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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Καλνληζκφο (ΔE) αξηζ.1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
« ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ » (Π.Γ.Δ.) - « AGKINARA IRION » (P.G.I.)
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Ζ « Αγθηλάξα Ηξίσλ » αλήθεη ζην είδνο Cynara scolymus L. θαη ζηελ ηνπηθή
πνηθηιία αγθηλάξαο Πξάζηλε ηνπ Άξγνπο ή Αξγίηηθε. Πξφθεηηαη γηα θπηφ πνψδεο ,
πνιπεηέο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Αζηεξνεηδψλ – Asteraceae (εηθφλα 1).
Ο αλζνθφξνο βιαζηφο

είλαη θπιηλδξηθφο θαη εζσηεξηθά ζπκπαγήο κε κήθνο

πάλσ απφ 1m.Ο αλζνθφξνο βιαζηφο δηαθιαδίδεηαη θαη ζην άθξν θάζε δηαθιάδσζεο
θέξεη ηηο αλζνθεθαιέο ,νη νπνίεο είλαη 5-6 θαηά θπηφ (εηθφλα 2). Οη αλζνθεθαιέο πνπ
βξίζθνληαη ζην ίδην αλζηθφ ζηέιερνο σξηκάδνπλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα
αλάινγα κε ην ρξφλν ζρεκαηηζκνχ ηνπο, δίλνληαο βαζκηαία παξαγσγή. Πάληα
πξνεγείηαη ε θεθαιή ηνπ θπξίνπ άμνλα. Σν ζηέιερνο πνπ θέξεη ηελ αλζνθεθαιή θαη
δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά έρεη κήθνο έσο 40 cm, ελψ ε δηάκεηξνο ηνπ θπκαίλεηαη απφ 1
– 4cm (εηθφλα 3).
Ζ αλζνθεθαιή απνηειείηαη απφ ηελ αλζνδφρε, πνπ είλαη δηζθνεηδήο, ζαξθψδεο,
απφ βξάθηηα θχιια θαη απφ κεγάιν αξηζκφ αλζέσλ. Σν ζρήκα ηεο θεθαιήο είλαη
θπιηλδξηθφ, ζπκπαγέο κε ραξαθηεξηζηηθφ άλνηγκα ζηελ θνξπθή. Σν ειάρηζην χςνο
ηεο θεθαιήο είλαη 10 cm θαη ε ειάρηζηε εγθάξζηα δηάκεηξνο ηεο θεθαιήο είλαη 8 cm.
Σα εμσηεξηθά βξάθηηα θχιια έρνπλ πξάζηλν ρξψκα , είλαη ζαξθψδε ζηε βάζε κε
ζηξνγγπιεκέλε , δηραισηή απφιεμε ρσξίο αγθάζη ή νξηζκέλεο θνξέο κε κηθξφ
αγθάζη. Σα εζσηεξηθά βξάθηηα θχιια δηαθνξνπνηνχληαη βαζκηαία απφ αλνηρηφ
πξάζηλν έσο θίηξηλν θαη ζην θέληξν ηψδεο, κε εθθπιηζκφ ζε αλνηρηφ θίηξηλν ρλνχδη.
Οη θεθαιέο είλαη ηξπθεξέο θαη νη βάζεηο ησλ βξαθηίσλ θχιισλ θαη ηεο δηζθνεηδνχο
αλζνδφρεο είλαη ζαξθψδεηο θαη εχγεπζηεο κε ηδηαίηεξε γιπθχηεηα, θαηάιιειεο θαη γηα
λσπή θαηαλάισζε (εηθφλα 4).
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3.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

Ζ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή κέζα ζηελ νπνία παξάγεηαη ε «Αγθηλάξα
Ηξίσλ», δηνηθεηηθά πεξηιακβάλεη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Καξλεδαηίθσλ, Ηξίσλ θαη ηνλ
νηθηζκφ ηεο Κάληηαο, πνπ αλήθνπλ ζην δηεπξπκέλν Γήκν Ναππιηέσλ(εηθφλα 5,6).
Ο Γήκνο Ναππιηέσλ αλήθεη

ζην πεδηλφ ηκήκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο

Αξγνιίδαο , ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ.
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξγνιίδαο αλήθεη γεσγξαθηθά ζην Γηακέξηζκα ηεο
Πεινπνλλήζνπ. Αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην αξσληθφ θφιπν, λνηηνδπηηθά βξέρεηαη
απφ ηνλ Αξγνιηθφ θφιπν, ελψ ζπλνξεχεη ζηα βφξεηα κε ηελ Π.Δ Κνξηλζίαο θαη ηελ
Π.Δ Αξθαδίαο (εηθφλα 7).
Οη πεδηάδεο ησλ Ηξίσλ θαη ηεο Κάληηαο, ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη ε « Αγθηλάξα
Ηξίσλ» κε πεδηλή έθηαζε 10.000 θαη 2.500 ζηξεκκάησλ αληίζηνηρα, βξίζθνληαη ζηα
λνηηναλαηνιηθά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξγνιίδαο

θαη ρσξίδνληαη απφ ηνλ

αζβεζηνιηζηθφ απρέλα ηνπ πςψκαηνο Λπθάισλα (πς.432 κ.) πνπ θηάλεη κέρξη ηε
ζάιαζζα, κε κφλε δηακνξθσκέλε δηάβαζε ην πέξαζκα ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ
Ναππιίνπ -Ηξίσλ.
Όζνλ αθνξά ζηε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο πνπ παξάγεηαη ε «Αγθηλάξα
Ηξίσλ», απηή έρεη ζρήκα ηζνζθεινχο ηξίγσλνπ, πνπ ε κηα πιεπξά ηνπ αλνίγεη πξνο ηε
ζάιαζζα θαη νη άιιεο δχν ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο απνιήμεηο νξεηλψλ ζπγθξνηεκάησλ.
Έηζη θπζηθά φξηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηα βφξεηα – βνξεηναλαηνιηθά είλαη ε
απφιεμε ηνπ φξνπο Αξαρλαίνπ ( Μαπξνβνχλη 628 κ. ) θαη ζηα λφηηα- λνηηναλαηνιηθά
ην φξνο Γίδπκν (768 κ.).
Γπηηθά, θπζηθφ φξην απνηειεί ν Αξγνιηθφο θφιπνο (εηθφλα 8,9 ).
Οη δπν πεδηάδεο έρνπλ λνηηνδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, δηαξξένληαη απφ ηνπο
ρείκαξξνπο Καξλεδαίηθν ή Γηπφηακν

θαη ην ρείκαξξν ηεο Κάληηαο αληίζηνηρα, νη

νπνίνη θαηεπζχλνληαη απφ αλαηνιή πξνο δχζε θαη ρχλνληαη ζηε ζάιαζζα.
4. ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ
Ζ Αηηνχζα νκάδα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηνπ
πξντφληνο «Αγθηλάξα Ηξίσλ» ΠΓΔ, ηεξεί κεηξψν θαιιηεξγεηψλ-κειψλ ηεο , κε βάζε
ηα ζηνηρεία ηεο Δληαίαο Γήισζεο Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Σν ίδην κεηξψν
ή ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα, επηρείξεζε ε
νπνία ζπλεξγάδεηαη κε παξαγσγνχο ή κεκνλσκέλν παξαγσγφ πνπ δελ είλαη κέινο
ηεο αηηνχζαο νκάδαο.
Σν Μεηξψν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαιιηεξγεηή
(νλνκαηεπψλπκν θαη θσδηθφ θαιιηεξγεηή), ζηνλ αγξφ θαιιηέξγεηαο (θσδηθφο
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αγξνηεκαρίνπ), ζηελ ηνπνζεζία θαη ζηελ έθηαζε. Κάζε ρξφλν γίλεηαη ππνρξεσηηθά ε
Δληαία Γήισζε Δθκεηάιιεπζεο απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ελεκεξψλεηαη ην κεηξψν,
έηζη ψζηε νη πιεξνθνξίεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγσγήο,
ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πνζφηεηαο δηαθίλεζεο αλά θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν (ζπλεκκέλν 2).
Οη παξαγσγνί έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπ πξντφληνο.
Δπίζεο, φινη νη δηαθηλεηέο ηνπ πξντφληνο είλαη ππνρξεσκέλνη λα εγγξαθνχλ ζην
Μεηξψν Δκπφξσλ Νσπψλ Οπσξνθεπεπηηθψλ (ΜΔΝΟ) θαη λα πάξνπλ θσδηθφ
εκπνξίαο.
ηηο ζπζθεπαζίεο δηαθίλεζεο ηεο ΠΓΔ «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» επηθνιιάηαη ή πξνζαξηάηαη
εηηθέηα ζηελ νπνία, πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ απφ ηε λνκνζεζία ελδείμεσλ θαη
ζπκβφισλ, αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ,
ζηνλ θσδηθφ εκπνξίαο (ΜΔΝΟ-GR), ζηνλ ηφπν παξαγσγήο, ζην είδνο, ζηελ πνηθηιία,
ζηελ πνηνηηθή θαηεγνξία θαζψο θαη ζηνλ θσδηθφ παξηίδαο, κέζσ ησλ νπνίσλ είλαη
δπλαηή ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο(ζπλεκκέλν 3).
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ηεο
ΠΓΔ «Αγθηλάξα Ηξίσλ» πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ α) ηνλ
πξνκεζεπηή, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε φισλ ησλ παξηίδσλ ηνπ πξντφληνο β)
ηνλ απνδέθηε, ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχνπλ γ)
ηελ ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην α) θαη θάζε παξηίδαο
εθξνψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην β), κε ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ αξρείσλ εηζξνψλ-εθξνψλ
θαη ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ.

5.ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πποεηοιμαζία ηος εδάθοςρ ηηρ νέα θςηείαρ :Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο ηεο αγθηλάξαο γίλεηαη κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα,
αθνχ ε θαιιηέξγεηα δηαξθεί 3-4 ρξφληα, δηάζηεκα ζην νπνίν έρεη κεγάιε απφδνζε.
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γίλεηαη βαζηά άξσζε ζηα κέζα Ηνπλίνπ ζε
βάζνο 30-40 cm. Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε ηελ ειηαθή ζεξκφηεηα
(ειηναπνιχκαλζε).

Ζ κέζνδνο ηεο ειηναπνιχκαλζεο νινθιεξψλεηαη ζηα ηέιε

Ηνπιίνπ, φπνπ απνκαθξχλνληαη ηα θχιια πνιπαηζπιελίνπ θαη αθνινπζεί ειαθξχ
θξεδάξηζκα θαη ηζνπγθξάληζκα γηα ηζνπέδσζε (εηθφλα 10).
Δγκαηάζηαζη ηηρ καινούπγιαρ θςηείαρ :Ζ αγθηλάξα πνιιαπιαζηάδεηαη κε
παξαθπάδεο.

πγθεθξηκέλα,

ε

εγθαηάζηαζε

ηεο

θαηλνχξγηαο

θπηείαο

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα μεξφθπηα ηεο ππφ εγθαηάιεηςε θπηείαο, αιιά θαη θπηεηψλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ (εηθφλα 11).Ζ εμαγσγή ησλ μεξφθπησλ δηελεξγείηαη ην πξψην
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δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ θαη ελψ ηα κεηξηθά θπηά βξίζθνληαη ζε ιήζαξγν
(εηθφλα 12).
Ωζηφζν, έρεη πξνεγεζεί απφ ηνπο παξαγσγνχο ησλ Ηξίσλ επηινγή θαη επηζήκαλζε
ησλ κεηξηθψλ θπηψλ, ελψ έρνπλ αθφκε θχιια, ψζηε λα ιακβάλνληαη μεξφθπηα απφ
θπηά πγηή, εχξσζηα, απνδνηηθά θαη κε ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο
πνηθηιίαο αγθηλάξαο Πξάζηλε ηνπ Άξγνπο ή Αξγίηηθε . Οη παξαγσγνί απνθεχγνπλ
θπηά κεγάιεο ειηθίαο, ελψ πξνηηκνχλ

ηα πιαηχθπιια θπηά, ηα νπνία

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πνηθηιία. Σα θπηά κε ζηελά θαη βαζηά ζρηζκέλα θχιια
απνθαινχληαη «άγξηα» απ’ ηνπο θαιιηεξγεηέο θαη απνθεχγνληαη , δηφηη ε επηινγή ηνπο
νδεγεί ζε εθθπιηζκφ ηεο ηνπηθήο πνηθηιίαο, ελψ παξάιιεια νςηκίδνπλ ηελ
παξαγσγή. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο επηινγή ησλ θπηψλ
αγθηλάξαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ

ηνπηθή πνηθηιία. Σα λέα θπηά

δίλνπλ

θπιηλδξηθέο, κεγάιεο αλζνθεθαιέο κε ζπκπαγή εκθάληζε. Κπξίσο φκσο,

δίλνπλ

πξψηκε, πςειή παξαγσγή (εηθφλα 13).
Έηζη, ε «Αγθηλάξα Ηξίσλ» κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο ληφπηνο πιεζπζκφο, αθνχ γηα
ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο θπηεηψλ

ρξεζηκνπνηνχληαη μεξφθπηα κφλν απφ ηελ

νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, απφ ηελ απαξρή ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο
θπηεηψλ αγθηλάξαο,

ε νπνία ρξνληθά ηνπνζεηείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1940 (εηθφλα

14,15,16).
Φύηεςζη : Αθνχ πξνεγεζεί άξδεπζε, πξαγκαηνπνηείηαη ε θχηεπζε ζε απιαθηέο
κε ηα ρέξηα, ελψ ηα μεξφθπηα θαιχπηνληαη ειαθξά κε ρψκα (εηθφλα 17). Όζν δηαξθεί
ε θχηεπζε ην έδαθνο αξδεχεηαη. Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο είλαη 110-120cm κεηαμχ
ησλ γξακκψλ θαη 60 -100 cm (ε ζπλεζέζηεξε 66 cm) επί ησλ γξακκψλ. Όζν
κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θπηψλ ηφζν κεγαιχηεξε πξσηκφηεηα
πξνζδίδεη ζηελ θαιιηέξγεηα. Ζ θχηεπζε ρξνληθά πξνζδηνξίδεηαη απφ 15 Απγνχζηνπ
έσο 15 επηεκβξίνπ (εηθφλα 18).
Πποεηοιμαζία θςηείαρ ηλικίαρ 2,3 και 4 εηών : Σν ππέξγεην κέξνο ηνπ θπηνχ,
μεξαίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπγθνκηδήο ζην ηέινο ηεο άλνημε. Αξρέο Απγνχζηνπ ηα
ππέξγεηα μεξά ηκήκαηα ηνπ θπηνχ θφβνληαη,

ζπγθεληξψλνληαη κε ειθφκελεο

κεραλνθίλεηεο ηζνπγθξάλεο(παιαηφηεξα κε ηα ρέξηα ) θαη θαίγνληαη. Αθνινπζεί
άξδεπζε, κε ζηφρν ηελ αθχπληζε ησλ νθζαικψλ ηνπ ππφγεηνπ κέξνπο (εηθφλα 19).
Άπδεςζη : Ζ ρξήζε λεξνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε

πξψηκεο

παξαγσγήο. Σν πφηηζκα γίλεηαη κε ηε κέζνδν ζηάγδελ. Ζ πεξίνδνο πνηίζκαηνο
μεθηλά ηνλ Αχγνπζην θαη νινθιεξψλεηαη ηνλ επφκελν Μάην. ηε ζηάγδελ άξδεπζε νη
απνζηάζεηο ησλ ζηαιαθηψλ είλαη 60-100 cm (ε ζπλεζέζηεξε 66 cm) ζηηο ζέζεηο
θχηεπζεο, ελψ ε απφζηαζε ησλ ζσιήλσλ άξδεπζεο είλαη 110-120 cm (εηθφλα 20).
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Απαίωμα ηων παπαθςάδων : Μεηά ηε θχηεπζε θαη ζε δηάζηεκα 10-15 εκεξψλ
εκθαλίδνληαη ηα πξψηα θπηά ζε ζπζηάδα παξαθπάδσλ. Όηαλ απνθηήζνπλ
20- 30cm χςνο, αθαηξνχληαη θαη αθήλνληαη θαηά ζέζε 1-3 παξαθπάδεο, νη πην
εχξσζηεο. χκθσλα κε παξαηεξήζεηο ησλ παξαγσγψλ , ε αθαίξεζε ησλ
παξαθπάδσλ πξνθαιεί κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θεθαιίδσλ, ελψ απμάλεηαη
ν αξηζκφο ησλ πξψηκσλ θεθαιίδσλ πνπ ζπγθνκίδνληαη

(ζπλεκκέλν 4 ,εηθφλεο

21,22).
Σαπηφρξνλα κε ην αξαίσκα ησλ παξαθπάδσλ γίλεηαη μεβνηάληζκα, ζθάιηζκα θαη
παξάρσκα ησλ θπηψλ. Σν παξάρσκα βνεζά ζηε ζπζζψξεπζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ
θνληά ζην ξηδηθφ ζχζηεκα (ζπλεκκέλν 5, εηθφλα 23).
Έλεγσορ ζιζανίων : Ζ παξνπζία ησλ δηδαλίσλ ηνλ πξψην ρξφλν είλαη πνιχ κηθξή,
νπφηε θαη αθαηξνχληαη ρεηξνλαθηηθά ή κε κεραληθά κέζα. Αξγφηεξα, θαζψο
εμειίζζεηαη ε θαιιηέξγεηα ηα θπηά θαιχπηνπλ φιν ην ρψξν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή
ηνπο, νπφηε ν έιεγρνο ησλ δηδαλίσλ γίλεηαη κε κεραλνθίλεηα ριννθνπηηθά.
Λίπανζη: πλήζσο, ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη παξαγσγνί ζηε ιίπαλζε είλαη
ε εμήο: πξηλ ή κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ παξαθπάδσλ, εθαξκφδεηαη άπαμ ε βαζηθή
ιίπαλζε ζηηο ζέζεηο ησλ θπηψλ. Πξνηηκάηαη λα εθαξκφδεηαη πξηλ ην αξαίσκα, ψζηε
κε ην παξάρσκα λα ζπγθεληξψλνληαη ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία θνληά ζην ξηδηθφ
ζχζηεκα. Ζ ζχζηαζε ηνπ ιηπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θπξίσο κηθηή (άδσην
– θψζθνξνο –θάιη ). Αθνινπζνχλ 3-5 πδξνιηπάλζεηο , νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζην
αξδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ ζχζηαζε απηψλ ησλ ιηπαζκάησλ είλαη επίζεο κηθηή .
Υπήζη θςζικήρ θςηοππςθμιζηικήρ οςζίαρ : Οη επεκβάζεηο ζηα θπηά ηεο
αγθηλάξαο κε γηββεξειιίλε δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξσίκηζε ηεο παξαγσγήο
ησλ θεθαιίδσλ. Δθαξκφδνληαη πξηλ θαη ακέζσο κεηά ην αξαίσκα ησλ παξαθπάδσλ
θαη φηαλ ην θπηφ απνθηήζεη 6-8 θχιια.
Φςηοπποζηαζία :Οη θπζηθνί ερζξνί ηεο θαιιηέξγεηαο αληηκεησπίδνληαη κε ηε
ρξήζε ζπκβαηηθψλ κέζσλ,

αθνινπζψληαο πηζηά ηηο ζπληζηψκελεο απφ ηνλ

θαηαζθεπαζηή δνζνινγίεο, ελψ ε αδξνκχθσζε αληηκεησπίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα
κε ηε κέζνδν ηεο ειηναπνιχκαλζεο.
ςγκομιδή: Με ηελ θιηκαθσηή εκθάληζε ησλ θεθαιίδσλ ε ζπγθνκηδή μεθηλά απφ
ηα ηέιε Οθηψβξε θαη νινθιεξψλεηαη ην Μάην. Ζ ζπγθνκηδή αξρίδεη φηαλ ε θεθαιίδα
απνθηήζεη εκπνξεχζηκν κέγεζνο. Καιήο πνηφηεηαο ζεσξνχληαη νη ηξπθεξέο,
ζπκπαγείο θεθαιίδεο. Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά κε απνθνπή ηνπ ζηειέρνπο
ζε κήθνο πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο .Ζ ζπγθνκηδή
επαλαιακβάλεηαη κε ζπρλφηεηα 8-14 εκεξψλ, αλάινγα πάληα κε ηε θπηεία θαη ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αλ επηθξαηνχλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ην δηάζηεκα κεγαιψλεη
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(εηθφλα 24). Ζ ζηξεκκαηηθή απφδνζε είλαη 4.000-6.000 θεθαιίδεο/ ζηξέκκα. Οη
πξσηνεηείο θπηείεο δίλνπλ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα (κεγάιεο, ηξπθεξέο θεθαιίδεο). Οη
δεπηεξνεηείο (πνπιάδεο) δίλνπλ ηελ πξσηκφηεξε θαη ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή. Με ην
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε θπηεία αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία παξαγσγηθφηεηαο. Ο
ρξφλνο δσήο ηεο θπηείαο δελ μεπεξλά ηα 4 ρξφληα.
Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη θαη δηαθηλείηαη εληφο ζπζθεπαζηψλ νπνηνπδήπνηε βάξνπο
πεξηερνκέλνπ, απφ πιηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα.
6. ΓΔΜΟ
6.1 Πεπιγπαθή ηος δεζμού μεηαξύ ηηρ ποιόηηηαρ ηος πποϊόνηορ και ηηρ
οπιοθεηημένηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
6.1.1. Έδαθορ
Ο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πεδηάδεο Ηξίσλ θαη Κάληηαο δεκηνπξγήζεθε απφ
ηεθηνληθφ βχζηζκα παιαηνηέξσλ γεσινγηθψλ πεξηφδσλ πνπ θαιππηφηαλ απφ ηε
ζάιαζζα. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ιφγσ ησλ πξνζρψζεσλ ησλ ρεηκάξξσλ
Καξλεδαίτθνπ (Γηπφηακνπ) θαη Κάληηαο δεκηνπξγήζεθαλ αληίζηνηρα νη δχν πεδηάδεο
πνπ απνηέιεζαλ ηνπο θψλνπο απνζέζεσλ ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ. Σα πιηθά
απηά είλαη πξντφληα απνζάζξσζεο ησλ αζβεζηνιηζηθψλ, ζρηζηνιηζηθψλ θαη
θιπζρσδψλ πεηξσκάησλ, ηα νπνία δνκνχλ ηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ κε
έθηαζε αληίζηνηρα 200 Km2 θαη 123 Km2. ηα παξαπάλσ πεηξψκαηα, εθηφο ηνπ
αζβεζηίνπ, επηθξαηνχλ θαη άιαηα καγλεζίνπ ηα νπνία εκπινπηίδνπλ ηα εδάθε θαη ηα
ππφγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο. Ο ξφινο ηνπ καγλεζίνπ (Mg++) είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο, δηφηη εθηφο απφ ηνλ εθνδηαζκφ ησλ θπηψλ, αληαγσλίδεηαη ην λάηξην ζην
έδαθνο, κεηψλνληαο έηζη ηελ θαηαζηξνθή ηεο δνκήο ηνπ ζηηο παξαζαιάζζηεο απηέο
ιεθάλεο, φπνπ ππάξρεη πεξίζζεηα λαηξίνπ (ζπλεκκέλα 6,7).
πλνπηηθά :
-

Σα εδάθε έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηηο αιινπβηαθέο απνζέζεηο ησλ
ρεηκάξξσλ θαη αλήθνπλ ζηε κεγάιε θαηεγνξία ησλ Entisols

(εδάθε

πξνζθάησο ζρεκαηηζκέλα ζηα νπνία απνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθνί
εδαθηθνί νξίδνληεο ) (ζπλεκκέλν 8).
-

Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο είλαη πνιχ γφληκα κε βάζε πνπ θπκαίλνληαη απφ
50-150 cm γεγνλφο, πνπ επλνεί ην βαζχ ξηδηθφ ζχζηεκα ηεο αγθηλάξαο.

-

Δίλαη εδάθε κέζεο ζχζηαζεο κε παξνπζία ζηξψκαηνο ακκνράιηθνπ
εθνδηαζκέλα κε αζβέζηην θαη καγλήζην.
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-

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηξάγγηζε ηνπο, ιφγσ ηνπ ζηξψκαηνο
ακκνράιηθνπ πνπ ππάξρεη, είλαη πνιχ θαιέο παξά ην γεγνλφο φηη δελ
ππάξρεη ηδηαίηεξν ζηξαγγηζηηθφ ζχζηεκα παξά κφλν ηα θπζηθά δηαξξένληα
ξεχκαηα (ζπλεκκέλν 9).

-

Οη ηχπνη ησλ εδαθψλ πνπ επηθξαηνχλ είλαη : Ακκνπειψδε (SL) 21,2%,
Πειψδε (L) 18,9%, Ακκναξγηινπειψδε (SCL) 28%, Αξγηινπειψδε (CL)
28% θαη Αξγηιψδε (C) 5,1%. 1

1

Δπηκέιεηα: Αλδξέαο Επκήο – Γεσπφλνο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ

6.1.2.Κλίμα
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο αλήθεη ζην κεζνγεηαθφ ηχπν βηνθιίκαηνο . Υαξαθηεξίδεηαη
σο μεξνζεξκηθφ κε ήπην ρεηκψλα θαη εκίμεξν θαινθαίξη. Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
επλννχληαη απφ ηε γεηηλίαζε κε ηνλ Αξγνιηθφ θφιπν. Ζ ζαιάζζηα αχξα επεξεάδεη ηηο
αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ψζηε ην θαινθαίξη νη κέγηζηεο είλαη ρακειφηεξεο θαη ην
ρεηκψλα νη ειάρηζηεο πςειφηεξεο.
Απφ επεμεξγαζία ησλ θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ
δεδνκέλα γηα ην θιίκα ηεο πεξηνρήο:
-

Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γηα ηελ πεξηνρή αλέξρεηαη ζηνπο 18,57

ν

C

κε κέζε ειάρηζηε θαη κέζε κέγηζηε 10,17 νC θαη 28,24 Cν c αληίζηνηρα,
ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ ηελ απνπζία παγεηψλ ην ρεηκψλα.
-

Σν εηήζην χςνο βξνρήο είλαη 404,3 mm (εκίμεξνο ηχπνο θιίκαηνο) κε ην
κεγαιχηεξν χςνο λα εκθαλίδεηαη ην Γεθέκβξην (72,85 mm) θαη ην
κηθξφηεξν λα εκθαλίδεηαη ηνλ Ηνχιην (9.26 mm).

-

Ζ κέζε εηήζηα ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη 337,0 cal/cm2 , ελψ ε κέζε εηήζηα
ειηνθάλεηα είλαη 2.534 ψξεο. Ζ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε
δηάξθεηα ηεο ειηνθάλεηαο, νη νπνίεο είλαη πςειέο , είλαη παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ

ηα

πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

«Αγθηλάξαο

Ηξίσλ»

(ζπλεκκέλν 10).
6.1.3. Ανθπώπινορ παπάγονηαρ
Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δηφηη ζπκβάιιεη ζηελ
παξαγσγή πξψηκνπ, άξηζηνπ πξντφληνο θαη ζηε θήκε ηνπ ζε παλειιήλην επίπεδν.
Οη παξαγσγνί

έρνπλ άξηζηε ηερλνγλσζία, ιφγσ ηεο αδηάιεηπηεο θαιιηέξγεηαο ηεο

αγθηλάξαο ζηηο πεδηάδεο ησλ Ηξίσλ θαη ηεο Κάληηαο . Οη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ
εθαξκφδνπλ ζηεξίδνληαη ζε απηή ηε καθξνρξφληα πείξα θαη ζηελ παξάδνζε πνπ
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κεηαθέξεηαη απφ γεληά ζε γεληά. πγθεθξηκέλα, έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηερληθέο πνπ
πξνζδίδνπλ

ζηελ

«Αγθηλάξα

Ηξίσλ»

επηπιένλ

πξσίκηζε.

Αλαιπηηθά,

νη

θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πξσίκηζεο πνπ αθνινπζνχλ είλαη :
Ζ επηινγή κεηξηθψλ θπηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο θπηείαο
ην ηέινο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, νη παξαγσγνί επηιέγνπλ θαη επηζεκαίλνπλ
ηα κεηξηθά θπηά, πνπ είλαη πγηή, εχξσζηα, απνδνηηθά θαη κε ηα επηζπκεηά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο πνηθηιίαο, απφ ηα νπνία ζα πάξνπλ μεξφθπηα γηα ηε λέα
θπηεία. Πξνηηκνχλ ηα πιαηχθπιια θπηά, κηθξήο ειηθίαο , πνπ ελψ είλαη πην
εππαζή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, έρνπλ φκσο ην πιενλέθηεκα ηεο πξσηκφηεηαο
θαη ηεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο.
Ζ απφζηαζε θχηεπζεο
Οη καθξνρξφληεο παξαηεξήζεηο ησλ παξαγσγψλ έρνπλ δείμεη φηη, φζν κεγαιχηεξε
είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θπηψλ ηφζν κεγαιχηεξε πξσηκφηεηα πξνζδίδεη ζηελ
θαιιηέξγεηα. Έρνπλ θαηαιήμεη φηη νη ηδαληθφηεξεο

απνζηάζεηο θχηεπζεο, πνπ

νδεγνχλ ζηε γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ θπηνχ , εθκεηαιιεπφκελεο ζην κέγηζην ηελ
ειηνθάλεηα θαη ηνλ αεξηζκφ , είλαη 110-120 cm κεηαμχ ησλ γξακκψλ θαη 60- 100cm
( ε ζπλεζέζηεξε 66 cm) επί ησλ γξακκψλ.
Ο ρξφλνο θαη ε ρξήζε ηεο άξδεπζεο .
Οη παξαγσγνί , πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πνιχ πξψηκε παξαγσγή αξδεχνπλ
λσξίο ηνλ Αχγνπζην ,αλαγθάδνληαο ηνπο νθζαικνχο ηνπ ππνγείνπ ηκήκαηνο ηνπ
θπηνχ

λα δηαθφςνπλ ηνλ θαινθαηξηλφ ιήζαξγν θαη λα βιαζηήζνπλ. Έηζη ηελ

πξσίκηζε ηεο βιάζηεζεο αθνινπζεί ε πξσίκηζε ηεο παξαγσγήο.
Σν αξαίσκα ησλ παξαθπάδσλ
χκθσλα κε παξαηεξήζεηο ησλ παξαγσγψλ , ε αθαίξεζε ησλ παξαθπάδσλ κεηψλεη
ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ θεθαιίδσλ, αιιά απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξψηκσλ
θεθαιίδσλ πνπ ζπγθνκίδνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ θαζπζηεξήζεη ην αξαίσκα ησλ
παξαθπάδσλ, επεξεάδεηαη δπζκελψο ε πξσηκφηεηα , ην κέγεζνο θαη ε θαιή
πνηφηεηα ησλ θεθαιίδσλ. Σν πξψην αξαίσκα γίλεηαη φηαλ ην θπηφ απνθηήζεη
πεξίπνπ 20cm χςνο.
Ζ εθαξκνγή θπζηθήο θπηνξξπζκηζηηθήο νπζίαο
Οη παξαγσγνί επεκβαίλνπλ ζηα θπηά ηεο αγθηλάξαο κε ηε θπηνξξπζκηζηηθή νπζία
γηββεξειιίλε , πξηλ θαη κεηά ην αξαίσκα ησλ παξαθπάδσλ, κε ζθνπφ ηελ πξσίκηζε
ηεο παξαγσγήο .
πλνςίδνληαο , νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ»,
φπσο ε επηινγή θπηψλ, ε θνπή μεξνθχησλ , ε θχηεπζε , ην
παξαθπάδσλ ,ην

ζθάιηζκα ,ε
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ζπγθνκηδή γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά . Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ληφπηνη παξαγσγνί θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθάκελεο θαιιηέξγεηαο ηεο αγθηλάξαο είλαη παξφληεο θαη
θαζνξίδνπλ κε ηε δνπιεηά , ηε ζρνιαζηηθφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή ζπλέπεηα ηελ
παξαγσγή άξηζηνπ πξντφληνο.
6.2 Ιδιαιηεπόηηηα ηος πποϊόνηορ
Ζ «Αγθηλάξα Ηξίσλ» είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο νξηνζεηεκέλεο
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηάο ηεο.
ηηο πνηνηηθέο ηεο πξνδηαγξαθέο δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
ηεο.
Ζ «Αγθηλάξα Ηξίσλ» ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πξσηκφηεηα, ζηνηρείν ην νπνίν
ηελ θαζηζηά επξχηαηα γλσζηή. Ζ πξσίκηζε ηεο παξαγσγήο είλαη απνηέιεζκα
ησλ γεσκνξθνινγηθψλ θαη θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ.
Ζ πξψηε ζπγθνκηδή ζηα κέζα θζηλνπψξνπ ηεο επηηξέπεη ζπλεπψο λα είλαη ε κφλε
δηαζέζηκε ζηελ αγνξά, ελψ ε θνξχθσζε ηεο παξαγσγήο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο ηξνθνδνηεί ζρεδφλ κνλνπσιηαθά ηνπο θαηαλαισηέο.
Ζ «Αγθηλάξα Ηξίσλ» δηαθξίλεηαη, επίζεο γηα ηε γεπζηηθφηεηα θαη ηε γιπθχηεηά ηεο,
νξγαλνιεπηηθά

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηελ μερσξίδνπλ θαη πνπ νθείινληαη ζηε

ζχλζεζε θαη απφζεζε πδαηαλζξάθσλ, θαηά ηηο θάζεηο ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο
θαξπνθνξία ηεο, λσξίο ην θζηλφπσξν, αιιά θαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, θαζψο ε
έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη πνιχ πςειή .
Ζ πξσηκφηεηα θαη ε γιπθχηεηα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο
θαη ηε θήκε ηεο (εηθφλεο 25,29).
Ζ θήκε δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ , ζπκβάιινληαο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν
ζηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ.
Απηή ε θήκε απνδεηθλχεηαη κε θαζηεξσκέλεο, εηήζηεο γηνξηέο , εκεξίδεο,
πνιπάξηζκεο εθδειψζεηο θαη ζπλαληήζεηο, γαζηξνλνκηθνχο δηαγσληζκνχο, αλαθνξέο
ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν , ζηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα, ζε βηβιία, πεξηνδηθά
θαη εθπνκπέο καγεηξηθήο, ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά γεσξγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη
ζηα εδεζκαηνιφγηα (κελνχ) ησλ ηνπηθψλ εζηηαηνξίσλ.

6.3 Αιηιώδηρ ζσέζη πος ζςνδέει ηη γεωγπαθική πεπιοσή με ηη ζςγκεκπιμένη
ποιόηηηα, με ηη θήμη ή άλλα σαπακηηπιζηικά ηος πποϊόνηορ
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6.3.1. Πεπιγπαθή ηος δεζμού μεηαξύ ηηρ ππωιμόηηηαρ και ηηρ γλςκύηηηαρ ηος
πποϊόνηορ και ηηρ οπιοθεηημένηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Ζ «Αγθηλάξα Ηξίσλ» δηαζέηεη κεγάιε θήκε , ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πξσηκφηεηα
θαη ζηε γιπθχηεηά ηεο.
Ζ πξσηκφηεηα ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» νθείιεηαη:
ζηηο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
Ζ γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ απμάλεη ηηο ειάρηζηεο
ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα θαη επηβάιιεη ηελ επηθξάηεζε ησλ λνηίσλ αλέκσλ, δειαδή
ηεο ζαιάζζηαο αχξαο .
Δπηπιένλ, νη νξεηλνί φγθνη πνπ πεξηβάιινπλ ηηο πεδηάδεο εκπνδίδνπλ ηε κεηαθνξά
ησλ ςπρξψλ, βφξεησλ ξεπκάησλ ηνπ ρεηκψλα. Οη δχν πεδηάδεο έρνπλ λνηηνδπηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, θαη αλνίγνπλ ζε ζρήκα ηξηγψλνπ πξνο ηε ζάιαζζα (εηθφλα 8,9).
Έηζη δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο πνπ απνηξέπνπλ ηνπο παγεηνχο.
Ζ απνπζία βξνρνπηψζεσλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν
ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ζα αξρίζεη ε λέα , θαιιηεξγεηηθή πεξίνδνο ηεο αγθηλάξαο
κε ηε ρξήζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη φρη ηπραία, ιφγσ βξνρήο. Έηζη ε έλαξμε ηεο
θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ ηνπνζεηείηαη αξρέο Απγνχζηνπ θαη ζην ηέινο Οθηψβξε
δίλεηαη ε πξψηε παξαγσγή (ζπλεκκέλν 11).
πλνςίδνληαο , νη παξαπάλσ ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα γηα
ηελ πεξηνρή .Σν κηθξνθιίκα απηφ κε ηε ζεκαληηθή έιιεηςε παγεηψλ εμαζθαιίδεη
ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγθηλάξαο, επηηξέπνληαο κεγάιε
πξσηκφηεηα ζηελ παξαγσγή, ε νπνία αξρίδεη ηέινο Οθηψβξε θαη ζπλερίδεηαη κε
κέγηζηεο απνδφζεηο θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην , Φεβξνπάξην θαη Μάξηην έσο ηα κέζα
Μάηνπ (ζπλεκκέλν 12).
‘Όζνλ

αθνξά

ζηα

εδάθε

ησλ

πεδηάδσλ,

θαζψο

είλαη

βαζηά

θαη

απνζηξαγγηδφκελα, επλννχλ ην βαζχ ξηδηθφ ζχζηεκα ηεο αγθηλάξαο, πνπ πνιιέο
θνξέο μεπεξλά ηα 120 cm λα αλαπηχζζεηαη ζε ζπλζήθεο θαινχ αεξηζκνχ. ’ απηήλ
αθξηβψο ηε βαζηά αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο νθείιεη ε «Αγθηλάξα Ηξίσλ» ηελ
αληνρή ηεο ζηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξίζζεηα

καγλεζίνπ

++

(Mg ) ζην κεηξηθφ έδαθνο ησλ δχν πεδηάδσλ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο
ησλ παξαζαιάζζησλ απηψλ εδαθψλ , δηφηη αληαγσλίδεηαη ην λάηξην ζην έδαθνο,
δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο «Αγθηλάξα Ηξίσλ», αθφκε θαη ζε πεξηνρέο
κε απμεκέλε αιαηφηεηα.
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Δπίζεο, ηα γφληκα, λεαξήο ειηθίαο, πινχζηα ζε νξγαληθή νπζία εδάθε, πνπ
θαιιηεξγνχληαη εχθνια εμαζθαιίδνπλ πςειέο απνδφζεηο θαη παξάγνπλ αλψηεξεο
πνηφηεηαο πξντφλ.
ζηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο – αλζξψπηλνο παξάγνληαο
Ζ ηνπηθή πνηθηιία αγθηλάξαο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηα Ίξηα είλαη ε Πξάζηλε ηνπ
Άξγνπο ή Αξγίηηθε. Πξφθεηηαη γηα εγρψξην πιεζπζκφ, ηνπηθά πξνζαξκνζκέλν πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζπλερήο επηινγή ησλ γεσξγψλ θαη ηεο θχζεο.
ηα ήδε ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζηίζεληαη θαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ,φπσο ε απζηεξή επηινγή μεξνθχησλ γηα ηε
δηαθχιαμε ηεο ηνπηθήο πνηθηιίαο, νη ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο θχηεπζεο, ν ρξφλνο
θαη ε ρξήζε ηεο άξδεπζεο θαη ην αξαίσκα ησλ παξαθπάδσλ.
Οη ηερληθέο απηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηεο
κεγάιεο ζρνιαζηηθφηεηαο ησλ ληφπησλ παξαγσγψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε
γεληά, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ έλα πνηνηηθά άξηζην, πξψηκν

πξντφλ, πνπ

δηαηίζεηαη λσξίο ην θζηλφπσξν ζηελ αγνξά θαη κνλνπσιεί ην θαηαλαισηηθφ
ελδηαθέξνλ έσο ην ηέινο ηνπ ρεηκψλα, θαιχπηνληαο

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ

εγρψξηα θαηαλάισζε (ζπλεκκέλα 13,14).
Ζ γιπθχηεηα ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» νθείιεηαη ζηελ έληαζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο.
Σν ειηαθφ θσο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο. Όηαλ ε έληαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο είλαη κεγάιε,
θαηά ηε θσηνζχλζεζε, πξνάγεηαη ν ζρεκαηηζκφο πεξηζζνηέξσλ νπζηψλ απφ απηέο
πνπ θαηαλαιψλνληαη θαηά ηελ αλαπλνή θαη απνηακηεχνληαη πςειήο ελέξγεηαο
ζπζηαηηθά, φπσο είλαη νη πδαηάλζξαθεο (ζπλεκκέλν 29).
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» μεθηλά ην θαινθαίξη θαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη
θαξπνθνξία ηεο νινθιεξψλνληαη κέζα ζην θζηλφπσξν. Σν δηάζηεκα απηφ ε έληαζε
ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη πςειή θαη παξακέλεη πςειή αθφκε θαη ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο, φπνπ κεγηζηνπνηείηαη ε παξαγσγή (ζπλεκκέλν 28).
Δπηπιένλ ν λνηηνδπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πεδηάδσλ θαζψο θαη ε επίπεδε
θιίζε ηνπο (0-3%), ζέηεη ηα θπηά ζε πνιχ κεγάιε έθζεζε ζην ειηαθφ θσο. Απηφ έρεη
σο απνηέιεζκα ηε ζχλζεζε θαη ηελ απφζεζε πδαηαλζξάθσλ, νη νπνίνη σο
πνιπζαθραξίηεο (ζάθραξα) ηεο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε γιπθχηεηα. Δπηπιένλ
θαζνξίδνπλ ηε γεχζε ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ», θαζηζηψληαο ηελ θαηάιιειε γηα λσπή
θαηαλάισζε (εηθφλεο 42,43,44).
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Έηζη νη θιηκαηηθνί παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ κφλν ηελ πξσηκφηεηα , αιιά θαη ηελ
πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο , γηαηί παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο
θσηνζχλζεζεο.
πλνςίδνληαο ,ε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, νη ηνπηθέο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο , ε δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο , αιιά θαη ε
εκπεηξία ησλ παξαγσγψλ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξσηκφηεηα ,ζηε
γιπθχηεηα θαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» , πξνζδίδνληαο
θήκε θαη πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ.
6.3.2. Πεπιγπαθή ηος δεζμού μεηαξύ ηηρ θήμηρ ηος πποϊόνηορ και ηηρ
οπιοθεηημένηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Ζ θήκε ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» είλαη θαξπφο

επαγγεικαηηζκνχ θαη πινχζηαο

παξάδνζεο αξθεηψλ γελεψλ, ελψ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο πεξηνρήο ησλ Ηξίσλ.
Απηή ε θήκε απνδεηθλχεηαη κε θαζηεξσκέλεο γηνξηέο, πνιπάξηζκεο εθδειψζεηο
θαη ζπλαληήζεηο, αλαθνξέο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν, ζηα ξαδηνηειενπηηθά
κέζα, ζε βηβιία, πεξηνδηθά θαη εθπνκπέο καγεηξηθήο, ζε εμεηδηθεπκέλα πεξηνδηθά
γεσξγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζηα εδεζκαηνιφγηα (κελνχ) ησλ ηνπηθψλ εζηηαηνξίσλ.
ηελ πξσηκφηεηα ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ», αλαθέξεηαη ην πεξηνδηθφ Φξνπηνλέα,
ηεχρνο 169, Φεβξνπάξηνο 2013, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε πνηθηιία Πξάζηλε ηνπ
Άξγνπο ή Αξγίηηθε «.... Είλαη ε πην δηαδνκέλε πνηθηιία ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο,
θαζώο θαη ζε άιια κέξε ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ζηελ Κξήηε. Είλαη πξώηκε πνηθηιία
πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. Παξάγεη αλζνθεθαιέο από ην Ννέκβξε (ζηα Ίξηα από ηέιε
Οθηώβξε)…..» (εηθφλα 33).
ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ», γίλνληαη πνιχ ζπρλέο
αλαθνξέο ζε άξζξα ζηα κέζα ελεκέξσζεο.
πγθεθξηκέλα ε εθεκεξίδα Σα Νέα ηεο Αξγνιίδαο, ζηηο 20/05/2002, αλαθέξεη «…..
ζηηο ζξεπηηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο αλαθέξζεθε ν Χξήζηνο Οιύκπηνο ηνπ
Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ , ν νπνίνο ηόληζε όηη ην θαγώζηκν κέξνο ηεο
αλζνθεθαιήο ηεο αγθηλάξαο ησλ Ιξίσλ είλαη πινύζην ζε πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο,
βηηακίλε C, άιαηα θαη θπηηαξίλε…….» (εηθφλα 44).
Άιιε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εθεκεξίδα Πνιηηηζηηθά Αξγνιίδαο, ζηηο 17/03/2010,
«….Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο επαγγεικαηίεο κάγεηξεο από ηελ Τνπξθία, ηελ
Κύπξν, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ θνξείο πνπ είλαη κέιε ηνπ δηθηύνπ Conservatoire
international des cuisines mediterranees, θαη θπζηθά από ηελ Ειιάδα, ζα αλαδείμνπλ
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κε ηε δηθή ηνπο ηθαλόηεηα θαη εκπεηξία ηε γαζηξνλνκηθή απόιαπζε ελόο ηδηαίηεξνπ θαη
γεπζηηθνύ πξντόληνο όπσο ε αγθηλάξα Ιξίσλ…» (εηθφλα 43).
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ πεξηνρή είλαη ε γηνξηή ηεο αγθηλάξαο, πνπ
δηνξγαλψλεηαη θάζε Μάην θαη πιαηζηψλεηαη απφ ζεηξά εθδειψζεσλ,

πνπ ζηφρν

έρνπλ λα αλαδείμνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ραξαθηεξηζηηθφ, απηφ πξντφλ ηεο
αγξνηηθήο παξαγσγήο ηεο Αξγνιίδαο.
Οη ηνπηθνί, πνιηηηζηηθνί, αγξνηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη καδί κε θνξείο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηνξγαλψλνπλ γαζηξηκαξγηθέο βξαδηέο, δηαγσληζκνχο
καγεηξηθήο κε βάζε ηελ αγθηλάξα Ηξίσλ,
έθζεζε

ηνπηθψλ

πξντφλησλ,

εθζέζεηο θσηνγξαθίαο θαη δσγξαθηθήο,

πνδειαηνδξνκίεο,

εκεξίδεο

θαη

ζπλαληήζεηο

αθηεξσκέλεο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο (εηθφλα 27, 28).
πγθεθξηκέλα:
Σν Μάην ηνπ 2002 γίλεηαη ζηα Ίξηα, ε πξψηε εκεξίδα ζηελ Διιάδα
θαιιηέξγεηα

ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο

γηα ηελ

κε ζπκκεηνρή

δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα (εηθφλα 39).
Σν Ννέκβξην ηνπ 2007 επηζθέπηεηαη ηα Ίξηα ε Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο πιιφγνπ
« Ζ πφιηο ηεο αγθηλάξαο», ζχιινγνο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ νηθνλνκία ηεο
αγθηλάξαο, απφ ηε Ladispoli ηεο Ηηαιίαο . θνπφο ηεο επίζθεςεο είλαη ε δεκηνπξγία
ελφο θέληξνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ θαη ε ζχλαςε θηιίαο κεηαμχ
ησλ ρσξψλ πνπ παξάγνπλ αγθηλάξεο κε παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ .
Σν Μάην ηνπ 2010 γίλεηαη ην πξψην Γαζηξνλνκηθφ Φεζηηβάι Αγθηλάξαο, ζηα Ίξηα ,
φπνπ ζεθ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (κέιε ηνπ δηθηχνπ Conservatoire international
des cuisines mediterranees) καγεηξεχνπλ γηα ηελ «Αγθηλάξα Ηξίσλ» , ζηνρεχνληαο λα
αλαδείμνπλ κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηε
γεπζηηθφηεηα ηνπ ηνπηθνχ πξντφληνο (εηθφλα 41).
Ζ θήκε ηνπ πξντφληνο πξνθχπηεη επίζεο απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν
θαζψο θαη ηα ηειενπηηθά κέζα επηθνηλσλίαο.
Οη πνιπάξηζκεο εθδειψζεηο θαη νη ζπληαγέο καγεηξηθήο κε αγθηλάξεο Ηξίσλ
πξνβάιινληαη

ζε εθεκεξίδεο

θαη ζε έλζεηα πεξηνδηθά καγεηξηθήο, φπσο «Ο

Γαζηξνλφκνο» ηεο Κπξηαθάηηθεο Καζεκεξηλήο ζην ηεχρνο Απξηιίνπ 2009 θαη 2010
(εηθφλα 30) , ην «Gourmet» ηεο Κπξηαθάηηθεο Διεπζεξνηππίαο ζην ηεχρνο Απξηιίνπ
2010 (εηθφλα 31) , «νη Ληρνπδηέο ηνπ Κφζκνπ ηνπ Δπελδπηή» ζην ηεχρνο Ηνπλίνπ
2010 (εηθφλα 32).
πρλέο αλαθνξέο γηα ηελ πνξεία ηνπ πξντφληνο ζηηο αγνξέο , ηηο απμνκεηψζεηο ησλ
ηηκψλ ,ηηο λέεο πξννπηηθέο γίλνληαη απφ κεγάιεο θπθινθνξίαο πεξηνδηθά γεσξγηθνχ
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θαη εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο ηα

«Φξνπηνλέα»

ζην ηεχρνο Φεβξνπαξίνπ

2013 (εηθφλα 33).
Γε ιείπνπλ σζηφζν

θαη νη

εθπνκπέο

καγεηξηθήο ηδησηηθψλ θαλαιηψλ, πνπ

απνδεηθλχνπλ ηε θήκε ηνπ πξντφληνο. Καηά ηελ επίζθεςε ηεο εθπνκπήο « Μπνπθηά
θαη πγρψξην» ζηελ Αξγνιίδα ν Ζιίαο Μακαιάθεο πεγαίλεη ζηα Ίξηα θαη καγεηξεχεη
καδί κε έλαλ ληφπην θίιν ηνπ «αγθηλάξεο Ηξίσλ κε πνπξέ γιπθνπαηάηαο» .Γξάθεη
ινηπφλ ζηε ζπληαγή ηνπ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν

πσο «…Ολνκαζηέο είλαη νη

αγθηλάξεο Ιξίσλ. Αλαδεηείζηε ηεο ζηηο Λατθέο αγνξέο. Είλαη πεληαλόζηηκεο» (εηθφλα
42).
Ζ « Κνπδίλα ηεο κακάο»

κε ηνλ Δπηχρε Μπιέηζα αθηεξψλεη κηα νιφθιεξε

ηειενπηηθή εθπνκπή κε ηηο κακάδεο – αγξφηηζζεο λα καγεηξεχνπλ παξαδνζηαθά,
αιιά θαη πξσηνπνξηαθά πηάηα κε αγθηλάξεο Ηξίσλ (ζπλεκκέλν 15, εηθφλα 34 ).
Ζ «Αγθηλάξα Ηξίσλ»

είλαη επξχηαηα γλσζηή

ζηελ ηνπηθή, παξαδνζηαθή

γαζηξνλνκία, φπσο απνδεηθλχεηαη κέζα απφ πνιιέο ζπληαγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην βηβιίν ηεο Νίθεο Σζεθνχξα, ην 2013, « Αγθηλάξα, ν ζεζαπξφο ηεο γεο ησλ Ηξίσλ»
(εηθφλα 26).
Γεδνκέλνο επίζεο, είλαη ν θνηλφο βεκαηηζκφο ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ » κε ηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο (εηθφλα 35). Μεγάινο αξηζκφο εδεζκάησλ κε
βάζε ηελ αγθηλάξα, πνπ είλαη

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο,

παξαδνζηαθήο

καγεηξηθήο βξίζθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ εζηηαηνξίσλ θαη πξνζθέξνληαη ζηνπο
επηζθέπηεο, ζπκβάιινληαο ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο
(εηθφλα 36). Αιιά θαη πεξηνδηθά ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο , ζε αθηεξψκαηα γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή δελ παξαιείπνπλ λα θάλνπλ αλαθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αγθηλάξαο , ην πξντφλ πνπ ζεκαηνδνηεί ηα Ίξηα, φπσο ν « Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο»
ζην ηεχρνο Απγνχζηνπ – επηεκβξίνπ 2008.
Ζ ιατθή ζνθία εγθσκηάδεη ηε λνζηηκηά ηνπ ηνπηθνχ πξντφληνο κε ηελ παξνηκία
«Αγθηλάξα απφ ην ΄Ηξη πνπ ηξαβάεη ην πνηήξη» θαη ε γλσζηή δσγξάθνο Νηηάλα
Αλησλαθάηνπ αλαπαξηζηά ζε έλα έξγν ηεο, ην 2000, ην κφρζν ησλ εξγαηηθψλ
θαηνίθσλ θαη επηζεκαίλεη πσο «…..άθεζαλ ηηο ληνκάηεο γηα ηηο αγθηλάξεο ηηο πην
λόζηηκεο ζε όιν ην Ννκό....» . (εηθφλα 25)
Ζ ζεκαζία ηεο «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» γηα ηνλ ηφπν αληηθαηνπηξίδεηαη ζην ζήκα ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ – Σνπξηζηηθνχ πιιφγνπ Κάληηαο - Ηξίσλ , ην νπνίν είλαη κηα
αγθηλάξα (εηθφλα 37), ελψ ε επίζεκε ζθξαγίδα ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Ηξίσλ
είλαη ε ζρεκαηνπνηεκέλε θεθαιή κηαο αγθηλάξαο, πνπ κνηάδεη πνιχ ζηελ αγθηλάξα
πνπ νη ίδηνη θαιιηεξγνχλ (εηθφλα 38).
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Ηζηνξηθά ζηνηρεία
Ζ παξνπζία ηεο αγθηλάξαο ζηα αξραία θαη ξσκατθά ρξφληα κλεκνλεχεηαη απφ
ειιεληθέο θαη ιαηηληθέο πεγέο.
νβαξή ηζηνξηθή αλαθνξά γηα ηελ αγθηλάξα απνηειεί ε ξσκατθήο πεξηφδνπ πιάθα,
πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπζείν ηεο Σξίπνιεο, ζχκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηνπ ζπληνπίηε
Αξραηνιφγνπ Υξήζηνπ Πηηεξνχ. ηε ζσδφκελε απηή πιάθα πνπ ρξνλνινγείηαη απφ
ηνλ 4ν -5ν κ.Υ. αηψλα, θαηαγξάθνληαη δηάθνξα αγαζά κε ηελ ηηκή ηνπο, κεηαμχ απηψλ
θαη ε «θπλάξα», δειαδή ε ζεκεξηλή καο αγθηλάξα.
Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, επίζεο, αλαθνξά πεξηέρεη ην «Φνξνινγηθφ θαηάζηηρν ηεο
δεκνγεξνληίαο Άξγνπο ησλ εηψλ 1806-1807», πνπ αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ ηζηνξηθφ
Αζ. Θ. Φσηφπνπιν, ην 2004 ζηα Πξαθηηθά ηνπ Α΄ πλεδξίνπ Αξγεηαθψλ πνπδψλ
«Σν Άξγνο θαηά ηνλ 19ν αηψλα». ην θαηάζηηρν απηφ, φπνπ ππάξρεη πιήζνο
αλαγξαθψλ θαη «δνζνιεςηψλ» γηα ην βηιαέηη ηνπ Άξγνπο, αλαθέξεηαη ζηε ζει. 487
« Αγγηλάξεο ησλ πξνεζηψλ εηο Σξηπνιηηδάλ 4:20» , πνπ ζεκαίλεη φηη ε αγθηλάξα, πνπ
πξνθαλψο θαιιηεξγνχληαλ, απνηεινχζε είδνο «απφδνζεο» ησλ «ξαγηάδσλ» πξνο
ηηο νζσκαληθέο αξρέο θαη ηνπο πξνεζηνχο (ζπλεκκέλν 16).
Δπί ηεο δεχηεξεο Δλεηνθξαηίαο (1686- 1715), έρεη δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηε
γεσξγηθή παξαγσγή ηεο έθνξεο Αξγείηηθεο πεδηάδαο, φπνπ νη πεξηεγεηέο
αλαθέξνληαη ζηνλ Δξαζίλν θαη ηα πνιπάξηζκα πεγάδηα πνπ πνηίδνπλ

ηνπο

«ακέηξεηνπο θήπνπο» κε ηα ιαραληθά. χκθσλα κε ηηο ελεηηθέο πεγέο: «…απφ ηνπο
ιαραλφθεπνπο ηνπ Άξγνπο παξάγνληαη ιαραληθά ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα φρη
θαηψηεξε εθείλεο θάπνησλ πεξηνρψλ ηεο Ηηαιίαο».
Θεσξείηαη βέβαην, ινηπφλ φηη ε αγθηλάξα ζηελ ελεηηθή πεξίνδν απνηειεί βαζηθφ
θαιιηεξγνχκελν ιαραληθφ, ην νπνίν πξνθαλψο βξήθαλ ζηελ πεξηνρή θαη ην νπνίν
ζπλερίζηεθε θαη επί επηθξάηεηαο ησλ Οζσκαλψλ.
Αξγφηεξα, κεηά ηελ ηνπξθνθξαηία, ζεκαληηθή αλαθνξά γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αγθηλάξαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Άξγνπο θαη ηελ κεγάιε εκπνξηθή ηεο αμία σο εμαγψγηκν
πξντφλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Αίγππην θαη ηε κχξλε θάλεη ν δεκνζηνγξάθνο
Γ.Π. Παξαζθεπφπνπινο, ην 1869 ζην βηβιίν ηνπ « Σαμίδηα αλά ηελ Διιάδα». ηελ
πεξηγξαθή ηνπ, ηελ θαηαηάζζεη πξψηε αλάκεζα ζε άιινπο πινπηνθφξνπο,
πεξηδήηεηνπο πφξνπο ηνπ Άξγνπο (ζπλεκκέλν 17).
ηνηρεία γηα ηελ έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο αγθηλάξαο ζηηο επαξρίεο Άξγνπο θαη
Ναππιίαο έρνπκε απφ ηε Γεσξγηθή Απνγξαθή ηεο Διιάδαο ηνπ έηνπο 1911 θαη
1929, ελψ ε δηαδηθαζία κεηαπνίεζήο ηεο ζε θνλζέξβεο ,ζηνρεχνληαο ζηελ εζσηεξηθή
θαη εμσηεξηθή αγνξά είλαη γλσζηή απφ ην 1916 (ζπλεκκέλα 18,19,20).
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Σελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ γίλεηαη αλαθνξά ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο αγθηλάξαο
ζηα ρσξηά ηεο Αξγνιίδαο, ζηελ εξεπλεηηθή κειέηε γηα ηελ Α.Σ.Δ κε ζέκα ε « Ζ
Αξγνιηθή πεδηάο» , ην έηνο 1938.

Οη Ν.Ζ. Αλαγλσζηφπνπινο θαη Γ. Γαιιάιεο

θαηαγξάθνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αγθηλάξαο , θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη αγθηλαξνπαξαγσγνί (ζπλεκκέλν 21). Αλ εμαηξέζνπκε ηε ρξήζε
ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ,νη ηερληθέο απηέο είλαη θαη’ νπζία ίδηεο κε ηηο ησξηλέο,
γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε κεηάδνζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ απφ γεληά ζε
γεληά έσο ζήκεξα. Οη παιαηφηεξνη ζπκνχληαη φηη νη θαιχηεξα ακεηβφκελνη εξγάηεο
ήηαλ νη «δεκαηάδεο», απηνί δειαδή πνπ έδελαλ ηηο αγθηλάξεο ζε δεκάηηα.
Ζ

ζπζηεκαηηθή

θαιιηέξγεηα ηεο αγθηλάξαο ζηελ πεξηνρή ησλ Ηξίσλ θαη ηεο

Κάληηαο γίλεηαη κεηά ηνλ 2Ο παγθφζκην πφιεκν ,κεηαμχ 1946 – 1947, απφ έλαλ
θαηλνηφκν θηεκαηία ηεο πεξηνρήο ην Ν. Γεσξγφπνπινπ

(ζπλεκκέλν 22). Ζ

θαιιηέξγεηά ηεο ρξφλν κε ην ρξφλν εληαηηθνπνηείηε, παξακεξίδνληαο ηα ζηηεξά θαη ηα
θαινθαηξηλά θεπεπηηθά (ηνκάηεο, κειηηδάλεο, θηι). Δπδνθηκεί ζην ήπην, μεξνζεξκηθφ
πεξηβάιινλ θαη ζηα εχθνξα εδάθε ησλ δχν πεδηάδσλ, ησλ νπνίσλ ε γνληκφηεηα
είλαη γλσζηή απφ ηελ α’ ελεηηθή θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή (1389- 1540), θαζψο
ππάξρεη κηα δηαξθήο ακθηζβήηεζε ηεο θπξηφηεηάο ηνπο κεηαμχ Δλεηψλ θαη Σνχξθσλ
(ζπλεκκέλν 23).
Ζ θαιιηέξγεηά ηεο δίλεη

πξψηκεο,

πςειέο απνδφζεηο θαη ηθαλνπνηεηηθέο

πξνζφδνπο ζηνπο παξαγσγνχο.
Σν 1969 πηζηνπνηεηηθφ ηεο ηφηε Κνηλφηεηαο Ηξίσλ καξηπξά ηελ δξακαηηθή κείσζε
ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο βεξηθνθηάο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αγθηλάξαο, αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά φηη θαιχπηεη 8.000 ζηξέκκαηα, δειαδή ηα 8/12
ησλ δχν θάκπσλ (ζπλεκκέλν 24).
ηα επφκελα ρξφληα, ε έθηαζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο κε αγθηλάξεο
βαζκφο εμεηδίθεπζεο

θαη ν

ησλ παξαγσγψλ κεγηζηνπνηείηαη, ελψ ε νηθνλνκία θαη ε

θνηλσλία ηνπ ηφπνπ κπιέθνληαη κε επίθεληξν ην πξντφλ ηεο αγθηλάξαο (ζπλεκκέλν
25).
Σν ζεκαληηθφηεξν , φκσο ζηνηρείν πνπ ζπληειεί ζην ζηελφ δεζκφ ηνπ πξντφληνο
κε ηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ε πεξίνδνο ηεο μεξαζίαο θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα 1980-2000. Σφηε παξαηεξνχληαη

ζπζηεκαηηθά θαηλφκελα

μεξαζίαο θαη ζνβαξήο πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθνυδαηηθψλ πφξσλ

ζηελ

πεξηνρή ησλ Ηξίσλ θαη ηεο Κάληηαο (ζπλεκκέλν 26).
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο αγθηλάξαο, πνπ παξνπζηάδεη αλζεθηηθφηεηα ζηα άιαηα θαη
αλαπηχζζεηαη θαη παξάγεη ζε εδάθε θαιήο θπζηθήο ζηξάγγηζεο κε πεξίζζεηα
αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ,

φπσο απηά ησλ δχν πεδηάδσλ,
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ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο λα έρνπλ κηα πνιχ θαιή νηθνλνκηθή πξφζνδν, αθνχ
είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ε θαιιηέξγεηα άιισλ θεπεπηηθψλ θαη νπσξνθφξσλ
(ζπλεκκέλν 27).
ήκεξα, ε «Αγθηλάξα Ηξίσλ» θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαγθψλ ηεο
εγρψξηαο αγνξάο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηε θήκε ηεο (εηθφλα 45).
7. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ
Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ

πξντφληνο

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ
Πξντφλησλ (ΟΠΔΓΔΠ), πνπ θέξεη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν AGROCERT, ζε ζπλεξγαζία κε
ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Αξγνιίδαο. Ο έιεγρνο αθνξά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα

θαη ηελ

πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ΠΓΔ πξντφληνο.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο:
1. Όλνκα: ΔΛ.Γ.Ο. ΓΖΜΖΣΡΑ (πξψελ ΟΠΔΓΔΠ- AGROSERT)
Γηεχζπλζε: Κνπξηίδνπ 56-58 & Νηξβάλα
Σ.Κ. 11145 Αζήλα
Σει. : 210 -8392000
Fax: 210 -8231438
E- mail: info@elgo.gr
Website: www.elgo.gr
2. Όλνκα: Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Αξγνιίδαο
Γηεχζπλζε: Παξ. νδφο Ναππιίνπ-Ν.Κίνπ 21100, Ναχπιην
Σει.: 2752360250-301
Fax.: 2752360270
E-mail:agro@argolida.gr
8. ΔΠΙΗΜΑΝΗ
Δθαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία.

9. ΔΘΝΙΚΗ – ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
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10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΤΝΗΜΜΔΝΑ
πλεκκέλν 1: ηνηρεία ΟΠΔΚΔΠΔ «Αγθηλάξαο Ηξίσλ» έηνπο 2011 θαη 2012.
πλεκκέλν 2: Ζ Δληαία Γήισζε Δθκεηάιιεπζεο παξαγσγνχ έηνπο 2013
πλεκκέλν 3: Απηνθφιιεην θαξηειάθη εκπνξίαο πξντφληνο.
πλεκκέλν 4: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν « Δηδηθή Λαραλνθνκία» , Υξήζηνπ
Οιχκπηνπ, 1994.
πλεκκέλν 5: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν « Δηδηθή Λαραλνθνκία» , Υξήζηνπ
Οιχκπηνπ, 1994.
πλεκκέλν 6: Απφζπαζκα απφ ηε «Μειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Ηξίσλ
ΝνκνχΑξγνιίδαο»,Η.Γ.Αξγπξνθαζηξίηεο,1999.
πλεκκέλν 7: Έθζεζε Γνθηκψλ, Γ/λζε Γεσινγίαο – Τδξνγεσινγίαο, ΤπΑΑΣ
πλεκκέλν 8: Απφζπαζκα απφ ηε « Πεξηνρή κειέηεο- Παξαιία Ηξίσλ Ννκνχ
Αξγνιίδαο, Σνκέαο Δδαθνινγίαο & Γεσξγηθήο Υεκείαο ,ΓΠΑ, 2013.
πλεκκέλν 9: Απφζπαζκα απφ ηε «Μειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Ηξίσλ
ΝνκνχΑξγνιίδαο»,Η.Γ.Αξγπξνθαζηξίηεο,1999.
πλεκκέλν 10: Απφζπαζκα απφ ηε «Μειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Ηξίσλ Ννκνχ
Αξγνιίδαο»,Η.Γ.Αξγπξνθαζηξίηεο,1999
πλεκκέλν 11: Σηκνιφγην παξαγσγνχ
πλεκκέλν 12: Απφζπαζκα απφ ηε «Μειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Ηξίσλ Ννκνχ
Αξγνιίδαο»,Η.Γ.Αξγπξνθαζηξίηεο,1999
πλεκκέλν 13: Σηκνιφγην παξαγσγνχ
πλεκκέλν 14: Σηκνιφγην παξαγσγνχ
πλεκκέλν 15: Δμσηεξηθνί ζχλδεζκνη –ππεξζπλδέζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε
ζπληαγέο καγεηξηθήο
πλεκκέλν 16: Απφζπαζκα απφ ηα «Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ Αξγεηαθψλ
πνπδψλ – Σν Άξγνο θαηά ηνλ 19ν αηψλα», Αζ. Θ. Φσηφπνπινο, 2009.
πλεκκέλν 17: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «Σαμίδηα αλά ηελ Διιάδα Ναχπιηνλ –
Άξγνο», Γ.Π. Παξαζθεπφπνπινο, 1869, Δθδφζεηο Διιέβνξνο.
πλεκκέλν 18: Γεσξγηθή Απνγξαθή ηνπ έηνπο 1911, Πεινπφλλεζνο, Αζήλα
1914.
πλεκκέλν 19: Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή Απνγξαθή ηνπ έηνπο 1929,
Πεινπφλλεζνο, Αζήλα 1934.
πλεκκέλν 20: Δηθφλα απφ ην βηβιίν «Σν Δκπνξνβηνηερληθφ Παξειζφλ ηνπ
Ναππιίνπ». Γηψξγνο Αλησλίνπ, Ναχπιην 2009.
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πλεκκέλν 21: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν « Ζ Αξγνιηθή Πεδηάο», Ν.Ζ.
Αλαγλσζηφπνπινο θαη Γ. Γαιιάιεο , Αζήλα 1938.
πλεκκέλν 22: : Δθθαζάξηζηο παξαγσγνχ, 1948.
πλεκκέλν 23: Ππξγφζπηηα ζε κηθξνχο νηθηζκνχο ζηελ πεξηνρή ηεο Ναππιίαο,
Μειέηε Νίθεο Υξνλνπνχινπ – Εακελνπνχινπ.
πλεκκέλν 24: Πηζηνπνηεηηθφ Κνηλφηεηαο Ηξίσλ, Ίξηα 1969.
πλεκκέλν 25: Έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Ν. Αξγνιίδαο.
πλεκκέλν 26: Απφζπαζκα απφ ηε «Μειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Ηξίσλ Ννκνχ
Αξγνιίδαο»,Η.Γ.Αξγπξνθαζηξίηεο,1999
πλεκκέλν 27: Απφζπαζκα απφ ηε «Μειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Ηξίσλ Ννκνχ
Αξγνιίδαο»,Η.Γ.Αξγπξνθαζηξίηεο,1999
πλεκκέλν 28: Απφζπαζκα απφ ηε «Μειέηε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ Ηξίσλ Ννκνχ
Αξγνιίδαο»,Η.Γ.Αξγπξνθαζηξίηεο,1999
πλεκκέλν 29: Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «Φπζηνινγία Φπηψλ»,
ηπιηαλφο Καξάηαγιεο, ΑΠΘ
πλεκκέλν 30: Καηαζηαηηθφ ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζκνχ Ηξίσλ ( χκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000).
πλεκκέλν 31: Υάξηεο ηεο γεσγξαθηθά νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο
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