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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Α) Όνομα

ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ ΠΓΔ

Β) Πεπιγπαθή
Σα θαζφιηα (Γίγαληεο – Διέθαληεο) Καζηνξηάο, έρνπλ ζρήκα λεθξνεηδέο, ειαθξψο
πεπιαηπζκέλν. Ζ επηθάλεηα ηνπο είλαη ιεία, κε ρξψκα ιεπθφ. Σν βάξνο ησλ 1000
ζπφξσλ αλέξρεηαη ζε 1200 γξακ θαη άλσ. Σα θαζφιηα Γίγαληεο – Διέθαληεο
Καζηνξηάο είλαη θεκηζκέλα ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα αιιά θαη ζηελ αγνξά
ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, φπσο
ην κεγάιν κέγεζνο, ην ιεπηφ θινηφ, ηε βξαζηηθφηεηα θαη ηε λνζηηκηά ηνπο. Σν πξντφλ
πιεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο ησλ
πξνζπζθεπαζκέλσλ εγρψξησλ βξψζηκσλ νζπξίσλ ηεο Γηππνπξγηθήο Απφθαζεο
Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ αξζ. 2 θαη 3 κε αξηζκφ 37227/8-10-87.

Γ) Οπιοθέηηζη ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Σα θαζφιηα (Γίγαληεο Διέθαληεο) θαιιηεξγνχληαη ζην ζχλνιν ησλ αξδεπφκελσλ
εθηάζεσλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο κε κέζν φξν έθηαζεο 12 ζηξέκκαηα αλά
εθκεηάιιεπζε.
Οιφθιεξνο ν Ννκφο πξνζθέξεη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. κσο ν
θχξηνο φγθνο παξαγσγήο θαηαλέκεηαη ζε νξηζκέλεο δψλεο παξαγσγήο πνπ
νξηνζεηνχληαη απφ ηα αγξνθηήκαηα ησλ παξαθάησ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη
Οηθηζκψλ:
α) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ
[ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε
Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ
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Μαληαθψλ, Απγήο, Κνξνκειέαο, Λεχθεο, Οκνξθνθθιεζηάο, Πεληαβξχζνπ,
Σζάθσλεο θαη Υηιηνδέλδξνπ].
β) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΩΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ
[ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε
Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ
Βνγαηζηθνχ, Ακπεινθήπσλ, Γέξκαο, Κσζηαξαδίνπ θαη Μειίηζαο].
γ) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΑΚΔΓΝΩΝ
[ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε
Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ
Μαπξνρσξίνπ, Γηζπειηνχ θαη Πνιχθαξπεο].
δ) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ
[ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε
Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ Κνξεζνχ,
Βαζηιεηάδνο, Ληζηάο θαη Μειηζζνηφπνπ].
ε) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΟΡΔΣΗΩΝ
[ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε
Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ Γάβξνπ,
Αγίνπ Αλησλίνπ, Κξαληψλνο, Μαθξνρσξίνπ, Μαπξφθακπνπ, Μειά θαη
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Υάιαξσλ].
ζη) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ
[Βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο)
πεξηέιαβε κφλν ηνλ πξνεγνχκελν Γήκν Καζηνξηάο].
δ) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΗΣΗΟΤ
[Βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο)
πεξηέιαβε κφλν ηνλ πξνεγνχκελν Γήκν Βηηζίνπ].
ε) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ
[ρεκαηίζηεθε ην έηνο 1997 βάζεη ηνπ Νφκνπ 2539/1997 (πγθξφηεζε
Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο) απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Κνηλνηήησλ
Μεζνπνηακίαο, Καινρσξίνπ, Οηλφεο θαη Πηεξηάο θαζψο θαη ηνλ Οηθηζκφ Αγία
Κπξηαθή ηεο πξψελ Κνηλφη εηαο Αγίαο Κπξηαθήο ]. Ο Οηθηζκφο Αγία Κπξηαθή
πεξηειήθζε ζηνλ Γήκν Αιηάθκνλα ζαλ απηνηειήο θαη ζπζηαηηθφο πξψελ
Ο.Σ.Α. (ηκήκα ηνπ Γήκνπ κε εθπξνζψπεζε ζ 'απηφλ).
ζ) ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΟΡΔΣΗΓΟ πνπ ζρεκαηίζηεθε κε βάζε ηνλ
παξαπάλσ Νφκν θαη ην νπνίν ν πεξηιακβάλεη ηνλ ηέσο Γήκν Αξγνχο
Οξεζηηθνχ θαη ηηο Κνηλφηεηεο Ακκνπδάξαο, Αζπξνθθιεζηάο, Γηαιεθηνχ,
Καζηαλνθχηνπ, Λαθθσκάησλ, Μειαλζίνπ θαη πειαίσλ._
η) ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ πνπ ζρεκαηίζηεθε κε βάζε ηνλ
παξαπάλσ Νφκν θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πξψελ Κνηλφηεηα
Πηειέαο.
ηα) ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΡΑΚΗΟΤ πνπ ζρεκαηίζηεθε κε
βάζε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πξψελ
Κνηλφηεηα Γελδξνρσξίνπ.
Οη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο νη νπνίνη ζρεκάηηζαλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Κνηλφηεηεο ηνπ Ν. 2539/1997 απνηεινχλ αληίζηνηρα Γεκνηηθά θαη θνηλνηηθά
Γηακεξίζκαηα απηψλ.

Σα αγξνθηήκαηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ αλαθέξνληαη είλαη ζπλερφκελα
γεσγξαθηθά, φπσο θαη ε θαιιηέξγεηα κε ηελ ίδηα φκσο εθιεθηή πνηφηεηα
αλεμαξηήησο πεξηνρήο.

Γ) Απόδειξη πποέλεςζηρ :
Ζ θαηαγξαθή ησλ εθηάζεσλ θαη ηεο θαιιηέξγεηαο κέζα ζηελ νξηνζεηεκέλε δψλε
πξαγκαηνπνηείηαη θαη πηζηνπνηείηαη κε:
Α) ην πξφγξακκα εμηζσηηθήο απνδεκίσζεο
Β) ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ
Γ) ην πξφγξακκα ηειεπηζθφπεζεο
Σα αλσηέξσ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Γεσξγίαο
θαη δηέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Ζ πηζηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα
φξγαλα ηεο πνιηηείαο θαη κε βάζε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα
ηα πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο θαη γεσγξαθηθήο έλδεημεο.
Ζ αλαιπηηθή επαιήζεπζε ηνπ πξντφληνο εθαξκφδεηαη κε ηελ ρξήζε ρεκηθψλ
αλαιχζεσλ, πνπ δηελεξγνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο. Σα ελ ιφγσ
φξγαλα ειέγρνπλ θαη ηελ ρξήζε ησλ εηηθεηψλ, θαζφζνλ πηζηνπνηνχλ ηηο ππνρξεσηηθέο
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ελδείμεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία (π.ρ.
αξίζκεζε παξηίδαο, πηζαλή ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβφινπ θηι).

Δ) Μέθοδορ Παπαγωγήρ
1. ΠΟΡΑ
ε έλα θαιά πξνεηνηκαζκέλν θαιιηεξγεηηθά έδαθνο φπνπ έρνπλ αλνηρηεί απιάθηα ζε
απνζηάζεηο 80 – 90 cm κεηαμχ ηνπο γίλεηαη ε ζπνξά κε ηα ρέξηα. ε ζέζεηο πνπ
απέρνπλ 80 – 90 cm κεηαμχ ηνπο πάλσ ζηηο γξακκέο ηνπνζεηνχληαη 2 – 3 ζπφξνη θαη
αθνινπζεί παξάρσκα.
Σν βάζνο ζπνξάο θπκαίλεηαη απφ 3 – 8 cm αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζπφξνπ, ηελ
ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ηελ πγξαζία ηνπ, ηελ πεξίνδν ηεο ζπνξάο.
Ζ πνζφηεηα ηνπ ζπφξνπ είλαη 10 kg / ζηξέκκα πεξίπνπ. ην Ννκφ Καζηνξηάο, ε
πεξίνδνο ζπνξάο εληνπίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 Απξηιίνπ έσο 30 Μαΐνπ,
κε θχξην ξπζκηζηή ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηεο πεξηφδνπ απηήο.
2. ΔΡΓΑΙΔ ΜΔΣΆ ΣΗΝ ΠΟΡΑ
Μεηά ην θχηξσκα θαη φηαλ ηα θπηά απνθηήζνπλ ην πξψην δεπγάξη πξαγκαηηθψλ
θχιισλ γίλεηαη ην πξψην ζθάιηζκα κε ηζάπα, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
δηδαλίσλ, αιιά θαη ην «ζπάζηκν» ηεο εδαθηθήο θξνχζηαο. Φξνληίδα, πνπ έρεη επλντθή
επίδξαζε ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ εδάθνπο αθ ελφο, αιιά θαη ζηελ
δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ αθεηέξνπ. Παξάιιεια κε ην ζθάιηζκα γίλεηαη
αξαίσκα ησλ θπηψλ. ε θάζε ζέζε αθήλνληαη 1-2 θπηά, θαζψο αθαηξνχληαη ηα πην
αδχλαηα. Αξγφηεξα γίλεηαη ην γέκηζκα ησλ απιαθηψλ θαη ειαθξχ παξάρσκα ησλ
θπηψλ κε ηελ ηζάπα. Έηζη δηακνξθψλνληαη ηα απιάθηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ην πφηηζκα, φπνπ απηφ γίλεηαη κε θαηάθιπζε.
3. ΣΗΡΙΞΗ ΦΤΣΩΝ
Οη πνηθηιίεο θαζνιηψλ, πνπ θαιιηεξγνχληαη, είλαη αλαξξηρφκελεο θαη ε ζηήξημε ηνπο
είλαη απαξαίηεηε. Γηα ζηεξίγκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη βέξγεο δαζηθψλ δέλδξσλ ζε
κηθξφηεξν βαζκφ, ελψ βαζηθφ κέζν ζηήξημεο απνηεινχλ θαιακφβεξγεο κήθνπο 2,30
– 2,50 m πεξίπνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο γίλεηαη βεβαίσο κε ηα ρέξηα θαη είλαη εξγαζία
επίπνλε θαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ θαιή ηνπνζέηεζε ησλ κέζσλ ζηήξημεο ζην έδαθνο
θαη ην θαιφ δέζηκν κεηαμχ ηνπο, δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ησλ θπηψλ
ρσξίο θηλδχλνπο πηψζεο απφ ην βάξνο ηνπο ή δπλαηνχο αλέκνπο, πνπ ζα
δεκηνπξγνχζε ζνβαξά πξνβιήκαηα.
4. ΠΟΣΙΜΑΣΑ
Ο ξφινο ηνπ λεξνχ ζηελ αλάπηπμε ησλ θαζνιηψλ είλαη πνιιαπιφο. Δθηφο απφ
βαζηθφο θνξέαο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ην λεξφ είλαη απαξαίηεην ηελ πεξίνδν ιίγν
πξηλ ηελ έληνλε άλζεζε, αιιά θα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο, θαζψο ε έιιεηςε ηνπ
πξνθαιεί αλζφξξνηα θαη πηψζε ινβψλ, κε παξάιιειε επίδξαζε ζην κέγεζνο, φζσλ
παξακέλνπλ θαη θαηά πξνέθηαζε ησλ ίδησλ ησλ ζπφξσλ.
ην πφηηζκα κε θαηάθιπζε, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, φηαλ ηα εδάθε
είλαη ζπλεθηηθά. Μεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ κέλνπλ ζην ρσξάθη πνιιέο ψξεο,
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δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Μάιηζηα ην δηάζηεκα ησλ 12 σξψλ ζεσξείηαη θξηηηθφ γηα
ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πνηηζκάησλ
θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 10 αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο, ηηο αηκνζθαηξηθέο
ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο βξνρνπηψζεηο.
Οη παξαγσγνί ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο ηα ηειεπηαία ρξφληα εθαξκφδνπλ ηελ άξδεπζε
κε ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο (Λάζηηρα).
Ζ ηερληθή απηή αλέδεημε ακέζσο ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηεο θαζψο πξνζθέξεη:
i. Οκνηνκνξθία εθαξκνγήο άξδεπζεο ζε φιε ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε
ii. Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ λεξνχ – ξπζκφο παξνρήο λεξνχ αλάινγε κε ξπζκφ
απνξξφθεζεο
iii. Άξδεπζε ζε πξνρσξεκέλα θξηηηθά ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο
iv. Μείσζε κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ.
v. εκαληηθά ιηγφηεξεο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ.
vi. Καιή εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εδαθψλ ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο.
vii. Μείσζε, εμάληιεζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη θαη’ επέθηαζε πξνζηαζία ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο.
viii. εκαληηθέο απμήζεηο ηεο παξαγσγήο.
5. ΛΙΠΑΝΗ
Σα θαζφιηα αθαηξνχλ θάζε ρξφλν απφ ην έδαθνο ζε ηθαλέο πνζφηεηεο ηα
καθξνζηνηρεία Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο δηάθνξα ηρλνζηνηρεία, πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ, ηφζν γηα ηελ βιαζηηθή ηνπο αλάπηπμε, φζν θαη γηα ηελ θαξπνθνξία.
Με ηελ θαιιηέξγεηα αθαηξείηαη επίζεο απφ ην έδαθνο θαη κηα πνζφηεηα νξγαληθήο
νπζίαο. ηνλ θαησηέξσ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη πνζφηεηεο καθξνζηνηρείσλ πνπ
αθαηξνχληαη αλά ζηξέκκα εδάθνπο κε ηελ θαιιηέξγεηα θαζνιηψλ.
ΠΗΝΑΚΑ: Kgr ζηνηρείνπ / ζηξέκκα
Ν
9,70

Ρ
0,80

Κ
3,20

Ca
0,60

Mg
0,50

Γηα αλαπιήξσζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ νη παξαγσγνί ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο
αθνινπζνχλ ιηπαληηθή ηαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη:
15 Kgr / ζηξέκκα Αζβεζηνχρν Νηηξηθή Ακκσλία 26,5 – 0 – 0,
45 Kgr / ζηξέκκα Αξαηφ Τπεξθνζθσξηθή Ακκσλία καδί 0-20-0
25 Kgr / ζηξέκκα Θεηνθνζθσξηθή Ακκσλία καδί 16-20-0 κε 25 Kgr / ζηξέκκα αξαηφ
Τπεξθνζθσξηθφ 0-20-0.
Σα ιηπαληηθά ζηνηρεία 1 θαη 2 απνηεινχλ ηελ βαζηθή ιίπαλζε ελψ επηθαλεηαθά
εθαξκφδεηαη ε αξίζκ. 3 ιηπαληηθή ζχλζεζε. Οη πξνζηηζέκελεο πνζφηεηεο αδψηνπ
είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, θαζψο σο ςπραλζή ηα θαζφιηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
αμηνπνηνχλ ην άδσην, πνπ δεζκεχνπλ ηα Αδσηνβαθηεξίδηα, ηα νπνία ζπκβηψλνπλ ζηηο
ξίδεο ηνπο.
Γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο κεραληθήο
ζχζηαζεο ηνπο εδάθνπο ηνπ ρσξαθηνχ πξνζηίζεηαη θνπξηά θάζε 2-3 ρξφληα κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα εδάθε δελ είλαη επηβαξπκέλα κε Αδξνκπθψζεηο. ε πεξίπησζε
πξνζζήθεο θνπξηάο, ε ρεκηθή ιίπαλζε κεηψλεηαη θαηά 20%.
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Οη αλαθεξζείζεο ηηκέο ιίπαλζεο απνηεινχλ ηελ κέζε ιηπαληηθή ηαθηηθή πνπ κπνξεί
λα απνθιίλεη αλάινγα κε ηνπο ηχπνπο εδαθψλ αιιά θαη ησλ κηθξνθιηκάησλ πνπ
ππάξρνπλ ζην Ννκφ.
ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλεηαη ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ
καθξνζηνηρείσλ (Ν,Ρ,Κ) ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο.
α/α
1
2
3
4

ηάδην
Αλάπηπμεο
Απφ θχηξσκα
κέρξη Άλζεζε
Αλζνθνξία
Καξπφδεζε έσο
σξίκαζε
Έσο πιινγή

Ν

Ρ

Κ

8%

11%

14%

46%
43%

67%
18%

58%
26%

3%

4%

2%

Οη εκθαληδφκελεο αλάγθεο ζε Κάιην θαιχπηνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ζην έδαθνο
πνζφηεηεο.
Ωο ζηνηρείν ην Κάιην ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή βξαζηεξψλ θαζνιηψλ αλψηεξεο
γεπζηηθφηεηαο. κσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, επεξεάδεηαη απφ επαξθή παξνπζία
αδψηνπ ζην έδαθνο. ε δηαπηζησκέλε κφλν έιιεηςε ηνπ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθήο
ιίπαλζεο ζε κνξθή ζεηηθνχ θαιίνπ 0-0-48 θαη ζε πνζφηεηα 10-15 Kgr / ζηξέκκα.
Σέινο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε Θείν, φηαλ θαιχπηνληαη απφ ηα ρεκηθά ιηπάζκαηα,
αληηκεησπίδνληαη κε πξνζζήθε 20-25 Kgr / ζηξέκκα Θεηηθνχ αζβεζηίνπ (γχςνο) 10
εκέξεο πξηλ ηελ ζπνξά.
ην Ννκφ Καζηνξηάο ηα ηειεπηαία ρξφληα, άξρηζε εθαξκνγή πδξνιίπαλζεο ζηηο
θαιιηέξγεηεο ζε κεγάιν αξηζκφ εθηάζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο
αιιά θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ησλ θαζνιηψλ.
Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ ζηάδηα ηεο
αλζνθνξίαο θαη ηνπ γεκίζκαηνο ηνπ θαξπνχ, έρεη πεηχρεη ηελ παξαγσγή θαζνιηψλ,
κε πνιχ θαιφ εηδηθφ βάξνο, ιεία επηθάλεηα, άξηζην κέγεζνο, βξαζηεξφηεηα θαη
γεπζηηθφηεηα, πςειψλ απαηηήζεσλ βειηηψλνληαο ηελ «εηθφλα» ηνπ πξντφληνο αθφκε
πεξηζζφηεξν αιιά θαη ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ.
Πέξα δε απηψλ, ε εθαξκνγή πδξνιίπαλζεο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηελ
πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε απφ ρεκηθά ιηπάζκαηα, πνπ ζηελ παξαδνζηαθή
επηθαλεηαθή ιίπαλζε κε δηαζθνξπηζκφ, παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα σο ππνιείκκαηα
ζην πεξηβάιινλ ζηα ζεκεία φπνπ ην λεξφ άξδεπζεο ζε απιάθηα δελ κπνξεί λα
αμηνπνηήζεη.
Δπίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη θαη ηα ζθεπάζκαηα ιίπαλζεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα παξαγσγή πξντφλησλ «βηνινγηθήο γεσξγίαο»
6. ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ
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Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαζνιηψλ είλαη νη Φνπδαξηψζεηο, ε
θιεξσηήληα, νη Ηψζεηο θαη Αθίδεο. Ο Ννκφο Καζηνξηάο κε ηηο εδαθνθιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη, είλαη ζα ιέγακε κηα επλνεκέλε πεξηνρή, θαζψο απηέο δελ
επλννχλ ηελ αλάπηπμε επηδεκηψλ απφ ηηο αζζέλεηεο απηέο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο,
είλαη φηη ε ίδηα ε θαιιηέξγεηα πξνζαξκνζζείζα άξηζηα ζην νηθνζχζηεκα ηεο
πεξηνρήο, έρεη αλαπηχμεη κηα εληππσζηαθή βηνινγηθή αληίζηαζε ζε πξνζβνιέο απφ
ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο.
Έηζη ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε θαιιηεξγεηηθά κέηξα φπσο:
Ζ ακεηςηζπνξά
Ζ ρξήζε πγηνχο ζπφξνπ
Ζ θαιιηέξγεηα ζε ειαθξηά θαη ζηξαγγεξά εδάθε
Σν θάςηκν ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο
Ζ απνιχκαλζε ησλ πιηθψλ ζηήξημεο κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα θ.ι.π.
Υεκηθή θαηαπνιέκεζε, κε ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, γίλεηαη ζε
ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο βιαζηηθή πεξηφδνπ, φηαλ νη
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ. Αιιά θαη ηφηε νη
θαζνινπαξαγσγνί ηνπ Ννκνχ ρξεζηκνπνηνχλ ραιθνχρα θπξίσο ζθεπάζκαηα.
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ, θαζψο δελ απνηεινχλ έληνλν πξφβιεκα, γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κε θαιιηεξγεηηθά κέηξα, φπσο είλαη ην θξεδάξηζκα, αιιά θπξίσο ηα
ζθαιίζκαηα θαη μεβνηαλίζκαηα, πνπ γίλνληαη κε ρεηξνλαθηηθά εξγαιεία, θαζψο ε
επαηζζεζία ηνπ θπηνχ ε ππθλφηεηα ηεο θχηεπζεο θαη νγθψδεο ηνπ κνξθή δελ
επηηξέπεη ηελ είζνδν κεραλεκάησλ απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο κέρξη ηελ
ζπγθνκηδή.
Ζ ήπηα απηή δηαρείξηζε ησλ εδαθψλ εμαζθαιίδεη ηελ δηαηήξεζε ηεο δπλακηθφηεηαο
ηνπο, ηελ απνθπγή νηαζδήπνηε ππνβάζκηζεο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηαζεξή
πνηφηεηα παξαγφκελνπ πξντφληνο, ζε φηη αθνξά ηνλ παξάγνληα έδαθνο. Αθφκε ε
ζπλερείο παξνπζία ηνπ θαιιηεξγεηή κέζα ζηελ θπηεία, πνπ αλαγθαζηηθά εμαζθαιίδεη
ε πξνζσπηθή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, δηαζθαιίδεη ηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο πγηεηλήο
θαηάζηαζεο ησλ θπηψλ θαη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απηψλ, πνπ κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ χπνπηα, φρη κφλν γηα αζζέλεηεο, αιιά θαη σο απνθιίλνληα κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά.
Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ γηαηί ην ηειηθφ πξντφλ είλαη απαιιαγκέλν απφ
ππνιείκκαηα θπηνπξνζηαζίαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ), κε ηα απνηειέζκαηα ρεκηθήο αλάιπζεο θπηνηνμηθψλ
ππνιεηκκάησλ, πνπ έγηλε ζην ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΚΈΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΩΝ
& ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΔ/ΝΗΚΖ.(2438/16-3-1999).
Ο έιεγρνο έγηλε ζε πέληε (5) δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ απφ δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα φπσο θαίλεηαη ζηνλ ζρεηηθφ ράξηε.
7. ΤΓΚΟΜΙΓΗ
Σειεπηαία εξγαζία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ θαζνιηψλ, είλαη ε ζπγθνκηδή
ηνπ θαξπνχ, πνπ γίλεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα επηεκβξίνπ, έσο θαη αξρέο
Ννεκβξίνπ.
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Ζ κεγάιε δηάξθεηα θαη νη δηαδνρηθέο αλζνθνξίεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα θαη ηελ
δηαδνρηθή σξίκαλζε ησλ ινβψλ πάλσ ζην θπηφ. Έηζη ε ζπιινγή ηνπο
πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ηξία ζηάδηα θαη γίλεηαη κε ηα ρέξηα θαη κε πνιχ
πξνζνρή γηα απνθπγή ππνβάζκηζεο ηνπ πξντφληνο απφ αηπρείο ρεηξηζκνχο. Οη ινβνί
ζεσξείηαη, φηη είλαη ζε θαηάιιειν ζηάδην ζπιινγήο, φηαλ απνθηνχλ θαζηαλνθίηξηλν
ρξψκα, είλαη ψξηκνη θαη εθφζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ επλνήζνπλ ηελ
κεξηθή μήξαλζε επί ηνπ θπηνχ.
Οη θαζνινπαξαγσγνί ελ ζπλερεία απιψλνπλ ηνπο ινβνχο ζην έδαθνο, πάλσ ζε
πιαζηηθά θχιια θαη αθήλνληαη, κέρξη λα ζηεγλψζνπλ ζηνλ ήιην. ηαλ επηηεπρζεί
απηφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αξρίδεη ν αισληζκφο. Με μχιηλεο επιχγηζηεο βέξγεο, νη
θαζνινθαιιηεξγεηέο
ρηππνχλε
ηνπο
απισκέλνπο
ινβνχο
ζπλερψο,
απειεπζεξψλνληαο ηνπο ζπφξνπο, νη νπνίνη απαιιαγκέλνη απφ ηα πεξηβιήκαηα
απιψλνληαη ελ ζπλερεία θαη πάιη ζηνλ ήιην, ψζπνπ ε πγξαζία λα κεησζεί ζηα 12%
πεξίπνπ.
Σέινο, αθνινπζεί ν καθξνζθνπηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο
έκπεηξνπο θαιιηεξγεηέο. Ζ εξγαζία απηή ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο
απνκαθξχλνληαη απφ αζζέλεηεο, νη έρνληεο αιινησκέλν ρξψκα, φρη ζηηιπλή θαη ιεία
επηθάλεηα, ζπαζκέλνη , μέλεο χιεο θιπ. Οη παξαγσγνί ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμεπέξαζηε παξαδνζηαθή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο,
ζην ζηάδην απηφ ηεο δηαινγήο απνκαθξχλνπλ πνζνζηφ 5 – 10 % ησλ ζπφξσλ.
Σνπο θαζαξνχο πιένλ ζπφξνπο ζπζθεπάδνπλ ζε ζαθηά θαη απνζεθεχνπλ ζε πγηεηλνχο
απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνζήθεπζε
θαζνιηψλ ηνπο.
ΑΠΟΓΟΔΗ
Ζ παξαγσγή αλά ζηξέκκα πνηθίιεη θαηά πεξηνρή, επεξεαδφκελε θπξίσο απφ ηα
εδάθε θαη ηα ππάξρνληα κηθξνθιηκαηα ζην Ννκφ.
Οη ζπλήζεηο απνδφζεηο θπκαίλνληαη γηα ηνπο Γίγαληεο θαη Διέθαληεο απφ 250 – 500
kgr / ζηξέκκα. Δπίπεδα ζρεηηθά ρακειά, πνπ νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ
παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηελ κε εληαηηθνπνίεζή ηεο.
Έθηαζε θαη παξαγσγή ηειεπηαίαο πεληαεηίαο:
Δηνο
Έθηαζε(ζηξέκκαηα)
2006
5500
2007
5500
2008
6250
2009
6300
2010
6500
ιφγν θαηξηθψλ ζπλζεθψλ)

Παξαγσγή(Σφλνη)
1650
1650
1875
1890
1300(κεησκέλε απφδνζε 200kg/ζηξέκκα

Δληαηηθνπνίεζε, πνπ ζα βειηίσλε κελ ζεακαηηθά ηελ παξαγσγή, ζα έζεηε φκσο ζε
θίλδπλν ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ θαζνιηψλ Καζηνξηάο, πξνυπφζεζε ηεο νπνίαο
είλαη, εθηφο ησλ άιισλ θαη ε παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα κε ήπηεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
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8. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ - ΓΙΑΛΟΓΗ – ΤΚΔΤΑΙΑ
Σν πξντφλ επξηζθφκελν ζε άξηζηε θαηάζηαζε, φζνλ αθνξά ηα καθξνζθνπηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά, νδεγείηαη ζην ππεξζχγρξνλν δηαινγεηήξην ζπζθεπαζηήξην
θαζνιηψλ ηεο «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΚΑΣΟΡΗΑ Α.Δ.», πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθηζκφ
Λαθθσκάησλ ηνπ Γήκνπ Οξεζηίδνο. Ζ ζέζε ηεο κνλάδαο είλαη κέζα ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή θαιιηέξγεηαο ηνπ πξντφληνο. Σν δηαινγεηήξην επεμεξγάδεηαη θπξίσο
θαζφιηα. κσο πιεξεί πξνδηαγξαθέο γηα κειινληηθή ηππνπνίεζε φισλ ησλ νζπξίσλ.
Ζ δπλακηθφηεηά ηνπ θηάλεη ηνπο 4500 ηφλνπο πξντφληνο εηεζίσο κε αζρφιεζε κηαο
βάξδηαο. Με δεδνκέλε ηελ παξαγσγή ζην λνκφ καο, είλαη θαλεξή ε δπλαηφηεηα
θάιπςεο θαη ηπρψλ αιιαγψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ αχμεζε ηεο παξαγσγήο
κειινληηθά.
Με ηελ πξνζθφκηζε ηνπ, ην πξντφλ εηζάγεηαη ζην ζάιακν απεληφκσζεο, φπνπ απηή
πξαγκαηνπνηείηαη κε ήπηεο κεζφδνπο εγθεθξηκέλεο απφ ηηο ηζρχνπζεο Δζληθέο θαη
θνηλνηηθέο λνκνζεζίεο ψζηε λα κελ επηβαξχλνπλ ην πξντφλ κε :
ηνμηθά αέξα
ρεκηθά πξφζζεηα
νζκέο
ρξσκαηηζκφο ηνπ πξντφληνο
Αθνινχζσο ηα θαζφιηα Γίγαληεο Διέθαληεο Καζηνξηάο νδεγνχληαη ζηνλ ρψξν
θαζαξηζκνχ απφ μέλεο χιεο, φπνπ ζε δηαδνρηθέο θάζεηο (θφζθηλα – απνπεηξσηήο –
απνθνλησηήο – θιπ) απηφ επηηπγράλεηαη ζε άξηζην βαζκφ κε παξάιιειε
απνκάθξπλζε ησλ ζπαζκέλσλ ζπφξσλ ή ζπφξσλ άιισλ πνηθηιηψλ.
Δπφκελν ζηάδην είλαη ε δηαινγή ηνπ πξντφληνο, φπνπ πξνβιέπεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ
ζε 3 κεγέζε [α. Βάξνπο 1000 ζπφξσλ απφ 1800 γξακ. θαη άλσ, β. Βάξνο 1000
ζπφξσλ απφ 1500 – 1800 γξακ., γ. Βάξνο 1000 ζπφξσλ απφ 1200 – 1500 γξακ].
Μεηά ηε δηαινγή νδεγνχληαη ζε ζηιφ γηα πξφζθαηξε απνζήθεπζε θαηά κέγεζνο. ε
πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ δελ έρεη ην θαηάιιειν πνζνζηφ πγξαζίαο πξηλ ηελ δηαινγή,
πξνεγείηαη ε μήξαλζε ηνπ.
Ζ θάζε πνπ αθνινπζεί, είλαη απηή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο ε νπνία γίλεηαη ζε
εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ εληφο ηεο νξνζεηεκέλεο δψλεο παξαγσγήο.
Ζ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε πιηθά θαηάιιεια γηα ηξφθηκα ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Σν πξντφλ ζπζθεπάδεηαη ζε
ζπζθεπαζίεο νπνηνπδήπνηε βάξνπο πεξηερνκέλνπ έσο 50 Kgr.

η) Γεζκφο:
Α. Ιδιαιηεπόηηηα ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Ζ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θαζνιηψλ Γίγαληεο –
Διέθαληεο ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο δηαζέηεη εδαθνθιηκαηνινγηθνχο παξάγνληεο, πνπ
επηδξνχλ άκεζα ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο
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1. ΘΔΡΜΟΚΡΑΊΑ
Σα θαζφιηα είλαη θαιιηέξγεηα κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ
ζεξκνθξαζία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εππάζεηα ζηνλ παγεηφ ζε φια αλεμαηξέησο ηα
ζηάδηα ηεο. Σν θχηξσκα ηνπ ζπφξνπ γίλεηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξλά ηνπο 12ν C,
ελψ γηα ηελ επλντθή αλάπηπμε, άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο είλαη κεηαμχ 17o C θαη 24ν C.
Υακειφηεξεο ησλ 17ν C επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε ελψ πςειφηεξεο ησλ 24ν C
πξνθαινχλ πεξηνξηζκέλε θαξπφδεζε, αλζνξξνηα θαη πηψζε ινβψλ, πνπ ζπλνιηθά
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πιήξε αθαξπία. Κξίζηκε πεξίνδνο επίδξαζεο ησλ πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ είλαη νη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο.
2. ΔΓΑΦΟ
Σα θαζφιηα εκθαλίδνπλ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζε κεγάιε πνηθηιία εδαθψλ.
κσο νη θαιέο απνδφζεηο, ε πξσηκφηεηα, αιιά θπξίσο ε πςειή πνηφηεηα,
επηηπγράλεηαη ζε γφληκα, ειαθξά, έσο κέζεο ζχζηαζεο δηαπεξαηά εδάθε,
ακκνπειψδε ή ακκναξγηιιψδε.
3. ΤΓΡΑΗΑ ΔΓΑΦΟΤ
Ζ μεξαζία επεξεάδεη δπζκελψο ηελ αλάπηπμε ησλ θαζνιηψλ κεηψλνληαο ηελ
παξαγσγή ησλ αλζέσλ θαη ηελ θαξπφδεζε ελψ ην κέγεζνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ
πξντφληνο ππνβαζκίδνληαη. Γεληθά ηα θαζφιηα είλαη θπηά πγξφθηια.
4. ΘΡΔΠΣΗΚΆ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα θαζφιηα αθαηξνχλ απφ ην έδαθνο ηθαλέο πνζφηεηεο απφ ηα καθξνζηνηρεία Ν, Ρ,
Κ , Ca, Mg θαη ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ηα ηρλνζηνηρεία. ηελ πξάμε νη παξαγσγνί
ηνπ Ν. Καζηνξηάο θξνληίδνπλ λα αλαπιεξψλνπλ ηα ηξία θχξηα ζηνηρεία Ν, Ρ θαη Κ.
Σα ππφινηπα, θαζψο θαη ηα ηρλνζηνηρεία αλαπιεξψλνληαη εχθνια απφ ηα απνζέκαηα
ηνπ εδάθνπο. Γηα ηελ αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο πξνζηίζεηαη θνπξηά.
Απηφ γίλεηαη θαη φπνπ ην έδαθνο ρξεηάδεηαη βειηίσζε ζηηο ζπλζήθεο δηαπεξαηφηεηαο
θαη αεξηζκνχ ηνπ, θαζψο ην θαζφιη δείρλεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζ’ απηά ηα εδαθηθά
πιενλεθηήκαηα.
Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο
Ο Νφκνο Καζηνξηάο απνηειεί έλα ηδαληθφ νηθνζχζηεκα κε εδάθε θαη θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο άξηζηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαζνιηψλ θαη ηελ παξαγσγή πξντφληνο
πςειήο πνηφηεηαο.
Δηδηθά νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ φπσο γλσξίδνπκε, βαζηθφ έσο
απνθιεηζηηθφ (θαηά κηα πξνρσξεκέλε άπνςε) παξάγνληα γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο
ησλ θαζνιηψλ. Οη ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο αληαπνθξίλνληαη άξηζηα ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ θπηνχ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνχ ηνπ θχθινπ. Οη νξεηλνί
φγθνη, πνπ πεξηβάιινπλ ηηο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο, εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαηήξεζε ηνπ
δξνζεξνχ θαινθαηξηνχ, ελψ ε χπαξμε ηεο ιίκλεο, θαζηζηά ήπην ην επεηξσηηθφ θιίκα
ηεο πεξηνρήο ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο.
Σα θαζφιηα φκσο είλαη θαη έληνλα πγξφθηια θπηά. Οη απαηηήζεηο ζε πγξαζία θαη
λεξφ επίζεο θαιχπηνληαη αθελφο απφ ηηο βξνρνπηψζεηο αθεηέξνπ θαη θπξίσο απφ ηηο
αξδεχζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απξφζθνπηα ιφγσ ησλ ππαξρφλησλ πδάηηλσλ
φγθσλ, πνπ δηαζέηεη ν Ννκφο Καζηνξηάο, ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ (Λίκλε –
Αιηάθκνλαο – Παξαπφηακνη – Γεσηξήζεηο).
ε πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο θαηαγξάθνληαη θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ Ννκνχ,
(Θεξκνθξαζίεο, Βξνρνπηψζεηο, ρεηηθή Τγξαζία θαη Ζιηνθάλεηα), γηα ηελ ρξνληθή
πεξίνδν απφ 1992 έσο θαη 1998. ηνηρεία, πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζπγθξηηηθά ζηα
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αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα γηα ηελ πξναλαθεξζείζα επηαεηία. {Πεγή: Μεηεσξνινγηθφο
ηαζκφο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (Δ.Μ.Τ.) Αεξνδξνκίνπ Αξηζηνηέιεο
Καζηνξηάο αξηζκφο εγγξάθνπ 974/61/3-5-99}. ηα πιαίζηα, πνπ δηακνξθψλνπλ νη
αλαθεξφκελεο ηηκέο ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ, κε ηηο φπνηεο θπζηθέο
απνθιίζεηο, ηα θαζφιηα ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο, αλαπηχζζνπλ ηηο Βηνρεκηθέο θαη
θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο κε θαλνληθνχο ξπζκνχο (Αλαπλνή, δηαπλνή, κεηαθνξά
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, αλάπηπμε, αλζνθνξία, θαξπφδεζε θ.ι.π.), ζε άξηζηεο ζπλζήθεο.
Σν θιίκα δε απηφ, ελαξκνλίδεηαη επίζεο άξηζηα, κε ηα εδάθε ηεο πεξηνρήο θαη
ηδηαίηεξα απηά ησλ θαζνινρσξαθηψλ.
Δδάθε πξνζρσκαηηθά, ειαθξά έσο κέζεο ζχζηαζεο, ζηξαγγεξά, κε ζεκαληηθή
παξνπζία Φσζθφξνπ. ηνηρείνπ, πνπ επλνεί ηελ παξαγσγή πνηνηηθά αξίζηνπ
πξντφληνο θαη ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αληαπνθξίλεηαη
ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θπηνχ. Απφ άπνςε νμχηεηαο ηα εδάθε ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο,
φπνπ ππάξρεη ε θαιιηέξγεηα είλαη κεηξίσο έσο ειαθξψο φμηλα. Καηεγνξία ζηελ νπνία
ην θπηφ δείρλεη ηδηαίηεξε «αδπλακία» θαη αλαπηχζζεηαη ηδαληθά. ην ζρεηηθφ ράξηε
νμχηεηαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ κειέηε, θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ΡΖ κέζσ ππνκλήκαηνο.
Αληίζηνηρα ην ίδην γίλεηαη ζηνλ εδαθνινγηθφ ράξηε γηα ηνπο ηχπνπο εδαθψλ.
εκεηψλεηαη βέβαηα φηη νη θαηαγξαθέο απηέο αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο φπνπ
αλαπηχζζεηαη ε θαιιηέξγεηα.
Β. Ιδιαιηεπόηηηα ηος πποϊόνηορ
Σα θαζφιηα Γίγαληεο – Διέθαληεο Καζηνξηάο είλαη θεκηζκέλα ζε φιε ηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα αιιά θαη ζηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ην ζχλνιν ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο. Έηζη:
Σν κέγεζνο
Ζ εκθάληζε
Ο ιεπηφο θινηφο
Ζ βξαζηηθφηεηα ηνπο
Ζ λνζηηκηά ηνπο θαη
Ζ πςειή βηνινγηθή ηνπο αμία
είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλνπλ λα πιενλεθηνχλ ζεκαληηθά έλαληη ησλ
θαζνιηψλ φισλ ησλ άιισλ πεξηνρψλ.
Σα θαζφιηα είλαη ηξνθή πινχζηα ζε ιεπθψκαηα. Ζ πξσηεΐλε ηνπο αληηπξνζσπεχεηαη
απφ ηελ Φαζενιίλε, ε νπνία πεξηέρεη φια ηα βαζηθά ακηλνμέα, πνπ δελ κπνξνχλ λα
βηνζπληεζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Δίλαη έλα βηνινγηθά πιήξεο ιεχθσκα θαη
ζε παξαπιήζηα εθαηνζηηαία αλαινγία κε ηελ πξσηεΐλε ηνπ θξέαηνο. Έηζη
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ραξαθηεξηζκφο «θξέαο ησλ θησρψλ» πνπ
έρεη δνζεί ζηα θαζφιηα. Αθφκε νη πδαηάλζξαθεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην Άκπιν
θαη ηηο Πεληφδεο. Σν δε ιίπνο είλαη πινχζην ζε Λεθηζίλε θαη Φσζθαηίδηα.
ηνλ πίλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΉΜΑΣΟ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαηακεηξήζεθαλ ζε πέληε (5) δείγκαηα θαζνιηψλ ηνπ Ννκνχ
Καζηνξηάο απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Θεο/λίθεο (Αξηζκφο εγγξάθνπ 2438/16-3-99)
πγθξίλνληαο ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Φαζνιηψλ
«Γίγαληεο – Διέθαληεο» ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο κε ηηο κέζεο ηηκέο νξηζκέλσλ απφ
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απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία (πεγή: Πάλνο Γ. 1965) έρνπκε ηελ εμήο
εηθφλα:
Πνηνηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ
Καζαξή πξσηεΐλε
Λίπνο
Αζβέζηην
Φψζθνξνο
Τγξαζία
ίδεξνο

Μ.Ο. Βηβιηνγξαθίαο
17,5
1,39
0,260
0,983
10,020
Γελ αλαθέξεηαη

«Γίγαληεο – Διέθαληεο»
Καζηνξηάο
23,3
0,93
0,163
0,44
9,91
73,2

Ζ εκθαλήο ππεξνρή ησλ Φαζνιηψλ «Γίγαληεο – Διέθαληεο Καζηνξηάο» ζε θαζαξή
πξσηείλε θαη ε θαηά πνιχ ρακειφηεξε ηηκή ζε Ληπαξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ηθαλνπνηεηηθή παξνπζία ηδήξνπ, ηνπο δίλνπλ ζξεπηηθή ππεξνρή έλαληη ησλ
θαζνιηψλ άιισλ πεξηνρψλ.
Πιένλ δε ησλ αλσηέξσ, ην ρακειφ Αζβέζηην καδί κε ηνλ επαξθή Φψζθνξν,
εμαζθαιίδνπλ βξαζηηθφηεηα ζην πξντφλ, αιιά πάλσ απφ φια κνλαδηθή λνζηηκηά,
φπσο αλαιπηηθφηεξα εθηέζεθε ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.
Γ. Αιηιώδηρ ζσέζη
Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζ’ απηφλ ην δεζκφ, είλαη ην γελεηηθφ πιηθφ, ηα ειαθξά
θαη γφληκα εδάθε, ην επλντθφ ΡΖ, ε έιιεηςε παζνγφλσλ Παξαγφλησλ, ν πινχηνο ηεο
πεξηνρήο ζε πδάηηλνπο πφξνπο θαη ηα δξνζεξά θαινθαίξηα κε ηελ απαξαίηεηε
ειηνθάλεηα.
Σα θαζφιηα Καζηνξηάο (Γίγαληεο Διέθαληεο) παξάγνληαη απφ ζπφξν πγηή πνπ
εμαζθαιίδεηαη απφ ληφπην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ηνπ είδνπο PHASEOLUS
COCCINEUS ή MULTIFLOPUS.
Σν άθξσο ζεκαληηθφ είλαη, φηη δηαθπιάζζεηαη ε γελεηηθή θαζαξφηεηα ηνπ, θαζψο νη
ληφπηνη παξαγσγνί, πάλσ απφ 400 ρξφληα , αθνινπζνχλ πηζηά ηελ παξάδνζε απηήο
ηεο θαιιηεξγεηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηαδηθαζία ζηελ νπνία νθείιεηαη θαηά πνιχ, ε
ζηαζεξά πςειή πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ο εληνπηζκφο εχξσζησλ θαη πγηψλ θπηψλ, ε
επηινγή θαη δηαινγή ηνπ ζπφξνπ, γίλεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα θαη πάληα κε ηελ
πξνζσπηθή επζχλε ησλ πην έκπεηξσλ θαιιηεξγεηψλ.
Οη ζπφξνη, πνπ παξαιιάζνπλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηθηιίαο απνκαθξχλνληαη,
ψζηε νη ηνπηθέο πνηθηιίεο λα δηαηεξνχλ ηελ νκνηνκνξθία ηνπο ζ’ φηη αθνξά ηελ
πνηφηεηα ηνπο θαη ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία ζηελ αγνξά.
Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηξήζεθαλ κε ηελ ρεκηθή αλάιπζε, είλαη
απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, πνπ αλαθέξακε.
Σν Βάξνο θαη ν Αξηζκφο ζπφξσλ / kgr είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ
εηδηθνχ βάξνπο ηνπ πξντφληνο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δχν απηέο
παξακέηξνπο, είλαη: α) νη επηθξαηνχζεο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
γνληκνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή. Απηφ επλνεί ηελ αχμεζε ησλ Γηββεξειηλψλ ζε ζρέζε κε
ηηο Απμίλεο, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θπηηάξσλ θαη θαηά πξνέθηαζε ησλ
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ζπφξσλ. β) ηα θαιιηεξγνχκελα θαζφιηα Γίγαληεο Διέθαληεο ζην Ννκφ Καζηνξηάο,
είλαη «πιεζπζκνί» θαη φρη πνηθηιίεο. Έρνπλ θαηλφηππν ζηαζεξνπνηεκέλν ζην
πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ρξφλν. Έηζη δελ ππάξρεη γελεηηθφ αίηην, πνπ ζα δηαθνξνπνηήζεη
ηα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη θπζηθέο ινηπφλ ζπλζήθεο, (θιίκα –
έδαθνο) πνπ είλαη άξηζηεο απνηεινχλ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο
απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Σν Οιηθφ Ν2 θαη ηα Νηηξηθά αληρλεχνπλ ζε ρακειά πνζνζηά, θαζψο ε θαιιηέξγεηα
δέρεηαη Αδσηνχρεο ιηπάλζεηο ρακεινχ επηπέδνπ, αθνχ αθήλεηαη σο ςπραλζέο λα
ιεηηνπξγήζεη ηζνξξνπεκέλα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εμαζθαιίδνληαο ην Άδσην κέζσ
Αδσηνβαθηεξίσλ.
Ζ πςειή Καζαξή Πξσηείλε θαη ηα ρακειά Ληπαξά, είλαη απνηέιεζκα ηεο
πεξίζζεηαο Φσζθφξνπ ζηα εδάθε ηεο πεξηνρήο θαιιηέξγεηαο ησλ Φαζνιηψλ
«Γίγαληεο Διέθαληεο» ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο. Δλφο ζηνηρείνπ, πνπ είλαη βαζηθφ
ζπζηαηηθφ δεκηνπξγίαο Πξσηεηλνχρσλ νπζηψλ.
Ο Φψζθνξνο αληρλεχεηαη ζην πξντφλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, θαζψο επξίζθεηαη
ελ αθζνλία ζηα εδάθε ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο, φπσο πξναλαθέξακε ιφγσ ησλ
κεηξηθψλ Ππξηγελψλ πεηξσκάησλ ηνπ Γξάκκνπ θαη ηνπ Βίηζη.
Ζ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε Αζβέζηην, είλαη απνηέιεζκα επίζεο ησλ κεηξηθψλ
πεηξσκάησλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελ ζπλερεία πνπ πθίζηαηαη απφ ηνλ
Φψζθνξν. Σν Κάιη είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ιφγσ ηνπ φηη ηα εδάθε πνπ
πξνέξρνληαη απφ Ππξηγελή πεηξψκαηα, είλαη πινχζηα ζ’ απηφ, ην νπνίν ελ ζπλερεία
δξα αληαγσληζηηθά ζην Αζβέζηην θαη παίξλεη ηε ζέζε ηνπ. Σέινο Μαγλήζην, ίδεξνο
θαη Μαγγάλην, σο ηρλνζηνηρεία, είλαη παξάγσγα ηεο πθηζηάκελεο εδαθηθήο
θαηάζηαζεο.
Αλαιπηηθφηεξα θαη ζε φηη αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, δηαπηζηψλνπκε ηνλ άξξεθην δεζκφ ηνπ πξντφληνο κε ηηο
δηακνξθσκέλεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.
Σν Μέγεζνο ησλ ζπφξσλ, φπσο πξναλαθέξακε είλαη απνηέιεζκα
ησλ
θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ληφπησλ
«πιεζπζκψλ» ηνπ πξντφληνο, πνπ δηαζθαιίδνληαη δηαρξνληθά κε ηελ απζηεξή
επηινγή ησλ ζπφξσλ.
Ζ Δκθάληζε εμαξηάηαη απφ δχν θπξίσο παξάγνληεο:
Α) ηελ ηζνξξνπεκέλε ιίπαλζε κε ηελ εθαξκνγή θαιιηέξγεηαο ήπηαο κνξθήο θαη
Β) απφ ηελ ζηαδηαθή ζπγθνκηδή ηνπ πξντφληνο ζε «ρέξηα», πνπ εμαζθαιίδεη ηελ
θπζηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ πάλσ ζην θπηφ, πξηλ ηε ζπιινγή.
Ο Λεπηφο Φινηφο είλαη απνηέιεζκα ηεο ρακειήο παξνπζίαο Αζβεζηίνπ ζηα
εδάθε ηεο πεξηνρήο. Έηζη απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζπκπινθψλ Αζβεζηίνπ, πνπ ζα
νδήγεζαλ ζε ζρεκαηηζκφ ζθιεξνχ θαη ρνλδξνχ θινηνχ.
Ζ Βξαζηηθφηεηα είλαη εμαζθαιηζκέλε, θαζψο νη ρακειέο ηηκέο Αζβεζηίνπ
απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία πεθηηληθνχ Αζβεζηίνπ θαηά ηνλ βξαζκφ, πνπ ζα πξφζδηδε
ζθιεξφηεηα.
Ζ Ννζηηκηά είλαη απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο Φσζθφξνπ ζην έδαθνο, αιιά θπξίσο
ηνπ Καιίνπ, ην νπνίν είλαη ζπζηαηηθφ ζχλζεζεο Τδαηαλζξάθσλ. Οπζηψλ πνπ
πξνζδίδνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή γιπθχηεηα ζηα Φαζφιηα «Γίγαληεο Διέθαληεο» ηνπ
Ννκνχ Καζηνξηάο. Γξψληαο δε αληαγσληζηηθά, «πξνζηαηεχεη» ην πξντφλ απφ
ππνβάζκηζε ηνπ, ιφγσ δξάζεο ηνπ Αζβεζηίνπ.
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Ζ Τςειή Βηνινγηθή ηνπο αμία απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ζ πςειή πεξηεθηεθφηεηα ζε θαζαξή Πξσηεΐλε θαη Ηρλνζηνηρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε Ληπαξά θαζηεξψλνπλ ηα θαζφιηα «Γίγαληεο
Διέθαληεο» Καζηνξηάο, σο κνλαδηθφ δηαηξνθηθφ πξντφλ θαη θζελή πεγή ζξεπηηθψλ
νπζηψλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο.
Ο παξάγνληαο φκσο εθείλνο, πνπ αμηνπνηεί άξηζηα φινπο ηνπο θπζηθνχο παξάγνληεο,
είλαη ν αλζξψπηλνο. Ζ κεγάιε παξάδνζε ηεο πεξηνρήο ζηελ θαιιηέξγεηα, ε πνιχηηκε
εκπεηξία θαη επηκνλή ησλ θαζνινπαξαγσγψλ ηνπ Ννκνχ Καζηνξηάο ζηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα ηνλ κεραληζκφ παξαγσγήο,
πνπ ζπλίζηαηαη ζε εξγαζίεο κε ηα ρέξηα, ήπηεο ηερληθέο, ειάρηζηε ρξήζε κέζσλ
θπηνπξνζηαζίαο θαη ρεκηθψλ ιηπάλζεσλ, απζηεξή επηινγή ζπφξσλ θαη επιαβηθή
δηαθχιαμε ηεο θαζαξφηεηαο ησλ ληφπησλ πνηθηιηψλ. Ζ ζπλέρεηα απηήο ηεο
παξάδνζεο δηαζθαιίζηεθε δεθαεηίεο νιφθιεξεο θαζψο ζηελ θαιιηέξγεηα
ζπκκεηέρνπλ φια ηα κέξε ηεο νηθνγέλεηαο. Απφ ηνπο ειηθησκέλνπο κέρξη ηα κηθξά
παηδηά. Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο απαηηείηαη απμεκέλε αλζξψπηλε απαζρφιεζε αθ
ελφο, αθεηέξνπ δε πξαγκαηνπνηνχληαη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα
ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εξγαζηαθέο δπλαηφηεηεο θάζε ειηθίαο.
Έηζη κε ελδηάκεζνπο ηα ελεξγά κέιε ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο δηαζθαιίδεηαη ε
ζπλέρεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο παξάδνζεο ζε φηη αθνξά ηελ ηερληθή πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλε ηζηνξηθά κε ηελ πεξηνρή πάλσ απφ 70 ρξφληα.
Οη εηήζηεο εθζέζεηο θαη γηνξηέο θαζνιηνχ θαηέρνπλ μερσξηζηή ζέζε ζηα έζηκα ηεο
πεξηνρήο. Σελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ πξντφληνο θαη κέζα απφ ηηο εθδειψζεηο
απηέο αλαδεηθλχεηαη ν ηζηνξηθφο δεζκφο ηεο πεξηνρήο κε ην πξντφλ θαζψο ε πξνβνιή
ηνπ πιαηζηψλεηαη απφ έζηκα θαη θνιθινξηθά ζηνηρεία. ηε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα
ηελ πεξηνρή επέηεην ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ήξσα Παχινπ Μειά νη εθδειψζεηο θιείλνπλ κε
ηελ πξνζθνξά απνθιεηζηηθά θαζνιηψλ ζηνπο επίζεκνπο θαη πξνζθεθιεκέλνπο. ηα
Λαθθψκαηα δε, γίλεηαη ε εηήζηα Έθζεζε – Γηνξηή θαζνιηψλ κε πνιχ κεγάιε
επηηπρία.
Δπνρέο πνπ ε δηαθήκηζε ήηαλ αλχπαξθηε, ηα κέζα επηθνηλσλίαο ππνηππψδε, ε
εκπνξία αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε λεπηαθφ ζηάδην, ηα Φαζφιηα Καζηνξηάο έθζαλαλ
σο αλαγλσξηζκέλν εθιεθηφ πξντφλ ζηελ θαηαλαισηηθή ζπλείδεζε θαη θέξδηδαλ ηελ
πξνηίκεζε ηεο αγνξάο. Μηθξφ κφλν δείγκα ησλ πην πάλσ απνηειεί ην πεξηερφκελν
ηεο βηληενηαλίαο πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε, φπνπ ζε Κηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία
παξαγσγήο έηνπο 1966, θαηαγξάθεηαη κε κνλαδηθφ ηξφπν ε θήκε ηνπ πξντφληνο
ρσξίο θακία εκπνξηθή δηαθεκηζηηθή ζθνπηκφηεηα. Απφ ην 1966 νη θαηαλαισηέο ηεο
Αζήλα είραλ ήδε μερσξίζεη θαη θαζηεξψζεη ηα «Φαζφιηα Καζηνξηάο» σο εθιεθηφ
βαζηθφ δηαηξνθηθφ ηνπο είδνο.
Ο δεζκφο ηνπ πξντφληνο κε ηελ πεξηνρή θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ δεκνζηεχκαηα
ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ κε αλαθνξέο ζηα θαζφιηα πνπ μεθηλνχλ 70 ρξφληα πξηλ.

Ε) Αξκφδηεο Αξρέο
1. Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο
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Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην ΣΚ 52100 Καζηνξηά
Tel: 24673-50254
Fax: 24670-24460
2. Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο / Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ΟΠΔΓΔΠ
(AGROCERT)
Γηεχζπλζε: Παηεζίσλ / Άλδξνπ 1, ΣΚ 11257 Αζήλα
Tel: 210 - 8231277
Fax: 210 - 8231438

Ζ) Δπηζήκαλζε
ηα κέζα ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία «ΦΑΟΛΗΑ ΓΗΓΑΝΣΔ
ΔΛΔΦΑΝΣΔ ΚΑΣΟΡΗΑ.», θαζψο θαη φπνηεο ελδείμεηο ή ζήκαηα πξνβιέπνληαη
απφ ηελ ηζρχνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία.

Θ) Κνηλνηηθέο -Δζληθέο δηαηάμεηο
Σν πξντφλ πιεξεί φια φζα αλαθέξνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηππνπνίεζεο
ησλ πξνζπζθεπαζκέλσλ εγρψξησλ βξψζηκσλ νζπξίσλ ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο πνπ
είλαη ζε ηζρχ (Γηππνπξγηθή Απφθαζε Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ αξζ. 2 θαη 3 κε αξηζκφ
37227/8-10-87).

