ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ
Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε - Xira Sika Taxiarchi

2.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

2.1. Η Ππώηη ύλη
Τν πξντόλ “Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε” απνηειείηαη από μεξά ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ζπθόδεληξα ηεο πνηθηιίαο “Σκπξλέηθε” πνπ θαιιηεξγνύληαη απνθιεηζηηθά κέζα
ζηε γεσγξαθηθή δώλε πνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβώο από ηηο θνηλόηεηεο Ταμηάξρε, Νένο
Πύξγνο, Αγ. Γεώξγηνο, Ωξενί, Ιζηηαία, Κακάξηα, Καζηαληώηηζζα. Τα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε
έρνπλ ππνθίηξηλν ρξώκα, επράξηζηε νζκή θαη γιπθηά γεύζε.
Φαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο Σκπξλέηθεο :
Πνηθηιία Σκπξλέηθε ή κνλόθνξε: Ο θαξπόο ηεο έρεη κεγάιν κέγεζνο θαη ζθα ηξηθό ζρήκα κε κηθξό ιαηκό, ελώ ν θινηόο ηεο είλαη πξαζηλνθίηξηλνο. Η ζάξθα
είλαη θερξηκπαξί εσο θόθθηλε θαη πνιύ γιπθηά. Όιεο νη κνξ θέο ηεο δίλνπλ άξηζηεο πνηόηεηαο λσπά ή μεξά ζύθα. Δίλαη δέλδξν κέηξηα δσεξό, αξθεηά παξαγσγηθό,
θπιινβόιν πνπ ην ύςνο ηνπ θζάλεη ζπλήζσο ηα 2-5 κέηξα, ελώ ε δηάξθεηα δσήο ηνπ
είλαη πεξίπνπ 50-60 ρξόληα. Έρεη γαιαθηώδε ρπκό πνπ ηξέρεη από θάζε ηνκή ή πιεγή
πνπ δεκηνπξγείηαη ζην δέλδξν. Καιιηεξγείηαη ζε ζεξκέο θαη δξνζεξέο παξαζαιάζζηεο
πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, αιιά θπξίσο απαληάηαη ζηελ Δύβνηα θαη ζηε Μεζζελία.
Πνιιαπιαζηάδεηαη κε κνζρεύκαηα ή παξαθπάδεο (θνινξίδηα) ην ρεηκώλα ή αξρέο ηεο
άλνημεο ηα νπνία αθνύ θπηεπηνύλ ζε θπηώξηα γηα έλα ρξόλν ζηε ζπλέρεηα κεηαθπηεύνληαη ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε. Πξνζβάιιεηαη ζπάληα από αζζέλεηεο, ζεκαληηθόηεξεο αζζέλεηεο δε είλαη ε ελδόζεςε (ζάπηζκα) θαη ην μύληζκα.

2.2. Υαπακηηπιζηικά ηυν Ξηπών ύκυν Σαξιάπση
Τα “Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε” είλαη θπζηθώο απνμεξακέλα ζύθα πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ζπθόδεληξα ηεο πνηθηιίαο Σκπξλέηθε θαη έρνπλ ππνθίηξηλν ρξώκα, επράξηζηε
νζκή θαη γιπθηά γεύζε.
Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε όπσο πξνθύπηνπλ από ηηο
ζπλερείο εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δηαπηζηεπκέλα εγαζηήξηα
(Παξάξηεκα Α) πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ:

ΥΡΩΜΑ

Υπνθίηξηλν, νκνηόκνξθν

ΑΡΩΜΑ

Δπράξηζην, γιπθό

ΓΔΤΗ

Γιπθηά, πινύζηα

ΔΜΦΑΝΙΗ

Τα μεξά ζύθα έρνπλ ιεπηό θινηό θαη ζάξθα
κειηηώδνπο
πθήο,
κεγάιν
κέγεζνο
(45-55
ηεκάρηα/θηιό)

Θπεπηικά ζςζηαηικά ανά 100 γπ:

Πξσηετλεο:

min 3,0gr

Σάθραξα:

min 55gr

Σαθραξόδε:

min 0,60 γξ

Γηαηηεηηθέο ίλεο:

3,0 - 5,0γξ

Υγξαζία:

max. 19%

3. ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Τα ζπθόδεληξα πνπ θαιιηεξγνύληαη βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά κέζα ζηε γεσγξαθηθή δώλε πνπ θαζνξίδεηαη επαθξηβώο από ηηο θνηλόηεηεο Ταμηάξρε, Νένο Πύξγνο, Αγ. Γεώξγηνο,
Ωξενί, Ιζηηαία, Κακάξηα θαη Καζηαληώηηζζα ζηε βόξεηα Δύβνηα. Η πεξηνρή ζηελ νπνία
θαιιηεξγνύληαη ηα ζύθα Ταμηάξρε πεξηθιείεηαη από ηα βνπλά ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο από
ηηο ηξεηο πιεπξέο θαη από ηε ζάιαζζα από ηελ ηέηαξηε, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα
μερσξηζηό κηθξνθιίκα ζηελ πεξηνρή.
Η πεξηνρή παξαγσγήο νξηνζεηείηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε.

Η γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία παξάγνληαη ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε

Η επξύηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Δύβνηαο ζηελ νπνία θαίλεηαη θαη ε νξηνζεηεκέλε
γεσγξαθηθή δώλε ζηελ νπνία παξάγνληαη ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε
4. ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ
Οη παξαγσγνί ηεο πξώηεο ύιεο (ζύθα) είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζην Μεηξών ηνπ
Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε (Παξάξηεκα Γ) πνπ ηεξείηαη ζηελ Γηεύζπλζε
Γεσξγίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Δύβνηαο.
Η ηρλειαζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο εμαζθαιίδεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
Οη παξαγσγνί ζύθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ησλ Ξεξώλ
Σύθσλ Ταμηάξρε ηεξνύλ αξρείν, όπνπ θαηαγξάθνπλ ηνλ θσδηθό αξηζκό ηνπ
αγξνηεκαρίνπ από ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα ζύθα θαη ηελ πνζόηεηα ησλ Ξεξώλ
ζύθσλ πνπ παξαδίδεηαη ζην ηππνπνηεηήξην ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε
θαη ζηα ππόινηπα ηππνπνηεηήξηα ηεο πεξηνρήο. Δπηπξόζζεηα, έλα κεγάιν κέξνο ησλ
παξαγσγώλ εθαξκόδνπλ ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηελ θαιιηέξγεηα
ησλ ζύθσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ πξντόληνο θαη θαηαγξάθνληαο
όιεο ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ δέρνληαη νη ζπθηέο.
Τν ζπζθεπαζηήξην ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε θαη ηα ππόινηπα
ζπζθεπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζύθσλ ηεξνύλ αξρείν κε ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ παξαγσγνύ, ηνπο θσδηθνύο ησλ αγξνηεκαρίσλ πξνέιεπζεο ησλ
ζύθσλ θαη ηελ πνζόηεηα θαη πνηόηεηα ησλ ζύθσλ πνπ πξαδίδνληαη. Κάζε παξηίδα
Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε ηαπηνπνηείηαη πιήξσο.
Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπο, γίλεηαη πιήξεο αλάιπζε ησλ Ξεξώλ ζύθσλ ζε
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην γηα ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο
λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο.

Καηά ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο ηεξείηαη αξρείν κε ηελ εκ/λία ζπζθεπαζίαο, ηελ
πνζόηεηα, ηελ πνηνηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, ηνλ ηύπν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη
ηνπο παξαγσγνύο ζηνπο νπνίνπο αλήθαλ ηα ζύθα πνπ ζπζθεπάζηεθαλ. Κάζε παξηίδα
ζπζθεπαζκέλνπ πξντόληνο ηαπηνπνηείηαη κε ηνλ Αξηζκό Παξηίδαο (Lot Number) ν
νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη θαηαρσξείηαη ζην αξρείν.
Τν ζπζθεπαζηήξην ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε θαη ηα ππόινηπα
ζπζθεπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο ηεξνύλ πιήξε αξρεία εθξνώλ, δειαδή ηελ εκεξνκελία,
ηνλ πξννξηζκό, ηα ζηνηρεία ηνπ απνδέθηε, ηελ πνζόηεηα θαη ηνπο Αξηζκνύο Παξηίδαο
ησλ μεξώλ ζύθσλ πνπ ζπζθεπάδνπλ.
Η ηήξεζε ησλ αξρείσλ από παξαγσγνύο θαη κεηαπνηεηέο επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκό ηεο
πξνέιεπζεο θαη ηνπ πξννξηζκνύ ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
πνζνηήησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ηεζεί ζε θπθινθνξία.
5. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
5.1. Καλλιέπγεια ηυν ζςκόδενηπυν
Σηηο ζπθηέο από ηηο νπνίεο παξάγνληαη ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε εθαξκόδνληαη αλειιεηπώο
όιεο νη παξαδνζηαθέο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ησλ ζπθνθαιιηεξγεηώλ ηεο πεξηνρήο.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο πνπ εθαξκόδνληαη είλαη νη εμήο:

 Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο γηα ηα δελδξύιιηα ηεο ζπθηάο είλαη ζπλήζσο έμη σο δέθα
κέηξα, ζε ηεηξάγσλα.

 Οη θύξηεο αξόζεηο είλαη δύν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο:
- ηνλ Οθηώβξην - Ννέκβξην κε ζθνπό λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα λα
απνξξνθήζεη θαη λα ζπγθξαηήζεη ην λεξό ησλ ρεηκεξηλώλ βξνρώλ, ώζηε λα
ελζσκαησζνύλ ηα νξγαληθά ή ηα ζύλζεηα αλόξγαλα ιηπάζκαηα

-

ην Φεβξνπάξην κε ζθνπό λα ζπάζεη ε θξνύζηα, λα θαηαζηξαθνύλ ηα δηδάληα θαη
παξάιιεια λα κπνξέζεη ην έδαθνο λα ζπγθξαηήζεη ηηο εαξηλέο θαη ηηο ζεξηλέο
βξνρέο. Τνπο κήλεο Μάην θαη Ινύλην γίλνληαη 1 - 2 θξεδαξίζκαηα θαη πξηλ ηε
ζπγθνκηδή γίλεηαη ηζνπέδσζε ηνπ εδάθνπο ησλ ζπθεώλσλ πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζεί ε ζπγθνκηδή.

 Η θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο γίλεηαη επηθαλεηαθά κε θαιιηεξγεηέο. Σπλεζίδεηαη ε
ρξήζε θαηαζηξνθέα ν νπνίνο ελζσκαηώλεη ηελ ππάξρνπζα ρισξίδα αιιά θαη ηα
θιαδηά ηα νπνία έρνπλ πξνθύςεη από ην θιάδεκα ησλ ζπθηώλ. Η πξαθηηθή απηή
παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ εκπινπηηζκνύ ηνπ εδάθνπο κε νξγαληθά ζπζηαηηθά.

 Οη ζπθηέο ζηελ πεξηνρή γύξσ από ηνλ Ταμηάξρε δηακνξθώλνληαη ζε θππεινεηδέο
ζρήκα θαη γεληθά εθαξκόδεηαη κόλν έλαο θιαδνθάζαξνο ηνπο κήλεο ΓεθέκβξηνΙαλνπάξην κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ δέληξσλ, ηελ αλάπηπμε λέαο
βιάζηεζεο, ηελ έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνύ κέξνπο ηεο θόκεο ζε άθζνλν θσο θαη
επαξθή αεξηζκό θαη ηελ αθαίξεζε μεξώλ θαη ζπκπιεθόκελσλ θιαδσλ ηεο θόκεο
ησλ ζπθόδεληξσλ. Δπίζεο, θάζε ηξία κε ηέζζεξα ρξόληα αθαηξνύληαη θάπνηα

κεγάια θιαδηά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζην επηζπκεηό κέγεζνο ε θόκε ησλ
δέληξσλ.

 Η ιίπαλζε γίλεηαη κε νξγαληθά θαη αλόξγαλα, θπξίσο, ιηπάζκαηα, ζπλήζσο
αδσηνύρα, ηα νπνία δηαζθνξπίδνληαη θάησ από ηελ θόκε ηνπ δέληξνπ ζηα κέζα ηεο
πεξηόδνπ ησλ βξνρώλ .

 Η άξδεπζε ησλ ζπθεώλσλ εμαζθαιίδεηαη κε ζύζηεκα ζηάγδελ ε δηθηύσζε ηνπ
νπνίνπ γίλεηαη κε ζσιελώζεηο ζε ύςνο 1-1,5 κέηξσλ. Τν πόηηζκα γίλεηαη
επηθαλεηαθά από ηνπο εθηνμεπηήξεο νη νπνίνη ζηέιλνπλ ην λεξό πξνο όιεο ηηο
θαηεπζύλζεηο, ζαλ νκπξέια, γύξσ από ηε ξίδα ηνπ δέλδξνπ.

 Οη ζπθηέο ζηελ πεξηνρή ηεο Ιζηηαίαο δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό
ερζξό θαη ζαλ απνηέιεζκα δε γίλνληαη ζρεδόλ θαζόινπ ςεθαζκνί κε
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα παξά κόλν ε ρξήζε ραιθνύ αλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο
είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε παζνγόλσλ.
5.2. ςλλογή ηυν ζύκυν
Η ζπιινγή ησλ ζύθσλ γίλεηαη κε ην ρέξη ζε εκεξήζηα βάζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο
ηα ώξηκα ή ππεξώξηκα ζύθα έρνπλ πέζεη πάλσ ζε δίρηπα ηα νπνία βξίζ θνληαη 70
cm πάλσ από ην έδαθνο (Δηθ.1).
Η ζπγθνκηδή, δηαινγή θαη παξαιαβή ησλ ζύθσλ δηέπνληαη από νδεγίεο θαη
θαλνληζκνύο ηνπο νπνίνπο εθδίδεη ν Σπλεηαηξηζκόο.

Δηθ.1: Γίρηπα ζπιινγήο ζύθσλ ζε ζπθεώλα ηεο πεξηνρήο
5.3. Γιαλογή - Λεύκανζη - Ξήπανζη ηυν ζύκυν

Η πξώηε δηαινγή ζύθσλ γίλεηαη από ηνπο ζπθνπαξαγσγνύο ακέζσο κεηά ηε
ζπγθνκηδή ηνπο. Γηα εκπνξία ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα επκεγέζε ζύθα (45 -55
ηεκ./θηιό), ελώ ηα αθαηάιιεια γηα εκπνξία ζύθα (απόζπθα) απνκαθξύλνληαη.
Αθνινπζεί ε ιεύθαλζε ησλ ζύθσλ πνπ γίλεηαη ζε εηδηθνύο θιίβαλνπο κε ην
θάςηκν άλζνπο ζείνπ. Τα ζύθα ηνπνζεηνύληαη ζε μύιηλα ηειάξα ζε κία ζηξώζε
κέρξη πιεξώζεσο ηνπ όγθνπ ησλ θιηβάλσλ. Γηα ηε ιεύθαλζε ρξεζηκνπνηνύληαη
400-800 gr. ζείνπ (SO2) θαη ε όιε δηαδηθαζία δηαξθεί από 1 -2 ώξεο αλάινγα
κε ην βάξνο ησλ ζύθσλ θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ ζείνπ. Ακέζσο κεηά ηε ιεύθαλζε
ησλ ζύθσλ αθνινπζεί ε μήξαλζε ηνπο ζε εηδηθέο «ιηάζηξεο» (Δηθ.2) όπνπ
παξακέλνπλ από 9 κέρξη 12 εκέξεο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η
νξηζηηθή δηαινγή ησλ ζύθσλ κεηά ηελ μήξαλζε ζε Α’ ε Β’ πνηνηηθή θαηεγνξία γίλεηαη ζε
εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε κε θξηηήξηα ην κέγεζνο,
ηελ σξηκόηεηα, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπθόκειν, ηπρόλ κεραληθέο ή εληνκνινγηθέο
βιάβεο ηνπ θινηνύ, επξσηηάζεηο θ.ιπ. Σηε ζπλέρεηα ηα απνμεξακέλα ζύθα
ηνπνζεηεκέλα ζε πιαζηηθά θηβώηηα πξνσζνύληαη γηα απεληόκσζε ζε εηδηθό ρώξν,
ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Μόλν απεληνκσκέλα
ζύθα δηαηίζεληαη ζηα ζπζθεπαζηήξηα γηα κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε.

Δηθ.2: Οη ιηάζηξεο ζηηο νπνίεο μεξαίλνληαη ηα ζύθα
5.4 Μεηαποίηζη - Σςποποίηζη
Η κεηαπνίεζε θαη ε ηππνπνίεζε γίλνληαη ζε εηδηθά ζπζθεπαζηήξηα - ηππνπνηεηήξηα,
εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ αξκνδίσλ θξαηηθώλ αξρώλ ζύκθσλα κε όινπο
ηνπο πξνβιεπόκελνπο Δζληθνύο θαη Κνηλνηηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ. Τα
μεξά ζύθα εκβαπηίδνληαη ζε εηδηθά πιπληήξηα λεξνύ 60°C - 70°C γηα 1-3 ιεπηά. Καηά
ηελ πιύζε απνκαθξύλνληαη από ηελ επηθάλεηα ησλ ζύθσλ δηάθνξα μέλα ζώκαηα θαη
εθπιύλνληαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηα ππνιείκκαηα ζείνπ από ηε ιεύθαλζε. Μεηά
ην πιύζηκν ησλ μεξώλ ζύθσλ αθνινπζεί ην ζηξάγγηζκα. Τα ζύθα ηνπνζεηεκέλα ζε
πιαζηηθά θηβώηηα, ζηνηβάδνληαη αλά 20-30 θηβώηηα θαη ηνπνζεηνύληαη καδί ζε λάπινλ
πεξηέθηεο πνπ θιείλνπλ αεξνζηεγώο γηα 2-3 εκέξεο κέρξη λα ζηξαγγίζνπλ.

5.5 ςζκεςαζία
Η ζπζθεπαζία ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε γίλεηαη θπξίσο ζην ζπζθεπαζηήξην ηνπ
Αγξνηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Ταμηάξρε θαη ζε κεξηθά άιια ζπζθεπαζηήξηα ηεο πεξηνρήο ηα
νπνία είλαη θαη απηά εγθεθξηκέλα από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη εθαξκόδνπλ ηηο
λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.
Αθνινπζεί ε ζπζθεπαζία ησλ ζύθσλ ζε δηάθνξεο απνδεθηέο από ην εκπόξην
ζπζθεπαζίεο. Δλδεηθηηθά νη κηθξνζπζθεπαζίεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο παθέηα ησλ
250g., 500g., 1000g., ελώ νη κεγάιεο ζπζθεπαζίεο γίλνληαη ζε ραξηνθηβώηηα ησλ 5 θαη
10 θηιώλ.
Η δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία γίλεηαη κέζα ζε ραξηνθηβώηηα ησλ 5 θαη 10 θηιώλ. Μεηά
ηε δεπηεξνγελή ζπζθεπαζία γίλεηαη μαλά απεληόκσζε ησλ ζύθσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξμνπλ πξνζβνιέο από έληνκα θαη ππνβαζκηζηεί ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ.
Η ζπζθεπαζία ζα γίλεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο πνπ
αλαθέξζεθε παξαπάλσ (Δλόηεηα 3) πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε πξνζηαζία ηνπ
νλόκαηνο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα θαη ε απζεληηθόηεηα ηνπ πξντόληνο.
Απηό γίλεηαη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο:

 Η κεηαθνξά ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε ζε ζπζθεπαζηήξηα εθηόο ησλ νξίσλ ηεο
νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο εγθπκνλεί θηλδύλνπο αιινίσζεο ησλ πνηνηηθώλ
θαη νξγαλνιεπηηθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ ιόγσ δύζθνια ειεγρόκελσλ ζπλζεθώλ
κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο.
 Η ηδηαηηεξόηεηα θαη ε απζεληηθόηεηα ηνπ πξντόληνο δηαθπιάζζεηαη κε ηελ
παξακνλή ηνπ εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο δώλεο όπνπ ε δηαδξνκή από ηε ζπγθνκηδή
ηεο πξώηεο ύιεο κέρξη ην ηειηθό ζπζθεπαζκέλν πξντόλ είλαη πνιύ κηθξή, άξα ε
ηρλειαζηκόηεηα είλαη επθνιόηεξν λα δηαθπιαρηεί.
 Ο θίλδπλνο ηεο παξαπνίεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πξντόληνο θαη απώιεηαο ηεο
απζεληηθόηεηάο ηνπ είλαη δύζθνιν λα ειεγρζεί εθηόο ησλ νξίσλ ηεο νξηνζεηεκέλεο
γεσγξαθηθήο δώλεο.
 Τα μεξά ζύθα Ταμηάξρε είλαη ιεπηόθινπδα θαη γηα απηό ην ιόγν γίλεηαη πάληα
ππνρξεσηηθά δηπιή απεληόκσζε, κία κεηά ηελ μήξαλζε ησλ ζύθσλ πξηλ
ζπζθεπαζηνύλ θαη κία θνξά κεηά ηελ ηειηθή ηνπο ζπζθεπαζία, πξνθεηκέλνπ λα κελ
ππάξρνπλ πξνζβνιέο από έληνκα, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ “Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε”. Αλ επηηξαπεί ε ζπζθεπαζία ησλ “Ξεξώλ
Σύθσλ Ταμηάξρε” θαη εθηόο δώλεο ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα κε γίλεηαη θαζόινπ
ή λα κε γίλεηαη ζσζηά ε δεύηεξε απεληόκσζε, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεύζεε ε
πνηόηεηα θαη ε θήκε ησλ πξντόλησλ

6.ΓΔΜΟ
Α. Ιδιαιηεπόηηηα ηηρ γευγπαθικήρ πεπιοσήρ
Η πεξηνρή ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο είλαη νκαιή θαη ινθώδεο κε ρακειά βνπλά (Ληράδα,
Τειέζξην, Ξεξό όξνο). Σην Βόξεην ηκήκα ηνπ λνκνύ ηεο Δύβνηαο ππάξρνπλ πεηξώκαηα

ηνπ Παιαηνδσηθνπ, Μεζνδσηθνύ θαη Καηλνδσηθνύ αηώλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ππξηγελή,
κεηακνξθσκέλα, νθηόιηζνη, αζβεζηόιηζνη, κάξγεο, θξνθαινπαγή, θιπ. Τα εδάθε πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ απνζάζξσζε ησλ αλσηέξσ πεηξσκάησλ είλαη δηαθόξνπ πθήο θαη
ζύζηαζεο, πνπ εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ πξνέιεπζε θαη ην είδνο ηνπ πεηξώκαηνο. Η
δνκή ησλ εδαθώλ, ην είδνο ηεο βιάζηεζεο, ην κηθξό κήθνο ησλ ξεκκάησλ, είλαη
παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ αλαζηαιηηθά ζηελ δεκηνπξγία ρεηκαξξηθώλ θαηλνκέλσλ.
Σηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα 3 ην έδαθνο
είλαη ακκναξγηιινπειώδεο, κέηξηα αιθαιηθό, κε κεγάιε πνζόηεηα νιηθνύ αζβεζηίνπ,
θαη κε πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία από ρακήιή σο ειαθξά ρακειή. Τα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεθκεξηώλνληαη από ηα απνηειέζκαηα πιήζνπο εδαθνινγηθώλ
αλαιύζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη ζηελ πεξηνρή ζε δηαπηζηεπκέλα
εξγαζηήξηα γεσξγηθώλ θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ (Παξάξηεκα Β). Τα ζπγθεθξηκέλα
εδάθε απνηεινύλ ην θαηαιιειόηεξν ππόβαζξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δέληξσλ ηεο
ζπθηάο θαη ηελ παξαγσγή ζύθσλ κε ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Η κέζε εηεζία ζεξκνθξαζία ζην Βόξεην ηκήκα ηνπ Ννκνύ Δύβνηαο είλαη πεξίπνπ 18 oC,
ελώ ε απόιπηε ειαρίζηε ζεξκνθξαζία αέξνο εθηηκάηαη όηη κπνξεί λα θαηέιζεη κέρξη 10oC θαη ε απόιπηε κεγίζηε λα αλέιζεη πεξίπνπ κέρξη ηνπο +45oC. To κέζν εηήζην ύςνο
βξνρήο ζηελ Ιζηηαία είλαη 813.5 mm, ελώ ζηε Φαιθίδα είλαη 474 mm, ζηελ Κύκε
1102,4 mm θαη ζηελ Κάξπζην 544,9 mm. Οη παγεηνί είλαη ζπρλνί ζηελ Βόξεηα Δύβνηα,
ελώ ε κέζε εηεζία ζρεηηθή πγξαζία ζηελ πεξηνρή ηεο Ιζηηαίαο θπκαίλεηαη ζην 66%. Οη
άλεκνη είλαη θπξίσο Βόξεηνη - Βνξεηναλαηνιηθνί κεγάιεο ζπρλόηεηαο θαη έληαζεο.

Β. Ιδιαιηεπόηηηα ηος πποφόνηορ
Η ηδηαηηεξόηεηα ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε νθείιεηαη ζηελ απνμήξαλζε ησλ ζύθσλ
κε θπζηθό ηξόπν ζηνλ ήιην, ζηελ ηδηαίηεξε γιπθηά γεύζε ηεο ζάξθαο θαη ζην κέγεζνο
θαη ηελ πθή ησλ θαξπσλ. Απηνί νη παξάγνληεο δεκηνπξγνύλ έλα πξντόλ κε ηδηαίηεξα
θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Τα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε έρνπλ έλα
νκνηόκνξθν ππνθίηξηλν ρξώκα, ιεπηό θινηό θαη ζάξθα ζρεηηθά καιαθή, κειηηώδνπο
πθήο, κε επράξηζηε νζκή θαη γιπθηά γεύζε. Τν κέγεζνο ησλ Ξεξώλ ζύθσλ είλαη κεγάιν
θαη αλέξρεηαη ζηα 45-55 ηεκάρηα αλά θηιό.
Τα Ξεξά ζύθα Ταμηάξρε έρνπλ ρξόλν δσήο 12 κήλεο ιόγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο
ηνπ θαξπνύ ζε ζάθραξα, ελώ δηαηεξoύλ ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά γηα
κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα.
Τν κεγάιν κέγεζνο ησλ μεξώλ ζύθσλ Ταμηάξρε νθείιεηαη θαη ζηελ ηδηαίηεξε δηαδηθαζία
ηεο επηθνλίαζεο ηεο ζπθηάο (Πνληίθεο Κ., Δηδηθή Γελδξνθνκία β' ηόκνο, ζει. 413), ε
νπνία ζηελ πεξηνρή γίλεηαη σο εμήο:
Σε θάζε δέληξν ζπθηάο ην παξαγσγόο ηνπνζεηεί ζε έλα πιαζηηθό δηρηάθη 5-7 εξηλενύο
(αλνημηάηηθνη θαξπνί ηεο αξξελνζπθηάο). Μέζα ζηνπο εξηλενύο ππάξρνπλ ελήιηθα ζειπθά
άηνκα ηνπ εληόκνπ ςήλαο (Blastophaga psenes L.), ηα νπνία θεύγνπλ από ηνπο
εξηλενύο θαη κπαίλνπλ ζηα ζειπθά ζύθα από ηνλ νθζαικό ηνπ ζύθνπ (νζηηόιε). Με απηό
ηνλ ηξόπν κεηαθέξνπλ ηε γύξε από ηα αξζεληθά δέληξα ζηα ζειπθά άλζε. Οη παξαγσγνί
καδεύνπλ ηα αξζεληθά ζύθα (εξηλενύο) αξγά ην απόγεπκα θαη ηνπο ηνπνζεηνύλ ζην
ζπθεώλα ην βξάδπ ή λσξίο ην πξσί πξνηνύ βγεη ν ήιηνο, γηαηί νη ςήλεο είλαη δξαζηήξηνη
θπξίσο ην πξσί θαη ηόηε γίλεηαη ε βέιηηζηε επηθνλίαζε ησλ ζύθσλ.

Οη ζπθεώλεο εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη
ζηηο πιαγηέο ησλ ρακειώλ βνπλώλ ηεο πεξηνρήο όπνπ πλένπλ ζπρλνί θαη δπλαηνί άλεκνη.
Δμαηηίαο απηνύ ηνπ γεγνλόηνο θαη ηνπ θππειινεηδνύο ζρήκαηνο κόξθσζεο πνπ
ζρνιαζηηθά δίλνπλ νη παξαγσγνί ζηηο ζπθηέο, ν αεξηζκόο ησλ δέληξσλ είλαη πνιύ θαιόο
θαη παξεκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε κπθήησλ θαη ε πηήζε ησλ εληόκσλ-ερζξώλ ηεο ζπθηάο,
κε απνηέιεζκα ηα ζύθα λα έρνπλ ιεπηή θινύδα θαη άξηζηε εκθάληζε.
Ο θιαδνθάζαξνο πνπ εθαξκόδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο ζπθηέο από ηνπο παξαγσγνύο
ζπληειεί ζηελ παξαγσγή ζύθσλ κεγάινπ κεγέζνπο, ιόγσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ
δέληξσλ.
Η κεγάιε ειηνθάλεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξνρή ζε ζπλδηαζκό κε ηελ εγθαηάζηαζε
ησλ ζπθεώλσλ ζε πιαγηέο θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζε άπιεην θσο, νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία
κεγάισλ πνζνηήησλ ζαθράξσλ ζηα ζύθα. Τν πνζνζηό ησλ ζαθράξσλ ζηα ζύθα είλαη ην
κέγηζην δπλαηό, δεδνκέλνπ όηη νη παξαγσγνί αθήλνπλ ηα ζύθα λα σξηκάζνπλ πιήξσο
θαη λα πέζνπλ κόλα ηνπο ζηα δίρηπα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάησ από ηα δέληξα. Απηόο
ν κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο δίλεη ζηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε ηελ ηδηαίηεξε γιπθηά γεύζε ηνπο
γηα ηελ νπνία θεκίδνληαη.
Η θπζηθή μήξαλζε ησλ ζύθσλ ζηνλ ήιην, κέζνδνο πνπ εθαξκόδεηαη εδώ θαη πνιιά
ρξόληα από ηνπο ζπθνπαξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο, νδεγεί ζηε ζηαδηαθή απώιεηα ηεο
πγξαζίαο θαη εκπνδίδεη ηελ απώιεηα ησλ επάηζζεησλ ζηε ζέξκαλζε πηεηηθώλ ελώζεσλ
πνπ δίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ζηα ζύθα. Σε απηό ην γεγνλόο νθείιεηαη ην
ηδηαίηεξ άξσκα πνπ έρνπλ ηα “Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε”.
Η κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε αζβέζηην ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο
δώλεο έρεη απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ζεκαληηθά ηα ειηνεγθαύκαηα θαη ην ζθάζηκν ηεο
νζηηόιεο ζηα ζύθα ( Effect of calcium based fertilization on dried fig (Ficus carica L. cv.
Sarılop) yield and quality: Mehmet Eşref İrget, Uygun Aksoy, Bülent Okur, Ali Rıza
Ongun and Mahmut Tepecik), κε απνηέιεζκα ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε πνπ παξάγνληαη
απνθιεηζηηθά ζε ηέηνηα εδάθε λα είλαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο.
Τέινο, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο ζηνπο ζπθεώλεο πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ιόθνπο
επλνεί ηελ θαιή απνζηάγγηζε, ζπκβάιινληαο ζηελ πςειή πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ
ζύθσλ.
Γ.

Αιηιώδηρ ζσέζη πος ζςνδέει ηη γευγπαθική πεπιοσή με ηη ζςγκεκπιμένη
ποιόηηηα και ηη θήμη

Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο νθείινληαη :
1. Σηε μερσξηζηή πνηθηιία ηεο ζπθηάο Σκπξλέηθε, ε νπνία ζηελ Βόξεηα Δύβνηα θαιιηεξγείηαη
ζρεδόλ απνθιεηζηηθά θαη είλαη κηα από ηηο από ηηο πην αλαγλσξίζηκεο πνηθηιίεο δηεζλώο.
2. Σην ζπλδπαζκό ησλ θιηκαηηθώλ θαη εδαθηθώλ ζπλζεθώλ ησλ ζπθεώλσλ ηεο Βόξεηαο
Δύβνηαο νη νπνίνη έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ επηθξάηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ληόπηαο πνηθηιίαο ηεο
ζπθηάο θαη ηεο ζηαζεξήο απόδνζήο ηεο.
Η ρεκηθή ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο, θαζώο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απνηεινύλ
ζεκαληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ ζύθσλ θαη θαη’ επέθηαζελ θαη
γηα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε.

3. Σηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο πνπ εμαζθαιίδνπλ κεγάιε ειηνθάλεηα,
ηδηαίηεξα ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, ηελ επνρή πνπ σξηκάδνπλ ηα ζύθα (Παξάξηεκα Δ)
θαη ζεξκνθξαζίεο ρσξίο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηδηαίηεξα
θαηά ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο ησλ ζύθσλ όηαλ γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθώλ.
4. Σηελ ηδηαίηεξε κέζνδν επηθνλίαζεο ησλ ζύθσλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξηλεώλ
(αξζεληθά ζύθα) ηα νπνία πεξηέρνπλ ην έληνκν - επηθνληαζηή ζηηο ζπιεθέο ζπθηέο.
5. Σηηο παξαδνζηαθέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνπλ νη παξαγσγνί θαη ζηε
ζπζηεκαηηθή άξδεπζε ησλ ζπθεώλσλ πνπ πξνιακβάλεη ηελ θαηαπόλεζε ησλ ζπθόδελδξσλ
από ηελ έιιεηςε πγξαζίαο θαηά ηα θξίζηκα ζηάδηα ηνπ παξαγσγηθνύ ηνπο θύθινπ θαη
ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ ζπθηώλ αιιά θαη ζηε παξαγσγή ζύθσλ κεγάινπ
ηειηθνύ κεγέζνπο.
6. Σην γεγνλόο όηη ηα ζύθα αθήλνληαη λα σξηκάζνπλ πιήξσο πάλσ ζηα δέληξα θαη
πέθηνπλ κόλα ηνπο πάλσ ζηα δίρηπα ζπιινγήο, απνθηώληαο έηζη ηε κέγηζηε δπλαηή
πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα.
7. Σηε κέζνδν ζπιινγήο ηνπ ζύθσλ (απνθιεηζηηθά κε ην ρέξη, κε ζθνπό ηνλ άκεζν νπηηθό
έιεγρν θαη ηε δηαινγή ηνπ). Η κέζνδνο ζπιινγήο εμαζθαιίδεη ηελ άξηζηε θπζηθή
θαηάζηαζε ησλ ζύθσλ θαη ηα πξνθπιάζζεη από ηξαπκαηηζκνύο, ώζηε ην ηειηθό πξντόλ λα
έρεη ηελ απαηηνύκελε πνηόηεηα.
8. Σηε θπζηθή απνμήξαλζε ησλ ζύθσλ ζηνλ ήιην, ζε εηδηθέο “ιηάζηξεο”, πνπ επηηξέπεη ζηα
ζύθα λα δηαηεξνύλ ηελ ηδηαίηεξε γεύζε θαη ην άξσκά ηνπο.
Ο ζπλδπαζκόο ησλ παξαγόλησλ παξαγσγήο εθθξάδεηαη θαιύηεξα ζηελ σο άλσ πεξηνρή
πξνζθέξνληαο ζην πξντόλ ηα πεξηώλπκα ραξαθηεξηζηηθά γεύζεο ησλ Ξεξώλ Σύθσλ
Ταμηάξρε θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά έληνλα γιπθά αξώκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνζδώζεη
ζην πξντόλ ηελ εμαηξεηηθή θήκε ηνπ.
Δπηπξόζζεηα, εθηόο από ηελ επίδξαζε ησλ εγγελώλ θπζηθώλ παξαγόλησλ, εμίζνπ
ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ παξαγσγώλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. Η
ζπκβνιή απηή πεγάδεη από ηελ καθξόρξνλε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ζπθηάο, ηελ εθαξκνγή ηδηαίηεξσλ θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ πνπ εθαξκόδνπλ γηα ηα
επηηύρνπλ ηελ θαηάιιειε πνηόηεηα θαζώο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελόο
ηδηαίηεξνπ πξντόληνο ην νπνίν επηζπκνύλ λα δηαθπιάμνπλ.

Γ. Ιζηοπικά ζηοισεία
Σηελ Διιάδα ε ζπθηά ήξζε από ηελ Καξία, ε ηέρλε ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο δε,
θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ πνηεηή Αξρίινρν, γύξσ ζην 700 π.ρ. Οη θαξπνί
ηεο ζπθηάο ήηαλ από ηα ζεκαληηθόηεξα είδε δηαηξνθήο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαη ηα
ζύθα θαηείραλ πεξίνπηε ζέζε ζην ηξαπέδη ησλ εύπνξσλ νηθνγελεηώλ.
Σηε Βόξεηα Δύβνηα ηα ζύθα θαιιηεξγνύληαλ ζπνξαδηθά εδώ θαη εθαηνληάδεο ρξόληα,
αιιά ε κεγάιε ώζεζε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζύθσλ δόζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε
ηελ έιεπζε ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ από ην Μνπξζαιή ηεο Ισλίαο ην 1926. Οη

Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο έθεξαλ καδί ηνπο όρη κόλν ηελ ηέρλε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο
ζπθηάο αιιά θαη ηελ εμαηξεηηθή πνηθηιία Σκπξλέηθε, ε νπνία πξνζαξκόζηεθε άξηζηα ζηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο γύξσ από ηνλ Ταμηάξρε Δπβνίαο. Γξήγνξα ε
θαιιηέξγεηα εμαπιώζεθε ζε κία ζεκαληηθή έθηαζε γύξσ από ην ρσξηό ηνπ Ταμηάξρε θαη
ηα Ξεξά Σύθα Ταμηάξρε άξρηζαλ λα γίλνληαη επξύηεξα γλσζηά ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο
γιπθηάο γεύζεο ηνπο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο.
Σήκεξα κηα πνιύ κεγάιε έθηαζε από ζπθηέο πεξηβάιιεη ην ρσξηό ηνπ
Ταμηάξρε απνδίδνληαο έλα εμαηξεηηθό πξντόλ πνπ έρεη θάλεη γλσζηό
παλειιήληα ην ρσξηό. Τα ηειεπηαία ρξόληα θαη ηα μεξά ζύθα πνπ παξάγνληαη
ζπγθαηαιιέγνληαη αλάκεζα ζηα θαιύηεξα ηνπ θόζκνπ, έρνληαο απνθηήζεη
εμαηξεηηθή θήκε. Η θήκε ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε δηαδόζεθε επξέσο ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό ράξε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο ζε
ζπλδηαζκό κε ηηο λέεο δηαηξνθηθέο ηάζεηο νη νπνίεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηα
παξαδνζηαθά πξντόληα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Δπηπξόζζεηα, ε έληνλε
εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Α.Σ. Ταμηάξρε είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή
ηνπ πξντόληνο ζε αξθεηέο αγνξέο ηεο Δπξώπεο θαη ζηελ Ακεξηθή
Σήκεξα, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπθηάο ζηελ πεξηνρή ηεο Ιζηηαίαο έρεη ηάζεηο πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο κε ηε θύηεπζε λέσλ ζπθεώλσλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ γεξαζκέλσλ
ζπθόδελδξσλ. Η πνηθηιία ηεο Σκπξλέηθεο επηθξαηεί θαη ζηηο λέεο θπηεύζεηο σο κηα
πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθή ηεο πεξηνρήο πνπ νη ζπθνπαξαγσγνί δελ έρνπλ ιόγν λα κελ
δηαηεξήζνπλ εθ’ όζνλ ηα πξντόληα πνπ παξάγνληαη από απηήλ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζαθώο αλαγλσξίζηκα θαη κε κεγάιε απνδνρή ηόζν ζηελ
Διιάδα όζν θαη ζην εμσεξηθό.
Η θήκε ησλ Ξεξώλ Σύθσλ Ταμηάξρε μεπεξλά ηα όξηα ηεο Δύβνηαο θαη σο απνηέιεζκα
ηεο κεγάιεο δήηεζεο ν Αγξνηηθόο Σπλεηαηξηζκόο Ταμηάξρε δελ κπνξεί λα θαιύςεη όιεο
ηηο παξαγγειίεο πνπ δέρεηαη. Κάζε θαινθαίξη, αλακέλεηαη κε αλππνκνλεζία ε εκθάληζε
ηεο λέαο ζνδεηάο ελώ ην λέν πξντόλ ζπλνδεύεηαη από αλαθνξέο ζηνλ ηύπν θαη
εθδειώζεηο παξνπζίαζεο ηεο λέαο ζνδεηάο.
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