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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
1. Ονομαζία: «Φάβα ανηοπίνηρ» «Fava Santorinis»
2. Πεπιγπαθή
Απνμεξακέλεο, απνθινησκέλεο θαη ζξπκκαηηζκέλεο θνηπιεδφλεο ηνπ θπηνχ Lathyrus clymenum L.
ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ςπραλζψλ (νηθ. Fabaceae). πγθεθξηκέλα, ε «Φάβα αληνξίλεο» απνηειείηαη απφ ηεκάρηα
θνηπιεδφλσλ ησλ ζπεξκάησλ ρξψκαηνο ππνθίηξηλνπ, ζρήκαηνο πεπιαηπζκέλνπ δηζθνεηδνχο κε δηάκεηξν
πεξίπνπ 2 mm θαη κέγηζηε πγξαζία 13%. Ζ ζχζηαζή ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ
πξσηετλψλ, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζην 20% θαη απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηάλζξαθεο, ε νπνία ππεξβαίλεη
ην 50%.
Ζ ζχζηαζε θαη ηα ηδηαίηεξα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά (αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζην εδάθην 6.b.ii),
πξνζδίδνπλ ζηε «Φάβα αληνξίλεο» ζπληεξεζηκφηεηα (ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ αθπδάησζεο θαη
απνιχκαλζεο ησλ ζπεξκάησλ) θαη επθνιία ζην καγείξεκα (απαηηεί κηθξφηεξν ρξφλν βξαζκνχ). Αληίζηνηρα,
πξνζδίδνπλ ζηε καγεηξεκέλε Φάβα αληνξίλεο νξηζκέλα ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
(παξνπζηάδνληαη εθηελψο ζην εδάθην 6.b.iii), κε ζεκαληηθφηεξα ηελ αθξψδε πθή θαη ηελ ππφγιπθε γεχζε,
δηαθνξνπνηψληαο ηελ απφ ηηο ππφινηπεο καγεηξεκέλεο θάβεο (απφ θνπθηά ή ιαζνχξηα) νη νπνίεο έρνπλ
ππφπηθξε γεχζε.
3. Γεωγπαθική Πεπιοσή
Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ παξάγεηαη ε «Φάβα αληνξίλεο» εληνπίδεηαη ζηα λεζηά Θήξα, Θεξαζία,
Παιαηά θαη Νέα Κακέλε, Άζπξν (Αζπξνλήζη), Υξηζηηαλή θαη Αζθαληά ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ, ηεο Pεξηθέξεηαο
Ννηίνπ Αηγαίνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (πλεκκέλν 1).
Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηψλ απηψλ είλαη ην εθαηζηεηνγελέο ηνπο έδαθνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πνιχ ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα, ην θιίκα ησλ λήζσλ απηψλ -πνπ παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθφηεξα ζην εδάθην 6.a.1- ραξαθηεξίδεηαη σο μεξνζεξκηθφ, κε πςειή ειηνθάλεηα, ηζρπξνχο βφξεηνπο
αλέκνπο (κειηέκηα) θαη ζρεηηθή πγξαζία ε νπνία έρεη κέζε ηηκή εηεζίσο 71.
4. Απόδειξη Πποέλεςζηρ
Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» μεθηλά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ «αξαθά», ηνπ
θπηηθνχ είδνπο (Lathyrus clemenum L.) πνπ θαιιηεξγείηαη ζην ζχκπιεγκα ησλ λήζσλ ηεο αληνξίλεο. Απηή,
πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ εδάθνπο, ηεο ζπνξάο θαη ηεο ζπγθνκηδήο. Αθνινχζσο
πξαγκαηνπνηείηαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζπγθνκηζζέληνο θαξπνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη σο βαζηθά ζηάδηα ην
αιψληζκα, ιίρληζκα θαη θνζθίληζκα ηνπ θαξπνχ. Γχν ηδηαίηεξα ζηάδηα πνπ παξεκβάιινληαη ζην ζεκείν απηφ θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ παξαγσγή- έρνληαο ζρέζε κε ηελ θαζηεξσκέλε αλά ηνπο αηψλεο δηαδηθαζία
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παξαγσγήο πνπ αθνξνχζαλ αθελφο ηελ παξαδνζηαθή επηινγή θαη ζπιινγή ηνπ ζπφξνπ γηα ηελ επφκελε
ζνδεηά θαη αθεηέξνπ ηελ σξίκαλζε ηνπ θαξπνχ κε ηε ρξήζε ηεο ζεξατθήο γεο. Σέινο, ε επεμεξγαζία ηνπ
θαξπνχ νινθιεξψλεηαη κε ην δηαρσξηζκφ ησλ πεξηβιεκάησλ απφ ηα ζξαχζκαηα ησλ θνηπιεδφλσλ θαη ηε
ζπζθεπαζία ησλ ηειεπηαίσλ.
ην ζηάδην απηφ, δειαδή ηεο ζπζθεπαζίαο, εληνπίδεηαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο λνζείαο κε
επαθφινπζν ηελ αιινίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο «Φάβαο αληνξίλεο».
Γηα ηελ απνθπγή νηαζδήπνηε πεξίπησζεο λνζείαο ζα πξέπεη ε νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο -φπσο πεξηγξάθεθε ζπλνπηηθά ζηελ αξρή ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ θαη παξνπζηάδεηαη
αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 5- λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πνπ πξνηείλεηαη ζηελ
παξάγξαθν 3. Πξνο ράξηλ δε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ ππνινίπσλ παξαγφλησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο «Φάβαο αληνξίλεο», θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ζήκαλζε ηφζν ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ, δειαδή ηνπ «αξαθά», φζν θαη ησλ κχισλ ζξπκκαηηζκνχ κε ηνπο
θαηάιιεινπο θσδηθνχο.
Ο θσδηθφο ζήκαλζεο ηνπ «αξαθά» πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο αθελφο γηα ηνλ παξαγσγφ (θσδηθφο
παξαγσγνχ) θαη αθεηέξνπ γηα ην έηνο θαη ηνλ αγξφ παξαγσγήο ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ (θσδηθφο
αγξνηεκαρίνπ). Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θαιιηεξγεηή (θσδηθφο παξαγσγνχ),
ηνλ αγξφ θαιιηέξγεηαο (θσδηθφο αγξνηεκαρίνπ) θαη ην/α έηνο/ε ζπνξάο θαη ζπγθνκηδήο ηεο ζεκαηλφκελεο
ζνδεηάο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ απαηηεί ηε ζχληαμε θαη ηήξεζε κεηξψνπ θαιιηεξγεηψλ ηνπ
«αξαθά» (πλεκκέλν 2), ζην νπνίν ζα παξαηίζεληαη φιεο νη πξναλαθεξζέληεο πιεξνθνξίεο.
Ο θσδηθφο ζήκαλζεο ησλ κχισλ ζξπκκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην
είδνο, ηνλ ηδηνθηήηε θαη ην έηνο ρξήζεο ηνπ. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ απαηηεί ηε ζχληαμε θαη
ηήξεζε κεηξψνπ κεηαπνηεηψλ ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» (πλεκκέλν 3), φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη φιεο νη
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Σα δχν πξνηεηλφκελα κεηξψα πεξηέρνπλ ηνπο ζήκεξα εκπιεθφκελνπο
παξαγσγνχο θαη είλαη αλνηρηά ζηελ είζνδν λέσλ θαιιηεξγεηψλ θαη κεηαπνηεηψλ. Πξνηείλεηαη δε, κε ζθνπφ ηελ
έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηνπο, ηελ ηήξεζή ηνπο λα αλαιάβεη ε Δ..Θ.Π.
Ο θσδηθφο ζήκαλζεο ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» ζα ζρεκαηίδεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ
θσδηθψλ, ζπλδένληαο έηζη άξξεθηα ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο κε ην ηειηθφ
πξντφλ, αθνχ σο παξαγσγνί ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» ζα ραξαθηεξίδνληαη κφλνλ φζνη δηαζέηνπλ θσδηθφ
θαιιηεξγεηή ή κεηαπνηεηή. Παξάιιεια, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ησλ ειέγρσλ, αθνχ ζε
θάζε ζπζθεπαζία ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» ζα πεξηέρνληαη φιεο νη παξάκεηξνη παξαγσγήο θαζψο θαη θαίξηεο
πιεξνθνξίεο γηα ηα θξίζηκα ζεκεία ειέγρνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (πλεκκέλν 4).
Έλα παξάδεηγκα ηεο θσδηθνπνίεζεο απηήο εκθαλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα:
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5. Μέθοδορ Παπαγωγήρ
Ζ παξαγσγή ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» εμειίζζεηαη ζε δχν θχξηα ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά, θνηλά ζηελ
παξαδνζηαθή θαη ζχγρξνλε κέζνδν παξαγσγήο, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ «αξαθά» θαη ε επεμεξγαζία ησλ
ζπεξκάησλ ηνπ κε ηειηθφ ζηφρν ηελ παξαγσγή «Φάβαο αληνξίλεο» (πλεκκέλα 5, 6).
Α. Καλλιέπγεια «απακά»
Όζνλ αθνξά ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν παξαγσγήο, ην πξψην ζηάδην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ «αξαθά»
πξαγκαηνπνηείην κε ηε κνξθή ζπγθαιιηέξγεηαο ζηνπο ακπειψλεο ηεο αληνξίλεο. Ζ ζπγθαιιηέξγεηα απηή ήηαλ
επηβεβιεκέλε ιφγσ ηεο απνπζίαο επαξθψλ παξαγσγηθψλ αγξψλ θαη αθνινπζνχζε δηεηέο πξφγξακκα
ακεηςηζπνξάο. Πιένλ έρεη πάςεη ε ηαθηηθή ηεο ζπγθαιιηέξγεηαο ηνπ «αξαθά» ζηνπο ακπειψλεο, θπξίσο ιφγσ
ηεο απαμίσζεο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ «αξαθά» αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηηο
αθφινπζεο δηεξγαζίεο φπνπ παξνπζηάδνληαη απφ θνηλνχ ν παξαδνζηαθφο θαη ζχγρξνλνο ηξφπνο θαιιηέξγεηαο:

a.

Πποεηοιμαζία αγπού
ηελ παξαδνζηαθή ηεο κνξθή ε θαιιηέξγεηα ηνπ «αξαθά» μεθηλνχζε θαη ηειείσλε, κε ηε θζηλνπσξηλή

άξνζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αγξνχ κε ην εγρψξην (Ζζηφδεην) άξνηξν.
ήκεξα, ε εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο δίδεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή κίαο επηπιένλ, βαζηάο,
θαινθαηξηλήο άξνζεο ε νπνία έρεη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ παζνγφλσλ ηνπ
εδάθνπο.

b.

ποπά
Ζ ζπνξά πξαγκαηνπνηείην ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ (21 Γεθεκβξίνπ, Αγ. Διενχζεο) ζηα πεηαρηά θαη ζε

πνζφηεηα 3-4 kg αλά ζηξέκκα θαη αθνινπζνχζε θάιπςε ηνπο κε μχιηλε ζβάξλα. Σα ζπέξκαηα θχηξσλαλ κεηά
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απφ πάξνδν 20 εκεξψλ πεξίπνπ, αλάινγα κε ηνπο λφηηνπο αλέκνπο.
ήκεξα, ε ζπνξά γίλεηαη πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή (κεηά ηα πξσηνβξφρηα), φρη φκσο ζηα πεηαρηά αιιά
γξακκηθά, εληφο αχιαθνο θαη ζε πνζφηεηα 2-3 kg αλά ζηξέκκα. Ζ πξαθηηθή απηή επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο ιίπαλζεο θαη ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ δηδαλίσλ.

c.

Λίπανζη
ηελ παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα δελ εθαξκφδνληαλ θακία κνξθή ιίπαλζεο, γηα λα κελ επλνείηαη ε

αλάπηπμε ησλ δηδαλίσλ. Άιισζηε, νη απαηηήζεηο ηνπ «αξαθά» γηα γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη πνιχ ρακειέο,
αθνχ αλαπηχζζεηαη άξηζηα ζε άλπδξα, άγνλα, θησρά, ακκψδε θαη λεαξά εδάθε.
ηελ ζχγρξνλε φκσο θαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη ιίπαλζε παξάιιεια κε ηε θζηλνπσξηλή άξνζε
κεηά ηα πξσηνβξφρηα, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο θαιηνχρα θαη θσζθνξηθά ιηπάζκαηα ζε
πνζφηεηεο έσο θαη 25 θηιψλ αλά ζηξέκκα.

d.

Καλλιέπγεια
χκθσλα κε ην παιαηφηεξν πξφγξακκα, ν κηζφο ακπειψλαο παξέκελε ζε αγξαλάπαπζε γηα δχν έηε,

ελψ απφ ηνλ ππφινηπν, ην έλα ηέηαξην ζπγθαιιηεξγείην κε «αξαθά» θαη ην ππφινηπν κε θξηζάξη. ην δεχηεξν
έηνο ην θξηζάξη ελαιιάζζνληαλ κε ηνλ «αξαθά» θαη αληίζηξνθα. Σν επφκελν έηνο άιιαδε ην κηζφ ηνπ
ακπειψλα πνπ ζπγθαιιηεξγείην θαη γηλφηαλ εθαξκνγή ελφο αληίζηνηρν ζρέδην ακεηςηζπνξάο.
Οπζηαζηηθά, ε κνλαδηθή θαιιηεξγεηηθή θξνληίδα απνηεινχζε -θαη απνηειεί- ην ζθάιηζκα θαηά ην
θχηξσκα ησλ ζπεξκάησλ θαη ε απνκάθξπλζε ησλ δηδαλίσλ, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη πξνβάδηζκα
εγθαηάζηαζεο ε θπηεία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ε έξπνπζα βιάζηεζε ηνπ «αξαθά»
πξαζηλίδεη ηνπο αγξνχο.

e.

Άπδεςζη
Σνλ Απξίιην αξρίδεη ε άλζηζε ηνπ θπηνχ θαη αθνινπζεί ε θαξπφδεζε. Ζ πεξίνδνο απηή είλαη απφ ηηο

πιένλ επαίζζεηεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε λεξφ. Σπρφλ αλνκβξία
ηελ επνρή απηή κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα, λα κεηψζεη ην κέγεζνο ή/θαη λα νδεγήζεη ζηελ νιηθή
απψιεηα ηεο παξαγσγήο ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν θαιιηέξγεηαο.
ήκεξα, ζε πεξίπησζε αλνκβξίαο θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο θαιιηέξγεηαο εθηεινχληαη 2 έσο 3
3

αξδεχζεηο, κε εθαξκνδφκελε πνζφηεηα χδαηνο πεξίπνπ 15 m αλά ζηξέκκα θαη άξδεπζε. Ζ δπλαηφηεηα απηή
πξνήιζε απφ ηελ απμεκέλε ρξεκαηηθή αμία ηεο αλακελφκελεο παξαγσγήο, ε νπνία επηηξέπεη -αλ φρη επηβάιεη
νηθνλνκνηερληθά- ηελ εθαξκνγή ηεο άξδεπζεο.

f.

ςγκομιδή
Σελ σξίκαλζε ησλ θαξπψλ ηνπ «αξαθά» -«ινπβηά» είλαη ε παξαδνζηαθή ηνπο νλνκαζία-

αθνινπζνχζε ε μήξαλζε ηνπ θπηνχ θαηά ηα ηέιε Μαΐνπ κε αξρέο Ηνπλίνπ νπφηε μεθηλνχζε θαη ε ζπγθνκηδή. Ζ
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ζπγθνκηδή γηλφηαλ πξσηλέο ψξεο κε πςειή αηκνζθαηξηθή πγξαζία, έηζη ψζηε λα κελ ηηλάδνληαη ηα ζπέξκαηα,
αθνχ ηα μεξά θπηά ζπγθνκίδνληαλ απηνχζηα θαη κεηαθέξνληαλ κε ππνδχγηα ζην αιψλη. Ζ ίδηα αθξηβψο
δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο θαιιηέξγεηαο.

g.

Αλώνιζμα
Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αισλίζκαηνο δηαρσξίδνληαλ ηα ζπέξκαηα απφ ην άρπξν θαη αθνινπζνχζε ην

ιίρληζκα κε δηράια, πνπ απνζθνπνχζε ζηελ απνκάθξπλζε ησλ άρπξσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ αέξα. Σα άρπξα ηεο
θαιιηέξγεηαο απνηεινχζαλ θαη ηελ ακνηβή πνπ απνιάκβαλε ν ηδηνθηήηεο ησλ ππνδπγίσλ γηα ηε κεηαθνξά θαη
ην αιψληζκα. Μεηά ην ιίρληζκα, ν θαξπφο ηεο θάβαο («αξαθάο») θαζαξηδφηαλ πεξαηηέξσ κε ηε βνήζεηα
κεγάισλ θφζθηλσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη «δξνκφληα».
Ζ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη ζηελ ζεκεξηλή κνξθή ηεοθαιιηέξγεηαο θαη ζε απηήλ ηελ
ζπλέρεηα απνδίδεηαη ε δηαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο κέρξη ζήκεξα, αθνχ κέζσ απηήο πξνθχπηεη ην
πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ (ζπφξνο) γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επφκελνπ έηνπο.
Ο θαξπφο πνπ ζπγθνκίδνληαλ ηειεπηαίνο απφ ην αιψλη θξαηηφηαλ μερσξηζηά, κε ζθνπφ λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπνξά ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Σα ζπέξκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ην κηθξφ ηνπο
κέγεζνο, ην νπνίν θαη αληηζηνηρεί απνθιεηζηηθά ζηα ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ Lathyrus clymenum L.
Ζ πξαθηηθή απηή -πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο- δηαπηζηψλεηαηφηη είλαη ε απνθιεηζηηθά
ππεχζπλε γηα ηελ δηαηήξεζε επί 3.500 έηε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνχ απηνχ σο κηαο δηαθξηηήο ηνπηθά
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίαο ςπραλζνχο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή ηεο
νλνκαζηήο «Φάβαο αληνξίλεο».

Β. Επεξεπγαζία Σπεπμάηων

a.

Ωπίμανζη
Ζ ζνδεηά ζθηαδφηαλ ζε ππφζθαθε δξνζεξή απνζήθε ζε πήιηλα (παιαηφηεξα), ή κεηαιιηθά (πην

πξφζθαηα) δνρεία. Σα δνρεία απηά ζθεπάδνληαλ (θαη ζθεπάδνληαη) κε επίζηξσζε ζεξατθήο γεο, γηα λα
πξνζηαηεπζνχλ απφ εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πεξαηηέξσ μήξαλζή ηνπο. ε απηέο ηηο
απνζήθεο σξηκάδεη γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν ν θαξπφο (αξαθάο), κε ζθνπφ λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή
ζθιεξφηεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ππνζηεί ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ρσξίο λα ζξπκκαηηζηεί.
ήκεξα, κε ηε δηαζεζηκφηεηα ζπγρξφλσλ ρψξσλ θαη ζαιάκσλ σξίκαλζεο, ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί
λα γίλεηαη θαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ή μεξαληήξηα,
ρξεζηκνπνηψληαο βαξέιηα απνζήθεπζεο κε ζχγρξνλα πιηθά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ
ηξνθίκσλ. Έηζη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ σξίκαλζε κπνξεί λα κεησζεί ζεακαηηθά θηάλνληαο ηνπο ηξεηο
κήλεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ζην ηειηθφ πξντφλ λα επηηπγράλεηαη σο κέγηζηε ηηκή πγξαζίαο ην 13%

7

πνπ ραξαθηεξίδεη ηε «Φάβα αληνξίλεο».
Μεηά ηελ αλαγθαία απηή πεξίνδν σξίκαλζεο, ηα ζπέξκαηα πιέλνληαη κε θαζαξφ λεξφ θαη απιψλνληαη
ζηηο ηαξάηζεο ησλ ζπηηηψλ γηα λα μεξαζνχλ ζην θσο ηνπ ήιηνπ.

b.

Αποθλοίωζη πεπμάηων & Γιασωπιζμόρ Κοηςληδόνων
ηε ζπλέρεηα, νη θαξπνί κεηαθέξνληαλ ζην ρεηξφκπιν, φπνπ γηλφηαλ ε ζξαπζκαηνπνίεζε θαη ε

απνθινίσζε ησλ ζπεξκάησλ. Ο ρεηξφκπινο απηφο απνηειείην απφ δχν επάιιειεο ζηξνγγπιέο πέηξεο, εθ ησλ
νπνίσλ ε θάησ ήηαλ ζηαζεξή κε άμνλα ζην θέληξν γχξσ απφ ην νπνίν πεξηζηξέθνληαλ ε επάλσ κε ηε βνήζεηα
ρεηξνιαβήο. Ο θαξπφο (αξαθάο) δηεξρφηαλ κεηαμχ ησλ πιαθψλ απφ εηδηθή εζνρή ζην θέληξν ηεο πάλσ πιάθαο
θαη κε ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε απνθινηψλνληαλ θαη έζπαγε. Ζ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
απαηηνχζε ηε ρεηξνδηαινγή, κία εξγαζία εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη θνπηαζηηθή, γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
πεξηβιεκάησλ θαη άιισλ μέλσλ ζσκαηηδίσλ απφ ην ηειηθφ πξντφλ (Φάβα αληνξίλεο).
Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ θαξπνχ, αθνχ νη
ειεθηξνθίλεηνη απνθινησηέο θαη ζξαπζηήξεο έρνπλ πιένλ αληηθαηαζηήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ρεηξφκπιν,
κεηψλνληαο θαηά πνιχ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφπν γηα ηελ παξαγσγή ηεο «Φάβαο αληνξίλεο».

c. ςζκεςαζία
Η παπαγωγική διαδικαζία ηηρ «Φάβαρ Σανηοπίνηρ» ολοκληπώνεηαι με ηο διασωπιζμό ηων
πεπιβλημάηων από ηα θπαύζμαηα ηων κοηςληδόνων και ηην ζςζκεςαζία ηων ηελεςηαίων. ε απηφ
αθξηβψο ηα παξαγσγηθφ ζηάδην –ηεο ζπζθεπαζίαο- εληνπίδεηαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο λνζείαο θαη ηεο
αιινίσζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο «Φάβαο αληνξίλεο».
H αλαγθαζηηθά κέζσ ζαιάζζεο ρχδελ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο θαη απνζήθεπζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ
ζπεξκάησλ ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ εθηφο ηεο νξηζκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο (φπνπ επηθξαηεί μεξνζεξκηθφ
θιίκα θαη πςειή ειηνθάλεηα), εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο «Φάβα
αληνξίλεο». Ωο ηέηνηνη κπνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά λα αλαθεξζνχλ ε πξφζιεςε πγξαζίαο κε ζπλέπεηα ηελ
πηζαλφηεηα αλάπηπμεο επηκνιχλζεσλ αιιά θαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ.
6. Γεζμόρ
6.a. Ιδιαιηεπόηηηα ηηρ οπιοθεηημένηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Ι Κλίμα: Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο αληνξίλεο πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ζηνηρεία ησλ
κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ Θήξαο θαη Νάμνπ (πλεκκέλν 7). Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά σο πεξηνξηζηηθνί
θιηκαηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ:
1. ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο, ε νπνία δηαηεξείηαη ζε κία κέζε εηήζηα ηηκή 71,
2. ε βξνρφπησζε ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ εηήζην χςνο θηάλεη ηα 370 ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ,
3. νη βφξεηνη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Αληίζεηα σο επλντθνί θιηκαηηθνί
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παξάγνληεο ραξαθηεξίδνληαη:
1. ε ζεξκνθξαζία πνπ δηαηεξεί κία κέζε εηήζηα ηηκή 17,5 °C,
2. ε ειηνθάλεηα ε νπνία επηθξαηεί γηα 202 εκέξεο ην ρξφλν
3. θαη ε νπζηαζηηθή απνπζία παγεηψλ.
Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο δηαηεξείηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηα παξαθάησ
επίπεδα. Σν ρεηκψλα ε κέγηζηε ηηκή είλαη 76 γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην θαη 75 ηνλ Ηαλνπάξην.
Αληίζεηα, νη ειάρηζηεο ηηκέο παξαηεξνχληαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ηδηαίηεξα ηνλ Ηνχιην, νπφηε θηάλεη ηελ
εηήζηα ειάρηζηε ηηκή 62 θαη ηνπο κήλεο Ηνχλην, Αχγνπζην κε ηηκέο 65 θαη 64 αληίζηνηρα. Σνπο ππφινηπνπο κήλεο
ε ζρεηηθή πγξαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ 71 θαη 74, κε κφλε εμαίξεζε ην επηέκβξην πνπ είλαη 68. Έηζη, φιν ην
έηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειέο ηηκέο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζε ζρέζε κε άιια λεζηά ηεο Διιάδαο. Δίλαη δε
ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ απνθιείνπλ ηελ
αλάπηπμε ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεξηλά θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ. Οη επίζεο ρακειέο ηηκέο ηεο ζρεηηθήο
πγξαζίαο θαηά ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απαηηνχλ ηελ εκπινθή πδάηηλσλ πφξσλ (εδαθηθψλ ή
βξνρνπηψζεσλ) γηα ηελ εθηέιεζε νηαζδήπνηε θαιιηέξγεηαο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε παξνπζία απηψλ ησλ
πφξσλ.
Οη βξνρνπηψζεηο ζηε αληνξίλε παξαθνινπζνχλ ηε δηαθχκαλζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηεο
αηκφζθαηξαο. Σν κέγηζην χςνο θηάλεη ηα 79 ρηιηνζηά ην κήλα Γεθέκβξην. Τςειή ηηκή εκθαλίδεηαη αθφκε ηνλ
Ηαλνπάξην (75 ρηιηνζηά) θαη Φεβξνπάξην (60 ρηιηνζηά), ελψ ην ππφινηπν έηνο θπκαίλεηαη απφ ην χςνο ησλ 23
ρηιηνζηψλ (Απξίιηνο) έσο ηα 53 ρηιηνζηά (Μάξηηνο) κε ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη Ννέκβξην λα παξνπζηάδνπλ
βξνρφπησζε 30 θαη 39 ρηιηνζηψλ αληίζηνηρα. Σνπο ππφινηπνπο κήλεο (Μάην έσο επηέκβξην) ε βξνρφπησζε
δηαηεξείηαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά, ζρεδφλ κεδεληθά, επίπεδα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πέληε απηψλ κελψλ νη εκέξεο πνπ παξαηεξείηαη βξνρή είλαη κφιηο 5, φζεο θαη νη εκέξεο πεηνχ. Οη πνιχ
ρακειέο εηήζηεο βξνρνπηψζεηο θαη ε άληζε θαηαλνκή ηνπο κέζα ζην έηνο επηηείλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο. ηελ νπζία ιφγσ ηεο απνπζίαο βξνρνπηψζεσλ
απνθιείεηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ην ζχλνιν ησλ ζεξηλψλ αξδεχζηκσλ θαιιηεξγεηψλ, ελψ θαη απφ ηηο ρεηκεξηλέο
θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κφλν νη πιένλ αλζεθηηθέο ζηελ μεξαζία.
Ο ηειεπηαίνο απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηεο
αληνξίλεο είλαη ν δπλαηφο άλεκνο. Δπηθξαηνχζα δηεχζπλζε είλαη ε βφξεηα, ε νπνία παξαηεξείηαη θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε κφλε εμαίξεζε ηνπ κήλεο Μάην, Ηνχλην θαη Ηνχιην νπφηε ε επηθξαηνχζα δηεχζπλζε είλαη
αληίζηνηρα λφηηα, βνξεηνδπηηθή θαη βφξεηα-βνξεηνδπηηθή. Ζ κέζε κεληαία έληαζε δηαηεξείηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο πάλσ απφ ηνπο 4 βαζκνχο ηεο θιίκαθαο Μπνθφξ, κε εμαίξεζε ηνπο κήλεο Απξίιην έσο Ηνχλην θαη
Ννέκβξην. Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα κε ηνπο αλέκνπο παξνπζηάδεηαη εμαηηίαο ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ, εληάζεσο
ίζεο ε κεγαιχηεξεο απφ ηνπο 6 βαζκνχο ηεο θιίκαθαο Μπνθφξ, νη νπνίνη επηθξαηνχλ γηα 165 εκέξεο ην ρξφλν.
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Απηνί απαγνξεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ, ελψ αθφκα θαη νη ζακλψδεηο θαη εηήζηεο
πξέπεη λα έρνπλ εηδηθέο πξνζαξκνγέο, φπσο ην ζρήκα κφξθσζεο, νη νπνίεο ζα απμάλνπλ ηελ αλεθηηθφηεηά
ηνπο.
Οη ππφινηπνη θιηκαηηθνί παξάγνληεο ηεο αληνξίλεο δελ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ πξσηνγελή
παξαγσγή θαη κάιινλ είλαη επλντθνί. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη πάλσ απφ ην ζεκείν παγεηνχ
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε ηε κέζε κεληαία ειάρηζηε λα παξαηεξείηαη ην κήλα Μάξηην κε ηηκή 4,5 °C θαη
ην αληίζηνηρν κέγηζηφ ηεο λα παξαηεξείηαη ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην κε ηηκέο 28,5 ^ θαη 28,1 ^. Οη εηήζηεο
εκέξεο πιήξνπο ειηνθάλεηαο μεπεξλνχλ ηηο 200 ελψ νη εκέξεο κε ρακειή λέθσζε θηάλνπλ ηηο 118 θαη απηέο
κε βαξηά κφιηο ηηο 45.
ΙΙ Έδαθορ: Ζ πιήξεο απνζαθήληζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ απαηηεί ηελ αλάιπζε
εθηφο ησλ θιηκαηηθψλ θαη ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. Οη θχξηεο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε
απηή είλαη νη ράξηεο γαηντθαλφηεηαο θαη γαηψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ (πλεκκέλα 8, 9) θαη
πξσηνγελή εξεπλεηηθά δεδνκέλα (πλεκκέλν 7).
Σν κεηξηθφ πιηθφ ηνπ εδάθνπο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο αληνξίλεο απνηειείηαη απφ ηξηηνγελείο
απνζέζεηο ζεξατθήο γεο, θίζεξε θαη ιάβα. Μηθξά ηκήκαηα ηεο αληνξίλεο παξνπζηάδνπλ σο κεηξηθφ πιηθφ
πεξηδνηίηε, αζβεζηφιηζν θαη ζρηζηφιηζν. Ζ Θεξαζία έρεη σο κεηξηθφ πιηθφ ηξηηνγελείο απνζέζεηο θαη πεξηδνηίηε
κφλν. Σέινο ηα λεζηά Παιαηά θαη Νέα Κακέλε, Άζπξν (Αζπξνλήζη), Υξηζηηαλή θαη Αζθαληά παξνπζηάδνπλ σο
κεηξηθφ πιηθφ απνθιεηζηηθά πεξηδνηίηε. ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηα εδάθε ησλ ηξηηνγελψλ απνζέζεσλ
παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή θάησ κέξνπο θιηηπψλ ή απνζηξνγγπιεκέλσλ θνξπθψλ. Δπίζεο ηα εδάθε απηά
ραξαθηεξίδνληαη σο βαζηά, κε κέηξηεο έσο θαζφινπ ραξαδξσηηθέο δηαβξψζεηο θαη ειαθξέο θιίζεηο. Δμαίξεζε
απνηειεί ε βνξεηναλαηνιηθή θαη λφηηα αθηή ηεο αληνξίλεο φπνπ εκθαλίδνληαη έληνλεο δηαβξψζεηο θαη κέηξηεο
θιίζεηο. ην ζχλνιφ ηνπο ηα εδάθε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο θαιιηεξγνχκελα, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε λφηηα
αθηή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο θξπγαλψδεο.
Αληίζεηα νη ζρηζηφιηζνη θαη νη αζβεζηφιηζνη εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή απφηνκσλ πιαγηψλ θαη θνξπθψλ
αληίζηνηρα. Οη ζρηζηφιηζνη εληνπίδνληαη ζηε λνηηναλαηαηνιηθή πεξηνρή ηεο θαιδέξαο θαη νη αζβεζηφιηζνη ζηε
λνηηναλαηνιηθή πεξηνρή ηεο αληνξίλεο. Σα εδάθε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρψδε θαη αβαζή, ρσξίο
ραξαδξσηηθέο δηαβξψζεηο αιιά κε απφηνκεο θιίζεηο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο εδαθνθάιπςεο νη ζρηζηφιηζνη
εκθαλίδνληαη σο γπκλέο εθηάζεηο θαη νη αζβεζηφιηζνη σο θξπγαλψδεο.
Οη πεξηδνηίηεο ηέινο παξνπζηάδνληαη θπζηνγξαθηθά κε ηε κνξθή απνζηξνγγπιεκέλσλ θνξπθψλ,
πιαγηψλ θαη σο θάησ κέξνο θιηηπψλ. Δίλαη βξαρψδε θαη αβαζή εδάθε πνπ παξνπζηάδνπλ κέηξηεο έσο
θαζφινπ ραξαδξσηηθέο δηαβξψζεηο θαη κέηξηεο έσο θαη έληνλεο θιίζεηο. Ζ εδαθνθάιπςε ζηα εδάθε απηά
απνπζηάδεη κε εμαίξεζε ηα λεζηά Υξηζηηαλή θαη Αζθαληά πνπ θαιχπηνληαη απφ θξχγαλα.
ρεηηθά κε ηε κεραληθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ηεο αληνξίλεο, δειαδή ηηο ηξηηνγελείο απνζέζεηο, απηέο
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ραξαθηεξίδνληαη σο ακκψδεηο θαη ζε κεξηθέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρνπλ αζβεζηφιηζνη, ακκνπειψδεηο. Ζ
πεξηεθηηθφηεηα ζε άξγηιν είλαη κηθξή θαη βαίλεη ειαηηνχκελε απμαλφκελνπ ηνπ βάζνπο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
θαλεξψλεη λεαξφ έδαθνο. Ζ αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο θπκαίλεηαη απφ νπδέηεξε (pH 7,20) έσο θαη κέηξηα
αιθαιηθή (pH 8,90). Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζε Ca (>55%) θαη
Mg (17-34%) αιιά φρη θαη ηνπ Κ. Γεληθφηεξα, ην έδαθνο ηεο αληνξίλεο παξνπζηάδεη θαιή δνκή θαη
ηθαλνπνηεηηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε αλφξγαλα ζηνηρεία κε εμαίξεζε ηα ζηνηρεία Κ θαη Ν.
Δπίζεο, ζην ζχλνιν ηνπ ην έδαθνο ηεο αληνξίλεο είλαη, πξνθαλψο, εθαηζηεηνγελέο. Οη εδαθηθνί
πδάηηλνη πφξνη είλαη ειάρηζηνη έσο αλχπαξθηνη ζηε αληνξίλε. Σα εθαηζηεηνγελή εδάθε φκσο θαη ηδηαίηεξα ηα
λεαξά, παξνπζηάδνπλ κία ηδηαηηεξφηεηα σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ηε
δηαζεζηκφηεηα απηψλ. Ζ παξνπζία ζε απηά αιινθαληθήο αξγίινπ θαη νμεηδίσλ ηνπ αξγηιίνπ (Al) θαη ηνπ ζηδήξνπ
(Fe) έρεη σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ζεηηθά θνξηηζκέλσλ επηθαλεηψλ ζηα εδαθηθά θνιινεηδή κε
απνηέιεζκα ηελ ηζρπξή ζπγθξάηεζε ηνπ εδαθηθνχ νξγαληθνχ πιηθνχ. Σν νξγαληθφ απηφ πιηθφ, κέζσ ηεο
απνδφκεζήο ηνπ απφ ηελ εδαθηθή κηθξνρισξίδα, απνηειεί ηελ θχξηα πεγή παξνρήο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ N, P θαη S (πλεκκέλα 10, 11). Ωο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο κεησκέλεο
δηαζεζηκφηεηαο ηνπ εδαθηθνχ νξγαληθνχ πιηθνχ επέξρεηαη ε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ε
ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ ιφγσ ηεο ζπλεπαγφκελεο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο
ηνπ (πλεκκέλν 12). Σελ πξνβιεκαηηθή απηή θαηάζηαζε επηηείλεη ην μεξνζεξκηθφ πεξηβάιινλ ζπκβάιινληαο
θαη απηφ ζηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κηθξνρισξίδαο. Μηα επίζεο ελδηαθέξνπζα ηδηφηεηα ησλ
εθαηζηεηνγελψλ εδαθψλ είλαη ε ζπλήζεο αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζε πξνβιήκαηα αιαηφηεηαο (πλεκκέλν 13).
6.b. Ιδιαιηεπόηηηα ηος πποϊόνηορ
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη απεπζείαο ζπλάξηεζε πνηθίισλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη
επηγξακκαηηθά κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε:
Ι. Φςηικό ςλικό: Η ππώηη ύλη γηα ηελ παξαγσγή ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» ρξεζηκνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην θπηηθφ είδνο (Lathyrus clymenum L) ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί ζε πνηθίιεο κειέηεο
(πλεκκέλα 14, 15) φηη επδνθηκεί θαη θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο αληνξίλεο. Σν εχξεκα απηφ
πηζηνπνηήζεθε θαη κε πξφζθαηε βνηαληθή αλαγλψξηζε ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (εξγαζηήξην
πζηεκαηηθήο Βνηαληθήο) θαη απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηηο αλαζθαθέο ηεο Γπηηθήο Οηθείαο ζην
Αθξσηήξη (αλαγφκελα ζηελ χζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνχ) ζηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ ππνιείκκαηα
απνζεθεπκέλεο ζνδεηάο ζπεξκάησλ θπηηθνχ είδνπο πνπ απνδίδνληαη ζην είδνο Lathyrus clymenum L.
(πλεκκέλα 16, 17). Σν θπηηθφ απηφ είδνο είλαη πέξαλ θάζε ακθηβνιίαο δηαθνξεηηθφ απφ ηα θαηεμνρήλ
ρξεζηκνπνηνχκελα ζηελ ππφινηπε Διιάδα θπηηθά είδε γηα ηελ παξαγσγή θάβαο (ιαζνχξη-Lathyrus sativus
L. σρξνί-Lathyrus ochrus,L., θνπθηά- Vicia faba L.)
ΙΙ. Φςζικά-σημικά σαπακηηπιζηικά:
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α. Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε «Φάβα αληνξίλεο» απνηειείηαη απφ ηεκάρηα θνηπιεδφλσλ ησλ
ζπεξκάησλ, ρξψκαηνο ππνθίηξηλνπ, ζρήκαηνο πεπιαηπζκέλνπ δηζθνεηδνχο κε δηάκεηξν πεξίπνπ 2 mm,
κέγηζηε πγξαζία 13% θαη πνζνζηφ ζξπκκαηηζκέλσλ θνηπιεδφλσλ απφ 1% έσο 5% αλαιφγσο ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Σα θπζηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα αληίζηνηρα ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζηελ ππφινηπε Διιάδα θπηηθψλ εηδψλ γηα ηελ παξαγσγή θάβαο (ιαζνχξη-Lathyrus
sativus L, σρξνί-Lathyrus ochrus, L., θνπθηά- Vicia faba L.)
β. Υεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη πνηθηιίαο, ε «Φάβα αληνξίλεο»
πεξηέρεη ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά πδαηαλζξάθσλ (63%) θαη πξσηετλψλ (20%), γεγνλφο πνπ ηεο πξνζδίδεη
ηδηαίηεξε ζξεπηηθή αμία.
ΙΙΙ. Ιδιαίηεπα οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά:
Ζ ρξεζηκνπνίεζε «Φάβαο αληνξίλεο» ζηε παξαζθεπή ηξνθψλ πξνζδίδεη ζε απηά νξηζκέλα ηδηαίηεξα
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαη δηαθνξνπνηνχλ ηε ηξνθή απηή απφ ηα ππφινηπα νκνεηδή,
ζπκβάιινληαο ζηελ ηδηαίηεξε θήκε ηεο «Φάβαο αληνξίλεο». Ωο πιένλ ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά αλαθέξνληαη
ηα αθφινπζα:
Αθπώδηρ Τθή: απνδίδεηαη ζην κηθξφ κέγεζνο θαη ηελ νκνηνκνξθία ησλ θνηπιεδφλσλ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πδαηάλζξαθεο.
ςνηηπηζιμόηηηα: Ζ νπνία απνδίδεηαη ζηνλ πςειφ βαζκφ αθπδάησζεο αιιά θαη απνιχκαλζεο ησλ
ζπεξκάησλ.
Δςκολία Μαγειπέμαηορ: Σν κηθξφ κέγεζνο θαη ε νκνηνκνξθία ησλ θνηπιεδφλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
πςειφ επίπεδν πδαηαλζξάθσλ επζχλνληαη γηα ηνλ κηθξφ ρξφλν καγεηξέκαηνο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε
λεξφ γηα ην καγείξεκα.
Γεύζη: Ζ παξνπζία ζαθράξσλ ζηνλ θπηηθφ ηζηφ επζχλεηαη γηα ηελ ηειηθή γεχζε ηνπ πξντφληνο ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη σο ππφγιπθε ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα νκνεηδή πξντφληα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο
ππφπηθξα.
6c. Αιηιώδηρ ζσέζη πος ζςνδέει ηη γεωγπαθική πεπιοσή με ηην ποιόηηηα ή ηα
σαπακηηπιζηικά ηος πποϊόνηορ (για ηιρ ΠΟΠ) ή με ζςγκεκπιμένη ποιόηηηα, ή άλλα σαπακηηπιζηικά ηος
πποϊόνηορ (για ΠΓΔ):
I Πεπιγπαθή ηος δεζμού μεηαξύ ηηρ Ποιόηηηαρ ηος πποϊόνηορ και ηηρ οπιοθεηημένηρ
γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
α. Οι εδαθοκλιμαηικέρ ζςνθήκερ, νη νπνίεο φπσο ήδε αλαθέξζεθε είλαη κνλαδηθέο, κε
απνηέιεζκα ε πξνζαξκνγή ηνπ θπηνχ επί ηνπιάρηζηνλ 3.600 έηε ζην πεξηβάιινλ απηφ λα έρεη
κεηαιακπαδεχζεη ζε απηφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ πξνζδψζεη ζηε «Φάβα αληνξίλεο» κηα
μερσξηζηή θήκε ζηελ αγνξά, σο έλα πξντφλ κε πςειά πνηνηηθέο θαη ζηαζεξέο πξνδηαγξαθέο. Ζ θαιή απηή
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θήκε αληαλαθιάηαη θαη ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (14-15 € / Kg) ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θάβεο ηεο αγνξάο
(3-5 €/ Kg).
Απφ κφλε ηεο ε αλάιπζε ησλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο

αληνξίλεο παξνπζηάδεη

ραξαθηεξηζηηθή πιεξφηεηα, ζηελ νπζία απνηπγράλεη λα πεξηγξάςεη ην εμαηξεηηθφ θάιινο ηνπ αξκνληθνχ ηνπίνπ
ηεο αληνξίλεο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πγηεηλφ θιίκα ηνπ λεζηνχ πξνζέιθπζε ηνπο αλζξψπνπο
νη νπνίνη ην επνίθεζαλ απφ ηελ απγή, θηφιαο, ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Αθφκα θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο
φπσο ε πξντζηνξηθή έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ πνπ εμαθάληζε ηνλ Μηλστθφ πνιηηηζκφ δελ έδησμε ηνπο θαηνίθνπο
ηεο. Βέβαηα ε εγθαηάζηαζε θαη επηβίσζε αλζξψπσλ ζε έλα ηέηνην απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ επηβάιιεη ηε
δηαζθάιηζε ηεο ελδνγελνχο θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Ζ ηζφξξνπε θάιπςε ησλ
αλαγθψλ απηψλ επηβάιιεη ηελ θαηαλάισζε πξσηετλψλ, πδαηαλζξάθσλ, ιηπψλ, ειαίσλ, θιπ. Ζ εμεχξεζε
πδαηαλζξάθσλ επηηεχρζεθε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηζαξηνχ, ην νπνίν παξαγφηαλ ζε ηθαλέο πνζφηεηεο ζην
λεζί.
Ζ εμεχξεζε ησλ απαξαίηεησλ πξσηετλνχρσλ ηξνθψλ ήηαλ σζηφζν πξνβιεκαηηθή. Ζ πξψηε επηινγή
γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπο ζε απηφ ην λεζησηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ, θπζηθά, ε ζάιαζζα. Ωζηφζν νη δχζθνιεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ γηα αξθεηφ θαηξφ, φπσο νη δπλαηνί άλεκνη, απαηηνχζαλ ηελ εμεχξεζε
ελαιιαθηηθήο πεγήο γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε αιηεία. Ζ θηελνηξνθία ζηε αληνξίλε δε γλψξηζε
πνηέ ηδηαίηεξε άλζηζε εμαηηίαο ηεο παληεινχο έιιεηςεο ιηβαδηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζξέςνπλ ηα θνπάδηα
ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ζ ιχζε ήηαλ πξνθαλήο, ηα φζπξηα. Σα πεξηζζφηεξα απ' απηά φκσο δελ
κπνξνχζαλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζην δχζθνιν πεξηβάιινλ ηεο αληνξίλεο. Σελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή επέδεημε
απφ αξραηφηαηνπο ρξφλνπο ε θαιιηέξγεηα ηνπ «αξαθά». Ζ πξνζαξκνγή απηή νθείιεηαη ζην άξηζην ηαίξηαζκα
ησλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπηνχ θαη έηζη πξνέθπςε απφ ηα ζπέξκαηα ηνπ
«αξαθά» ε «Φάβα αληνξίλεο».
Έηζη ε έξπνπζα αλάπηπμε ηνπ θπηνχ ην βνήζεζε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο, ελψ
ν μεξνθπηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο, ηνπ επηηξέπεη λα επηβηψλεη ζηηο ζρεδφλ εξεκηθέο ζπλζήθεο μεξηθήο
θαιιηέξγεηαο. Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα ηεο θαιιηέξγεηαο απηήο είλαη ε θπζηθή πξνηίκεζε ηνπ «αξαθά» ζε
ακκψδε εδάθε. Ο πιένλ ραξαθηεξηζηηθφο δείθηεο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θαιιηέξγεηαο απηήο ζην πεξηβάιινλ
ηεο αληνξίλεο είλαη ε ίδηα ε επηβίσζή ηεο κεηά ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ.
Σφζν ε θαιιηέξγεηα φζν θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «αξαθά» ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή απαίηεζαλ ηελ
αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο, αλ θαη δχζθνιε ζηα πξψηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ λεζηνχ, εδξαηψζεθε ζρεκαηίδνληαο έλα κνλαδηθφ αλζξσπνγελέο ηνπίν. Σν ηνπίν απηφ κε ηηο
δηαδνρηθέο αλαβαζκίδεο αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο πξψηνπο θηφιαο δπηηθνχο επηζθέπηεο ησλ Κπθιάδσλ. Μαδί
κε ην θάιινο ηνπ πεξηγξάθνληαη θαη νη ηδηαίηεξεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλέπηπμαλ νη θάηνηθνη ηνπ
λεζηνχ (πλεκκέλν 18). Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ «αξαθά» ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ελψ ε θαιιηέξγεηα ηνπ είλαη
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εχθνιε, ε αμηνπνίεζή ηνπ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε ησλ θαξπψλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθήο. Έηζη
γηα ηε κεηακφξθσζε ηνπ «αξαθά» ζε «Φάβα αληνξίλεο» ρξεηάζηεθε λα αλαπηπρζεί ηδηαίηεξε ηερλνγλσζία θαη
λα αμηνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθνί θπζηθνί πφξνη.
Ζ ηερλνγλσζία απηή ζπλίζηαηαη ζηελ απαηηνχκελε σξίκαλζε ηνπ«αξαθά» ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ. Δπηπιένλ, ζηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο είρε πξνζηεζεί έλα επηπιένλ ζηνηρείν
πνπ δέλεη ηε «Φάβα αληνξίλεο» κε ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ θαη ην νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζεξατθήο γεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο μήξαλζεο είλαη απφ κφλε ηεο έλα ηδηαίηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο.
Σα πξφζζεηα απηά ραξαθηεξηζηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλαδηθφ γελεηηθφ πιηθφ ησλ πξψησλ πιψλ,
απαξηίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε «Φάβα αληνξίλεο» απ’ νπνηνδήπνηε άιιν νκνεηδέο
πξντφλ.
Πξαγκαηηθά ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ην παξάδεηγκα ηεο «Φάβαο αληνξίλεο» απνηειεί
ηνλ νξηζκφ ηνπ ηνπηθνχ πξντφληνο, ελψ πξνζδηνξίδεη ηαπηφρξνλα ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξηθήο αμηνπνίεζεο
κνλαδηθψλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο αιιά θαη
αλαγλσξηζηκφηεηαο.
ΙΙ Πεπιγπαθή ηος δεζμού μεηαξύ ηηρ θήμηρ ηος πποϊόνηορ και ηηρ οπιοθεηημένηρ γεωγπαθικήρ
πεπιοσήρ
ν

ν

Σν φλνκα θάβα εκθαλίδεηαη ζε γξαπηφ θείκελν γηα πξψηε θνξά ηνλ 6 πξνο 5 π.Υ. αηψλα, ζε
απνζπάζκαηα κε ζσδφκελεο ηξαγσδίαο ηνπ Αηζρχινπ (πλεκκέλν 7). Βέβαηα ηελ επνρή απηή ε ιέμε δελ είρε
αθφκε ηε ζεκεξηλή ηεο έλλνηα, αθνχ αληηζηνηρνχζε ζε είδνο γεξαθηνχ, σζηφζν ε πεξηγξαθή ηνπ Αηζρχινπ
απνδίδεη ζε απηή ηε ιέμε ηελ έλλνηα ηνπ επηεινχο θαγεηνχ. Ωο επηειέο θαγεηφ, επξέσο δηαδεδνκέλν,
αληηκεησπίδεη ηε θάβα θαη ν Αξηζηνθάλεο ζε αξθεηέο θσκσδίεο ηνπ (πλεκκέλα 20-22). ηελ επνρή απηή ε
θάβα νλνκάδνληαλ «έηλνο» θαη παξαζθεπάδνληαλ απφ δηάθνξα φζπξηα. Ζ πξψηε δηαπηζησκέλε ζχλδεζε
ν

κεηαμχ ηνπ φξνπ θάβα θαη ηνπ γλσζηνχ θαγεηνχ γίλεηαη απ’ ηνλ Γηνζθνπξίδε ην 2 κ.Υ. αηψλα (πλεκκέλν 23),
ν νπνίνο αλαθέξεη ηε θάβα σο ηελ νλνκαζία ησλ Λαηίλσλ γηα ηα θνπθηά (Vicia faba L.), ην ζπλεζέζηεξα
ρξεζηκνπνηνχκελν ςπραλζέο γηα ηελ παξαζθεπή ηεο. Παξαηεξείηαη δειαδή κία ελλνηνινγηθή ηαχηηζε ησλ δχν
πξψησλ ρξήζεσλ ηνπ φξνπ, σο επηεινχο θαγεηνχ, αλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθεη είλαη ηειείσο
δηαθνξεηηθά (πηελφ ζηνλ Αηζρχιν θαη θπηφ ζηνλ Γηνζθνπξίδε).
Μεηά ηελ επνρή ηνπ Γηνζθνπξίδε, ε ιέμε θάβα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηφζν ηα θνπθηά
(πλεκκέλα 24, 25), φζν θαη ηα ππφινηπα φζπξηα απφ ηα νπνία παξαζθεπάδνληαλ ην γλσζηφ θαγεηφ.
Αλαθέξεηαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά, ζε έξγν ηνπ 6

νπ

κ.Υ. αηψλα, ε θάβα απφ πηζάξηνλ (πλεκκέλν 26). Ζ ιέμε

πηζάξηνλ πηζαλφηαηα αληηζηνηρεί ζηνλ «Αξαθίζθν», αξραία νλνκαζία ηνπ θπηνχ Lathyrus clymenum L. Σελ
άπνςε απηή εληζρχεη ην γεγνλφο φηη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο (πλεκκέλα 27, 28), ε επεμήγεζε ησλ
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θνπθηψλ (θχακνη ζηα αξραία) σο θάβα ζπλνδεχεηαη απ’ ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ κέγαο. Ζ παξνπζία απηνχ
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαλεξψλεη ηελ χπαξμε θαη άιιεο θάβαο, απ’ ηελ νπνία ππήξρε αλάγθε λα δηαρσξηζηνχλ
ηα θνπθηά. Υσξίο πεξαηηέξσ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο θάβαο, απηή αλαθέξεηαη θαη ζε
δηάθνξα ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα σο ηαηξηθή χιε κε πνηθίιεο ρξήζεηο (πλεκκέλα 29-32).
Ζ άπνςε ηνπ Γηνζθνπξίδε γηα ηε ιαηηληθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο θάβα ηπγράλεη γεληθφηεξεο
αλαγλψξηζεο (πλεκκέλα 33, 34), κε ζπγθξνπφκελεο φκσο εηπκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ παιαηφηεξε
αλαγλψξηζε εμ απηψλ, ρξνλνινγείηαη ηνλ 6

νπ

κ. Υ. αηψλα (πλεκκέλν 33) θαη παξνπζηάδεηαη σο άπνςε ηνπ

Γεκφθξηηνπ, ε νπνία απνδίδεη ηε ιαηηληθή εηπκνινγία ηεο ιέμεο θάβα ζην λφηην άλεκν «Φαβψλην». Ζ λεφηεξε,
πνπ ρξνλνινγείηαη ηνλ 11

νπ

κ.Υ. αηψλα (πλεκκέλν 34), απνδίδεη αληίζηξνθα ηελ νλνκαζία ηνπ αλέκνπ ζην

φζπξην. Καη ζηηο δχν απηέο εμεγήζεηο, ν δεζκφο κεηαμχ ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ νζπξίνπ επεμεγείηαη απφ ηε
ν

βιάζηεζε ηνπ νζπξίνπ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία επηθξαηνχλ λφηηνη άλεκνη. Μεηά ηνλ 9 κ.Υ. αηψλα
(πλεκκέλν 35) δηαπηζηψλεηαη ν εμειιεληζκφο ηεο ιέμεο κε ηελ απφθηεζε θιίζεσλ, ην δε ραξαθηεξηζηηθφ απηφ
ηεο ιέμεο θάβα αληηδηαζηέιιεηαη κε κία άιιε μεληθή ιέμε, ην Πάζρα, ε νπνία παξακέλεη έσο ζήκεξα άθιηηε.
Ζ ζεκεξηλή έλλνηα ηεο θάβαο αληηζηνηρεί ζε έλα παξαδνζηαθά ειιεληθφ θαγεηφ πνπ έρεη ηε κνξθή
περηνχ ρπινχ θαη παξαζθεπάδεηαη απφ ζπέξκαηα μεξά, απνθινησκέλα θαη ζξαπζκέλα, θπηηθψλ εηδψλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ςπραλζψλ (νηθ. Fabaceae). Σα θχξηα θπηηθά γέλε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαζθεπή θάβαο είλαη ηα Vicia θαη Lathyrus. Ζ θνηλή ρξήζε ησλ θνπθηψλ (ζπεξκάησλ ηνπ θπηνχ Vicia faba
L.) γηα ηελ παξαζθεπή θάβαο, είλαη κάιηζηα ππεχζπλε γηα ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο απηνχ.
Όκσο ε θάβα απνηειεί έλα απφ ηα παξαδνζηαθά πξντφληα ηεο αληνξίλεο. Γηα ηελ παξαζθεπή ηεο
«Φάβαο αληνξίλεο» ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κφλν ζπέξκαηα ηνπ θπηνχ Lathyrus clymenum L., πνπ
θέξνπλ ηελ παξαδνζηαθή νλνκαζία «αξαθάο». Απηφο δε είλαη θαη ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο θαιιηέξγεηαο
ηνπ θπηνχ απηνχ. Ζ δηαζχλδεζε ησλ δχν απηψλ νλνκαζηψλ είλαη νπζηψδεο, γηαηί ε «Φάβα αληνξίλεο», ε
πξνεξρφκελε δειαδή απφ ηνλ «αξαθά», ραξαθηεξίδεηαη ήδε απφ ην 1914 (πλεκκέλν 36) σο ε θαιχηεξε ηεο
Διιάδαο. Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο θαηνλνκάδεη σο θάβα ηα μεξά, απνθινησκέλα θαη ζξπκκαηηζκέλα ζπέξκαηα
απφ θπηά ηνπ γέλνπο Lathyrus, ζε αληηδηαζηνιή κε ην νκψλπκν θαγεηφ ην νπνίν πξνθχπηεη ηφζν απφ ην
καγείξεκα ηεο θάβαο φζν θαη απφ ην καγείξεκα απνθινησκέλσλ ζπεξκάησλ ηνπ γέλνπο Vicia (πλεκκέλν
37).
Ζ δηαζχλδεζε απηή είλαη ζεκαληηθφηαηε, αθνχ ην έηνο 1850 ζε έλα απφ ηα πξψηα απνγξαθηθά δειηία
ηνπ ζχγρξνλνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ (πλεκκέλν 38), θαηαγξάθεηαη ζπλνιηθή παξαγσγή 1.840 kg «αξαθά» ζηε
αληνξίλε, θαηά ην έηνο 1841. Έηζη, ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο απηνχ θαηαηαζζφηαλ ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηνπ
γεσξγηθνχ πξντφληνο ηνπ λεζηνχ κε πξψηε ηελ άκπειν, δεχηεξν ην θξηζάξη θαη ηξίην ην βακβάθη. Ζ αλαγσγή
σζηφζν ηεο παξαγσγήο απηήο ζε ρξεκαηηθή αμία θαηαηάζζεη ηνλ «αξαθά» ζηελ ηξίηε ζέζε ππνβηβάδνληαο
αληίζηνηρα ην βακβάθη ζηελ ηέηαξηε.
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Πελήληα ρξφληα κεηά, ην έηνο 1899, ζηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο ηεο αληνξίλεο (πλεκκέλν 39), θαηαγξάθεηαη κελ ε παξαδνζηαθή νλνκαζία «αξαθάο» θαη
απνδίδεηαη ζε απηά ηα ζπέξκαηα ε απνθιεηζηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο «Φάβαο αληνξίλεο», αιινηψλεηαη φκσο
ε πξνέιεπζε ησλ ζπεξκάησλ απηψλ, αθνχ απνδίδνληαη ιαλζαζκέλα ζην θπηηθφ είδνο Lathyrus sativus L.
Ζ έθδνζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζπγγξαθέα ην 1925 έξγνπ ζρεηηθνχ κε ηηο παξαδνζηαθέο νλνκαζίεο
ησλ θπηψλ ηεο Διιάδαο (πλεκκέλν 40), δηαηψληζε ηελ πξνεγνχκελε αιινίσζε κε απνηέιεζκα ηελ
παξεξκελεία ηεο παξαδνζηαθήο νλνκαζίαο «αξαθάο».
Απηή ε παξεξκελεία ζπλερίζηεθε κε απνηέιεζκα ζε δχν απφ ηηο πξψηεο ζπζηεκαηηθέο θαηαγξαθέο
ηεο θπζηθήο θαη θαιιηεξγνχκελεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα 1912 (πλεκκέλν 41) θαη 1914 (πλεκκέλν 36) λα
ηαπηνπνηείηαη θαη πάιη ιαλζαζκέλα, ην θπηηθφ είδνο Lathyrus sativus L. σο αληίζηνηρσλ ζηελ παξαδνζηαθή
νλνκαζία «αξαθάο».
Ζ παξεξκελεία απηή εμαθξηβψζεθε ην 1943 (πλεκκέλν 14), ζηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο
ρισξίδαο ηνπ Αηγαίνπ. χκθσλα κε απηή, ην θπηηθφ είδνο πνπ θαιιηεξγείην ζηε αληνξίλε θαη κάιηζηα ζηηο
πεξηνρέο ησλ Φεξψλ θαη ηνπ Πχξγνπ αληηζηνηρεί ζην θπηηθφ είδνο Lathyrus clymenum L. θαη άξα ζε απηφ
πξέπεη λα απνδίδεηαη ε παξαδνζηαθή νλνκαζία «αξαθάο».
Ζ δηαθξίβσζε απηή, δπζηπρψο δελ πξφιαβε λα ελζσκαησζεί ζηελ ηειεπηαία ζπλνιηθή θαηαγξαθή ηεο
ειιεληθήο ρισξίδαο ην 1948 (πλεκκέλν 15). ’ απηήλ θαη πάιη απνδίδεηαη ιαλζαζκέλα ε παξαδνζηαθή
νλνκαζία «αξαθάο» ζην θπηηθφ είδνο Lathyrus sativus L.
Πξφζθαηεο έξεπλεο (πλεκκέλν 16) θαηέδεημαλ σζηφζν ηελ ηαχηηζε ηνπ ζήκεξα θαιιηεξγνχκελνπ
«αξαθά» κε ην θπηηθφ είδνο Lathyrus clymenum L.
Δπίζεο ζε αξραηνινγηθά επξήκαηα (πλεκκέλα 17, 42), ζηηο αλαζθαθέο ηεο Γπηηθήο Οηθείαο ζην
Αθξσηήξη αλαγφκελα ζηελ χζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνχ, αλαγλσξίζηεθαλ ππνιείκκαηα απνζεθεπκέλεο ζνδεηάο
ζπεξκάησλ ελφο θπηηθνχ είδνπο πνπ απνδίδνληαη ζην είδνο Lathyrus clymenum L.
Με ηνλ ηξφπν απηφ απεδείρζε φηη ε πξψηε χιε γηα ηε «Φάβα αληνξίλεο» θαιιηεξγείηαη αλειιηπψο
ζηε αληνξίλε γηα πεξηζζφηεξα απφ3.600 ρξφληα.
Αλ θαη παξνπζηάδεη κηα ηφζν καθξαίσλε πνξεία, ε θαιιηέξγεηα ηνπ «αξαθά» ζηε αληνξίλε αθφκα θαη
ζήκεξα δελ έρεη θαηαρσξεζεί σο θαιιηεξγνχκελν θπηηθφ είδνο ζηα ζρεηηθά κεηξψα ηεο Δ.Δ. Πηζαλφλ ε
παξάιεηςε απηή λα νθείιεηαη ζηελ απζηεξά εληνπηζκέλε θαιιηέξγεηα ηνπ ζηε αληνξίλε θαη ηα γχξσ κηθξά
λεζηά.
7. Οπγανιζμόρ Δπιθεώπηζηρ
1.

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο «ΓΖΜΖΣΡΑ», Γεληθήο Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο
Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ
Γηεχζπλζε: Κνπξηίδνπ 56-58 & Νηξβάλα, Αζήλα, TK: 11145
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Σειέθσλν: 210 - 8392000
2.

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κπθιάδσλ, Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο,
Γηεχζπλζε: Καξάγησξγα άθε 22 θαη Βατάλνπ, Δξκνχπνιε χξνπ, ΣΚ: 84100
Σειέθσλν: 2281098823, E-mail: daok@5118.syzefxis.gov.gr

8. Δπιζήμανζη
Όηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία.
9. Δθνικέρ και Κοινοηικέρ απαιηήζειρ
----10. ςνημμένα
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πξφηαζεο απηήο θαη κε θχξην ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γξακκαηείαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ “ThesaurusLinguaGrecae” θαη ην πξφγξακκα πινήγεζεο
ζε απηήλ “Musaios”. Σα ζπλεκκέλα ππ’ αξηζκ. 7 έσο θαη 23 πξνέξρνληαη απφ απηή ηελ πεγή θαη παξαηίζεληαη
πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ.
1.

Υάξηεο πεξηνρήο Θήξαο.

2.

Μεηξψν θαιιηεξγεηψλ

3.

Μεηξψν κεηαπνηεηψλ

4.

ρεδηάγξακκα παξαγσγήο θαη θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ

5.

Καθνχξνο M., Τπφ Γεκνζίεπζε, «Αγξνηηθά Πξντφληα ηεο αληνξίλεο- Παξαδνζηαθέο Καιιηεξγεηηθέο

Σερληθέο-Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο ηνπο», Δηζήγεζε ζην πλέδξην «Ο Φπηνγελεηηθφο Πινχηνο θαη ε Αγξνηηθή
Παξάδνζε ησλ Κπθιάδσλ».
6.

Νηθνιαθνπνχινπ Μ., Καθαληάξεο η., Παπαγεσξγίνπ Κ. Γ., «Σακείν Αγξνηηθψλ Πφξσλ Θήξαο-

Θεξαζηάο», ζει.: 77-78.
7.

Καθνχξνο M., 1989, «Πνηά ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο κειηζζνθνκίαο ζηε λήζν Θήξα; Πνηά πξνβιήκαηα

αληηκεησπίδεη θαη πνηά ηα πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε απηήο; Πνηά ε κειηζζνρισξίδα ηεο λήζνπ
Θήξαο;», Αλσηάηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ, Αζήλα, ζει. 8-22.
8. Υξηζηνδνχινπ Μ., Εηάγθαο Δ., Νάθνο Γ., 1996, «Δδαθνινγηθφο Υάξηεο ηεο Διιάδνο-Υάξηεο
Γαηνηθαλφηεηαο γηα Γαζνπνλία λ. Θήξαο», Γαζηθή Τπεξεζία Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
9. Υξηζηνδνχινπ Μ., Εηάγθαο Δ., Νάθνο Γ., 1996, «Δδαθνινγηθφο Υάξηεο ηεο Διιάδνο-Υάξηεο Γαηψλ
λ.Θήξαο», Γαζηθή Τπεξεζία Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
10. Aguilera S. M., Mora M. L., Borie G., Peirano P., Zunino H., 2002, “Balance and distribution of sulphur in
volcanic ash-derived soils in Chile”, Soil Biology and Biochemistry, 34, 1355-1361.
11. Borie G., Peirano P., Zunino H., Aguilera S. M., 2002, “N-pool in volcanic ash-derived soils in Chile and its
changes in deforested sites”, Soil Biology and Biochemistry, 34, 1201-1206.

17

12. Joergensen R. G., Castillo X., 2001, “Interrelationships between microbial and soil properties in young
volcanic ash soils of Nicaragua”, Soil Biology and Biochemistry, 33, 1581-1589.
13. Dominguez J., Negrin M. A., Rodriguez C. M., 2003, “Evaluating soil sodium indices in soils of volcanic
nature conducive or suppressive to Fussarium wilt of banana”, Soil Biology and Biochemistry, 35, 565-575.
14. Rechinger K. H., 1943, “Flora Aegea”, Spinger-Verlag, Wien, pp: 332337.
15. Γηαπνχιεο Υ. Α., 1948, «Διιεληθή Υισξίο», Αζήλα, 1948, ζει.: 196202.
16. Hansen A., 1971, “Flora von Santorin”, Candollea, 26/1, pp: 109-163.
17. Sarpaki A., 1990, “’Small Fields or Big Fields?’ That is the Question”, Proceedings of the third international
congress on “Thera and the Aegean World”, The Thera Foundation, London, pp: 422-432.
18. TournefortJ. P. de, 1700-1702, Διιεληθή Μεηάθξαζε: 2004, «Σαμίδη ζηελ Κξήηε θαη ηηο λήζνπο ηνπ
Αξρηπειάγνπο», Μεηάθξαζε: Απέξγεο Μ., Απέξγε Μ., ρφιηα: Απέξγεο Μ., Λπδάθε ., Παλεπηζηεκηαθέο
Δθδφζεηο Κξήηεο.
19. AESCHYLUS Trag., (6-5 B.C.: Atheniensis), Fragmenta, ed. S. Radt, TragicorumGraecorumfragmenta,
vol. 3. Gottingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 1985: 123-511. fr. 210.
20. ARISTOPHANES, (5-4 B.C.: Atheniensis), Ecclesiazusae, ed. R.G. Ussher, Aristophanes. Ecclesiazusae.
Oxford: Clarendon Press, 1973: 5-69.
21. ARISTOPHANES, (5-4 B.C.: Atheniensis), Ranae, ed. V. Coulon and M. van Daele, Aristophane, vol. 4.
Paris: Les Belles Lettres, 1928 (repr. 1967 (1st edn. corr.)): 85-157.
22. ARISTOPHANES, (5-4 B.C.: Atheniensis), Equites, ed. V. Coulon and M. van Daele, Aristophane, vol. 1.
Paris: Les Belles Lettres, 1923 (repr. 1967 (1st edn. corr.)): 80-141.
23. DIOSCORIDES PEDANIUS, (A.D. 1: Anazarbensis), De materiamedica (recensiones e codd. Vindob.
med. gr. 1 + suppl. gr. 28; Laur. 73, 41 + 73, 16 + Vind. 93), ed. M. Wellmann, PedaniiDioscuridisAnazarbei de
materiamedicalibriquinque, vols. 1-2. Berlin: Weidmann, 1:1907; 2:1906 (repr. 1958): 1:5-7, 9, 14-15, 29-32,
74-76, 83-84, 87, 90, 95-96, 173-179, 181-182, 184-186, 188, 190-198, 200-205, 207, 209-223, 227228, 230237, 239-240, 242, 244, 246-248, 250, 252-255; 2:3-6, 9-10,12, 14, 16-25, 27-28, 30, 32, 34-35, 37, 39, 41-45,
47-50, 52-57, 60-61, 64, 66-67, 69-78, 80-86, 88-90, 92, 101-102, 104-107, 109-110, 112116, 118-122, 124125, 127-131, 133-141, 143, 145-149, 151-155, 157162, 164, 167, 169-176, 178-179, 181-187, 189-192, 194196, 198-200, 202-204, 206-207, 209-218, 222-224, 227-228, 230-231, 234, 237-239, 242-256, 258, 260-266,
268-279, 281-290, 292-293, 297-298, 300-302, 304-307, 309, 311-314, 316-318, 320-322, 324, 326-329, 331335, 337, 339.
24. HESYCHIUS Lexicogr., (A.D. 5/6: Alexandrinus), Lexicon (P - O), ed. M. Schmidt, HesychiiAlexandrini
lexicon, vols. 3-4. Halle: *n.p., 3:1861; 4:1862 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 3:251-439; 4:1-336.
25. AETIUS Med., (A.D. 6: Amidenus), Iatricorum liber i, ed. A. Olivieri, AetiiAmidenilibrimedicinalesi-iv

18

[Corpus medicorumGraecorum, vol. 8.1. Leipzig: Teubner, 1935]: 17-146.
26. CYRILLUS Biogr., (A.D. 6: Scythopolitanus), Vita Sabae, ed. E. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis [Texte
und Untersuchungen 49.2. Leipzig: Hinrichs, 1939]: 85-200.
27. HESYCHIUS Lexicogr., (A.D. 5/6: Alexandrinus), Lexicon (A - O), ed. K. Latte, HesychiiAlexandrini
lexicon, vols. 1-2. Copenhagen: Munksgaard, 1:1953; 2:1966: 1:3-492; 2:1-806.
28. ETYMOLOGICUM GUDIANUM, (A.D. 11), EtymologicumGudianum (zeidoros - omai), ed. F.W. Sturz,
EtymologicumGraecae

linguae

Gudianum

et

alia

grammaticorumscripta

e

codicibusmanuscriptisnuncprimumedita. Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584.
29. PAULUS Med., (A.D. 7: Aegineta), Epitomaemedicaelibriseptem, ed. J.L. Heiberg, Paulus Aegineta, 2
vols. [Corpus medicorumGraecorum, vols. 9.1 & 9.2. Leipzig: Teubner, 9.1:1921; 9.2:1924]: 9.1:3-388; 9.2: 5411.
30. ORIBASIUS

Med.,

(A.D.

4:

Pergamenus),

Eclogaemedicamentorum,

ed.

J.

Raeder,

Oribasiicollectionummedicarumreliquae, vol. 4 [Corpus medicorumGraecorum, vol. 6.2.2., Leipzig: Teubner,
1933]: 185-307.
31. ALEXANDER Med., (A.D. 6: Trallianus), Therapeutica, ed. T. Puschmann, Alexander von Tralles, vols. 12., Vienna: BraumQller, 1:1878; 2:1879 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963): 1:441-617; 2:3-585.
32. HIPPIATRICA,

(A.D.

9),

ExcerptaLugdunensia,

ed.

E.

Oder

and

K.

Hoppe,

Corpus

hippiatricorumGraecorum, vol. 2. Leipzig: Teubner, 1927 (repr. Stuttgart: 1971): 272-313.
33. LYDUS JoannesLaurentius Hist., (A.D. 6: Philadelphius, Constantinopolitanus), De mensibus, ed. R.
WQnsch, loannisLydi liber de mensibus. Leipzig: Teubner, 1898 (repr. Stuttgart: 1967): 1-184.
34. ETYMOLOGICUM GUDIANUM, (A.D. 11), EtymologicumGudianum (zeidoros - omai), ed. F.W. Sturz,
EtymologicumGraecae

linguae

Gudianum

et

alia

grammaticorumscripta

e

codicibusmanuscriptisnuncprimumedita. Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584.
35. THEOGNOSTUS Gramm., fiqTheognostusProtospatharius, (A.D. 9: Constantinopolitanus), Canonessive
De orthographia, ed. J.A. Cramer, AnecdotaGraeca e codd. manuscriptisbibliothecarumOxoniensium, vol.

2.

Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963): 1-165.

36. Γελλάδηνο Π. Γ., 1914, «ΦπηνινγηθφλΛεμηθφλ», Αλαηχπσζε Σξνραιία, 1997, Αζήλα, ζει.: 595-596.
37. Γελλάδηνο Π. Γ., 1914, «ΦπηνινγηθφλΛεμηθφλ», Αλαηχπσζε Σξνραιία, 1997, Αζήλα, ζει.: 575-578.
38. Κηγάιαο Η., Γε, 1850, «Γεληθή ηαηηζηηθή ηεο λήζνπ Θήξαο», Γ. ΜειηζηαγνχοΜαθεδφλνο, χξνο, ζει.: 7.
39. HeldreichTh. De, 1899, «Ζ ρισξίο ηεο Θήξαο», Παξλαζζφο, Αζήλα, ζει.: 259-291.
40. HeldreichTh. De, 1925, «Σα Γεκψδε νλφκαηα ησλ θπηψλ», Β’ έθδνζε: Μειηαξάθεο ., Βηβιηνπσιείν ηεο
Δζηίαο, Αζήλα, ζει.: 34-35.
41. Καββαδάο Γ. ., 19--, «ΔηθνλνγξαθεκέλνλΒνηαληθφλ-ΦπηνινγηθφλΛεμηθφλ», Αζήλα, Σφκνο Δ’, ζει.: 2245-

19

2257.
42. Sarpaki A., Glynis J., 1990, “Ancient and Modern Cultivation of Lathyrus clymenum L. in the Greek
Islands”, The Annual of the British School of Archaeology at Athens, vol. 85, pp: 363-369.

20

