξγαιεία ηνπ ρεξηνχ ε πιάθα δελ 
έζπαγε θαη πνιιέο θνξέο επηζηξαηεπφηαλ ν δπλακίηεο. Απηνί φκσο πνπ 
έζπαγαλ ηελ πιάθα ήηαλ νη ζρεηηθά «ηπρεξνί». Οη πξαγκαηηθά άηπρνη ήηαλ 
απηνί πνπ ζην θηήκα ηνπο ε πιάθα ήηαλ βαζηά. Σα δέληξα δελ κεγάισζαλ 
αξθεηά θαη ην θαινθαίξη ζέινπλ λεξφ θάζε ιίγεο κέξεο. 
       Αθφκα θαη παιηά ληακάξηα πνπ έβγαδαλ ηα πνπξηά (πσξφιηζνη) 
κπαδψζεθαλ θαη  θπηεχηεθε θηζηηθηά. Πξνο έθπιεμε πνιιψλ (θαη ηδηνθηεηψλ) 
ε θηζηηθηά πξφθνςε θαη εθεί, κεγαιψλνληαο γξήγνξα. Φπηεχηεθε θαη ζε 
«παζπάξεο» (πειναξγηιψδε, ζπλεθηηθά εδάθε) ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ. 
Δπδνθίκεζε θαη εθεί. Ζ εμήγεζε πνπ δφζεθε ήηαλ ε εμαζθάιηζε εδαθηθήο 
πγξαζίαο ην θαινθαίξη. ηελ πξψηε πεξίπησζε θάησ απφ ηελ πιάθα, ζηε 
δεχηεξε ιφγσ ηνπ κεγάινπ βάζνπο θαη ηεο κεγάιεο πδαηνρσξεηηθφηεηαο ησλ 
αξγηισδψλ εδαθψλ.         
       Σα δελδξχιιηα αγνξάδνληαλ θαηά θαλφλα εκβνιηαζκέλα. Τπήξραλ φκσο 
πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ είηε ήηαλ ακπφιηαζηα είηε ην κπφιη μεξάζεθε είηε 
πέηαμαλ κάηηα απφ ην ππνθείκελν θαη «έπλημαλ» ην κπφιη. Ζ ηειεπηαία ήηαλ ε 
πην δχζθνιε πεξίπησζε, αθνχ δελ έπξεπε κφλν λα βξεζεί κπνιηαζηήο (θαη 
λα πεηχρεη ν εκβνιηαζκφο) αιιά θαη λα γίλεη επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ 
δελδξπιιίνπ απφ ηα άγξηα θιαδηά. Τπάξρνπλ κέρξη ζήκεξα θηήκαηα πνπ 
αθέζεθαλ θαη «αγξίεςαλ» ή δέληξα πνπ «αγξίεςαλ» θαη δελ επηρεηξήζεθε ην 
μαλακπφιηαζκά ηνπο. Σχραηλε επίζεο θάπνηα δελδξχιιηα λα κελ θαηαθέξνπλ 
λα ξηδψζνπλ θαη μεξαίλνληαλ. πλήζεο αηηία ε έιιεηςε λεξνχ. Ζ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο έπξεπε λα γίλεη πξνηνχ κεγαιψζνπλ νη δηπιαλέο 
θηζηηθηέο. Αλ πξνιάβαηλαλ λα κεγαιψζνπλ, ηφηε ην λέν δελδξχιιην ήηαλ 
θαηαδηθαζκέλν λα μεξαζεί ή λα κε κεγαιψζεη. 
       πσο είλαη θπζηθφ, ν θχξηνο αγψλαο ήηαλ γηα ην λεξφ. Ζ Αίγηλα ήηαλ έλαο 
μεξφηνπνο. Οη παξαδνζηαθέο ηεο θαιιηέξγεηεο, ακπέιη, ειηέο, ακπγδαιηέο, 
βεξηθνθηέο, ζπαξηά, ζπθηέο, ρεηκσληάηηθε παηάηα, ζαλά, ιίγα φζπξηα δελ 
ρξεηάδνληαλ ζρεδφλ θαζφινπ πφηηζκα. πνπ ππήξρε λεξφ, έβαδαλ πεξηβφιη 
θαη παηάηα (ην φλνκα ηεο πεξηνρήο Πεξηβφια). Αμηνπνηήζεθαλ ινηπφλ πξψηα 
φια ηα πεγάδηα, πνιιά θαζαξίζηεθαλ θαη αλνίρηεθαλ θαηλνχξγηα ιαγνχκηα. 
Άιινη άλνημαλ πεγάδη, θάπνηνη κε κεγάια θηήκαηα άλνημαλ γεψηξεζε. Τπήξρε 
φκσο πάληα ε αίζζεζε ηεο ζηελφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ζε απηφ, καδί κε ηελ 
εδαθηθή πξνζαξκνγή ζηα άγνλα εδάθε ηνπ λεζηνχ, βξίζθεηαη ην κπζηηθφ ηεο 
θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα. 
       Γελ είλαη ππεξβνιή λα εηπσζεί φηη δεθάδεο ρηιηάδεο θηζηηθηέο πνηίδνληαλ 
κε ηνλ θνπβά γηα λα κεγαιψζνπλ. Ο ιφγνο δελ ήηαλ κφλν ε ζηελφηεηα ηνπ 
λεξνχ αιιά θαη ε δπζθνιία λα θηηαρηνχλ «πνηηζηάδεο» (απιάθηα δηαλνκήο ηνπ 
λεξνχ) ζε θάζε κηθξφ θηήκα. Σα πξάγκαηα ήηαλ ρεηξφηεξα ζηα επηθιηλή 
θηήκαηα, φπνπ ζπλήζσο ε πεγή λεξνχ ήηαλ ζην θάησ κέξνο ηνπ θηήκαηνο. ε 
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θάπνηεο πεξηπηψζεηο επηζηξαηεχνληαλ θαη δψα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζε 
πςειφηεξα ζεκεία. ηαλ ηα δέληξα κεγάισζαλ, ζηα κεγαιχηεξα θηήκαηα 
ππήξρε πηα κεραλή ή ειεθηξηθφ ξεχκα, γηα λα αθνινπζήζνπλ ηα κηθξφηεξα 
πνπ είραλ δηθφ ηνπο λεξφ. 
     Γπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ νη Αηγηλήηεο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο. 
Σα δψα πνπ είραλ κείλεη ήηαλ πνιχ ιίγα θαη ηα εξγαηηθά ρέξηα είραλ ζαθή 
ηάζε κείσζεο. 
 

                
 
Δικόνα 1. ξγσκα θηζηηθεψλα ζην Μαξαζψλα Αίγηλαο ην 1964. 
 
      Έηζη εμεγείηαη ε κεγάιε δηάδνζε ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ θαη 
ζθαπηηθψλ (ηξαθηέξ) ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70. Ζ δπζθνιία λα βξεζνχλ 
εξγάηεο ή κεράλεκα θαη ηδίσο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ 
εδάθνπο, έζηξεςε πνιινχο απφ ηνπο θαηφρνπο θηεκάησλ (έζησ θαη κηθξψλ) 
ζηελ αγνξά ηξαθηέξ. Βνήζεζε ζ‟ απηφ ε πςειή ηηκή ηνπ θηζηηθηνχ θαη ε 
ππεξηηκεκέλε δξαρκή.  
       Βξέζεθαλ έηζη, πιελ ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ, εθαηνληάδεο 
κηθξνθηεκαηίεο λα είλαη θάηνρνη ελφο κνλναμνληθνχ ειθπζηήξα, ηζρχνο 
ζπλήζσο 10 –19 ίππσλ. Γηα πνιινχο ην κεράλεκα απηφ ήηαλ ην πξψην 
ηξνρνθφξν πνπ απνθηνχζαλ ζηε δσή ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ην 
ηξαθηέξ θαξφηζα θαη λα θπθινθνξεί ζην δξφκν, ήηαλ ζηαζκφο ζηε δσή 
πνιιψλ κηθξνθηεκαηηψλ, ζε κηα επνρή πνπ αθφκα θαη ηα δίηξνρα ήηαλ 
πεξηνξηζκέλα. Αγνξαζκέλν κε ηα ρξήκαηα απφ ηε θηζηηθηά, ήηαλ απφ ηνπο 
παξάγνληεο πνπ έδεζαλ ην δέληξν κε ηνλ Αηγηλήηε. Ήηαλ φκσο κφλν ε αξρή. 
       Δίλαη γεληθή αξρή ζηε Γεσξγία φηη κηα θαηλνχξγηα θαιιηέξγεηα πνπ 
εγθιηκαηίδεηαη ζε έλαλ ηφπν, πεξλά κηα πεξίνδν θαιψλ έσο άξηζησλ 
απνδφζεσλ. Οη ιφγνη είλαη πνιινί: Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνπ ην θπηφ απηφ 
εθκεηαιιεχεηαη ην έδαθνο, ε απνπζία ηνμηλψλ ζην έδαθνο θαη ε κηθξή σο 
κεδακηλή παξνπζία αζζελεηψλ θαη ερζξψλ ηεο θαιιηέξγεηαο, είλαη νη 
ζεκαληηθφηεξνη απ‟ απηνχο. Απηφ ζπλέβε θαη ζηελ Αίγηλα. Ο ιφγνο πνπ 
αλαθέξεηαη είλαη γηα ηηο ιίγεο θξνληίδεο θπηνπξνζηαζίαο πνπ είρε αλάγθε ε 
θηζηηθηά παιηά. 
       Οη αζζέλεηεο θαη νη ερζξνί ππήξραλ βέβαηα θαη παιηφηεξα. Καζψο φκσο 
αλζεθηηθφηεηα ησλ κπθήησλ ζην ζεητθφ ραιθφ δελ έρεη παξαηεξεζεί θαη ηα 
εληνκνθηφλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ παιηά ήηαλ ηξνκεξά δειεηήξηα (π.ρ. 
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ληθνηίλε, αξζεληθφ), νη δεκηέο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Τπήξρε θαη άιινο, εμ ίζνπ 
ζνβαξφο ιφγνο. Οη θαιιηέξγεηεο ηεο θηζηηθηάο είραλ γχξσ ηνπο θαιιηέξγεηεο 
άιισλ θπηψλ ή ρέξζα γε, πνπ απέηξεπαλ ηελ εμάπισζε ησλ αζζελεηψλ θαη 
εληφκσλ απφ ην έλα θηήκα ζην άιιν. Λίγεο θξνληίδεο θπηνπξνζηαζίαο είρε 
ινηπφλ παιηά ε θηζηηθηά. 
       Κχξην εξγαιείν γηα ηηο επεκβάζεηο θπηνπξνζηαζίαο ήηαλ ε νξεηράιθηλε 
ςεθαζηήξα πιάηεο. Πξηλ θηάζνπλ ζηελ Αίγηλα νη ςεθαζηηθέο αληιίεο ζηε 
δεθαεηία ηνπ ‟60, ππήξραλ αγξνηνεξγάηεο πνπ ξάληηδαλ κε ηελ ςεθαζηήξα 
εθαηνληάδεο δέληξα ηελ εκέξα. Γεληθά φκσο νη επεκβάζεηο ή δελ γίλνληαλ 
θαζφινπ ή ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Ήηαλ θη‟ απηφο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 
ηεο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο, αθνχ ζπλήζσο δελ θαηαζηξεθφηαλ ή 
ππνβαζκηδφηαλ απφ πξνζβνιέο κέξνο ηεο παξαγσγήο νχηε ρξήκαηα γηα 
θάξκαθα θαη εξγαζία μνδεχνληαλ. 
 
 
1.5. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΦΗΣΗΚΗΑ ΣΟ ΝΖΗ 
        
         Ζ Αίγηλα δελ πέξαζε ηηο κεηαπνιεκηθέο πεξηπέηεηεο άιισλ πεξηνρψλ. 
Ήηαλ φκσο έλα πνιχ θησρφ κέξνο. Έραζε εθαηνληάδεο αλζξψπνπο ζηελ 
Καηνρή απφ πείλα θαη κεηαπνιεκηθά ε θηψρεηα ήηαλ πνιχ κεγάιε, θαζψο νη 
πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ λεζηνχ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, ε 
ζπνγγαιηεία θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζθνπγγαξηνχ έθζηλαλ, ε δε εκπνξηθή 
λαπηηιία δελ είρε αθφκα ζπλέιζεη απφ ηνλ πφιεκν. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 
‟50 αξρίδεη λα ράλεη κηα απφ ηηο θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηνπ λεζηνχ: ην ακπέιη. 
Ήηαλ κηα επνρή φπνπ πάλσ απφ ην 50% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 
απαζρνιείην ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, πνπ πεξηιακβάλεη βέβαηα θαη ηελ αιηεία, 
ηα δάζε (ξεηζίλη) θαη ηα ληακάξηα. 
        ηε δψλε θαιιηέξγεηαο ηεο θηζηηθηάο (ηέσο Γήκνο Αίγηλαο θαη θνηλφηεηεο 
Κπςέιεο θαη Βαζένο) ν κέζνο θιήξνο ήηαλ (1961) ζρεδφλ 13 ζηξέκκαηα, 
ρσξηζκέλνο ζε 3-4 αγξνηεκάρηα, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηα 4 είραλ ιίγν λεξφ. 
ηαλ ινηπφλ ην 50% (ιηγφηεξνη ζηε δψλε ηεο θηζηηθηάο) ηνπ πιεζπζκνχ δεη ζ‟ 
απηή ηε θηψρεηα θαη ράλεη ηε δπλακηθφηεξε θαιιηέξγεηα ηνπ λεζηνχ, ην ακπέιη, 
εχινγν είλαη φηη πξνζπαζεί θάπνπ λα ζηξαθεί γηα λα δήζεη. Ζ θηζηηθηά ήηαλ 
ινηπφλ ην δέληξν πνπ αμηνπνίεζε κε κνλαδηθφ ηξφπν εδάθε θησρά, άγνλα, ηα 
πεξηζζφηεξα αζβεζηψδε, ζε έλα μεξνζεξκηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ειάρηζην 
λεξφ, πνπ κεηά έγηλε αιαηνχρν. Σν ακπέιη είρε θαηαθέξεη λα αμηνπνηήζεη ηα 
εδάθε απηά θαη ραλφηαλ. Αθφκα θαη φηαλ ηα έζπεξλαλ, ν ζεξηζκφο δελ ήηαλ 
βέβαηνο. Ζ λέα θαιιηέξγεηα επδνθίκεζε, ην πξντφλ ήηαλ εμ νινθιήξνπ γηα 
πψιεζε, κπνξνχζε λα απνζεθεπζεί, ην θηζηίθη είρε ηηκή αιιά θαη αγνξαζηέο, 
αθνχ ε δήηεζε ζπλερψο κεγάισλε. Ήηαλ ινηπφλ ην «κάλλα εμ νπξαλνχ» γηα 
ηνπο Αηγηλήηεο. ρη γηαηί «κφλν εδψ γίλεηαη θηζηίθη» αιιά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 
αλαθέξζεθαλ. 
       Ση αθξηβψο φκσο πξνζέθεξε ηφηε ε θηζηηθηά ζηελ Αίγηλα; Πξψηα θαη θχξηα 
ρξήκα απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο, θάηη πνπ ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. 
Δπηπιένλ φκσο ε εγθαηάζηαζή ηεο θίλεζε ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ: 
ρξεηάζηεθαλ δεθάδεο ρηιηάδεο εκεξνκίζζηα κφλν γηα ηηο θπηεχζεηο θαη ηηο 
δηεπζεηήζεηο ησλ θηεκάησλ. Τπήξρε ην «ζεβαζηφ» (νηθνλνκηθά) επάγγεικα 
ηνπ πεγαδά, ηα κεραλνπξγεία είραλ δνπιεηά κε ηα καγγάληα θαη κεηά κε ηηο 
αληιίεο, ηα γεσξγηθά εξγαιεία ζηήξηδαλ καγαδηά θαη ζηδεξνπξγεία. 
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       Απφ ηα 3.000 πεξίπνπ θηήκαηα, ηα πεξηζζφηεξα αλήθνπλ ζε κε αγξφηεο. 
Οη πεξηζζφηεξεο –ή θαη φιεο- νη εξγαζίεο ζ‟ απηά, π.ρ. φξγσκα, ξίμηκν 
θνηζαληψλ, δηαζπνξά ιηπαζκάησλ, θιάδεκα, ςεθαζκνί, κάδεκα θηζηηθηνχ, 
κεηαθνξέο, γίλνληαλ (θαη γίλνληαη αθφκα) απφ αγξνηνεξγάηεο, άηνκα δειαδή 
θαηά βάζε αγξφηεο αιιά ζπλήζσο κε κηθξφ γεσξγηθφ θιήξν, πνπ εθηεινχζαλ 
επ‟ ακνηβή ή κε κεξίδην ζηελ παξαγσγή γεσξγηθέο εξγαζίεο. 
       Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ δέλδξσλ πνπ 
παξάγνπλ μεξνχο θαξπνχο είλαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο. Σν κέγα 
κεηνλέθηεκα ησλ λσπψλ πξντφλησλ είλαη ε αλάγθε λα πνπιεζνχλ ζε κηθξφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ θάλεη ηνπο παξαγσγνχο επάισηνπο ζε πηέζεηο, ηφζν 
γηα ηελ  ηηκή, φζν θαη γηα ην πφηε ζα πιεξσζεί, ην πφζν ηειηθά δχγηδε ην 
πξντφλ, πφζν ήηαλ ην απφβαξν, ηη πνηφηεηαο ήηαλ θιπ. Σα θαηλφκελα απηά 
είραλ αλαπηπρζεί ζην έπαθξνλ θαηά ηελ πψιεζε ηνπ ζηαθπιηνχ. Υσξίο απηφ 
λα ζεκαίλεη φηη ηέηνηα θαηλφκελα δελ αλαπηχρζεθαλ θαη ζηελ εκπνξία ηνπ 
θηζηηθηνχ, ε δπλαηφηεηα θαη κφλν απνζήθεπζεο ελ αλακνλή θαιχηεξεο ηηκήο, 
έδηλε άιιεο δηαζηάζεηο ζηελ αγνξαπσιεζία. 
       πσο είλαη γλσζηφ, ζηηο δελδξψδεηο θαη ζηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο 
ζπγθνκηδή γίλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν. Ζ θηζηηθηά, ιφγσ πεξίεξγσλ νξκνληθψλ 
ηζνξξνπηψλ, θαξπνθνξεί θάζε δχν ρξφληα (θαηλφκελν παξεληαπηνθνξίαο). Σν 
νηθνλνκηθφ ηεο απνηέιεζκα ηζνδπλακεί ινηπφλ κε δχν εηήζηα, αιιηψο ε 
θαιιηέξγεηα ζα ήηαλ αζχκθνξε. Βέβαηα, ζε επίπεδν θηήκαηνο πνηέ δελ γίλεηαη 
απηφ ζην 100% ησλ δέληξσλ, πνιχ πεξηζζφηεξν βέβαηα φηαλ ηα αγξνηεκάρηα 
ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη άλσ ηνπ ελφο. Ζ παξαγσγή πάλησο θαη ζε 
επίπεδν πεξηνρήο θαη ζε επίπεδν λεζηνχ δελ είλαη κνηξαζκέλε. Σν θαηλφκελν 
ινηπφλ λα ιεηηνπξγεί ε δελδξψδεο θαιιηέξγεηα ζαλ κέζν απνηακίεπζεο 
δαπαλψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ελφο έηνπο, ζηε θηζηηθηά επαπμάλεηαη. 
Απνηακίεπζε δχν εηψλ εξρφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ παξαγσγνχ κε ηελ πψιεζε 
ηνπ πξντφληνο θαη -εθ‟ φζνλ ε επηβίσζε είρε εμαζθαιηζηεί- ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ ρξεκάησλ «θάπνπ έπηαλε ηφπν»: ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
δηαβίσζεο, ζε αγνξά δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ζηελ αγνξά αθίλεηνπ 
ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 
       Απηφ πνπ είρε βέβαηα ην κεγαιχηεξν βάξνο ήηαλ ην θαζαπηφ νηθνλνκηθφ 
απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο γηα ηνλ παξαγσγφ. Σν 1971, ην 68% ηνπ 
αθαζάξηζηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο πξνεξρφηαλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
θηζηηθηάο, ε νπνία εθάιππηε κφλν ην 22% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Ζ 
κέζε αθαζάξηζηε πξφζνδνο ήηαλ 7.236 δξρ. αλά ζηξέκκα, δηπιάζηα απηήο 
ηεο παηάηαο θαη ππεξδηπιάζηα απηήο ησλ ιαραληθψλ. Σα δχν ζηνηρεία απηά 
θαη κφλν αξθνχλ γηα λα δείμνπλ ηελ θεθαιαηψδε ζεκαζία πνπ είρε εθείλα ηα 
ρξφληα ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο γηα ην λεζί. Οη αζρνινχκελνη κε ηε θηζηηθηά 
ηα ρξφληα ηεο αλάπηπμήο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο παξαγσγήο ή ηεο 
εκπνξίαο ηνπ θηζηηθηνχ, είραλ κηα θαιή δνπιεηά.  
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Πίνακαρ 1.5. ηαηηζηηθά ζηνηρεία Γήκνπ Αίγηλαο απφ ην 1990 έσο θαη ην 2002. 
 

Απιθμόρ 
παπαγυγικών 

δένδπυν 

Παπαγυγή 
ζε kg 

Απιθμόρ 
παπαγυγικών 

δένδπυν 

Παπαγυγή 
ζε kg 

Απιθμόρ 
παπαγυγικών 

δένδπυν 

Παπαγυ
γή 

ζε kg 

1990 1991 1992 

   184.910    360.900    190.950    507.900    192.299    
392.000 

                  1993                   1994                  1995 

   187.900    434.050    193.200    763.500    193.200    
419.500 

                  1996                   1997                  1998 

   183.200    971.500    182.200 1.174.500    183.200    
726.500 

                  1999                   2000                  2001 

   179.200    820.000    178.400    672.500    175.400    
668.500 

                  2002   

   175.400    799.500     

Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Γήκνπ Αίγηλαο 
 
 
 
Πίνακαρ 1.6. ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαιιηέξγεηαο θηζηηθηάο θαη κεηεσξνινγηθά 
ζηνηρεία ζην Γήκν Αίγηλαο ην 2012-13 θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2012-
‟13. 
 

ΕΣΟ 2012 Αρικμόσ 
δζνδρων 

Ζκταςθ 
(ςτρμ) 

Παραγωγι 
(tn) 

Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑ  138.200  
 

4.200  

Δ.Δ. ΚΤΨΕΛΗ 18.750  
 

750  
 

300  
 

Δ.Δ. ΒΑΘΤ 2.600  
 

 32  
 

Δ.Δ. ΜΕΑΓΡΟΤ 2.900 100  
 

50  
 

ΤΨΟ ΒΡΟΧΗ 
(ςε mm, 2012-2013) 

345  
 

  

Ώρεσ ψφχουσ 
(2012-2013) 

114 
 

  

Πηγή: Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Αίγηλαο (πξψελ Γήκνο Αίγηλαο)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
 
                           TO ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΑΗΓΗΝΑ 
             ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΦΗΣΗΚΗΑ 

 
2.1   ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΑΗΓΗΝΑ 
2.1.1 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ, ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΚΑ, ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΑ 

 
      Σν λεζί ηεο Αίγηλαο βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην θέληξν ηνπ αξσληθνχ, έρεη 
επηθάλεηα 84,58 η.ρηι. θαη ζρήκα ηζφπιεπξνπ ηξίγσλνπ, κε ηε βφξεηα πιεπξά 
ηνπ (κήθνπο 9 κηιίσλ) ζηελ δηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο θαη ηελ απέλαληη 
γσλία ζην Ννηηά. Υαξαθηεξίδεηαη ζαλ εκηνξεηλφ λεζί, κε πνιχ αλψκαιν 
αλάγιπθν, πνπ ην ζρεκαηίδνπλ βνπλφινθνη θαη βξαρφβνπλα, πνπ 
θαηεβαίλνπλ σο ηε ζάιαζζα θαη δεκηνπξγνχλ κεγάιεο θιίζεηο. Ζ δαζηθή 
βιάζηεζε θξίλεηαη αξθεηά θησρή (11,2 η.ρηι. ή 13,2%). 
      
 Γηαθξίλνληαη ηξείο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο: 

1. H Νφηηα. Δίλαη νξεηλή, κε θσληθέο θνξπθέο, κεγάιεο θιίζεηο θαη 
ραξάδξεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα.  Καιχπηεηαη ζε κεγάιν 
πνζνζηφ απφ ρακειή θαη αξαηή ζακλψδε βιάζηεζε, πνπ ρξεζηκεχεη 
ζηελ θηελνηξνθία 

2. Ζ Βνξεηναλαηνιηθή. Δίλαη ινθψδεο, κε δχν κηθξέο θνηιάδεο, ηνπ 
Μεζαγξνχ θαη ησλ Αιψλσλ. Πεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
δάζνπο. 

3. Ζ Βνξεηνδπηηθή. Δίλαη πεδηλή θαη πεξηιακβάλεη ηελ πφιε θαη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θαιιηεξγεηψλ.  

                         
       Σα εδάθε ηεο Αίγηλαο έρνπλ ζρεκαηηζζεί απφ απνζάζξσζε καξγατθψλ 
αζβεζηφιηζσλ θαη ςακκηηηθψλ ζρηζηφιηζσλ, κεηξηθψλ πεηξσκάησλ ηεο 
πεξηνρήο. Σα γεσξγηθά εδάθε  είλαη θαηά 70% ζπγθεληξσκέλα ζην Β.Γ. 
πεδηλφ άθξν ηνπ λεζηνχ. Σν Βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 
χπαξμε ζπκπαγή αζβεζηφιηζνπ θαη πεξηεθηηθφηεηα 30-40% ζε αζβέζηην. Χο 
πξνο ηελ γεσινγία, θπξηαξρνχλ ηα εθαηζηεηνγελή πεηξψκαηα, θπξίσο ζην 
Νφηην κέξνο (αλδεζίηεο, δαθίηεο). Σν Βφξεην ήκηζπ θαηαιακβάλεηαη θχξηα απφ 
ακκνκαξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο, ζαιάζζηα ηδήκαηα πιεην-πιεηζηνθαηληθήο 
ειηθίαο (πσξφιηζνη-πνπξηά). Καηά κήθνο ησλ δηαβξψζεσλ, θάησ απφ ηα 
ζρεδφλ νξηδφληηα ζηξψκαηα ησλ ηδεκάησλ απηψλ, ζπλαληψληαη ηππηθέο 
πιενθαηληθέο κάξγεο. ε έλα κηθξφ παξάθηην ηκήκα, λφηηα απφ ηελ πφιε 
(Φάξνο, Πεξηβφια), ππάξρνπλ πξνζρσζηγελή εδάθε, απφ πξφζθαηεο 
αξγηιινακκψδεηο απνζέζεηο. 
 
        Οη γεσινγηθνί θαη κνξθνινγηθνί παξάγνληεο ζέηνπλ ην πξφβιεκα ηεο 
επάξθεηαο πδάηηλσλ πφξσλ. Αλ ζε απηνχο πξνζηεζνχλ θαη νη θιηκαηνινγηθνί 
ζρεκαηίδεηαη κηα αξθεηά δπζκελήο εηθφλα, πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Σν πξφβιεκα ζα αλαιπζεί εηδηθφηεξα ζε παξαθάησ 
θεθάιαην. 
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2.1.2 ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ 
 
Σν θιίκα ηνπ λεζηνχ παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνγεηαθνχ 
θιίκαηνο. Πεξηνξηζκέλε επνρή βξνρψλ (ςπρξή πεξίνδνο), κεγάιε επνρή 
μεξαζίαο (πεληάκελε), κεγάιε ειηνθάλεηα θαη ήπην ρεηκψλα. 
 
Βποσοπηώζειρ   
  
Δίλαη γεγνλφο φηη ε Αίγηλα παξνπζηάδεη κηθξφηεξν χςνο βξνρήο απφ φιεο ηηο 
πεξηνρέο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ Οη κεηεσξνιφγνη κηινχλ γηα «ζέζε 
νκβξνζθηάο». Σν είδνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ αλέκσλ, ην χςνο ησλ βνπλψλ 
θαη ε δαζηθή θάιπςε, θαίλεηαη φηη παίδνπλ ηθαλφ αιιά αλεμεξεχλεην ξφιν. 
Παιηά (1938) κεηεσξνινγηθή κειέηε απνδίδεη ηηο κηθξέο βξνρνπηψζεηο ζηελ 
επίδξαζε ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ ζηα θαζνδηθά ξεχκαηα απφ ηνπο νξεηλνχο 
φγθνπο ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Έηζη ην κέζν χςνο βξνρήο είλαη 321 mm 
(πνιχ ρακειφ), φηαλ ε Αζήλα έρεη 400 mm, ε Θεζζαινλίθε 486 mm, θαη ε 
Λάξηζα 518 mm. Σν πξφβιεκα νμχλεηαη απφ ην πνιχ ρακειφ (8%) πνζνζηφ 
ηνπ ζεξηλνχ ηεηξάκελνπ. 
 
Θεπμοκπαζία και σεηική Τγπαζία Αέπα 
 
Ζ πνξεία ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο είλαη θαλνληθή. Φπρξφηεξνο κήλαο ν 
Ηαλνπάξηνο (11-12°C) θαη ζεξκφηεξνο ν Ηνχιηνο(28°C) κε ζεξκνκεηξηθφ εχξνο 
16,5°C. πάληεο θαη πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε 
ζεξκνθξαζία θαηεβαίλεη θάησ απφ ην κεδέλ. ε φια απηά απνθαζηζηηθή είλαη 
ε επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη κηθξή θαη θπκαίλεηαη απφ 
53% ηνλ Αχγνπζην έσο 73% ην Γεθέκβξην. 
 
Άνεμοι – Υιόνι – Ζλιοθάνεια – Νέθυζη  
 
Οη άλεκνη είλαη ζπρλνί, κέηξηνη έσο ηζρπξνί. Δπηθξαηνχλ βφξεηνη θαη 
λνηηναλαηνιηθνί άλεκνη θαη θζάλνπλ έσο 9 κπνθφξ. Σν ρηφλη είλαη ζπάλην 
θαηλφκελν ζην λεζί. Ζ εκθάληζε ηνπ ζπάληα ζπλνδεχεηαη κε παγεηφ, ψζηε λα 
πξνθαιέζεη βιάβεο ζηηο θαιιηέξγεηεο. Ζ εηήζηα ειηνθάλεηα ππεξβαίλεη απηή 
ηεο Αζήλαο. Σε κηθξφηεξε λέθσζε εκθαλίδνπλ νη κήλεο Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 
θαη ηε κεγαιχηεξε νη Γεθέκβξηνο – Ηαλνπάξηνο. 
 
2.1.3 ΥΛΧΡΗΓΑ – ΠΑΝΗΓΑ 

 
Φπηνγεσγξαθηθά ε Αίγηλα αλήθεη ζηε Μεζειιεληθή πεξηθέξεηα ηεο 
παξακεζφγεηαο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ ρισξίδα είλαη 
πξνζαξκνζκέλε ζην μεξνζεξκηθφ θιίκα ηνπ λεζηνχ θαη απνηειείηαη ζε κεγάιν 
πνζνζηφ απφ ζθιεξφθπιια, αθαλζψδε, βεινλνεηδή θαη βνιβψδε. Οη 
ζθιεξφθπιινη κεζνγεηαθνί ζακλψλεο, νη παξφρζηεο θαη νη θξπγαλψδεηο είλαη 
νη θπξηφηεξεο θπηηθέο θνηλφηεηεο. ηηο ινθψδεηο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ 
επηθξαηνχλ νη ηειεπηαίεο.  
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Σα ραξαθηεξηζηηθά είδε είλαη: 

 Origanum heracleotikum – Ρίγαλε 

 Thumus carapifatus – Θπκάξη 

 Beta perensis – Λάπαζν 

 Cichorium sp – Πηθξνξάδηθν 

 Cynodon dactylon – Αγξηάδα 

 Matricaria chamomilla – Υακνκήιη 

 Papaver sp – Παπαξνχλα 

 Tordilium apulum – Καπθαιίζξα 

 Vicia sp – αγξηνβίθνο 

 Sorgum halepensis – Βέιηνπξαο 

 Urtica sp – Σζνπθλίδα 

 Pistacia lentiscus – ρίλνο 
 

Οη δαζηθέο θπηηθέο θνηλφηεηεο έρνπλ ζαλ θπξηφηεξν αληηπξφζσπν ην πεχθν. 
Ζ παλίδα παξνπζηάδεη κεζνγεηαθφ ραξαθηήξα, δελ έρεη φκσο κειεηεζεί. 
 
 
2.2.1 ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ – ΒΟΣΑΝΗΚΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ 

 
        Ζ θηζηηθηά αλήθεη ζηελ ηάμε Terebinthales, ζηελ νηθνγέλεηα 
Anacardiaceae, ζην γέλνο Pistacia. 
 
Σα είδε ηνπ γέλνπο είλαη 11 θαη αλάκεζα ηνπο είλαη ηα: 

 Pistacia vera – θνηλή θηζηηθηά 

 Pistacia terebinthus – θνθνξεβπζηά 

 Pistacia lentiscus – ζρίλνο 

 Pistacia lentiscus var. Chia – ρηψηηθε ηζηθνπδηά 

 Pistacia palaestina – ηζηθνπδηά 
 

Απηά ηα είδε απηνθχνληαη ζηελ Διιάδα εθηφο απφ ηελ Pistacia vera. 
Πξφθεηηαη γηα ξεηηλψδεηο ζάκλνπο ή κηθξά δέλδξα, θπιινβφια (εθηφο απφ ην 
ζρίλν). Ζ θηζηηθηά είλαη δέλδξν κε χςνο 4-7 m. Γεληθά δελ μεπεξλά ηα 9 m. 
Έρεη αξγή αλάπηπμε, ιίγα θαη ρνληξά θιαδηά.  
 
        Δίλαη δέλδξν δίνηθν, δειαδή ηα άξξελα θαη ηα ζήιεα άλζε θέξνληαη ζε 
δηαθνξεηηθά δέλδξα. Γηα λα ζρεκαηηζζνχλ θαξπνί είλαη απαξαίηεηε ε 
παξνπζία ζειέσλ θαη αξξέλσλ δέλδξσλ. Σν ζήιπ άλζνο δελ θέξεη πέηαια θαη 
δελ έρεη λεθηάξηα, γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ειθχεη ηηο κέιηζζεο. Ζ επηθνλίαζε 
γίλεηαη κε ηνλ αέξα. Ζ θηζηηθηά είλαη δέλδξν πξσηαλδξηθφ δειαδή ηα άξξελα 
άλζε εθπηχζζνληαη πξηλ απφ ηα ζήιεα. Σα άλζε είλαη αηειή, ζε ηαμηαλζίεο 
ζχλζεηνπο βφηξεηο, πνπ γίλνληαη ηαμηθαξπίεο ζηα ζειπθά δέλδξα. Ζ 
βιαζηηθφηεηα ηεο γχξεο θπκαίλεηαη απφ 45-95%, κεηψλεηαη φκσο πνιχ 
γξήγνξα κεηά ηε ζπιινγή ηεο. Γηα λα δηαηεξεζεί πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε 
αεξνζηεγψο θιεηζκέλα γπάιηλα δνρεία ηα νπνία θπιάζζνληαη ζε ζεξκνθξαζία 
-15°C έσο -18°C. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο κεηά απφ ελάκηζε έηνο ην πνζνζηφ 
βιαζηηθφηεηαο ζα κεησζεί ζην 45-50% ηνπ αξρηθνχ (Πνληίθεο 1996).  
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        Σα θχιια ηεο είλαη ζχλζεηα θαη‟ ελαιιαγή, σνεηδή ζηα αξζεληθά θαη 
ζηξνγγπιά ζηα ζειπθά, ρνληξά, δεξκαηψδε κε πεξηηηφ αξηζκφ θπιιαξίσλ (3-
9), ζηα ζειπθά ζπλήζσο 3 έσο 5. 
 
        Οη θαξπνί ζρεκαηίδνληαη ζε ζχλζεηνπο βφηξεηο θαη βνηαληθά ν θαξπφο 
είλαη δξχπε, απνηειείηαη δειαδή απφ εμσθάξπην, ζαξθψδεο ελδνθάξπην 
(θέιπθνο), ην νπνίν πεξηθιείεη ην ζπέξκα (ςίρα). Σν εμσθάξπην θαη ην 
κεζνθάξπην απνηεινχλ ηελ εμσηεξηθή καιαθή «θινχδα» ηνπ θαξπνχ. Σν 
ελδνθάξπην ηεο θηζηηθηάο ζρίδεηαη φηαλ σξηκάζεη ν θαξπφο. Σν Pistacia vera 
είλαη ην κφλν είδνο ηνπ γέλνπο Pistacia πνπ παξνπζηάδεη απηή ηελ ηδηνκνξθία.  
 
 
2.2.2 ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΟΗΚΗΛΗΔ 

 
     Σα ππνθείκελα ηεο θηζηηθηάο είλαη ζπνξφθπηα δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ γέλνπο 
Pistacia. ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ε ηζηθνπδηά (P. 
Terebinthus cv. Tsikoudia) ιφγσ θαιήο ζπγγέλεηαο κε ηε θηζηηθηά θαη ηεο 
αλζεθηηθφηεηάο ηεο ζηνπο κχθεηεο ηνπ γέλνπο Phytophthora. Ζ ηζηθνπδηά είλαη 
εππαζήο ζην Verticillium dahliae. ηηο ΖΠΑ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηα είδε P. 
Atlantica, P. Integerrina (Stewart) θαη απφ πβξίδηα κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 
εηδψλ. ηελ Μέζε Αλαηνιή ρξεζηκνπνηείηαη ην είδνο P. khinjuk Stoks, ην 
νπνίν είλαη ην πιένλ ζπγγελέο πξνο ην P. Vera θαη ην P. Palaestina. ηηο ΖΠΑ 
θαη ζε άιιεο ρψξεο γίλεηαη ζεκαληηθή έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία ππνθεηκέλσλ 
κε θαιέο δελδξνθνκηθέο ηδηφηεηεο θαη αλζεθηηθφηεηα ζε εδαθνγελή παζνγφλα 
θαη λεκαηψδεηο. 
     
       Τπάξρνπλ πνιιέο πνηθηιίεο θηζηηθηάο ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο θχεηαη ην 
δέλδξν απηφ. ηελ Διιάδα ηα ζήιεα δέλδξα αλήθνπλ ζηε πνηθηιία «Αίγηλα». 
Γχν πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε κηθξή θιίκαθα, ε θνπληνπθάηε θαη ε 
λπράηε έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ηνπ θαξπνχ. Άιιε πνηθηιία 
πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαη αξρίδεη λα δηαδίδεηαη είλαη ε πνηθηιία Pontikis, 
ε νπνία πξνήιζε απφ επηινγή ζπνξφθπησλ ηεο πνηθηιίαο «Αίγηλα» (Pontikis 
1986). Θεσξείηαη πνηθηιία παξαγσγηθή κε θαξπνχο πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θαη 
κε κέζν θπζηνινγηθφ πνζνζηφ άζπεξκσλ («θνχθησλ») θηζηηθηψλ ζρεηηθά 
ρακειφ (5-10%). ηνλ Δζληθφ Καηάινγν Πνηθηιηψλ αλαθέξεηαη θαη ε πνηθηιία 
Kerman.  
  
    ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη: 
    Α) ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ: 
        P. terebinthus (αλζεθη. ζε θπηφθζνξα θαη λεκαηψδεηο) 
        P. integerrima (αλζεθη. ζε Verticillium) 
        P. terebinthus cv. Tsikoudia (αλζεθηηθφ ζε θπηφθζνξα θαη λεκαηψδεηο) 
        P. palestina 
        P. atlantica (ζηηο ΖΠΑ) 
        P. khinjuk (ζηελ Σνπξθία) 
        Pionner Gold II 
        UC Berkley (UCB Η) 
 
    Β) ΠΟΗΚΗΛΗΔ 
        Αηγίλεο                                            
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        Φνπληνπθάηε 
        Νπράηε 
        Πνληίθεο 
        Kerman 
        Joley 
        Mumtaz 
        Sinora 
        Bronte 
        Stax 
 
       Παξ‟ φιν φηη ην ππνθείκελν ηζηθνπδηά θαη ε πνηθηιία «Αίγηλα» έρνπλ πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθέο δελδξνθνκηθέο ηδηφηεηεο, επηζεκαίλεηαη φηη ε θαιιηέξγεηα ελφο 
κφλν ππνθεηκέλνπ θαη κίαο κφλν πνηθηιίαο ελέρεη θηλδχλνπο δηφηη επλνεί ηε 
δηάδνζε λέσλ ή εηζαγφκελσλ παζνγφλσλ θαη ερζξψλ ζηα νπνία ηα δέλδξα 
κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ εππάζεηα.  
 
        ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη ε θηζηηθηά ππάξρνπλ δηάθνξεο 
πνηθηιίεο αξζεληθψλ δέλδξσλ. Καη ζηνλ ηνκέα απηφλ γίλεηαη έξεπλα γηα ηε 
δεκηνπξγία θιψλσλ νη νπνίνη λα αλζίδνπλ ηαπηφρξνλα κε ηα ζήιεα δέλδξα ή 
λα έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα αλζνθνξίαο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 
αλζνθνξίαο απηψλ. ηελ Διιάδα ηα άξξελα δέλδξα έρνπλ θαηαηαγεί απφ ηνλ 
Αλαγλσζηφπνπιν (1935), κε θξηηήξην ηελ πεξίνδν άλζηζεο, ζε ηέζζεξηο 
ηχπνπο, Α, Β, Γ θαη Γ. Σα Α ηχπνπ είλαη ηα πξστκφηεξα θαη ηα Γ ηχπνπ είλαη ηα 
νςηκφηεξα. Σνπ ηχπνπ Β έλα πνζνζηφ αλζίδεη πξηλ απφ ηα ζήιεα θαη έλα 
πνζνζηφ κεηά, ελψ ηνπ ηχπνπ Γ, έλα κέξνο ησλ αλζέσλ αλνίγεη καδί κε ηα 
ζήιεα θαη έλα κέξνο κεηά ( ζηελ Αίγηλα αλζίδνπλ ζρεδφλ φια ηα Γ κε ηα 
ζήιεα). ηνλ Δζληθφ Καηάινγν Πνηθηιηψλ αλαθέξνληαη γηα άξξελα δέλδξα νη 
ειιεληθνί ηχπνη Α, Β, Γ θαη νη πνηθηιίεο Chico θαη Peters. Ζ θηζηηθηά κπνξεί λα 
γνληκνπνηεζεί θαη κε γχξε ηζηθνπδηάο, αιιά νη παξαγφκελνη θαξπνί είλαη 
θαηψηεξεο πνηφηεηαο (Πνληίθεο 1996).   
 
 
2.2.3  ΒΗΟΛΟΓΗΑ 
 
Βλάζηηζη 
 
     Ζ θηζηηθηά είλαη δέλδξν θπιινβφιν. Ζ πνξεία ηεο βιάζηεζεο αθνινπζεί 
ζηηο ζπλζήθεο ηεο Αίγηλαο ηηο εμήο θάζεηο: 

 Φνχζθσκα καηηψλ    →   κέζα Μαξηίνπ 

 Αξρή βιάζηεζεο       →   κέζα Απξηιίνπ 

 Οξηζηηθφ κήθνο βιαζηψλ  →  αξρέο Μαΐνπ  

 Οιηθή έθπηπμε θχιισλ   →  κέζα Μαΐνπ 

 Σέινο μπινπνίεζεο βιαζηψλ  → αξρέο Ηνπιίνπ  

 ε ρξφλν θαξπνθνξίαο: πηψζε αλζνθφξσλ καηηψλ →  κέζα Ηνπλίνπ – 
αξρέο Ηνπιίνπ 

 Πηψζε θχιισλ  →  Ννέκβξηνο   
 

     Γεχηεξε βιάζηεζε είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί ζε δέλδξα πνιχ 
θιαδεκέλα ή πνηηζκέλα. ηελ Αίγηλα ππάξρνπλ πνιιά αξζεληθά, πνπ 
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αξρίδνπλ ηελ βιάζηεζε ηνπο γχξσ ζηηο 15 εκέξεο λσξίηεξα. Σα φςηκα 
ζπκβαδίδνπλ ζρεδφλ κε ηα ζειπθά. 
 
 
Άνθιζη 
 
      Σα δηαθνξνπνηεκέλα αλζνθφξα κάηηα πνπ δελ έπεζαλ ην πεξαζκέλν 
θαινθαίξη αξρίδνπλ λα θνπζθψλνπλ ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ – αξρέο Μαξηίνπ. 
Αλνίγνπλ λσξίηεξα απφ ηα μπινθφξα. Ζ άλζηζε είλαη δηαδνρηθή, ηφζν γηα ηα 
αλζίδηα κηαο ηαμηαλζίαο θαη ηα κέξε ηνπ δέλδξνπ, φζν θαη γηα ηηο 
κηθξνπεξηνρέο ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο. Γεληθά 
ηνπνζεηείηαη ζηηο 10 – 20 Απξηιίνπ.   
      Σα αξζεληθά δέλδξα αλζίδνπλ πην γξήγνξα θαη απηή ε δηαθνξά δελ κπνξεί 
λα εληνπηζζεί ζε έλα νξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ, ηφζν ιφγσ ησλ νκάδσλ ησλ 
αξζεληθψλ, φζν θαη ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θάζε ρξνληάο, ζηηο νπνίεο 
αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο πξψηκσλ αξζεληθψλ 
«θίζηηθσλ» πνπ αλζίδνπλ κε ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο ησλ ζειπθψλ. 
 
 
Δπικονίαζη 
 
Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πνιχ άζρεκε θαη δηαζψδεηαη ιφγσ: 
- Σσλ πνιχ θαιψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  
- Σεο ζπγθέληξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ θαιή παξαγσγηθή γε ηεο Αίγηλαο. 
 
Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο δελ είλαη ππεξβνιηθφο γηαηί: 
- Ο αξηζκφο ησλ αξζεληθψλ είλαη ππεξβνιηθά κηθξφο. Παιηνί έκπεηξνη 
θαιιηεξγεηέο ηνλ ηνπνζεηνχλ γχξσ ζην 2%. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη 
απηή ηεο πεξηνρήο Λεχθεο – Παγσληνχ, φπνπ ζε 3.000-4.000 δέλδξα, 
ππάξρνπλ θάησ απφ δέθα αξζεληθά ηα νπνία επηπρψο είλαη Γ (αλζίδνπλ φςηκα 
καδί κε ηα ζειπθά). 
- Γπζαλάινγα κεγάινο αξηζκφο επηθνληαζηψλ είλαη πξψηκνη, δειαδή ζρεδφλ 
άρξεζηνη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ. 
 
       Ζ θαηάζηαζε απηή ππάξρεη θπξίσο γηαηί νη λεφηεξεο θπηείεο δελ έρνπλ 
εθνδηαζηεί κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ αξζεληθψλ (ζχκθσλα κε ηελ γεληθή αξρή 
ηνπ λεζηνχ «έρεη ν γείηνλαο») θαη ζε δεχηεξν ιφγν απφ ηε κεηαηξνπή 
αξζεληθψλ ζε ζειπθά, θπξίσο ιφγσ απιεζηίαο ησλ κηθξφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ 
θαη ηεο άγλνηαο ηνπ ξφινπ ηνπο. 
       Οη πξνζπάζεηεο λα εκβνιηαζηεί έλαο θιάδνο ζειπθνχ κε αξζεληθφ ή 
αληίζηξνθα, δελ θαίλνληαη λα έρνπλ επηηπρία. Σν αξζεληθφ ζαλ πην «άγξην», 
«πλίγεη» ην ζειπθφ. Δπηζεκάλζεθε πάλησο πεξίπησζε πεηπρεκέλεο 
ζπκβίσζεο ζηελ Πεξηβφια. Σερλεηή γνληκνπνίεζε (πεξίγεκα) έρεη πάςεη απφ 
ρξφληα λα γίλεηαη.  
       Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην (απζηεξφ) θιάδεκα ησλ πξψηκσλ αξζεληθψλ  
νςηκίδεη ηελ άλζηζή ηνπο. 
       ε έξεπλα ηνπ ΔΘΗΑΓΔ ηνλίδεηαη φηη: «Γηα αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Ν. 
Διιάδαο, κε ζεξκφηεξνπο ρεηκψλεο, εθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζηελ 
επηινγή ησλ επηθνληαζηψλ, γηαηί πνιιέο θνξέο δελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο 
νη αλάγθεο ησλ πην απαηηεηηθψλ ζε ιήζαξγν πνηθηιηψλ, κε απνηέιεζκα λα 
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δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηελ αλζνθνξία. Έηζη νη κηθξφηεξσλ απαηηήζεσλ ζε 
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο Α θαη Β αλζίδνπλ πνιχ πξηλ ηελ Αηγίλεο, ελψ ε 
απαηηεηηθή πνηθηιία Γ αλζίδεη κεηά ηελ αλζνθνξία ηεο Αηγίλεο θαη ε επηθνλίαζε 
θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή έσο αλέθηθηε». 
 
Ανάπηςξη – Γέζιμο – Άνοιγμα Σος Καππού 
 
      Σν πνζνζηφ ησλ παξζελνθαξπηθψλ θηζηηθηψλ είλαη αξθεηά κεγάιν, φπσο 
ζα αλακελφηαλ άιισζηε θαη κεγαιψλεη πνιχ ζε ρξνληέο κε θαθέο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο ηελ επνρή ηεο επηθνλίαζεο.  
       Σε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ εθηξέπνπλ δηάθνξα αίηηα. Σα 
πεξηζζφηεξα είλαη παζνινγηθά. Πξνζβνιέο απφ επηφξηα ησλ άγνπξσλ 
θαξπψλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ζήςε ηνπ πξφζζηνπ κέξνπο ηνπ θαξπνχ. 
ινη απηνί νη θαξπνί αλ θηάζνπλ κέρξη ηελ ζπγθνκηδή, είλαη άρξεζηνη. 
Πξνζβνιέο ησλ θχιισλ (απφ επηφξηα θπξίσο) κπνξνχλ λα έρνπλ ζαλ 
απνηέιεζκα κηζνγεκάηνπο θαξπνχο κε ξπηηδσκέλε ςίρα ή αθφκα θαη 
άγνπξνπο (θιεηζηνχο θπζηθά) θαξπνχο. Σα κε παζνινγηθά αίηηα είλαη ε 
εμάληιεζε ησλ εδαθηθψλ απνζεκάησλ λεξνχ θαη ην κε έγθαηξν πφηηζκα. 
Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρεη θαη ν ιίβαο. 
        Σν πνζνζηφ ησλ θιεηζηψλ θηζηηθηψλ κπνξεί λα θηάζεη σο ην 60% ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Φπζηνινγηθά θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 20%. Απμάλεηαη 
ζε έιιεηςε εδαθηθήο πγξαζίαο, ζε πνιχ ππθλφ δέζηκν θαη ζε ρξνληέο κε 
έληνλε πξνζβνιή. 
 
Παπενιαςηοθοπία 
 
       Σν ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν είλαη ε παξεληαπηνθνξία (θαξπνθνξία θάζε 
δεχηεξν έηνο) ζε πνζνζηφ 80-90%, πνπ εγθαζίζηαηαη απφ λσξίο ζηα δέλδξα 
θαη πξνσζείηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο θαιιηεξγεηηθέο ζπλζήθεο (πεξηζζφηεξν 
απφ ηελ ιίπαλζε θαη ιηγφηεξν απφ ην θιάδεκα). Οη θαιιηεξγεηέο έρνπλ 
εμνηθεησζεί θαη απνδερηεί ην θαηλφκελν θαη δελ πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ 
θχθιν ησλ δέλδξσλ. Πηζαλφηαηα ηα αίηηα είλαη νξκνλνζξεπηηθά (απμίλεο, 
θπηνζίλεο, άδσην, πδαηάλζξαθεο).  
       ε δηαζηάζεηο θηήκαηνο νη παξαγσγή δελ αθνινπζεί απηφ ην κεγάιν 
πνζνζηφ (ππάξρνπλ δέλδξα κε αληίζεηε ζεηξά). Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 
θηήκαηα ηνπ λεζηνχ (ζηε ζέζε Φάξνο) έρεη γηα δχν ζπλερφκελα ρξφληα, 
παξαγσγή αλάινγε κε ηνπο αξηζκνχο 100 θαη 30.  
        Γηα ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ νη δηαθνξέο ακβιχλνληαη αηζζεηά (ρσξίο λα 
εμαιείθνληαη), ψζηε, ρσξίο κεγάιν ιάζνο, κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα κέζε 
εηήζηα παξαγσγή γχξσ ζηνπο 600 ηφλνπο. Μειέηε (δίθηπν ΓΑΦΝΖ) ηνπ 2006 
αλαθέξεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ηεο κειέηεο ε παξαγσγή ήηαλ 500 -
700 ηφλνη.   
   
 
2.3 ΔΓΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

 
       Ζ πξνζαξκνγή ηεο θηζηηθηάο ζηηο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Αίγηλαο είλαη 
ηέηνηα, ψζηε λα έρεη ζεσξεζεί ην λεζί ζαλ «ηδαληθφο» ηφπνο γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο. Γελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε έλαλ ηέηνην (ρσξίο 
εηζαγσγηθά) ραξαθηεξηζκφ ηνπ. Ζ θήκε απηή έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο 
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ληφπηνπο θαιιηεξγεηέο (πέξα απφ ηελ άπνςε γηα θαιχηεξεο νξγαλνιεπηηθέο 
ηδηφηεηεο) θαη νθείιεηαη ζην φηη νη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Αίγηλαο είλαη 
ηέηνηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο (μεξνζεξκηθφ πεξηβάιινλ, 
έιιεηςε λεξνχ), εηδηθά κεηά ηελ εηζβνιή ηεο θπιινμήξαο. 
       Ζ ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ηεο θηζηηθηάο ήηαλ ινηπφλ «κάλα εμ‟ 
νπξαλνχ» γηα ηελ κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ θαηφρσλ γεο ηνπ λεζηνχ θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ βνξεηνδπηηθνχ κέξνπο ηνπ, αθνχ ην αμηνπνίεζε κε ηξφπν πνπ 
ίζσο θακία άιιε θαιιηέξγεηα δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη. 
 
2.3.1 ΔΓΑΦΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 
 
       Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ αξθεηά θαιή έσο κέηξηα. ηα ειαθξά 
εδάθε λφηηα ηεο πφιεο ε πξνζαξκνγή θαίλεηαη θαιχηεξε απφ φ,ηη ζην βφξεην 
θαη δπηηθφ κέξνο, φπνπ είλαη ζπλερήο ε παξνπζία ηνπ ςακκηηνκαξγατθνχ 
αζβεζηφιηζνπ («πιάθα» ζηε γιψζζα ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ λεζηνχ) ζε βάζνο 
0,5-3,0 m. ηαλ ε πιάθα εληνπηζζεί ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δελδξνθνκείνπ 
ηφηε ζπάδεηαη κε θνκπξεζέξ, πνιιέο θνξέο φκσο βξίζθεηαη ιίγν βαζχηεξα θαη 
ηα δέλδξα αξρίδνπλ λα ππνθέξνπλ κεηά ηα 7-10 ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. 
       Πνιχ θαιή εδαθηθή πξνζαξκνγή ππάξρεη ζηα παιηά ληακάξηα 
πσξφιηζσλ (πνπξηά), φπνπ νη βαζηέο ξσγκέο νδεγνχλ ηηο ξίδεο θάησ απφ ην 
αδηαπέξαζην ζηξψκα φπσο θαη ζε αξγηινρψκαηα (παζπάξεο) ζην θέληξν ηνπ 
λεζηνχ, φπνπ ε θηζηηθηά δελ πνηίδεηαη. 
 
2.3.2 ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 
 
        Μπνξεί αβίαζηα λα ραξαθηεξηζηεί σο πνιχ θαιή. Οη αλάγθεο ζε 
ρεηκεξηλφ ςχρνο ζρεδφλ πάληνηε ηθαλνπνηνχληαη θαη πεξηπηψζεηο αλεπαξθψλ 
σξψλ έρνπλ αλαθεξζεί δχν ζηα ηειεπηαία 35 ρξφληα. Οη ζπλζήθεο ζηελ 
άλζηζε είλαη επλντθέο, ε ζεξκνθξαζία είλαη κέηξηα, ε πγξαζία ρακειή θαη ην 
αλάγιπθν ηνπ λεζηνχ δεκηνπξγεί ζρεδφλ πάληα ειαθξηά ξεχκαηα.  
        Σν ζεξκφ θαινθαίξη δίλεη έλα κεγάιν ζεξκηθφ άζξνηζκα γηα ηελ σξίκαλζε 
ησλ θαξπψλ θαη ζηα ηέιε Απγνχζηνπ – αξρέο επηεκβξίνπ (σξίκαλζε-
ζπγθνκηδή) ν θαηξφο παξακέλεη θαινθαηξηλφο. Οη βξνρέο ηε ζεξηλή πεξίνδν 
είλαη ζπάληεο.   
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                                     ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 
 
                        3.1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ – ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
 
3.1.1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΜΟ – ΣΔΥΝΗΚΖ  
       Μνλαδηθφο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ είλαη ε κηθηή κέζνδνο. 
Μεηαθχηεπζε ζηελ νξηζηηθή ζέζε εκβνιηαζκέλσλ θπηψλ ρηψηηθεο ηζηθνπδηάο. 
Ζ κέζνδνο επηθξάηεζε φηαλ έγηλαλ γλσζηά ην ηζίθνπδν θαη ε ηερληθή ηεο 
κπάιαο ρψκαηνο.  
       Σα παιηά δέλδξα ζηελ Αίγηλα (80 ρξνλψλ θαη άλσ) είλαη ζηελ κεγάιε ηνπο 
πιεηνςεθία δέλδξα πνπ πξνήιζαλ απφ εκβνιηαζκέλα ζπνξφδελδξα 
θηζηηθηάο. Σν ηζίθνπδν δελ ήηαλ ηφηε γλσζηφ. πλήζσο έρνπλ κηθξή αλάπηπμε, 
είλαη θαρεθηηθά θαη ζηγά-ζηγά μεξαίλνληαη. Οη θαιιηεξγεηέο ηα αληηθαζηζηνχλ κε 
θαλνληθά δελδξχιιηα πνπ ηα θπηεχνπλ δίπια ηνπο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη 
εμαηξέζεηο ξσκαιέσλ δέλδξσλ, ζπλήζσο ζε απιέο. Καηά ηα ιεγφκελα ησλ 
θαιιηεξγεηψλ ην θηζηίθη ηνπο είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο.  
       Σηο πξψηεο δεθαεηίεο ε Αίγηλα δελ ήηαλ απηάξθεο ζε δελδξχιιηα θαη 
ππήξραλ «εηζαγσγέο». Ζ κεγάιε δήηεζε θαη ε πςειή ηηκή (120 δξαρκέο ην 
1977) έπεηζαλ ιίγνπο θαιιηεξγεηέο λα αζρνιεζνχλ. Έλα κφλν θπηψξην 
(Αληψλεο Αιπθαληήο, Πεξηβφια) πήξε ηφηε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία 
Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ.  
Ζ ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Αίγηλα ήηαλ ε αθφινπζε θαη κεηαθέξζεθε 
ζηηο άιιεο πεξηνρέο πνπ παξήγαλ δελδξχιιηα:  
       Σνλ Φεβξνπάξην ην ηζίθνπδν ηνπνζεηείηαη ζην λεξφ γηα δχν εκέξεο. Μεηά 
απνθινηψλεηαη θαη μεπιέλεηαη κε πνιιά λεξά γηα λα θχγεη ην ιάδη. Έπεηηα 
ζηξσκαηψλεηαη ζε δηαδνρηθά ζηξψκαηα κε θνζθηληζκέλε πνηακίζηα άκκν θαη 
δηαηεξείηαη πγξφ, κέρξη λα «ζθάζεη» (25-40 εκέξεο). Οη βιαζηεκέλνη ζπφξνη 
θαη ε άκκνο ηνπνζεηνχληαη ηφηε ζε έλα ηξππεηφ θαη απηφ ζε έλα ληεπφδηην κε 
λεξφ φπνπ μεπιέλεηαη κέρξη λα απνκαθξπλζνχλ ηα ππνιείκκαηα ηεο άκκνπ.  
       Ο ζπφξνο ζπέξλεηαη ζε απιάθη ή ζηελ επηθάλεηα (πεηαρηά), ζε 
απνζηάζεηο 2-3 εθ. πεξίπνπ. θεπάδεηαη ειαθξά θαη απφ πάλσ ξίρλνπλ ιίγε 
ρσλεκέλε θνπξηά. Σν πφηηζκα γίλεηαη κε πνηηζηήξη. ην έδαθνο δελ γίλεηαη 
άιιε πξνεηνηκαζία.  
       ζα κεγαιψζνπλ πξφζπκα θαη ςειψζνπλ 30-40 εθ., κεηαθπηεχνληαη ηνλ 
Γεθέκβξην – Ηαλνπάξην ζε άιιε ζέζε, ζε απνζηάζεηο 40 εθ. πνηίδνληαη ηαθηηθά 
θαη ιηπαίλνληαη ηαθηηθά κε θνπξηά θαη ακκσλία. Ζ ιίπαλζε γίλεηαη επηθαλεηαθά 
«γηα λα βγαίλνπλ επάλσ νη ξίδεο θαη λα πεηπραίλεη ε κεηαθχηεπζε» (λα γίλεηαη 
δει. εχθνια ε εμαγσγή ηεο κπάιαο ρψκαηνο). 
       Σνλ επφκελν Ηνχιην γίλεηαη ν εκβνιηαζκφο. Δληνπίδνληαη, ζε δέλδξα 
κηθξήο ειηθίαο, «ςεκέλεο» βέξγεο πνπ ηηο βιέπεη ν ήιηνο. Αθαηξνχληαη ε 
θνξπθή θαη ηα θχιια θαη παίξλνληαη εκβφιηα ζπλήζσο απφ ην θάησ κέξνο. 
       Ο εκβνιηαζκφο γίλεηαη κε ηελ ηερληθή ηνπ «Σ», ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 
40 εθ. θαη δέλεηαη κε ξάθηα. Μέζα ζε 15 εκέξεο έρεη θαλεί αλ ν εκβνιηαζκφο 
πέηπρε. ηαλ ην εκβφιην δελ πηάζεη είλαη δχζθνιν λα εκβνιηαζζεί πάιη ηελ 
ίδηα ρξνληά, γηαηί ν θινηφο «ζεθψλεηαη» πνιχ δχζθνια. Ο εκβνιηαζκφο ηφηε 
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γίλεηαη ηελ ηξίηε ρξνληά. Σα εκβνιηαζκέλα δελδξχιιηα πσινχληαη ηελ ίδηα ή 
ηελ επφκελε ρξνληά. 
       Γηα ην βγάιζηκν ηεο κπάιαο πγξαίλνπλ ιίγν ην έδαθνο θαη ην παηνχλ κε 
ηα πφδηα γηα λα «θαζίζεη» θαη λα κελ ζπάεη ε κπάια.  
 
3.1.2 ΚΛΑΓΔΜΑ 

 
Κλάδεμα διαμόπθυζηρ 
       Δθαξκφδεηαη πάληνηε ην ζχζηεκα ηνπ θππέινπ, κε 2 – 5 βξαρίνλεο. Ο 
αξηζκφο ηνπο θαζνξίδεηαη κάιινλ ηπραία (αξηζκφο «θαιψλ» βιαζηαξηψλ). Σν 
χςνο πνπ δηαθιαδίδνληαη είλαη γχξσ ζην 1,0 m, αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο 
πςίθνξκεο θηζηηθηέο (ή θαη νιφθιεξα θηήκαηα) κε θνξκφ πάλσ απφ 1,5 m. 
       Οη παιηφηεξεο θηζηηθηέο πάλησο είλαη ρακειφηεξα δηαθιαδσκέλεο θαη 
ζρεκαηίδνπλ πνδηέο. Οη παξαγσγνί είλαη πνιχ δηζηαθηηθνί ζην λα θφςνπλ ηηο 
πνδηέο πνπ απνδεδεηγκέλα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγή (θαη αο 
έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν πξνζβνιήο απφ «ηξππίηε» ιφγσ ηεο κηθξήο 
απφζηαζεο απφ ην έδαθνο) αιιά ε θαιιηέξγεηα κε ηξαθηέξ γίλεηαη δχζθνιε 
θαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο δπζηξνπνχλ.  
       Δίρε παξαηεξεζεί κηα ηάζε γηα ππεξ-θιάδεκα ησλ κηθξψλ δέλδξσλ, κε 
απνηέιεζκα λα αξγεί ν ζρεκαηηζκφο ζθειεηνχ θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ 
θαξπνθνξία. 
       Οη γεληθνί θαλφλεο εθαξκφδνληαη θαη ζην θιάδεκα δηακφξθσζεο. Ηζρχεη ε 
κέζνδνο ηνπ ειάρηζηνπ θιαδέκαηνο (αθαηξνχληαη κφλν φζα πξαγκαηηθά δελ 
ρξεηάδνληαη θαη ε επηινγή βξαρηφλσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ φζν ην δπλαηφλ 
κεγαιχηεξε γσλία κε ηνλ θνξκφ. Έηζη ηα δέλδξα ζα απνθηήζνπλ έλα θαλνληθφ 
ζθαηξηθφ ζρήκα.  
 
Κλάδεμα παπαγυγικών δένδπυν 
        Γίλεηαη αξγά ην ρεηκψλα. Πνιινί θαιιηεξγεηέο θιαδεχνπλ θάζε δεχηεξε 
ρξνληά (εηδηθά νη κεγαινθηεκαηίεο), ηελ ρξνληά πνπ δελ ζα έρεη παξαγσγή. Οη 
γεληθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνπλ ζρεδφλ φινη νη θαιιηεξγεηέο είλαη: 

 To απζηεξφηεξν θιάδεκα ησλ δέλδξσλ πνπ δελ είλαη ζηελ ρξνληά 

ηνπο 

 Σν θιάδεκα ησλ μεξψλ θαη ησλ θιαδηψλ κε θαθή θαηεχζπλζε ή 

απηψλ πνπ ηξίβνληαη κεηαμχ ηνπο 

 Ζ αθαίξεζε ησλ ιαίκαξγσλ 

 Σν θφςηκν ησλ θεληξηψλ θαη ησλ «ηζηκπιψλ» (κηθξά αζζεληθά 

θιαδάθηα) 

 Σν θφςηκν θάησ απφ ην ηειεπηαίν κάηη πνπ έρεη πξνζβιεζεί απφ 

«ηξππίηε» (πιέδηλνο) 

 Ζ βξάρπλζε ζε έλα πιάγην βιαζηφ θιαδηψλ πνπ μέθπγαλ πνιχ 

απφ ην ζρήκα 
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       Απφ ηα ιαίκαξγα πξέπεη λα αθήλνπκε απηά πνπ κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηήζνπλ θελά ζηελ θφκε ηνπ δέλδξνπ ή κηζφμεξα θιαδηά. Γεληθά ην 
μχιν ησλ ελήιηθσλ δέλδξσλ δχζθνια αληηθαζίζηαηαη θαη κεξηθέο θνξέο ηα 
ιαίκαξγα ιχλνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. 
Πέξα απφ απηά νη απνθιίζεηο είλαη πνιχ κεγάιεο θαη κπνξνχλ λα 
θαηαηαρζνχλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
       Α) Σσλ παιηψλ έκπεηξσλ θαιιηεξγεηψλ, πνπ έρνπλ αλαθαιχςεη δηθέο 
ηνπο αξρέο γηα ην πψο ζα αξαηψλεηαη ε θφκε θαη ζα δηακνξθψλεηαη ην δέλδξν. 
Γηα ην ιφγν φκσο απηφ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα πεηζηνχλ γηα κηα 
θαιχηεξε ηερληθή. 
       Β) Σσλ κηθξψλ – λεφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ, πνπ θιαδεχνπλ κε βάζε ηα 
φζα αθνχλ ή βιέπνπλ θαη κε ηελ κηθξή πείξα πνπ έρνπλ απνθηήζεη. Ζ 
θαηεγνξία απηή είλαη πην δεθηηθή ζε ζπκβνπιέο, παξαηεξήζεηο θαη 
νξγαλσκέλεο δηδαζθαιίεο εηδηθψλ. 
       Γ) Σσλ «επαγγεικαηηψλ» θιαδεπηψλ, πνπ είλαη θαη νη ίδηνη 
κηθξνθαιιηεξγεηέο. Πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα επαγγεικαηηψλ, πνπ 
αλαιακβάλνπλ θάζε είδνο δνπιεηάο (μειάθθσκα, θξεδάξηζκα, ςεθαζκνχο) 
ζηα θηήκαηα ηεο θηζηηθηάο ή θαη άιισλ θαιιηεξγεηψλ.  
       Παξά ηελ παξάδνζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ππάξρνπλ αξθεηά ζεκεία 
πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ:  

 Ζ ηάζε γηα ππεξ-θιάδεκα, πνπ αθνξά κεγάιε κεξίδα ησλ 

θαιιηεξγεηψλ  

 Ζ θαηαπνιέκεζε κέζσ ηνπ θιαδέκαηνο ηνπ ηπθιίηε (πιέδηλνο). 

Δηδηθφηεξα πνιινί εξγάηεο-θιαδεπηέο δελ δίλνπλ θακία ζεκαζία, κε 

απνηέιεζκα ζε ιίγα ρξφληα λα ρξεηάδεηαη απζηεξφηαην θιάδεκα. Αθφκα 

ρεηξφηεξα φηαλ νιφθιεξα θηήκαηα κέλνπλ αθιάδεπηα, απνηειψληαο 

έηζη εζηίεο δηαζπνξάο ηνπ εληφκνπ. 

 
3.2 ΑΡΓΔΤΖ 

       πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε έιιεηςε λεξνχ είλαη ν ζνβαξφηεξνο 
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ επέθηαζε φζν θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα 
νπνηαζδήπνηε θαιιηέξγεηαο ζην λεζί. Σν πξφβιεκα απηφ εληζρχεηαη απφ ηελ 
θαθή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ιφγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ζε 
ρισξηνχρα άιαηα. Φαηλφκελα ηνμηθφηεηαο είλαη θαζεκεξηλφ θαηλφκελν ηελ 
ζεξηλή πεξίνδν φπνπ νη βξνρέο είλαη ζπάληεο. Μεξηθέο ρξνληέο κπνξεί λα 
θάλεη θαη 6 – 7 κήλεο λα βξέμεη φπσο θαηά ην 2013. 
        Πνιιά θηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε επαγγεικαηίεο αγξφηεο έρνπλ πεγάδηα ή 
γεσηξήζεηο. Οξηζκέλνη απφ απηνχο, έρνληαο κεγάιε πεξίζζεηα λεξνχ, ην 
πσινχλ ζε δηπιαλά θηήκαηα. Μεξηθνί απφ απηνχο, πνπ έρνπλ κεγάιεο 
γεσηξήζεηο, πέξα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο αζρνινχληαη θαη κε ην 
εκπφξην λεξνχ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ζσιήλεο θζάλνπλ ρηιηφκεηξα 
καθξηά απφ ηε γεψηξεζε πεξλψληαο απφ θηήκαηα, δξφκνπο θ.ι.π. Ζ 
κεηαθνξά ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε ζηδεξέληνποο γαιβαληζκέλεο ζσιήλεο ηχπνπ 
Bauer Ø70 θαη Ø89 νη νπνίνη ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηθαζίζηαληαη απφ 
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ Ø75 θαη Ø90. Ζ παξνρή πνπ δίλνπλ ζηα θηήκαηα 
είλαη ζπλήζσο απφ 10 έσο 20 m3/h. Ζ πιεξσκή γίλεηαη κε ηελ ψξα(!). 



25 

 

       Σα πνηίζκαηα πνπ γίλνληαη είλαη 1 – 3 γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ πνιχ 
λεξφ θαη 4 – 6 γηα απηνχο πνπ έρνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί πεξηκέλνπλ 
ην «ζχλζεκα», δειαδή ηελ εκθάληζε ηνπ ζπέξκαηνο (ηέινο Ηνπλίνπ – αξρέο 
Ηνπιίνπ). Απηή ε φςηκε αξρή ησλ πνηηζκάησλ δελ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ηηο 
αλάγθεο ηεο βιάζηεζεο, αθνχ ζπλήζσο ην έδαθνο έρεη μεξαζεί ζε βάζνο θαη 
ν φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ εθαξκφδεηαη δελ επαξθεί γηα ηελ δηαβξνρή ηνπ 
εδάθνπο ζε βάζνο.  
       Ζ χπαξμε εδαθηθήο πγξαζίαο απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη ηελ σξίκαλζε είλαη 
ίζσο ν ζπνπδαηφηεξνο παξάγνληαο γηα κηα θαιή ζπγθνκηδή. Ζ αδπλακία ησλ 
δέλδξσλ λα αλνίμνπλ ην θηζηίθη, είλαη ην ζπλεζέζηεξν ζχκπησκα, φηαλ ε 
πνζφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη αλεπαξθήο. Πεξηπηψζεηο φπνπ ην θιεηζηφ θηζηίθη 
θηάλεη ην 50% δελ είλαη θαζφινπ ζπάληεο, αληίζεηα κπνξεί καδί κε ην θιεηζηφ 
λα ππάξρεη θαη κηθξφ θαη κηζνγεκάην («ιηζβφ»). Τπάξρνπλ φκσο θαη 
ζπκπηψκαηα ζηε βιάζηεζε φπσο: βξαρπγνλαησκέλα ή αδχλαηα θιαδηά, ιίγα 
κάηηα, κηζφμεξα θιαδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, γεληθή θαρεθηηθή εκθάληζε. 
       Ζ ίδηα εηθφλα παξαηεξείηαη φηαλ ην λεξφ είλαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 
άιαηα. Ζ πςειή νζκσηηθή πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην εδαθηθφ δηάιπκα 
πςειήο αιαηφηεηαο, εκπνδίδεη ηηο ξίδεο λα απνξξνθήζνπλ λεξφ (θαη ζξεπηηθά 
ζηνηρεία). Αθφκα πην πςειή αιαηφηεηα δεκηνπξγεί ηνμηθφηεηα είηε απεπζείαο 
ζηα ξηδίδηα είηε ζηα θχιια, πνπ εκθαλίδνπλ πεξηθεξεηαθέο μεξάλζεηο, 
θαηλφκελν αξθεηά ζπρλφ, ηδίσο ζηηο ρξνληέο κε κηθξέο βξνρνπηψζεηο.        
       Ζ κέζνδνο πνηίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην λεζί (θαη ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα) είλαη νη ιεθάλεο (ιάθθνη γχξσ απφ ηνλ 
θνξκφ ηνπ δέλδξνπ). Ζ δηάκεηξνο θαη ε κνξθή ηνπ ιάθθνπ δελ είλαη πάληα νη 
ελδεδεηγκέλεο. πρλφ είλαη ην θαηλφκελν ησλ πνιχ κηθξψλ ιάθθσλ είηε απφ 
άγλνηα είηε «γηα νηθνλνκία λεξνχ». Ζ δεκηνπξγία ιεθαλψλ ρξεηάδεηαη 
πξνζνρή, αθνχ ε κπθεηνινγηθή αζζέλεηα Φπηφθζνξα πξνρσξά ζε πγξφ 
έδαθνο θαη ζπλήζσο εηζρσξεί απφ πιεγέο. Πξέπεη ινηπφλ ην λεξφ λα 
εθαξκφδεηαη καθξηά απφ ην ιαηκφ ηνπ δέλδξνπ θαη λα πξνζέρνπκε κήπσο κε 
ην μειάθθσκα ηξαπκαηίζνπκε θάπνην φξγαλν ηνπ δέλδξνπ. 
       Ο θιαζηθφο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρνπκε είλαη ε δεκηνπξγία δηπιψλ 
ιεθαλψλ, θάηη πνπ εθαξκφδεηαη αξθεηά ζπάληα, είηε απφ άγλνηα είηε απφ 
ππεξαηζηνδνμία, αιιά ζπρλφηεξα γηαηί απαηηεί πεξηζζφηεξα εξγαηηθά. Αλ νη 
εζσηεξηθή ιεθάλε είλαη πνιχ κηθξή, ε ζπζζψξεπζε θχιισλ πνπ πέθηνπλ ην 
θζηλφπσξν θαη ιηπαζκάησλ πνπ δελ δηαζθνξπίδνληαη ζσζηά, δελ είλαη θαη 
πνιχ επλντθά γηα ηελ άκπλα ελαληίσλ ηεο θπηφθζνξαο.   
       Σν 1979 θαηαζθεπάζηεθε ην πξψην ζχζηεκα άξδεπζεο ζσιελσηψλ 
αγσγψλ ππφ πίεζε ζε κεγάιν θηήκα ζηελ Πεξηβφια. Απφ ηφηε έγηλαλ πνιιέο 
ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο απφ ηνπηθφ γεσπφλν θαη ην ζχζηεκα δηαδφζεθε. Ο 
θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ επεθηάζεθαλ είλαη ε κείσζε ησλ εξγαηηθψλ, ρσξίο λα 
είλαη θαη ν ζπνπδαηφηεξνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ηνπηθή (ζε κηθξφηεξν ή 
κεγαιχηεξν βαζκφ) δηαβξνρή ηνπ εδάθνπο. Μηθξφηεξε ζηελ άξδεπζε κε 
ζηαγφλεο, κεγαιχηεξε ζε απηή κε κηθξνζσιελίζθνπο (καθαξφληα), αθφκα 
κεγαιχηεξε ζε απηήλ κε κηθξνεθηνμεπηέο (κπέθ). Γεδνκέλνπ φηη έρεη 
απνδεηρζεί ε «πξνηίκεζε» ηεο θηζηηθηάο ζην πφηηζκα κε ζηαγφλεο, κφλν 
εηδηθνί ιφγνη ζα καο έθαλαλ λα πξνηηκήζνπκε ηηο ππφινηπεο ηερληθέο 
(καθαξφληα, κπέθ), φπσο π.ρ.:  

 Μεγαιχηεξε παξνρή λεξνχ απφ απηή πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζεη 

έλα ζχζηεκα κε ζηαγφλεο. ηαλ π.ρ. ππάξρεη ζηαζεξή παξνρή 20 

m3/h θαη ην θηήκα έρεη 100 δέλδξα. 
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 Μεγάιε ζπρλφηεηα εκθξάμεσλ ζηνπο ζηαιαθηήξεο (θπξίσο απφ 

άιαηα), πνπ δελ κπνξεί εχθνια λα αληηκεησπηζζεί (ηα καθαξφληα 

βνπιψλνπλ πνιχ δχζθνια).  

 «Σν έρεη ν γείηνλαο». πρλά απηφ είλαη ην ζνβαξφηεξν επηρείξεκα… 

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη: 

 Οηθνλνκία λεξνχ 

 Δπλντθέο ζπλζήθεο πγξαζίαο 

 Μείσζε ησλ δηδαλίσλ 

 Μείσζε ησλ εξγαηηθψλ  

 Γπλαηφηεηα πδξνιίπαλζεο 

 Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο λεξψλ κε άιαηα 

 Αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο άξδεπζεο απφ ηνλ άλεκν θαη ην αλάγιπθν ηνπ 

εδάθνπο 

 Μείσζε αζζελεηψλ θαη εληφκσλ 

 Δπθνιφηεξε εθηέιεζε εξγαζηψλ  

 Άξδεπζε κεγαιχηεξσλ εθηάζεσλ 

 Αμηνπνίεζε κηθξψλ παξνρψλ 

 Ληγφηεξα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

 Γπλαηφηεηα απηνκαηηζκψλ 

 Δπλντθή επίδξαζε ζηα θπηά 

Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα είλαη:  

 Απνθξάμεηο 

 Μεραληθέο δεκηέο 

 πρλφο έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε κηθξνεμαξηεκάησλ 

 
3.3  ΛΗΠΑΝΖ 

       Οη αλαιχζεηο εδάθνπο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξα θηήκαηα ζην λεζί 
έρνπλ δείμεη φηη ηα εδάθε είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ακκναξγηινπειψδε, 
πησρά ζε νξγαληθή νπζία αιιά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρακειήο 
γνληκφηεηαο (πίλαθαο 3.1). Ζ νξγαληθή θαη αλφξγαλε ιίπαλζε ησλ ρσξαθηψλ 
είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα νπνηνδήπνηε είδνο θαιιηέξγεηαο. Ζ θηζηηθηά γηα 
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θάπνηα ρξφληα εθκεηαιιεχηεθε απηά ηα εδάθε ρσξίο λα ιηπαίλεηαη επαξθψο 
αιιά εδψ θαη θάπνηα ρξφληα ηα απνηειέζκαηα ηεο ειιηπνχο ιίπαλζεο 
θαίλνληαη θαη απφ ηελ κεησκέλε παξαγσγή (έλαο απφ ηνπο ιφγνπο) αιιά θαη 
πνιιέο θνξέο θαη απφ ηα θχιια ησλ δέλδξσλ φπνπ νη ελδείμεηο ηξνθνπεληψλ 
είλαη ραξαθηεξηζηηθέο.  
       Ζ ιίπαλζε ησλ δέλδξσλ ζην λεζί γίλεηαη ζρεδφλ πάληα «θαη‟ εθηίκεζε». 
Οη ιηπαληηθέο αγσγέο δηαθνξνπνηνχληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αιιά είλαη 
ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη αλάγθεο ησλ δέλδξσλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία 
ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο. Ζ παξαδνζηαθή ιίπαλζε κε θνπξηά άξρηζε λα 
ζπλδπάδεηαη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο κε ηελ αλφξγαλε ιίπαλζε. Σα ιηπάζκαηα 
πνπ ππήξραλ θαη δηέζεηε ν ζπλεηαηξηζκφο ήηαλ ε ζεηηθή ακκσλία θαη θάπνην 
ζχλζεην ιίπαζκα. Σν ιίπαζκα πνπ επηθξάηεζε θαη ην δεηνχλ αθφκα θαη 
ζήκεξα πνιινί παξαγσγνί ήηαλ ην ηχπνπ 11-15-15 (N-P-K). Δθφζνλ 
γεσπφλνο δελ ππήξρε ζην ζπλεηαηξηζκφ δελ ππήξρε θαη θάπνηα νπζηαζηηθή 
πξφηαζε γηα ην πνηα ιηπάζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζε ηη πνζφηεηεο θαη 
πνηα πεξίνδν. 
       Έηζη, ε ζπλήζεο πξαθηηθή ήηαλ ε πξνζζήθε θνπξηάο θαη ζεηηθήο 
ακκσλίαο ή θάπνηνπ ζχλζεηνπ ιηπάζκαηνο λσξίο ην ρεηκψλα. Κάπνηνη ηελ 
ρξνληά ηεο αθαξπίαο πξφζζεηαλ κφλν θνπξηά. Αξγφηεξα άξρηζαλ λα 
πξνζζέηνπλ θαη κηα πνζφηεηα ζεηηθήο ακκσλίαο ζηηο αξρέο θαινθαηξηνχ καδί 
κε ηα πξψηα πνηίζκαηα. Ζ πνζφηεηα ηεο θνπξηάο πνπ έπεθηε ζην έδαθνο 
ήηαλ κηα ρεηξάκαμα (πεξίπνπ 250 lt) αλά δέλδξν κε ηάζεηο κείσζεο ιφγσ ηεο 
νινέλα απμαλφκελεο ηηκήο ηεο. Ζ πνζφηεηα ησλ ιηπαζκάησλ θπκαηλφηαλ ζε 
2-4 kg ζχλζεηνπ ιηπάζκαηνο θαη αληίζηνηρε πνζφηεηα αλ πξνηηκνχζαλ 
ακκσλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχλζεην ιίπαζκα 
ηχπνπ 12-12-17 +2 Mg ή 16-6-18 +2 Mg (ην ηειεπηαίν θαίλεηαη λα είλαη πην 
θνληά ζηηο αλάγθεο ηεο θηζηηθηάο), ην νπνίν  ελαιιάζζνπλ ηελ ρξνληά ηεο 
αθαξπίαο κε ζεηηθή ακκσλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θεξδίζεη έδαθνο ε 
επηθαλεηαθή ιίπαλζε κε ηα πνηίζκαηα, ζρεδφλ πάληα βεβαίσο θαηά ηε ρξνληά 
ηεο θαξπνθνξίαο, σο ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ρεηκεξηλήο. Σα ιηπάζκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην ληηξηθφ θάιην, ε ληηξηθή ακκσλία θαη ε νπξία, ζε 
πνζφηεηεο 500 -800 g /δέλδξν. 
       Γεληθψο επηθξαηνχζε θαη επηθξαηεί πιήξεο ζχγρπζε σο πξνο ην πνην θαη 
πφζν ιίπαζκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ν θάζε θαιιηεξγεηήο. Σν φηη ε 
«παξαδνζηαθή» ιίπαλζε, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δελ είλαη ζσζηή, 
έρεη αξρίζεη εδψ θαη ρξφληα (θπξίσο ιφγσ ηεο εκθάληζεο γεσπφλσλ ζην λεζί) 
λα απαζρνιεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θαιιηεξγεηέο αιιά ην φηη ε αλάιπζε 
εδάθνπο θαη ε θπιινδηαγλσζηηθή αλάιπζε απνηεινχλ δηαδηθαζίεο 
απαξαίηεηεο, πνπ κπνξεί «λα βγάινπλ ηα ιεθηά ηεο» ίζσο θαη απφ ηνλ πξψην 
ρξφλν, δελ έρεη αθφκα κπεη ζηε ζπλείδεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ.   
      ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη  αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 
νξηζκέλσλ αλαιχζεσλ εδάθνπο πνπ έγηλαλ ην ρεηκψλα επί ζεηξά εηψλ ζηελ 
Αίγηλα. Οη αλαθνξέο π.ρ. «ρακειφ – ειάρηζηα ρακειφ» αθνξνχλ κέζα 
επίπεδα εδαθηθψλ παξακέηξσλ ζηα νπνία θπκαίλνληαλ νη αλαιχζεηο πνπ 
κειεηήζεθαλ. 
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Πίνακαρ 3.1. Απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ εδάθνπο 
 

Έδαθορ: Ακκναξγηινπειψδεο (SCL)  

Ζλεκηπική Αγυγιμόηηηα: Υακειή – Μέηξηα 

pH: Αζζελψο – Μέηξηα αιθαιηθφ 

Δπίπεδα Μακποζηοισείυν: 

Άδσην (ληηξηθφ): Υακειφ – Διάρηζηα Υακειφ 

Φψζθνξνο: Υακειφο – Καλνληθφ  

Κάιην: Υακειφ (θαλνληθφ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο)        

Αζβέζηην: Καλνληθφ 

Μαγλήζην: Υακειφ – Διάρηζηα Υακειφ 

Δπίπεδα Ησνοζηοισείυν: 

ίδεξνο: Υακειφ 

Φεπδάξγπξνο: Υακειφ 

Μαγγάλην: Υακειφ 

Υαιθφο: Υακειφ – Καλνληθφ (ιφγσ ςεθαζκψλ κε νμπρισξηνχρν ραιθφ) 

Βφξην: Υακειφ   

       
       πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, επαιεζεχεηαη ε αξρηθή εθηίκεζε σο πξνο 
ηελ αλφξγαλε ζξέςε θαη ηε ιίπαλζε ηεο θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα. Καλνληθά 
επίπεδα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ππάξρνπλ θπξίσο γηα ην θσζθφξν ιφγσ ηεο 
ρξφληαο ιίπαλζεο κε ην πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θσζθφξν ζχλζεην 
ιίπαζκα 11-15-15, θαη θπζηθά γηα ην αζβέζηην ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ 
αζβεζηνχρσλ εδαθψλ ηνπ λεζηνχ. 
       Ζ θαηάζηαζε απφ πιεπξάο αληζφξξνπεο ζξέςεο ηεο θηζηηθηάο έρεη 
επηδεηλσζεί ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ηεο ηηκήο 
ηνπ πξντφληνο (παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν θεθάιαην), ε νπνία είρε σο 
επαθφινπζν ηε κείσζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ θξνληίδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
θαη ηεο ιίπαλζεο, θπξίσο απφ ηνπο κε επαγγεικαηίεο θαιιηεξγεηέο, νη νπνίνη 
φκσο είλαη ν θαλφλαο ζηελ Αίγηλα. Ζ αλεπαξθήο ιίπαλζε - εθηφο απφ ηε 
κεησκέλε παξαγσγή - θαίλεηαη λα είλαη ην θχξην αίηην θαη γηα ηελ 
παξαηεξνχκελε εδψ θαη αξθεηά ρξφληα κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαξπνχ, 
φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην βάξνο 100 ζπφξσλ, πνπ βξίζθεηαη πηα ζην 
θαηψηεξν ζεκείν ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξντφληνο Π.Ο.Π.  
      Λακβάλνληαο ππ‟ φςε θαη ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 
ζπλππάξρνπλ δχν ηάζεηο: Ζ κία επηηείλεη ηε κείσζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ 
θξνληίδσλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηελ πιήξε εγθαηάιεηςε ηεο ιίπαλζεο (θαη φρη 
κφλν), θαη ε άιιε αθνξά φζνπο πξνζβιέπνπλ ζην εηζφδεκα απφ ηε θηζηηθηά 
σο έλα πηζαλφ ηξφπν κεξηθήο αλαπιήξσζεο ρακέλσλ εηζνδεκάησλ. Ζ 
δεχηεξε θαηεγνξία πξνβιεκαηίδεηαη, ςάρλεη, ξσηά θαη γεληθψο 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζε νξζνινγηθέο κνξθέο ιίπαλζεο θαη θαιιηέξγεηαο 
γεληθφηεξα. 
 
3.4    ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
    Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο απνζθνπεί ζε: 
- Καηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ 
- Γηαηήξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε ρνχκν 



29 

 

- Απνζήθεπζε λεξνχ 
- Παξεκπφδηζε δηάβξσζεο 
- Γηαηήξεζε γνληκφηεηαο 
- Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο. 
      Σν θξεδάξηζκα κε ζθαπηηθφ ή κνλναμνληθφ ειθπζηήξα (δηαμνληθφ γηα 
φζνπο έρνπλ κεγάια θηήκαηα) είλαη ν θαλφλαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο 
ζηελ Αίγηλα, αληηθαζηζηψληαο ην ζθάςηκν θαη ην φξγσκα κε πλί ήδε απφ ηε 
δεθαεηία ηνπ ‟60. Ζ πςειή ηηκή ηνπ πξντφληνο, ε ππεξηηκεκέλε δξαρκή θαη ν 
θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ ψζεζαλ δπζαλάινγα κεγάιν κέξνο 
ησλ παξαγσγψλ λα απνθηήζνπλ έλα – κηθξφ, έζησ- γεσξγηθφ ειθπζηήξα. Ζ 
ηδηνθηεζία ηνπ κέζνπ θαη ε αλππαξμία ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ  -
θαιιηεξγεηψλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ θξεδαξίζκαηνο ψζεζαλ ζρεδφλ φινπο  
ζε «ππεξ-θαιιηέξγεηα» ηνπ εδάθνπο, δειαδή ζε άζθνπα θξεδαξίζκαηα κε 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, αληίζεηεο ησλ επηδηψμεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ 
θαη -επηπιένλ- ελνρνπνηνχληαη γηα πξφθιεζε κηθξνηξαπκάησλ  ζηηο ξίδεο θαη 
ζην ιαηκφ ησλ δέλδξσλ (είζνδνο Φπηφθζνξαο). 
      Ζ αληίδξαζε απφ ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ηνπ λεζηνχ θαη ε κείσζε ηνπ 
εηζνδήκαηνο απφ ηε θηζηηθηά έρνπλ ζπληειέζεη ψζηε λα ππάξρεη κεγάιε 
κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επεκβάζεσλ, ζηα φξηα ησλ απνιχησο 
απαξαηηήησλ, δειαδή ζηελ ελζσκάησζε ησλ θνθθσδψλ ιηπαζκάησλ ην 
ρεηκψλα θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο κεηά ην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ ησλ βξνρψλ, ψζηε λα απνδνζεί θαζαξφ ην θηήκα γηα ηηο 
θαινθαηξηλέο εξγαζίεο (πφηηζκα, ζπγθνκηδή). 
      Σα ηειεπηαία ρξφληα θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
θαηαζηξνθήο ησλ δηδαλίσλ, φπσο είλαη ε ρνξηνθνπή θαη ε δηδαληνθηνλία, αθνχ 
–φπσο θαίλεηαη- κεγάιν κέξνο ησλ θαιιηεξγεηψλ έρεη παξαδερζεί φηη ην 
θξεδάξηζκα είλαη αλαγθαίν θαθφ. Ηδηνθηήηεο κεγάισλ θηεκάησλ έρεη 
θαηαξγήζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηελ νπνηαδήπνηε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο 
θαη έρεη κάιηζηα εθδψζεη θπιιάδην, ζην νπνίν εθζεηάδεη ηηο επεξγεηηθέο 
ζπλέπεηεο ηεο αθαιιηεξγεζίαο ζηα θηήκαηά ηνπ (εθαξκφδεη κφλν ρνξηνθνπή). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 
 

ΜΤΚΖΣΟΛΟΓΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ   
ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΗΚΟΗ ΔΥΘΡΟΗ 

ΜΖ ΠΑΡΑΗΣΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ 
 
 
        Αξθεηέο είλαη νη αζζέλεηεο θαη νη ερζξνί ηεο θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα, ελψ 
πνιιέο θνξέο νη κε παξαζηηηθέο αζζέλεηεο απνηεινχλ ζνβαξφ πξφβιεκα. Σν 
ζχλνιν ησλ επηβαξπληηθψλ απηψλ παξαγφλησλ παξνπζηάζηεθαλ ζηγά –ζηγά, 
θαζψο ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο επεθηεηλφηαλ ζην λεζί. Γηα νξηζκέλνπο 
ερζξνχο θαη παζνγφλα είλαη γλσζηφ φηη κεηαθέξζεθαλ ζην λεζί κε 
δελδξχιιηα, φπσο πξν δεθαεηίαο ε ζθσξίαζε ελψ θάπνηα άιια θαίλεηαη φηη 
ππήξραλ ή κεηαθέξζεθαλ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν θχηεπζεο ηνπ δέληξνπ ζην 
λεζί, αθνχ ππάξρνπλ καξηπξίεο γηα ηηο πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζήο ηνπο κε 
ηα κέζα θαη ηηο γλψζεηο ηεο επνρήο.  
       ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή φζσλ ερζξψλ θαη αζζελεηψλ 
πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ Αίγηλα θαη εθηίζεηαη ν ηξφπνο θαηαπνιέκεζεο ή 
αληηκεηψπηζεο, κε ηηο ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί. 
 
 
 
4.1 ΜΤΚΖΣΟΛΟΓΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ 
 
4.1.1 ΚΟΜΜΗΧΖ (ΦΤΣΟΦΘΟΡΑ) 
 
       Πξφθεηηαη γηα ηε ζνβαξφηεξε ίζσο αζζέλεηα ηεο θηζηηθηάο, γηαηί ηα 
πξνζβεβιεκέλα δέληξα ζπλήζσο μεξαίλνληαη. Σν φλνκά ηεο νθείιεηαη ζηελ 
έθθξηζε θφκκενο απφ ηνλ θνξκφ, πάλσ απφ ην ζεκείν εκβνιηαζκνχ. 
Παξνπζηάδεηαη ριψξσζε (κεξηθέο θνξέο ζε κεξηθνχο κφλν θιάδνπο) θαη φηαλ 
ε μήξαλζε πεξηβάιιεη φιν ηνλ θνξκφ (καχξν ρξψκα ζην θάκβην), ην δέληξν 
μεξαίλεηαη απφηνκα, κε ηα θχιια λα παξακέλνπλ πάλσ ζην δέληξν 
(απνπιεμία). 
       Ζ αζζέλεηα νθείιεηαη ζην κχθεηα ηνπ γέλνπο Phytophthora. Δίλαη 
παζνγφλν εδάθνπο. Μεηαθέξεηαη κε ην λεξφ θαη ζπλήζσο εηζέξρεηαη κέζσ 
πιεγψλ ζηε θηζηηθηά. ηελ Αίγηλα, κεηά ηε κεγάιε πιεκκχξα ηνπ 2011, ζε 
φζα θηήκαηα έκεηλαλ πιεκκπξηζκέλα, παξνπζηάζηεθαλ κνιχλζεηο ηελ 
επφκελε ρξνληά. 
       Σα πην απνηειεζκαηηθά κέζα αληηκεηψπηζεο είλαη ηα πξνιεπηηθά, φπσο ε 
θχηεπζε εκβνιηαζκέλσλ πάλσ ζε ηζηθνπδηά θπηψλ, πνπ είλαη ν γεληθφο 
θαλφλαο. Ο εκβνιηαζκφο φκσο ζε χςνο άλσ ησλ 50 εθαηνζηψλ δελ είλαη 
θαζνιηθφ θαηλφκελν. Σα ίδηα «θελά» παξνπζηάδεη θαη ην άιιν πξνιεπηηθφ 
κέηξν, δει. ε κε δηαβξνρή ηνπ θνξκνχ κε ην πφηηζκα. Σν πφηηζκα κε δηπιή 
ιεθάλε είλαη ζρεδφλ άγλσζην, ελψ ζην - κεγάιεο δηάδνζεο- πφηηζκα κε 
sprayers, ζρεδφλ πάληα βξέρεηαη ν θνξκφο. 
       Αλ παξνπζηαζηεί ε αζζέλεηα, ζπλήζσο ην δέληξν μεξαίλεηαη. Κάπνηνη, αλ 
ε μήξαλζε δελ έρεη πξνρσξήζεη πνιχ, αθαηξνχλ ηελ δεκησκέλε πεξηνρή ηνπ 
θινηνχ πξνζζέηνληαο ζηα ζεκεία απηά βνξδηγάιεην πάζηα. Σα λεθξά δέληξα 
δελ αθαηξνχληαη ακέζσο, φπσο ζα έπξεπε, νχηε γίλεηαη απνιχκαλζε ηνπ 
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εδάθνπο, αθνχ δελ θπηεχνληαη πηα λέα δέληξα. ε νξηζκέλα θηήκαηα είλαη 
εκθαλήο ε έιιεηςε δέληξσλ αλάκεζα ζηηο γξακκέο, απνηέιεζκα ζρεδφλ 
πάληα πξνζβνιψλ απφ αζζέλεηεο ηνπ θνξκνχ. 
 
 
4.1.2 ΒΔΡΣΗΗΛΛΗΧΖ 
   
       Πξνθαιεί μεξάλζεηο βξαρηφλσλ θαη πηζαλφ ζάλαην ζε λεαξά δέληξα. Αίηην 
είλαη ν κχθεηαο Verticillium dahliae. Μεηαθέξεηαη ζπλήζσο κε ην λεξφ ηνπ 
πνηίζκαηνο ή ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη δηεπθνιχλεηαη ε είζνδφο ηνπ απφ 
ηηο ξίδεο φηαλ ππάξρνπλ πιεγέο. Απφ εθεί κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ αγγείσλ ηνπ 
μχινπ θαη κνιχλεη θιάδνπο, ζηνπο νπνίνπο ηα θχιια μεξαίλνληαη ρσξίο λα 
πέζνπλ. ηελ Αίγηλα ππάξρεη ε αζζέλεηα αιιά φρη ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ε 
θνκκίσζε, πηζαλψο ιφγσ ηνπ μεξνχ θιίκαηνο θαη ηεο κε ζπγθαιιηέξγεηαο κε 
εππαζή θπηά. 
       Γελ ππάξρεη εηδηθή θαηαπνιέκεζε ηεο αζζέλεηαο. πληζηάηαη λα κε 
γίλνληαη βαζηά θξεδαξίζκαηα θαη κάιηζηα θνληά ζηνλ θνξκφ γηα λα κε 
πιεγψλνληαη νη ξίδεο, θαζψο θαη λα κε βξέρεηαη ε πεξηνρή θνληά ζηνλ θνξκφ 
(πφηηζκα κε ζηαγφλεο). 
 
 
4.1.3 ΔΠΣΟΡΗΑ 
 
       Οη κχθεηεο ηνπ γέλνπο Septoria πξνθαινχλ έληνλε θειίδσζε ησλ θχιισλ 
(ζπαλίσο θαη θαξπψλ) θαζηαλνχ ζθνχξνπ ρξψκαηνο κε καχξνπ ρξψκαηνο 
θαξπνθνξίεο ζην θέληξν. Οη θειίδεο κπνξεί λα ελσζνχλ, μεξαίλνληαο κέξνο 
ηνπ ειάζκαηνο. Ο κχθεηαο δηαρεηκάδεη ζε πεζκέλα θχιια θαη ηα κνιχζκαηα 
απειεπζεξψλνληαη κε ηηο βξνρέο ηεο άλνημεο. Οη έληνλεο θαινθαηξηλέο 
πξνζβνιέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε νιηθή θπιιφπησζε (λα κείλνπλ κφλν νη 
θαξπνί), αιιηψο ην δέληξν ππνθέξεη θαη - ζε θάζε πεξίπησζε - ππνβαζκίδεηαη 
είηε ράλεηαη ε παξαγσγή. ηηο θζηλνπσξηλέο πξνζβνιέο ηα θχιια πέθηνπλ 
πξφσξα θαη δελ γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θσηνζχλζεζε επεξεάδνληαο ηε 
βιάζηεζε ηεο επφκελεο ρξνληάο. 
       Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ επηνξηψζεσλ γίλεηαη ζπλήζσο κε πξνιεπηηθνχο 
ςεθαζκνχο (ραιθνχρα ή mancozeb) ηελ άλνημε, πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ. Οη πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο κεηά ηε ζπγθνκηδή 
είλαη ιίγεο, αιιά αθφκα ιηγφηεξεο είλαη νη πεξηπηψζεηο απηψλ πνπ ην 
αληηιήθζεθαλ ή πνπ θάλνπλ ςεθαζκφ γηα λα ην αληηκεησπίζνπλ. 
 
 
4.1.4 ΚΧΡΗΑΖ 
 
       Ο κχθεηαο Pileolaria terebinthi πξνζβάιιεη ηα θχιια αιιά θαη ηνπο 
θαξπνχο ηεο θηζηηθηάο. ηελ αξρή δεκηνπξγνχληαη εξπζξνθαζηαλέο θειίδεο 
θαη ζηε ζπλέρεηα θιχθηαηλεο κε αθαλφληζηα ζρηζκέλε επηδεξκίδα, πνπ ζηα 
θχιια πεξηβάιινληαη απφ θίηξηλε λεθξσηηθή δψλε. Οη θαξπνί 
παξακνξθψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα μεξαίλνληαη. 
       ηελ Αίγηλα παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά πξηλ κηα δεθαεηία. Μέρξη λα 
δηαγλσζζεί ε αζζέλεηα, ήδε είραλ πξνθιεζεί κεγάιεο θαηαζηξνθέο ηεο 
παξαγσγήο. Αλαθέξζεθε φηη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ε αζζέλεηα είρε 
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παξαηεξεζεί ζε δελδξχιιηα πνπ είραλ εηζαρζεί ζηελ Αίγηλα απφ θπηψξηα ηεο 
Λπθνπνξηάο. Έθηνηε δελ έρεη μαλαπαξνπζηαζηεί ζην λεζί. Ζ νδεγία πνπ 
δφζεθε ήηαλ λα γίλνληαη πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί κε mancozeb. 
 
 
4.1.5 ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΗΟ 
 
       Σν Camarosporium pistaciae πξνθαιεί μεξάλζεηο θχιισλ, θαξπψλ αιιά 
θαη λεαξψλ βιαζηψλ. ηα θχιια πξνθαιεί λεθξσηηθέο θειίδεο θαζηαλνχ 
ρξψκαηνο. ηελ Αίγηλα ε κεγάιε δεκηά γίλεηαη απφ ηελ πξνζβνιή κέξνπο ή 
θαη νιφθιεξεο ηεο ηαμηθαξπίαο, νη πνδίζθνη ηεο νπνίαο γίλνληαη θαζηαλνί θαη 
θνιιψδεηο. ινη νη θαξπνί μεξαίλνληαη είηε απφ ηελ έκκεζε απηή πξνζβνιή 
είηε απφ άκεζε πξνζβνιή ηνπο (δεκηνπξγνχληαη κηθξά ζηίγκαηα). Ο κχθεηαο, 
κέζσ ησλ πνδίζθσλ, κπνξεί λα πξνρσξήζεη θαη ζην λεαξφ βιαζηφ πνπ έρεη 
θαξπνθνξήζεη. 
       Ζ θαηαπνιέκεζε ζηελ Αίγηλα είλαη απνζπαζκαηηθή, θαζψο νη ζπλήζεηο 
πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί αθνξνχλ κπθεηνθηφλα ζηα νπνία ν κχθεηαο δελ είλαη 
επαίζζεηνο, ελψ ηα κπθεηνθηφλα iprodione θαη azoxystrobin έδσζαλ κελ θαιά 
απνηειέζκαηα αιιά δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην mancozeb θαζψο 
αλαθχπηεη θαη ζέκα θφζηνπο (αθξηβά θπηνθάξκαθα). 
       ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη σο πχιεο εηζφδνπ πξνζβνιέο απφ ην 
ιεπηδφπηεξν, ηνλ ζθφξν ηεο θηζηηθηάο (Palumbina). Απνηειεζκαηηθφ κέηξν 
είλαη ε ζπιινγή θαη θαχζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηαμηθαξπηψλ, κέηξν πνπ 
ζπληζηάηαη θαη γηα ην Δπξχηνκν, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ζρεδφλ θαζνιηθήο 
εθαξκνγήο κέηξν ηνπ «ηξηςίκαηνο ησλ θνηζαληψλ» ζηελ Αίγηλα, πνπ είλαη 
πξνβιεκαηηθφ γηαηί αθήλεη ζην έδαθνο ηηο πξνβεβιεκέλεο ηαμηθαξπίεο πνπ κε 
ην παξάρσκά ηνπο κε ην θξεδάξηζκα δελ δηαζθαιίδεηαη ε εμνπδεηέξσζε ησλ 
ζπνξίσλ ηνπ κχθεηα αιιά νχηε θαη ηνπ Δπξχηνκνπ. 
 
 
4.1.6 ΣΗΓΜΑΣΟΜΤΚΧΖ 
 
       Δίλαη ζρεηηθά «λέα» αζζέλεηα, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ε πξνζβνιή 
γίλεηαη αληηιεπηή κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαξπνχ (ζην ζπέξκα) θαη κάιηζηα 
αλ ρσξηζηνχλ νη θνηπιεδφλεο, νπφηε θαίλνληαη λεθξσηηθέο πεξηνρέο. Έρεη 
απνδνζεί ζην κχθεηα Nematospora coryli κε θνξείο δηάθνξα εκίπηεξα 
(ζπλήζσο βξσκνχζεο), νπφηε ε θαηαπνιέκεζή ηνπο είλαη πηζαλφηαηα ν κφλνο 
ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο απηήο. Ζ ζηηγκαηνκχθσζε ζηελ Αίγηλα 
έρεη κηα πξνο ην παξφλ πνιχ πεξηνξηζκέλε εμάπισζε. 
 
 
4.1.7 Aspergillus ΚΑΗ ΑΦΛΑΣΟΞΗΝΔ 
 
       Οη Aspergilllus flavus θαη A. parasiticus πξνζβάιινπλ ηνπο θαξπνχο 
κέζσ δηφδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο απφ έληνκα αιιά θαη δηάθνξα 
ζρηζίκαηα ζηελ επηδεξκίδα ηνπο. Καηά ηελ απνθινίσζε, κε ην λεξφ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη, κπνξεί λα πεξάζνπλ θαη ζε πγηείο θαξπνχο. Οη δεκηέο πνπ 
πξνθαινχληαη δελ είλαη κεγάιεο φκσο νη κχθεηεο απηνί παξάγνπλ ηηο πνιχ 
δειεηεξηψδεηο κπθνηνμίλεο, ηηο αθιαηνμίλεο. 
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        ηελ Διιάδα βξέζεθαλ ζπέξκαηα θηζηηθηάο πξνζβεβιεκέλα απφ ηνλ A. 
flavus ην 1993.  ηηο 25 Ηνπιίνπ 2005 ε Ννκαξρία Πεηξαηά εηδνπνίεζε κέζσ 
ησλ Γηεπζχλζεσλ Γεσξγίαο ησλ Ννκψλ φινπο ηνπο αγνξαζηέο εκπφξνπο 
θηζηηθηψλ ζηελ Διιάδα φηη βξέζεθαλ κεηά απφ εμέηαζε δείγκαηνο πνζφηεηεο 
αθιαηνμίλεο πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ζε θηζηίθηα ηνπ Αγξνηηθνχ 
πλεηαηξηζκνχ Φηζηηθνπαξαγσγψλ Αίγηλαο.  
       Ζ άκεζε απνθινίσζε θαη ε επαξθήο απνμήξαλζε (ζρεδφλ πάληα ζηνλ 
ήιην) θαη νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ην θζηλφπσξν ζηελ Αίγηλα 
δελ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κχθεηα θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ 
μαλαπαξαηεξήζεθε ηέηνην θξνχζκα ζηα επφκελα ρξφληα. Απφ ηφηε γίλνληαη 
θάζε ρξφλν έιεγρνη ζην θηζηίθη ηνπ πλεηαηξηζκνχ αιιά θαη ησλ ηδησηψλ 
εκπφξσλ. 
        Ο A. flavus ζε πξνζβνιέο ηνπ πεξηθαξπίνπ πξνθαιεί θειίδεο ζθνχξνπ 
ρξψκαηνο πνπ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ κεγάιε επηθάλεηα ηνπ θαξπνχ. Ζ  
πξνζβνιή ηνπ ζπέξκαηνο πξνθαιεί ζήςε. Πάλσ ζηνπο πξνζβεβιεκέλνπο 
ηζηνχο παξαηεξνχληαη ζπρλά νη θηηξηλνπξάζηλεο θαξπνθνξίεο ηνπ κχθεηα.  
 
Καηαπολέμηζη  
 
       Ζ πξνζηαζία ησλ θαξπψλ πάλσ ζην δέλδξν δελ είλαη εθηθηή. Καιά 
απνηειέζκαηα ζα έδηλε ε απνκάθξπλζε ησλ θαξπψλ θαθήο πνηφηεηαο θαηά 
ηελ επεμεξγαζία ηνπο κεηά ηε ζπγθνκηδή. Ζ  δηαινγή κε ην ρέξη φκσο είλαη κηα 
ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ε νπνία ζα επηβάξπλε πεξαηηέξσ ην θφζηνο 
παξαγσγήο ησλ θηζηηθηψλ.  
       ε ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2005 ζηελ Αίγηλα (κε 
πξσηνβνπιία ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά), κε εηδηθφ νκηιεηή ηνλ θ. Κ. Μαιιίδε, 
δηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Δζληθνχ 
Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, δφζεθαλ νη παξαθάησ πξαθηηθέο νδεγίεο γηα 
ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πξνζβνιήο: 

 Να κε δηαηαξάζζεηαη ην έδαθνο πξηλ ηε ζπγθνκηδή, ιφγσ δηαζπνξάο 
κνιπζκάησλ ζηνλ αέξα. 

 Να καδεχεηαη ην θηζηίθη πξηλ ζθάζεη ε θινχδα 

 Να πξνζηαηεχεηαη ε παξαγσγή απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο  

 Να κε πεηηνχληαη θινχδεο θαη ζθάξηα θηζηίθηα ζην ρσξάθη  

 Να κε κέλεη ην αθαζάξηζην θηζηίθη ζε ηζνπβάιηα θαη «αλάβεη» 

 ην θαζαξηζκέλν θηζηίθη λα απνκαθξχλνληαη νη μέλεο χιεο, αθαζάξηζηα 
θαη πξνζβεβιεκέλα θηζηίθηα 

 Να κε ηηλάδνληαη ηα θηζηίθηα ζην ρψκα θαη  -θπξίσο- λα κε καδεχνληαη 
αθνχ κείλνπλ κέξεο ζην ρψκα 

 Να κε ρξεζηκνπνηνχληαη ηξίρηλα ηζνπβάιηα πεξαζκέλσλ εηψλ 

 Να ιηάδεηαη πνιχ θαιά ην θηζηίθη (θαιχηεξε είλαη ε μήξαλζε ζην 
μεξαληήξην) θαη λα απνζεθεχεηαη ζε ρψξνπο θαζαξνχο κε ρακειή 
ζρεηηθή πγξαζία. Ζ ζσζηή απνζήθεπζε γίλεηαη ζε ςπθηηθνχο 
ζαιάκνπο  
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4.2 ΔΝΣΟΜΟΛΟΓΗΚΟΗ ΔΥΘΡΟΗ 
 
4.2.1 KΟΛΤΣΖ ή ΤΛΔΕΗΝΟ ΣΖ ΦΗΣΗΚΗΑ (Acrantus vestitus, 
Scolytidae, Coleoptera). 
 
       Αλαθέξεηαη θαη σο «ηπθιίηεο» επεηδή «ηπθιψλεη», δειαδή θαηαζηξέθεη 
ηνπο νθζαικνχο (ηα κάηηα) ηεο θηζηηθηάο αλνίγνληαο ζηνέο. Γη‟ απηφ θαη ζηελ 
Αίγηλα απνθαιείηαη «ηξππήηεο». Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ (πεξί ηα 3 mm) 
θαζηαλφκαπξν θνιεφπηεξν, κε ππνθίηξηλε άπνδε πξνλχκθε πεξίπνπ ίδηνπ 
κήθνπο. Σα ηέιεηα πξνζβάιινπλ ηελ άλνημε ηνπο νθζαικνχο αλνίγνληαο ζηνέο 
δηαηξνθήο. Σν θζηλφπσξν αλνίγνπλ ζηνέο αλαπαξαγσγήο, ζπλήζσο ζε 
εμαζζελεκέλνπο θιάδνπο ή μεξνχο πνπ απέκεηλαλ απφ ην θιάδεκα. Οη 
ζπγαηξηθέο ζηνέο αλνίγνληαη θάζεηα ζηε κεηξηθή (ην ζήιπ ελαπνζέηεη πεξί ηα 
80 σά). Τπάξρνπλ 2 έσο 3 γεληέο ην ρξφλν. 
       παληφηαηα εκθαλίδνληαη πξνζβνιέο ζε θηήκαηα φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζρνιαζηηθφ θιάδεκα θαη -θπξίσο- κάδεκα θαη θάςηκν ησλ θιαδεκάησλ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ζσζηή ζξέςε - ιίπαλζε ησλ δέλδξσλ. Σν κέηξν λα 
θξεκηνχληαη δεζκίδεο εκίμεξσλ θιαδίζθσλ, γηα λα σνηνθνχλ ζ‟ απηά ηα ζήιεα, 
θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαίγνληαη, δπζηπρψο δελ εθαξκφδεηαη ζε επξεία θιίκαθα, 
αλ θαη έρεη γίλεη γλσζηφ. Ο ζθνιχηεο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα εκθαληζηεί 
φηαλ εγθαηαιείπνληαη θιαδέκαηα ρσξίο λα θανχλ ή ζε πεξηπηψζεηο 
εγθαηαιεηκκέλσλ θηεκάησλ. Οη ςεθαζκνί ηεο άλνημεο πηζαλφηαηα επεξεάδνπλ 
νπζηαζηηθά ηνλ πιεζπζκφ ησλ εληφκσλ. 
 
4.2.2 ΦΤΛΛΔ 
        
Πξφθεηηαη γηα εκίπηεξα (νκφπηεξα) ηεο νηθνγέλεηαο Psyllidae, ηνπ γέλνπο 
Agonostema (A. pistaciae). Tν ηέιεην είλαη θηηξηλσπφ, πεξί ην 1,5 mm. Οη 
πξνλχκθεο απνκπδνχλ ηνπο ρπκνχο θαη εθθξίλνπλ κειίησκα, γη‟ απηφ θαη ζηελ 
Αίγηλα ην απνθαινχλ «κειίγθξα». Δκθαλίδνληαη ζηε λεαξή βιάζηεζε, 
ππάξρνπλ φκσο αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πιεζπζκνί αλαπηχζζνληαη 
θαηά ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη νδεγνχλ ζε πξφσξε θπιιφπησζε. Ζ 
ζπλήζεο αληηκεηψπηζε είλαη κε ηα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 
ηνπο πξνιεπηηθνχο ςεθαζκνχο κε ππξεζξηλνεηδή. Ζ χπαξμε θπζηθψλ ερζξψλ 
ηνπ εληφκνπ θαη ε επίδξαζε ζ‟ απηνχο ησλ ζπρλψλ ςεθαζκψλ κε 
εληνκνθηφλα, είλαη ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε. 
 
4.2.3 ΗΓΗΟΚΔΡΟ ή ΣΕΗΣΕΗΚΑΚΗ (Idiocerus stali, Jassidae, Hemiptera) 
 
       Σν ηδηηδηθάθη ηεο θηζηηθηάο κνηάδεη πξάγκαηη κε κηθξφ ηδηηδίθη (πεξί ηα 4 
mm) θαη πξνζβάιιεη ηα θχιια αιιά θπξίσο ηνπο βφηξεηο ηεο θηζηηθηάο, 
πξνθαιψληαο κηθξά καχξα ζηίγκαηα απφ ηηο νπέο πνπ αλνίγεη γηα λα 
απνξξνθήζεη ρπκνχο. Οη λχκθεο εθθξίλνπλ κειίησκα θαη πνιινί παξαγσγνί 
ην νλνκάδνπλ θαη απηφ «κειίγθξα», πξνθαιψληαο ζχγρπζε γηα ην πνηφ έληνκν 
είλαη. Δίλαη αξθεηά επαίζζεην ζηνπο ζπλήζεηο ςεθαζκνχο ηεο άλνημεο. 
 
4.2.4 ΚΟΡΟ ΣΖ ΦΗΣΗΚΗΑ (Palumbina guerinii, Gelechiidae) 
 
       Παιηφηεξεο νλνκαζίεο Σίλεα (T. pistaciae) ή ηαζκφπνδα (St. guerinii). 
ηελ Αίγηλα ζεσξείην απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ερζξνχο ηεο θαιιηέξγεηαο αιιά ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα δελ έρεη θαη ηφζν ζπρλή εκθάληζε. Πξφθεηηαη γηα έλα 
αζεκφγθξηδν κηθξνιεπηδφπηεξν (4-5 mm) κε 4-5 γεληέο ην ρξφλν. Ζ 
πξνλχκθε ηεο ηειεπηαίαο γεληάο δξα σο βιαζηνξχθηεο (ηξππά ηνλ αθξαίν 
νθζαικφ), πξνθαιψληαο ραξαθηεξηζηηθφ καξαζκφ ζε λεαξνχο βιαζηνχο. Σα 
αθκαία ηεο 1εο γεληάο σνηνθνχλ ζηνπο άγνπξνπο θαξπνχο θνληά ζηνλ 
πνδίζθν, φπνπ παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθφ καχξηζκα. Οη πξνλχκθεο 
ηξψλε ην έκβξπν. Οη πξνλχκθεο ηεο 2εο  γεληάο δνπλ ηξψγνληαο ην 
κεζνθάξπην (ην ελδνθάξπην έρεη μπινπνηεζεί) αιιά ηεο 3εο (θαη ηεο 4εο, αλ 
ππάξμεη) βξίζθνπλ ην ελδνθάξπην αλνηθηφ θαη ηξέθνληαη απ‟ απηφ. ε θάζε 
πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα πεξηηηψκαηά ηνπο. Δίλαη ην γλσζηφ 
«ζθνπιεθηαζκέλν θηζηίθη», πνπ βξίζθνπκε θφβνληαο έλα θαξπφ απφ ην 
δέλδξν ηνλ Αχγνπζην θαη ην επηέκβξην. Ζ ηειεπηαία γεληά σνηνθεί θνληά 
ζηνπο νθζαικνχο. 
       Δπεηδή ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εληφκνπ δελ πεξηνξίδεηαη ρξνληθά, φπσο ηνπ 
Δπξχηνκνπ, πνπ έρεη κία γεληά ην ρξφλν, αλακελφηαλ φηη ε κείσζε ησλ 
ςεθαζκψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζα πξνθαινχζε αχμεζε ησλ πξνζβνιψλ απφ 
ην θφξν, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη. Ηδηαίηεξε θαηαπνιέκεζε δελ 
γίλεηαη, νχηε ζπιιέγνληαη νη πξνζβεβιεκέλνη βιαζηνί ή θαξπνί γηα 
παξαθνινχζεζε ησλ επφκελσλ γελεψλ (θαη αλάινγε αληηκεηψπηζε). 
       Ζ δεκηά απφ ηε 2ε γεληά είλαη εκθαλήο θαη ηα πξνζβεβιεκέλα θηζηίθηα 
απνξξίπηνληαη ζπλήζσο θαηά ηελ απνθινίσζε. Σα θηζηίθηα φκσο ηεο 3εο (ή 
θαη 4εο) γεληάο πεξλνχλ ζηα απνθινησκέλα θαη ππνβαζκίδνπλ ην πξντφλ. Ζ 
δηαπίζησζε πξνζβνιήο κέζα ζηνλ Αχγνπζην δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη 
ζπλήζσο κέλεη ρσξίο αληηκεηψπηζε, ιφγσ ηεο επηθείκελεο ζπγθνκηδήο.  
 
 
4.2.5 ΔΤΡΤΣΟΜΟ ΣΖ ΦΗΣΗΚΗΑ (Eurytoma plotnikovi, Eurytomidae, 
Hymenoptera). 
     
       Έρεη αλαδεηρζεί σο ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ Αίγηλα 
θαη ε θαηάζηαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηδεηλσζεί, αθνχ ζε πνιιά θηήκαηα 
δελ γίλεηαη πηα ην ζρνιαζηηθφ κάδεκα θαη θάςηκν ησλ ηαμηθαξπηψλ (βφηξπσλ) 
κεηά ηε ζπγθνκηδή. Σν Δπξχηνκν είλαη έλα κηθξφ πκελφπηεξν (4-5 mm), κε κία 
γεληά ην ρξφλν. Γηαρεηκάδεη σο πξνλχκθε κέζα ζε πξνζβεβιεκέλνπο 
θαξπνχο. Σν ζειπθφ εκθαλίδεηαη πεξί ηα ηέιε Μαΐνπ θαη γελλάεη ζηα άγνπξα 
θηζηίθηα ρξεζηκνπνηψληαο έλα καθξχ σνζέηε γηα λα δηαπεξάζεη ην 
ελδνθάξπην πνπ δελ έρεη αθφκα μπινπνηεζεί. Πξνζβνιέο παξνπζηάδνληαη έσο 
ηα ηέιε Ηνπλίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζβνιήο είλαη έλα κηθξφ “δάθξπ” απφ 
θφκκη πνπ ζπλήζσο βγαίλεη απφ ηελ νπή, ε νπνία ζπρλά γίλεηαη πχιε εηζφδνπ 
κηθξννξγαληζκψλ πνπ καπξίδνπλ ηε γχξσ πεξηνρή. Ζ πξνλχκθε ηξέθεηαη 
απφ ην έκβξπν θαη ην ηέιεην εμέξρεηαη ηνλ επφκελν Μάην. Οη πξνζβεβιεκέλνη 
θαξπνί, είηε καξαζνχλ είηε φρη, ζπλήζσο παξακέλνπλ πάλσ ζηνπο βφηξεηο θαη 
κεηά ηε ζπγθνκηδή (δελ πέθηνπλ εχθνια κε ην ηίλαγκα). 
       Σν κέηξν ηεο ζπιινγήο θαη θαηαζηξνθήο ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θαξπψλ 
δίλεη θαιά απνηειέζκαηα, αθφκα θαη φηαλ εθαξκφδεηαη σο «ηξίςηκν ησλ 
θνηζαληψλ», δειαδή σο αθαίξεζε ησλ βφηξπσλ κεηά ηε ζπγθνκηδή θαη 
παξάρσκα κε ην θξεδάξηζκα ηνπ ρεηκψλα. Λφγσ ηεο πιεκκεινχο εθαξκνγήο 
θαη ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ θηεκάησλ είλαη αλαγθαίνη 2-3 ςεθαζκνί κε 
ππξεζξηλνεηδή. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα δηαδνζεί ε 
ηνπνζέηεζε κπνπθαιηψλ κε πξνζβεβιεκέλνπο θαξπνχο γηα λα θαλεί πφηε 
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εκθαλίδνληαη ηα αθκαία θαη νη ςεθαζκνί λα αξρίδνπλ ιίγεο κέξεο κεηά ηελ 
εκθάληζή ηνπο. 
 
 
4.2.6 ΣΡΧΓΟΚΑΡΠΟ (Megastigmus pistaciae ή Trogocarpus ballesterii, 
Torymiidae, Hymenoptera). 
 
       Πξφθεηηαη γηα έλα πκελφπηεξν παξφκνην κε ην Δπξχηνκν, κε παξφκνην 
βηνινγηθφ θχθιν. Οη δεκηέο πνπ κπνξεί λα θάλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σα κέηξα 
ελαληίνλ ηνπ Δπξχηνκνπ θαηαπνιεκνχλ θαη ηνλ Σξσγφθαξπν. 
 
 
4.2.7 ΔΝΣΟΜΑ ΜΗΚΡΖ ΖΜΑΗΑ 
        
Έρνπλ παξαηεξεζεί πξνζβνιέο απφ ηα θνθθνεηδή Melanaspis 
(Chrysomphalus) θαη Lepidosaphes ζε θιάδνπο θηζηηθηάο. Δπίζεο απφ ην 
κηθξνιεπηδφπηεξν (θπιινδέηε) Teleiodes decorella θαη ην θνιεφπηεξν 
Pseudocoeliodes rubricus, πνπ πξνζβάιιεη άλζε θαη θχιια ησλ αξξέλσλ 
δέλδξσλ.   
 
 
4.2.8 ΔΝΣΟΜΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ 
 
        Σα κηθξνιεπηδφπηεξα Ephestia και Plodia κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ 
ηνπο απνζεθεπκέλνπο θαξπνχο (πνιπθάγα έληνκα), νη νπνίνη 
«ζθνπιεθηάδνπλ». Ζ πξνζβνιή είλαη εκθαλήο, απφ ηε ζρηζκή ηνπ 
ελδνθάξπηνπ θαίλνληαη νη αθαζαξζίεο ηεο πξνλχκθεο θαη ην ζπέξκα είλαη 
θαγσκέλν. Ζ πξνζβνιή κπνξεί λα γίλεη θαη ζην ρσξάθη αιιά ζπλήζσο γίλεηαη 
ζηελ απνζήθε είηε απφ ηέιεηα έληνκα πνπ εηζέξρνληαη (ζπλήζσο λχρηα) απφ 
θάπνην κηθξφ άλνηγκα είηε απφ έληνκα πνπ ππήξραλ ζηελ απνζήθε (βνκβχθηα 
κε λχκθεο). Ζ θαηαπνιέκεζε ζα αλαθεξζεί ζην επφκελν θεθάιαην. 
 
 
 
4.3 ΜΖ ΠΑΡΑΗΣΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ 
 
4.3.1 ΚΛΔΗΣΟΗ ΚΑΡΠΟΗ 
 
       Σν άλνηγκα (ζρίζηκν) ησλ δχν εκίζεσλ ηνπ θειχθνπο είλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαξπνχ ηεο θηζηηθηάο αιιά θαη δεηνχκελν, αθνχ ην 
πνζνζηφ ησλ θιεηζηψλ θηζηηθηψλ είλαη παξάγσλ ππνβάζκηζεο ηεο 
παξαγσγήο, εθφζνλ ππνινγίδνληαη κε αηζζεηά ρακειφηεξε ηηκή (ζπλήζσο 
θαηά 40%). Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεραληθνί δηαινγείο 
«αλνηθηνχ – θιεηζηνχ». Σα θιεηζηά είηε αλνίγνληαη κεραληθά (δίδνπλ πξντφλ 
δεχηεξεο πνηφηεηαο εκθαληζηαθά) είηε ζπάδνληαη θαη ε ςίρα δίδεηαη ζηε 
δαραξνπιαζηηθή. 
       Αλνηθηά θηζηίθηα παξαηεξνχληαη ζηα δέλδξα απφ ηα ηέιε Ηνπιίνπ θαη ην 
πνζνζηφ ηνπο απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εκεξψλ. Ο βηνρεκηθφο 
κεραληζκφο δελ είλαη γλσζηφο. ηελ  Αίγηλα ην ζχλεζεο πνζνζηφ θιεηζηψλ 
είλαη πεξί ην 10%, κε δηαθπκάλζεηο απφ 3 – 30%. Σν ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ 
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αλνηθηψλ θαξπψλ είλαη απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 
εκεξνκελίαο ηεο ζπγθνκηδήο. 
       Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην πνζνζηφ ησλ θιεηζηψλ είλαη πνιινί 
αιιά δελ είλαη γλσζηή ε βαξχηεηα θαζελφο. Οπσζδήπνηε επεξεάδεη αξλεηηθά 
ν κεγάινο φγθνο παξαγσγήο, ηδηαίηεξα αλ ζπλδπαζηεί κε αλεπαξθή 
ηξνθνδνζία ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Αξλεηηθά φκσο επεξεάδεη θαη ε 
ππεξβνιηθή άξδεπζε. Σν ζεξκφ θαη μεξφ θαινθαίξη θαίλεηαη λα επλνεί ην 
άλνηγκα. Ζ επαξθήο ιίπαλζε ζε άδσην, θσζθφξν θαη θάιην, ηδίσο ζηα δχν 
ηειεπηαία ζξεπηηθά ζηνηρεία, επλνεί ην άλνηγκα ελψ ε ππεξβνιηθή αδσηνχρνο 
ιίπαλζε κάιινλ δελ ην επλνεί. Καιά απνηειέζκαηα έρνπλ δψζεη δηαθπιιηθνί 
ςεθαζκνί κε ζθεπάζκαηα πιήξσλ πδαηνδηαιπηψλ ιηπαζκάησλ κε 
ηρλνζηνηρεία.  
 
 
4.3.2 ΑΠΔΡΜΟΗ ΚΑΡΠΟΗ 
 
       Ζ κε αλάπηπμε ηεο σνζήθεο ζε ζπέξκα θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 
θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε κε γνληκνπνίεζε. Καηά ηε ζπγθνκηδή ην θνχθην 
θηζηίθη δελ δηαθξίλεηαη απφ ην γεκάην αιιά θαηά ηελ απνθινίσζε ζπλήζσο 
δηαρσξίδεηαη  γηαηί -σο ειαθξχ- επηπιέεη ζηνπο θάδνπο πιπζίκαηνο ησλ 
κεραλεκάησλ απνθινίσζεο. ηελ Αίγηλα ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα 
επάξθεηαο γχξεο, ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ αξξέλσλ δέλδξσλ θαη κάιηζηα 
πνηθηιίαο Γ (φςηκα). ε ρξνληέο κε βξνρέο ή κε έληνλε μεξαζία θαη άπλνηα 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επηθνλίαζεο, ην πξφβιεκα επηηείλεηαη.  
   
 
 
4.3.3 ΣΡΟΦΟΠΔΝΗΔ  
 
       Ζ εκπεηξηθή αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ Αίγηλα είρε σο απνηέιεζκα 
ηε δεκηνπξγία «ζπλεζεηψλ» ζηε ιίπαλζε, φπσο π.ρ. ηε ιίπαλζε κε 11-15-15, 
πνπ επί ζεηξά εηψλ ήηαλ ην κνλαδηθφ ιίπαζκα πνπ πξνκήζεπε ν 
πλεηαηξηζκφο ηνπο παξαγσγνχο. Σν πξφβιεκα επηηάζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία 
εηθνζαεηία, φηαλ άξρηζαλ λα πεξηθφπηνληαη θαη νη δαπάλεο ιίπαλζεο ιφγσ 
πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο. Απνηέιεζκα ήηαλ λα εκθαληζηνχλ 
ηξνθνπελίεο, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ αλαγλσξίδνληαη πιένλ καθξνζθνπηθά 
αιιά θαη πηζηνπνηνχληαη σο ειιείςεηο απφ ηηο αλαιχζεηο εδάθνπο θαη θχιισλ 
πνπ γίλνληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα. 
       Αθνινπζεί πεξηγξαθή ζπκπησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ειιείςεηο θαη 
πεξίζζεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. 
       Σξνθνπελία αδψηνπ: Παξαηεξνχληαη εξπζξσπνί κεηαρξσκαηηζκνί ησλ 
θχιισλ. Αξγά ην θαινθαίξη, ηα θχιια πνπ βξίζθνληαη ζε θαξπνθφξνπο 
θιαδίζθνπο θηηξηλίδνπλ θαη ζπλήζσο ηα λεχξα είλαη πεξηζζφηεξν θίηξηλα. Σν 
ρξψκα ησλ λεχξσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθξηζεί ε ηξνθνπελία απφ δίςα 
ιφγσ φγθνπ παξαγσγήο θαη αλεπαξθνχο άξδεπζεο (εκπεηξηθή δηάγλσζε). Ζ 
ρνξήγεζε, κεηά ην ιήζαξγν ησλ νθζαικψλ, ληηξηθνχ αδψηνπ ή νπξίαο έρεη 
δψζεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, αλ θαη ε ζσζηή αληηκεηψπηζε είλαη ε 
επαξθήο θαη ηζνξξνπεκέλε ιίπαλζε ησλ δέλδξσλ. 
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    Σξνθνπελία θαιίνπ: Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηξνθνπελίαο θαιίνπ είλαη ε 
πεξηθεξεηαθή ριψξσζε, πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζην ζεκείν λα είλαη πξάζηλε 
κφλν κηα πεξηνρή θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνχ λεχξνπ ηνπ θχιινπ. Ζ έιιεηςε 
θαιίνπ έρεη επίδξαζε ζην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ζπέξκαηνο αιιά θαη 
ζην άλνηγκά ηνπ. Παξφκνηα ζπκπηψκαηα πξνθαιεί θαη ε ηνμηθφηεηα απφ 
ρισξηνχρα ηφληα, θαζψο ε άξδεπζε κε πνιχ αιαηνχρα λεξά γεσηξήζεσλ 
απνηειεί πνιχ ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε. Ζ εμέηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ (ιίπαλζε ή 
φρη κε θάιην, κέηξεζε αγσγηκφηεηαο λεξνχ άξδεπζεο) ζπλήζσο δηαθξίλεη ην 
αίηην ηεο πεξηθεξεηαθήο ριψξσζεο ησλ θχιισλ. 
    Σξνθνπελία ςεπδαξγχξνπ: Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε ζηελ 
θνξπθή ησλ θιαδίζθσλ εηήζηα βιάζηεζε, κε έληνλε βξαρπγνλάησζε θαη 
κηθξνθπιιία (ζρεκαηίδνληαη «ξνδέηεο»). Έρεη παξαηεξεζεί ζε πεξηνξηζκέλε 
θιίκαθα ζηελ Αίγηλα. Ο ςεθαζκφο κε δηάιπκα ζεηηθνχ ςεπδαξγχξνπ ην 
ρεηκψλα ή εμνπδεηεξσκέλνπ κε αζβέζηην ην θζηλφπσξν έρεη δψζεη 
απνηέιεζκα. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρειηθφο Zn (Zn-EDTA) αιιά ζε κηθξή 
θιίκαθα, ιφγσ ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ. 
    Σξνθνπελία βνξίνπ: Ζ έιιεηςή ηνπ νδεγεί ζε βιαζηνχο κηθξνχ κήθνπο θαη 
ζε ραξαθηεξηζηηθφ θαξνχιηαζκα ησλ θχιισλ. ηελ Αίγηλα έρνπλ εκθαληζηεί 2-
3 ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη έρεη ζπζηαζεί ε ρξεζηκνπνίεζε θνθθψδνπο 
ιηπάζκαηνο κε βφξην, φπσο απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ειηέο. 
 
4.3.4 ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΔ 
 
       Σνμηθφηεηα αιάησλ: Δίλαη -φπσο αλαθέξζεθε- πνιχ ζπλεζηζκέλε ζηελ 
Αίγηλα, παξά ηε κεγάιε αλεθηηθφηεηα ηεο θηζηηθηάο. Πξνθαιείηαη απφ ηε 
κεγάιε ζπγθέληξσζε ηφλησλ ρισξίνπ θαη λαηξίνπ ζην λεξφ άξδεπζεο, πνπ 
νθείινληαη ζηελ ππεξάληιεζε ηνπ λεξνχ θαη ηε γεηηλίαζε ηεο ζάιαζζαο. 
Τςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξηνχρα έρεη βξεζεί ζε φιεο ζρεδφλ ηηο αλαιχζεηο 
εδάθνπο αιιά θαη ησλ λεξψλ γεσηξήζεσλ, αθφκα θαη ζ‟ απηέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ χδξεπζε ηνπ λεζηνχ. Οη παξαγσγνί έρνπλ ήδε 
θαηαλνήζεη πσο φηαλ «ηα θχιια θάλνπλ ζηεθάλη», φπσο ιέλε, πξέπεη λα 
βξνπλ λεξφ θαιχηεξεο πνηφηεηαο ή λα πεξηκέλνπλ ρεηκψλα κε βξνρέο, θαζψο 
ην θαηλφκελν επηηείλεηαη κεηά απφ άλπδξνπο ρεηκψλεο, αθνχ θαη ηα άιαηα ζην 
έδαθνο δελ εθπιέλνληαη αιιά θαη ην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ επηβαξχλεηαη 
πεξαηηέξσ. 
        Πέξαλ ησλ ζπκπησκάησλ ζηα θχιια, ππάξρεη θαη ν -κάιινλ 
ζνβαξφηεξνο- θίλδπλνο ηεο αιθαιίσζεο ησλ εδαθψλ ιφγσ ηεο 
αληηθαηάζηαζεο ηνπ αζβεζηίνπ ησλ θνιινεηδψλ ηεο αξγίινπ κε λάηξην 
(πξφγνλνο ηεο ιεγφκελεο εξεκνπνίεζεο ησλ εδαθψλ). Ζ θαρεθηηθή εκθάληζε 
ησλ δέλδξσλ ζε νξηζκέλα θηήκαηα πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηηο άζρεκεο 
εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζ‟ απηά. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 
ζηνρεχεη ζρεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν Life11 ENV/GR/951: AgroStrategies 
„Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural 
areas: The example of Pistachia vera L.‟, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
LIFE+ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ πινπνηείηαη ζηελ Αίγηλα, κε δηάξθεηα 
απφ ηνλ Οθηψβξην 2012 έσο ην επηέκβξηνο 2016 θαη έρεη σο θνξείο 
Δθηέιεζεο ην Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ (ΗΔΑ)-Διιεληθφο Γεσξγηθφο 
Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ, ην Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (ΗΜ)-Ίδξπκα 
Σερλνινγίαο & Έξεπλαο θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 
 
           ΤΓΚΟΜΗΓΖ – ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ - ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 
 
5.1 Ο ΚΑΡΠΟ 

 
      Σα θηζηίθηα θαηαλαιψλνληαη σο μεξνί θαξπνί, αιαηηζκέλνη ή κε, κε ην 
θέιπθνο. χκθσλα κε θιαδηθή κειέηε γηα μεξνχο θαξπνχο, ε θαηαλάισζή 
ηνπο ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1994 -2008 παξνπζίαζε κέζν ξπζκφ αχμεζεο 
4,0%. Σν 2008 ηα θηζηίθηα θάιπςαλ ην 12,2% ηεο θαηαλάισζεο.  
    Υσξίο ην θέιπθνο (ςίρα) ηα θηζηίθηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή 
θαη ζπαληφηεξα ζηελ αιιαληνπνηία (ηειεπηαία θαη ζηε καγεηξηθή). Ο θαξπφο 
είλαη πινχζηνο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ελψ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα κηθξφ 
γεχκα. ε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηεο θ. Μαξ. Ησάλλνπ ζην Υαξνθφπεην 
Παλεπηζηήκην αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηνθνθεξνιψλ θαη πνιπθαηλνιψλ 
(αληηνμεηδσηηθά), κε πξνζηαζία ηεο LDL (ε κεγαιχηεξε κεηά ην θαξχδη). 
Τπάξρνπλ πνιιά πξντφληα κε βάζε ην θηζηίθη φπσο γιπθά, ιηθέξ θ.α. 
Σν θηζηίθη Αηγίλεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο πξντφλ ΠΟΠ (Πξνζηαηεπφκελεο 
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο), πςειήο πνηφηεηαο, αλψηεξν ζε γεχζε θαη ζξεπηηθή 
αμία. 
 

  
 
 
Πίνακαρ 5.1 Θξεπηηθή αμία θηζηηθηψλ Αηγίλεο                                            
 

ςζηαηικά Πεπιεκηικόηηηα ανά 
100 g τίσαρ 

Πξσηεΐλεο (g)   19,5 

Λίπε (g)   53,6 

Τδαηάλζξαθεο (g)   19,4 

Δλέξγεηα (kcal) 635,0 

 
       Ζ σξίκαλζε ησλ θηζηηθηψλ αξρίδεη απφ ηα κέζα Απγνχζηνπ θαη δηαξθεί σο 
ηα ηέιε ηνπ κήλα, νπφηε μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο, κηα δηαδηθαζία 
ρξνλνβφξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηα ρέξηα. 
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       ηελ Αίγηλα απηή ε δηαδηθαζία ζήκαηλε παιαηφηεξα κάδσμε ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη νκαδηθή εξγαζία. Απηφ ην θαηλφκελν ηείλεη λα εθιείςεη αθνχ 
πιένλ νη πεξηζζφηεξνη δνπιεχνπλ κε εξγάηεο. 
      Μεηά ηε ζπγθνκηδή έξρεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ θαξπνχ ε νπνία γίλεηαη κε 
εηδηθέο απνθινησηηθέο κεραλέο. Αθνινπζεί ε μήξαλζε ηνπ πξντφληνο θαη ζηε 
ζπλέρεηα  ε απνζήθεπζε. Καηά ηελ απνζήθεπζε πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζε θάπνηνπο θαλφλεο δηφηη ην πξντφλ θηλδπλεχεη απφ ερζξνχο θαη  
αζζέλεηεο.                                                 
                           
5.2     ΤΓΚΟΜΗΓΖ 
5.2.1   ΔΠΟΥΖ ΤΓΚΟΜΗΓΖ 

                                   
      Ζ επνρή ηεο ζπγθνκηδήο είλαη ζπλήζσο ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ 
Απγνχζηνπ. Καηά θαηξνχο παξνπζηάδνληαη κηθξέο απνθιίζεηο πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηηο ψξεο ρεηκεξηλνχ ςχρνπο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέλδξν, ηηο 
ζεξκνθξαζίεο ηεο επνρήο, ηηο ζπλζήθεο άξδεπζεο, ιίπαλζεο θ.ι.π. 
  
      Σν ψξηκν θηζηίθη δηαθξίλεηαη απφ ηηο «παι» απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ θαη 
ηνπ κσβ θαη απφ ην φηη εχθνια απνζπάηαη απφ ηνλ πνδίζθν ηνπ θαη πέθηεη. 
Δπίζεο ζπλεθηηκάηαη θαη ην πνζνζηφ ησλ αλνηθηψλ θαξπψλ, πνπ πξέπεη λα 
είλαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξν. Ο παξαγσγφο θάλεη έλαλ έιεγρν 
«αλνίγνληαο» θάπνηα θηζηίθηα γηα λα δηαπηζηψζεη ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ αιιά 
θαη ην πνζνζηφ ησλ θιεηζηψλ θαξπψλ. Κιεηζηνί νλνκάδνληαη νη θαξπνί ησλ 
νπνίσλ ην θέιπθνο δελ παξνπζηάδεη νπή ζηελ ιεπηή πιεπξά ηνπο. Σν πιήζνο 
ησλ θιεηζηψλ θαξπψλ επεξεάδεη ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ πξντφληνο θαζψο ν 
θαξπφο αλνίγεη δχζθνια θαη κφλν κε ηελ ζπκβνιή ησλ δνληηψλ. πλήζσο ην 
θηζηίθη αλνίγεη πξνηνχ σξηκάζεη ηειείσο.                                                                                         

 
 
5.2.2   ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΓΚΟΜΗΓΖ 

       
       Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπγθνκίδνληαη ηα θηζηίθηα ηφζν ζηελ Αίγηλα φζν 
θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα είλαη ζρεδφλ ν ίδηνο απφ ηφηε πνπ πξσηνμεθίλεζε 
ε θαιιηέξγεηα ζηελ ρψξα καο. Σν ζπλεξγείν εθνδηάδεηαη κε μχιηλα ξαβδηά 
ρακεινχ βάξνπο θαη κηθξήο δηακέηξνπ, κήθνπο 1,5-2 m ηα νπνία ζηελ άθξε 
ηνπο είλαη επελδπκέλα κε παληά ή κε καιαθφ ζσιήλα ηχπνπ ζπηξάι ή θήπνπ 
γηα λα κελ ηξαπκαηίδνληαη ηα δέλδξα. Οη εξγάηεο κε απηά ρηππάλε (ξαβδίδνπλ) 
ηνπο θαξπνθφξνπο θιάδνπο έηζη ψζηε λα πέζνπλ ηα ψξηκα θηζηίθηα.  
 
       πλήζσο ηα θηζηίθηα δελ σξηκάδνπλ φια καδί έηζη απηή ε δηαδηθαζία 
επαλαιακβάλεηαη δχν ή θαη ηξεηο θνξέο. Κάησ απφ ην δέλδξν ζηξψλνληαη δχν 
πάλεο, κία αξηζηεξά θαη κία δεμηά, δηαζηάζεσλ 5×8 ή 5×10 m ψζηε λα 
θαιπθζεί ε επηθάλεηα φπνπ πέθηνπλ ηα θηζηίθηα. Ζ πάλα είλαη θηηαγκέλε απφ 
ζθιεξφ, αλζεθηηθφ, ζπλζεηηθφ χθαζκα ψζηε λα αληέρεη ην ζχξζηκν θαη ην 
βάξνο ησλ θαξπψλ. Μφιηο ηειεηψζνπλ απφ ην έλα δέληξν κεηαθέξνπλ ηηο 
πάλεο ζην επφκελν θαη επαλαιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία. Αθνχ έρνπλ πεξάζεη 
απφ κεξηθά δέλδξα ζηακαηάλε γηα λα αδεηάζνπλ ηελ πάλα ιφγσ βάξνπο. Σα 
θηζηίθηα αδεηάδνληαη ζε ηζνπβάιηα απφ παξφκνην πιηθφ κε ηηο πάλεο. 
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Δικόνα 5.1 πγθνκηδή θηζηηθηψλ ζηελ Αίγηλα                                            
 
  Σα ηειεπηαία ρξφληα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη νη ιεγφκελνη «δνλεηέο». 
Μεραλήκαηα ηα νπνία αγθαιηάδνπλ ηνλ θνξκφ ηνπ δέλδξνπ θαη ηνλ δνλνχλ 
ψζηε λα πέζνπλ νη θαξπνί απφ ην δέλδξν. Σα κεραλήκαηα απηά δελ 
πξνηηκήζεθαλ ζηελ Αίγηλα ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ελψ, 
ζε άιιεο πεξηνρέο, παξαηεξήζεθαλ δεκηέο ζηνλ θινηφ ηνπ θνξκνχ απφ ηελ 
ρξήζε ηνπο. 

         
5.2.3   ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ – ΑΠΟΓΟΖ – ΚΟΣΟ 
 
       Ο αξηζκφο ησλ εξγαηψλ επηιέγεηαη κε βάζε ηελ έθηαζε ησλ θηζηηθεψλσλ. 
Τπνινγίδεηαη φηη ν κέζνο θιήξνο ζην λεζί είλαη 4,6 ζηξέκκαηα. Γηα έλα 
θηζηηθεψλα ζαλ απηφλ ηξία άηνκα κπνξνχλ λα ην καδέςνπλ κέζα ζε κία κέξα. 
Αλ ηα ρσξάθηα είλαη κεγαιχηεξα ή πεξηζζφηεξα, ηα άηνκα κπνξεί λα 
απμεζνχλ. Βέβαηα ζε φια απηά ππνινγίδνληαη πάληα ην κέγεζνο ηεο 
παξαγσγήο, ν ηχπνο ηνπ ρσξαθηνχ αιιά θαη ε  ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζέιεη ν 
ηδηνθηήηεο ή ν παξαγσγφο λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ιφγσ ηεο ρξνληθήο 
δηαθνξάο ζηελ σξίκαλζε ησλ θηζηηθηψλ.  
       Σν θφζηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ έσο θαη 50 επξψ ην κεξνθάκαην αλά 
θεθαιή. Δπεηδή ε ζπγθνκηδή δηαξθεί ιίγεο κέξεο νη εξγάηεο πιεξψλνληαη κε 
ην εκεξνκίζζην. Σειεπηαία φκσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο νη ηηκέο 
ησλ εκεξνκηζζίσλ έπεζαλ ζηα 40 επξψ.   
         
 
5.3      ΑΠΟΦΛΟΗΧΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ 
5.3.1    ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ 
 
       Μφιηο ηα θηζηίθηα ζπγθεληξσζνχλ ζε ηζνπβάιηα πξέπεη λα πάλε ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηελ απνθινησηηθή κεραλή. Σν ρισξφ θηζηίθη πξέπεη λα 
απνθινησζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ επφκελε κέξα, αλ θαη ζπλήζσο δελ ηα 
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αθήλνπλ λα πεξάζνπλ ην βξάδπ κε ηελ θινχδα γηαηί καπξίδνπλ. Αλ ε 
παξαγσγή κείλεη πεξηζζφηεξν κέζα ζην ηζνπβάιη ή κέζα ζε δεκέλα 
ηζνπβάιηα «αλάβεη», δειαδή αξρίδνπλ νη δπκψζεηο ηνπ θινηνχ νη νπνίεο 
κπνξεί λα δψζνπλ αλεπηζχκεην ρξψκα ζην ζθιεξφ ελδνθάξπην (θέιπθνο, 
ηζφθιη) αιιά θαη ζην ίδην ην ζπέξκα. Τπάξρεη επίζεο θίλδπλνο πξνζβνιήο 
απφ κχθεηεο.  
       Οη παξαγσγνί  θνξηψλνπλ ηα ηζνπβάιηα ζηα θνξηεγά ή ζηνπο 
γεσξγηθνχο ειθπζηήξεο θαη θαηεπζχλνληαη ζηα ζεκεία φπνπ είλαη ζηεκέλεο νη 
κεραλέο φπνπ πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά κέρξη θαη κία εκέξα κέρξη ψζπνπ λα 
πάξνπλ ην απνθινησκέλν θηζηίθη. Απνθινησηηθέο κεραλέο έρνπλ νη 
κεγαινθηεκαηίεο, νη νπνίνη απνθινηψλνπλ θαη ηα θηζηίθηα ησλ ππνινίπσλ επί 
πιεξσκή (0,15 -0,17 € αλά θηιφ). 
 
 
5.3.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΦΛΟΗΧΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
ΑΠΟΦΛΟΗΧΖ  
 
       Οη ζπλήζεηο απνθινησηηθέο κεραλέο άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ζηε 
δεθαεηία ηνπ ‟70 ζην Βφιν θαη ζηε Λάξηζα, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο λέεο 
κεγάιεο θπηείεο εθηφο Αίγηλαο. Δίλαη κεραλήκαηα κε θηλεηήξα θαη ην θχξην 
κέξνο ηνπο είλαη έλαο δηάηξεηνο πεξηζηξεθφκελνο θχιηλδξνο, ζηνλ νπνίν 
εηζέξρνληαη ηα θηζηίθηα θαη ηαπηφρξνλα εθηνμεχεηαη απφ πνιιά ζεκεία λεξφ κε 
πίεζε. Ο θινηφο (εμσθάξπην) ζξπκκαηίδεηαη θαη απνκαθξχλεηαη κε ην λεξφ. Σα 
θηζηίθηα κέζσ ηνπ θπιίλδξνπ θαηαιήγνπλ ζε δνρείν κε λεξφ, φπνπ ηα θνχθηα 
επηπιένπλ θαη απνκαθξχλνληαη. ην δνρείν πιέλνληαη θαιά γηα λα 
απνκαθξπλζνχλ ηειείσο νη ρξσζηηθέο ηεο θινχδαο. 
 
 
5.4       ΞΖΡΑΝΖ ΚΑΡΠΧΝ 
5.4.1    ΞΖΡΑΝΖ ΚΑΡΠΧΝ ΣΟΝ ΖΛΗΟ 
 
       Ζ κέζνδνο ηελ μήξαλζεο ηνπ θαξπνχ ζηνλ ήιην είλαη απηή πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Αίγηλα ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο 
αιιά θαη ηνπ κεδεληθνχ θφζηνπο. Μεηά ηελ απνθινίσζε ην ηειηθφ πξντφλ 
ζπγθεληξψλεηαη θαη πάιη ζε ηζνπβάιηα θαη κεηαθέξεηαη ζηηο ηαξάηζεο, ηηο 
απιέο ησλ ζπηηηψλ θαη γεληθψο ζε φπνην δηαζέζηκν ρψξν πνπ είλαη ζηξσκέλνο 
κε κπεηφλ. To κπεηφλ βνεζάεη, γηαηί αλαπηχζζνληαη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο, 
πνπ ην μεξαίλνπλ πην γξήγνξα αιιά θαη ην βνεζνχλ λα αλνίμεη πεξηζζφηεξν.  
Πνιινί έρνπλ ζηξψζεη κε κπεηφλ επηθάλεηεο ζηηο απιέο ηνπο γηα απηφ ην 
ζθνπφ. Σα θηζηίθηα απιψλνληαη ζε ιεπηά ζηξψκαηα πάρνπο 2-3 θηζηηθηψλ θαη  
αλαθαηεχνληαη ζπρλά κε ηζνπγθξάλεο θαη ζθνχπεο κέρξη λα ζηεγλψζνπλ 
αιιηψο παίξλνπλ ζθνχξν ρξψκα πνπ κεηψλεη ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία. 
      
       Ο ζπλήζεο ρξφλνο γηα λα μεξαζεί ην θηζηίθη είλαη 3-4 εκέξεο. Οη 
θαιιηεξγεηέο βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή, γηα ηνλ θίλδπλν βξνρήο. Σν θηζηίθη έρεη 
ηθαλνπνηεηηθά μεξαζεί φηαλ ην ηζφθιη δελ ιπγίδεη, αλνίγεη εχθνια κε μεξφ 
ζφξπβν θαη ην ζπέξκα ηξαγαλίδεη ζην δφληη. Σν πξντφλ ζαθηάδεηαη θαη 
νδεγείηαη ζηελ απνζήθε κέρξη λα πνπιεζεί. 
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5.4.2  ΞΖΡΑΝΖ ΚΑΡΠΧΝ ΣΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΟ 
 
      Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εκθαληζηεί θαη (επαγγεικαηηθά) μεξαληήξηα, ηα 
νπνία απνμεξαίλνπλ θαη θηζηίθη άιισλ παξαγσγψλ.  Σα πεξηζηξνθηθά 
ρσξνχλ έσο 800 kg, ηα άιια σο 1500 kg. Αλαπηχζζεηαη ζεξκνθξαζία 70 -75 
βαζκψλ γηα 1 -2 ψξεο (κέρξη λα αζπξίζεη ην θηζηίθη) θαη ζηε ζπλέρεηα 50 -60 
βαζκψλ γηα 8 -10 ψξεο. Ζ εξγαζία απηή ακείβεηαη κε 200 €, αλεμαξηήησο ησλ 
θηιψλ θάζε παξαγσγνχ. ηνπο απνμεξακέλνπο ζε μεξαληήξηα θαξπνχο ην 
πνζνζηφ πγξαζίαο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ιηπαξψλ ζπζηαηηθψλ είλαη 5-6%. 
ηνπο απνμεξακέλνπο ζηνλ ήιην θαξπνχο ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη ζην 8-10%. 
Ζ ζρέζε βάξνπο απνθινησκέλσλ θαη απνμεξακέλσλ θαξπψλ πξνο λσπνχο 
πξηλ ηελ απνθινίσζε ππνινγίδεηαη ζε 40:100.  
 
 
5.4.3   ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΞΖΡΑΝΖ ΚΑΡΠΧΝ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 
 
 
ε μέπη καλλιέπγειαρ ηηρ θιζηικιάρ ζηην ςπόλοιπη Δλλάδα 
 
       ε πνιιά κέξε αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ζπγθνκηδήο κε ξαβδηά εθηφο απφ 
πεξηπηψζεηο κεγάισλ εθηάζεσλ, φπνπ εθεί ρξεζηκνπνηνχληαη κεραληθνί 
δνλεηέο πνπ θαη‟ αξράο ζθίγγνπλ ηνλ θνξκφ ηνπ δέλδξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 
πξνθαινχλ δφλεζε ζε φιν ην δέλδξν ψζηε λα πέζνπλ νη θαξπνί. Ζ 
απνθινίσζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ γίλεηαη θαη ζηελ Αίγηλα.  
       Ζ μήξαλζε ηνπ θαξπνχ γίλεηαη θπξίσο ζε νξγαλσκέλα μεξαληήξηα εθηφο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαγσγή είλαη πνιχ κηθξή, θαη έηζη εθφζνλ ην 
επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο απιψλεηαη ζηνλ ήιην. 
 
 
ηην Καλιθόπνια  
 
      ηελ Καιηθφξληα νη εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε θηζηηθηέο είλαη θαηά 
πνιχ κεγαιχηεξεο  απφ απηέο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ Διιάδα. Γηα απηφ θαη 
νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο έρνπλ εθκεραληζζεί. Σα δέλδξα θπηεχνληαη 
γξακκηθά αθήλνληαο κεγάια θελά κεηαμχ ησλ γξακκψλ. Έηζη φηαλ έξζεη ε 
ψξα ηεο ζπγθνκηδήο, εηδηθά απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα πεξλάλε κεηαμχ ησλ 
γξακκψλ δνλψληαο ην δέλδξν θαη ζπιιέγνπλ ηα θηζηίθηα πνπ πέθηνπλ ζε δχν 
θηεξά ηεο κεραλήο, ζρήκαηνο V. Γηα ηελ μήξαλζε θαηαθεχγνπλ ζε 
μεξαληήξηα, φπνπ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ζε πνιχ κεγαιχηεξε 
θιίκαθα. 
 
 
ηο Ηπάν 
 
       ην Ηξάλ, ε ζπγθνκηδή θαη ε μήξαλζε έρνπλ επίζεο εθκεραληζζεί αθνχ θαη 
εθεί νη παξαγσγέο είλαη πνιχ κεγάιεο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε έθηαζε είλαη 
κηθξή ε ζπγθνκηδή γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά φρη φκσο κε ξαβδηά αιιά κε ηα ρέξηα. 
Ζ μήξαλζε γίλεηαη επίζεο ζε μεξαληήξηα.   
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5.5.  ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ   
 
5.5.1  ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ  
   
         Μεηά ηελ μήξαλζε ηνπ πξντφληνο αθνινπζεί ε απνζήθεπζή ηνπ ζε 
απνζήθεο θαη ςπγεία. Σν πξντφλ απνζεθεχεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 
ρψξνπο κέρξη λα πνπιεζεί. Οη απνζήθεο πξέπεη λα είλαη θαιά κνλσκέλεο, κε 
θάπνηα παξάζπξα γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ, ζηα νπνία λα έρεη ηνπνζεηεζεί 
δηπιή ζήηα γηα λα κελ εηζέξρνληαη ζην ρψξν έληνκα (φπσο λπθηφβηα 
ιεπηδφπηεξα, θ.ά.). Ο ρψξνο δελ πξέπεη λα έρεη ξσγκέο θαη αλνίγκαηα γηα λα 
κελ κπαίλεη πγξαζία θαζψο θαη γηα λα είλαη αζθαιήο θαηά ηε ρξήζε, 
επηθίλδπλσλ γηα ηνλ άλζξσπν, ζθεπαζκάησλ αληηκεηψπηζεο εληφκσλ. 
        Οη παξαγσγνί πξνζπαζνχλ λα πνπιήζνπλ ην θηζηίθη πξηλ ηηο γηνξηέο 
ησλ Υξηζηνπγέλλσλ φπνπ πεξηκέλνπλ λα πάξνπλ κηα θαιή ηηκή. ζν 
πεξηζζέςεη ην πνπιάλε ηελ άλνημε. Απηή ηελ πεξίνδν πνπ παξακέλεη ζηελ 
απνζήθε πξέπεη λα ην πξνζηαηεχζνπλ απφ ηελ πγξαζία κε θαιή κφλσζε ηνπ 
ρψξνπ. Ζ ρξήζε πγξνζθνπηθψλ αιάησλ είλαη κηα κέζνδνο φρη θαη ηφζν 
δηαδεδνκέλε αλ θαη αθνινπζείηαη κέρξη θαη ζηα ζπίηηα ζε κέξε κε πνιχ 
πγξαζία. 
         Οη ηδηνθηήηεο κηθξψλ θηεκάησλ απνζεθεχνπλ ην πξντφλ ζηα ζπίηηα ηνπο, 
ζε θιεηζηά δσκάηηα ή ζε κηθξέο απνζήθεο, ρσξίο λα παίξλνπλ ηδηαίηεξα κέηξα 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. 
 
         Έλαο άιινο ηξφπνο απνζήθεπζεο ηνπ θηζηηθηνχ είλαη ζε ςπγεία. Οη 
δπζθνιίεο αληηκεηψπηζεο ησλ ερζξψλ ηνπ απνζεθεπκέλνπ θαξπνχ αιιά θαη ν 
ζπλερήο θφβνο πξνζβνιήο ηνπ απφ αζζέλεηεο νδήγεζε ηνπο εκπφξνπο αιιά 
θαη ην πλεηαηξηζκφ ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ επαγγεικαηηθψλ ςπγείσλ. Σα 
ςπγεία είλαη ηα ιεγφκελα μεξάο ςχμεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε εχξνο 
ζεξκνθξαζηψλ κεηαμχ 5°C θαη 8°C, αιιά θαη κέρξη 10°C ρσξίο πξφβιεκα. Σα 
φξηα γηα ην πνζνζηφ πγξαζίαο είλαη 45 - 70% κε άξηζην ην 55%. Πάλσ απφ 
70% πγξαζία, ην θηζηίθη θηλδπλεχεη απφ πξνζβνιέο κπθήησλ ελψ θάησ απφ 
45% ν θαξπφο αθπδαηψλεηαη θαη ράλεη πνζνζηφ ειαίσλ. 
 
 
  5.5.2  ΔΥΘΡΟΗ 
   
       Σα θηζηίθηα κεηά ηελ ζπγθνκηδή θηλδπλεχνπλ λα πξνζβιεζνχλ απφ 
έληνκα ηεο ηάμεο ησλ ιεπηδνπηέξσλ. Απηή ε πξνζβνιή κπνξεί λα γίλεη ζηελ 
απνζήθε αιιά θαη ζην ρσξάθη (εθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζην ηέηαξην 
θεθάιαην). ηελ απνζήθε ε παξαγσγή θηλδπλεχεη είηε απφ έληνκα πνπ ζα 
εηζέξζνπλ απφ θάπνην άλνηγκα, ζρηζκή ηεο απνζήθεο είηε απφ έληνκα πνπ 
πξνυπήξραλ ζην ρψξν ή ζηα ζαθηά θαη ηα θηβψηηα ζε κνξθή βνκβπθίσλ (απφ 
ηα νπνία ζα εθπηπρζνχλ νη πξνλχκθεο). Παξάιιεια, ππάξρεη θαη θίλδπλνο 
πξνζβνιήο απφ κχθεηεο (εθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζην ηέηαξην θεθάιαην). 
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5.5.3  ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ  
 
Δνηομολογικοί εσθποί 
 
       Πξηλ βάινπκε ην πξντφλ ζηελ απνζήθε πξέπεη λα απνιπκάλνπκε θαη λα 
θαζαξίζνπκε θαιά ην ρψξν. Καζαξίδνπκε ζρνιαζηηθά ηηο επηθάλεηεο ησλ 
ηνίρσλ θαη ηνπ ηαβαληνχ γηα ηπρφλ βνκβχθηα. Δπίζεο κπνξνχκε λα ξαληίζνπκε 
κε θάπνην εληνκνθηφλν. Πξέπεη λα ειέγρνπκε ηα παξάζπξα λα έρνπλ δηπιή 
ζήηα θαη λα κελ ππάξρνπλ πνπζελά αλνίγκαηα απφ φπνπ κπνξνχλ λα 
πεξάζνπλ ηα έληνκα. Ο θφβνο ησλ εληφκσλ απνζεθψλ είρε νδεγήζεη απφ 
παιηά κεγάινπο παξαγσγνχο θαη εκπφξνπο ζηε ρξήζε κεζφδσλ 
ππνθαπληζκνχ κε θαηάιιεια εληνκνθηφλα. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
παιαηφηεξα ήηαλ ν δηζεηάλζξαθαο, πνπ φκσο ιφγσ ηεο απαγφξεπζήο ηνπ 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ επηηξεπφκελε θσζθίλε. Σελ ηερληθή ηεο ρξήζεο ηελ 
αλέδεημε ηδηψηεο γεσπφλνο πνπ αλέιαβε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 
ηελ απεληφκσζε ζηηο απνζήθεο ηνπ Γεσξγηθνχ πλεηαηξηζκνχ, ν νπνίνο είρε 
ηφηε αξρίζεη λα θάλεη ζπγθέληξσζε θηζηηθηνχ. ήκεξα ε θσζθίλε είλαη ε κφλε 
κέζνδνο ππνθαπληζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζή ηεο 
ζε εξαζηηέρλεο θαζψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ.  
 
Μύκηηερ 
 
         Ο κνλαδηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ θαηά 
ηελ απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο είλαη ε πξφιεςε θαη ζηε ζπλέρεηα ε 
απνζήθεπζή ηνπ ζε ςπγεία. Ζ πξφιεςε μεθηλάεη απφ ηνλ αγξφ, φπνπ 
θξνληίδνπκε ην θηζηίθη λα είλαη πγηέο, δειαδή λα κελ ππάξρνπλ ηξχπεο ζηνλ 
θαξπφ απφ έληνκα νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ πχιεο 
εηζφδνπ ηνπ κχθεηα Aspergillus. Γελ αθήλνπκε ην θηζηίθη λα ππεξσξηκάζεη 
δηφηη ζρίδεηαη ε θινχδα, πνπ θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη 
πχιε εηζφδνπ ηνπ κχθεηα Aspergillus. ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζεκαληηθή 
πνζφηεηα θηζηηθηψλ πνπ παξαιακβάλεη ν ζπλεηαηξηζκφο ή νη έκπνξνη, 
πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, θαη αλ βξεζεί ζπγθέληξσζε 
αθιαηνμίλεο κεγαιχηεξε απφ ηα επηηξεπηά φξηα, νινθιεξε ε παξηίδα 
απνξξίπηεηαη. Μεηά ηνλ έιεγρν, ην θηζηίθη απνζεθεχεηαη ζε ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πνχ δελ επηηξέπνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 
κχθεηα ζπλεπψο θαη ηελ παξαγσγή ηεο ηνμίλεο. 
 
 
5.6. ΔΜΠΟΡΗΑ 
 
       Σν θηζηίθη σο μεξφο θαξπφο έρεη - έλαληη ησλ ππφινηπσλ λσπψλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ - ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο απνζήθεπζεο θαη 
αλακνλήο θαιχηεξσλ ηηκψλ. Σν κεηνλέθηεκα - ζηελ πεξίπησζε ηεο Αίγηλαο- 
είλαη φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο θηζηηθηψλ παξάγεηαη απφ κηθξνθαιιηεξγεηέο, νη 
νπνίνη δελ έρνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα νχηε θαηάιιεινπο 
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο (θφβνη πξνζβνιήο απφ έληνκα απνζεθψλ) θαη σο εθ 
ηνχηνπ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζε θήκεο σο πξνο ελδερφκελε  πηψζε 
ηηκψλ, ππεξπαξαγσγή ζε άιιεο πεξηνρέο θι. 
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       Ο κεγάινο φγθνο ηεο παξαγσγήο δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ηεο Αζήλαο θαη 
ησλ κεγάισλ πφιεσλ ηεο ρψξαο καο κέζσ ιίγσλ ληφπησλ εκπφξσλ, πνπ 
ζπγθεληξψλνπλ ην θηζηίθη θαη ην κεηαπσινχλ ζε εκπφξνπο δηαθφξσλ αζηηθψλ 
θέληξσλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ην δηαζέηνπλ είηε απεπζείαο ζηελ 
θαηαλάισζε είηε ζε ιηαλεκπφξνπο. 
       Οη ληφπηνη έκπνξνη αλνίγνπλ θάζε επηέκβξην ηελ αγνξά κε κηα κέζε ηηκή 
πνπ επεξεάδεηαη: 

1. Απφ ηνλ φγθν ηεο ληφπηαο παξαγσγήο 
2. Απφ ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο θηζηηθηψλ ζε άιια κέξε ζηνλ θφζκν 
3. Απφ ηελ κεηαμχ ηνπο πξνζπλελλφεζε 
4. Απφ ηελ παξνπζία Αζελαίσλ εκπφξσλ, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ελ 

γέλεη πςειφηεξεο ηηκέο θαζψο θαη 
5. Απφ ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, απ‟ φπνπ νη 

έκπνξνη παίξλνπλ θηζηίθη ζε θαηψηεξεο ηηκέο, ην νπνίν κάιηζηα ην 
πσινχλ σο θηζηίθη Αηγίλεο. 

       Καηά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (πνπ ηζρχεη αθφκα) ε εθηίκεζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ εκπνξεχκαηνο γίλεηαη απφ ηνλ έκπνξν κε ηειείσο εκπεηξηθφ 
ηξφπν θαη ππνθεηκεληθά θξηηήξηα (ιακβάλεηαη ππ‟ φςε θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηνπ παξαγσγνχ) ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηψηεξε δπλαηή ηηκή. 
       Ζ θαηάζηαζε απηή νδήγεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ην Γεσξγηθφ 
πλεηαηξηζκφ λα πάξεη ηε κεγάιε απφθαζε λα ζπγθεληξψζεη ην θηζηίθη ησλ 
κειψλ ηνπ θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί απηφο ηελ ηηκή κε ηνπο εκπφξνπο ηεο 
Αζήλαο αιιά θαη λα αγνξάζεη κεραλήκαηα ψζηε λα πνπιάεη θαη 
ζπζθεπαζκέλν - ςεκέλν θηζηίθη. Ζ δπλαηφηεηα βέβαηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ 
ήηαλ (θαη δελ είλαη) λα ζπγθεληξψζεη φιε ηελ παξαγσγή, ηδηαίηεξα ζε ρξνληά 
ηεο παξαγσγήο, αιιά ηα κέιε πνπ εγθαίξσο δήισλαλ ηελ παξαγσγή ηνπο, 
απνιάκβαλαλ θαιχηεξε ηηκή, θαη ην γεγνλφο απηφ παξέζπξε θαη ηηο ηηκέο πνπ 
πξνζέθεξαλ νη έκπνξνη πξνο ηα πάλσ. 
       Γπζηπρψο, νη ηφηε δηνηθήζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δελ εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο 
δπλαηφηεηεο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο πνπ ππήξραλ παιαηφηεξα. Ήηαλ 
επνρέο φπνπ θηζηίθη δεηνχζαλ φρη κφλν Έιιελεο έκπνξνη αιιά θαη έκπνξνη 
απφ ην εμσηεξηθφ. Τπήξραλ πνιιέο θαηαρσξήζεηο ζε πεξηνδηθά 
Δπηκειεηεξίσλ θαη γεσξγν-νηθνλνκηθέο εθδφζεηο κε νλφκαηα μέλσλ νίθσλ πνπ 
δεηνχζαλ θηζηίθη ή γεληθά μεξνχο θαξπνχο. Πιελ φκσο νη δπλαηφηεηεο ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ αγξνηψλ δελ επέηξεπαλ ηέηνηνπ εχξνπο θηλήζεηο (φπσο 
ζηελ πεξίπησζε ππνγξαθήο ζπκβνιαίνπ κε Ακεξηθαληθφ νίθν γηα πξνκήζεηα 
200 ηφλσλ θηζηηθηνχ εηεζίσο). 
       Μεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Δ., νη εηζαγσγηθνί δαζκνί απφ ηηο 
ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο πνπ πξνζηάηεπαλ ην θηζηίθη απφ ηηο εηζαγσγέο 
ζηακάηεζαλ, θαη ε ηηκή ηνπ θηζηηθηνχ θαηέξξεπζε ην 1989 θαηά 30% (ηφηε έγηλε 
ε πξψηε καδηθή εγθαηάιεηςε θηζηηθεψλσλ). Ζ απάληεζε ηεο Δ.Δ. ήηαλ ηα 
πξντφληα Π.Ο.Π. Απφ ηε Γ/ζε Γεσξγίαο Πεηξαηά θξίζεθε φηη κφλν ην θηζηίθη 
Αηγίκεο (κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο επνπηείαο ηεο) πιεξνχζε ηα ερέγγπα 
έληαμεο ζην θαζεζηψο απηφ. Ο πλεηαηξηζκφο, πνπ ελ ησ κεηαμχ 
κεηνλνκάζηεθε ζε πλεηαηξηζκφ Φηζηηθνπαξαγσγψλ, ζπλέηαμε ηηο 
απαηηνχκελεο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ππέβαιε αίηεζε έληαμεο, ζε εθαξκνγή ηνπ 
Π.Γ. 81/19-3-1993, θαη ην 1995 απηή πξαγκαηνπνηήζεθε. 
       Μεηά ηελ θαηνρχξσζε ηνπ ηίηινπ Π.Ο.Π., μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα λα 
ζηακαηήζνπλ νη κεηαπνηεηέο λα γξάθνπλ ζε ζπζθεπαζίεο θηζηηθηψλ πνπ 
πξνέξρνληαλ εθηφο Αηγίλεο, «θηζηίθη Αηγίλεο» ή «ΦΗΣΗΚΗ η. ΑΗΓΗΝΖ» (ην «η.» 
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κε πνιχ κηθξή γξακκαηνζεηξά). Λφγσ ησλ πξνζηίκσλ, ζρεδφλ φιεο νη 
εηαηξείεο ζπκκνξθψζεθαλ, αιιά ην γεγνλφο απηφ δελ απέδσζε ηα 
αλακελφκελα θαζψο δελ ππήξμε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα 
εθκεηάιιεπζεο ηεο, ζρεδφλ, κνλνπσιηαθήο ζέζεο ηνπ Αηγηλήηηθνπ θηζηηθηνχ, 
νχηε απφ ην πλεηαηξηζκφ νχηε θαη απφ 2-3 εκπφξνπο πνπ θαη απηνί 
θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ην ζήκα πξντφληνο Π.Ο.Π. Γπζηπρψο ην θηζηίθη 
Αηγίλεο είλαη ίζσο ην κνλαδηθφ πξντφλ Π.Ο.Π., πνπ ν κεγάινο φγθνο ηεο 
παξαγσγήο ηνπ πσιείηαη ρνλδξηθψο θαη αλψλπκα, θαη απηφο είλαη ν θχξηνο 
ιφγνο πνπ ν παξαγσγφο εμαθνινπζεί λα εηζπξάηηεη κφλν ην 1/3 (ην πνιχ) ηεο 
ιηαληθήο ηηκήο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο. Ζ ηηκή γηα ην αλνηθηφ θηζηίθη θπκαίλεηαη 
ζηηο κέξεο καο ζηα 5,0-7,0€ αλά θηιφ θαη ζηα 3,0€ αλά θηιφ γηα ην θιεηζηφ 
θηζηίθη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
0
                                      

                      
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

6.1     Ζ ΦΗΣΗΚΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΥΡΖΔΗ ΓΖ 
 
       Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο γεληθεχηεθε θαηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή 
δεθαπεληαεηία θαη εμαπιψζεθε ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ λεζηνχ, φπνπ ππήξρε ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γεσξγηθήο γεο. Καζψο ηα φξηα ηεο πφιεο (θαη ηνπ 
δνξπθφξνπ νηθηζκνχ ηεο Κπςέιεο) ήηαλ αζαθή, ππήξραλ πνιιά ζπίηηα θνληά 
ε κέζα ζε θηήκαηα ζηα άθξα ηνπο. Απφ ηε δεθαεηία φκσο ηνπ ‟60 άξρηζε ε 
κεγάιε δήηεζε νηθνπέδσλ γηα παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο θαη πνιινί 
κηθξντδηνθηήηεο «ππέθπςαλ ζηνλ πεηξαζκφ», αλ θαη πνιιά απφ ηα κηθξά 
νηθφπεδα ήηαλ ρέξζα ή δελ είραλ θπηεπηεί κε θηζηηθηέο θαζψο θαη πνιιά είραλ 
ακπέιηα πνπ έθζηλαλ ιφγσ ηεο θπιινμήξαο. 
       Βνεζνχζεο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ επέηξεπε ηελ θαηάηκεζε ζηα 150 η.κ. 
νηθνπέδσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηνπο θαηαξγεκέλνπο πξψελ νηθηζκνχο γχξσ 
απφ ηελ πφιε, ην πξφβιεκα δηνγθψζεθε θαη ην θξάηνο επελέβε ην 1977, 
απαγνξεχνληαο ηηο θαηαηκήζεηο ζε νηθφπεδα θάησ ησλ 4 ζηξκ. ζα φκσο 
κηθξά θηήκαηα είραλ πξφζνςε ζε δξφκν παξέκεηλαλ νηθνδνκήζηκα θαη πάιη ε 
δήηεζε ήηαλ κεγάιε. Ζ θηζηηθηά ήηαλ αθφκα ζηε θάζε ησλ θαιψλ απνδφζεσλ 
θαη νη ηδηνθηήηεο δχζθνια πνπινχζαλ. 
       Σα επφκελα ρξφληα ε θαηάζηαζε άιιαμε. Απφ ην 1989 ε ηηκή ηνπ 
θηζηηθηνχ κεηψζεθε πνιχ θαη ν νηθηζηηθφο λφκνο άιιαμε, θαζηζηψληαο 
νηθνδνκήζηκα φια ηα θηήκαηα ζηνπο θαηαξγεκέλνπο νηθηζκνχο, αξθεί λα είραλ 
εμαζθαιίζεη ηδησηηθφ δξφκν. Ο ζπλδπαζκφο απηφο αξθνχζε, δεδνκέλεο ηεο 
νηθνλνκηθήο αλφδνπ κέρξη ην 2010 θαη ησλ πηέζεσλ γηα παξαζεξηζηηθή 
θαηνηθία, γηα λα κεηαηξέςεη ηελ Αίγηλα ζε πξνάζηην ηεο Αζήλαο, κε φιεο ηηο 
βιαβεξέο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε. 
      Ο θφβνο απηφο δελ επαιεζεχηεθε, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ 
πηέζεηο. πληέιεζαλ βέβαηα ε ζρεηηθή εππνξία ησλ θαηνίθσλ (εηζφδεκα 
κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ), ε απφθαζε ηνπ 
Κξάηνπο λα κελ θάλεη κεγάιεο επεθηάζεηο νξίσλ νηθηζκψλ, επηθαινχκελν 
ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηζηηθηάο αιιά θαη ην 
ζπλαηζζεκαηηθφ «δέζηκν» ησλ κηθξντδηνθηεηψλ κε ην θηήκα ηνπο, πνπ νη 
πεξηζζφηεξνη απ‟ απηνχο ηηο είραλ κεγαιψζεη νη ίδηνη θαη ηηο είραλ δεη λα ηνπο 
δίλνπλ έλα ζεβαζηφ ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα. Δπξφθεηην γηα κηα νμεία 
αληαγσληζηηθή θαηάζηαζε (κέρξη θαη κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο 
εθδήισλαλ ηζρπξφ ελδηαθέξνλ), θαη ε νπνία «πάγσζε» κφιηο ε ρψξα εηζήιζε 
ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 
      πκπεξαζκαηηθά -θαη κέρξη λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε- κπνξνχκε λα 
πνχκε φηη ε θηζηηθηά ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο 
θπζηνγλσκίαο ηνπ λεζηνχ θαη ηεο δσληαλήο ελδνρψξαο, παξάγνληεο πνιχ 
ζεκαληηθνί γηα δηαηήξεζε ησλ πιένλ νπζηαζηηθψλ πφξσλ ηνπ λεζηνχ, φπσο 
είλαη ν παξαζεξηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο. Απηφο ήηαλ θαη είλαη έλαο πνιχ 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ζεκαζίαο ηεο θαιιηέξγεηαο γηα ην λεζί, ίζσο θαη 
κεγαιχηεξνο απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο. Έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη 
αξρίζεη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα λα αλαγλσξίδεηαη. 
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6.2 H ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ                                                                                                                                                                                                         
        ΚΛΖΡΟΤ 
 
      Μεηά ηελ επηηπρία ησλ πξψησλ θηεκάησλ κε θηζηηθηέο, ε θαιιηέξγεηα 
άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί. Οη 
λένη θαιιηεξγεηέο πξνζπαζνχζαλ λα «αληηγξάςνπλ» παιηφηεξνπο, νη νπνίνη 
είραλ πξνζπαζήζεη λα κάζνπλ ηη έθαλαλ νη πξψηνη θαιιηεξγεηέο ζην λεζί. Με 
ηα ρξφληα άξρηζαλ λα παγηψλνληαη πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο, νη νπνίεο 
«επηβξαβεχνληαλ» απφ απνδφζεηο, αθνχ ε θαιή πνξεία είλαη ζπλεζηζκέλν 
θαηλφκελν ζηηο αξρέο κηαο θαιιηέξγεηαο. Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ γεσξγηθνχ 
θιήξνπ επεξέαζε πνιχ ην θαηλφκελν απηφ. ρεδφλ φινη νη θαιιηεξγεηέο είραλ 
(θαη έρνπλ) άιιν θχξην επάγγεικα. Δίηε ινηπφλ πξνζπαζνχζαλ λα θάλνπλ ηηο 
απαηηνχκελεο εξγαζίεο κφλνη ηνπο, θαη «έθαλαλ φ,ηη θαη νη άιινη», είηε 
αλέζεηαλ ζε εξγάηεο γεο ηηο εξγαζίεο, νη νπνίνη -κε ηα ρξφληα- απέθηεζαλ 
απνθαζηζηηθφ ιφγν γηα ην πψο γίλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο, ζε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο φκσο κε γλψκνλα ην δηθφ ηνπο βξαρππξφζεζκν ζπκθέξνλ. ε 
απηά πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε αδπλακία ηνπ Κξάηνπο λα ζπλδξάκεη ηνπο 
θαιιηεξγεηέο. Μειέηεο γηα ηε θηζηηθηά δελ είραλ γίλεη, θαη γεσξγηθφο ζηαζκφο 
δελ δηθαηνινγείην ζηελ Αίγηλα. Έλαο πεηξακαηηθφο αγξφο, πνπ έγηλε ζηηο αξρέο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, εγθαηαιείθζεθε κε ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ηνπηθνχ 
γεσπφλνπ, αλ θαη νη θαζηεξσκέλεο πηα αληηιήςεηο δχζθνια πιένλ ζα άιιαδαλ. 
       Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάζεζε 
ηεο θαιιηέξγεηαο πνιιψλ κηθξψλ θηεκάησλ ζε επαγγεικαηίεο αγξνηνεξγάηεο 
(θνιιηγηθά). Έρεη παξαηεξεζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα ην θαηλφκελν -καδί κε 
ηνπο επζπλείδεηνπο επαγγεικαηίεο- λα ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ δηαιέγνπλ 
θηήκαηα κε εχξσζηα δέλδξα, εθηεινχλ ειάρηζηεο θξνληίδεο θαη φηαλ νη 
απνδφζεηο ηνπο θακθζνχλ, λα ηα εγθαηαιείπνπλ σο αζχκθνξα. Πηζαλψο ε 
νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ λα ηνπο πείζεη γηα ην αζχκθνξν ηεο 
πξαθηηθήο απηήο, αθνχ ε γεληθή θάκςε ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ ηηκψλ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα δελ απνζάξξπλε ηνπο ηδηνθηήηεο σο πξνο ηε θξνληίδα ησλ 
κηθξψλ απηψλ θηεκάησλ. 
         πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ν εκπεηξηζκφο βνήζεζε 
ζηελ αξρή ηνπο αθαζνδήγεηνπο παξαγσγνχο λα κεγαιψζνπλ ηα δέλδξα ηνπο 
αιιά ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθε ζε παξάγνληα θαζπζηέξεζεο θαη άξλεζεο 
παξαδνρήο ησλ λέσλ γλψζεσλ. Χο αληηπαξάδεηγκα θέξνληαη νη λέεο 
θαιιηέξγεηεο θηζηηθηάο (π.ρ. ζηε Φζηψηηδα), φπνπ νη πεξηζζφηεξνη λένη 
παξαγσγνί έθηηαμαλ ηα θηήκαηά ηνπο κε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα φκσο ν εκπεηξηζκφο έρεη ππνρσξήζεη. Γεδνκέλεο θαη ηεο 
αιιαγήο γελεάο, ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο. Γεδνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, πνιινί παξαγσγνί είλαη αλνηθηνί ζε επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο, πνπ -
επηπρψο- ππάξρνπλ πηα. 
       Χο πξνο ην ζέκα ηνπ κεγέζνπο ηνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ, δπζηπρψο δελ 
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πξννπηηθέο. Ο θάηνρνο κηθξνχ θηήκαηνο δελ εθηειεί 
ζπλήζσο φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη έρεη κεγαιχηεξν 
θφζηνο παξαγσγήο, άξα επθνιφηεξα εγθαηαιείπεη ην θηήκα ζε δχζθνιεο 
επνρέο, φπσο έγηλε θαη ζηελ Αίγηλα. Γπζηπρψο θνπιηνχξα ζπλεξγαηηζκνχ δελ 
ππάξρεη ζηελ Διιάδα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνπο κηθξνθηεκαηίεο, φπσο ζηελ 
Αίγηλα. Γελ θαίλεηαη πηζαλφ λα ζπλεξγαζηνχλ κηθξνθηεκαηίεο κηαο κηθξήο 
πεξηνρήο θαη λα εθηειέζνπλ απφ θνηλνχ βαζηθέο εξγαζίεο, π.ρ. ιίπαλζε θαη 
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θπηνπξνζηαζία, πξφηαζε πνπ ζα εμαζθάιηδε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη κηθξφηεξν 
θφζηνο παξαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ αλακέλεηαη ζην άκεζν κέιινλ 
βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζην ζεκείν απηφ.        
 
 
6.3    ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΛΗΠΑΝΖ  
 

       Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη κεηέπεηηα πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο 
έπαημε ν Γεσξγηθφο πλεηαηξηζκφο. Ζ ίδξπζή ηνπ ήηαλ κία αλαγθαηφηεηα, αθνχ 
νη απμαλφκελεο αλάγθεο ζε εθφδηα ησλ παξαγσγψλ δελ κπνξνχζαλ αιιηψο 
λα εμππεξεηεζνχλ. Ο πλεηαηξηζκφο άξρηζε ινηπφλ λα πξνκεζεχεη ηνπο 
παξαγσγνχο κε ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα αιιά θαη κεραλήκαηα θαη 
πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ. Σα δχν πξψηα δηαθηλνχλην κέζσ ηεο ΑΣΔ, ε νπνία 
είρε θχξην πξνκεζεπηή ηα εξγνζηάζηα Μπνδνζάθε ζηε Γξαπεηζψλα. 
       Δίλαη άγλσζην ζε πνην επίπεδν πάξζεθε ε απφθαζε φηη ην ιίπαζκα 
ηχπνπ 11-15-15 ήηαλ ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο 
ζηελ Αίγηλα, δεδνκέλεο ηεο ζρέζεο ηνπ σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ 
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ αδψηνπ θαη θαιίνπ. Ζ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα δηάζεζή ηνπ 
επί ζεηξά εηψλ δεκηνχξγεζε «ζέζθαην», ζε ζεκείν λα ππάξρνπλ πνιινί 
παξαγσγνί πνπ απνθαινχζαλ ην 11-15-15 «ιίπαζκα ηεο θηζηηθηάο» θαη λα 
απνθξνχνληαη ρσξίο ζπδήηεζε νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή ή –
ηνπιάρηζηνλ- ζπκπιήξσζή ηνπ κε ακκσληαθφ άδσην. Με ηελ επέθηαζε ηεο 
άξδεπζεο κε ζηαγφλεο (δεθαεηία ηνπ ‟80) δεκηνπξγήζεθαλ δπλαηφηεηεο 
επηθαλεηαθήο ιίπαλζεο αιιά ηα πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα ήξζαλ ζην λεζί 
κφλν κεηά απφ πνιιέο πηέζεηο θαη αθνχ αξθεηνί παξαγσγνί αλαγθάδνληαλ λα 
πεγαίλνπλ ζηελ Σξνηδελία γηα λα ηα πξνκεζεπηνχλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν 
πλεηαηξηζκφο αιιά θαη νη ηδηψηεο γεσπφλνη δηαζέηνπλ πιήζνο ιηπαζκάησλ, 
θαηάιιεισλ γηα ηηο αλάγθεο θάζε θηήκαηνο. 
       Σν κεγάιν ζέκα ηεο ιίπαλζεο βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην. Σν 11-15-
15 δελ είλαη πηα «ην ιίπαζκα ηεο θηζηηθηάο». Πνιινί παξαγσγνί θαη ζρεδφλ 
φινη νη επαγγεικαηίεο θηζηηθν-παξαγσγνί έρνπλ θαηαλνήζεη ζε κηθξφηεξν ή 
κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζεκαζία ηεο ιίπαλζεο, νξηζκέλνη δε έρνπλ ήδε πξνβεί 
ζε αλαιχζεηο εδάθνπο θαη θχιισλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί ε -
ζε εμέιημε- ραξηνγξάθεζε ησλ εδαθψλ (πξφγξακκα LIFE) κέζσ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο LIFE+ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Life11 ENV/GR/951: 
AgroStrategies „Sustainable strategies for the improvement of seriously 
degraded agricultural areas: The example of Pistachia vera L.», κε δηάξθεηα 
απφ ηνλ Οθηψβξην 2012 έσο ην επηέκβξηνο 2016, πξνυπνινγηζκνχ 
1.019.009 επξψ θαη θνξείο εθηέιεζεο ην Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ-
Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ, ην Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ 
πνπδψλ (ΗΜ), ην Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο θαη ην Πνιπηερλείν 
Κξήηεο. Με ηε ζπλδξνκή δε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηνπ εθάζηνηε ηνπηθνχ 
γεσπφλνπ, ηνπ δξαζηήξηνπ Αγξνηηθνχ πιιφγνπ αιιά θαη ησλ ηδησηψλ 
γεσπφλσλ, είλαη δπλαηφλ κέζα ζε ιίγα ρξφληα ε εκπεηξηθή (ζπρλφηαηα 
ιαλζαζκέλε) ιίπαλζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ νξζνινγηθή, πξνζαξκνζκέλε 
ζην έδαθνο θαη ηηο αλάγθεο ησλ δέλδξσλ. Δμ άιινπ, απνηειέζκαηα ήδε 
ππάξρνπλ, απφ φζνπο έρνπλ αθνινπζήζεη ζπληαγή ιίπαλζεο κεηά απφ 
αλάιπζε εδάθνπο. 
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6.4    ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ 
 
     Ζ Αίγηλα (θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο απνκφλσζεο) απφιαπζε κηα 
πεξίνδν θαιψλ απνδφζεσλ θαη κηθξψλ πξνβιεκάησλ, αλάκεζα ζηα νπνία 
ζεκαληηθή ζέζε θαηέρνπλ απηά ησλ πξνζβνιψλ απφ αζζέλεηεο θαη δεκηψλ 
απφ εληνκνινγηθνχο ερζξνχο. Οη δεκηέο απφ ην επξχηνκν θαη ην ζθψξν ήηαλ 
ζπάληεο, αλχπαξθηεο δε απφ άιια έληνκα. Μπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο δελ 
ππήξραλ, πιελ ησλ αζζελεηψλ θνξκνχ θαη ξηδψλ, πνπ ήηαλ φκσο ζπάληεο. Σν 
θακαξνζπφξην ήηαλ άγλσζην ελψ ε ζθσξίαζε εκθαλίζηεθε πξηλ κηα δεθαεηία 
γηα κία κφλν θνξά.  
     Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 άξρηζε λα γεληθεχεηαη ε ρξήζε εληνκνθηφλσλ θαη 
κπθεηνθηφλσλ. Ζ «ζπληαγή» αληηκεηψπηζεο πνπ δφζεθε απφ ην πλεηαηξηζκφ 
ήηαλ  «ραιθφο θαη παξαζείν» (δηαθηλνχληαλ κέζσ ηεο ΑΣΔ). Ζ ακθίβνιε 
ζπλδπαζηηθφηεηα ραιθνχρσλ θαη νξγαλνθσζθνξηθψλ ήηαλ άγλσζηε ζε 
ηνπηθφ επίπεδν, φπσο θαη ε κε επαηζζεζία ηνπ επξχηνκνπ ζην παξαζείν. Ο 
δε ραιθφο πξνζηίζεην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θάπνηαο αζζέλεηαο πνπ είρε 
νλνκαζηεί «κειάλσζε» θαη ήηαλ απιψο ε δξαζηεξηφηεηα κηθξννξγαληζκψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο πχιε εηζφδνπ ην λχγκα ηνπ επξχηνκνπ ζηνλ θαξπφ 
(δεπηεξνγελήο πξνζβνιή). 
    Πηζαλφηαηα ε ρξήζε αθαηάιιεισλ ζθεπαζκάησλ επλφεζε ηελ εμάπισζε 
ηνπ επξχηνκνπ, παξάιιεια κε ηελ πηζαλή δεκηνπξγία αλζεθηηθφηεηαο ζηα 
νξγαλνθσζθνξηθά. Μέρξη φκσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, νη 
πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή ησλ ζθεπαζκάησλ ήηαλ δχζθνιεο. ε απηφ, 
πεξηζζφηεξν ζπλεηέιεζε ε θαηάξγεζε ησλ νξγαλνθσζθνξηθψλ (παξαζείν, 
δηαδηλφλ, ληηκεθξφλ) παξά νη ζπκβνπιέο ησλ γεσπφλσλ. 
      Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ Αίγηλα είλαη ε δπζθνιία 
θπηνπξνζηαζίαο ιφγσ ηνπ κηθξνχ θαη θαηαθεξκαηηζκέλνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ. 
Ο κε επαγγεικαηίαο αγξφηεο, θάηνρνο ελφο ή δχν κηθξψλ θηεκάησλ (κέζνο 
φξνο 4,6 ζηξ. ζηνλ ηέσο Γήκν Αίγηλαο) δελ κπνξεί λα έρεη δηθά ηνπ ςεθαζηηθά 
κεραλήκαηα. Μηζζψλεη μέλα, πνπ φκσο θνζηίδνπλ πνιχ θαη δελ είλαη πάληα 
δηαζέζηκα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. Ζ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ εμφδσλ 
(ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο) κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθαζκψλ, ν δε 
αλεπίθαηξνο ςεθαζκφο, φπσο είλαη γλσζηφ, έρεη κηθξή έσο κεδακηλή 
απνηειεζκαηηθφηεηα. Μεηά ηε κεγάιε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ θηζηηθηνχ ζην ηέινο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ε θπηνπξνζηαζία πεξηθφπεθε ζεκαληηθά (καδί θαη κε 
άιιεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο), κε επαθφινπζν ηε ξαγδαία εμάπισζε 
ερζξψλ θαη αζζελεηψλ. 
      νβαξφ πξφβιεκα ζηε θπηνπξνζηαζία ηεο θηζηηθηάο δεκηνπξγήζεθε ην 
1992, φηαλ -ηελ επνρή πνπ έπξεπε λα αξρίζνπλ νη ςεθαζκνί- δηαδφζεθε ε 
θήκε φηη νη ςεθαζκνί ζηελ Αίγηλα απαγνξεχηεθαλ θαη ε δε Αζηπλνκία θάλεη 
ζπιιήςεηο! Οη θήκεο πξνέθπςαλ απφ έλα ξεπνξηάδ ζηελ ηειεφξαζε (φπνπ 
πηζαλψο λα εθθξάζηεθε ε επηζπκία παξαζεξηζηψλ) θαη «επηβεβαηψζεθαλ» 
απφ έλα σο δχν πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ειέγρνπ απφ αζηπλνκηθά φξγαλα. Ζ 
ζχλδεζε ησλ γεγνλφησλ κε νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα κεζαδφλησλ γηα αιιαγή 
ρξήζεο εθαηνληάδσλ κηθξψλ θηεκάησλ κε θηζηηθηέο θαη πξνζθνξά ηνπο ζηε 
δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε γηα παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, δελ κπνξεί λα 
απνθιεηζηεί. 
      Γεδνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ πνπ νη θήκεο δηαδίδνληαη ζηηο κηθξέο θνηλσλίεο, ε 
θήκε απηή έθαλε κεγάιε δεκηά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο αθνχ πνιινί 
κηθξνί παξαγσγνί, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαςεχζεηο, δελ ςέθαδαλ ηα 
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δέλδξα, κε απνηέιεζκα λα επηηείλεηαη ε εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ 
είρε αξρίζεη πξηλ ιίγα ρξφληα. Κάζε ιίγα ρξφληα, ζπκβαίλεη ηνπιάρηζηνλ έλα 
πεξηζηαηηθφ ειέγρνπ απφ ηελ Αζηπλνκία, γεγνλφο πνπ ζπληεξεί ηηο θήκεο φηη 
ε πίεζε γηα εγθαηάιεηςε ησλ κηθξψλ θηεκάησλ θαη ε πψιεζή ηνπο είλαη 
νξγαλσκέλε (ηειεπηαίν πεξηζηαηηθφ πξφπεξζη) θαη πξαγκαηνπνηείηαη παξά ηηο 
αληηδξάζεηο ησλ γεσπφλσλ ηεο Γ/ζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηηο έληνλεο 
δηακαξηπξίεο θαη αλαθνξέο ηνπ Αγξνηηθνχ πιιφγνπ. 
      Με ην ηέινο ηεο γεληάο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ «παξαζείν θαη ραιθφ» θαη 
ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαιιηέξγεηα πνπ άξρηζαλ απφ ην 1989, 
ζρεκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη, εθηφο ηεο νκάδαο ησλ ζπζηεκαηηθψλ 
θαιιηεξγεηψλ, ππάξρεη κηα δεχηεξε νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηε 
θπηνπξνζηαζία ηειείσο πεξηζηαζηαθά, δει. πξνζπαζεί λα θάλεη θάπνην 
ξάληηζκα φηαλ ηα δέληξα θαίλνληαη φηη έρνπλ πνιχ θαξπφ θαη κηα ηξίηε πνπ 
πξνζέρεη, ςάρλεη θαη ελεξγεί ζσζηά. Αξρίδεη, γηα παξάδεηγκα, λα θεξδίδεη 
έδαθνο ε πξνηξνπή λα θξεκνχλ κπνπθάιηα κε πξνζβεβιεκέλα θηζηίθηα ηεο 
πξνεγνχκελεο ρξνληάο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ έμνδν ηνπ Δπξχηνκνπ, λα 
θάλνπλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζην θηήκα γηα λα πξνιαβαίλνπλ θάπνηα πξνζβνιή 
πξηλ επεθηαζεί θ.ά. 
      πκπεξαζκαηηθά, ε θπηνπξνζηαζία ηεο θηζηηθηάο δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά 
θαη νξζνινγηθά. Τπάξρνπλ πνιιά εγθαηαιεηκκέλα θηήκαηα, πνπ είλαη εζηίεο 
κφιπλζεο, θηήκαηα φπνπ ε θπηνπξνζηαζία είλαη πιεκκειήο ή αλεπίθαηξε, θαη 
θηήκαηα φπνπ νη επεκβάζεηο θπηνπξνζηαζίαο είλαη ιίγεο θαη δχζθνιεο, ιφγσ 
ηξηβψλ κε παξαθείκελεο θαηνηθίεο. Γεληθψο, ε ειιηπήο θπηνπξνζηαζία είλαη 
έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαθή ζπλνιηθά εηθφλα ηεο 
θαιιηέξγεηαο ηεο θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα. 
 

 

6.5   ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 
 
       πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο ζηελ Αίγηλα 
πέξαζε κηα θάζε εγθιηκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο, ε νπνία δηάξθεζε κέρξη ηα 
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80. Απνηεινχζε αξρηθά κηα δηέμνδν γηα ηνπο θαηφρνπο 
γεσξγηθήο γεο, αθνχ ε εηζβνιή ηεο θπιινμήξαο δελ άθελε πνιιά πεξηζψξηα 
γηα ηελ άγνλε θαη ρσξίο λεξφ γεσξγηθή γε ηνπ λεζηνχ, ελψ ε θηζηηθηά είρε ήδε 
δείμεη θαιή πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο απηέο (13.500 ζηξκ κε ακπέιηα ην 
1950, έλαληη 4.382 ζηξκ ην 1961). 
       Σελ εδξαίσζε ηεο θαιιηέξγεηαο βνήζεζε πνιχ ε δηαξθήο άλνδνο ηνπ 
βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο (θπξίσο ησλ θαηνίθσλ ησλ 
πφιεσλ ζηελ πεξίπησζή καο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή ηηκή ηνπ 
πξντφληνο. Γελ πξέπεη επίζεο λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη ζηε θάζε ηεο 
αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ππήξρε κηα θίλεζε ζηελ ηνπηθή αγνξά γηα 
εξγαζία θαη εθφδηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηε λέα θαιιηέξγεηα. Ζ απμεκέλε 
δήηεζε, πςειή ηηκή, δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, ελζσκάησζε εκεξνκηζζίσλ, 
θίλεζε ζηελ ηνπηθή αγνξά, ζρεκάηηζαλ ηελ εηθφλα ελφο δπλακηθνχ πξντφληνο, 
πνπ δίλεη θαιφ εηζφδεκα ζηνπο (ιίγνπο) επαγγεικαηίεο θηζηηθνπαξαγσγνχο 
θαη έλα ππνινγίζηκν ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα ζε φζνπο είραλ 1-2 κηθξά 
θηήκαηα αιιά άιιν θχξην επάγγεικα. 
      Σν γεγνλφο φηη ην πνιχ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαιιηέξγεηαο βξηζθφηαλ θαη 
βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία (κέζνο θιήξνο 4,6 ζηξκ, κε 2-3 
αγξνηεκάρηα, ρσξίο δηθή ηνπ πεγή λεξνχ), έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο έδξαο 
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ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηεο ηφηε Αλσηάηεο Γεσπνληθήο ρνιήο Αζελψλ 
(λπλ Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ζε κηα 
ηέηνηα ηππηθή πεξίπησζε. Γελ ειήθζε βέβαηα ππ‟ φςε ε αζηηθή αμία ηεο γεο 
θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ελνίθην ρέξζνπ αγξνηεκαρίνπ. Ζ χπαξμε ηέηνησλ 
ζηνηρείσλ θαηά ηα έηε 1977, 1990, 1995, 2003 θαη ζήκεξα, καο επηηξέπνπλ λα 
δηακνξθψζνπκε ζαθή εηθφλα γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο θηζηηθηάο ζηελ 
Αίγηλα αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο θαιιηέξγεηαο (ην έηνο 1990 είλαη ηδηαηηέξσο 
ζεκαληηθφ γηαηί ηφηε έγηλε ε θαηάξξεπζε ηεο ηηκήο ηνπ θηζηηθηνχ απφ 1.100 ζε 
800 δξρ/θηιφ). 
       Σα ζηνηρεία απηά απνθαιχπηνπλ φηη ε θηζηηθηά ήηαλ δπλακηθή θαιιηέξγεηα 
θαζψο απφ ην φγδνν έηνο θαη κεηά απφ ηε θχηεπζή ηεο κπνξνχζε θαη 
θάιππηε ηα θαιιηεξγεηηθά ηεο έμνδα, σο ελήιηθν δέληξν δε άθελε θέξδνο 
δηεηίαο 88 εκεξνκίζζηα θαη δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο άιισλ 40 εκεξνκηζζίσλ 
ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο γίλνληαλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε! Με 
ηελ παξαδνρή ηεο απφζβεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε κηα 30εηία θαη ην φ,ηη ε 
απφδνζε κπνξεί λα ήηαλ κηθξφηεξε απηήο ελφο παξαγσγηθνχ θηήκαηνο, ην 
θαζαξφ θέξδνο πνπ πξνέθππηε ήηαλ 40% κεγαιχηεξν απφ ηνλ ηφθν ηνπ 
εδάθνπο, δειαδή απνηεινχζε κηα νπζηψδε πξφζνδν πνπ απφ ηελ 
ελζσκάησζε ησλ εκεξνκηζζίσλ, ηα νπνία καδί κε ηα έμνδα θαιιηέξγεηαο, 
εηζπξάηηνληαλ θάζε δηεηία θαη απνηεινχζαλ έλα είδνο απνηακίεπζεο γηα ηνπο 
θαιιηεξγεηέο. Οη παιαηνί θαιιηεξγεηέο ην είραλ θαηαλνήζεη απηφ ζηελ πξάμε 
ιέγνληαο φηη «αλ πιεξψζνπκε φια ηα έμνδα, ε θηζηηθηά δελ βγάδεη θέξδνο». 
       Σα ζηνηρεία απηά επηθαηξνπνηήζεθαλ ην 1990 γηα ηε ζχληαμε 
δηακαξηπξίαο πξνο ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ (κε αίηεκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
εηζαγσγψλ θηζηηθηνχ) κε ηε ζχληαμε νηθνλνκηθήο κειέηεο (1992) σο ηκήκα ηεο 
αίηεζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα έληαμε ηνπ θηζηηθηνχ ζην θαζεζηψο Π.Ο.Π. Ζ 
αιιαγή ήηαλ πξαγκαηηθά εληππσζηαθή (Πίλαθαο 1). Ο ηζνζθειηζκφο εζφδσλ-
εμφδσλ κεηαηέζεθε απφ ην 8ν έηνο ζην 14ν, ην αλεγκέλν θέξδνο έθηαζε ζην 
55% ηνπ ηφθνπ ηνπ εδάθνπο (έλαληη ηνπ 138% ηνπ 1977) θαη νη εξγάηεο γεο 
άξρηζαλ λα δεηνχλ σο „θνιιηγηθά‟ 2:1 ηεο παξαγσγήο αληί γηα 1:1 πνπ ήηαλ 
κέρξη ηφηε (ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα). Πξψην ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο 
αλαηξνπήο απηήο ήηαλ ε κείσζε ησλ θξνληίδσλ, πνπ έθεξαλ κε ηε ζεηξά ηνπο 
κείσζε ησλ απνδφζεσλ θαη ρεηξφηεξν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1. Κφζηνο θαιιηεξγεηηθψλ επεκβάζεσλ θαζψο θαη ηηκή δηάζεζεο 
θηζηηθηνχ θαηά ηα έηε 1977, 1990, 1995 θαη 2003, θαη κεηαβνιή απηψλ (%) 
κεηαμχ ησλ εηψλ 1977 - 1990, 1995 - 2003 θαη 1990 - 2003.                                 
 

 
       πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1, ε πεληαεηία 1990-95 ραξαθηεξίζηεθε 
απφ ζηαζηκφηεηα ζηελ ηηκή ηνπ θηζηηθηνχ κε ηαπηφρξνλε άλνδν ηνπ θφζηνπο 
εθνδίσλ θαη εξγαζίαο. Καηά ηελ πεληαεηία απηή πνιιά θηήκαηα 
εγθαηαιείθζεθαλ θαη απνηέιεζαλ εζηία κφιπλζεο γηα ηα γεηηνληθά ηνπο. Καηά 
ηε δηάξθεηά ηεο άιιαμαλ θάπνηνη φξνη δφκεζεο θαη αξθεηά θηήκαηα έγηλαλ 
νηθνδνκήζηκα θαη πνπιήζεθαλ σο παξαζεξηζηηθέο θαηνηθίεο. Παξαδφμσο, ζην 
ηέινο ηεο πεληαεηίαο ε ΔΑΠΓΔ (αξρή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ 
εηζνδήκαηνο) θαηέηαμε ηε θηζηηθηά ζηηο πιένλ πξνζνδνθφξεο θαιιηέξγεηεο 
ζηελ Διιάδα (παξά ηα ππνκλήκαηα πνπ ζηάιζεθαλ), ππνινγίδνληαο 
πξνθαλψο ζηνηρεία απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 
       ε ρέδην Βειηίσζεο πνπ ππνβιήζεθε απφ θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηε 
ζηελ Αίγηλα, παξνπζηάζηεθε θαη άιινο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
απνηειέζκαηνο θαιιηέξγεηαο θηζηηθηάο (ζε πεξίπησζε αγξφηε κε ηξαθηέξ, 
απνζήθε, ηερλεηή άξδεπζε θαη κε πξνβιεπφκελεο απνζβέζεηο απφ πίλαθεο 
ηνπ Τπ. Γεσξγίαο). Σν απνηέιεζκα πνπ πξνέθππηε ήηαλ θέξδνο 50.000 
δξρ/ζηξκ, δει. ν αγξφηεο ζα έπξεπε λα έρεη 30 ζηξκ γηα λα έρεη έζνδα 250 
εκεξνκίζζηα εξγάηε γεο γηα λα κπνξεί λα δεη. Σα 30 ζηξκ φκσο απαηηνχλ 
(ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο) 30 ζηξκ x 90 ψξεο/ζηξκ=2700 ψξεο 
εξγαζίαο=360 εκεξνκίζζηα, δειαδή αλάγθε γηα 100 επηπιένλ πεξίπνπ 
εκεξνκίζζηα εξγαηψλ, ηα νπνία ζα πιεξψλνληαλ κε 800 δξρ/ψξα, ελψ απφ 
ην θέξδνο ηνπ ηδηνθηήηε κε 50.000 δξρ/ζηξ x 90ψξεο/ζηξ πξνέθππηε ακνηβή 
555,5 δξρ/ψξα, δει. κηθξφηεξε απφ απηήλ ηνπ εξγάηε γεο. 
       Γηα λα ζπκπιεξψζεη ινηπφλ ην εηζφδεκά ηνπ ν αγξφηεο έπαηξλε απφ ηα 
ρξήκαηα ησλ απνζβέζεσλ θαη έηζη εμεγείηαη ε αδπλακία αληηθαηάζηαζεο ηνπ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ παξνπζηάζηεθε θαηά ηα ρξφληα απηά, αθνχ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είρε αγνξαζηεί θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70 θαη 
ρξεηαδφηαλ αληηθαηάζηαζε. Δμεγείηαη επίζεο θαη ε κεγάιε πηψζε ησλ 

ΔΑΠΑΝΕ (δρχ) 1977 1989-90 Μετα-
βολι %  
1977-90 

1994/95 2003 Μετα-
βολι % 
1995-03 

Μετα-
βολι % 
1990-03 

 Ημερομίςιιο 1000 5000 500     

 Φρεζάριςμα (4 ςτρμ) 1000 12000 1200 18000 30000 66,7 150 

 Δενδρφλλια (τεμάχιο) 250 1500 600     

 Λίπανςη (ςτρμ)        125 1500 1200 3000 5000 66,7 233 

 Μεταφορικά 200 1000 500     

 Κλάδεμα 
(ημερομίςιιο) 

1000 6000 600 9000 14000 55,5 133 

 Αφαίρεςη βοτρφων 
(ημερομίςιιο) 

800 6000 750 9000 12000 33,3 100 

 Συγκομιδθ (ημερ/ιιο) 1000 7000 700 10000 16000 60 129 

 Άρδευςη (ανά ώρα)  350 1500 428 2500 4000 60 167 

 Αποφλοίωςη (ανά kg) 2 8 400 13 30 130 275 

 Ψεκαςμόσ (200 Lt) 700 4000 570 6000 8000 33,3 100 

ΕΟΔΑ        

Τιμθ φιςτικιοφ (kg) 230 800 348 800 2000 150 150 
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απνδφζεσλ, ιφγσ πεξηθνπήο θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ φπσο ιίπαλζεο, 
θπηνπξνζηαζίαο θ.ά. 
       Ζ κείσζε ηεο πξνζθνξάο, ε εηηθέηα Π.Ο.Π., θάπνηα πξφζηηκα πνπ 
επηβιήζεθαλ ζηηο εηαηξείεο ηππνπνίεζεο πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα 
αλαγξάθνπλ ζηε ζπζθεπαζία «θηζηίθη Αηγίλεο» θαη ε ζπλερήο άλνδνο ηνπ 
κέζνπ εηζνδήκαηνο, νδήγεζε ζε θάπνηα απηνξξχζκηζε ηεο αγνξάο, κε άλνδν 
ηεο ηηκήο κεηαμχ ησλ εηψλ 1995 θαη 2003 (Πίλαθαο 1).  
       Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία φκσο ηα πξάγκαηα κάιινλ ρεηξνηέξεςαλ, 
φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 
 
ΠΗΝΑΚΑ 2. χγθξηζε θφζηνπο θαιιηεξγεηηθψλ επεκβάζεσλ θαη ηηκήο 
θηζηηθηνχ θαηά ηα έηε 2003 θαη 2013. 
 

      ΔΑΠΑΝΕ 2003 (δρχ ςε €) 2013 (ςε €) Μεταβολι %  
2003 – 2013 

Φρεηάριςμα 30.000 = 88 100 13,6 

Κλάδεμα (θμερομ.) 14.000 = 41 40 - 

Κοτςάνια (   »    ) 12.000 = 35 35 - 

υγκομιδι (  »    ) 16.000 = 47 40-50 - 

Αποφλοίωςθ (kg) 30 = 0,09 0,15 - 0,20 100 

 Νερό / ϊρα 4.500 = 13,20 15 – 20 32,5 

Ράντιςμα/βαρζλι 8.000 = 23,50 32 36 

Λίπαςμα/ςτρ. 5.000 = 14,70 25 70 

ΣΙΜΗ ΦΙΣΙΚΙΟΤ 2.000 =  5,87 5 -6 (*) - 

 
           εκαληηθή παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ θηζηηθηνχ 
θαηά ηα έηε ηεο ζρεηηθήο αθαξπίαο (2011 θαη 2013) ήηαλ 6€/kg ελψ ηε ρξνληά 
ηεο κεγάιεο παξαγσγήο (2012) ε ηηκή έπεζε θαη θάησ απφ ηα 5€. πσο έρεη 
ήδε αλαθεξζεί, ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πνπ παξαδίδνπλ ζην 
πλεηαηξηζκφ ην θηζηίθη ηνπο, απνιακβάλνπλ θαιχηεξεο ηηκήο, πνπ φκσο 
απνπιεξψλεηαη ζε δφζεηο θαη ε εθθαζάξηζε γίλεηαη ην επφκελν θαινθαίξη. 
Δπίζεο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν θαη ην φηη νη έκπνξνη πιεξψλνπλ κε επηηαγέο, 
πιεξσηέεο κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο. 
       πσο θαίλεηαη θαζαξά απφ ηνλ πίλαθα 2, ε θαηάζηαζε εμαθνινπζεί λα 
ρεηξνηεξεχεη, φρη φκσο κε ηνπο ξπζκνχο ησλ πξνεγνχκελσλ πηλάθσλ. Σν 
θφζηνο ηεο εξγαζίαο παξακέλεη ην ίδην, ηδηαίηεξα κεηά ηελ θξίζε (2010), ελψ νη 
απμήζεηο ζην λεξφ θαη ηα έμνδα ςεθαζκψλ ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 
ηηκήο ηεο ελέξγεηαο (ΓΔΖ, πεηξέιαην), ηε ζπαληφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηε 
δπζθνιία λα ςεθάδεη θαλείο ιφγσ ησλ αληεγθιήζεσλ κε ηνπο γείηνλεο. 
         Μεγάιεο ζεκαζίαο παξάγνληαο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο, πνπ 
δελ θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο κε ηα θφζηε, είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή 
παξαγσγή κηαο εθκεηάιιεπζεο ή θαη ηνπ λεζηνχ σο ζχλνιν βξίζθεηαη ζε 
κεγάιε πηψζε κεηά ην «θξαρ» ηνπ 1989-‟90. Γειαδή κεηψλνληαη ηα έζνδα, 
αθφκα θαη αλ ηα έμνδα παξακέλνπλ ηα ίδηα. Καη απηφ είλαη έλαο επηπιένλ 
επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο, θπξίσο εθ 
κέξνπο ησλ κηθξντδηνθηεηψλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο εθηεινχλ φιν 
θαη ιηγφηεξεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη πεξηκέλνπλ θάπνηα αλέιπηζηε 
ρξνληά, φπσο ην 2012, φπνπ απέδσζαλ κεγάιε παξαγσγή αθφκα θαη ηα 
εγθαηαιεηκκέλα θηήκαηα. 



56 

 

       πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη θαιιηεξγεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξείο 
θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη αγξφηεο πνπ έρνπλ ζαλ θχξην 
επάγγεικα ηελ θαιιηέξγεηα  ηεο θηζηηθηάο, νη νπνίνη έρνπλ αξθεηά ζηξέκκαηα, 
πάλσ απφ ην κέζν θιήξν, θαη παξάιιεια εθκεηαιιεχνληαη θαη άιια θηήκαηα 
„θνιιηγηθά‟. Έρνπλ δηθή ηνπο γεψηξεζε, δηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη απαζρνινχλ 
αξθεηνχο εξγάηεο. Απηή είλαη ε κφλε θαηεγνξία φπνπ ε θαιιηέξγεηα απνθέξεη 
θάπνην ζεβαζηφ εηζφδεκα. ηε  δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη θαιιηεξγεηέο 
πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ κέζν θιήξν θαη έρνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
θηζηηθηάο σο  ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα. πλήζσο δελ έρνπλ δηθφ ηνπο λεξφ, 
πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο κφλνη ηνπο θαη ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ βγάδνπλ θάπνην νπζηαζηηθφ θέξδνο. Ζ 
θαιιηέξγεηα ιεηηνπξγεί ζαλ θνπκπαξάο φπνπ ηελ ρξνληά ηεο θαξπνθνξίαο 
ηνπο δίλεη καδεκέλα ηα ρξήκαηα πνπ έδσζαλ ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ 
ηξίηε θαηεγνξία αθνξά θαιιηεξγεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
θηζηηθηάο σο επάγγεικα απιά έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο θάπνηα δέλδξα ή έρνπλ 
θάπνην θηήκα κε ιίγα δέλδξα. πλήζσο δίλνπλ πξνο εθκεηάιιεπζε ηα δέλδξα 
ηνπο ζε ηξίηνλ ή ηα εθκεηαιιεχνληαη νη ίδηνη ρσξίο λα δαπαλνχλ ρξήκαηα γηα 
ιίπαλζε, θπηνπξνζηαζία θαη αξθεηά ζπρλά νχηε θαλ γηα πφηηζκα. Διπίδνπλ 
ζε θάπνηα ζπάληα θαιή παξαγσγή νχησο ψζηε λα πάξνπλ θάπνηα ιίγα 
ρξήκαηα ρσξίο λα έρνπλ δαπαλήζεη θάπνην ζεκαληηθφ πνζφ γηα ηελ  
θαιιηέξγεηα. Ο αξηζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηείλεη λα απμάλεηαη απφ ηελ πξψηε 
θαηεγνξία πξνο ηελ ηξίηε.        
 
 
 6.6    H ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΓΑΦΧΝ 
 
      Γχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ  
αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζην λεζί είλαη ην άγνλν ηνπ εδάθνπο θαη ε κηθξή 
πνζφηεηα λεξνχ πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα άξδεπζε. Δίλαη εμ άιινπ γλσζηέο νη 
πξνζπάζεηεο απφ ηελ αξραηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ λα εμαζθαιίζνπλ 
λεξφ, ηνπιάρηζηνλ γηα πφζηκν θαη νηθηαθή ρξήζε. 
       Τπάξρνπλ πνιιά πεγάδηα, θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, φπνπ ηα 
αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζην ππέδαθνο θαη ηελ 
ππφγεηα ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνχ. Οη παιηέο θαιιηέξγεηεο, ακπέιηα, ζπθηέο, 
ακπγδαιηέο, ζπαξηά θ.ά., ήηαλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο μεξηθέο ζπλζήθεο ηνπ 
λεζηνχ. Οη λεαξέο θηζηηθηέο κεγάισλαλ κε κηθξέο πνζφηεηεο λεξνχ, αιιά θαη 
ηα κεγαιχηεξα δέλδξα πνηίδνληαλ κφλν 2-3 θνξέο ην θαινθαίξη. Οη αλάγθεο 
ηνπ λεζηνχ φκσο ζε λεξφ κεγάισλαλ.   
       Οη αηηήζεηο γηα αλφξπμε γεσηξήζεσλ αληηκεησπίζηεθαλ ζχκθσλα κε ην 
πλεχκα θαη ηνπο λφκνπο ηεο επνρήο. Πξνζδηνξίδνληαλ νη αλάγθεο ηνπ 
θηεκαηία ζε λεξφ, δηλφηαλ άδεηα γηα ζπγθεθξηκέλν βάζνο θαη έγθξηζε 
ειεθηξνδφηεζεο γηα ηφζε ηζρχ, φζε ζα ρξεηαδφηαλ γηα ηελ άληιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο λεξνχ. Ζ «εμππεξέηεζε» γεηηνληθψλ θηεκάησλ απφ 
κηα γεψηξεζε αληηκεησπηδφηαλ κε επηείθεηα, ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο λεξνχ θαη 
ησλ κηθξψλ δπλαηνηήησλ θάζε γεψηξεζεο.  
       Ζ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο, ε αικαηψδεο άλνδνο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 
ηνπ παξαζεξηζκνχ θαη νη κεγάιεο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ γηα λεξφ αλάγθαζαλ ην 
δήκν λα κεηαθέξεη λεξφ κε πδξνθφξα. Έγηλαλ λέεο γεσηξήζεηο πνπ βξήθαλ 
αξθεηέο πνζφηεηεο λεξνχ. Με ζχλζεκα «η Αίγινα έχει τα δικά της νερά», 
δηαθφπεθε ε ζχκβαζε κε ηνλ κεηαθνξέα, απνδεζκεχηεθαλ θάπνηνη απφ ηελ 
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ππνρξέσζε λα αληινχλ κφλν γηα αγξνηηθή ρξήζε θαη αλνίρηεθαλ λέεο 
γεσηξήζεηο απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηδηψηεο. Δκθαλίζηεθε ηφηε ην επάγγεικα ηνπ 
πδξνπσιεηή, ελψ λέεο γεσηξήζεηο αλνίγνληαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 
ηεο γεσξγίαο ζε λεξφ.  
       Ζ Αίγηλα δελ έρεη κεγάινπο ππφγεηνπο ηακηεπηήξεο λεξνχ θαη ε 
ππεξάληιεζε ζε παξάιηεο πεξηνρέο νδεγεί ηελ ζάιαζζα ζηνπο ηακηεπηήξεο 
θαη ην λεξφ γίλεηαη ζπλερψο πην αικπξφ. Άιια κέηξα φπσο ζηέξλεο, 
ιηκλνδεμακελέο, θξάγκαηα ζηνπο ρείκαξξνπο, πεξηνξηζκφο ππεξάληιεζεο, 
αθαιάησζε, δελ πάξζεθαλ πνηέ.     
       Γεσηξήζεηο πνπ αλνίρζεθαλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ζηακάηεζαλ λα βγάδνπλ 
λεξφ, παξά ηηο εθβαζχλζεηο πνπ έγηλαλ. Κάπνηεο άιιεο, βγάδνπλ λεξφ πνπ 
θάζε ρξφλν γίλεηαη θαη πην πθάικπξν, κε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα πνπ μεπεξλά 
ηα 2,0 – 2,5 mS/cm κε απνηέιεζκα λα είλαη αθαηάιιειν αθφκα θαη γηα ην 
πφηηζκα ηηο θηζηηθηάο. ζν γηα ην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ πνιιψλ παξαγσγψλ, 
νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο εθηνμεχνληαη πάλσ απφ ηα 5,0 mS/cm 
ελψ θάπνηεο θνξέο θζάλνπλ θαη ηα 8,0 – 10,0 mS/cm.  
       ζν νη γεσηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα αληινχλ λεξφ κε απηνχο ηνπο ξπζκνχο 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο χδξεπζεο ηφζν ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζα ρεηξνηεξεχεη κε 
απνηέιεζκα λα κείλνπλ ειάρηζηεο γεσηξήζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άξδεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Υσξίο λεξφ γηα άξδεπζε 
δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία θαιιηέξγεηα ζην λεζί.  
       Ζ απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο έρεη ήδε κεησζεί αξθεηά (θάπνηνη παξαγσγνί 
κηινχλ γηα 50% ζηα ηειεπηαία 10 ρξφληα) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα 
θπηνπξνζηαζίαο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ε 
θαιιηέξγεηα γίλεηαη αζχκθνξε. Οη κηθξνί θηεκαηίεο ζηαδηαθά ζα αλαγθαζηνχλ 
λα ηελ εγθαηαιείςνπλ θαη λα βξνπλ άιινπο ηξφπνπο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην 
εηζφδεκα ηνπο.  
       Τπάξρεη φκσο θαη έλα άιιν πξφβιεκα ην νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε 
κπξνζηά καο. Σν απμεκέλν λάηξην ιφγσ ηεο αιαηφηεηαο ηνπ εδάθνπο έρεη ηελ 
ηάζε λα απνκαθξχλεη ηα ηφληα αζβεζηίνπ, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηε 
ζξφκβσζε ησλ εδαθηθψλ θνιινεηδψλ, δειαδή γηα ηελ θαιή δνκή ηνπ 
εδάθνπο. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ απφ ηφληα λαηξίνπ έρεη 
θαηαζηξνθηθέο θαη ζρεδφλ πάληα κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο γηα ηε δνκή ηνπ 
εδάθνπο. Σα εδαθηθά θνιινεηδή γίλνληαη εχζξππηα, δελ ζπζζσκαηψλνληαη, 
δελ έρνπλ ηθαλφηεηα πξνζξφθεζεο άιισλ ηφλησλ (π.ρ. ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ) 
θαη λεξνχ. Ζ πάζεζε απηή ησλ εδαθψλ ιέγεηαη αιθαιίσζε θαη δελ είλαη 
ζεσξεηηθή πεξίπησζε, αθνχ έρεη ζπκβεί πνιιέο θνξέο. Ζ αιθαιίσζε είλαη 
έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο εξεκνπνίεζεο ησλ εδαθψλ. Ζ εξεκνπνίεζε δελ 
ζπλέβε κφλν ζηελ πξψελ εχθνξε Μεζνπνηακία θαη ζηε αράξα. ηελ 
Διιάδα ζήκεξα ππάξρνπλ εθηάζεηο δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ, πνπ 
κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα θηινμελνχζαλ θαιιηέξγεηεο (π.ρ. παξαδνζηαθνχο 
ακπειψλεο) θαη ζήκεξα έρνπλ εγθαηαιεθζεί. ιεο νη πξνζπάζεηεο λα 
μαλαθπηεπηνχλ έρνπλ απνηχρεη. 
       Έξεπλεο πνπ γίλνληαη απηή ηελ πεξίνδν ζην λεζί καο (πξφγξακκα LIFE) 
επαιεζεχνπλ ηνπο θφβνπο καο. Ζ αγσγηκφηεηα ηνπ εδαθηθνχ δηαιχκαηνο 
θάησ απφ ηα 50 cm είλαη ήδε ζε απαγνξεπηηθά επίπεδα γηα ηελ θαιιηέξγεηα.  
       «Βάιακε ρέξη» ινηπφλ ζε έλα πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν ηνπ λεζηνχ, πνπ 
γλσξίδακε φηη είλαη ελ αλεπαξθεία, ζρεδφλ ηνλ εμαληιήζακε, ηνλ 
ππνβαζκίζακε, ππνβαζκίδνληαο καδί ηνπ θαη ηε γεσξγία, κεηψλνληαο ην 
εηζφδεκα εθαηνληάδσλ παξαγσγψλ. Τπνβαζκίδνπκε θαζεκεξηλά ην έδαθνο 
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ηνπ λεζηνχ θαη δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν κεγάια ηκήκαηα ηεο γεο πνπ 
θαιιηεξγείηαη λα εξεκνπνηεζνχλ. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα πνχκε φηη 
έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα νηθνινγηθφ έγθιεκα. 
       Ζ κφλε δηαθαηλφκελε ιχζε είλαη ε ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο κε ηελ 
ΔΤΓΑΠ, έλα έξγν πνπ είλαη ακθίβνιν ην πφηε θαη αλ ζα γίλεη δηφηη νη 
πξνζπάζεηεο πνπ μεθίλεζαλ ην 2006 γηα ηελ κειέηε θαη ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ 
ζην πξφγξακκα ΔΠΑ, θαζπζηέξεζαλ ζηε ζπλέρεηα. Λφγσ ηνπ φηη ην 
πξφγξακκα ΔΠΑ ηειείσζε ην 2013 δελ θαίλεηαη πξννπηηθή πεξαηηέξσ 
έληαμήο ηνπ.  
       Αλ θαη εθφζνλ ην έξγν πξαγκαηνπνηεζεί ηφηε κπνξνχκε λα ειπίδνπκε φηη 
νη γεσηξήζεηο πνπ είραλ αλνηρηεί εμ αξρήο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ζα 
απνδεζκεπζνχλ απφ ηελ χδξεπζε θαη θάπνηα ζηηγκή, κεηά απφ θάπνηα 
ρξφληα, κε ηηο βξνρνπηψζεηο, ε ζάιαζζα ζα ππνρσξήζεη απφ ηνπο 
ηακηεπηήξεο νη νπνίνη ζα γεκίζνπλ πάιη κε βξφρηλν λεξφ. Βεβαίσο πξέπεη 
πξψηα λα έρνπκε απνθχγεη ηνλ θίλδπλν ηεο εξεκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο.  
      Απηφ ην ζρέδην είλαη ίζσο ππεξβνιηθά ειπηδνθφξν αιιά δπζηπρψο είλαη ε 
κφλε ιχζε πνπ έρνπκε.  
 
 
6.7     ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 
 
       Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ε εκπνξία ηνπο ήηαλ πάληα ηα αδχλαηα 
ζεκεία ηεο Γεσξγίαο ζηελ Διιάδα. Ο κηθξφο θιήξνο θαη ε δηαηψληζε ζρέζεσλ 
εμάξηεζεο ησλ κηθξνπαξαγσγψλ απφ κεζάδνληεο θαη εκπφξνπο δεκηνπξγνχλ 
έλα θαζφινπ επλντθφ πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο φζν θαη γηα 
ηελ ηηκή πνπ ηειηθά απνιακβάλεη ν παξαγσγφο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα 
θαηλφκελα απηά ππήξραλ θαη ππάξρνπλ θαη ζηελ εκπνξία ηνπ θηζηηθηνχ ζηελ 
Αίγηλα, φζν θη‟ αλ ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο αθαηξνχζε έλα θξίζηκν 
κεηνλέθηεκα ηνπ παξαγσγνχ λσπψλ πξντφλησλ, ηε δηάζεζε δειαδή κέζα ζε 
ειάρηζηεο εκέξεο ηεο παξαγσγήο. 
       Παξά ην ζπγθξηηηθφ απηφ πιενλέθηεκα ηνπ παξαγσγνχ μεξψλ θαξπψλ, νη 
ζρέζεηο απηέο αλαπηχρζεθαλ θαη ζηελ Αίγηλα. Οη κεζάδνληεο θαη νη έκπνξνη 
βαζίδνληαλ ζε δχν ζηνηρεία: Πξψηνλ ζηε ζρεηηθή απνκφλσζε ηνπ λεζηνχ. Ο 
κηθξνπαξαγσγφο έρεη άιιν θχξην επάγγεικα θαη δελ έρεη δπλαηφηεηα έξεπλαο 
ζηα αζηηθά θέληξα γηα δηάζεζε κηαο κηθξήο παξαγσγήο. Γεχηεξνλ ζηε κε 
χπαξμε θαηάιιεισλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα 
ησλ παξαγσγψλ. Οη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο 
θαη ην πξντφλ είλαη εθηεζεηκέλν ζε έληνκα απνζεθψλ, κε απνηέιεζκα θάζε 
ρξφλν λα αλαθέξνληαη δεθάδεο κεξηθέο ή νινθιεξσηηθέο θαηαζηξνθέο 
παξαγσγήο. 
      Απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο ήηαλ (θαη εμαθνινπζεί γηα κεγάιε 
κεξίδα παξαγσγψλ λα είλαη) ε ηηκή πνπ απνιάκβαλε (θαη απνιακβάλεη) ν 
παξαγσγφο λα είλαη ην 1/3 (ή θαη ιηγφηεξν) ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο. 
Ζ «ςαιίδα» ηεο ηηκήο κπνξεί λα είλαη ζπλεζηζκέλε ζηελ Διιάδα, δελ παχεη 
φκσο λα είλαη ππεξβνιηθή, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα μεξφ θαξπφ, κε πνιχ 
ρακειή ζρέζε βάξνπο πξνο ηηκή. Ζ ρακειή ηηκή παξαγσγνχ παξαβιεπφηαλ 
ζηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ησλ θαιψλ ηηκψλ ηνπ 
ζπάληνπ -αθφκα- πξντφληνο ζηελ αγνξά. Ζ δηαξθήο αχμεζε ηεο παξαγσγήο 
(απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60) θαη ε θαιχηεξε «νξγάλσζε» ησλ 
εκπφξσλ - κεζαδφλησλ δεκηνχξγεζε πίεζε γηα ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
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«δηάζεζε θαη ηηκή πξντφληνο», πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ 
θιάδνπ θηζηηθνπαξαγσγψλ ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ. 
       Ζ κεξηθή ιχζε πνπ επηηεχρζεθε θαη ε είζνδνο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε θξίζε 
κε ηελ θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ (ηέιε δεθαεηίαο ηνπ ‟80) 
ζπληεξνχλ θαη ζήκεξα ην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ηηκήο. Μεγάιε 
κεξίδα παξαγσγψλ (θπξίσο κηθξψλ) δπζθνιεχεηαη λα βξεη αγνξαζηή, 
απνιακβάλεη κηθξέο ηηκέο θαη πιεξψλεηαη κε επηηαγή πνιιψλ κελψλ. Οη ιφγνη 
απηνί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ άζθεζε ηεο θπηνπξνζηαζίαο θαη 
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θάλνπλ πνιινχο κηθξνπαξαγσγνχο λα εγθαηαιείπνπλ 
ηελ θαιιηέξγεηα, βιέπνληαο φηη έρεη γίλεη αζχκθνξε. 
       Ζ αλάιεςε απφ ην Γεσξγηθφ πλεηαηξηζκφ (Γ..) ηεο ζπγθέληξσζεο θαη 
πψιεζεο ηνπ θηζηηθηνχ ήηαλ ζηαζκφο ζηελ πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο. Σα κέιε 
ηνπ Γ.. δήισλαλ (κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο) ηελ πνζφηεηα πνπ ήζειαλ λα 
δψζνπλ (ππήξρε πιαθφλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξα κέιε), έπαηξλαλ κηα κεγάιε πξνθαηαβνιή θαη ηα ππφινηπα 
ρξήκαηα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθθαζαξίζεηο. Ζ ηειηθή ηηκή ήηαλ αηζζεηά 
πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ πξνζέθεξαλ νη έκπνξνη. Ζ δπλαηφηεηα 
πξνηίκεζεο ηνπ Γ.. θαη ε  πςειφηεξε ηηκή ιεηηνχξγεζε πνιιαπιά ππέξ ησλ 
παξαγσγψλ ζηηο δνζνιεςίεο ηνπο κε ηνπο εκπφξνπο. 
       Γπζηπρψο ε ζεκαληηθή απηή θίλεζε ηνπ Γ.. δελ είρε φζα θαιά 
απνηειέζκαηα ζα κπνξνχζε λα έρεη. Καηά πξψηνλ, ε θίλεζε απηή (πξντφλ 
πηέζεσλ θαη δπκψζεσλ θπξίσο απφ ηελ πην «πξννδεπηηθή» κεξίδα κειψλ) 
ζπλνδεχηεθε απφ πηέζεηο γηα γεληθφηεξεο αιιαγέο θαη εθζπγρξνληζκνχο ηνπ 
πλεηαηξηζκνχ. Οη πηέζεηο απηέο αληηκεησπίζηεθαλ κηθξνθνκκαηηθά απφ ηε 
δηνηθνχζα (ζπληεξεηηθή) παξάηαμε σο δήζελ άισζε ηνπ Γ.. απφ «κε πγηή» 
ζπκθέξνληα, ην ελδηαθέξνλ γηα αιιαγέο ζηακάηεζε, ε δηνίθεζε ηνπ Γ.. 
πέξαζε ζηαδηαθά ζε πξαγκαηηθά κε πγηή ζπκθέξνληα (ή -έζησ- ζε 
αδηαθνξία), ηα νπνία ηνλ νδήγεζαλ ζην ρείινο ηεο ρξενθνπίαο, ελψ ε ζέζε 
ηνπ ζηελ αγνξά είρε πνιιαπιά ππνβαζκηζηεί θαη νη παξαγσγνί θιήζεθαλ λα 
πιεξψζνπλ έλα κέξνο ηεο δεκηάο. Δπηπρψο βξέζεθαλ άηνκα πνπ 
επσκίζζεθαλ ην βαξχ έξγν ηεο δηάζσζεο θαη επαλάθηεζεο ησλ ρακέλσλ 
αγνξψλ, ψζηε λα ζπλερίζεη ν πλεηαηξηζκφο λα παίδεη ην ζεηηθφ ξπζκηζηηθφ 
ηνπ ξφιν.  
       Δλ ησ κεηαμχ είρε γίλεη ε αλαγλψξηζε ηνπ θηζηηθηνχ Αηγίλεο σο πξντφληνο 
Π.Ο.Π. (1994). Ζ εκπνξία ελφο πξντφληνο Π.Ο.Π. ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε 
θαιχηεξνπο φξνπο, λα θαηαθηεζεί κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο, κε θαιχηεξεο 
ηηκέο, ψζηε λα δνζεί πςειφηεξε εθθαζάξηζε ζηνπο παξαγσγνχο αιιά θαη λα 
κπνξνχλ λα παξαδίδνπλ ην πξντφλ ηνπο πεξηζζφηεξνη θαη ζε κεγαιχηεξεο 
πνζφηεηεο. Γπζηπρψο ε εθκεηάιιεπζε ηνπ Π.Ο.Π. απέδσζε ειάρηζηα αθνχ, 
ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ αλαγλψξηζε, ε έθηνηε θαη επί ζεηξάλ εηψλ δηνίθεζε 
νδήγεζε ην Γ.. ζηε βαζκηαία ζπξξίθλσζε θαη ζην ρείινο ηεο ρξενθνπίαο. 
Δπηηπρήο εθκεηάιιεπζε ηνπ Π.Ο.Π. έγηλε απφ ηδηψηεο, νη νπνίνη αγνξάδνπλ 
θηζηίθη απφ παξαγσγνχο, ην ςήλνπλ, ην ζπζθεπάδνπλ θαη ην πσινχλ. Σν ίδην 
θάλεη βεβαίσο θαη απφ πνιιψλ εηψλ ν πλεηαηξηζκφο αιιά ε πνζφηεηα πνπ 
δηαθηλείηαη σο ςεκέλν θαη ζπζθεπαζκέλν είλαη ίζσο ε αηηία θαη ην θιεηδί γηα ηε 
ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
       Ζ ππεξπαξαγσγή ηνπ 2012 επαλέθεξε ζηελ επηθάλεηα ην νμχ πξφβιεκα 
ηεο δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ηηκήο παξαγσγνχ, αθνχ ε κεγάιε 
πξνζθνξά επέδξαζε δπζκελψο θαη ζηα δχν. Ζ ηηκή παξαγσγνχ κεηψζεθε, 
ρσξίο (ζρεδφλ θαζφινπ) κείσζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο, ηφζν ζηελ Αίγηλα φζν θαη 
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(θπξίσο) ζηελ Αζήλα θαη ηα άιια αζηηθά θέληξα. Παξάιιεια απμήζεθε ν 
ρξφλνο εμφθιεζεο ησλ παξαγσγψλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε λννηξνπία ησλ 
εκπφξσλ –κεζαδφλησλ, ε νπνία εθθξάζηεθε ραξαθηεξηζηηθά σο εμήο: «ζα 
ιεθηά έπαηξλαλ απφ ηε ζπλεζηζκέλε πνζφηεηα παξαγσγήο, ηφζα ζα πάξνπλ 
θαη θέηνο». 
       Ζ πνζφηεηα θηζηηθηνχ Αηγίλεο πνπ θηάλεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 
ηππνπνηεκέλν θαη ζπζθεπαζκέλν σο «πξντφλ Π.Ο.Π.» είλαη έλα κηθξφ θιάζκα 
ηεο παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ. Ο πλεηαηξηζκφο ζπγθεληξψλεη πνζφηεηεο κεηαμχ 
ηνπ 1/3 θαη ην 1/5 ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη πνιχ κηθξφηεξεο νη 3-4 ηδηψηεο 
θάηνρνη ηνπ ηίηινπ. Απφ ηηο πνζφηεηεο απηέο, πνιχ κηθξφ κέξνο θηάλεη 
ηππνπνηεκέλν ζηνλ θαηαλαισηή. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πσιείηαη (απφ 
ηνπο θαηφρνπο ηνπ ηίηινπ) ρνλδξηθψο θαη αλσλχκσο. Ίζσο πξφθεηηαη γηα 
κνλαδηθφ θαηλφκελν. Ο κεγαιχηεξνο φκσο φγθνο ηεο παξαγσγήο 
κεηαπσιείηαη απφ ληφπηνπο εκπφξνπο θαη κεζάδνληεο ζε εκπφξνπο θαη 
θαηαζηεκαηάξρεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, νη νπνίνη έρνπλ πξνθαλείο ιφγνπο λα 
θαηέρνπλ ηηκνιφγηα απφ ηελ Αίγηλα. 
       Ζ θαηάζηαζε δελ θαίλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο, αλ 
δελ αιιάμνπλ νη φξνη δηάζεζεο θαη εκπνξίαο. Ζ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ή/θαη 
θάπνηαο θαηάθηεζεο λέσλ αγνξψλ πνπ δηνρεηεχεηαη ην θηζηίθη δελ κπνξεί λα 
απνδψζεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν, εθ‟ φζνλ γίλεηαη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο 
φξνπο πνπ γηλφηαλ κέρξη ζήκεξα. Ζ πψιεζε ίζσο θαη ηνπ 90% ελφο 
πξντφληνο Π.Ο.Π. (απφ θαηφρνπο ηνπ ηίηινπ αιιά θαη εκπφξνπο) ζε 
ηζνπβάιηα θαη κε ην παξφλ θαζεζηψο ησλ εκπφξσλ - κεζαδφλησλ δελ 
πξννησλίδεη ηίπνηε θαιφ γηα ην κέιινλ. 
       Ζ κφλε ιχζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζην πξφβιεκα είλαη έλα ζχγρξνλν θαη 
επηζεηηθφ κάξθεηηλγθ, κε θχξην ζηφρν ηε δηεχξπλζε ησλ αγνξψλ (θαη ζην 
εμσηεξηθφ) θαη ηελ πψιεζε κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο. Δίλαη ε ιχζε πνπ θαη 
γλσζηή είλαη θαη έρεη (ππεξ)σξηκάζεη αιιά γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ρξεηάδεηαη 
κηα ηνικεξή απφθαζε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Γ.. θαη ηνπο αγξφηεο –κέιε ηνπ. 
ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμε θαη ε κειέηε κε ηίηιν «Σν κέιινλ ηεο 
πνιηηηθήο πνηφηεηαο ελ φςεη ηεο Κ.Α.Π. κεηά ην 2013», πνπ αλαηέζεθε απφ ην 
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηνλ εξεπλεηή Νηέληο Παληίλη. χκθσλα κ‟ απηήλ, ηα 
ειιεληθά πξντφληα Π.Ο.Π. θαη Π.Γ.Δ. πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζε ηηκέο ρνλδξηθήο 
θαη επζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν ν ρακειφο βαζκφο κεηαπνίεζεο θαη ην κηθξφ 
κέγεζνο ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη. 
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