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1. Γενικά για το φυτό
Οι κυριϐτερεσ ποικιλύεσ του λιναριοϑ εύναι δϑο. Αυτϋσ που καλλιεργοϑνται για τισ
ύνεσ τουσ και λϋγονται ινοπαραγωγικϋσ (κλωςτικϋσ) και αυτϋσ που καλλιεργοϑνται
για τουσ ςπϐρουσ τουσ (ςποροπαραγωγικϋσ). Απϐ τισ τελευταύεσ βγαύνει ϋνα εύδοσ
λαδιοϑ, το λινϋλαιο.

2. Βοτανικά χαρακτηριςτικά
Σο λινϊρι εύναι φυτϐ ποώδεσ, ετόςιο,
ανοιξιϊτικησ ό φθινοπωρινόσ ςπορϊσ.
Όταν το λινϊρι καλλιεργεύται για
παραγωγό ινών ο βιολογικϐσ του
κϑκλοσ εύναι μικρϐτεροσ, ενώ ϐταν
καλλιεργεύται για παραγωγό ςπϐρου
εύναι μεγαλϑτεροσ.
Σο ριζικό του ςύςτημα εύναι
επιφανειακϐ, φτωχόσ δικτϑωςησ, που
μπορεύ να φτϊςει ςε βϊθοσ ϋωσ και 1,20
μϋτρα ςε ελαφρϊ εδϊφη.
Ο βλαςτόσ του ϋχει ϋνα κϑριο ςτϋλεχοσ, το οπούο διακλαδύζεται πϊνω απϐ την
επιφϊνεια του εδϊφουσ ςε δϑο ό τρύα ςτελϋχη, τα οπούα με τη ςειρϊ τουσ
διακλαδύζονται ςε περιςςϐτερα ςτελϋχη. Οι ινοπαραγωγικϋσ ποικιλύεσ εύναι
υψηλϐςωμεσ (1,00-1,20 μ.) με μακριϋσ ύνεσ και μικρϐ μϋγεθοσ ςπϐρων. Οι
ςποροπαραγωγικϋσ εύναι χαμηλϐςωμεσ (0,30-0,80 μ.) με κοντϋσ ύνεσ, μεγϊλουσ
ςπϐρουσ και ϋχουν περιςςϐτερεσ δευτερεϑουςεσ διακλαδώςεισ.
ε γενικϋσ γραμμϋσ οι πολλϋσ διακλαδώςεισ δεν εύναι επιθυμητϋσ ςτο λινϊρι που
καλλιεργεύται για παραγωγό ινών.
Σα φύλλα του εύναι απλϊ, χωρύσ μύςχο, γραμμικϊ-λογχοειδό.
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Η ταξιανθύα εύναι βϐτρυσ. Σα άνθη εύναι μικρϊ με 5
πϋταλα και ϋχουν χρώμα γαλϊζιο, μπλε, ϊςπρο ό
απαλϐ ροζ.
Η ϊνθηςη εύναι ακαθϐριςτη και ςυνεχύζεται ςε ϐλη τη
διϊρκεια τησ ανϊπτυξησ του φυτοϑ.

Ο καρπόσ εύναι κϊψα και περιϋχει 10 περύπου γυαλιςτερoϑσ, ωοειδεύσςπϐρουσ.
Οι ςπόροι εύναι μικρού και ϋχουν χρώμα ανοικτϐ καςτανϐ, διϊφορεσ αποχρώςεισ
του κύτρινου, καφϋ, πραςινοκύτρινο, πραςινοκαφϋ, ό ςχεδϐν μαϑρο και ϋχουν
γυαλιςτερό επιφϊνεια.

3. Εξάπλωςη-οικονομική ςημαςία
Σο λινϊρι κατϊγεται απϐ την περιοχό του Εϑξεινου Πϐντου και τισ μεςογειακϋσ
χώρεσ. Για τουσ ςπϐρουσ του καλλιεργεύται κυρύωσ ςε ΗΠΑ, Καναδϊ, Αργεντινό,
Ρωςύα, Ινδύα, Ουρουγουϊη. Για τισ ύνεσ του καλλιεργεύται ςε Ρωςύα, Πολωνύα,
Σςεχύα, λοβακύα, Βϋλγιο, Ολλανδύα, Ιςπανύα.
4. Φρήςεισ-Προΰόντα
Σο λινϊρι εύναι απϐ τα αρχαιϐτερα φυτϊ που
καλλιϋργηςε ο ϊνθρωποσ και μϊλλον το πρώτο
για παραγωγό φυτικών υφαντικών ινών.
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όμερα, ωςτϐςο, οι ςυνθόκεσ ϋχουν αλλϊξει και η καλλιϋργεια του λιναριοϑ
μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ εναλλακτικό καλλιϋργεια κυρύωσ για παραγωγό ινών που
προορύζονται για παραγωγό ειδικόσ κατηγορύασ υφαςμϊτων. Γενικϐτερα ϐμωσ το
λινϊρι μπορεύ να αξιοποιηθεύ με πολλοϑσ τρϐπουσ ϐπωσ:
Α) την ανθρώπινη κατανάλωςη: Απϐ τα αρχαύα χρϐνια το λινϊρι
χρηςιμοποιόθηκε ωσ τρϐφιμο αλλϊ και ωσ καθαρτικϐ. Σα τελευταύα χρϐνια ςτισ
ΗΠΑ κυκλοφοροϑν 200 διαφορετικϊ προώϐντα που περιϋχουν λινϊρι ό ςυςτατικϊ
λιναριοϑ. Ο ςπϐροσ του εύναι πλοϑςιοσ ςε δϑο πολυακϐρεςτα λιπαρϊ οξϋα το αλινολενικϐ οξϑ (ω-3) και το λινελαώκϐ οξϑ (ω-6).
Β) Ωσ εδώδιμο έλαιο: Χρηςιμοποιεύται ϊμεςα ωσ εδώδιμο ϋλαιο ςε μικρϋσ
ποςϐτητεσ, λϐγω του ϐτι περιϋχει μεγϊλη ποςϐτητα απϐ πολυακϐρεςτα λιπαρϊ
οξϋα, οξειδώνεται πολϑ εϑκολα και δεν μπορεύ να διατηρηθεύ πολϑ. Εξαιρετικϊ
ωφϋλιμο, παρϊλληλα, θεωρεύται και το εδώδιμο λινϋλαιο, το οπούο ϋχει πολλϋσ
ευεργετικϋσ ιδιϐτητεσ και βοηθϊ ςτην καταπολϋμηςη τησ κακόσ χοληςτερύνησ, γι'
αυτϐ και διατύθεται ςε ϐλα τα καταςτόματα υγιεινόσ διατροφόσ.
Γ) Για παραγωγή ινών: Απϐ τα αρχαύα χρϐνια το λινϊρι χρηςιμοποιεύται για την
παραγωγό των ινών. Σα νεϐτερα χρϐνια αποτελεύ επύςησ ϋνα βαςικϐ φυτϐ για τον
εφοδιαςμϐ τησ κλωςτοϒφαντουργύασ με πρώτη ϑλη. Οι ύνεσ του παρϊγονται με
επεξεργαςύα των ςτελεχών των φυτών με παραμονό τουσ ςτο νερϐ για 10-12
ημϋρεσ. τη ςυνϋχεια αποξηραύνονται και με ειδικϋσ μηχανϋσ γύνεται ο
αποχωριςμϐσ των ινών απϐ τουσ βλαςτοϑσ. Οι ύνεσ αποτελοϑν το 10-20% των
βλαςτών. Σα νεϐτερα χρϐνια αναπτϑχθηκαν νϋεσ μϋθοδοι για τον αποχωριςμϐ των
ινών με τη χρόςη των κατϊλληλων ενζϑμων. Οι ύνεσ του λιναριοϑ διακρύνονται ςε
κοντϋσ και μακριϋσ. Η μακριϊ ύνα χρηςιμοποιεύται για την καταςκευό υψηλόσ
αξύασ προώϐντων,δηλαδό για τα λινϊ υφϊςματα ενώ η κοντό χρηςιμοποιεύται για
την καταςκευό προώϐντων μικρϐτερησ αξύασ, ϐπωσ καλϑμματα, ςτρώματα,
τϊπητεσ κ.λπ.
Δ) Ωσ ζωοτροφή: Χρηςιμοποιοϑνται οι ςπϐροι ολϐκληροι ό τα ςυμπληρώματα
λαδιοϑ ό η πύτα απϐ το λινϊρι ωσ ζωοτροφϋσ απϐ τα μηρυκαςτικϊ αλλϊ και απϐ
τα κατοικύδια ζώα (ςκυλιϊ, γϊτεσ).Επύςησ χρηςιμοποιεύται ωσ ζωοτροφό το ϋλαιο
αναμεμειγμϋνο με διϊφορα ϊλευρα ςιτηρών και δύνεται ςαν πρϐςθετο του
ςιτηρεςύου επειδό εύναι πλοϑςιο ςε ιχνοςτοιχεύα.
Ε) Για βιομηχανική χρήςη: Σα ϋλαια του λιναριοϑ μετϊ απϐ μύα διαδικαςύα που
ονομϊζεται «ξόρανςη» χρηςιμοποιοϑνται ςτην παραγωγό βερνικιών, λαδϐπανων,
μελανιών για εκτυπωτϋσ κ.λπ. Σο ϋλαιο του λιναριοϑ χρηςιμοποιεύται ωσ πρϐςθετο
ςε χρώματα ζωγραφικόσ. Επύςησ χρηςιμοποιεύται για το λουςτρϊριςμα επύπλων
δύνοντϊσ τουσ ςτιλπνό και λαμπερό επιφϊνεια. Σο λινϋλαιο χρηςιμοποιεύται ςτην
παραγωγό υλικών για κϊλυψη των δαπϋδων.
Οι ύνεσ του χρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ για παραςκευό νημϊτων και ςπϊγκων.
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Η βιομϊζα του φυτοϑ (ϊχυρο) χρηςιμοποιεύται για την παραςκευό χαρτιοϑ
περιτυλύγματοσ τςιγϊρων, χαρτιοϑ για παπϑρουσ, για χαρτονομύςματα και ϊλλων
χαρτιών «υψηλόσ»ποιϐτητασ.

Σο λινϋλαιο που εξϊγεται απϐ τον ςπϐρο χρηςιμοποιεύται κυρύωσ ωσ βιομηχανικό
πρώτη ϑλη (για παραςκευό χρωμϊτων, βερνικιών, ςαπουνιών, τυπογραφικόσ
μελϊνησ, παυςιπϐνων φαρμϊκων κτλ.).
Η πύτα που απομϋνει μετϊ την εξαγωγό του ελαύου χρηςιμοποιεύται για ζωοτροφό.
5. Καλλιεργητική Σεχνική
5.1 Απαιτήςεισ ςε κλίμα-έδαφοσ

Ξηραςύα και υψηλϋσ θερμοκραςύεσ (πϊνω απϐ 32οC) μειώνουν την απϐδοςη, το
μϋγεθοσ των ινών, την περιεκτικϐτητα και την ποιϐτητα του ελαύου. Η καλλιϋργεια
για παραγωγό ινών ευνοεύται ςτισ βϐρειεσ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ, ϐπου ϋχουν ϊνοιξη
υγρό και δροςερό. Πϊντωσ, ςε περιοχϋσ τησ χώρασ μασ με όπιουσ χειμώνεσ μπορεύ
να καλλιεργηθεύ και ωσ φθινοπωρινϐ.

Σα εδϊφη ςτα οπούα αναπτϑςςεται εύναι τα βαριϊ πηλώδη ϋωσ μϋςησ ςυςτϊςεωσ
που ςυγκρατοϑν υγραςύα. Επειδό δεν ϋχει πολϑ ανεπτυγμϋνο ριζικϐ ςϑςτημα, δεν
αναπτϑςςεται καλϊ ςε αμμώδη εδϊφη που δεν ςυγκρατοϑν αρκετό υγραςύα.
Χαρακτηριςτικϐ του φυτοϑ εύναι ϐτι ανϋχεται την αυξημϋνη αλατϐτητα του
εδϊφουσ. Γενικϊ αναπτϑςςεται καλϊ ςε εδϊφη που ϋχουν καλό ςτρϊγγιςη με pΗ
γϑρω απϐ 6. Επύςησ πρϋπει να αποφεϑγονται οι ζιζανιοβριθεύσ αγρού επειδό το
λινϊρι εύναι φυτϐ ζιζανιϐφοβο.
5.2 Πολλαπλαςιαςμόσ

Ο ιδανικϐσ τρϐποσ πολλαπλαςιαςμοϑ του φυτοϑ εύναι με ςπϐρο.
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5.3 Προετοιμαςία του εδάφουσ

Πριν απϐ τη ςπορϊ γύνεται ϋνα ϐργωμα ςε βϊθοσ 25-30 εκατοςτϊ και ϋνα
φρεζϊριςμα ώςτε να γύνει το ϋδαφοσ κατϊλληλο για να δεχθεύ τη ςπορϊ.
Η ςπορϊ γύνεται ϐταν η θερμοκραςύα του εδϊφουσ εύναι μεγαλϑτερη των 8ο C,
πρακτικϊ δηλαδό περύπου ςτα τϋλη Απριλύου με αρχϋσ ΜαϏου. Η ποςϐτητα του
ςπϐρου που χρηςιμοποιεύται εύναι 3-4 κιλϊ το ςτρϋμμα, το δε βϊθοσ τησ ςπορϊσ
εύναι 2-3,5 εκατοςτϊ.
5.4 Λίπανςη

υνιςτϊται η ύδια ανϐργανη λύπανςη ϐπωσ ςτα χειμωνιϊτικα ςιτηρϊ.
5.5 Άρδευςη

Με φθινοπωρινό ςπορϊ, το λινϊρι δεν χρειϊζεται ϊρδευςη.Όμωσ αυτό μπορεύ να
απαιτηθεύ ςτισ ανοιξιϊτικεσ ςπορϋσ ανϊλογα με τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ κϊθε
χρονιϊσ.
5.6 Ζιζανιοκτονία

Σο λινϊρι δεν ανταγωνύζεται με επιτυχύα τα ζιζϊνια. Σα ζιζϊνια δημιουργοϑν ςτο
λινϊρι μεγαλϑτερο πρϐβλημα απϐ ϐτι ςτα χειμωνιϊτικα ςιτηρϊ. Η καταπολϋμηςη
των ζιζανύων γύνεται με την καλό προετοιμαςύα του εδϊφουσ, με την αμειψιςπορϊ
και με τη χρηςιμοπούηςη μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτϐνων.
5.7 Εχθροί-Αςθένειεσ

Σο λινϊρι προςβϊλλεται απϐ διϊφορεσ αςθϋνειεσ εδϊφουσ. Οι κυριϐτεροι εχθρού
του εύναι η οροβϊγχη, η κουςκοϑτα και οι ςκώληκεσ εδϊφουσ. Οι κυριϐτερεσ
αςθϋνειεσ εύναι οι αδρομυκώςεισ, η ςκωρύαςη και η ανθρϊκωςη. Οι περιςςϐτερεσ
απϐ τισ νεϐτερεσ ποικιλύεσ που κυκλοφοροϑν ςτο εμπϐριο εύναι ανθεκτικϋσ ςτη
φουζαρύωςη και τη ςκωρύαςη, ενώ ςε μερικϋσ ποικιλύεσ υπϊρχει πρϐβλημα απϐ τη
ριζοκτϐνια.
5.8 Αμειψιςπορά

Σο λινϊρι θεωρεύται φυτϐ που εξαντλεύ το ϋδαφοσ. Εξ’ αιτύασ τησ ευπϊθειϊσ του ςε
διϊφορεσ αςθϋνειεσ δεν ςυνιςτϊται να επανϋρχεται ςτο ύδιο χωρϊφι πριν περϊςουν
τϋςςερα ϋωσ πϋντε χρϐνια. το ςϑςτημα τησ αμειψιςπορϊσ καλϑτερα να
εντϊςςεται μετϊ απϐ ϋνα φυτϐ (αραβϐςιτοσ, βαμβϊκι κτλ.), αλλϊ καλϑτερα μετϊ
απϐ ψυχανθϋσ (ςϐγια, αραχύδα, φαςϐλια κτλ.).

6. υγκομιδή
Η ςυγκομιδό του λιναριοϑ γύνεται ϐταν πϋςουν τα φϑλλα του ϋναν περύπου μόνα
μετϊ την εμφϊνιςη των ανθϋων του. Ο χρϐνοσ τησ ςυγκομιδόσ εξαρτϊται απϐ τισ
καιρικϋσ ςυνθόκεσ αλλϊ και απϐ την τελικό χρόςη του προώϐντοσ.
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ε γενικϋσ γραμμϋσ οι πρώιμεσ καλλιϋργειεσ προορύζονται για παραγωγό ινών.
την περύπτωςη αυτό η ςυγκομιδό γύνεται ςε περιϐδουσ που οι ςπϐροι εύναι
ανώριμοι, ώςτε να μεγιςτοποιηθεύ η παραγωγό των ινών.
Οι ϐψιμεσ καλλιϋργειεσ αφοροϑν την παραγωγό ςπϐρων αλλϊ και ινών.
Σο λινϊρι ςυγκομύζεται με θεριςμϐ ϐταν ωριμϊςουν το 75% των καψών που
αποκτοϑν ϋνα χαρακτηριςτικϐ καφϋ χρώμα και ςτη ςυνϋχεια με μύα αλωνιςτικό
μηχανό λαμβϊνεται ο ςπϐροσ, αφοϑ ϋχει μειωθεύ η υγραςύα ό γύνεται
θεριζοαλωνιςμϐσ εφϐςον η υγραςύα των ςπϐρων ϋχει πϋςει αρκετϊ.

7. Αποθήκευςη.
Οι ςπϐροι (καρπϐσ) αποθηκεϑονται με χαμηλϊ ποςοςτϊ υγραςύασ. Για μικρόσ
διϊρκειασ αποθόκευςη η υγραςύα του ςπϐρου θα πρϋπει να κυμαύνεται γϑρω ςτο
10%, ενώ για μακροχρϐνια αποθόκευςη η υγραςύα θα πρϋπει να εύναι κϊτω απϐ
8%. Οι ςπϐροι ςπορϊσ αποθηκευμϋνοι ξηρού διατηροϑν τη βλαςτικό τουσ
ικανϐτητα για 5 ϋωσ 10 χρϐνια.
Σα ςτελϋχη του λιναριοϑ ςε δεμϊτια (ό μπϊλεσ), αποθηκεϑονται ςτο ϑπαιθρο ό ςε
ςτεγαςμϋνουσ χώρουσ και ςε ςυνθόκεσ ξηρϋσ (υγραςύα μικρϐτερη απϐ 15%) για να
αποφευχθεύ η ϋναρξη τησ ςόψησ των ινών.

8. Απόδοςη τησ καλλιέργειασ.
Οι ςϑγχρονεσ ποικιλύεσ λιναριοϑ αποδύδουν πϊνω απϐ 700 κιλϊ/ςτρ. ςε βϊροσ
ςτελεχών[ϊχυρο]. Η απϐδοςη ςε ύνεσ κυμαύνεται απϐ 130-200 κιλϊ/ςτρ ενώ ςε 7080 κιλϊ/ςτρ ανϋρχεται το βϊροσ του ςυγκομιζομϋνου ςπϐρου.
9. Ενωςιακό κανονιςτικό πλαίςιο.
α) ϑμφωνα με τουσ κανονιςμοϑσ τησ νϋασ ΚΑΠ, το λινϊρι παραμϋνει ςτισ Κοινϋσ
Οργανώςεισ Αγορϊσ [καν (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου περύ των ΚΟΑ των γεωργικών προώϐντων].
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β) Ειδικϐτερα ωσ προσ τισ ϊμεςεσ ενιςχϑςεισ τησ Κοινόσ Γεωργικόσ Πολιτικόσ που
θα χορηγοϑνται απϐ 1/1/2015 βϊςει του καν 1307/2013 του Ε.Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου, η καλλιϋργεια του λιναριοϑ μπορεύ να τϑχει αποςυνδεδεμϋνησ
ενύςχυςησ μϋςω τησ χορόγηςησ δικαιωμϊτων.
γ) Όςον αφορϊ τα διαρθρωτικϊ προγρϊμματα του λεγϐμενου Β πυλώνα τησ ΚΑΠ
δηλαδό του καν 1305/2013 του Ε.Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, οι
εκμεταλλεϑςεισ με λινϊρι μποροϑν να ενταχθοϑν ςτα ύδια μϋτρα που αφοροϑν τισ
υπϐλοιπεσ αροτραύεσ καλλιϋργειεσ.
10. τοιχεία παραγωγήσ ςτην Ευρωπαΰκή Ένωςη
Σο λινϊρι καλλιεργεύται ςε αρκετϋσ χώρεσ τησ Ε.Ε., οι κυριϐτερεσ των οπούων
παρουςιϊζονται ςτον παρακϊτω πύνακα. Η ςυνολικϊ καλλιεργοϑμενη ϋκταςη
ανϋρχεται τα τελευταύα χρϐνια ςε περύπου 80.000 ha. ενώ ςε λειτουργύα
βρύςκονται και αρκετϋσ δεκϊδεσ μεταποιητικϋσ βιομηχανύεσ.
τη χώρα μασ η καλλιϋργεια του λιναριοϑ ϋχει πρακτικϊ πϊψει να υφύςταται εδώ
και αρκετϋσ δεκαετύεσ.

ΠΙΝΑΚΑΣ : Κύριες χώρες παραγωγής λιναριού ζηην ΕΕ
Εκηάζεις και παραγωγή για ηην εμπορική περίοδο 2011/2012
Βέλγιο
Έκηαζη (ha)

Γαλλία

Ολλανδία

Πολωνία

Ηνωμένο
Βαζίλειο

11.555

60.898

2.075

328

3.363

8.700

48.600

1.063

137

0

4.650

36.500

1.399

267

2.242

0,75

0,80

0,50

0,42

0,40

0,60

1,37

0,81

Παραγωγή ζε ίνες
(ηόννοι):


Μακριές ίνες



Κονηές ίνες

Απόδοζη ζε ίνες
(ηόννοι/ha)


Μακριές ίνες



Κονηές ίνες

Πηγή: European Commission, CIRCA Statistics
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11. Βιβλιογραφία - Internet links
-

χϋδιο καλλιϋργειασ κλωςτικόσ κϊνναβησ και κλωςτικοϑ λιναριοϑ ςτην
Ελλϊδα, Εθνικϐ Ίδρυμα Αγροτικόσ Έρευνασ και Γεωπονικϐ Παν/μιο Αθηνών,
Αθόνα, Μϊρτιοσ 2000.

-

M. Αθαναςοποϑλου, «Επύδραςη τησ χλωρόσ λύπανςησ και του ςυςτόματοσ
κατεργαςύασ ςτην ανϊπτυξη και την απϐδοςη του λιναριοϑ», Γ.Π.Α., πτυχιακό
μελϋτη, Αθόνα 2010.
http://dspace.aua.gr/xmlui/bitstream/handle/10329/165/%CE%91%CE%B8%CE%B1%C
E%BD%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF
%85%20%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1.pdf?sequence=1

-

Αν. Παντελιϊ «Επύδραςη τησ εδαφοκατεργαςύασ ςτη ζιζανιοκτονύα του
λιναριοϑ», Γ.Π.Α., μεταπτυχιακό μελϋτη, Αθόνα 2011.
http://dspace.aua.gr/xmlui/bitstream/handle/10329/2763/Pantelia_A.pdf?sequence=1

-

http://wikipedia.org

-

https://circabc.europa.eu/

-

Όλεσ οι φωτογραφύεσ προϋρχονται απϐ το διαδύκτυο.
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