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Πρόλογος 

 

 φιστικιά αποτελεί µία µικρή καλλιέργεια για την Ελλάδα παρ’ όλο που η 

έκταση που καταλαµβάνει έχει πολύ αυξηθεί κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες . Είναι ένα καρποφόρο δένδρο µε µικρές απαιτήσεις ως προς το 

έδαφος και το κλίµα , ο δε καρπός του, το κελυφωτό φιστίκι, θεωρείται από τους πιο 

εύγευστους καρπούς . Ίσως αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η καλλιέργεια του 

δένδρου έχει επεκταθεί παγκοσµίως και αποτελεί αντικείµενο διεθνούς 

ενδιαφέροντος (FAO, EE κ.α. ). 

Ερέθισµα για την επιλογή του θέµατος ήταν η προβολή της καλλιέργειας της 

ιδιάιτερης πατρίδας µου που καταλαµβάνει τη κύρια θέση σε γεωργική απασχόληση 

στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό συνέτεινε και το γεγονός ότι από πολύ νωρίς 

γνώρισα αυτό το δένδρο και τις ιδιοµορφίες του στους φιστικιώνες που καλλιεργούν 

οι συγχωριανοί µου στη Μακρακώµη Φθιώτιδας εδώ και πολλές δεκαετίες τώρα. 

Αργότερα µέσω των σπουδών µου στο τµήµα Φυτικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. 

Ηρακλειου , µου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω τις ιδιαιτερότητες της 

καλλιέργειας, σ’όλες τις φάσεις ανάπτυξης. 

Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι να γίνει γνωστή η καλλιέργεια της φιστικιάς 

Pistacia vera στην περιοχή της Μακρακώµης του Νοµού Φθιώτιδος. 

Οι γνώσεις που παρουσιάζονται γένικα για τη καλλιέργεια έχουν συγκεντρωθεί 

κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες. Τέτοια στοιχεία περιέχονται σε 

βιβλία όπως των Ισαακίδη (1934) , Αναγνωστόπουλου (1935,1939) , Τζανακάκη 

(1980) , Πελεκάση (1984) , Τζανακάκη και Κατσόγιαννου (1998) , καθώς και στον 

Οδηγό Φυτοπροστασίας του έτους 1998, που εκδόθηκε από την Ελληνική 

Φυτοπαθολογική Εταιρεία . Επίσης µια γενική ενηµέρωση για τα φυτοπαθολογικά εν 

γένει προβλήµατα που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές 

καλλιέργειας της φιστικιάς στην Ελλάδα , παρέχεται από τις Εκθέσεις Εργασιών , τα 

αρχεία δειγµάτων και τις συλλογές του Μ.Φ.Ι (Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου). Τέλος πολλά στοιχεία που παραθέτονται προέρχονται από µη 

δηµοσιευµένα αποτελέσµατα παρατηρήσεων που έγιναν από τους συγγραφείς σε 

καλλιέργειες φιστικιάς κυρίως στην Αίγινα, αλλά και στην Αττική και άλλες 

Η 
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περιοχές. Περισσότερες και λεπτοµερέστερες πληροφορίες υπάρχουν σε 

δηµοσιεύµατα που περιλαµβάνονται στην παρατιθέµενη βιβλιογραφία . Έγινε 

προσπάθεια να καλυφθεί η ελληνική βιβλιογραφία , αλλά εξετάστηκαν και ξένα 

δηµοσιεύµατα , τα οποία παρουσιάζουν δεδοµένα από τον ελληνικό χώρο ή δίνουν 

σχετικές πληροφορίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.  

Στην αρχή δίνεται µία γενική εισαγωγή προκειµένου να υπάρξει µια συνοπτική 

εικόνα για την καταγωγή, την εξάπλωση, τα βιολογικά χαρακτηριστικά και την 

καλλιέργεια του δένδρου αυτού, η οποία έτσι θα βοηθήσει να κατανοηθεί καλύτερα η 

συµπεριφορά του δένδρου ως ξενιστού και τις σχέσεις του µε τα διάφορα παθογόνα , 

ζωικούς εχθρούς και αβιοτικούς νοσογόνους παράγοντες. Ακολουθεί το κυρίως 

κείµενο το οποίο αποτελείται από : την ποιότητα και το κριτήριο όπου επιλέγεται 

αυτός ο καρπός και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα, όπου το διαχωρίζω 

σε δύο µέρη , τους προσυλλεκτικούς και τους µετασυλλεκτικούς. Στους 

προσυλλεκτικούς παράγοντες υπάγεται ο τρόπος καλλιέργειας ( άρδευση , λίπανση, 

ασθένειες ) και στους µετασυλλεκτικούς η συγκοµιδή και συντήρηση. Η 

αντιµετώπιση των ασθενειών και εντοµολογικών εχθρών είναι ολοκληρωµένη και 

περιλαµβάνει εκτός των χηµικών επεµβάσεων, όπου αυτό είναι αναπόφευκτο και 

σειρά από καλλιεργητικά κυρίως µέτρα και µέτρα που αφορούν την αντοχή του 

ξενιστού (ποικιλία, υποκέιµενο) και την υγιεινή κατάσταση των δενδρώνων. 

Στη συνέχεια δίδονται συνοπτικά στοιχεία διάγνωσης και καταπολέµησης µε τη 

µορφή πινάκων , που αφορούν στη διαγνωστική, στις καλλιεργητικές εργασίες για 

την αντιµετώπιση ασθενειών και εντοµολογικών εχθρών, στους συνιστώµενους 

ψεκασµούς και στα συνιστώµενα προστατευτικά προιόντα. 

Τέλος η πτυχιακή εργασία µου περιέχει µεγάλο αριθµό έγχρωµων φωτογραφιών 

που βοηθούν στην ανάγνωση και στη κατανόηση όλων των υπαρχόντων 

πληροφοριών, καθώς κ βιβλιογραφία που τεκµηριώνει τις περιγραφές και παρεχει 

δυνατότητα για περαιτέρω πληροφορίες. 
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1. ΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

Το ιστορικό της ανάπτυξης της Φιστικιάς στην Μακρακώµη Φθιώτιδος 
ξεκινάει το 1951 από το κτήµα του δηµόσιου υπάλληλου Ζήση Βασίλη στην θέση 
Λιούρπας.Ο πρώτος ∆ενδρώνας εγκαθίσταται εκεί από τον κ. Ζήση και τον 
Γεωργοτεχνίτη που εργαζόταν στην Γεωπονική Σχολή Αθηνών κ. ∆εβεράκη 
Νικόλαο.Η δενδροφύτευση αυτή χρωστάει πολλά στον καθηγητή της Γεωπονικής 
Σχολής Αθηνών κ. Π. Αναγνωστόπουλο, που υπήρξε πρωτοπόρος στην συστηµατική 
καλλιέργεια της Φιστικιάς και είναι εκείνους που συνέστησε ανεπιφύλακτα την 
δενδροφύτευση.Η αρχική πρόθεση του κ. Ζήση ήταν η εγκατάσταση φιστικεώνα να 
γίνει στα  Μεσόγεια Αττικής στο διάστηµα του µεσοπολέµου.Με την παρέµβαση του 
κ. Αναγνωστόπουλου η εγκατάσταση έγινε στην Μακρακώµη.Ο εν λόγω φιστικεώνας 
είναι ο πρώτος της Κεντρικής Ελλάδας. 

Στην περιοχή της Μακρακώµης αναπτύχθηκαν αµέσως φυτώρια από τους κ. 
Ζήση και ∆εβεράκη ,που σε συνεργασία µε άλλους νεότερους ντόπιους καλλιεργητές  
προσέφεραν  εκατοντάδες χιλιάδες δενδρύλλια στην Ελλάδα. 

Η Μακρακώµη επίσης συνεισέφερε πανελλαδικά µε την ενηµέρωση των νέων 
καλλιεργητών στην ανάπτυξη της συστηµατικής δενδροκαλλιέργειας.Από το 1968 η 
καλλιέργεια επεκτείνεται στη Θεσσαλία-Χαλκιδική-Μέγαρα. 

Το 1978 ιδρύεται στην Μακρακώµη Φθιώτιδος ο πρώτος Πανελλαδικά 
Συνεταιρισµός Φιστικοπαραγωγών, αλλά η αλλαγή καθεστώτος για τους ειδικούς 
συνεταιρισµούς και οι συχνές νοµοθετικές αλλαγές δεν επέτρεψαν την µεταποιητική 
και εµπορική λειτουργία του Συνεταιρισµού. 

Το 1993 ο  Συνεταιρισµός Φιστικοπαραγωγών  Μακρακώµης Φθιώτιδας µε 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, καταθέτει αίτηση στο Υπουργείο Γεωργίας για Αναγνώριση 
ως Προϊόν Ονοµασίας Προέλευσης του Φιστικιού Φθιώτιδας µε την Ονοµασία: 

«ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ». 

Τοποθεσία Μακρακώµη 
Νοµός Φθιώτιδας 

Ονοµασία 
Π.Ο.Π 

Κελυφωτό φιστίκι Φθιώτιδας 

Κατηγορία Φρούτα, λαχανικά και δηµητριακά 
Οµάδα 

Παραγωγών 
Αγροτικός συναιτερισµός φιστικοπαραγωγών Μάκρης Φθιώτιδας 

∆ιεύθυνση Μακρακώµη Φθιώτιδας Τ.Κ 35011 
Απόφ. Υπουρ. 

Γεωργίας 
317706/14-1-1994 (ΦΕΚ 18/14-01-94) 

Άρθρο 
αναγνώρισης 

17 

Κανονισµός της 
Επιτροπής 

Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/1996 (L 
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Πίν.1. Το Φιστίκι Φθιώτιδας αναγνωρίστηκε σαν ΠΟΠ  (προϊόν ονοµασίας προέλευσης) 

 

Το 2002 µε πρωτοβουλία οµάδας παραγωγών οι οποίοι και αποτέλεσαν τα 18 
ιδρυτικά µέλη,  ιδρύεται  Συνεταιρισµός µε την επωνυµία: 

”Αγροτικός Συνεταιρισµός Φιστικοπαραγωγών Μακρακώµης Φθιώτιδας”, ο 
οποίος συνεχίζει την δραστηριότητα του συνεργαζόµενος σήµερα µε 60 και πάνω 
Φιστικοπαραγωγούς της Μακρακώµης και της ευρύτερης περιοχής. ∆ιοικείται από 
πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται κάθε 2 χρόνια.Η  πλειοψηφία όµως 
των παραγωγών του χωριού δραστηριοποιείται καλλιεργητικά και εµπορικά σαν 
µεµονωµένοι παραγωγοί. 

Σήµερα η καλλιέργεια της Φιστικιάς στην Μακρακώµη Φθιώτιδας εκτείνεται 
σε 4000-4500 στρέµµατα-συµπαγέστερος φιστικεώνας της Ευρώπης – και η µέση 
ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 350 -400 τόνους. 

1.1 Οι τιµές 

Όσον αφορά στις τιµές παραγωγού για την εφετινή χρονιά «ξεκίνησαν από τα 
5 ευρώ το κιλό και έχουν φτάσει τα 5,70 ευρώ το κιλό, ενώ πέρσι κατρακύλησαν 
ακόµη και στα 4,80 ευρώ/κιλό.Να σηµειωθεί ότι καλύτερη χρονιά από άποψη τιµών 
ήταν µακράν το 2009, αφού ο παραγωγός έφτασε να εισπράξει ακόµη και 7 
ευρώ/κιλό πιν.1 , ενώ οι περισσότερες αγοραπωλησίες έγιναν στα 6,5 ευρώ/κιλό. 

2006 4.69 ευρώ/κιλό 
2007 4.96 ευρώ/κιλό 
2008 5.95 ευρώ/κιλό 
2009 7.00 ευρώ/κιλό 
2010 4.80 ευρώ/κιλό 
2011 5-5.70 ευρώ/κιλό 

Πίν. 2 Τιµές φιστικιών το κιλο ανα έτος. 

1.2ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
 

«Ο Συνεταιρισµός µας δραστηριοποιείται στη µεταποίηση κελυφωτού φιστικιού, σε 
ανοιχτό και κλειστό, συσκευασµένο σε σακιά των 40 κιλών. ∆ιαθέτει ΠΟΠ µε 
κωδικό αριθµό σύµβασης ( ΠΟΓ/966-7552.07 ) AGROCERT. Τα προιόντα µας 
υποβάλλονται σε χηµική ανάλυση για άφλατοξίνες και υπολειµατικότητα σε 
γεωργικά φάρµακα απο το χηµείο της AGROLAB. Επίσης διαθέτει στην αγορά το 
υποπροιόν του φιστικιού 'Αφρίτι' κατάλληλο για ψύχα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του 
Συνεταιρισµού.Κύριο µέληµα του Συνεταιρισµού είναι η εύρυθµη λειτουργία του, η 
ποιότητα , η προώθηση του φιστικιού και η εξασφάλιση των χρηµάτων των 
φιστικοπαραγωγών.Προς τούτο υπάρχει εσωτερικός κανονισµός που προβλέπει τον 
έλεγχο της ποιότητας του φιστικιού από υπεύθυνο και ειδικό. 

http://www.kelyfoto-fistiki.gr/
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Η διαλογή γίνεται από τους ίδιους τους παραγωγούς που φροντίζουν κατά τη 
διάρκεια της διαλογής να απαλλάξουν το προϊόν τους απο τυχόν ξυλαράκια, µαύρα ή 
ντυµένα φιστίκια, φλούδες κ.τ.λ. 

Εάν το προϊόν ενός παραγωγού κριθεί προβληµατικό ή ακατάλληλο για 
πώληση επιστρέφεται στον παραγωγό διαφορετικά εάν πληρεί τις προϋποθέσεις για 
πώληση συσκευάζεται σε σακιά των 40 κιλών µε τη λέξη «ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ» µε µπλέ γράµµατα για τα ανοιχτά και µε πράσινα για τα κλειστά 
καθώς και τα στοιχεία του Συνεταιρισµού, τον κωδικό του κάθε παραγωγού και το 
σήµα της AGROCERT ( Π.Ο.Π ). 

Η ποσότητα του κάθε παραγωγού, τα στοιχεία και ο κωδικός του αναγράφονται στο 
βιβλίο παράδοσης και εισόδου του Συνεταιρισµού. Η πώληση γίνεται για λογαριασµό 
των παραγωγών απευθείας από τους εµπόρους µετρητοίς και τα χρήµατα 
κατατίθενται στην τράπεζα, όπου ο κάθε παραγωγός διατηρει υποχρεωτικά τραπεζικό 
λογαριασµό.Ο Συνεταιρισµός στεγάζεται σε ειδικό χώρο των αποθηκών της Ενώσεως 
Γεωργικών Συνεταιρισµών Μακρακώµης και διαθέτει ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο 
για τα αδιάλεχτα φιστίκια, διαλογητήριο µε 2 διαλογείς και χώρο διαλεγµένων 
φιστικιών. 
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2.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

2.1 ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 άποψη ότι η φιστικιά κατάγεται από την Μέση Ανατολή βασίζεται 

πιθανώς σε παρατηρήσεις που έγιναν σε δένδρα καλλιεργηµένης φιστικιάς . 

Το είδος P.vera φύεται άγριο στην Κεντρική Ασία, καλύπτοντας τεράστιες 

εκτάσεις πεδινές και ορεινές. Η περιοχή στην οποία αναπτύσσεται αρχίζει από το 

Ιράν και Αφγανιστάν και επεκτείνεται µέσω Τουρκµενιστάν, Ουζµπεκιστάν, 

Τατζικιστάν και Κιργιστάν µέχρι τη δυτική όχθη της λίµνης Ισσίκ-Κούλ. 

Η πρώτη αναφορά στη φιστικιά στην αρχαία ελληνική γραµµατεία θεωρείται 

ότι έγινε τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. από τον Θεόφραστο (Περί Φυτών Ιστορία, IV, 4,7). 

Σύµφωνα µε τον Θεόφραστο, στο Αφγανιστάν υπήρχε ένα δέντρο όµοιο µε την 

Pistacia Terebinthus  ως προς τα φύλλα άλλα µε διαφορετικό καρπό. Οι καρποί του 

έµοιζαν µε τα αµύγδαλα, αλλά ήταν µικρότεροι και µε τραχύ κέλυφός , στη γεύση δε, 

είναι πολύ νοστιµότεροι από τα αµύγδαλα. Οι περιοχές που αναφέρει 

περιλαµβάνονται στις περιοχές στις οποίες απαντάται η φιστικιά αυτοφυής (άγρια). 

Το όνοµα Pistacia  (από την Περσική λέξη πίστα που σηµαίνει φιστίκι) απαντάται για 

πρώτη φορά στον Νίκανδρο (Θηριακά, 981) τον 2ο αιώνα π.Χ., ο οποίος επίσης 

τονίζει την οµοιότητα των καρπών µε τα αµύγδαλα . Σύµφωνα µε τον ∆ιοσκουρίδη 

τον 1ο αιώνα µ.Χ. αναφέρει ότι τα φιστίκια παράγονται στη Συρία και έχουν 

φαρµακευτικές ιδιότητες (Περί Ύλης Ιατρικής, Λόγος Πρώτος, 124). Για τα φιστίκια 

γράφει και ο Αθηναίος τον 2ο αιώνα µ.Χ. : τα φιστίκια, τα οποία προσφέρονται στο 

τραπέζι των σοφών, σύµφωνα µε τα τότες γνωστά, παράγονται στη Συρία και στην 

Αραβία. Ο καρπός είναι λευκόφαιος, µακρός, πράσινος στο εσωτερικό και ενώ είναι 

λιγότερο χυµώδης από τον σπόρο της κουκουναριάς είναι περισσότερο εύγεστος από 

αυτόν. 

Αν και τα φιστίκια ήταν γνωστά στους αρχαίους Έλληνες και εκτιµώνταν για τη  

γεύση τους, δεν γνωρίζουµε σήµερα το χρόνο εισαγωγης και καλλιέργειας της 

φιστικιάς στην Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι εισήχθη στη Ρώµη περίπου το 

30 µ.Χ. και ταυτόχρονα στην Ισπανία (Πλίνιος, XV, 83, 91). Σύµφωνα µε τον 

Γεννάδιο (1914) πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα το φιστίκι ήταν οπωρικόν της 

Ασίας και η φιστικιά δεν απαντιόταν στην Ελλάδα. Ο ίδιος γράφει ότι το 1856 

καλλιεργείται στη Ζάκυνθο και µεµονωµένα δένδρα υπήρχαν και σε άλλα µέρη της 

Ελλάδος. Την πρώτη οργανωµένη φυτεία φιστικιάς εγκατάστάθηκε από τον ∆. 

Παυλίδης στο κτήµα του στο Ψυχικό Αττικής. Ο διευθυντής του ∆ηµοσίου ∆ενδρώνα 

Η
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(Βοτανικός) πολλαπλασίασε τη φιστικιά και την πρότεινε για καλλιέργειά ( 

Ορφανίδης 1869 ). Το έργο του συνέχισε ο διάδοχος του Π. Γεννάδιος. Στο τέλος του 

19ου αιώνα σύµφωνα µε τον Ν. Περόγλου ο οποίος εγκατέστησε την πρώτη φυτεία 

φιστικιάς στην Αίγινα. Από το κτήµα του η καλλιέργεια του δένδρου αυτού 

διαδόθηκε στο νησί. Το περίφηµο φιστίκι Αιγίνης έχει χαρακτηριστεί προϊόν 

Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) από την ΕΕ όπως και της 

Φθιώτιδας και των Μεγάρων. 

Το 1951 εγκαταστάθηκε από τον κ. Ν. ∆ερβεράκη, ο πρώτος φυστικεώνας στην 

περιοχή Μάκρης της Φθιώτιδος. Αυτό αποτέλεσε και το πρώτο δείγµα ευδοκιµήσεως 

της φιστικιάς έξω από το περιβάλλον της Αττικής, καθώς και το κλίµα θεωρούνταν  

κατάλληλο για τη καλλιέργεια της φιστικιάς. Με την είσοδο στη καρποφορία του 

φυστικεώνα αυτού αρχίζει από το 1960 η ευρύτερη ζήτηση δενδρυλλίων φιστικιάς 

στη περιοχή. Εκεί εγκαθίστανται και τα πρώτα φυτώρια φιστικιάς. Έτσι η Μάκρη 

γίνεται κέντρο διαδόσεως της φιστικιάς στη Φθιώτιδα και από το 1968 και στη 

Θεσσαλία. Επίσης την ίδια περίπου περίοδο που συµπίπτει και µε την περίοδο 

αυξήσεως της ζητήσεως φιστικιών στην αγορά και την βελτίωση των τιµών, αρχίζει η 

συστηµατική εγκατάσταση φιστικεώνων βορειότερα στους νοµούς Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής. Κατά την ίδια περίπου περίοδο άρχισε και η επέκταση της φιστικιάς 

προς τα δυτικότερα των Αθηνών, την περιοχή Μεγάρων. Σήµερα τα σπουδαιότερα 

κέντρα παραγωγής φιστικιών στη χώρα µας είναι η Μεγαρίδα, η Κορινθία, η 

Φθιώτιδα, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Χαλκιδική, η Θεσσαλία κ.α. Η  

παραγωγή από 500 τόνους το 1956, ξεπέρασε τους 1500 τόνους όπως φαίνεται στον  

πίνακα 1. 

Η φιστικιά παγκοσµίως καλλιεργείται στη Μέση Ανατολή (Συρία, Τουρκία, 

Ισραήλ), στο Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν, στις παραµεθόριες χώρες (Ιταλία, 

Ισπανία, Μαρόκο, Τυνησία), στις ΗΠΑ και σε µικρή έκταση στην Αυστραλία. Η 

παραγωγή φιστικιών στις κυριότερες φιστικοπαραγόµενες χώρες φαίνεται στο 

παρακάτω πίνακα 1. 

 

Χώρα Έτος 

1989-1991 1998 1999 2000 

Ιράν 159000 314000 131000 200000 

ΗΠΑ 36000 85000 56000 94000 

Τουρκία 39000 35000 30000 60000 
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Συρία 14000 36000 306000 33000 

Κίνα 22000 32000 32000 32000 

Ελλάδα 5000 5000 6000 7000 

Ιταλία 2000 1000 3000 - 

Πίν.3 Παραγωγή φιστικιών στις κυριότερες χώρες καλλιέργειας φιστικιάς (m.t.) 

Πηγή: FAO Production Yearbook, vol. 54, 2000 

 

Έτος 

παραγωγής 

Κανονικοί 

φιστικεώνες Συνολικός 

αριθµός 

φιστικοδένδρων 

Παραγωγή 

φιστικιών 

σε τόνους 

Παρατηρήσεις 
Έκταση 

στρ 

Αριθµός 

δένδρων 

1998 16.636 442.369 508.170 1.035 Τα 2/3 των 

καλ/νων 

φιστικοδένδρων 

βρίσκονται σε 

ηµιορεινές 

εκτάσεις και το  

1/3 σε πεδινές 

1999 18.263 480.645 545.318 1.257 

2001 20.937 555.136 617.521 1.223 

2002 20.930 555.507 616.283 1.566 

Πίν.4.Πορεία των φιστικεώνων και της παραγωγής φιστικιών στην Ελλάδα 

Πηγή: FAO Production Yearbook, vol. 54, 2000 

 

2.2 ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

 

 φιστικιά (Pistacia vera L.) ανήκει στην οικογένεια των Anacardiaceae. Το 

γένος Pistacia κατά τον Zohari (1950-1952) περιλαµβάνει 11είδη. Σήµερα ο 

αριθµός των γνωστών ειδών ίσως έχει αυξηθεί . Στην Ελλάδα είναι 

αυτοφυή τα είδη P. Terebinthus L. (τσικουδιά , κοκορεβιθιά) P. Lentiscus L. (σχίνος, 

µαστιχιά Χίου) και P. Mutica F. Et M., το οποίο σήµερα θεωρείται συνώνυµο ή 

υποείδος του P. Atlantica Desf. (Med. Cheek List, Flora Europaea).  

Τα φύλλα της φιστικιάς είναι σύνθετα µε περιττό αριθµό φυλλαρίων.  

Η
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Τα άνθη σχηµατίζονται πλαγίως σε βλαστούς του προηγουµένου έτους. Η 

φιστικιά είναι δίοικο δένδρο, δηλ. τα άρρενα και τα θηλυκά άνθη φέρονται σε 

διαφορετικά δένδρα. Για να σχηµατιστούν καρποί είναι απαραίτητη η παρουσία 

θηλυκών και αρσενικών δένδρων. Το θήλυκό άνθος δεν φέρει πέταλα και δεν έχει 

νεκτάρια. Για τον λόγο αυτό δεν ελκύει τις µέλισσες. Η επικονίαση γίνεται µε τον 

αέρα. Στην φιστικιά παρουσιάζεται το φαινόµενο της πρωτανδρίας δηλαδή τα 

αρσενικά άνθη εκπτύσσονται πριν από τα θηλυκά. Η βλαστικότητα της γύρης 

κυµαίνεται από 45-95%, µειώνεται όµως πολύ γρήγορα µετά τη συλλογή της. Για να 

διατηρηθεί πρέπει να τοποθετηθεί σε αεροστεγώς κλεισµένα υάλινα δοχεία τα οποία 

φυλάσσονται σε θερµοκρασία -15οC έως 18οC . Υπό αυτές τις συνθήκες µετά ενάµιση 

χρόνο το ποσοστό βλαστικότητας θα µειωθεί στο 45-50% του αρχικού.  

Οι καρποί σχηµατίζονται σε σύνθετους βότρεις και βοτανικά ο καρπός είναι 

δρύπη δηλαδή αποτελείται από εξωκάρπιο, σαρκώδες µεσοκάρπιο και ξυλώδες 

ενδοκάρπιο (κέλυφος), το οποίο περικλείει το σπέρµα (ψίχα). Το εξωκάρπιο και το 

µεσοκάρπιο αποτελούν την εξωτερική µαλακή φλούδα του καρπού. Το ενδοκάρπιο 

της φιστικιάς σχίζεται όταν ωριµάσει ο καρπός. Το P.vera είναι το µόνο είδος του 

γένους Pistacia που παρουσιάζει αυτή την ιδιοµορφία.  

Το ριζικό σύστηµα του δένδρου είναι πολύ εκτεταµένο και διεισδύει σε 

µεγάλα βάθη. Έτσι η φιστικιά είναι δένδρο φυλλοβόλο. Το φθινόπωρο από τον 

Νοέµβριο αρχίζουν να πέφτουν τα φύλλα και το δένδρο µένει σε λήθαργο όλο το 

χειµώνα. Η βλάστηση αρχίζει να εκπτύσσεται στα άρρενα δένδρα από τις αρχές 

Μαρτίου και στα θήλεα από τα τέλη Μαρτίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου 

µε µέσα Μαΐου. Η έκπτυξη των ανθοφόρων οφθαλµών προηγείται των ξυλοφόρων 

και η άνθηση των θηλέων δένδρων γίνεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου 

και διαρκεί 6-10 ηµέρες. Των αρρένων, ανάλογα µε τη χρονιά, γίνεται συνήθως 10-20 

ηµέρες νωρίτερα και η διάρκεια της κυµαίνεται από 10-20 µέρες. Ο  καρπός µετά το 

δέσιµό του, τον  Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο αυξάνει σε µέγεθος, ενώ το σπέρµα δεν 

αναπτύσσεται κατά το διάστηµα αυτό. Μέχρι το τέλος Ιουνίου το ενδοκάρπιο 

παραµένει µαλακό και ο καρπός είναι ευάλωτος σε προσβολές εντόµων. Από το τέλος 

Ιουνίου το ενδοκάρπιο γίνεται σκληρό και το σπέρµα αρχίζει να αναπτύσσεται και 

φτάνει το τελικό του µέγεθος στα µέσα Αυγούστου. 

Η φιστικιά είναι δένδρο βραδείας ανάπτυξης. Εισέρχεται σε αξιόλογη 

καρποφορία από το όγδοο ως το δέκατο έτος της ηλικίας της και η παραγωγική ζωή 

της υπολογίζεται σε 100 και πλέον έτη. Ένας από τους φυσιολογικούς χαρακτήρες 

του δένδρου είναι η παρενιαυτοφορία κατά την οποία εναλλάσσονται µία χρονιά µε 

µεγάλη παραγωγή και µία µε µικρή ή µε ακαρπία. Τα σπουδαιότερα συγγενή είδη, τα 

οποία ανήκουν στο ίδιο γένος µε την ήµερη φιστικιά ( P. vera) είναι : 
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Εικ. 1. Pistacia terebinthus (Πιστάτσια η τεβέρινθος) 

Είναι θάµνος ή δενδρύλλιο φυλλοβόλο ύψους 2-5 µέτρων, µε ισχυρή ρητινώδη 

οσµή. Τα φύλλα είναι σύνθετα περιττόληκτα µε 7-13 φυλλάρια λογχοειδή και 

ελλειπτικά, γυαλιστερά στην πάνω επιφάνεια και θολά, κάπως κοκκινωπά εικ.1, στο 

κάτω µέρος. Τα άνθη εµφανίζονται σε βλαστούς του προηγούµενου έτους σε 

σύνθετους βότρεις από µασχαλιαίους οφθαλµούς. Οι καρποί είναι µικροί κοκκινωποί 

κάπως επιµήκεις. Την συναντά κανείς αυτοφυοµένη σε πολλές παραλλαγές σε πολλά 

µέρη της χώρας σε υψόµετρο µέχρι και 600 µέτρα µε τα παρακάτω ονόµατα : 

i. Τσιτσιρεβιά ή Τσιτσιραβιά (Πήλιο) 

ii. Κοκκορεβιθιά ή Κοκκορετσιά (Αττική και Πελοπόννησο) 

iii. Σµαρδελιά (Λάρισα) 

iv. Σµαρδέλι ( Χαλκιδική ) 

v. Κοκκορέτσι ή Κοκκορετσιά (Φθιώτιδα) 

vi. Τρεµιθιά ή Τρηµιθιά (Κύπρος) 

vii. Κεροβλιά (Άντρος) 

viii. Τέρµινθος η αγρία (Θεόφραστος) 

 

Ως υποκείµενο τη χρησιµοποιούν µόνο για την µε επιτόπιο εµβολιασµό 

εξηµέρωση των αυτοφυών δένδρων του είδους Pistacia terebinthus.(εικ.1).Τη 

χρησιµοποιούν επίσης πλύ στην Ιταλία (όπως και στην Τουρκία) σαν υποκείµενο της 

φιστικιάς. Εκεί τα περισσότερα δένδρα φιστικιάς προέρχονται από τον επι τόπο 

εµβολιασµό της αγριοφιστικιάς (P. terebinthus). Στην Αµερική χρησιµοποιείται  
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λιγότερο σαν υποκείµενο της φιστικιάς. Η τερεβιθιά σαν υποκείµενο δεν έχει πολύ 

καλή συγγένεια µε την ήµερη φιστικιά. Έπιπλέον ο σπόρος της είναι πολύ µικρός και 

το ποσοστό των γεµάτων µε ψίχα καρπών της είναι πολύ µικρό. Επίσης τα 

σποροδενδρύλια της τερεβιθιάς αναπτύσσονται πολύ αργά. Για όλα τα παραπάνω 

µειονεκτήµατά της, στη χώρα µας τουλάχιστον, δεν χρησιµοποιείται η Τερεβιθιά για 

τον πολλαπλασιασµό της φιστικιάς στα φυτώρια, όπως επίσης και δεν γίνεται πλέον 

εξηµέρωση των αυτοφυών αγριοφιστικιών λόγω του υψηλού κόστους. 

 

 

Εικ. 2. Pistacia palaestina Linn (Πιστάτσια η Παλαιστίνια) 

 

Είναι δένδρο ύψους 10 µέτρων , ενίοτε δε 20 ή και πλέον µέτρων. Τα φύλλα 

είναι σύνθετα περιττόληκτα µε πολλά λογχοειδή φυλλάρια. Το τελευταίο φυλλάριο 

έχει βραχύ και πτερυγωτό µίσχο, σε αντίθεση µε εκείνο της τερεβιθιάς που έχει 

µακρύ και κυλινδρικό. Μια παραλλαγή της Παλαιστίνιας (εικ.2) είναι η Χιώτικη 

τσικουδιά. Οι καρποί της Παλαιστίνιας είναι αρχικά, πριν από την ωρίµανσή 

τους,κόκκινοι αλλά προοδευτικά παίρνουν χρώµα πράσινο µολυβί. Έχουν σχήµα 

στρογγυλό και µέγεθος ψιλού µπιζελιού  και επιφάνεια ρυτιδωµένη. 

Χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για τον πολλαπλασιασµό της φιστικιάς. Η 

τσικουδια έχει τη µεγαλύτερη συγγένεια στον εµβολιασµό µε την ήµερη φιστικιά και 

δίνει δένδρα ισχυρά, ανθεκτικά στις κλιµατολογικές και εδαφολογικές. Την συναντά 

κανείς αυτοφυοµένη σε διάφορα νησιά  (Χίο, Κρήτη, Κύπρο κτλ) µε το όνοµα 

τσικουδιά. Τα τσίκουδα της Χίου ή τα τριµήθια ή τριµιθια της Κύπρου, δίνουν ένα 

είδος παχύρευστου λαδιού που είναι εδώδιµο και φαρµακευτικό, το τερεβίνθιο λάδι. 

Τελευταία δηµιουργήθηκαν ορισµένες αµφιβολίες αν η χιώτικη τσικουδιά είναι 

πραγµατικά P. Palaestina, όπως την αναφέρουν ορισµένοι Έλληνες συγγραφείς. 
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Εικόνα 3. Pistacia lentiscus (Πιστάτσια η λέντικους) 

Η Pistacia lentiscus (εικ.3) είναι ο γνωστός αειθαλής δασικός θάµνος σχίνος 

ή σκίνος ή σκινάρι, ύψους 1-5 µέτρα, µε φυλλάρια µικρά σύνθετα αρτιόληκτα (4-10 

φυλλάρια) και µίσχο πτερυγωτό. Καλλιεργείται σαν καλλωπιστικός θάµνος λόγω των 

µικρών ερυθρωπών καρπών του. Μια τοπική στη Χίο παραλλαγή του είδους αυτού 

είναι ο µαστιχοφόρος σχίνος (Pistacia lentiscus var, chia), από το κορµό και τους 

κλάδους του οποίου, πληγώνοντάς τον, παίρνουν την ονοµαστή χιώτικη µαστίχη, ενώ 

από τα σπέρµατα βγάζουν χαρακτηριστικό είδος λαδιού. Την παραλλαγή αυτή του 

σχίνου, που υπάρχει µόνο στη Χίο, την πολλαπλασιάζουν εκεί µε µοσχεύµατα και την 

καλλιεργούν σαν µικρό δένδρο στα παραλιακά και ζεστά µέρη του νησιού. 

 

Εικ. 4. Pistacia atlantica (Πιστάτσια η ατλαντική) 

Είναι δένδρο που φθάνει τα 20 µέτρα ύψος, φυλλοβόλο µε φύλλα σύνθετα 

περιττόληκτα και φυλλάρια επιµήκη σε σχήµα κάπως τριγωνικό. Είναι κατάλληλο 

υποκείµενο για τον εµβολιασµό της ήµερης φιστικιάς. ∆εν είναι ανθεκτικό στα 

υφάλµυρα εδάφη και για αυτό η αξία της σαν υποκείµενο είναι σηµαντική. Οι 

Αµερικανοί από το είδος αυτό, µε διασταυρώσεις µε την ήµερη φιστικιά, έχουν 

πετύχει υβρίδια και µάλιστα ερµαφρόδιτα µε τα οποία προσπαθούν να λύσουν το 



 15

πρόβληµα της επικονιάσεως. ∆εν είναι εξακριβωµένο αν η Ατλαντική φιστικιά εικ.4 

υπάρχει και στην Ελλάδα 

 

 

Εικ. 5. Pistacia sinensis (Πιστάτσια η σινική) 

Είναι δένδρο ύψους 15-20 µέτρων, φυλλοβόλο µε φύλλα σύνθετα περιττόληκτα 

9-13 τον αριθµό. Είδος που αυτοφύεται στην Κίνα. Η Pistacia sinensis (εικ.5) 

χρησιµοποιείται σαν καλλωπιστικό φυτό. Οι καρποί έχουν το µέγεθος µπιζελιού και 

χρώµα κόκκινο. Σαν υποκείµενο θεωρείται ακατάλληλο για την φιστικιά λόγω της 

περιορισµένης συµφωνίας της µε αυτή. 

 

 

Εικόνα 6. Pistacia Mexicana (Πιστάτσια η µεξικάνικη) 

Είναι δένδρο ή θάµνος αειθαλές και δίοικο µικρού µεγέθους της Βορείου 

Αµερικής. Τα φύλλα είναι σύνθετα µε περιττό αριθµό φυλλαρίων (18-25). 

Χρησιµοποιείται σαν καλλωπιστικό φυτό (εικ.6). 

 



 16

 

 

Εικ. 7. Pistacia inutica (Πιστάτσια η κολοβή) 

Είδος που αυτοφύεται στη Μ. Ασία. Είναι δένδρο φυλλοβόλο, δίοικο, µε ύψος 

πάνω από 10 µέτρα. Τα φύλλα έιναι σύνθετα µε περιττό αριθµό φυλλαρίων (3-9). Οι 

καρποί έχουν µικρό µέγεθος και χρώµα µελανό (εικ.7). Η εντεριώνη του ξύλου έχει 

χρώµα βαθύ καστανό. Σαν υποκείµενο θεωρείται ακατάλληλο για τη φιστικιά, λόγω 

της περιορισµένης συµφωνίας της µε αυτή.  

 

 

Εικ. 8. Pistacia vera (Πιστάτσια βέρα) 

Είναι η καλλιεργούµενη ήµερη φιστικιά για την οποία στη συνέχεια θα 

αναφερθούµε λεπτοµερέστερα (εικ.8). Κατά το Zohary (1952) τα είδη του γένους 

Pistacia  που έχουν µελετηθεί είναι διπλοειδή µε αριθµό χρωµατοσωµάτων 2η = 24 

για το P. Lentiscus L. (n = 12), 2η = 28 για το P. atlantica Desf. (n = 14) και 2η = 30 

για το P. vera L. (n = 15), ενώ ο Jones (1950) αναφέρει για το είδος P. vera L. αριθµό 

χρωµατοσωµάτων 2η = 32 (n = 16). 

 

2.3 Βοτανικοί χαρακτήρες του είδους P. Vera 
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Η φιστικιά είναι δένδρο φυλλοβόλο , δίοικο, πρωτανδρικό, µακρόβιο, βραδείας 

ανάπτυξης και ύψους 6-9 µέτρων. 

Ο κορµός και οι κλάδοι έχουν φλοιό µε χρώµα σταχτί, που γίνεται 

σκοτεινότερο µε την πάροδο των χρόνων. 

Το ριζικό σύστηµα είναι ισχυρό και µπορεί να φθάσει σε βάθος µέχρι 3 µέτρα 

και σε πλάτος µέχρι 6-8 µέτρα. 

Τα φύλλα είναι σύνθετα, µε περιττό αριθµό φυλλαρίων και φέρονται 

κατ’εναλλαγη. Το σχήµα των φυλλαρίων είναι ωοειδές στα αρσενικά και σχεδόν 

στρόγγυλο στα θυληκά δένδρα. Το χρώµα των φυλλαρίων είναι ανοιχτοπράσινο στα 

θηλυκά δένδρα και τα αρσενικά των τύπων Γ και ∆ και βαθυπράσινο στα αρσενικά 

των τύπων Α και Β. Ο αριθµός και το µέγεθος των φυλλαρίων αποτελούν διακριτικά 

χαρακτηριστικά µεταξύ των αρσενικών και θηλυκών ατόµων και των αρσενικών των 

διαφόρων τύπων. Μερικές φορές στη βάση των φυλλοφόρων βλαστών απαντούν 

φύλλα µε ένα µόνο φυλλάριο, που δίνουν την εντύπωση απλών φύλλων ( 

συνηθέστερα στα θηλυκά και τα αρσενικά δένδρα των τύπων Γ και ∆ ). Κατά τους 

Crane και Takeda (1979) η εµφάνιση απλών φύλλων παρατηρείται κατά τη νεανική 

φάση της βλάστησης ως και κατά την ενήλικη φάση, σαν επακόλουθο της 

ανεπαρκούς ικανοποίησης των αναγκών της σε ψύχος, για την πλήρη διακοπή της 

ληθαργικής περιόδου. Τα θηλυκά δένδρα, ως και τα αρσενικά των τύπων Γ και ∆ ( 

όψιµης άνθησης ) έχουν 1-5 φυλλάρια µεγάλου µεγέθους, τα αρσενικά τύπου Β ( 

µεσοπρώιµης άνθησης) 3-7 φυλλάρια µέσου µεγέθους και τα αρσενικά τύπου Α 

(πρώιµης άνθησης) 5-9 φυλλάρια µικρού µεγέθους. 

Η βλάστηση αρχίζει να εκπτύσσεται από τα τέλη του Μάρτη και η ανάπτυξή 

της συµπληρώνεται στα τέλη Απρίλη µε τα µέσα του Μάη. 

Οι οφθαλµοί διακρίνονται σε βλαστοφόρους και ανθοφόρους. Οι βλαστοφόροι 

οφθαλµοί βρίσκονται πλάγια ή επάκρια των βλαστών και οι ανθοφόροι πάντοτε 

πλάγια. Συνήθως ένας ή δύο από τους πλάγιους οφθαλµούς, που βρίσκονται στο 

κορυφαίο τµήµα της νέας βλάστησης είναι ξυλοφόροι. Οι οφθαλµοί αυτοί δίνουν νέα 

πλάγια βλάστηση την επόµενη βλαστική περίοδο ή παραµένουν σε λήθαργο. Οι 

ανθοφόροι οφθαλµοί είναι διογκοµένοι, σφαιροκωνικοί, µεγαλύτεροι των ξυλοφόρων 

, ιδιαίτερα στα αρσενικά δένδρα, ενώ οι ανθοφόροι των αρσενικών τύπων είναι 

µεγαλύτεροι των ανθοφόρων της θηλυκιάς φιστικιάς. Η έκπτυξη των ανθοφόρων 

οφθαλµών προηγείται των ξυλοφόρων και η άνθηση συνήθως παρατηρείται το πρώτο 

δεκαπενθήµερο του Απρίλη. Το άνοιγµα των ανθέων των ταξιανθιών των θηλυκών 

δένδρων δεν είναι ταυτόχρονο σε όλα τα άνθη της ταξιανθίας. Τα άνθη ανοίγουν 

διαδοχικά από τα βάση της ταξιανθίας προς την κορυφή της και σε διάστηµα λίγων 

ηµερών. 
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Τα άνθη είναι απέταλα και φέρονται σε ταξιανθίες σύνθετους βότεις. Στη 

θηλυκιά φιστικιά κάθε άνθος αποτελείται από δυο βράκτια φύλλα, δύο έως πέντε 

σέπαλα και από τον ύπερο. Ο ύπερος αποτελείται από την ωοθήκη και τρεις κοντούς 

στύλους µε στίγµατα. Από τους τρεις στύλους ο ένας είναι φυσιολογικός και φέρει 

τρισχιδές στίγµα, ενώ οι άλλοι δύο είναι σηµαντικά µικρότεροι και µη λειτουργικοί. 

Η ωοθήκη είναι υποσφαιρική ή ωοειδείς, τρίχωρη, µε τρία καρπόφυλλα. Η διάρκεια 

δεκτικότητας του στίγµατος είναι 3-5 µέρες. Στα αρσενικά δένδρα κάθε άνθος 

αποτελείται από δύο βράκτια φύλλα, ένα έως δύο σέπαλα και από 3-5 στήµονες µε 

κοντά νηµάτια. 

Ο καρπός είναι δρύπη, µε σχήµα επίµηκες ωοειδές. Αποτελείται από το 

περικάρπιο (φλοιός), το ξυλοποιηµένο ενδοκάρπιο και το σπέρµα. Το σπέρµα 

περιβάλλεται από λεπτό φλοιό χρώµατος βυσσινί ή κόκκινο στο µεγαλύτερο µέρος 

της επιφάνειας του, που περικλείει το έµβρυο και τις δύο κοτυλιδόνες, που έχουν 

χρώµα ανάλογα µε την ποικιλία, από κρεµ µέχρι πράσινο. Οι καρποί µε σπέρµα 

(γεµάτοι) κατά την ωρίµανση χάνουν το πρασινοκίτρινο χρώµα του φλοιού τους και 

ανάλογα µε την ποικιλία αποκτούν χρώµα κρεµ ή κίτρινο µε κόκκινη ή ροζ 

απόχρωση στο τµήµα που βλέπει ο ήλιος. Ακόµα το περικάρπιο γίνεται µαλακό και 

ξεκολλάει από το ξυλοποιηµένο ενδοκάρπιο εύκολα. Στους γεµάτους καρπούς το 

ξυλοποιηµένο ενδοκάρπιο σχίζεται κατά µήκος της ραφής τους σε ποσοστό, που 

κυµαίνεται από 20-95%, χαρακτηριστικό που καθορίζει την ποιότητά τους. 
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3.ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ 

 

3.1 Εγχώριες ποικιλίες 

Οι αρσενικές φιστικιές, ανάλογα µε τον αριθµό των φυλλαρίων που περιέχονται 

στα σύνθετα φύλλα τους την εποχή ανθήσεως και άλλων χαρακτηριστικών, 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ή οµάδες, τα αρσενικά της πρώιµης ανθήσεως 

οµάδος << Α >> µε 5-9 φυλλάρια ( µ.ο. 7 φυλλάρια), τα αρσενικά της µέσης 

πρωιµότητος ανθήσεως, οµάδος << Β >> µε 3-7 φυλλάρια ( µ.ο. 5 φυλλάρια ) και τα 

αρσενικά της όψιµης ανθήσεως, οµάδος << Γ >> µε 1-5 φυλλάρια ( µ.ο. 3 φυλλάρια ) 

όπως και της θηλυκής. Τις θηλυκές φιστικιές ανάλογα µε το σχήµα και το µέγεθος 

του καρπού τους, τις κατατάσσουµε σε τρεις ποικιλίες, την Κοιλαράτη, την 

Φουντουκάτη και την Νυχάτη. 

Η διάκριση αυτή των φιστικιών σε τρεις ποικιλίες ήταν παλαιότερη, γιατί οι 

φυτωριούχοι δεν πολλαπλασιάζουν πλέον ξεχωριστά τις ποικιλίες, για αυτό και η 

διάκριση αυτή περιορίζεται πλέον στην εµπορία µόνον του προϊόντος (παλιών και 

νέων ποικιλιών), µε τάση να καταργηθεί. Η µόνη ποικιλία που επεκράτησε σήµερα 

στον πολλαπλασιασµό της φιστικιάς είναι το κοινό Αιγίνης ή αλλιώς η Ωόκαρπος 

Αιγίνης, που φαίνεται να ταυτίζεται µε την ποικιλία Κοιλαράτο. Μερικοί συγγραφείς 

αναφέρουν ότι το κοινό Αιγίνης είναι η Συριακή ποικιλία Ασούρι (Aschouri). 

Παρακάτω αναφέρω ορισµένα στοιχεία για αυτές τις ποικιλίες. 

• Η πρώτη ποικιλία, η κοιλαράτη δίνει φιστίκια που µπορεί να είναι κάπως 

ανοµοιόµορφα στο µέγεθος. Το σχήµα τους είναι ελλειπτικό µε τη µια, προς το µέρος 

του ποδίσκου, πλευρά του καρπού περισσότερο κυρτή. Προς το εκ διαµέτρου 

αντίθετο σηµείο αυτού (δηλαδή προς την κορυφή του καρπού), επίσης κυρτή αλλά σε 

πολύ µικρότερο βαθµό. Λόγω της κυρτότητας αυτής τα φιστίκια της ποικιλίας και το 

όνοµα κοιλαράτα. Παρόµοιο σχήµα ακολουθεί επίσης και η ψίχα, η οποία είναι 

γευστική, πλούσια σε λάδι, τραγανή µε πράσινες ή κιτρινοπράσινες κοτύλες. Το 

συνθέστερο µήκος του ξηρού καρπού της ποικιλίας αυτής είναι 22 mm, και το πάχος 

11 mm. Λόγω της οµοιότητας αυτής του πάχους και του πλάτους του καρπού της 

ποικιλίας αυτής, η εγκάρσια τοµή του είναι σχεδόν κυκλική. Είναι εξαιρετική και 

αρκετά παραγωγική ποικιλία, µε µεγάλο ποσοστό ανοιγµένων φιστικιών, που 
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επικράτησε µεταξύ των άλλων και ήδη η καλλιέργειά τους διαδίδεται όλο και 

περισσότερο, ιδιαίτερα προς τα βορειότερα διαµερίσµατα της χώρας. 

• Η δεύτερη ποικιλία, η Φουντουκάτη έχει καρπό των ίδιων περίπου διαστάσεων σε 

εγκάρσια τοµή µε το κοιλαράτο (12 mm και 11 mm) αλλά σε µικρότερο όµως µήκος 

(19 mm). Έτσι ο καρπός µοιάζει στο σχήµα του περισσότερο µε το φουντούκι για 

αυτό και η ποικιλία αυτή πήρε το όνοµα φουντουκάτη. Η ψίχα της επίσης έχει το ίδιο 

περίπου πάχος µε εκείνη της κοιλαράτης, αλλά είναι κοντότερη στο µήκος της. Η 

άνθησή της είναι η πρωιµότερη από τις άλλες δύο ποικιλίες. Είναι ποικιλία που 

παρουσίαζει µεγαλύτερο ποσοστό ανοιχτών φιστικιών από την κοιλαράτη, για αυτό 

και η καλλιέργειά της προτιµιέται περισσότερο από την τελευταία για τα ξηρικά 

εδάφη. Το µειονέκτηµά της είναι ότι οι καρποί της έχουν σκληρό κέλυφος, που 

δύσκολα ανοίγει. Μερικοί αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πλέον ξεχωριστή ποικιλία 

Φουντουκάτη, αλλά τα κοντόχοντρα φιστίκια της κοιλαράτης, που για εµπορικούς 

καµιά φορά λόγους ξεχωρίζονται από τα κοινά Αιγίνης (κοιλαράτα), αποτελούν αυτά 

της φουντουκάτης. 

• Η τρίτη ποικιλία είναι η Νυχάτη µε φιστίκι κυρτό από τη µια µόνο πλευρά και µακρύ 

22 mm περίπου (όπως της κοιλαράτης), αλλά σχετικά µε στενότερο πλάτος και πάχος 

(10 mm περίπου). Όταν ο καρπός ανοίγει σχίζεται µόνο κατά το µήκος της κυρτής 

του πλευράς, πράγµα που κάνει δύσκολη την απόσταση του κελύφους µε τα χέρια. 

Φέρεται σαν ποικιλία µε όψιµη άνθηση (µια βδοµάδα περίπου οψιµότερη από τις δύο 

άλλες ποικιλίες), αλλά µε αντίστοιχα πρωιµότερη ωρίµανση καρπών, µε µικρό 

ποσοστό ανοιχτών καρπών (50% περίπου κατά υφηγητή κ.Θ.Μουλούλη) και µε 

αραιό δέσιµο καρπών. Η ψίχα της είναι επίσης µικρότερη σε µέγεθος εκείνης των 

καρπών των δύο άλλων ποικιλιών. Γενικά θεωρείται ποικιλία παραγωγική µεν αλλά 

µε φιστίκια µικρού µεγέθους. Τα φύλλα επίσης του δένδρου είναι µικρότερα και τα 

φυλλάρια λιγότερα. Η ποικιλία αυτή λόγω των µειονεκτηµάτων που αναφέραµε και 

ιδιαίτερα λόγω του µικρού µεγέθους των φιστικιών, αρχίζει να εγκαταλείπεται. 

Ανεξάρτητα όµως από την ποικιλία στην οποία ανήκουν τα φιστίκια, ανάλογα µε το 

µέγεθός τους, τα διακρίνουµε σε τρεις βασικές κατηγορίες, τα µικρόκαρπα, τα 

µακρόκαρπα και τα µεγαλόκαρπα. 
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3.2 Ξένες ποικιλίες  

Στην Ιταλία και κυρίως στη Σικελία καλλιεργούνται τέσσερεις ποικιλίες, η 

Napoletana, Femminella, Natarola και η Agostara, από τις οποίες µόνο η Napoletana 

είναι πολύ διαδεδοµένη (90% των καταλαµβανοµένων µε φιστικιές εκτάσεων) ενώ οι 

άλλες µετέχουν µε πολύ µικρά ποσοστά. Η µεγαλύτερη διάδοση της Napoletana 

οφείλεται στη µεγάλη παραγωγικότητά της, στις ικανοποιητικές διαστάσεις που 

παίρνει το δένδρο, στο µέγεθος των καρπών, στο χαµηλό ποσοστό κούφιων καρπών, 

στην καλή απόδοση σε ψίχα µε το έντονο πράσινο χρώµα των κοτυλιδόνων της, και 

στο υψηλό ποσοστό ανοιγµένων φιστικιών. Σαν υποκείµενο χρησιµοποιούν την 

Τερεβιθιά (εικ. 1. P. terebinthus), γιατί τα περισσότερα δένδρα τους προέρχονται από 

επιτόπιο εµβολιασµό αγριοφιστικιών. 

Στην Αµερική από όλες τις καλλιεργούµενες ποικιλίες φιστικιάς η 

<<Kerman>> φαίνεται να είναι η πιο αξιόλογη. Προήλθε από επιλογή σποροφύτων 

δενδρυλλίων µεγαλοκάρπων φιστικιών που είχαν εισαχθεί στην Αµερική από την 

περιοχή Κέρµαν του Ιράν. Παράγει µεγαλόκαρπα φιστίκια, κωνικά µε καλή γεύση. 

Έχει σταθερή παραγωγή και µικρό ποσοστό κλειστών φιστικιών που κυµαίνεται γύρω 

στο 20% περίπου. Αναφέρεται ότι είναι ποικιλία µε υψηλές απαιτήσεις σε χαµηλές 

θερµοκρασίες του χειµώνα, για αυτό και αν εισαχθεί στη χώρα µαςθα πρέπει ίσως να 

προωθηθεί η καλλιέργειά της βορειότερα. Ακολουθούν κατά σειρά σπουδαιότητας οι 

Bronte, Trabonella, Red Aleppo κ.α. που µόνο σε ορισµένες περιοχές έχουν δώσει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι τρεις τελευταίες αυτές ποικιλίες ωριµάζουν τους 

καρπούς κάπως νωρίς στην Αµερική, από τον Αύγουστο έως τις 10 Σεπτεµβρίου και 

ανθοφορούν επίσης κατά 3 έως 5 µέρες νωρίτερα από την Kerman. Από όλες τις 

καλλιεργούµενες εµπορικά στην Αµερική ποικιλίες φιστικιάς η Bronte και η 

Trabonella παράγουν φιστίκια µε την πιο πράσινη (φιστικί χρώµατος) ψίχα, η Red 

Aleppo ενδιάµεσου χρώµατος, ενώ η Kerman παράγει ανοιχτότερου χρώµατος ψίχα, 

που ποικίλλει από το ανοιχτoκίτρινο (αχυρένιο) µέχρι το πρασινοκίτρινο χρώµα. Σαν 

αρσενικό επικονιαστή χρησιµοποιούν την παραλλαγή << Piters >> που είναι πιο 

κατάλληλη για την περισσότερο διαδεδοµένη εκεί ποικιλία Kerman. Για υποκείµενο 

χρησιµοποιούν την Ατλαντική φιστικιά ( P. atlantica ) που δίνει εύρωστα δένδρα και 

αντέχει µεταξύ άλλων και στα υφάλµυρα εδάφη. 

Στην Περσία επίσης καλλιεργούνται οι παρακάτω ποικιλίες : Ghazvin , Mondaz 

, Owhadi , Ibrahimi , Shasti , Sefideh , Vahedi , Wohadi και Imperiale de Damechan. 

Γενικά χαρακτηριστικά των Περσικών αυτών ποικιλιών, συγκριτικά µε την 
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καλλιεργούµενη εδώ Αιγινίτικη ποικιλία, είναι η σκληροτερη ψίχα και η οψιµότερη 

έκπτυξη των οφθαλµών, ιδιαίτερα δε των ανθοφόρων. Συνέπεια αυτού είναι η ανάγκη 

για έναν οψιµότερο επικονιαστή. Από τις µέχρι τώτα ενδείξεις ( από την καλλιέργεια 

µερικών από αυτές στη χώρα µας ) φαίνεται ότι η εδώ καλιεργούµενη οψιµανθής 

αρσενική κατηγορία Γ είναι επαρκής για τη γονιµοποίηση των Περσικών αυτών 

ποικιλιών χωρίς τη συνδροµή των κατηγοριών Β και Α. Τα µειονεκτήµατά τους είναι 

η οψιµότερη ωρίµανση των καρπών ( 15-20 ηµέρες αργότερα από την Αιγίνης ) και η 

κάπως κατώτερη γεύση της ψίχας. Θα ήταν ίσως αυτές καταλληλότερες για 

καλλιέργεια προς τις νοτιότερες περιοχές της χώρας µας. 

Άλλες ποικιλίες που καλλιεργούνται επίσης σε ξένες χώρες είναι στη Κύπρο η 

Keri, Messaria, Aschouri, στη Συρία η Olemi, Batturi, Aschouri και στη Τουρκία η 

Oυζούν και η Κιρµιζί. 
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4.ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

 

 καλλιέργεια της φιστικιάς βρέθηκε και εξαπλώθηκε στο βόρειο 

ηµισφαίριο σε γεωγραφικό πλάτος µεταξύ 15ο και 40ο και µάλιστα εκεί 

όπου το κλίµα ήταν ζεστό αλλά όχι υγρό. Το κλίµα, στο οποίο 

πρωτοκαλλιεργήθηκε η φιστικιά στη χώρα µας και ευδοκίµησε, ήταν εκείνο της 

Αττικής µέχρι την Αίγινα και τον Ωρωπό. Είναι κλίµα θερµό και ξηρό, επηρεαζόµενο 

από τη θάλασσα, στο οποίο ευδοκιµεί η συκιά, το αµπέλι και η ελιά και αυτοφύεται η 

αγριοφιστικιά. Εν τούτοις, όπως αποδείχτηκε µε την επέκταση τις φιστικιάς πιο 

πρόσφατα στο εσωτερικό της Φθιώτιδος, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, τα όρια του 

κλιµατικού περιβάλλοντος της φιστικιάς, φαίνεται να είναι πού ευρύτερα από εκείνα 

της ελιάς και αυτό για δύο βασικούς λόγους, πρώτον γιατί στη φιστικιά καθυστερεί η 

βλάστηση την άνοιξη και δεύτερον, γιατί τα φιστικόδενδρα ανέχονται τις πολύ  

χαµηλές θερµοκρασίες  που κατά την ξένη βιβλιογραφία φθάνουν και στους 30οC. 

Για παράδειγµα  οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή Λαρίσης 

τον Ιανουάριο του 1968 (20,5οC) δεν ζηµίωσαν καθόλου τα φιστικόδενδρα. Πάντως 

αλάνθαστος δείκτης για τον καθορισµό της ζώνης καλλιέργειας της φιστικιάς ( από 

άποψη κλιµατικού περιβάλλοντος ) αποτελεί η αυτοφυοµένη αγριοφιστικιά  ( 

Τερεβιθιά ή Τσικουδιά ). 

         Ο ήπιος χειµώνας και η υπερβολική υγρασία, ιδιαίτερα το καλοκαίρι µε τις 

υψηλές θερµοκρασίες, προκαλούν υπερβολική βλάστηση  και ακανόνιστη ελλειπή 

άνθιση. Επίσης η ποιότητα των φιστικιών µειώνεται  πολύ όταν η φιστικιά 

καλλιεργείται σε ακατάλληλα κλίµατα. 

 

Εικ.9 Φιστικεώνας µετα από παγετό. 

Η 
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         Πιο συγκεκριµένα η φιστικιά θέλει κλίµα αφ’ ενός µεν ψυχρό χειµώνα 

για την διακοπή του ληθάργου και την οµαλή έκπτυξη του ανθοφόρου οφθαλµών και 

την σύγχρονη άνθηση αρσενικών και θηλυκών ( θέλει δηλαδή ένα ορισµένο σύνολο 

ωρών µε θερµοκρασίες κάτω των 7οC ) (εικ.9). Αφ’ ετέρου δε, ζεστή άνοιξη µε 

παρατεταµένο ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, ( αρκετά µεγάλο θερµικό άθροισµα ) για το 

δέσιµο των καρπών και την καλή ωρίµανση αυτών, καθώς και για την ξήρανση τους, 

γιατί η συγκοµιδή τους είναι σχετικά όψιµη. Σε περιβάλλοντα µε ήπιο χειµώνα 

καθυστερεί η έκπτυξη των οφθαλµών, γι’αυτό και οι αποδόσεις εκεί της φιστικιάς 

είναι µικρές. Καλές θερµοκρασίες κατά τον Ayfer είναι η µέση κατά τον Ιανουάριο 

µήνα µεταξύ 5,5ο και 6,0ο C και για την ωρίµανση των καρπών κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού µεταξύ 22ο C και 28ο C ( µέση θερµοκρασία Αθηνών κατά τους µήνες 

Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 23,7ο C, 26,9Ο C και 26,7ο C αντιστοίχως ). Οι δριµείς 

ξηροί ανέµοι και ο ψυχρός και υγρός καιρός κατά την άνοιξη ( ιδιαίτερα αν 

επικρατήσει µετά την περίοδο της επικονιάσεως των δένδρων βροχερός καιρός ), 

περιορίζουν σηµαντικά το δέσιµο των καρπών. Αντίθετα οι εµφανιζόµενοι επίκαιρα 

την άνοιξη ελαφροί άνεµοι, συµβάλλουν ουσιαστικά στην γονιµοποίηση µε τη 

µεταφορά της γύρεως από τα αρσενικά δένδρα στα θηλυκά. Οι θερµοί και ξηροί 

άνεµοι, όπως ο λίβας, ιδιαίτερα όταν συµπέσουν µε την άνθιση των δένδρων, 

εµποδίζουν την γονιµοποίηση των ανθέων, γιατί ξηραίνουν τη γύρη και το στίγµα του 

υπέρου και επηρεάζουν τις αποδόσεις. Όσον αφορά το υψόµετρο, όταν η φιστικιά 

καλλιεργείται προς τις νότιες περιοχές της χώρας και σε προσήλια εδάφη, τότε το 

υψόµετρο, στο οποίο µπορεί να ευδοκιµήσει, ξεπερνά τα 600 µέτρα, ενώ αντίθετα 

όταν καλλιεργείται προς τα βορειότερα της χώρας τότε το υψόµετρο αυτό κατεβαίνει 

πολύ χαµηλά. Στην Τρίπολη π.χ. µε υψόµετρο 600µετρα περίπου, η φιστικιά 

αναπτύσσεται και παράγει ικανοποιητικά αλλά δηµιουργείται πρόβληµα για το 

στέγνωµα και τη συγκοµιδή των τελευταίων χεριών. Επίσης το µεγάλο υψόµετρο 

παίζει αρνητικό ρόλο στο άνοιγµα των φιστικιών και στις αποδόσεις . Έτσι 

συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς από άποψη 

υψοµέτρου δεν πρέπει να ξεπερνά στη χώρα µας  
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Εικ.10. Φυστικεώνας Μάκρη-Φθιώτιδας(2011) 

τα 300 µέτρα για τις βορεινές εκθέσεις και τα 600 µέτρα για τις µεσηµβρινές. 

Η ύπαρξη αγριοφιστικιών στις περιοχές αυτές αποτελεί επίσης τεκµήριο για την 

ευδοκίµηση τις φιστικιάς. Σε νοτιότερες χώρες µε θερµότερα κλίµατα, στις οποίες 

πρωτοκαλλιεργήθηκε η φιστικιά, όπως η Συρία, η Παλαιστίνη και το Αλγέριο, καθώς 

και στη Σικελία της Ιταλίας, συναντά κανείς αυτοφυόµενη τη φιστικιά σε υψόµετρα 

µέχρι 800 ή και 1000µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Πάντως σε 

µεγάλα υψόµετρα και βορειότερα γεωγραφικά πλάτη ένα ποσοστό των καρπών της 

φιστικιάς δεν φτάνει στην ωρίµανση λόγω πρώιµων χαµηλών θερµοκρασιών του 

φθινοπώρου. Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι θα πρέπει ν’ αποφεύγουµε τη 

φύτευση τις φιστικιάς σ’ανεµόπληκτες  περιοχές ή αν φυτευθούν εκεί φιστικιές, θα 

πρέπει να τις προστατεύσουµε µε ανεµοθραύστη, γιατί τα φύλλα τους είναι πολύ 

ευαίσθητα στην τριβή µεταξύ τους ή µεταξύ αυτών και των κλάδων, όποτε ξηραίνεται 

το έλασµα τους και εµφανίζονται συµπτώµατα ανάλογα µ’έκεινα της σεπτόριας. 

Επίσης θα πρέπει να αποφεύγουµε τις περιοχές εκείνες στις οποίες παρατηρείται 

αυξηµένη υγρασία περιβάλλοντος, γιατί οι συνθήκες αυτές ευνοούν τις προσβολές 

του φυλλώµατος από τη σεπτόρια και των καρπών από τη φόµοξη (ή κατ’ άλλους από 

το µύκητα κουµαροσπόριο ). Οι συνθήκες αυτές είναι ιδιαίτερες επιζήµιες κατά την 

περίοδο της ανθοφορίας, η οποία πέφτει συνήθως µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο 

του Απριλίου. Έτσι οι βροχές κατά την άνοιξη πάνω στην άνθιση ξεπλένουν τη γύρη 

ή κάνουν τους κόκκους της να σκάζουν. Επίσης σε µέρη που τα καλοκαίρια είναι 

βροχερά η θερµοκρασία εκεί είναι χαµηλότερη και η βλάστηση παρατεταµένη και 

όψιµη, τόσο που δεν προλαβαίνει να ξυλοποιηθεί καλά το φθινόπωρο. Οι συνθήκες 

αυτές δηµιουργούν µεγαλύτερους κινδύνους προσβολής των δένδρων από έντοµα και 

ασθένειες ή ακόµα και από παγετό και δεν συµβάλλουν στο σχηµατισµό ανθοφόρων 
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οφθαλµών στα φιστικόδενδρα.Ακόµα και σε µέρη µε ξηρά καλοκαίρια αν τύχει να 

σηµειωθούν υπερβολικές βροχές την άνοιξη, τότε το δένδρο δίνει υπέρµετρη 

βλάστηση και σχηµατίζει µόνο στη βάση των βλαστών λίγους ανθοφόρους 

οφθαλµούς ή καθόλου. Αν µάλιστα οι βροχές εξακολουθήσουν να είναι άφθονες και 

πέρα από τον Ιούνιο τότε το δένδρο δίνει και δεύτερη βλάστηση µ’ όλους τους 

οφθαλµούς ξυλοφόρους. Πιστεύεται ότι οι περιοχές που επηρεάζονται από τη 

θάλασσα (παράλιες περιοχές) παράγουν, κάτω από τις αυτές λοιπές συνθήκες 

περιβάλλοντος τα καλύτερης ποιότητος φιστίκια και έχουν τις µεγαλύτερες 

αποδόσεις, ενώ οι µεσογειακότερες και οι ορεινότερες τα ποιοτικώς κατώτερα και τις 

χαµηλότερες αποδόσεις. 

         Συµπερασµατικά, λοιπόν µπορούµε να πούµε ότι ο σοβαρότερος περιοριστικός 

παράγοντας από άποψη κλίµατος για την καλλιέργεια της φιστικιάς, είναι οι πρώιµες 

χαµηλές θερµοκρασίες του φθινοπώρου (οι οποίες πολλές φορές δεν αφήνουν τα 

φιστίκια να ωριµάσουν) και όχι οι όψιµοι παγετοί της ανοίξεως, που συνήθως 

οριοθετούν τις καλλιέργειες των υποτροπικών φυτών (µαζί και της αµυγδαλιάς), γιατί 

η φιστικιά βλαστάνει και ανθίζει πολύ όψιµα. Εξαιτίας του χαρακτήρα αυτού της 

φιστικιάς και της µεγάλης της αντοχής στις χαµηλές θερµοκρασίες κατά την περίοδο 

του ληθάργου της, συµβαίνει να συναντά κανείς αυτή στην Αγγλία ν’ανθίζει και να 

δένει τους καρπούς της ικανοποιητικά, χωρίς όµως να προφθαίνει να τους ωριµάσει, 

λόγω ακριβώς των πρώιµων χαµηλών θερµοκρασιών του φθινοπώρου. 
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5.Έ∆ΑΦΟΣ 

 

         Η φιστικιά ευδοκιµεί  σε ποικιλία εδαφών αρκεί αυτά να µην είναι υγρά, 

συνεκτικά ή βαριά. Προτιµά τα ελαφρά, βαθιά γόνιµα, καλά αεριζόµενα και 

στραγγερά εδάφη που δεν νεροκρατούν, µε σύσταση µάλλον ασβεστώδη. Υψηλή 

στάθµη υπογείων υδάτων κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, σε µόνιµη ή περιοδική 

κατάσταση, αποτελεί ακατάλληλο περιβάλλον για την καλλιέργεια της φιστικιάς. 

           Η φιστικιά ευδοκιµεί επίσης και σε φτωχά σε ασβέστιο ή και σε όξινα εδάφη, 

στα οποία αυτοφύεται  η τερεβιθιά ή η τσικουδιά. Στα ασβεστώδη εδάφη (στα οποία 

και ευδοκιµεί καλύτερα), η φιστικιά έχει µεγάλη αντοχή. Λέγεται ότι ανέχεται 

ποσότητα ασβεστίου µεγαλύτερη και από 50%. Ακόµη ευδοκιµεί σε εδάφη φτώχα σε 

οργανική ουσία και ξηρά, εκεί όπου συναντά κανείς αυτοφυοµένη τη φραγκοσυκιά. 

Τέτοια εδάφη είναι τα σκελετικά, συµπαγή, µαργώδη, φτωχά σε οργανική ουσία ή 

τυρφώδη, συναγωνιζοµένη από την άποψη αυτή την αµυγδαλιά. Η φιστικιά ζει ακόµα 

και παράγει ικανοποιητικά και σε αλκαλικά ή αλατούχα εδάφη, δηλαδή εκεί όπου 

πολύ ελάχιστα από τα καρποφόρα δένδρα θα κατόρθωναν να επιβιώσουν. Από την 

άποψη αυτή θα µπορούσαµε να πούµε ότι η φιστικιά είναι το µοναδικό και 

ασυναγώνιστο καρποφόρο δένδρο που θα µπορούσε να αξιοποιήσει ακόµα και τα 

υφάλµυρα εδάφη ή και τα γλυφά νερά στο τόπο µας. Έτσι η φιστικιά µπορεί να 

αξιοποιήσει εδάφη τα οποία λόγω αλκαλιώσεως αρχίζουν να εγκαταλείπονται από 

άλλες πιο ευαίσθητες στα άλατα καλλιέργειες (όπως π.χ. από την καλλιέργεια της 

αχλαδιάς ή και τα κηπευτικά), λόγω χρησιµοποιήσεως για τις αρδεύσεις υφάλµηρού 

νερού, όπως συνέβη στην περιοχή Μεγάρων. Λέγεται µάλιστα ότι στη περίπτωση 

χρησιµοποιήσεως αλατούχων εδαφών για την καλλιέργεια της φιστικιάς, τα φιστίκια 

που παράγονται είναι νοστιµότερα. Επίσης νοστιµότερα είναι τα φιστίκια που 

προέρχονται από εδάφη µετρίας συστάσεως και περιεκτικότητας σε θρεπτικά 

στοιχεία, πλούσια όµως σε ασβέστη και προπάντος στραγγερά       

            Συµπερασµατικά µπορεί να πει κανείς ότι η φιστικιά επιβιώνει σε φτώχα και 

σε ξηρότερα εδάφη από την αµυγδαλιά, πλην όµως η καθυστέρηση στην είσοδο των 

δένδρων σε κανονική καρποφορία, τα υψηλά έξοδα εγκαταστάσεως του φιστικεώνα, 

οι καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτεί, το υψηλό κόστος αυτών και ιδιαίτερα τα 
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έξοδα και µεροκάµατα για τη συγκοµιδή του καρπού, επιβάλλουν υψηλές αποδόσεις 

των δένδρων, οι οποίες και επιτυγχάνονται µόνον σε γερά γόνιµα και αρδευόµενα 

εδάφη, ακόµα δε καλύτερα σε βαθιά εδάφη, γιατί και η  φιστικιά είναι δένδρο 

βαθύρριζο. 
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6.ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 

6.1 α) Γενικά περί πολλαπλασιασµού. 

     Η φιστικιά, όπως και τα περισσότερα από τ’ άλλα καρποφόρα δένδρα, 

πολλαπλασιάζεται τόσο µε σπόρο στο σπορείο και πολλαπλασιασµό των σποροφύτων 

στο φυτώριο όσο και µε επιτόπου εµβολιασµό των αυτοφυών αγριοφιστικιών. Σαν 

υποκείµενα για τον εµβολιασµό της, στη χώρα µας τουλάχιστον χρησιµοποιούνται τα 

σπορόφυτα της τσικουδιάς (P. Palaestina) και σπανιότερα της τερεβιθιάς (P. 

terebinthus). Σε άλλες χώρες χρησιµοποιούνται σαν υποκείµενα άλλα συγγενή είδη 

της φιστικιάς, όπως στην Αµερική η Πιστάτσια ή Ατλαντική ( R. atlantica ), στην 

Τουρκία η Κινζουκ ( P. Khinjuk) κλπ. Ουδέποτε όµως αειθαλή είδη όπως ο σχίνος ( 

P. lentiscus ), στον οποίο ο εµβολιασµός της φιστικιάς αποτυγχάνει. 

6.2 β) Σπορείο 

 Πολλαπλασιασµός µε σπόρο στο σπορείο και εµβολιασµός των σποροφύτων στο 

φυτώριο. 

 

       Το σπορείο είναι ένα µικρό τµήµα αγρού (συνήθως µέσα στο ίδιο χωράφι που 

βρίσκεται και το φυτώριο), στο οποίο φυτεύονται οι σπόροι της άγριας ή της ήµερης 

φιστικιάς. Οι σπόροι της ήµερης φιστικιάς σπάνια χρησιµοποιούνται, γιατί δεν έχει  

αντοχή στις δυσµενείς συνθήκες εδάφους (π.χ. στ’αλατούχα εδάφη), στους 

νηµατώδεις και στους µύκητες εδάφους (φυτόφθορα κλπ). Για τους παραπάνω 

λόγους, για λόγους κόστους παραγωγής των φιστικοδενδρυλλίων και για την 

παραγώγη φιστικοδένδρων µε ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα, κατάλληλων για την 

εγκατάσταση φιστικεώνων και σε κατώτερης ποιότητας εδάφη, χρησιµοποιούνται 

σήµερα µόνο οι σπόροι της τσικουδιάς. 
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Εικ.12 .Σπόρια Pistacia terebinthus  κοιν.τσικουδιάς 

      Τα σπόρια της τσικουδιάς θα πρέπει να µαζευθούν µόλις ωριµάσουν 

φυσιολογικά (εικ.12) , να ξηραθούν γρήγορα και να διατηρηθούν καλά µέχρι την 

σπορά τους, το πολύ µέχρι τρείς µήνες, σε στεγνό και όχι ζεστό περιβάλλον, γιατί 

αλλιώς χάνουν την βλαστικότητα τους λόγω στραγγίσεως των ελαιωδών ουσιών που 

περιέχονται σε αυτούς. Ακόµα και αν οι σπόροι διατηρηθούν κατώ από τις καλύτερες 

συνθήκες ( π.χ. µέσα σε ψυγείο σε θερµοκρασία 2ο C ) χάνουν το 50% της 

βλαστικότητα τους, γι’αυτό και ο τσικουδόσπορος που θα σπαρεί πρέπει πάντοτε να 

είναι της τελευταίας εσοδείας, καλά διατηρηµένος και οπωσδήποτε να είναι 

γονιµοποιηµένος. Ο αγονιµοποίητος τσικουδόσπορος ( κούφιος ), έχει χρώµα 

ξεθωριασµένο και όταν τον ρίξουµε στο νερό επιπλέει, ενώ ο γερός βουλιάζει. 

Μερικοί φυτωριούχοι τα τελευταία χρόνια µαζεύουν σπόρο από τσικουδιές που 

αφέθηκαν ή που αναπτύχθηκαν από αναβλάστηση του υποκειµένου µέσα σε παλιούς 

φιστικεώνες. Επειδή όµως η τσικουδιά, όπως τονίζεται κατά τον υφηγητή κ. Θ. 

Μουλούλη , πρωιµανθεί πολύ έναντι της ήµερης αρσενικής Γ, το πιθανότερο είναι 

αυτή να γονιµοποιείται από τις ήµερες αρσενικές φιστικιές των οµάδων Α και Β, που 
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και οι τελευταίες αυτές ( όπως πιστεύεται ) είναι υβρίδια µεταξύ φιστικιάς και 

τσικουδιάς. Έτσι τα σποροδενδρύλλια, που λαµβάνονται από σπόρους τέτοιων 

δένδρων, είναι πολυυβρίδια µε πολλές γενετικές διαφορές και ίσως όχι κατάλληλα για 

το σκοπό που προορίζονται. Κατά συνέπεια οι σπόροι, που θα χρησιµοποιήσουµε θα 

πρέπει να παρθούν από τσικουδιές αυτοφυόµενες, που θα απέχουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο από περιοχές που καλλιεργούνται µε φιστικιές. 

      6.3 Προετοιµασία σπόρων – Στρωµάτωση. Η σπορά του τσικουδόσπορου σρο 

σπορείο γίνεται από το τέλος του Ιανουαρίου µέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 

κατόπιν ειδικής προετοιµασίας του και στρωµατώσεως. Για το σκοπό αυτό πριν από 

τη σπορά τους οι σπόροι ( δηλαδή τα τσίκουδα, που είναι κάπως σφαιρικού 

σχήµατος, ελαφρά πλατείς και σε µέγεθος µπιζελιού περίπου ή λίγο µικρότεροι, µε 

µολυβδοπράσινο χρώµα οι γεµάτοι και κοκκινωποί οι κούφιοι ) θα πρέπει ν’ 

απαλλαγούν από το ρυτιδωµένο περίβληµα τους ( περικάρπιο ). Έτσι οι σπόροι πριν 

από την στρωµάτωση τους, κατά τον Ιανουάριο περίπου µήνα, τοποθετούνται για 

λιγότερο από 24 ώρες µέσα σε νερό που έχει διάλυση καυστικής σόδας ( NaOH ) 1% 

ή σε ελαφριά διάλυση αλισίβας µε ασβέστη σε σχέση 6 : 1 ή επί 3 ως 5 ηµέρες σε 

καθαρό νερό που το ανανεώνουµε συχνά. Κατόπιν θα πρέπι να τρίβονται ελαχιστα οι 

σπόροι µε άµµο πάνω σε µια πέτρινη πλάκα ή καλύτερα µε µια συρµατόβουρτσα 

πάνω σε µια συρµατόσιτα, που να περνούν από κάτω τα φλούδια όχι όµως και οι 

σπόροι που αποφλοιώνονται, για να απαλλαγούν έτσι οι πυρήνες από την πράσινη 

τους φλούδα ( περικάρπιο ). Μετα το ξεφλούδισµα αυτοί οι σπόροι πλένονται καλά 

µε άφθονο νερο, ώστε να φύγει η ελαιώδης ουσία που περιβάλλει το ξυλώδες 

κέλυφος, η οποία και εµποδίζει τη βλάστηση τους. Κατά το πλύσιµο οι σπόροι που 

είναι κούφιοι επιπλέουν στο νερό γι’αυτό και αποµακρύνονται. Μετά το πλύσιµο και 

την διαλογή οι σπόροι στρωµατώνονται. Η στρωµάτωση ( όπως και µε τ’αµύγδαλα ) 

γίνεται απευθείας στο έδαφος. Οι σπόροι τοποθετούνται µέσα σε υγρή άµµο χύδην 

ανακατωµένοι µε τριπλάσιο σε όγκο άµµο ή καλύτερα σε 2 ή 3 το πολύ διαδοχικά 

στρώµατα, που θα απέχουν µεταξύ τους ( λόγω παρεµβολής στρώµατος  άµµου ) δύο 

εκατοστά περίπου. Η άµµος πρέπει να είναι ποταµίσια ή πολύ καλά πλυµένη 

θαλάσσια, να διαβρέχεται δε συχνά το κρεββάτι στρώµατωσεως, χωρίς όµως να 

κατακλύζεται από τα νερά του ποτίσµατος ή της βροχής, ούτε από άλλα φερτά νερά. 

Στον πάτο του κρεββατιού στρωµατώσεως θα πρέπει να έχει επικαλυφθεί παχύ 

στρώµα από σπαστό χαλίκι, για να κάθονται τα νερά της βροχής και των ποτισµάτων 



 32

και πάνω σε αυτό ένα άλλο στρώµα από 5 περίπου εκατοστά άµµου. Πάνω στο 

τελευταίο αυτό στρώµα άµµου θα τοποθετηθούν οι σπόροι της πρώτης στρώσεως που 

θα είναι αραία, ώστε να µην εγγίζεται ο ένας µε τον άλλον. Αφού παρεµβληθεί πάλι 

στρώµα άµµου πάχους 2 εκατοστών περίπου, θ’ακολουθήσει η δεύτερη στρώση µε 

τους σπόρους και µετά από αυτήν η τρίτη. Πάνω από την τελευταία στρώση σπόρων 

θα τοποθετηθεί ένα τελευταίο στρώµα άµµου, πάχους 5 εκατοστών, περίπου και το 

κρεββάτι θα καλυθφεί µε διάφορα υλικά ( π.χ. φύλλα δένδρων, λινάτσες, φύλλα 

πλαστικού κλπ.). Επίσης παίρνουµε φροντίδα για τη προστασία του στρωµατωµένου 

τσικουδόσπορου από τα ποντίκια που τον αγαπούν ιδιαίτερα, προσθέτοντας στο 

έδαφος ποντικοφάρµακο, καθώς και από τα πουλιά, βάζοντας ένα πυκνό 

συρµατόπλεγµα πάνω από το κρεββάτι της στρωµατώσεως. Οι σπόροι θα µείνουν 

εκεί στρωµατωµένοι µέχρι ν’αρχίσουν να βλαστάνουν, δηλαδή µέχρι το τέλος 

περίπου του Φεβρουαρίου, για να σπαρούν κατόπιν στο σπορείο. Για να 

υπολογίσουµε την παραγωγή του σπορείου σε σποροδενδρύλλια, θα λάβουµε υπόψη 

µας ότι σε κάθε κιλό από τον τσικουδόσπορο περιέχονται 7.000 µε 8.000 σπόροι από 

τους οποίους θα φυτρώσουν και θα δώσουν κατάλληλα για µεταφύτευση  

σποροδενδρύλλια το πολύ οι µισοί ( 4.000 περίπου ). Συνήθως όµως για ασφάλεια 

υπολογίζουµε µέχρι και 10 κιλά τσικουδόσπορου για κάθε στρέµµα φυτωρίου. 

Πάντως πρέπει να προτιµάται η σπορά στο σπορείο στρωµατωµένου σπόρου, γιατί 

έτσι ελέγχεται καλύτερα η φυτρωτική ικανότητα αυτού. Έπειτα οι στρωµατωµένοι 

σπόροι φυτρώνουν γρηγορότερα, µέσα σε δύο περίπου εβδοµάδες, σε αντίθεση µε 

τους µη στρωµατωµένους που κάνουν και δύο ακόµα µήνες στο σπορείο, για να 

φυτρώσουν, διατρέχοντας στο διάστηµα αυτό όλους τους κινδύνους να ζηµιωθούν 

από πουλιά, έντοµα τρώκτικα κλπ. 

         6.4 Προετοιµασία του σπορείου. Το σπορείο θα πρέπει να είναι σε µέρος 

προφυλαγµένο από ανέµους, να µην κατακλύζεται από νερά, να αερίζεται και να 

φωτίζεται  καλά ( προσήλιο κατά προτίµηση µέρος ), να έχει δε το έδαφος καλά 

προετοιµαστεί από το φθινόπωρο. Ειδικότερα το έδαφος που θα δεχτεί τους σπόρους 

πρέπει να είναι στραγγερό, µε χώµα αφράτο, αµµοαργιλώδες, απαλλαγµένο από 

πολυετή ζιζάνια και καθαρισµένο από ρίζες φυτών, πέτρες και άλλα παρόµοια υλικά, 

λιπασµένο µε καλά χωνεµένη κοπριά σε ποσότητα 3 ως 4 τόνους στο στρέµµα και 

χηµικά λιπάσµατα όπως το 11-15-15, σε ποσότητα γύρω στα 100 κιλά κατά στρέµµα, 

απολυµασµένο και βαθιά οργωµένο, µέχρι 40 περίπου εκατοστά βάθος. Το 
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Φεβρουάριο µήνα ξανασκάβεται και οµαλοποιείται η επιφάνεια του µε 

επανειληµµένα φρεζαρίσµατα και ακολουθεί η χάραξη των γραµµών σποράς. 

          6.5 Σπορά των σπόρων στο σπορείο. Η σπορά των σπόρων στο σπορείο 

γίνεται κατά το τέλος του Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου και αφού το έδαφος θα 

είναι στο ρόγο του. Η σπορά γίνεται συνήθως µε το χέρι µέσα σε αυλάκια βάθους 2 

ως 3ών εκατοστών και σε απόσταση 2 ως 3ών εκατοστών σπόρων από σπόρο πάνω 

στη γραµµή, για να µείνει µετά το αραίωµα απόσταση 3 ως 5 εκατοστά µεταξύ των 

φυταρίων και 80 µε 90 εκατοστά γραµµή από γραµµή, ώστε να περνάει η φρέζα 

µεταξύ τους. Οι σπόροι σκεπάζονται  µ’ ένα µείγµα από ίσια µέρη βρεγµένης τύρφης, 

ή φυτοχώµατος ( σχινόχωµα ή κουµαρόχωµα κλπ . ) και ποταµίσιας άµµου, σ’ ένα 

στρώµα πάχους 2 ως 3 εκατοστών περίπου, για να µην σχηµατισθεί κρούστα στην 

επιφάνεια του εδάφους που εµποδισθεί το φύτρωµα τους. Ακολουθεί πότισµα µε 

τεχνητή βροχή που θα πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές µέχρι να φυτρώσουν οι 

σπόροι. Τα ποτίσµατα αν και είναι τακτικά γίνονται µε µεγάλη προσοχή. Στην αρχή 

της ανοίξεως ανάλογα και µε τις καιρικές συνθήκες, τα ποτίσµατα είναι αραιά π.χ. 

κάθε εβδοµάδα και έπειτα 2 ως 3 φορές την εβδοµάδα ή και κάθε βράδυ ακόµα, γιατί 

δεν πρέπει πάνω στο φύτρωµα να λείψει από το σπορείο η υγρασία στο έδαφος. 

Μερικές φορές µετά τη σπορά και όταν υπάρχει κίνδυνος να σχηµατισθεί κρούστα 

συσσωρεύεται λίγο χώµα 2 ως 4 εκατοστά περίπου πάνω από τις γραµµές φυτεύσεως 

των σπόρων, από το µεταξύ των γραµµών σποράς διάστηµα, σχηµατίζοντας έτσι   ένα 

ενδιάµεσα ρηχό αυλάκι που βοηθά στη στράγγιση του νερού από την γραµµή σποράς 

. Αν το έδαφος του σπορείου διατηρείται πολύ υγρό το χειµώνα, τότε η σπορά δεν θα 

γίνει µέσα στ’ αυλάκια αλλά σε σαµάρια, πάνω στα οποία ανοίγονται αβαθή αυλάκια 

για την σπορά των σπόρων. 

6.6 Περιποιήσεις των φυταρίων στο σπορείο. Όταν σπόροι βλαστήσουν ( 

περίπου 15 ως 20 µέρες µετά τη φύτευση προβλαστηµένων σπόρων ) και 

αναπτυχθούν µερικά εκατοστά τα φυτάρια, αραιώνονται ώστε να υπάρχει απόσταση  

µεταξύ αυτών απόσταση γύρω στα 4 εκατοστά  ( 25 περίπου φυτά κατά τρέχον µέτρο, 

ανάλογα και µε τη επιτυχία στο φύτρωµα ). Γίνονται επίσης τακτικά ποτίσµατα µε 

τεχνητή βροχή, βοτανίσµατα και σκαλίσµατα, καθώς και  πρόσθετες λιπάνσεις µε 5 

ως 10 κιλά κατά στρέµµα νιτρικής αµµωνίας ως τον Ιούλιο, γιατί αλλιώς τα 

σποροδενδρύλλια δεν θα αναπτυχθούν αρκετά. Οι όψιµες λιπάνσεις και τα πολλά 

ποτίσµατα στο τέλος του φθινοπώρου, για να µπορέσουν τα φυτά να ξυλοποιηθούν. 
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Πρέπει ακόµα να γίνονται τακτικοί ψεκασµοί, ιδιαίτερα για το θρίπα και το 

τζιτζικάκι, που είναι οι πιο σοβαροί εχθροί των δενδρυλλίων. Επίσης το σπορείο 

πρέπει να προστατευθεί, όπως αναφέραµε από τα τρωκτικά ή τα πουλιά που τρώνε 

τους σπόρους µόλις φυτρώνουν. Αυτό γίνεται µε δίχτυα πάνω από το σπορείο ή µε 

σκιάχτρα και δηλητηριασµένα δολώµατα ή ακόµα και µε αυτόµατους 

εκπυρσοκροτητές ασετυλίνης. Ειδικά για την προστασία από τα ποντίκια, καλό θα 

είναι ν’ αποφεύγουµε τη γειτονίαση του σπορείου µε δασώδη ή θαµνοφυή έκταση ή 

να αποµονώνουµε αυτή µε καλλιεργητή ( φρεζαρισµένη ) ζώνη εδάφους. Οι 

Αµερικάνοι παρατήρησαν επίσης χλωρώσεις των σποροδενδρυλλίων που 

συνοδεύονται από βραχυγονατώσεις και µικροφυλλία, περιπτώσεις, τις οποίες 

αποδίδουν σε τροφοπενία ψευδαργύρου και τις αντιµετωπίζουν µε ψεκασµούς µε 

θεϊκό ψευδάργυρο ( Zn ) και ασβέστη. Τα φυτά θα παραµείνουν στο σπορείο ένα 

χρόνο ( σπανιότερα δύο ), για να µεταφυτευθούν στο φυτώριο. 

6.7 Εξαγωγή των σποροδενδρυλλίων από το σπορείο. Μετά από παραµονή 8 

ως 12 µηνών ( ή και δυο ετών ) των σποροδενδρυλλίων στο σπορείο γίνεται εξαγωγή 

αυτών από το σπορείο το ∆εκέµβριο, Ιανουάριο ή και Φεβρουάριο και µεταφύτευση 

τους στο φυτώριο. Η εξαγωγή των σποροδενδρυλλίων γίνεται εφ’ όσον αυτά έχουν 

µήκος 0.4 ως 1 µέτρο ( στέλεχος και ρίζα µαζί ) και ανάλογο πάχος. Η εξαγωγή τους 

γίνεται µε πολλή προσοχή, προτιµιέται δε το χώµα να είναι λίγο υγρό, για να κολλάει 

ένα µέρος απ’ αυτό στις ρίζες των δενδρυλλίων. Αµέσως µετά την εξαγωγή των 

σποροδενδρυλλίων γίνεται επιλογή αυτών, κατά την οποία διαλέγονται τα πιο καλά 

ανεπτυγµένα. Στην συνέχεια τα δενδρύλλια κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα 

µε το πάχος τους. Κλαδεύονται και επιβραχύνονται σ’ ένα µήκος 35 περίπου 

εκατοστών εκ των οποίων το ήµισυ αποτελεί το υπόγειο τµήµα ( ρίζα ) και το 

υπόλοιπο ήµισυ ή κατά περισσότερο το υπέργειο τµήµα (κορµός ) του 

σποροδενδρυλλίου. Τα δενδρύλλια στην συνέχεια παραχώνονται προσωρινά 

τοποθετούµενα πλαγιαστά σε αλλεπάληλες σειρές και σε κατηγορίες ανάλογα µε το 

πάχος τους και µένουν εκεί και µένουν εκει µέχρι να συγκεντρωθεί ένας ορισµένος 

αριθµός απ’ αυτά, για να µεταφυτευθούν στο φυτώριο. ∆εν πρέπει οι ρίζες των 

σποροδενδρυλλίων να αφήνονται για πολύ χρόνο εκτεθειµένες στον αέρα, γιατί ο 

ρητινώδης χυµός τους οξειδώνεται γρήγορα και ελαττώνεται έτσι το πιάσιµο αυτών 

κατά τη µεταφύτευση τους στο φυτώριο. 
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6.8 β2 ) Φυτώριο 

Στο φυτώριο τα δενδρύλλια θα αναπτυχθούν για διάστηµα 2-3 ετών και  αφού 

εµβολιασθούν θα µεταφερθούν  στην οριστική τους θέση π.χ εικ.13. Το χωράφι που 

θα εγκατασταθεί το φυτώριο θα πρέπει, όπως και το σπορείο, να είναι καλά 

προετοιµασµένο, δηλαδή βαθιά καλλιεργηµένο (µέχρι 40 εκατοστά βάθους περίπου),  

 

Εικ.13 Πηγή από Μάκρη Φθιώτιδας(2011) 

λιπασµένο µε ζωική κόπρο σε ποσότητα 4-5 τόνων κατά στρέµµα και µε 

σύνθετα χηµικά λιπάσµατα, όπως το 11-15-15 σε ποσότητα 150 µε 200 κιλά κατά 

στρέµµα. Το έδαφος πρέπει να είναι κατάλληλο (δηλαδή ελαφρά σφιχτό), για να 

µπορούν τα δενδρύλλια να βγουν αργότερα, όπως συνηθίζεται, µε µπάλα χώµατος. 

Ένα τέτοιο έδαφος είναι το πηλώδες ή ελαφρά αµµοαργιλώδες, καθαρό από πέτρες, 

ρίζες, πολυετή ζιζάνια κτλ. Πρέπει επίσης για την εγκατάσταση του φυτωρίου να 

διαλέγουµε χωράφια, που να έχουν καλλιεργηθεί κατά τα τελευταία χρόνια µε 

σιτηρά, ώστε να µην υπάρχουν νηµατώδεις ή µύκητες που προσβάλλουν τα δένδρα 

(αρµιλλάρια, φυτόφθορα κτλ). Το έδαφος επίσης του φυτωρίου, όπως και του 

σπορείου, πρέπει να είναι απολυµασµένο (µε τελόν, βαπάµ κτλ) ώστε να µην 

µεταφερθούν στο δενδροκοµείο νηµατώδεις ή άλλες ασθένειες. Αφού το έδαφος του 

φυτωρίου λιπανθεί, οργωθεί βαθιά και απολυµανθεί οµαλοποιείται η επιφάνειά του 

µε φρεζαρίσµατα και χαράσσονται οι γραµµές φυτεύσεως των σποροδενδρυλλίων. 

Παλαιότερα οι φυτωριούχοι αντί να φυτεύουν τα σποροδενδρύλλια  σε γραµµές, 

φύτευαν αυτά µέσα σε βραγιές διαστάσεων 1.2m x (5-10)m, µε αναχώµατα, για να 

γίνεται το πότισµα µε κατάκλυση και σε αποστάσεις µεταξύ των φυτών γύρω στα 50 

εκατοστά. Έτσι µε τους διαδρόµους χωρούσαν γύρω στα 4000 φυτά το στρέµµα. H 

τακτική όµως αυτή εγκαταλείφθηκε σήµερα, γιατί δεν µπορεί το έδαφος να 

καλλιεργηθεί και επειδή λόγω της σχετικά πυκνής φυτεύσεως και του κακού 
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αερισµού των φυτών, τα ποσοστά επιτυχίας στον εµβολιασµό είναι πολύ χαµηλά. Στη 

γραµµική φύτευση, που έχει γενικευτεί σήµερα στα φυτώρια, οι γραµµές φυτεύσεως 

που θα χαραχθούν πρέπει ν’ απέχουν µεταξύ τους απόσταση το λιγότερο 80 µε 90 

εκατοστών, ανάλογα και µε τη φρέζα που θα χρησιµοποιηθεί για την καλλιέργεια του 

εδάφους µεταξύ των γραµµών. Στη συνέχεια πάνω στις γραµµές που χαράχθηκαν, 

ανοίγονται αβαθή αυλάκια, 5 εκατοστών περίπου βάθους, µέσα στα οποία κατά 

διαστήµατα 30 ως 40 εκατοστών, µ’ ένα µυτερό εργαλείο ανοίγονται οι οπές για τη 

φύτευση των σποροδενδρυλλίων. Εκεί τα σποροδενδρύλλια φυτεύονται σε βάθος 20 

ή 25 το πολύ εκατοστών ( δηλαδή 5 εκατοστά περίπου βαθύτερα απ’ότι ήταν τα 

δενδρύλλια στο σπορείο ). Τα δενδρύλλια στο φυτώριο δέχονται όλες τις 

απαιτούµενες  περιποιήσεις, όπως βοτανίσµατα, καθαρισµό αυτών από τις 

παραφυάδες και τους ταχυφυείς ( µονοβέργισµα ), καταπολέµηση των εχθρών και 

ασθενειών ετησίως. Τέλος γίνεται ο εµβολιασµός των δενδρυλλίων και η στήριξη των 

εµβολίων σε καλάµια για την όρθια ανάπτυξη τους. Οι Αµερικάνοι φυτωριούχοι, για 

να αποφύγουν όλες αυτές τις εργασίες, δηλαδή τη σπορά στο σπορείο, την 

µεταφύτευση των σποροδενδρυλλίων στο φυτώριο κλπ, χρησιµοποιούν βαθιές και 

στενές γλάστρες µέσα στις οποίες αναπτύσονται και εµβολιάζονται τα 

σποροδενδρύλλια, αποφεύγοντας έτσι και την εργασία της εξαγωγής των 

δενδρυλλίων µε µπάλα χώµατος. Τελευταία µερικοί Έλληνες φυτωριούχοι σπέρνουν 

το τσικουδόσπορο τους, µέσα σε γεµισµένες µε κοπρόχωµα σακούλες νάυλον και 

εκεί αναπτύσσουν τα δενδρύλλια τους ή µεταφυτεύουν αυτά αργότερα σε 

µεγαλύτερες σακούλες. Το µειονέκτηµα των δενδρυλλίων τους είναι ότι έχουν 

χαµηλά το σηµείο του εµβολιασµού. 

Επίσης µερικοί φυτωριούχοι, για να διευκολυνθούν η εξαγωγή των 

εµβολιασµένων δενδρυλλίων από το έδαφος , αλλά και για να παράγουν δενρύλλια µε 

ριζικό σύστηµα πιο συγκεντρωµένο µέσα στη µπάλα του χώµατος που τα συνοδεύει, 

ανοίγουν χανδάκια ανάλογου µήκους και βάθους, µέσα στα οποία βάζουν σακούλες 

νάυλον ( µε πολλές µικρές οπές στη βάση και γύρω τους ), γεµισµένες µε φυτόχωµα, 

µέσα στις οποίες και φυτεύουν τα σποροδενδρύλλια, εµβολιασµένα ή όχι. 
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7.ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

 

Εικ.14 Εµβολιασµός 

7.1 Γενικά περί εµβολιασµού. Ο εµβολιασµός της φιστικιάς (εικ.14) , λόγω του 

ρητινώδους χυµού της, είναι δύσκολος γι’ αυτό και απαιτεί ταχύτητα και 

επιδεξιότητα. Στα φυτώρια προτιµάται ο ενοφθαλµισµός µε όρθιο ή ανεστραµµένο ( 

Τ ), που γίνεται σε ύψος 40 ως 50 εκατοστών ( ή και περισσότερο ), πάνω από την 

επιφάνεια του εδάφους και σε δενδρύλλια ηλικίας από ενός έτους ( σε µικρό ποσοστό 

) ως δύο το πολύ ετών. Τα εµβόλια έχουν µήκος 2.5 ως 3 το πολύ εκατοστά. Πάνω σ’ 

αυτές διατηρούµε και ένα µικρό µέρος του µίσχου των φύλλων γύρω στα 0.5 ως 0.8 

εκατοστά µήκους. Στην περίπτωση του επί τόπου εµβολιασµού για την εξηµέρωση 

των αυτοφυών αγριοφιστικών ( τερεβιθιών ) µερικοί προτιµούν τον εγκεντρισµό. Για 

τον εµβολιασµό ( ενοφθαλµισµό ή εγκεντρισµό ) προηγείται κάποια προετοιµασία 

των φυτών, όπως καθάρισµα από παραφυάδες< αυστηρό κλάδεµα, πότισµα αν 

υπάρχει δυνατότητα κλπ. Η εργασία αυτή γίνεται από πολύ νωρίς ακόµα, για να 

αποκτήσουν τα δενδρύλλια τους κατάλληλους χυµούς, να βρεθούν δηλαδή σε 

κατάσταση βλαστήσεως. Κατάλληλα για εµβολιασµό είναι εκείνα τα 

σποροδενδρύλλια που έχουν αποκτήσει πάχος µολυβιού τουλάχιστον. 

7.2 Ενοθφαλµισµός των σποροδενδρυλλίων στα φυτώρια. Ο ενοφθαλµισµός 

της φιστικιάς µπορεί να γίνει από την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο. Μερικοί 

φυτωριούχοι προτιµούν τους θερινούς εµβολιασµούς ( τέλος Ιουνίου µε αρχές 

Ιουλίου ) και επιδιώκουν κόβοντας την κορυφή του υποκειµένου να πετύχουν την 
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έκπτυξη του οφθαλµού  που µπορεί να φθάσει τον ίδιο χρόνο σε µήκος 40 ως 60 

εκατοστά. Έτσι το φυτό θα είναι έτοιµο για εξαγωγή το χειµώνα που θ’ ακολουθήσει. 

Έτσι η καταλληλότερη εποχή για τον εµβολιασµό των σποροδενδρυλλίων στα 

φυτώρια είναι ο Αύγουστος µέχρι και το πρώτο  

 

Εικ.15 Φυτώριο σποροδενδρύλιων φιστικιάς 

 

δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου ( εµβολιασµός µε κοιµώµενο οφθαλµό ). Τα 

σποροδενδρύλλια, που θα εµβολιάσουµε στο φυτώριο (εικ.15) , θα πρέπει να έχουν 

το κατάλληλο πάχος που είναι 8 ως 10 mm ( πάχος µολυβιού τουλάχιστον ) µερικά 

από εκείνα τα σποροδενδρύλλια το αποκτούν µέσα στον πρώτο χρόνο από την 

φύτευση τους, δηλαδή µέχρι τον Αύγουστο ή Σεπτέµβριο και εµβολιάζονται. Τ’ άλλα 

αφήνονται να εµβολιαστούν το επόµενο έτος κατά την ίδια εποχή ( ή και νωρίτερα 

ακόµα – αρχές µε µέσα Ιουλίου – εφ’ όσον αυτά έχουν πλέον αποκτήσει το 

κατάλληλο πάχος  µαζί µ’ εκείνα  στα οποία απέτυχε ο εµβολιασµός. Όπως µε τον 

εµβολιασµό των αυτοφυών αγριοφιστικιών έτσι και µε τα σποροδενδρύλλια του 

φυτωρίου, θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη προετοιµασία του που περιλαµβάνει 

σκαλίσµατα, ποτίσµατα, βοτανίσµατα κλπ. αλλά και το καθάρισµα των 

σποροδενδρυλλίων από πλάγιους βλαστούς ( µονοβέργισµα ) µέχρι του σηµείου 

εµβολιασµού. 
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Κατά τον εµβολιασµό πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι θα πρέπει να 

εµβολιάσουµε όχι µόνο θηλυκές φιστικιές αλλά και αρσενικές ανάλογα µε τη 

γενικότερη ζήτηση αυτών. Ο εµβολιασµός των αρσενικών δέντρων παρουσιάζει 

µικρότερα ποσοστά επιτυχίας.Έχει ορισµένα προβλήµατα, γιατί τα δένδρα όταν είναι 

ακλάδευτα έχουν λίγα ξυλοφόρα µάτια και τα µπόλια της αναφέρεται ότι πιάνουν 

σχετικά δυσκολότερα. 
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8.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΤΙΚΕΩΝΑ 

 

Η προετοιµασία που γίνεται στο έδαφος πριν από την εγκατάσταση της 
φυτείας είναι η εξής: Γίνεται ένα  όργωµα σε βάθος 25-35cm, και ένα φρεζάρισµα και 
στη συνέχεια γίνεται η σχεδίαση της φύτευσης µε το κατάλληλο σχέδιο φυτεύσεως 
 των αρσενικών και των θηλυκών, ώστε να έχουµε κανονική επικονίαση των ανθέων. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η διάνοιξη των λάκκων φυτεύσεως και η φύτευση των 
δένδρων στις κατάλληλες θέσεις. Γίνεται υποστύλωση των δενδρυλλίων και  
ακολουθεί πότισµα. 

Σε αυτά θα προσθέσω την τοποθέτηση πασσάλων και την εγκατάσταση του συστήµατος 
άρδευσης γιατί θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτά να γίνουν από την αρχή µαζί µε τη 
φύτευση ή το αργότερο µέχρι την άνοιξη.  

8.1 Συστήµατα φύτευσης 

1. Κατά τετράγωνα 
2. Ορθογώνια παραλληλόγραµµα 
3. Ισόπλευρα τρίγωνα 
4. Ισοϋψείς  
5. Αποστάσεις φύτευσης όχι µικρότερες από 6x6 µέτρα (συνήθως 7x7 µέτρα, και 

αναλογία αρσενικών: θηλυκών δένδρων 1:7) 
 
8.2 Σχέδιο διάταξης επικονιαστών 

 

Η φιστικιά είναι φυτό ανεµόφιλο, δηλαδή η επικονίαση γίνεται µε τον άνεµο. 
Σε ένα φιστικεώνα το ποσοστό των αρσενικών φυτών σε σχέση µε τα θηλυκά πρέπει 
να  είναι σε αναλογία 1:7 ενώ πρέπει αυτά να φυτεύονται µε κατάλληλη διάταξη. Τα 
αρσενικά που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι και των τριών των τύπων Α, Β και Γ 
σε αναλογίες που ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκεται η 
 καλλιέργεια.Τεχνητή επικονίαση  εφαρµόζεται ορισµένες φορές όταν δεν υπάρχουν 
επικονιαστές ή δεν εξασφαλίζεται η συνάνθηση και όταν κατά την άνθηση επικρατεί 
άπνοια ή βροχερός καιρός. 
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9.ΚΛΑ∆ΕΜΑ 

 

9.1 α) Γενικά. 

ο κλάδεµα της φιστικιάς, όπως και των άλλων καρποφόρων δένδρων, 

είναι διαφορετικό στα δύο βασικά στάδια της ζωής του δένδρου, 

δηλαδή της αναπτύξεως και της παραγωγής του. 

Το πρώτο κλάδεµα είναι το κλάδεµα σχηµατισµού ή διαµορφώσεως του 

δένδρου εικ.16. Το κλάδεµα αυτό παρακολουθεί την ανάπτυξη του δένδρου από τη 

στιγµή της φυτεύσεως του δενδρυλλίου µέχρι του σχηµατισµού του σκελετού του και 

την ρυθµίζει σε τρόπο ώστε το δένδρο να σχηµατισθεί τελικά έτσι όπως εµείς το 

θέλουµε. Το δεύτερο κλάδεµα είναι το κλάδεµα παραγωγής ή καρποφορίας του 

δένδρου. Το κλάδεµα αυτό αρχίζει µε την είσοδο των δένδρων σε καρποφορία και 

αποσκοπεί στο να διατηρήσει αυτά σε κατάσταση ισορροπηµένης βλαστήσεως και 

παραγωγής, ώστε τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των καρπών να είναι 

ελεγχόµενες χωρίς να παρεµποδίζεται η κανονική κυκλοφορία των µηχανηµάτων 

µέσα στο φιστικεώνα καθώς και ο καλός αερισµός και ηλιασµός του δένδρου. Τόσο 

το ένα όσο και το άλλο κλάδεµα γίνεται κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, 

οπότε και τα δένδρα βρίσκονται σε πλήρη λήθαργο. 

 

Εικ.16 Κλάδεµα σχηµατισµού ή διαµορφώσεως του δένδρου. 

9.2 β ) Κλάδεµα σχηµατισµού στα µικρά µη παραγωγικά δενδρύλλια. 

Τ 
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Υπάρχουν πολλά σχήµατα διαµορφώσεως των δένδρων, όπως το κύπελλο, η 

πυραµίδα, η παλµέττα κλπ., από τα οποία όµως περισσότερο ενδιαφέρει το 

φιστικοκαλλιεργητή το κύπελλο. 

Το κύπελλο είναι το σχήµα, στο οποίο η φιστικιά, σαν αραιόκλαδο και 

πλαγιόκλαδο δένδρο, φαίνεται να προσαρµόζεται καλύτερα, γι’ αυτό και όταν 

αναπτύσσεται το δένδρο παίρνει ανάλογο µε το ελεύθερο κύπελλο σχήµα. Η 

αρσενική φιστικιά επίσης, ιδιαίτερα της Α και Β οµάδας, επειδή είναι πιο εύρωστο 

δένδρο και παίρνει µεγαλύτερο από τη θηλυκή ύψος ( το οποίο ύψος άλλωστε της 

χρειάζεται, για να γίνεται καλύτερα η µεταφορά της γύρεως µε τον αέρα πάνω στα 

θηλυκά φιστικόδενδρα ), είναι προτιµότερο να διαµορφωθεί σ ‘ ένα άλλο πιο υψηλό 

σχήµα, που δεν θα ξεφεύγει από το κύπελλο και αυτό είναι το << καθυστερηµένο 

κύπελλο ή το κύπελλο µε κεντρικό άξονα >>. Το καθυστερηµένο κύπελλο, που 

µοιάζει περισσότερο µε το ελεύθερο κύπελλο, αποτελείται από ένα κεντρικό 

στέλεχος, το οποίο διακλαδίζεται σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά σε ύψος σηµεία, 

τα οποία απέχουν µεταξύ τους απόσταση 70 µε 80 εκατοστά περίπου. Το ελεύθερο ή 

φυσικό κύπελλο, σχήµα που πάµε να δώσουµε στα φιστικόδενδρα µας, δεν πρέπει µε 

κανέναν τρόπο να είναι αυστηρο, αλλά να είναι ένα περισσότερο ελεύθερο σφαιρικό 

σχήµα, όπως αρµόζει στη φυσική βλάστηση και ανάπτυξη της φιστικιάς. Το κλάδεµα 

σχηµατισµού της φιστικιάς  αρχίζει µε τη φύτευση των δενδρυλλίων. Ο κεντρικός 

βλαστός κόβεται σε ύψος 0.8 m και 1,2 m από το έδαφος, µε ελάχιστο 0.5 m στις 

ανεµόπληκτες περιοχές και µέγιστο τα 1.6-2m, για ορισµένα αρσενικά ή και θυληκά 

ακόµα  δένδρα σε υπήνεµες περιοχές. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 

αποφεύγονται τα χλωρά κλαδέµατα, γιατί η βλάστηση της φιστικιάς, ιδιαίτερα τον 

πρώτο χρόνο, είναι πολύ φτωχή. Αντί των χλωρών ή θερινών  κλαδεµάτων, µπορούµε 

κατά την περίοδο αυτή να εφαρµόσουµε τις κάµψεις και τα λυγίσµατα των βλαστών. 

Κλίσεις βραχιόνων 30ο προς την κατακόρυφο ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη τους. 

Τη συµπεριφορά αυτή των βλαστών και κλάδων την εκµεταλλευόµαστε, για να 

διευκολύνουµε το δένδρο να σχηµατίσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τον σκελετό του 

και να πάρει το σχήµα του κυπέλλου που επιδιώκουµε. Μετά τις καλοκαιρινές αυτές 

επεµβάσεις, µε χλωρά κλαδέµατα ή κάµψεις και λυγίσµατα βλαστών, στο τέλος του 

πρώτου έτους και ειδικότερα προς το τέλος του χειµώνα ( Ιανουάριο µε Φεβρουάριο 

µήνα ) θα επέµβουµε µε ένα πολύ ελαφρό κλάδεµα. Κατά το κλάδεµα αυτό θα 

αφαιρούνται  παραφυάδες και λαίµαργους και διατηρούµε τρεις ή και περισσότερους 
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( συνήθως 3 ως 5 ) καλά αναπτυγµένους και κατανεµηµένους βλαστούς, για να 

σχηµατίσουν τους βραχίονες του δένδρου. Στους βραχίονες αυτούς θα δώσουµε 

τελικά µια κλίση µεταξύ 40 και 45ο ως προς την κατακόρυφο. Κατά το δεύτερο και 

τρίτο χρόνο θ’ ακολουθήσουµε ανάλογη τεχνική µε αυτή που ακολουθήσαµε στο 

πρώτο, αφήνοντας όµως πάνω στους βραχίονες τους πλάγιους υποβραχίονες και 

αφαιρώντας τους  λαίµαργους. 

∆ιαφορετική είναι η τεχνική που ακολουθούµε για το σχηµατισµό της 

παλµέττας, που είναι υποστυλωµένο γραµµικό σχήµα σε ύψος µέχρι 3 ως 4 µέτρα, µε 

4 ως 5 σύρµατα, που έχουν µεταξύ τους απόσταση γύρω στα 90 εκατοστά, πάνω στα 

οποία στηρίζονται ο κορµός και οι δίδυµοι βραχίονες κάθε σταυρώµατος. Με το 

σύστηµα αυτό, στο οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει η φιστικιά, γιατί είναι δένδρο 

αραιόκλαδο, µπαίνουν περισσότερα, δεν δρα κατά στρέµµα και έχουµε µεγαλύτερες, 

στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, αποδόσεις. Εφιστάται η προσοχή του καλλιεργητή 

στο ότι οι γραµµές φυτεύσεως των δένδρων στο σχήµα της παλµέττας πρέπει να 

έχουν απαραιτήτως κατεύθυνση από Βορρά προς Νότον, γιατί αλλιώς τα δένδρα θα 

δέχονται κάθετα στην επιφάνεια τους τις ηλιακές ακτίνες, ιδιαίτερα το µεσηµέρι και 

θα κινδυνέψουν να υποστούν ηλιοεγκαύµατα ή και φυλλόπτωση. 

Το κόψιµο των κλάδων θα πρέπει να γίνεται πάντοτε κοντά σ’ ένα πλάγιο 

εξωτερικό κλάδο ή ξυλοφόρο οφθαλµό. Μερικοί κλαδευτές αφήνουν πάνω από τον 

οφθαλµό αυτό, ιδιαίτερα στα πολύ νεαρά δενδρύλλια, ένα νύχι από 5 εκατοστά 

περίπου, για να µην ξεραθεί ο οφθαλµός το οποίο νύχιαφαιρούνε αργότερα. Καλό θα 

είναι κατά την επιβράχυνση ενός µεικτού κλάδου, να αφήνονται δύο τουλάχιστον 

προς την άκρη ξυλοφόροι οφθαλµοί, αντί για ένα, µετά τον τελευταίο ανθοφόρο 

οφθαλµό της βάσεως του κλάδου. Αν δεν το κάνουµε αυτό και από κάποια αιτία 

καταστραφεί ο ακραίος ξυλοφόρος οφθαλµός, τότε ολόκληρος ο κλάδος θα ξεραθεί 

µετά την καρποφορία του. 

9.3 γ ) Κλάδεµα καρποφορίας στα µεγάλα παραγωγικά φιστικόδενδρα. 

        Κατά το κλάδεµα καρποφορίας, επιδιώκεται η αφαίρεση των γέρικων, ξερών ή 

των προσβεβληµένων σοβαρά από έντοµα και µύκητες βλαστών και κλάδων, όπως 

και εκείνων που εµφανίζονται σε ανεπιθύµητες θέσεις. Αφαιρούνται ακόµα οι πολύ 

λεπτοί και µεγάλου µήκους  βλαστοί, που είναι γυµνοί από πλάγια βλάστηση. 

Αντίθετα διατηρείται και ενθαρρύνεται µε έντονη καλλιεργητική τεχνική και 
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κατάλληλα λυγίσµατα προς τα πάνω κάθε νέα βλάστηση, που εµφανίζεται στη βάση 

παλιού και γηρασµένου κλάδου, γιατί αυτή θα χρησιµεύσει µελλοντικά για την 

αντικατάσταση του. Το κλάδεµα στ’ ανεπτυγµένα παραγωγικά φιστικόδεντρα δεν 

πρέπει επίσης ποτέ να είναι αυστηρό. Αν και είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν 

ότι δεν πρέπει να κλαδεύουµε τη φιστικιά, µετά φυσικά από το σχηµατισµό του 

δένδρου, δεν θα πρέπει ποτέ να αφαιρείται περισσότερο από το 1 / 10 των κλάδων της 

κόµης της. 

Βασική αρχή κατά το κλάδεµα της φιστικιάς είναι ότι κλαδεύουµε πάντοτε τους 

ξυλοφόρους ή τους µεικτούς κλάδους και ποτέ τους ανθοφόρους. Θα πρέπει επίσης 

µε κάθε τρόπο να αποφύγουµε τις µεγάλες τοµές στα φιστικόδεντρα, γιατί δύσκολα 

και πολύ αργά επουλώνονται οι πληγές τους. Πολύ ελαφρό ετήσιο ή περιοδικό 

κλάδεµα σε συνδυασµό µε λυγίσµατα κλάδων είναι η καλύτερη τακτική για τη 

φιστικιά. Επίσης κατά το κλάδεµα των φιστικιών πρέπει να προσέξουµε πολύ και τις 

ποδιές των δένδρων, οι οποίες όταν αφεθούν ελεύθερες θα δώσουν στο δένδρο 

κρεµοκλαδή µορφή, η οποία µπορεί µεν να διευκολύνει τη συγκοµιδή αλλά σχεδόν 

αποκλείει τη χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων καλλιέργειας. Τα αρσενικά 

φιστικόδενδρα αφήνονται κατά το κλάδεµα περισσότερα ελεύθερα για την κατά το 

ύψος ανάπτυξη τους, ώστε να διευκολύνεται ή από τη γύρη τους επικονίαση των 

θηλυκών. 
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10.ΛΙΠΑΝΣΗ 

 

ια να διατηρήσουµε τον φιστικεώνα µας σε καλή βλαστική και παραγωγική 

κατάσταση θα πρέπει να  προσέξουµε, την καλή διατροφή των δένδρων, 

δηλαδή την λίπανση, σε συνάρτηση όµως πάντοτε µε το διαθέσιµο γι’ αυτά 

νερό. Ένδειξη ότι τα φιστικόδενδρα µας βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση και 

ότι µπορούν να παράγουν καρπούς και την επόµενη χρονιά, αποτελεί η µέση ετήσια 

βλάστηση που πρέπει να έχει στο τέλος της βλαστικής περιόδου, µήκος 25 ως 30 

εκατοστά περίπου, 15 περίπου φύλλα, 5 ως 6 ανθοφόρους οφθαλµούς και ανάλογο 

αριθµό από ξυλοφόρους. 

10.1  Ειδικά για την λίπανση. Όταν ο φιστικεώνας µας είναι ξηρικός τότε το 

λίπασµα θα πρέπει να είναι λιγοστό, αµµωνιακής µορφής στα ξηρότερα ή κάλιο και 

φωσφορο – αµµωνιακής στα δροσερότερα εδάφη και η εποχή λιπάνσεως το 

φθινόπωρο, µε προσθήκη µικρής ποσότητος νιτρικού λιπάσµατος την άνοιξη, σε όση 

ποσότητα το επιτρέπει η δροσερότητα του εδάφους δηλαδή το έδαφος να έχει την 

κατάλληλη υγρασία που χρειάζεται. Η κοπριά, όταν είναι καλά χωνεµένη, είναι 

εξαιρετικά ευεργετική στα φιστικόδενδρα, ιδιαίτερα δε ωφέλιµη στην ξηρική µορφή 

καλλιέργειας, γιατί βοηθάει στην απορρόφηση των νερών της βροχής και στην 

συγκράτηση της υγρασίας του εδάφους. 

Στους ποτιστικούς φιστικεώνες ο κίνδυνος από µια πλούσια ή ακόµα και 

υπερβολική πλήρη λίπανση µε χηµικά ή οργανικά λιπάσµατα είναι µικρότερος ενώ οι 

απαιτήσεις των δένδρων σ’ αυτές µεγαλύτερες για τη διατήρηση τους σε µια καλή 

κατάσταση παραγωγής. Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουµε ότι η φιστικιά είναι από τα πιο 

εξαντλητικά και τα πιο απαιτητικά στα τρία βασικά στοιχεία ( άζωτο, φώσφορο και 

κάλι ) δένδρα, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.   

 

Πίνακας 3 ος (Κατά Π. Αναγνωστόπουλο) 

Που δείχνει τα’ αφαιρούµενα ετησίως από ένα στρέµµα φιστικεώνα λιπαντικά 

στοιχεία ( στον οποίο περιέχονται 23 δένδρα φιστικιάς σε κατάσταση καρποφορίας, 

ηλικίας άνω των 10 ετών ) και τη σχέση µεταξύ των στοιχείων αυτών. 

Γ
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Όργανα Συν/ικη 

ξηρή ουσία 

σε κιλά 

Άζωτο σε 

κιλά 

Φώσφορος 

σε κιλά 

Κάλι σε 

κιλά 

Κατά 

προσέγγιση 

σχέση 

µεταξύ των 

στοιχείων 

Άζωτου- 

Φωσφόρου-

Καλίου 

Καρποί 

ολόκληροι 

250.0 4.800 1.192 4.850  4   -1-4   

Φύλλα 143.6 2.010 0.287 2.154 7   -1-7.5 

Ετήσιοι 

βλαστοί  

10.3 0.141 0.051 0.133 2.8 -1-2.6 

Παλαιότεροι 

βλαστοί 

23.0 0.322 0.161 0.230 2    -1-2.6 

Ρίζες 11.5 0.161 0.057 0.115 2.8- 1.2 

Σύνολο 438.4 7.434 1.748 7.482 4.2-1-4.2 

κατά µ.ο. 

Πίν.5.Ετήσια αφαιρούµενη ποσότητα λιπαντικών στοιχείων ανα στρέµµα 

Πηγή: Αναγνωστόπουλος 1934 

         Το άζωτο είναι το στοιχείο εκείνο, το οποίο κάτω από ορισµένες µορφές γίνεται 

ευκολοδιάλυτο και ευκολοαπορρόφητο από τα φυτά µε ευεργετικές συνέπειες στο 

σχηµατισµό του σκελετού και της φυλλοκόµης του δένδρου. Έχει υψηλό συντελεστή 

απορροφητικότητος από τα φυτά, που κυµαίνεται µεταξύ 50 και 80 % ετησίως. Όταν 

όµως δοθεί σε µεγάλη ποσότητα προκαλεί υπέρµετρη βλάστηση και µεγάλη 

ανάπτυξη των φύλλων. Καθυστερηµένη και κακή ωρίµανση των ιστών, µε συνέπεια 

να διαταράσσεται µια ορισµένη σχέση που πρέπει να υπάρχει µεταξύ των 

υδατανθράκων και του αζώτου και να εµποδίζεται ο σχηµατισµός των ανθοφόρων 

οφθαλµών. Επίσης µε τις µονοµερείς πλούσιες αζωτούχες λιπάνσεις µειώνεται η 

αντοχή των φυτών στις ασθένειες και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
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        Το κάλι αυξάνει την αντοχή των ιστών στις µυκητολογικές ασθένειες ( 

βερτιτσίλιο κλπ. ) και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες ( παγετό ) και συµβάλλει 

αποφασιστικά στον καλό σχηµατισµό της ψίχας,  στην αύξηση και στην καλή και 

γρήγορη ωρίµανση της. Επίσης το κάλι ενεργεί ρυθµιστικά στις κακές επιδράσεις από 

την περίσσεια του αζώτου, αυξάνοντας τους υδατάνθρακες και αποκαθιστώντας έτσι 

τη φυσιολογική ισορροπία που πρέπει να υπάρχει µεταξύ αυτών και του αζώτου. Η 

έλλειψη του καλίου, που εκδηλώνεται περισσότερο στα ηλικιωµένα δένδρα προκαλεί 

κορυφοξήρα µε σοβαρές συνέπειες για τη ζωή τους. Πρέπει όµως να σηµειώσουµε 

ότι η προσθήκη του καλίου στο έδαφος πρέπει να γίνεται πάντοτε σε σχέση ανάλογη 

µε την υγρασία ή την δυνατότητα αρδεύσεως αυτού, γιατί αλλιώς θα έχουµε αντίθετα 

αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα ( µικροκαρπία κλπ. ). Το κάλι δεν είναι στοιχείο 

ευκολοαπορρόφητο. Υπολογίζουν ότι ο συντελεστής απορροφητικότητος του 

στοιχείου τούτου από τα φυτά κυµαίνεται µεταξύ 25 και 60 % ετησίως. 

 Ο φώσφορος συµβάλλει στο σχηµατισµό και στην ωρίµανση του ξύλου των 

δένδρων, δεν είναι όµως ευκολοδιάλυτο στοιχείο και γι’ αυτό απορροφάται από τα 

φυτά σε ποσοστό 15 ως 20 % ετησίως. Είναι στοιχείο που θα πρέπει να τοποθετείται 

κοντά ή γύρω από τις ρίζες του δένδρου. Μακροχρόνιες υπερβολικές φωσφορούχες 

λιπάνσεις στα δένδρα είναι δυνατόν να προκαλέσουν τροφοπενίες ψευδαργύρου 

κυρίως και δευτερευόντως σιδήρου ή χαλκού, που µπορούν να θεραπευθούν µε 

διαφυλλικές λιπάνσεις µε τα στοιχεία αυτά που τους λείπουν. 

∆εν θα πρέπει επίσης να παραλείψουµε και το ρόλο του ασβέστη στο έδαφος, 

που εξουδετερώνει τα διάφορα οξέα και ιδιαίτερα τα χουµικά δηµιουργώντας έτσι 

κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών. Κατά τον 

Κατακουζηνό τα φτωχά σε χούµο εδάφη ελευθερώνουν κατά στρέµµα το χρόνο, 

περίπου 1.55 κιλά Άζωτο, 0.7 κιλά από φωσφορικό οξύ και 2.15 κιλά από οξείδιο του 

καλίου, ποσά που είναι τελείως ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών των 

φιστικοδένδρων στα τρία αυτά βασικά στοιχεία, τα οποία κατά τον Α. 

Χατζηνικολάου θέλουν 18.5 κιλά Αζώτου, 3 ως 3.5 κιλά οξειδίου του φωσφόρου και 

10.5 κιλά οξειδίου του καλίου, ποσότητες δηλαδή που είναι σχεδόν διπλάσιες από 

εκείνες που απορροφούν κατά στρέµµα ετησίως τα άλλα καρποφόρα δένδρα όσον 

αφορά το κάλι και φώσφορο και τριπλάσια το άζωτο. Απ’ αυτό φαίνεται ότι η 

φιστικιά είναι δένδρο εξαιρετικά απαιτητικό σε λιπαντικά στοιχεία και ιδιαίτερα σε 

άζωτο. 
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10.2 β) Λίπανση στα µικρά µη παραγωγικά δενδρύλλια. 

Τα µικρά φιστικοδενδρύλλια, ηλικίας από 1 µέχρι 4 ων ετών, για να 

αναπτυχθούν κανονικά, όπως σηµειώσαµε και στο κεφάλαιο περί αρδεύσεων, θα 

πρέπει να ποτίζονται 5 ως 6 φορές το χρόνο ή και περισσότερο, ανάλογα µε τις 

καιρικές συνθήκες και την δροσερότητα του εδάφους και του περιβάλλοντος. Κάτω 

απ’ αυτές τις συνθήκες αρδεύσεως του φιστικεώνα, η προσθήκη ενός λιπάσµατος 

είναι απαραίτητη για την ταχύτερη ανάπτυξη των δενδρυλλίων. Ασφαλέστερα, 

πρακτικότερα και αποτελεσµατικότερα στη χρησιµοποίηση τους γι’ αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι τα συµπυκνωµένα σύνθετα ευκολοδιάλυτα και ταχυαπορρόφητα 

λιπάσµατα, που µε διάφορα ονόµατα κυκλοφορούν στο εµπόριο, όπως το 15-30-15 ( 

XL60 ) και τ’ άλλα παρόµοια, από τα οποία πολλά είναι εµπλουτισµένα και µε 

διάφορα ιχνοστοιχεία. Συνήθως κατά το πρώτο ή δεύτερο πότισµα των νεόφυτων 

φιστικοδενδρυλλίων, χρησιµοποιείται από εδάφους το XL60 της ΑΤΕ σε διάλυση 3 

ως 4 %, που κοστίζει σχετικά φθηνότερα από ισοδύναµα άλλα λιπάσµατα. Στα 

νεοφυτεµένα ή τότε φυτευόµενα φιστικοδενδρύλλια χρειάζεται µεγάλη προσοχή στη 

λίπανση, γι’ αυτό και πέρα από το ριζοπότισµα µε το παραπάνω διάλυµα καλύτερα θα 

είναι να µη χρησιµοποιήσουµε κανένα άλλο λίπασµα αν δεν έχουµε τη σχετική πείρα. 

Αργότερα, όταν αρχίσει η βλάστηση των νεόφυτων φιστικοδενδρυλλίων, µπορούµε 

να αρχίσουµε µε µικρές πάλι δόσεις XL60, π.χ. 30 περίπου γραµµάρια κατά 

δενδρύλλιο και για κάθε δεύτερο πότισµα, ή συνολικά 100 περίπου γραµµάρια XL60 

τον πρώτο χρόνο, ποσότητα που θα µπορούσε να διπλασιασθεί το δεύτερο χρόνο ή 

και να τριπλασιασθεί τον τρίτο. 

Από τον δεύτερο ή τρίτο χρόνο µπορούµε να προσθέσουµε επίσης, σε 

απόσταση ενός περίπου µέτρου µακριά από τον κορµό και γύρω από το δενδρύλλιο 

µικρές ποσότητες άλλων χηµικών λιπασµάτων. Πάντως για λόγους ασφαλείας 

καλύτερα θα είναι στα µικρά δενδρύλλια να χρησιµοποιούµε µικρές ποσότητες 

λιπασµάτων και κατά προτίµηση συνθέτων ( όπως το 16-20-0, το 11-15-15 κλπ. ), 

γιατί τα απλά αµµωνιονιτρικά λιπάσµατα, σε κάπως µεγαλύτερες ποσότητες από το 

κανονικό, έχουν τοξική επίδραση στα νεαρά δενδρύλλια. Έπειτα οι χορηγούµενες 

κάθε φορά δόσεις πρέπει να είναι µικρότερες σε ποσότητα λιπάσµατος και 

µεγαλύτερες σε αριθµό επεµβάσεων, παρά µεγαλύτερες οι ποσότητες και λιγότερες οι 
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επεµβάσεις. Αυτό γίνεται για να έχουµε το χρόνο και την δυνατότητα να 

παρακολουθήσουµε την επίδραση του λιπάσµατος στην ανάπτυξη του δενδρυλλίου 

και να προσαρµοστούµε ανάλογα µε τις αντιδράσεις του φυτού, δηλ να διακόψουµε 

την λίπανση, όταν διαπιστώσουµε ότι αρχίζουν να παρατηρούνται χλωρώσεις και 

φαινόµενα ξηράνσεως στην άκρη των τρυφερών φύλλων της φιστικιάς ( ένδειξη 

ισχυρής λιπάνσεως ) ή να ενισχύσουµε την λίπανση, όταν διαπιστώσουµε ασθενική 

και καθυστερηµένη βλάστηση, ενώ τα ποτίσµατα και η καλλιέργεια γίνονται 

κανονικά. 

10.3 γ ) Λίπανση στα µεγάλα παραγωγικά δένδρα. 

Όταν το έδαφος του φιστικεώνα είναι κανονικό και όχι υποβαθµισµένο ( δεν 

είναι δηλαδή παθογενές ), τότε το φυτό είναι σε θέση να πάρει απ’ αυτό τις µικρές 

εκείνες ποσότητες από τα στοιχεία, τα οποία έχει ανάγκη για την ανάπτυξη του, τα 

λεγόµενα ιχνοστοιχεία, όπως είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το µαγνήσιο, ο χαλκός 

και άλλα. Τα βασικά όµως χηµικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

ταχύτερη και επιχειρηµατικά αποδοτικότερη ανάπτυξη των δένδρων και που δεν τα 

βρίσκουν πάντοτε τα φυτά στο έδαφος σε αρκετή γι’ αυτά ποσότητα κοντά στις ρίζες 

τους, αλλά και σε κατάσταση διαλυτή και αµέσως αφοµοιώσιµη, είναι κατά σειράς 

σπουδαιότητος το Άζωτο, ο φώσφορος και το κάλι. Οι διάφοροι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι στα ισορροπηµένης αναπτύξεως και παραγωγής δένδρα, η σχέση 

µεταξύ των µονάδων των τριών αυτών χηµικών στοιχείων κατά τη λίπανση θα πρέπει 

να είναι επίσης ισορροπηµένη στη σχέση 1 : 1 : 1, δηλαδή ίσες ποσότητες µονάδων 

αζώτου, φωσφόρου και καλίου, µε τη δυνατότητα η σχέση αυτή να αποκλίνει προς το 

άζωτο ( 3 : 2 : 2 ή 2 : 1 : 1 ), όταν η βλάστηση των δένδρων αρχίζει να εξασθενίζει 

λόγω της πλούσιας παραγωγής, ασθενειών, γήρατος κλπ, ή να αποκλίνει προς το κάλι 

( 2 : 2 : 3 ή 1 : 2 : 3 ), όταν η βλάστηση των δενδρυλλίων σε σύγκριση µε την 

παραγωγή των δένδρων είναι πολύ πλούσια και η ποιότητα του καρπού 

υποβιβασµένη. Αν και το στοιχείο φώσφορος δεν συµµετέχει στο ίδιο ποσοστό µε τα 

δύο άλλα στοιχεία ( άζωτο και κάλι ) στη σύνθεση των διαφόρων ιστών και των 

καρπών της φιστικιάς ( όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4 που δείχνει κατά µέσον 

όρο τη σχέση µε την οποία βρίσκονται µέσα στους ιστούς του δένδρου τα τρία 

βασικά αυτά στοιχεία, σχέση η οποία είναι 4.2 : 1 : 4.2 ) εν τούτοις ο διακοµιστικός 

αυτού ρόλος ( σύνθεση και λειτουργία της τρανσφεράσης ) µέσα στο όλο 

κυκλοφοριακό σύστηµα των φυτών, είναι εξίσου σηµαντικός, όπως είναι και το 
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εµπόριο και οι συγκοινωνίες στην εν γενεί ανάπτυξη ενός τόπου µαζί µε τους άλλους 

συντελεστές της παραγωγής. 

Κατόπιν αυτού και κάτω από κανονικές συνθήκες, η συµµετοχή του φωσφόρου 

στη χηµική λίπανση του φιστικεώνα, δεδοµένου και του µικρού συντελεστού της 

ετήσιας απορροφητικότητος του από τα φυτά, δεν θα πρέπει να υπολείπεται σε 

αριθµό µονάδων από τα άλλα δύο βασικά στοιχεία, δηλαδή του αζώτου και του 

καλίου, αλλά και τα τρία στοιχεία µαζί να βρίσκονται περίπου στην ισορροπηµένη 

σχέση που αναφέραµε 1 : 1 : 1 , ίσως µε µια απόκλιση προς το άζωτο. Οι µεγαλύτερες 

ανάγκες της φιστικιάς σε άζωτο συµπίπτουν µε την περίοδο της µεγαλύτερης 

βλαστικής δραστηριότητος των δένδρων και κυρίως λίγο πριν την άνθηση. 

Για τ’ ασβεστούχα και αλατούχα εδάφη, στα οποία η καλλιέργεια της φιστικιάς 

επίσης πετυχαίνει, συνιστάται ιδιαίτερα η προσθήκη θεϊκής αµµωνίας από εδάφους 

και σε ποσότητα 50 κιλών κατά στρέµµα στις ξηρικές και 80 ή και πλέον κιλά κατά 

στρέµµα στις ποτιστικές καλλιέργειες. Οι µονοµερείς όµως πλούσιες αζωτούχες 

λιπάνσεις, οι οποίες δηµιουργούν θεαµατική πολλές φορές βλάστηση είναι, όπως 

αναφέραµε, πολύ επικίνδυνες, ιδιαίτερα δε για τη φιστικιά, γιατί µπορεί να 

προκαλέσουν οφθαλµόπτωση ακόµα και στη χρονιά της ακαρπίας και γιατί ευνοούν 

την εµφάνιση πολλών ασθενειών στα δένδρα και κυρίως τις βερτιτσιλιώσεις και 

γενικότερα τις αδροµυκώσεις που τόσο επικίνδυνα εξαπλώθηκαν τελευταία. Κάτω 

απ’ αυτές τις συνθήκες, για τα παραγωγικά δένδρα και µε τα υπάρχοντα στην αγορά 

λιπάσµατα, θα µπορούσαµε να συστήσουµε π.χ. το 11 – 15 - 15 ή το 12 - 12- 12 ή 

άλλο ανάλογο σύνθετο τριαδικό λίπασµα, µε εποχή  επεµβάσεως το φθινόπωρο ( 

γύρω στον Οκτώβριο ) για τα ξηρότερα εδάφη ή και αργότερα προς το τέλος του 

χειµώνα , για τα δροσερότερα εδάφη, σε ποσότητες που θα κυµαινόταν από 80 ως 

120 κιλά ετησίως κατά στρέµµα ή και πολύ περισσότερο σε κατάλληλα εδάφη ( αν 

θέλουµε τα δένδρα µας να καρποφορούν κανονικά ). Την άνοιξη τα δένδρα πρέπει να 

ενισχύονται µε νιτρική αµµωνία σε ποσότητα 25 ως 35 κιλά κατά στρέµµα, ανάλογα 

και µε την κατάσταση των δένδρων. Η όψιµη λίπανση µε αµµωνιονιτρικά ή 

ασβεστονιτρικά λιπάσµατα πρέπει ν’ αποφεύγεται στη φιστικιά, γιατί υπάρχει το 

ενδεχόµενο να έχουµε νέα όψιµη βλάστηση µε κίνδυνο να χάσουµε την παραγωγή 

της επόµενης χρονιάς ή να έχουµε ζηµιές από τους παγετούς του χειµώνα. Αν δεν 

θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε  τα σύνθετα λιπάσµατα που αναφέραµε τότε 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα απλούστερα απ’ αυτά σύνθετα διαδικά, όπως η 
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φωσφορική αµµωνία και το νιτρικό κάλι. Τα λιπάσµατα αυτά µπορούµε να τα 

χρησιµοποιήσουµε αργότερα απ’ ότι τα προηγούµενα, δηλαδή προς την άνοιξη και 

κατά προτίµηση στα δροσερότητα ή αρδευόµενα εδάφη. 

Συνιστώνται τα σύνθετα λιπάσµατα, γιατί έτσι αποφεύγει ο καλλιεργητής 

πρόσθετη απασχόληση για πολλές ρίψεις απλών λιπασµάτων, γιατί τα σύνθετα 

λιπάσµατα έχουν µεγαλύτερο συντελεστή απορροφητικότητος από τα φυτά, γιατί 

συγκρατείται καλύτερα και παρέχεται σε µεγαλύτερη διάρκεια το άζωτο στα φυτά ( 

δεν ξεπλένεται εύκολα ), ενώ παράλληλα τα άλλα στοιχεία, ο φώσφορος και το κάλι, 

δεν δεσµεύονται εύκολα από τα κολλοειδή του εδάφους και για ένα ακόµα λόγο, γιατί 

η δυσµενής , τοξική πολλές φορές, επίδραση του αζώτου στα δένδρα είναι κατά 

κάποιο τρόπο ελεγχόµενη από τα άλλα στοιχεία ( κάλι και φώσφορο ). Το να 

επικαλεσθεί κανείς θέµατα κόστους για τη λίπανση ( εκτός από άζωτο ) µε φώσφορο 

και κάλι, σε µια τόσο πολύτιµη και τόσο προσοδοφόρα µάλιστα καλλιέργεια σαν 

αυτή της φιστικιάς, ή να υποστηρίζει θεωρητικά ότι τα εδάφη είναι πλούσια σε 

φώσφορο και κάλι, παραγνωρίζοντας τη µορφή υπό την οποία µπορεί αυτά να 

βρίσκονται στο έδαφος και το αν για τόσους άλλους ακόµα λόγους µπορούν τα φυτά 

να τα απορροφήσουν, νοµίζουµε ότι θα είναι µια ενέργεια πολύ παρακινδυνεµένη. 

Όσον αφορά τον τρόπο διασκορπίσεως του λιπάσµατος, συνιστάται, όταν 

τα δένδρα είναι µικρά ακόµα και η κόµη τους δεν έχει κλείσει το χώρο, να γίνεται η 

λίπανση περιφερειακά κάτω από την κόµη των δένδρων, ενώ όταν η µία κόµη του 

δένδρου πλησιάζει την άλλη, τότε το λίπασµα να διασπείρεται σε όλο το χωράφι. 

10.4 δ ) Λίπανση µε κόπρο.  

Η λίπανση µε καλά χωνεµένη ζωική κόπρο, στην οποία η αναλογία των 

χηµικών στοιχείων είναι περίπου 4-2-4 %, κυµαινόµενης της αναλογίας των 

στοιχείων ανάλογα µε το ζώο από το οποίο προέρχεται, συνιστάται εκεί όπου µπορεί 

να εξευρεθεί και σε ποσότητα 80 µε 100 κιλά κατά δένδρο, δηλαδή γύρω στους 2 

τόνους κατά στρέµµα ή σκορπιστά σε όλο το χωράφι, οπότε η ποσότητα θα αυξηθεί 

στους 3 τουλάχιστον τόνους κατά στρέµµα. Η λίπανση αυτή, που επαναλαµβάνεται 

ανά διετία ή τριετία, συνιστάται ιδιαίτερα, τόσο για τις οργανικές ουσίες και τα 

λιπαντικά στοιχεία, που περιέχει, όσο και σαν εδαφοβελτιωτικό. Η προσθήκη της 

κόπρου θα πρέπει να γίνει στις ξηρικές περιοχές νωρίς το φθινόπωρο, ( π.χ. κατά το 

Οκτώβριο µε Νοέµβριο ) ή και αργότερα στις ποτιστικές ( π.χ. κατά το ∆εκέµβριο ), 
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ν’ ακολουθήσει δε το σκέπασµα της µε καλλιέργεια του εδάφους ( ελαφρό όργωµα 

κλπ. ) ή να προστεθεί την ίδια εποχή κοντά στα δένδρα µε σύγχρονο ξελάκωµα τους. 

Φρέσκη κόπρο δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούµε για τη λίπανση του φιστικεώνα 

και µάλιστα την εποχή που τα καλλιεργούµενα φυτά έχουν ανάγκη από διαθέσιµα 

θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη τους, γιατί µε τα ζάχαρα και τις κυτταρίνες, που 

περιέχει η κόπρος, δίνει µεγάλη ανάπτυξη στα µικρόβια, που, για να σχηµατισθούν, 

τραβάνε από το έδαφος το άζωτο το νιτρικό που είναι έτοιµο ν’ απορροφηθεί από τα 

δένδρα. Έτσι τα δένδρα µας, προσωρινά τουλάχιστον, φτωχαίνουν περισσότερο σε 

άζωτο. Η αχώνευτη κόπρος µπορεί ακόµα να προκαλέσει επικίνδυνα χλωρωτικά 

φαινόµενα στα φιστικόδενδρα και να τα εξασθενήσει τόσο, ώστε να ελαττωθεί η 

αντοχή τους και να προσβληθούν από ξυλοφάγα έντοµα όπως σκολύτες, κλπ, δηλαδή 

τα έντοµα εκείνα που χαρακτηρίζονται σαν << νεκροθάφτες >> των εξασθενηµένων 

δένδρων. Η προσθήκη κόπρου στο έδαφος εκτός του ότι βελτιώνει την υφή και τη 

δοµή αυτού συντελεί στη συγκράτηση της υγρασίας και ακόµα περισσότερο στη 

συγκράτηση του αζώτου. Έτσι, όπως απέδειξε µε τις εργασίες του ο Russel, η 

περιεκτικότητα του εδάφους σε άζωτο βρίσκεται διαρκώς σε άµεση σχέση µε την 

περιεκτικότητα αυτού σε άνθρακα, δηλαδή σε οργανική ουσία ή χούµο, η οποία 

σχέση κυµαίνεται από 1 : 9 ως 1 : 12. Εποµένως όση οργανική ουσία υπάρχει στο 

έδαφος, ( κόπρος, προιόντα αποσυνθέσεως χλωρής λιπάνσεως κλπ. ), τόσο 

πλουσιότερο σε άζωτο είναι αυτό. Η λίπανση µε κόπρο δεν είναι αυτή µόνη επαρκής 

για τις ανάγκες των δένδρων γι’ αυτό και γίνεται προσθήκη και χηµικών λιπασµάτων 

κυρίως δε φωσφορικής αµµωνίας σε ποσότητα 80 ως 100 κιλών κατά στρέµµα 

περίπου. 

10.5 ε ) Ιχνοστοιχεία. 

Από άποψη αναγκών της φιστικιάς σε ιχνοστοιχεία, αναφέρουµε ότι στην 

Αµερική διαπιστώθηκαν, ιδιαίτερα στα φυτώρια, τροφοπενίες ψευδαργύρου που 

εκδηλώνονται µε χλώρωση, µικροφυλλία και βραχυγονάτωση και θεραπεύονται µε 

προσθήκη θεϊκού ψευδαργύρου εξουδετερωµένου µε ασβέστη. Επίσης οι Ισραηλίτες 

αναφέρουν ότι η τροφοπενία καλίου είναι συχνή στο τόπο τους και την 

εξουδετερώνουν µε προσθήκη 100 κιλών κατά στρέµµα θεϊκού ή χλωριούχου καλίου. 

Στη χώρα µας, προς το παρόν τουλάχιστον, παρόµοιο θέµα δεν αντιµετωπίσθηκε.    

Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι µερικοί συγγραφείς συνιστούν, έστω και 

πειραµατικά, ιδιαίτερα στους ξηρικούς φιστικεώνες, τις διαφυλλικές λιπάνσεις. 
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10.6 στ ) Χλωρή λίπανση. 

Όταν ο παραγωγός δεν διαθέτει κόπρο για τη λίπανση του φιστικεώνα του και 

όταν το έδαφος είναι φτωχό σε οργανική ουσία, τότε µπορεί να κατά φύγει στη χλωρή 

λίπανση. Για το σκοπό αυτό και κατά προτίµηση το φθινόπωρο, σπέρνει σ’ όλη την 

επιφάνεια του φιστικεώνα του χορτώδη φυτά ταχείας αναπτύξεως. Όταν τα φυτά 

αυτά της χλωρής λιπάνσεως φθάσουν στη µεγαλύτερη ανάπτυξη τους ή είναι έτοιµα 

για να ανθήσουν, τότε ενσωµατώνονται στο έδαφος µε µια ελαφρή άροση. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο προστίθεται στο έδαφος µια σηµαντική ποσότητα οργανικής ουσίας, την 

οποία υπολογίζουν ίσα µε 1000 περίπου κιλά κόπρο στο στρέµµα, για ότι αφορά τα 

θρεπτικά στοιχεία που δίνει στο έδαφος και το χούµο. Ειδικά για το άζωτο 

υπολογίζουν ότι η χλωρή λίπανση µε αζωτούχα φυτά δίνει 10 κιλά στο στρέµµα 

άζωτο οργανικό από το οποίο υπολογίζουν ότι τα 30 % χρησιµοποιεί η καλλιέργεια 

για την οποία γίνεται η λίπανση. Καλό θα είναι η χλωρή λίπανση να εφαρµοσθεί στο 

φιστικεώνα από την εγκατάσταση του ακόµα, για να βελτιωθεί η φυσική και 

βιολογική κατάσταση του και να εφοδιασθεί το έδαφος µε χούµο πριν ακόµα τα 

δένδρα φθάσουν στη παραγωγή τους, αλλιώς καλύτερα θα είναι να γίνεται στις 

χρονιές της ακαρπίας των δένδρων. Τα φυτά που χρησιµοποιούνται περισσότερο για 

τη χλωρή λίπανση είναι τα ψυχανθή, τα οποία δεσµεύουν το άζωτο από την 

ατµόσφαιρα και το εναποθέτουν στις ρίζες τους στο έδαφος. Επίσης και τα 

σταυρανθή ή ακόµα και τα αγροστώδη, σε συγκαλλιέργεια µε τα ψυχανθή, είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για χλωρή λίπανση, ώστε να αποκτηθεί µια µεγαλύτερη 

ποσότητα χόρτου κατά στρέµµα κατάλληλη για ενσωµάτωση στο έδαφος. Μεταξύ 

των ψυχανθών αναφέρονται τα κουκιά, το µπιζέλι, ο µελίλωτος, ο βίκος, τα λούπινα, 

το ετήσιο τριφύλλι, τα’ αµπελοφάσουλα ( µαυροµάτικα φασόλια ) κ.α. Σηµειώνουµε 

επίσης ότι ανάλογα µε το έδαφος και την εποχή της σποράς συνιστώνται : 

- Τα λούπινα, για εδάφη όχι ασβεστούχα και όχι αλκαλικά που σπέρνονται την άνοιξη 

και παραχώνονται το φθινόπωρο ( ποσότητα σπόρου 12 ως 14 κιλά κατά στρέµµα ). 

- Το ετήσιο τριφύλλι, για εδάφη ελαφρά, που σπέρνεται κατά το τέλος του καλοκαιριού 

και παραχώνεται την άνοιξη ( ποσότητα σπόρου 3 ως 4 κιλά κατά στρέµµα). 

- Τα κουκιά ( µικρόκαρπη ποικιλία ή δόλιχοι ), για εδάφη συνεκτικά, που σπέρνονται 

το φθινόπωρο και παραχώνονται την άνοιξη ( ποσότητα σπόρου 10 ως 15 κιλά κατά 

στρέµµα). 
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- Τα’ αµπελοφάσουλα ( µαυροµάτικα φασόλια ), για εδάφη µέσης συστάσεως, που 

σπέρνονται την άνοιξη και παραχώνονται το φθινόπωρο ( ποσότητα σπόρου 4 ως 6 

κιλά κατά στρέµµα ). 

- Ο µελίλωτος, για εδάφη χαλικώδη και πετρώδη, που σπέρνεται την άνοιξη και 

παραχώνεται το φθινόπωρο ή αντίστροφα ( ποσότητα σπόρου 2.5 ως 3 κιλά κατά 

στρέµµα ). 

- Ο βίκος, για ελαφρά ή και συνεκτικά εδάφη, όπου δεν λείπει το ασβέστιο, που 

σπέρνεται το φθινόπωρο και παραχώνεται την άνοιξη ( ποσότητα σπόρου 10 ως 15 

κιλά κατά στρέµµα ). 

-Το σινάπι, για εδάφη µε αργιλώδη σύσταση, που σπέρνεται το καλοκαίρι και 

παραχώνεται το φθινόπωρο ( ποσότητα σπόρου 2 ως 2.5 κιλά κατά στρέµµα ). 

Στους φιστικεώνες µε νεόφυτα δενδρύλλια δεν έχει τόση σηµασία για τα δένδρα 

η εποχή σποράς των φυτών της χλωρής λιπάνσεως, όσο τα δένδρα ν’ αρδεύονται 

κανονικά, να τηρηθούν ικανές αποστάσεις αυτών από τα δένδρα και τα φυτά να 

ενσωµατώνονται στο έδαφος έγκαιρα πριν ανθήσουν. Αν καθυστερήσει η 

ενσωµάτωση τους, τότε τα φυτά ξυλοποιούνται, οπότε η χλωροµάζα τους δεν σαπίζει 

εύκολα και το έδαφος ξηραίνεται πολύ. Αντίθετα, στους φιστικεώνες µε µεγάλα 

παραγωγικά δένδρα, θα πρέπει οπωσδήποτε για τη χλωρή λίπανση να προτιµώνται 

εκείνα τα φυτά, τα οποία έχουν φθινοπωρινή ανάπτυξη και να ενσωµατώνονται στο 

έδαφος πολύ νωρίς πριν αρχίσει η βλάστηση των δένδρων. Όταν δεν υπάρχει στο 

έδαφος επάρκεια ασβεστίου, τότε καλό θα είναι πριν από τη χλωρή λίπανση να 

διασκορπίζεται σ’ αυτό ποσότητα από 40 κιλά κατά στρέµµα γύψου ή ασβέστη. Αν 

ακόµα κατά τη σπορά των ετησίων αυτών φυτών ενσωµατωθούν στο έδαφος και 2 ως 

3 τόνοι κατά στρέµµα κόπρου, µαζί µ’ ένα τριαδικό λίπασµα, που να πλησιάζει τον 

τύπο 6 - 12 – 9, σε ποσότητα 60 περίπου κιλά κατά στρέµµα, τότε το αποτέλεσµα της 

χλωρής λιπάνσεως θα είναι ικανοποιητικότερο. ∆εν θα πρέπει επίσης να λησµονεί 

κανένας ότι τα φυτά της χλωρής λιπάνσεως συγκρατούν το έδαφος από το να 

παρασύρεται από τα νερά κατά τις έντονες βροχοπτώσεις του χειµώνα και ότι από την 

άποψη αυτή έχουν αντιδιαβρωτική αξία, ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη. Από την άλλη 

πλευρά, για τη σύνθεση της χλωροµάζας που θα ενσωµατωθεί στο έδαφος απαιτείται 

πολλαπλάσια ποσότητα νερού απ’ ότι το βάρος της γι’ αυτό και στην περίπτωση αυτή 

ο φιστικεώνας θα απαιτήσει πρόσθετες αρδεύσεις για τη συµπλήρωση των απωλειών.  
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Αντίθετα η χλωρή λίπανση σε εδάφη που έχουν πολλή υγρασία ή νεροκρατούν 

προσφέρει εξαιρετική υπηρεσία, γιατί ελαττώνει την παραπανήσια υγρασία του 

εδάφους γι’ αυτό και το παράχωµα των φυτών αυτής, πολλές φορές αναβάλλεται για 

αργότερα την άνοιξη. Ειδικά για το σκοπό αυτό πολύ βοηθάει και η κατάλληλη 

εκλογή των φυτών της χλωρής λιπάνσεως. Κατά το σκέπασµα των φυτών καλό θα 

είναι να σκορπίζεται στο έδαφος και ένα αζωτούχο λίπασµα για τα µικρόβια, που θα 

λάβουν µέρος στην αποσύνθεση της χλωροµάζας, γιατί αλλιώς αυτά θα πάρουν το 

άζωτο από το έδαφος και έτσι θα το στερήσουν από τα δένδρα, που µπορεί τότε να 

παρουσιάσουν χλώρωση. Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι στα όξινα εδάφη η 

χλωρή λίπανση µπορεί να αυξήσει την οξύτητα τους και να δηµιουργήσει µια 

κατάσταση που δεν ευνοεί την καλλιέργεια της φιστικιάς. Στην περίπτωση αυτή 

επεµβαίνουµε διορθωτικά προσθέτοντας στο έδαφος σκόνη από ασβέστη καµινιού σε 

ποσότητα µέχρι 300 κιλών κατά στρέµµα. Αν η κατάσταση της οξύτητος του εδάφους 

είναι µόνιµη, τότε επαναλαµβάνουµε το ασβέστωµα του µε τις ίδιες ποσότητες, ή λίγο 

µεγαλύτερες αν πρόκειται για µαρµαρόσκονη, ανά 4 ως 5 χρόνια. 
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11.ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

 

ο νερό, όπως και για τα άλλα φυτά έτσι και για τη φιστικιά, είναι 

αποφασιστικός παράγοντας τόσο για την ανάπτυξη της σαν δένδρο όσο και 

για την παραγωγή καλής ποιότητας και αρκετής ποσότητας προϊόντος. 

Ειδικότερα ο παράγοντας ποιότητα καρπού στη φιστικιά σχετίζεται όχι µόνο µε το 

µέγεθος και το γέµισµα των φιστικιών σε ψίχα, αλλά και µε το ποσοστό ανοίγµατος 

αυτών, γι’ αυτό και από την άποψη αυτή το νερό είναι ουσιαστικός συντελεστής 

επιτυχίας του φιστικεώνα. Όταν τα φιστικόδενδρα δεν έχουν την απαιτούµενη 

υγρασία γίνονται περισσότερο νάνα, µε έντοµα τα φαινόµενα της παρενιαυτοφορίας ( 

λόγω οφθαλµοπτώσεως των διαφοροποιηθέντων ανθοφόρων οφθαλµών ) και µε 

καρπούς µετρίου µεγέθους και κατά το µεγαλύτερο ποσοστό κλειστούς και µικρής 

εµπορικής αξίας. Επίσης στους ξηρικούς, µε ρηχό έδαφος, και γενικότερα στους 

φτωχούς σε υγρασία εδάφους φιστικεώνες, παρατηρείται σε µεγάλο βαθµό εµφάνιση 

άγονων καρπών. Στα παρακάτω κεφάλαια θα εξετάσουµε τις µεθόδους άρδευσης των 

φιστικεώνων, την απαιτούµενη ποσότητα νερού, την εποχή και τη συχνότητα των 

αρδεύσεων, καθώς και την καταλληλότητα του νερού για τις αρδεύσεις. 

11.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

Η άρδευση στη φιστικιά, όπως και µε τ’ άλλα καρποφόρα δένδρα, µπορεί να 

γίνει κατά πολλούς και διάφορους τρόπους, από τους οποίους αναφέρουµε τους πέντε 

συνηθέστερους. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος είναι η άρδευση σταγόνα-σταγόνα ( 

στάγδην άρδευση ) ή ίσως ακόµα καλύτερα η άρδευση µε πολύ µικρούς 

εκτοξευτήρες γύρω από τον κορµό του δένδρου ( άρδευση µε σπρέι ) όπου 

παρακάτω αναφέρεται λεπτοµερή στοιχεία για την συγκεκριµένη µέθοδο 

11.2 Ένας τρόπος είναι η τεχνητή βροχή, που ιδιαίτερα ταιριάζει στα νεαρά 

δενδρύλλια, γιατί εκεί δεν δηµιουργείται πρόβληµα καλού αερισµού και 

υγρασίας και επειδή ακόµα γίνεται, τις περισσότερες φορές, συγκαλλιέργεια µε 

άλλα ετήσια φυτά που θέλουν κι εκείνα ανάλογο πότισµα. Έπειτα µε τη τεχνητή 

βροχή δεν δηµιουργούνται ρωγµές στο έδαφος κοντά στο ριζικό σύστηµα των 

δενδρυλλίων, που είναι και αυτό ακόµα, πολύ επιφανειακό. Στα ανεπτυγµένα 

Τ 
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όµως φιστικόδενδρα, τα οποία έχουν αυξηµένες ανάγκες σε νερό στη 

ριζόσφαιρα, η τεχνητή βροχή δεν συνιστάται σαν µέθοδος αρδεύσεως, γιατί 

δηµιουργεί αυξηµένη υγρασία στο περιβάλλον της κόµης, που είναι πολύ 

επιζήµια, γιατί ευνοεί την εµφάνιση µυκητολογικών ασθενειών. Ο χρόνος 

αρδεύσεως µε τεχνητή βροχή στα φιστικόδενδρα πρέπει να είναι πλέον των 6 

ώρων κατά άρδευση. 

11.3 ∆εύτερος τρόπος αρδεύσεως της φιστικιάς είναι η κατάκλυση, η ελεύθερη 

δηλαδή του νερού µέσα σε λεκάνες, που είτε αυτές περιορίζονται γύρω από το 

κορµό του δένδρου και κατασκευάζονται µε το χέρι, είτε καταλαµβάνουν τον 

ενδιάµεσο µεταξύ των γραµµών φυτεύσεως των δένδρων χώρο, που τις 

ονοµάζουµε λεκάνες διαδρόµους και κατασκευάζονται µε ειδικό µηχάνηµα, που 

προσαρµόζεται στον ελκυστήρα, το λεγόµενο µαχαίρι. Το αν θα εφαρµοσθεί το 

πρώτο ή το δεύτερο σύστηµα των λεκανών αυτό θα εξαρτηθεί από την ποσότητα 

του νερού που έχουµε στη διάθεση µας, την κλίση του εδάφους, τα διαθέσιµα 

µηχανικά µέσα ή εργατικά χέρια κλπ. Συνηθέστερα ποτίζουµε µε λεκάνες γύρω 

από τα δένδρα, όταν τα τελευταία είναι µικρά ή υπάρχει έλλειψη αρκετού νερού, 

αλλά έχουµε όµως τα απαιτούµενα εργατικά χέρια για την κατασκευή των 

λεκανών και το κουµαντάρισµα του νερού. Στην περίπτωση αυτή η λεκάνη 

ποτίσµατος θα πρέπει να είναι ευρύτερη από τη σκιά της κόµης του δένδρου προς 

την περιφέρεια κατά ένα τουλάχιστον µέτρο, να υπάρχει δε γύρω από τον κορµό 

και κάτω από το σηµείο εµβολιασµού ένα µικρό ανάχωµα ( δακτυλίδι από χώµα ) 

για την προστασία του από µόλυνση. Τα αναχώµατα της λεκάνης θα πρέπει 

επίσης να είναι τέτοια, ώστε το νερό µέσα στη λεκάνη να φθάνει τα 30 εκατοστά 

τουλάχιστον. Έτσι υπολογίζουµε ότι δίνουµε στο στρέµµα µεταξύ 15 και 30 m3 

νερού κατά άρδευση. Αντίθετα από την άρδευση µε λεκάνες γύρω από το δένδρο 

η άρδευση µε λεκάνες διαδρόµους για κατάκλυση απαιτούν µεγάλες ποσότητες 

νερού που φθάνουν µέχρι 100 m3 το στρέµµα κατά άρδευση, όταν το έδαφος 

είναι λιγότερο συνεκτικό ή ελαφρά αµµουδερό. Μετά από ορισµένο αριθµό 

αρδεύσεων, για να καταπολεµήσουµε τα ζιζάνια, που βγαίνουν άφθονα πολλές 

φορές, θα πρέπει να επέµβουµε µε φρέζα ή καλλιεργητή, πράγµα που είναι 

σχετικά εύκολο στην περίπτωση των λεκανών διαδρόµων όχι όµως και των 

ατοµικών κατά δένδρο, κυκλικών λεκανών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 

είµαστε υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουµε ζιζανιοκτόνα, όπως το γκραµοξόν 

κ.α. 
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11.4 Τρίτος τρόπος αρδεύσεως είναι µε αυλάκια. Και ο τρόπος αυτός απαιτεί 

πολλά εργατικά χέρια γι’ αυτό και εφαρµόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε 

επικλινή εδάφη κλπ. 

11.5 Τέταρτος τρόπος αρδεύσεως, που είναι πολύ σε χρήση τα τελευταία χρόνια 

για τους δενδρώνες που βρίσκονται σε ξηρικές περιοχές, ιδιαίτερα δε στα µικρά 

δενδρύλλια και της µικρής εκτάσεως φυτείες, είναι η άρδευση µε βυτία. Αν και 

η άρδευση αυτή είναι ανεπαρκής και αρκετά δαπανηρή εν τούτοις εφαρµόζεται 

σήµερα σε µεγάλη κλίµακα για τις αρδεύσεις φυτειών αµυγδαλιάς, φιστικιάς, 

ελιάς κλπ., και αποδεικνύει το πόσο σωστή είναι η άποψη την Ευρωπαίων και 

Αµερικανών ότι το νερό δεν το χρησιµοποιούµε πλέον εκεί όπου µας κοστίζει 

φθηνότερα, αλλά εκεί όπου οι καλλιέργειες µας το πληρώνουν καλύτερα. 

11.6  Πέμπτος  τρόπος αρδεύσεως, που είναι και ο καλύτερος απ’ όσους αναφέραμε, είναι 

η άρδευση σταγόνα-σταγόνα ( στάγδην άρδευση ) ή ίσως ακόμα καλύτερα η άρδευση με 

πολύ μικρούς εκτοξευτήρες γύρω από τον κορμό του δένδρου ( άρδευση με σπρέι ). Η 

άρδευση αυτή είναι αυτοματοποιημένη, γίνεται μεγάλη οικονομία νερού και το 

αποτέλεσμα της αρδεύσεως είναι ασύγκριτα καλύτερο από εκείνο των άλλων τρόπων 

αρδεύσεως, γι’ αυτό και οι ασχολούμενοι με αυτή τη μέθοδο λένε ότι οι αποδόσεις είναι 

κατά 30 % τουλάχιστον μεγαλύτερες, χωρίς να είναι καθόλου υπερβολικοί. Επίσης, επειδή η 

αποτελεσματικότητα των αρδεύσεων με την κατάκλυση μειώνεται από το σχηματισμό 

αδιαπέραστου στρώματος ( σόλας ) στον πυθμένα της λεκάνης υποδοχής του νερού, από 

την ενδεχόμενη εναπόθεση αλάτων ( από την χρησιμοποίηση υφάλμυρων ή σκληρών 

υδάτων ), υπολειμμάτων λιπασμάτων, ασβέστου κλπ., σε συνδυασμό με τη συμπίεση του 

εδάφους από τα μηχανικά μέσα καλλιέργειας, εργαλεία κλπ., η στάγδην άρδευση ή η 

άρδευση με << sprayers >> αποτελεί την καλύτερη λύση στο πρόβλημα έστω και 

θεραπευτικά μιας προηγούμενης τέτοιας καταστάσεως. 

11.7 Άρδευση µε σταγόνα 

Το πότισµα µε σταγόνες είναι τοπικό επιφανειακό µε σωλήνες υπό πίεση και 

χαρακτηρίζεται από τη χορήγηση του νερού στο έδαφος ( περιοχή ριζοστρώµατος 

των φυτών ) µε πρόσµιξη ή όχι ορισµένων υδατοδιαλυτών λιπασµάτων ή φαρµάκων, 

σε πολύ µικρές παροχές ( 1-10 1/h/σταλακτήρα ), χωρίς επιφανειακό λίµνασµα ή 

επιφανειακή απορροή, µε µεγάλη συχνότητα που διατηρεί την περιεκτικότητα του 

νερού στο έδαφος µε πολύ υψηλά επίπεδα. 
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11.8  Βασικές επιδιώξεις και χαρακτηριστικα 

Στο πότισµα µε σταγόνες επιδιώκεται : 

α) η εφαρµογή του νερού στο ριζόστρωµα των καλλιεργειών 

β) η αποφυγή των απωλειών του νερού κατά την εφαρµογή και  

γ) η µείωση του κόστους εφαρµογής ως προς την λειτουργία. 

Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν  το πότισµα µε σταγόνες από τ΄άλλα 

συστήµατα είναι : 

α) η µικρή παροχή του νερού ( 0.5 – 2κ.µ / στρέµµα ) 

β) η µερική διαβροχή του εδάφους ( 25-50% ) 

γ) η µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό του εδάφους και 

δ) η µικρή δόση, η µικρή περίοδος και η µεγάλη διάρκεια ποτίσµατος. 

11.9 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ 

  Πλεονεκτήµατα 

(1) Οικονοµία νερού κατά 20-50 % και σε µερικές περιπτώσεις και µέχρι 75 %, που 

οφείλεται στην σηµαντική µείωση των απωλειών από : 

α) εξάτµιση, γιατί το νερό µεταφέρεται και διανέµεται µε κλειστούς αγωγούς. 

β) Επιφανειακή απορροή, γιατί η παροχή των σταλακτήρων είναι µικρότερη της 

διηθήσεως και  

γ) βαθειά διήθηση, γιατί η δόση ποτίσµατος είναι µικρότερη ή ίση µε το νερό που 

χωράει ο υγραινόµενος εδαφικός όγκος. 

(2) Οικονοµία στην εργασία, γιατί η µεταφορά και η διανοµή του νερού γίνεται µε 

σωληνώσεις. 

(3) ∆υνατότητα ποτίσµατος χωραφιών χωρίς προηγούµενη ισοπέδωση όπως επίσης 

και επικλινών εδαφών µε µεγάλη ή µικρή κλίση ή οποιανδήποτε εδαφική ανωµαλία. 
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(4) ∆υνατότητα χορήγησης συγχρόνως µε το αρδευτικό νερό ορισµένων 

υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων ή ζιζανιοκτόνων µε την βοήθεια 

κατάλληλων υδρολιπαντήρων. 

(5) Αποτροπή της ανόδου της υπόγειας στάθµης του νερού όπου υπάρχει τέτοιο 

πρόβληµα µε όλα τα δυσµενή αποτελέσµατα. 

(6) Αποφυγή πιθανής ρύπανσης των επιφανειακών ή υπόγειων νερών από λιπάσµατα 

ή φυτοφάρµακα που υπάρχουν στο έδαφος. 

(7) Μείωση της ανάπτυξης των ζιζανίων από το νερό του ποτίσµατος. 

(8) Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας ανθρώπων και µηχανηµάτων, διευκόλυνση 

εκτέλεσης των καλλιεργητικών εργασιών ( ψεκασµός, κλάδεµα,συγκοµιδή, κ.τ.λ.) 

ακόµη και κατά την ώρα του ποτίσµατος. 

(9) ∆εν επηρεάζεται το πότισµα από τον αέρα. 

(10) ∆εν δηµιουργεί συνθήκες ευνοικές για την ανάπτυξη µυκητολογικών ασθενειών. 

(11) Η µικρή απαιτούµενη στρεµµατική παροχή ( 0,5 – 2 κ.µ. / ώρα / στρέµµα ) 

επιτρέπει το σύγχρονο πότισµα µε µια δεδοµένη παροχή αναλογικά µεγαλύτερη απ’ 

ότι µε άλλα συστήµατα. Ακόµη παροχές νερού έως 5 κ.µ / ώρα είναι κατευθείαν 

χρησιµοποιήσιµες που µε τ’ άλλα συστήµατα θα χρειαζόταν δεξαµενές 

αποταµίευσης. 

(12) ∆υνατότητα ποτίσµατος µε υφάλµυρα νερά υπό ορισµένες προυποθέσεις ( 

ελαφρό έδαφος µε καλή στράγγιση ) µε ικανοποιητικές αποδόσεις. 

(13) Πρωίµηση της παραγωγής, αύξηση του ποσοστού της εµπορικής παραγωγής, 

αύξηση της απόδοσης σε συνθήκες καλλιέργειας υπαίθρου ή θερµοκηπίου. 

(14) Αντλητικά συγκροτήµατα µικρότερα 

 Μειονεκτήµατα 

(1) Φραξίµατα που µπορεί να παρουσιαστούν στους σταλακτήρες από οργανικές ή 

ανόργανες ύλες που υπάρχουν στο νερό ή από αλάτια. 
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(2) Στις περιπτώσεις χρησιµοποίησησης αλατούχων νερών ή ποτίσµατος εδάφους µε 

σηµαντική περιεκτικότητα σε αλάτια, παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση αλατιών 

στην επιφάνεια του εδάφους και απαιτείται έκπλυση. 

(3) Ζηµιές από ποντικούς το χειµώνα, καµιά φορά και το καλοκαίρι, καθώς επίσης 

και από το πουλί κίσσα (κοινώς καρακάξα ) που κάνει τρύπες στους πλευρικούς 

σωλήνες οι οποίοι έχουν νερό. 

(4) Οι πολλές σωληνώσεις του δικτύου αυξάνουν τους κινδύνους για µηχανικές 

ζηµιές από τα γεωργικά µηχανήµατα, ζώα και ανθρώπους. 

 

11.10 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ 

Η φιστικιά για να αποδώσει ικανοποιητικά, θέλει αρκετό νερό για την άρδευσή 

της. Κατά ένα γενικό κανόνα, για περιοχές µε µέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 

500mm, θα πρέπει τα νεαρά φιστικοδενδρύλλια, που µόλις φυτεύθηκαν, όπως κι 

εκείνα που βρίσκονται στα δύο ή τρία πρώτα χρόνια της ηλικίας τους, να ποτίζονται 

ακόµα µε ποσότητα 50 ως 100 κιλών νερού κατά δενδρύλλιο και άρδευση και µε 

αριθµό αρδεύσεων 6 ως 8 ετησίως. Στα µεγάλα παραγωγικά φιστικόδενδρα ανάλογα 

µε την ηλικία των δένδρων, το έδαφος κλπ., δίνονται 40 ως 70 τόνοι νερού κατά 

στρέµµα και άρδευση και µε ελάχιστο αριθµό αρδεύσεων δύο ετησίως. Τα ποτίσµατα 

είναι ελαφρότερα και συχνότερα στ’ αβαθή εδάφη και πλουσιότερα και αραιότερα 

στα βαθύτερα και γονιµότερα εδάφη. Πρέπει να σηµειώσουµε ακόµα ότι και οι 

υπερβολικές αρδεύσεις είναι επιζήµιες, γιατί µειώνουν το ποσοστό ανοίγµατος των 

φιστικιών και προκαλούν σηψιρριζίες στα δένδρα. Επίσης δεν θα πρέπει να µένουν 

στάσιµα νερά γύρω από τα δένδρα ούτε το έδαφος να παραµένει πάρα πολύ υγρό ( 

βαρύ ) για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

11.11 ΕΠΟΧΗ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ 

Η άρδευση στα νεόφυτα φιστικοδενδρύλλια άρχίζει µε τη φύτευση αυτών, 

ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι ξηρό και συνεχίζεται όλο το χρόνο. Κανονικά, στα 

νεαρά δενδρύλλια, οι αρδεύσεις αρχίζουν από τα µέσα Μαρτίου ή αρχές Απριλίου και 

συνεχίζονται µέχρι Σεπτεµβρίου, ανάλογα και µε τις καιρικές συνθήκες. Οι αρδεύσεις 

είναι συχνότερες στα νεαρότερα δενδρύλλια. Έτσι ποτίζουµε: 
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Στον πρώτο χρόνο κάθε 10 µε 15 ηµέρες. 

Στον δεύτερο χρόνο κάθε 15 µε 20 ηµέρες. 

Στον τρίτο χρόνο κάθε 20 µε 25 ηµέρες. 

Από τον τέταρτο χρόνο και µετά ποτίζουµε κάθε 30 περίπου ηµέρες και 

κάνουµε γύρω στα 6 ποτίσµατα το χρόνο, για να καταλήξουµε µε την ενηλικίωση των 

δένδρων στα 4 ή ακόµα και στα 2, όταν τα εδάφη είναι δροσερά. Φυσικά οι αρδεύσεις 

αυτές διακόπτονται όταν µεσολαβούν βροχοπτώσεις που κρατούν την υγρασία του 

εδάφους στα επιθυµητά επίπεδα. Στ’ ανεπτυγµένα εδάφη και σ’ εκείνα τα 

φιστικόδενδρα που βρίσκονται σε παραγωγή, καθώς και στα πλούσια σε υγρασία 

εδάφη, η άρδευση µπορεί ν’ αρχίσει πολύ αργότερα µέχρι και από Ιούνιο, τότε που 

αρχίζει να γεµίζει ο καρπός µε ψίχα, οπότε και οι ανάγκες των φιστικοδένδρων σε 

νερό είναι µεγαλύτερες, και να σταµατήσει µέχρι και 10 ηµέρες πριν από την έναρξη 

της συγκοµιδής των φιστικιών. Σε αυτά τα πλούσια σε υγρασία εδάφη οι 

φιστικοπαραγωγοί αρχίζουν το πότισµα έτσι αργά, για να µην προκαλέσουν δεύτερη 

βλάστηση των φιστικοδένδρων µέσα στο καλοκαίρι, η οποία δίνει µόνο ξυλοφόρους 

οφθαλµούς και που εξαντλεί τις αποθησαυριστικές ουσίες των δένδρων, αυτές που θα 

έδιναν και την παραγωγή του επόµενου έτους. Παρά ταύτα, τα ποτίσµατα και στα 

παραγωγικά ηλικιωµένα φιστικόδενδρα, ιδιαίτερα στα στραγγερά και φτωχά εδάφη, 

πρέπει ν’ αρχίζουν νωρίς την άνοιξη ( Απρίλιο ή Μάιο όταν η χρονιά είναι χωρίς 

αρκετές βροχές ) και να επαναλαµβάνονται ανά 15 µε 30 ηµέρες, ανάλογα µε τη 

σύσταση του εδάφους, τον καιρό κλπ., αρκεί µόνο να µην συµπέσουν αυτά µε την 

άνθηση, αλλά να προηγηθούν ή ν’ ακολουθήσουν λίγες ηµέρες αυτήν. 

 Κριτήριο για την συχνότητα των αρδεύσεων και την ποσότητα του νερού που 

δίνουµε στα δένδρα, θα είναι η υγρασία του εδάφους καθώς και η εµφάνιση και η 

κατάσταση της βλαστήσεως του δένδρου, ιδιαίτερα κατά τις θερµότερες ώρες της 

ηµέρας. Την υγρασία του εδάφους µπορούµε να την ελέγξουµε µε ειδικά υγρόµετρα 

που είναι φορητά ή µόνιµα εγκατεστηµένα στο έδαφος. Για τον ακριβότερο όµως 

προσδιορισµό του χρόνου επαναλήψεως της αρδεύσεως, αντί της χρησιµοποιήσεως 

των υγροµέτρων αυτών, µπορούµε. Να χρησιµοποιούµε ηλεκτρονικά όργανα 

ελέγχου, όπως π.χ. τον πολυµετρητή ρεύµατος και αντιστάσεως ( Multimeter ),  

µετρούν µε µεγάλη ακρίβεια την αγωγιµότητα τόσο του εδάφους όσο και των ιστών 

του δένδρου.  Πάνω στο θέµα επίσης, αν θα πρέπει να διακόπτεται η άρδευση λίγο 
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πριν από την συγκοµιδή ή να συνεχίζεται, για να έχει  µεγαλύτερο ποσοστό ανοιχτών 

φιστικιών, οι γνώµες είναι διχασµένες. Πάντως οι περισσότεροι παραγωγοί 

διακόπτουν τις αρδεύσεις 10 περίπου ηµέρες πριν από την συγκοµιδή. 

11.12 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΣΤΙΚΟ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

Όσον αφορά την ποιότητα του νερού για τις αρδεύσεις, η φιστικιά δεν έχει την 

ίδια ευαισθησία µε τα άλλα καρποφόρα δένδρα. Αντέχει και αποδίδει ικανοποιητικά 

και µε κακής ποιότητας νερά ( νερά υφάλµυρα και βαριά ), όπως αποδείχτηκε και από 

τα φιστικόδενδρα του δενδροκοµείου της Α.Γ.Σ.Α. που επί πολλές δεκαετίες 

ποτιζόταν µε νερό υφάλµυρο, µε 56,8 ως 64,3 Γερµανικούς βαθµούς σκληρότητος. 

Κατά τον καθηγητή Π. Αναγνωστόπουλο το νερό που χρησιµοποιείται για το πότισµα 

της φιστικιάς καλό θα είναι να µην έχει περισσότερο στερεό υπόλειµµα από 30 %ο, 

χλώριο από 0,6 %ο και µαγνήσιο από 0,2%ο. Σε περίπτωση όµως χρησιµοποιήσεως 

µεγάλων ποσοτήτων και επί µεγάλο χρονικό διάστηµα τέτοιων υδάτων ή της 

χρησιµοποιήσεως πολύ αλατούχων υδάτων για τις αρδεύσεις των φιστικοδένδρων, 

τότε µπορεί να έχουµε τοξικά φαινόµενα, δηλαδή εγκαύµατα στους βλαστούς, στα 

φύλλα και στους καρπούς της φιστικιάς.          
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12. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ 

 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ 

πως αναφέραµε η φιστικιά είναι δένδρο δίοικο που σηµαίνει ότι σε άλλα 

δένδρα βρίσκονται τα θηλυκά άνθη, τα οποία παράγουν καρπούς και σε 

άλλα τα αρσενικά που δίνουν τη γύρη τους για τη γονιµοποίηση των 

θηλυκών. Η θηλυκή φιστικιά καρποφορεί πάνω στους βλαστούς του προηγούµενου 

έτους που φέρουν τόσο ξυλοφόρους όσο και ανθοφόρους οφθαλµούς ( απλοί 

οφθαλµοί ). Ειδικά όµως στη φιστικιά παρατηρείται µια περιοδική φυσιολογική 

οφθαλµόπτωση.  

Η οφθαλµόπτωση αυτή είναι αποτέλεσµα µιας πλούσιας καρποφορίας, στα 

αδύνατα ιδιαίτερα φιστικόδενδρα, που οδηγεί στην εξάντλησή τους µε αποτέλεσµα 

την οφθαλµόπτωση τη χρονιά αυτή της καρποφορίας. Ο αριθµός των ανθοφόρων 

οφθαλµών εξαρτάται και από την κατάσταση της βλαστήσεως. Αν η βλάστηση είναι 

πολύ ζωηρή τότε οι ανθοφόροι οφθαλµοί θα απουσιάζουν τελείως, ή θα είναι λίγοι 

και θα περορίζονται προς την βάση των βλαστών, ενώ κατά το µεγαλύτερο µέρος οι 

βλαστοί θα καλύπτονται από ξυλοφόρους οφθαλµούς. Αν η βλάστηση είναι µέτρια, 

τότε ανθοφόροι οφθαλµοί  σε όλο το µήκος του βλαστού από τη βάση του µέχρι τη 

κορυφή του, µαζί µε ξυλοφόρους, οι οποίοι θα περιορίζονται περισσότερο προς τη 

κορυφή του βλαστού. Τέλος αν η βλάστηση είναι φτωχή, τότε όλοι οι οφθαλµοί του 

βλαστού του έτους θα διαµορφωθούν σε ανθοφόρους εκτός από τους ακραίους 

εκείνους  και της πλαγιοβλαστήσεως που θα είναι ξυλοφόροι. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, της βλαστήσεως κατά το επόµενο έτος, οι µεν ανθοφόροι θα δώσουν 

καρπούς, ενώ ο ακραίος ξυλοφόρος θα δώσει µακρύ και λεπτό βλαστό, που θα 

υποστεί οφθαλµόπτωση των ανθοφόρων ή και φυλλόπτωση λόγω της ανεπάρκειας 

των θρεπτικών ουσιών του δένδρου.  

Την µεθεπόµενη χρονιά (χρονιά ακαρπίας), ο επάκριος ξυλοφόρος οφθαλµός θα 

δώσει κοντόχοντρο βλαστό, µε πολλά βραχυγονάτια διαστήµατα, γεµάτο ανθοφόρους 

οφθαλµούς που θα καρποφορήσουν την άλλη χρονιά (παρενιαυτοφορία). Επίσης 

πολλοί ανθοφόροι οφθαλµοί στη φιστικιά εµφανίζονται και στους πλάγιους εκείνους, 

µικρού µήκους, βλαστούς, οι οποίοι προέρχονται από τους µικρούς ξυλοφόρους 

Ο 
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οφθαλµούς (2-3 τον αριθµό) που υπάρχουν κοντά στον ακραίο ξυλοφόρο της 

κορυφής και που δίνουν τη χαρακτηριστική σπονδυλωτή βλάστηση της φιστικιάς. 

 

12.2 Οµάδες επικονιαστών και χαρακτηριστικά αυτών 

Υπάρχουν και ξεχωρίζουµε τρεις οµάδες αρσενικών δένδρων φιστικιάς, 

κατάλληλων για την επικονίαση των θηλυκών, µε κριτήριο την εποχή ανθήσεώς τους. 

Η σπουδαιότερη από αυτές είναι η οµάδα Γ, η οποία όχι µόνο συνανθεί 

ικανοποιητικά αλλά και µοιάζει περισσότερο µε την ήµερη θηλυκή, τόσο στο σχήµα 

και στο χρώµα των φύλλων (που είναι και στις δύο ανοιχτότερο των δύο άλλων 

οµάδων Α και Β) όσο και στον αριθµό των φυλλαρίων αυτών που είναι 1-5 µε µέσο 

όρο 3 φυλλάρια. Ταιριάζει ακόµα η οµάδα Γ µε τη θηλυκή στο ότι επηρεάζεται κατά 

τον ίδιο τρόπο από τις κλιµατικές συνθήκες (ιδιαίτερα από το ψύχος του χειµώνα για 

τη διακοπή του ληθάργου των οφθαλµών) και πρωιµίζει η οψιµίζει ταυτόχρονα µε 

αυτή, πράγµα που δεν συµβαίνει µε τις άλλες δύο οµάδες αρσενικών Α και Β.  

Υπάρχουν όµως και ορισµένες διαφορές, όπως οι µικρότερες διαστάσεις που 

παίρνουν τα δένδρα της οµάδος αυτής και η φλούδα τους που στα ηλικιωµένα δένδρα 

είναι ανώµαλη και διαλαυκωµένη από βαθιά σκασίµατα, ενώ της θηλυκής είναι λεία. 

Η άνθησή της (στις νοτιότερες περιοχές) είναι λίγο οψιµότερη από εκείνης της 

θηλυκής. Επίσης έχει χονδρούς βλαστούς µε πολύ µεγάλους ανθοφόρους οφθαλµούς. 

Τα αρσενικά των δύο άλλων οµάδων, Α και Β, φαίνεται να αποτελούν ξεχωριστή από 

τα αρσενικά της οµάδος Γ και τη θηλυκή, διαφορά, γιατί τα δένδρα αυτά είναι 

µεγαλύτερων διαστάσεων, έχουν σκουρότερη απόχρωση του φλοιού τους και 

αποκλίνουν πολύ από την ήµερη θηλυκή φιστικιά (P. Vera). Φαίνεται να µοιάζουν 

περισσότερο µε την τσικουδιά (P.palaestinia) ή µε ενδιάµεσους τύπους (πιθανό να 

είναι προϊόντα διασταυρώσεώς της P. Vera x P.palaestinia), γιατί έχουν όπως και 

εκείνη περισσότερα και µικρότερα φυλλάρια και ανθίζουν και αυτά νωρίτερα. Έτσι 

έχουµε τα αρσενικά φιστικόδενδρα της οµάδος Β που είναι µεσοπρώιµης ανθήσεως 

και που τα σύνθετα φύλλα τους είναι µε 3-7 µέσου µεγέθους φυλλάρια 

(χαρακτηριστικός αριθµός 5) και τα αρσενικά της οµάδος Α που είναι πρώιµης 

ανθήσεως, µε 5-9 µικρού µεγέθους φυλλάρια (χαρακτηριστικός αριθµός 7). Επίσης 

στα αρσενικά δένδρα της οµάδος Α, ένα µεγάλο ποσοστό ανθέων εµφανίζεται πολύ 

νωρίτερα από τα άνθη της θηλυκής και έτσι ένα µεγάλο ποσοστό της γύρης χάνεται, 
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ενώ στα αρσενικά της οµάδος Β ένα µέρος των ανθέων εµφανίζεται πρωιµότερα και 

ένα µέρος ταυτόχρονα µε τα άνθη της θηλυκής. Στα αρσενικά της οµάδος Γ, το 

µεγαλύτερο µέρος των ανθέων εµφανίζεται κατά κανόνα, και ιδιαίτερα προς τις 

βόρειες περιοχές της χώρας, ταυτόχρονα µε τα άνθη της θηλυκής, η δε περίοδος της 

ανθοφορίας της υπερκαλύπτει εκείνη των θηλυκών. Μερικές φορές όµως και 

ιδιαίτερα προς τις νοτιότερες περιοχές η έναρξη της ανθοφορίας των αρσενικών της 

οµάδος Γ γίνεται µετά την έναρξη της ανθήσεως  των θηλυκών, οπότε έχουµε 

<<πρωτογυνία>>.  

Αυτή η συµπεριφορά των ανθέων των τριών οµάδων αρσενικών Α, Β και Γ, 

που δεν είναι απόλυτη φαίνεται, όπως αναφέραµε, να ισχύει περισσότερο για τις 

νότιες περιοχές της χώρας, όπως η Αττική και σε περιπτώσεις που δεν έχουµε πολύ 

χαµηλές θερµοκρασίες κατά το χειµώνα (Ιανουάριο µε Φεβρουάριο), οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την οµαλή διακοπή του λήθαργου των οφθαλµών της φιστικιάς. Για 

τις ζώνες όµως από την Αττική και πάνω µέχρι την Μακεδονία, η οµάδα αρσενικών Γ 

φαίνεται να συνανθεί αν όχι απόλυτα τουλάχιστον ικανοποιητικά µε τη θηλυκή, έτσι 

ώστε να µην υπάρχει ανάγκη φυτεύσεως στις νέες εγκαταστάσεις φιστικεώνων και 

αρσενικών των οµάδων Α και Β. Άλλωστε οι οµάδες Α και Β  που έχουν ελάχιστη ή 

σχεδόν καθόλου διαφορά ηµερών στην άνθηση µεταξύ τους και µικρή περίοδο 

ανθοφορίας (20-25 ηµέρες περίπου), πρωιµανθούν τόσο πολύ (ιδιαίτερα από την 

Αττική και πάνω µέχρι την Μακεδονία), ώστε ελάχιστες φορές (και αυτό προς το 

τέλος της ανθοφορίας τους) να προφθαίνουν την άνθηση των θηλυκών. Έτσι δεν 

φαίνεται να είναι χρήσιµες στην πράξη για τη φυσική γονιµοποίηση των θηλυκών, όχι 

όµως και για την τεχνητή γονιµοποίηση αυτών, για αυτό και για τον τελευταίο µόνο 

σκοπό φαίνεται ότι καλλιεργούνται σε µερικές περιοχές της Μακεδονίας. 

12.3 Εξέλιξη των ανθοφόρων οφθαλµών και άνθηση 

Ο διαχωρισµός των ανθοφόρων οφθαλµών από τους αντίστοιχους ξυλοφόρους, 

δηλαδή η διαφοροποίηση των οφθαλµών, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ανατοµικά, 

από τα µέσα της ανοίξεως της χρονιάς κατά την οποίαν εµφανίζεται η βλάστηση. 

Μέσα σε ένα µήνα οι οφθαλµοί αυτοί παίρνουν τις τελικές τους διαστάσεις, τις οποίες 

και διατηρούν µέχρι την επόµενη χρονιά. Μόλις οι οφθαλµοί αυτοί αρχίσουν να 

φουσκώνουν, τότε αρχίζουν να συµπληρώνουν την εξέλιξή τους οι ανθικές 

καταβολές, οι οποίες και ολοκληρώνονται µε την έκπτυξη της ταξιανθίας. Το 
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φούσκωµα των οφθαλµών αρχίζει γύρω στο τέλος Φεβρουαρίου στα πρώιµα 

αρσενικά των οµάδων Α και Β και γύρω στα µέσα Μαρτίου ή και νωρίτερα στα 

θηλυκά και αρσενικά της οµάδος Γ. 

Η έκπτυξη των ταξιανθιών στα θηλυκά φιστικόδενδρα, αν και διαδοχική, 

γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα που κυµαίνεται µεταξύ 10 και 12 ηµερών. 

Μερικές φορές όµως,µε µια απότοµη πτώση της θερµοκρασίας κατά τη περίοδο της 

ανθήσεως ή όταν έχει προηγηθεί ήπιος χειµώνας (που δεν έδωσε αρκετό άθροισµα 

ωρών χαµηλών θερµοκρασιών για την οµαλή διακοπή του ληθάργου των οφθαλµών), 

η περίοδος της εκπτύξεως των ανθοταξιών µπορεί να επιµηκυνθεί. 

12.4 Αναλογία επικονιαστών και γονιµοποίηση (φυσική και τεχνητή 

γονιµοποίηση) 

Η φιστικιά, σαν δίοικο δένδρο, έχει ανάγκη και από αρσενικά δένδρα, που θα 

δώσουν τη γύρη τους για τη γονιµοποίηση. Η γύρη τους µεταφέρεται από τον αέρα, 

για αυτό και λέµε ότι η φιστικιά είναι ανεµόγαµο ή ανεµόφιλο δένδρο. Είναι ανάγκη 

εποµένως µέσα στο φιστικεώνα µαζί µε τα θηλυκά φιστικόδενδρα να φυτεύει κανείς 

και τα κατάλληλα αρσενικά, σε µια σχέση που κυµαίνεται γύρω στα 8 προς 1. Στην 

Καλιφόρνια η αναλογία των αρσενικών αυτών επικονιαστών (µια βασική ποικιλία, η 

Πέτερς και µια δευτερεύουσα, η Κχίκο κάπως πρωιµότερη) προς τα θηλυκά 

φιστικόδενδρα είναι στους µεγάλους συµπαγείς φιστικεώνες 1 προς 12. Στην Τουρκία 

(στην οποία έχει γίνει επιλογή αρσενικών ποικιλιών) συνιστάται, εκεί όπου για πρώτη 

φορά φυτεύονται φιστικιές, να γίνεται αρχικά φύτευση αρσενικών προς θηλυκά σε 

σχέση 1 προς 8 (γιατί τα νεαρά αρσενικά δένδρα αργούν να µπουν σε πλήρη 

γενετησιακή ωριµότητα), και µετά από ορισµένα χρόνια να µετατρέπονται µε 

µπόλιασµα ορισµένα αρσενικά σε θηλυκά, ώστε τελικά η αναλογία να φθάσει το 1 

προς 14. 

Σε µικρής όµως εκτάσεως φιστικεώνες που εγκαθίστανται σε αγρούς που 

βρίσκονται ανάµεσα σε παλιούς φιστικεώνες, µπορεί από την αρχή να τηρηθεί µια 

αναλογία 1 προς 14 ή και µικρότερη. Έτσι στην Αίγινα πχ όπου υπάρχουν πολλοί και 

παλιοί φιστικεώνες, συµβαίνει η αναλογία των αρσενικών φιστικοδένδρων προς τα 

θηλυκά να είναι πολύ µικρή και να γίνεται όλο και µικρότερη. 
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Τα αρσενικά φιστικόδεντρα, που όπως αναφέρθηκε κατατάσσονται σε διάφορες 

οµάδες, στις βορειότερες ιδιαίτερα περιοχές της χώρας µας, δεν συνανθούν απόλυτα 

µε τα θηλυκά, γιατί είναι περισσότερο ή λιγότερο πρωτοανδρικά. Έτσι τα αρσενικά 

δένδρα (ιδιαίτερα των οµάδων Α και Β) δεν προφθαίνουν πολλές φορές, ακόµα και 

µε τα τελευταία άνθη τους να γονιµοποιήσουν τα αντίστοιχα άνθη των θηλυκών 

φιστικιών, µε συνέπεια να έχουµε πολλά κούφια φιστίκια κατά την συγκοµιδή. Αυτό 

συµβαίνει γιατί χωρίς γονιµοποίηση τα άνθη της θηλυκής φιστικιάς εξελίσσονται 

παρθενογενετικά, δηλαδή δηµιουργούνται τα καρπίδια και αυξάνεται το µέγεθός τους 

µέχρι το κανονικό, χωρίς να γεµίζουν µε ψίχα. Είναι δυνατόν επίσης και από άλλες 

αιτίες να µην γίνει η γονιµοποίηση, όπως πχ όταν κατά τη περίοδο της ανθήσεως 

έχουµε πολλές βροχές και άπνοια ή ακατάλληλους ανέµους (δριµείς και ψυχρούς ή 

πολύ ξηρούς). Οι µέλισσες επίσης δεν προσφέρουν καµία υπηρεσία στη 

γονιµοποίηση της φιστικιάς, γιατί κατά κανόνα επισκέπτονται τα στηµονοφόρα άνθη 

της αρσενικής φιστικιάς από τα οποία µαζεύουν τη γύρη. Στις περιπτώσεις αυτές της 

αδυναµίας για φυσική γονιµοποίηση θα πρέπει να καταφύγουµε στη τεχνητή 

γονιµοποίηση, τεχνική που ήταν γνωστή και στη Σικελία από τον 17ο περίπου αιώνα. 

Η τεχνητή γονιµοποίηση, που στην Αίγινα λέγεται << περίγεµα>>, συνίσταται 

στη συγκέντρωση της γύρεως (κίτρινης σκόνης) από τις ταξιανθίες, τη διατήρησή της 

για µερικές µέρες σε µέρος ψυχρό και ξηρό και στη συνέχεια στη διασκόρπισή της µε 

ένα φυσητήρα πάνω στις ανοιγµένες ταξιανθίες των θηλυκών δένδρων. Βέβαια 

υπάρχει και η οψιµότερης ανθήσεως οµάδα αρσενικών ή <<Γ>>, που όπως 

αποδείχθηκε, είναι κατάλληλη τόσο για τις βορειότερες όσο και για τις νοτιότερες 

περιοχές, αλλά αν τέτοια δένδρα δεν µπήκαν στο φιστικεώνα, τότε η τεχνη΄τη 

γονιµοποίηση είναι η µόνη λύση. Για την τεχνητή γονιµοποίηση µαζεύουµε τις 

ταξιανθίες (σταφύλια) των αρσενικών δένδρων σε ένα ή περισσότερα χέρια, ακριβώς 

µόλις αρζίσουν να ανοίγουν οι πρώτοι ανθήρες σε µερικές από αυτές και να τινάζεται 

η γύρη τους. Στη συνέχεια τις απλώνουµε, σε όσο το δυνατόν λεπτότερο πάχος 

στρώµατος, πάνω σε ένα στρωµµένο µε κηρόχαρτο ή µε άλλο αδιάβροχο χαρτί ή 

ακόµα και µε απλές εφηµερίδες δάπεδο, µέσα σε ένα στεγνό δωµάτιο που να 

αερίζεται καλά (ή ακόµα και σε ανοιχτό αλλά όχι ηλιαζόµενο χώρο), µε σχετική 

υγρασία γύρω στο 65% και θερµοκρασία γύρω στους 15 βαθµούς Κελσίου. Τις 

ταξιανθίες αυτές τις µετακινούµε µερικές φορές την ηµέρα, τινάζοντάς τες, για να 

αφήσουν τη γύρη τους, την οποία και µια φορά κάθε µέρα µαζεύουµε και κρατούµε 
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χωριστά. Τη γύρη που παίρνουµε κάθε φορά την κοσκινίζουµε πάνω σε καθαρό 

στεγνό και αδιάβροχο χαρτί και την αφήνουµε πάλι άλλες 24 περίπου ώρες να 

στεγνώσει σε πάχος στρώµατος κάτω του χιλιοστού, µέσα στο ίδιο δωµάτιο. 

Όταν πλέον σταµατήσουν οι ταξιανθίες αυτές να δίνουν άλλη γύρη (µετά από 

2-4 περίπου µέρες), τότε πετάµε τα κοτσάνια, κοσκινίζουµε την υπόλοιπη γύρη και 

την αφήνουµε και αυτή για µια ακόµα µέρα, απλωµένη αραιά να στεγνώσει, πάνω 

στο αδιάβροχο χαρτί γυρίζοντάς την συχνά. Το στέγνωµα της γύρης δεν πρέπει να 

γίνει γρήγορα, για αυτό και αποφεύγουµε τα ρεύµατα που το επιταχύνουν, γιατί 

αλλιώς θα χάσει πολύ γρήγορα τη βλαστική της ικανότητα. Όταν βεβαιωθούµε ότι 

στέγνωσε κάπως η γύρη τότε την τοποθετούµε µέσα σε καθαρά και στεγνά γυάλινα 

βάζα, µε φαρδύ λαιµό που τα κλείνουµε µε λίγο βαµβάκι. Τα βάζα αυτά τοποθετούµε 

µέσα από οικογενειακό ψυγείο σε θερµοκρασία 0-4 βαθµούς Κελσίου, µέχρι τότε που 

θα χρησιµοποιήσουµε τη γύρη. Καλό είναι η γύρη από κάθε κοσκίνισµα να µαπινει 

σε ξεχωριστή γυάλα, για την αποφυγή µολύνσεως. Η γύρη διατηρείται έτσι καλά για 

10 τουλάχιστον ηµέρες ή και 15, αλλά η βλαστική της ικανότητα πέφτει πολύ 

γρήγορα µέρα µε την ηµέρα. Έτσι υπολογίζουν ότι η βλαστική ικανότητα της γύρης,  

από την πρώτη κιόλας ηµέρα προς τη δεύτερη, πέφτει από το 90% στο 50%. Όταν η 

γύρη διατηρηθεί πάνω από τις 15 ηµέρες στο ψυγείο, έστω και στους 0 βαθµούς 

Κελσίου, τότε αρχίζει να σήπεται, γιατί προσβάλλεται εύκολα από τους 

µικροοργανισµούς, ιδιαίτερα όταν είναι λίγο υγρή, σχηµατίζοντας διάφορα 

συσσωµατώµατα. Αναφέρεται επίσης ότι στην κατάψυξη η γύρη µπορεί να 

διατηρηθεί επί µήνες, αλλά κάτι τέτοιο στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν γνωρίζουµε αν 

έχει δοκιµαστεί. Η γύρη όταν διατηρηθεί σε θερµοκρασία δωµατίου τότε, χωρίς να 

µουχλιάσει, χάνει τελείως τη βλαστική της ικανότητα µέσα σε 2-4 ηµέρες, ενώ στην 

ύπαιθρο και κάτω από τον ήλιο δεν ζει παρά λίγες ώρες. Για τη διατήρηση της 

γονιµοποιητικής ικανότητας της γύρης κατά την τεχνητή γονιµοποίηση, οι 

συγγραφείς αναφέρουν πολύ διαφορετικούς µεταξύ τους χρόνους διατηρησιµότητας. 

Η αλήθεια πάντως είναι ότι η γύρη εκτός από το ότι πρέπει να διατηρηθεί καλά, ώστε 

να µη ξεραθεί πολύ ούτε και να σαπίσει από υγρασία µέσα στα γυάλινα δοχεία θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συντοµότερο δυνατόν µετά τη συγκοµιδή της, γιατί η 

απώλεια της γονιµοποιητικής της ικανότητας αυξάνει διαδοχικά σε µεγάλο βαθµό. 

Για τη τεχνητή γονιµοποίηση η γύρη µετά τη διατήρησή της, αραιώνεται µε 3-4 µέρη 

ταλκ ή χρησιµοποιείται ως έχει. Έτσι, µε καιρό ήσυχο το πρωί, µετά το στέγνωµα της 
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δροσιάς ή το απόγευµα λίγο πριν ή µετά το ηλιοβασίλεµα (ποτέ όµως πριν ή µετά από 

τη βροχή), σκορπίζεται µε ένα φυσερό ή σκονιστήρι σε ωραιότατο σύννεφο και µε 

µικρή παροχή πάνω από την κόµη των θηλυκών φιστικοδένδρων που βρίσκονται σε 

ένα στάδιο ανθήσεως µεταξύ Γ και ∆. Καλύτερα  θα ήταν να σκονιζόταν οι 

ταξιανθίες χωριστά µία προς µία για καλύτερη διανοµή και οικονοµία της γύρης, 

αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η επικονίαση επαναλαµβάνεται 2-3 φορές κατά 

τη διάρκεια της ανθήσεως των θηλυκών. Η γύρη είναι γόνιµη, όταν δεν έχει 

συσσωµατωθεί σε µικρούς κόκκους και δεν έχει γίνει σκούρο το φυσικό της χρώµα. 

Ικανότητα για γονιµοποίηση έχει η γύρη της αρσενικής ήµερης φιστικιάς 

(P.Vera), της αρσενικής τσικουδιάς ή Παλαιστίνιας (P. palaestina) και της τερεβιθιάς 

(P. Terebinthus), καθώς και µερικών άλλων συγγενών ειδών (εκτός από το σχίνο), 

αρκεί αυτές να συνανθούν µε τη θηλυκή φιστικιά. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουµε 

ότι η αρσενική τερεβιθιά αρχίζει να ανθίζει πολύ νωρίτερα από την ήµερη φιστικιά 

(20-25 ηµέρες) και ότι ακόµα και από σταυρογονιµοποίηση που µπορεί να γίνει από 

τη παρατεταµένη ανθοφορία της αρσενικής τερεβιθιάς προκύπτει υψηλό ποσοστό 

άδειων φιστικιών. Έτσι φαίνεται καθαρά ότι η ήµερη αρσενική φιστικιά είναι ο 

καλύτερος επικονιαστής, γιατί µεταξύ άλλων δίνει το υψηλότερο ποσοστό γεµάτων 

φιστικιών. Πάρα ταύτα µερικοί φιστικοπαραγωγοί, που δεν έχουν τα κατάλληλα 

αρσενικά, για να πετύχουν τη γονιµοποίηση των θηλυκών φιστικιών, κόβουν από 

ορεινές όψιµες περιοχές ανθισµένους κλάδους αρσενικών αυτοφυών αγριοφιστικιών, 

1-2 κλαδιά µε 5-6 ταξιανθίες το καθένα, τα οποία µεταφέρουν και τα τοποθετούν  

πάνω στη κόµη από τις ανθισµένες θηλυκές φιστικιές (κάτι παρόµοιο µε το 

αγριοοσύκιασµα), διαδοχικά ανάλογα µε την πορεία της ανθήσεως.  

Άλλη πρακτική µέθοδος είναι το κρέµασµα πάνω στη κόµη των θηλυκών 

δένδρων, ταξιανθιών αρσενικών δένδρων, µέσα σε σακουλάκια από τούλι. Οι 

ταξιανθίες αυτές θα πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο της ενάρξεως της 

απελευθερώσεως της γύρης τους που έχει ζωή 3ων έως 4ων ηµερών. Η περίπτωση 

επίσης να εµβολιασθούν πάνω στα θηλυκά φιστικόδενδρα αρσενικά κλωνάρια, δεν 

συνίσταται, γιατί είναι δύσκολο να ελεγθεί κατόπιν η ανάπτυξή τους σε σχέση µε τα 

θηλυκά κλωνάρια και ακόµα δυσκολότερο να κλαδευθούν αυτά κατάλληλα, γιατί 

µπερδεύονται µε τα θηλυκά.  
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Ύστερα από τα παραπάνω, η φύτευση των κατάλληλων αρσενικών σε µια 

κανονική διασπορά µέσα στο φιστικεώνα είναι η καλύτερη λύση. Έτσι οι τρεις 

οµάδες των αρσενικών φιστικοδένδρων, ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο θα 

εγκατασταθεί ο φιστικεώνας θα πρέπει να κυµαίνονται στις παρακάτω σχέσεις : 

• Για την περιοχή Αττικής και τα νησιά Α 25%, Β 25%, Γ 50% 

• Για την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα Α - , Β 25% και Γ 75% 

Όπως επίσης αποδείχτηκε πρόσφατα, τόσο στο περιβάλλον του Νοµού 

Φθιώτιδος όσο και της Θεσσαλίας (ακόµα δε περισσότερο της Μακεδονιάς), ή οµάδα 

αρσενικών Α είναι περιττή, γιατί ανθίζει µερικές ηµέρες νωρίτερα των θηλυκών, ή δε 

διάρκεια της ανθοφορίας της είναι πολύ µικρή. Ή οµάδα Β επίσης ελάχιστα αποκλίνει 

από την οµάδα Α τόσο σε έναρξη όσο και διάρκεια ανθήσεως. Οι δύο αυτές οµάδες 

αρσενικών φαίνεται να έχουν µικρές απαιτήσεις σε ψύχος το χειµώνα για τη διακοπή 

του ληθάργου, ενώ η  θυληκιά και η οµάδα Γ έχουν µεγαλύτερες. Έτσι σε περίοδο µε 

ήπιο χειµώνα έχουµε έντονα φαινόµενα πρωτοανδρίας στις οµάδες αρσενικών Α και 

Β και χρονικά ανώµαλη άνθιση στην οµάδα Γ και τη θυληκή καθώς και απρόθυµη 

και άτακτη βλάστηση, λόγω ακριβώς της µη κανονικής διακοπής του ληθάργου σε 

αυτές. Πάντως για να έχουµε κανονική διακοπή του ληθάργου των οφθαλµών της 

φιστικιάς υπολογίζουν ότι χρειάζεται να µεσολαβήσουν χαµηλές θερµοκρασιές (κάτω 

από 7 ως 8ο C) για µια διάρκεια ενός µηνός τουλάχιστον, κατά προτίµηση δε στη 

περίοδο µεταξύ του τέλους του ∆εκεµβρίου και τις αρχές Φεβρουαρίου. Έτσι, στα 

παραπάνω περιβάλλοντα, η οµάδα Α περισσοτερο και η οµάδα Β λιγότερο δεν 

βοηθούν στη φυσική γονιµοποίηση γι’αυτό µόνο για µια τεχνητή γονιµοποίηση θα 

ήταν χρήσιµες. Αντίθετα η οµάδα Γ για την περιοχή από Κεντρική Ελλάδα και πάνω, 

έχει παρατηρηθεί  ότι καλύπτει κατά πολύ ικανοποιητικό τρόπο την ανθοφορία της 

θηλυκής από την έναρξη της µέχρι και το τέλος της (έναρξη ανθοφορίας της 

τελευταίας για Κ.Ελλάδα µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου και για µια 

διάρκεια 5 ως 6 ηµερών), γι’αυτό και µόνο αυτή αρκεί για τη γονιµοποίηση θηλυκών 

στο φιστικεώνα. Μερικοί φιστικοκαλλιεργητές που έχουν σε βορειότερες περιοχές 

της χώρας αρσενικές των οµάδων Α και Β που πρωιµανθούν συγκριτικά µε τις 

θηλυκές, κλαδεύουν αυτές αυστηρά, για να πετύχουν οψιµότερη άνθιση και κατά το 

δυνατόν µεγαλύτερη σύµπτωση στην άνθηση µε τα θηλυκά φιστικόδενδρα. Επίσης 

αναφέρεται ότι µερικοί παραγωγοί, όταν τα δένδρα τους βρίσκονται σε πλήρη άνθηση 

και ιδιαίτερα όταν επικρατεί νηνεµία, βάζουν το πρωί ή το απόγευµα τις 
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αεροτουρµπίνες (νεφελοψεκαστήρες) κάτω από τα αρσενικά δένδρα και εκτοξευούν 

προς τα επάνω τον αέρα για την καλύτερη διασπόρα της γύρεως µέσα στο 

φιστικεώνα, διευκολύνοντας έτσι την φυσική γονιµοποίηση. 
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13.Καρπόδεση – Καρπόπτωση – Παρθενοκαρπία. 

 

 

Εικ.17 Καρπόδεση. 

Μετά τη γονιµοποίηση των ανθέων ακολουθεί το κιτρίνισµα των στιγµάτων και 

η διόγκωση των ωοθηκών που αρχίζουν να κοκκινίζουν και να ξεχωρίζουν τα µικρά 

καρπίδια που έχουν το µέγεθος του σισάµιου ή των κόκκων σίτου π.χ εικ. 17. Κοντά 

σ’αυτό το στάδιο, ένας αριθµός των ανθιδίων, πριν ακόµα αυτά µετασχηµατισθούν σε 

καρπίδια, αρχίζει να αποβάλλεται από τις ταξιανθίες.Τ’ανθίδια που βρίσκονται στις 

κορυφές των ταξιανθιών και των υποδιαιρέσεων αυτών φαίνεται να δένουν καλύτερα 

από εκείνα που βρίσκονται χαµηλότερα. Οι ανθοταξίες συνεχίζουν να αραιώνουν 

µέχρι τα µέσα Μαΐου, οπότε τα φιστίκια έχουν πλέον αναπτυχθεί σε µέγεθος. Η 

κατάσταση στην οποία αφήνει το δένδρο η προηγούµενη σοδειά συµβάλλει στην 

καλή ή στην κακή διατροφή των ανθέων και στην εξέλιξη τους. Η αραίωση αυτή των 

σταφυλών των καρπών, αν δεν οφείλεται σε κάποια προσβολή από παθογόνο 

(µύκητες ή έντοµα) ή σε παγετούς (πράγµα σπάνιο,γιατί είναι όψιµη η άνθιση της 

φιστικιάς), είναι φυσιολογική όπως  και στους βοτρείς των σταφυλών και ανεξάρτητη 

από την καλή ή κακή γονιµοποίηση. Άλλωστε στη φιστικιά (όπως συµβαίνει και σε 

µερικά άλλα καρποφόρα δένδρα, όπως π.χ. στη δίφορη συκιά) παρουσιάζεται πολύ 

έντονα το φαινόµενο της παρθενοκαρπίας, της αναπτύξεως δηλαδή των φιστικιών 

χωρίς γονιµοποίηση (ή µε γονιµοποίηση και κατόπιν πύρωση του έµβρύου) µέχρι το 

οριστικό τους µέγεθος, µε συνέπεια τα φιστίκια που θα συγκοµισθούν αργότερα να 
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είναι χωρίς ψίχα (κούφια φιστίκια). Τα φιστίκια αυτά δεν έχουν καµιά αξία εκτός αν 

πουληθούν νωρίς χλωρά, πριν σκληρυνθεί το ενδοκάρπιο τους, για γλυκό κουταλιού.  

13.1 Ανάπτυξη του καρπού. 

Όπως φαίνεται σε όλη τη περίοδο της έντονης αναπτύξεως των καρπών και για 

ένα τουλάχιστον µήνα ακόµα, τα φιστίκια είναι τελείως αδειανά, δηλαδή δεν έχουν 

τίποτε άλλο µέσα τους, εκτός από τον οµφάλικο ιµάντα που στο άκρο του έχει τη 

σπερµατική βλάστηση. Η σπερµατική βλάστηση αρχίζει ν’αναπτύσεται σιγά σιγά από 

τα τέλη Απριλίου και συνεχίζεται έτσι µέχρι τα µέσα του Ιουνίου. Τότε το 

περισπέρµιο παίρνει ωραίο κόκκινο χρώµα.   

13.2 Άνοιγµα των φιστικών. 

α) Το άνοιγµα, ή αλλιώς το σκάσιµο της ραφής του ενδοκαρπίου των 

φιστικιών, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της καλής ποιότητας αυτών 

(φιστίκια γελαστά). Το άνοιγµα αυτών των φιστικιών είναι αθροιστικό αποτέλεσµα 

ορισµένων παραγόντων όπως : α) Της καλής διατροφής και αυξήσεως του πυρήνα 

τους (της ψίχας).Η καλή διατροφή της ψίχας, είναι επίσης αποτέλεσµα της 

διατηρήσεως του φιστικεώνα σε καλή κατάσταση τόσο από άποψη υγείας όσο και 

παροχής των ενδεδειγµένων καλλιεργητικών φροντίδων, όπως της καλλιέργειας του 

εδάφους, της λιπάνσεως, των αρδεύσεων κλπ. 

β) Της συνεχίσεως των αρδεύσεων µέχρι λίγες µέρες πριν από τη 

συγκοµιδή. Έτσι υπολογίζουν ότι η τελευταία άρδευση θα πρέπει να γίνει 

τουλάχιστον  10 ηµέρες πριν από την συγκοµιδή. Η άρδευση αυτή µπορεί να έχει 

αποφασιστική επίδραση, τόσο στην αύξηση του µεγέθους της ψίχας όσο και στο 

ποσοστό των ανοιγµένων φιστικιών κατά τη συγκοµιδή. Επίσης µερικοί παραγωγοί  

υποστηρίζουν ότι η προσθήκη νιτρικής αµµωνίας σε ποσότητα 1 ως 2 κιλά κατά 

δενδρο πριν από το τελευταίο αυτό πότισµα (15 ως 45 ηµέρες πριν από τη συγκοµιδή 

µε σύγχρονη άρδευση ), αυξάνει το ποσοστό των ανοιχτών φιστικιών. 

γ) Της ηλικίας και καταστάσεων των δενδρών καθώς και των συνθηκών 

υγρασίας του φιστικεώνα. Έτσι νεαρά δένδρα σε υγρές και δροσερές περιοχές και 

σε περιπτώσεις πυκνού δεσίµατος καρπών, µε αιφνίδια έλλειψη υγρασίας κατά την 

ωρίµανση, παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό κλειστών φιστικιών, ενώ αντίθετα 
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ανεπτυγµένα φιστικόδενδρα σε ξηρικές περιοχές σε µια καλή εσοδεία ύστερα από 

άσοδη χρονιά παρουσιάζουν µικρό ποσοστό κλειστών φιστικών. 

δ) Της καλλιεργούµενης ποικιλίας. Υπαρχουν ποικιλίες που τα φιστίκια τους 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες έχουν χαµηλότερο ή υψηλότερο ποσοστό ανοιγµένων 

φιστικιών (π.χ. το νυχάτο έχει µικρότερο ποσοστό ανοιγµένων φιστικιών από το 

κοιλαράτο). 

ε) Της προελεύσεως της γύρεως. Η γύρη της αρσενικής ήµερης φιστικιάς 

συντελεί στην παραγωγή φιστικιών µε µεγαλύτερο ποσοστό ανοιχτών καρπών, σε 

σύγκριση µε τη γύρη της αρσενικής άγριας φιστικιάς (τσικουδιά κλπ). 

 ζ) Του υψοµέτρου. Στα µεγάλα υψόµετρα τα φιστίκια έχουν µεγαλύτερο 

ποσοστό κλειστών καρπών. 

η) Των κλιµατικών και εδαφολογικών συνθηκών. Οι ευνοϊκές κλιµατικές 

συνθήκες και τα δροσερά και γόνιµα εδάφη είναι παράγοντες που συντελούν στην 

παραγωγή φιστικιών µε υψηλό ποσοστό ανοιχτών καρπών. Αντίθετα σε ξηρικούς και 

µε ρηχό έδαφος φιστικεώνες έχουµε µεγάλο ποσοστό όχι µόνο κλειστών αλλά και 

µικρού βάρους καρπών. Επίσης το άνοιγµα των φιστικών φαίνεται να ευνοείται 

σηµαντικά τόσο από τις υψηλές θερµοκρασίες που σηµειώνονται κατά τις ηµέρες του 

καλοκαιριού όσο και από τα µεγάλα θερµικά αθροίσµατα αυτής της περιόδου. Έτσι 

στις περιοχές της Κεντρικής Καλιφόρνιας και του Ιράν, στις οποίες η καλλιέργεια της 

φιστικιάς είναι ιδιαίτερα πετυχηµένη, οι θερµοκρασίες φθάνουν συχνά στους 42ο  C. 

Οι θερµοκρασίες αυτές σηµειώνονται και στην Κεντρική Θεσσαλία (περιοχή 

Λαρίσης), όπου οι πρώτες φυτείες φιστικιάς είχαν µια τέτοια επιτυχία τόσο σε 

παραγωγή όσο και σε ποιότητα καρπού (ανοιχτά φιστίκια) που σύµφωνα µε τις 

παλαιότερες αντιλήψεις για την καλλιέργεια της φιστικιάς, ποτέ δεν αναµενόταν. 

θ)∆ιαφόρων άλλων παραγόντων. Έτσι οι υπερβολικές αρδεύσεις µπορούν να 

µειώσουν το ποσοστό ανοίγµατος των φιστικιών και να προκαλέσουν σηψιρριζίες 

στα δένδρα. Επίσης οι προσβολές του φυλλώµατος από τη σεπτόρια ή των καρπών 

από φόµοψη (ή αλλιώς κουµαροσπόριο) έχουν δυσµενή επίδραση στο γέµισµα των 

φιστικιών µε ψίχα και κατά συνέπεια στο άνοιγµα των φιστικιών. Πάντως επειδή 

τανοιχτά φιστίκια έιναι βασικός χαρακτήρας της ποιότητας αυτών  γι’αυτό και το όλο 

θέµα αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο.        
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Εικ.18.Ανοιγµένα φιστίκια. 
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14. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ 

ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ∆Α 

 

14.1 Μυκητολογικές ασθένειες της φιστικιάς στην Ελλάδα 

 

ο µέρος αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στις µυκητολογικές ασθένειες της 

φιστικιάς γιατί από τους βιοτικούς παράγοντες που προκαλούν ασθένειες 

στα φυτά µόνο µύκητες έχουν καταγραφεί επί φιστικιάς στην Ελλάδα, µε 

µια εξαίρεση το βακτήριο Agrobacterium tumefasciens. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί 

ότι και στη διεθνή βιβλιογραφία δεν έχουν περιγραφεί µέχρι σήµερα στη φιστικιά 

προκαρυωτικές ασθένειες, ιώσεις και ασθένειες παρόµοιες µε ιώσεις. Μερικές 

µυκητολογικές ασθένειες της φιστικιάς είναι η Συηψιρριζία, η η Φυτοφθορά ή 

Κοµµίωση, η Βερτισιλλίωση, η Ευτυπίωση, η Σήψη ξύλου, οι Κηλιδώσεις φύλλων 

από είδη του γένους Septoria, η Σκωρίαση, το Καµαροσπόριο, η Στιγµατοµύκωση και 

Aspergillus spp και αφαλατοξίνες. Παρακάτω αναφέρω τις πιο σπουδαίες 

µυκητολογικές ασθένειες πιο περιληπτικά. 

14.2 Φυτόφθορα ή Κοµµίωση 

Η προσβολή της φιστικιάς από έναν µύκητα του γένους Phytophthora 

περιγράφτηκε για πρώτη φορά διεθνώς σαν ασθένεια το 1952 στην Ελλάδα από τον 

Κουγέα (Kouyeas 1952). Έκτοτε έχει αναφερθεί στο Ιράν (Ershad 1971, Banihashemi 

1995) και αργότερα στις ΗΠΑ (Macdonald & συνεργ. 1992) Στις ΗΠΑ η ασθένεια 

δεν απαντάται συχνά (Teviotdale 1995). Αντιθέτως στην Ελλάδα θεωρείται από τα 

σοβαρότερα φυτοπαθολογικά προβλήµατα της φιστικιάς διότι τα προσβεβληµένα 

δένδρασυνήθως ξηραίνονται (Κουγέα 1973). 

Τ 
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Εικ.18 Προσβεβληµένο δενδρο φιστικιάς από κοµίωση. 

Συµπτώµατα 

Τα προσβεβληµένα δένδρα παρουσιάζουν χλώρωση των φύλλων, περιορισµένη 

βλάστηση και συχνά µέχρι την τελική ξήρανση, έντονη καρποφορία. Τα συµπτώµατα 

αυτά στην αρχή µπορεί να παρουσιάζονται σε µερικούς µόνον κλάδους, αργότερα 

όµως επεκτείνονται σε ολόκληρη την κόµη. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της 

ασθένειας είναι η άφθονη έκκριση κόµµεος χαµηλά στον κορµό  πάνω από το σηµείο 

εµβολιασµού π.χ εικ.18. Από το σύµπτωµα αυτό έχει πάρει η ασθένεια την κοινή 

ονοµασία κοµµίωση .Το κόµµι ποτίζει τον φλοιό και αν είναι άφθονο µπορεί να 

απλωθεί και στο χώµα γύρω από τη βάση του δένδρου. Στο αλλοιωµένο µέρος του 

κορµού το κάµβιο είναι µαύρο, και ποτισµένο µε κόµµι. Ο µεταχρωµατισµός αυτός 

παρατηρείται και στην επιφάνεια του ξύλου χωρίς όµως να επεκτείνεται στο 

εσωτερικό του. Η αλλοίωση του καµβίου σταµατάει στο σηµείο του εµβολιασµού και 

δεν προχωρεί στο υποκείµενο. Όταν η προσβολή περιβάλλει ολόκληρη την 

περιφέρεια του κορµού το δένδρο ξηραίνεται απότοµα µέσα σε µία ή δύο µέρες και 

το φύλλωµα παραµένει ξηραµένο πάνω σε αυτό (αποπληξία). Συχνά µετά τη ξήρανση 

του δένδρου παρατηρείται αναβλάστηση του υποκειµένου. 

Η ασθένεια διακρίνεται από τη σηψιρριζία γιατί η ρίζα παραµένει υγιής, χωρίς 

εµφάνιση σήψης και µυκηλιακών πλακών. Η διάγνωση πάντως επιβεβαιώνεται µόνον 

µε την αποµόνωση του παθογόνου στο εργαστήριο. 
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Αίτιο 

∆ιάφορα είδη Phytophthora προσβάλλουν τη φιστικιά. Στην Ελλάδα έχουν 

προσδιοριστεί τα είδη Phytophthora nicotianae Breda de Haan, syn. P. parasitica 

Dastur και P. citrophthora (Smith & Smith) Leonian. Σε ένα δείγµα µόνο από την 

Κορινθία αποµονώθηκε το είδος P. Citricola Sawada και σε ένα δείγµα από την 

Ιεράπετρα αποµονώθηκε ένα είδος Phytophthora θερµόφιλο το οποίο όµως 

προσδιορίστηκε  (Κουγέα 1973) και έκτοτε η αποµόνωση του έχει χαθεί. Στο Ιράν το 

πλέον κοινό είδος είναι το P. Citrophthora, έχουν βρεθεί όµως και τα είδη P. 

Drechsleri Tucker, P. cryptogea Pethybridge & Lafferty, P nicotianae και P. 

megasperma Drechsler (Banihashemi 1995). Στις ΗΠΑ  έχουν αποµονωθεί τα είδη P. 

nicotianae (Ervin & Ribeiro 1996), P. Capsici Leonian και P. Cryptogea (MacDonald 

& συνεργ. 1992).  

Κύκλος ασθένειας – Επιδηµιολογία 

Τα είδη P. citrophthora και P.citricola έχουν ευρύ φάσµα ξενιστών. Σε 

πειράµατα που έγιναν σε νεαρά δενδρύλλια για να αξιολογηθεί η ευπάθεια των ειδών 

Pistacia vera ( φιστικιά ) και P. Terebinthus ( τσικουδιά ) στους µύκητες που 

προκαλούν την κοµµίωση στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι στο είδος P. vera είναι 

ευπαθές και στα τέσσερα είδη, ενώ το P. Terebinthus είναι ανθεκτικό στους P. 

nicotianae και P. citrophthora και ευπαθές στους P. Citricola και Phytophthora sp. 

από την Ιεράπετρα ( Κουγέα 1973 ). Παρ’ όλο ότι τα δύο αυτά στελέχη 

αποµονώθηκαν µόνον µία φορά το καθένα, το γεγονός ότι µπορούν να προσβάλλουν 

το P. terebinthus έχει µεγάλη σηµασία από φυτοπαθολογικής πλευράς, γιατί η 

αντιµετώπιση της ασθένειας βασίζεται κυρίως στην χρησιµοποίηση του ανθεκτικού 

αυτού είδους ως υποκειµένου. Πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι στον αγρό, στα 

δένδρα από τα οποία αποµονώθηκε ο P. citricola, η προσβολή είχε περιοριστεί στον 

κορµό, πάνω από το σηµείο εµβολιασµού ( Κουγέα κ Χιτζανίδου 1968 ). Αυτό οδηγεί 

στην σκέψη ότι πιθανώς ο P. citricola µπορεί να προσβάλλει το P. terebinthus µόνον 

όταν τα δένδρα βρίσκονται σε νεαρή ηλικία. 

Οι µύκητες του γένους Phytophthora είναι εδαφογενή παθογόνα και ζουν στα 

πρώτα εκατοστά του εδάφους. ∆ιατηρούνται στο έδαφος µε τη µορφή ωοσπορίων ή 

χλαµυδοσπορίων και µε την µορφή µυκηλίου µέσα στους ιστούς ξενιστών. Οι 

µολύνσεις προέρχονται από ζωοσπόρια ή βλαστάνοντα µε υφή σποριάγγεια. 
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Μολύνσεις µπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχει πληγή, η ύπαρξη όµως πληγής 

διευκολύνει τη µόλυνση. Τα διάφορα είδη µπορεί να είναι ενδηµικά σ’ ένα 

δενδροκοµείο, µπορούν όµως να µεταφερθούν µε µολυσµένο χώµα, τρεχούµενο νερό 

και µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Τα ζωοσπόρια αν και έχουν δική τους 

κίνηση δεν µπορούν µε αυτή να µεταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις. Συνήθως 

µεταφέρονται παθητικά µε το νερό του ποτίσµατος ή µε πιτσιλίσµατα εδάφους που 

προκαλεί η βροχή. Οι µύκητες αυτοί έχουν ανάγκη από νερό για τον σχηµατισµό και 

την βλάστηση των σπορίων, τη µεταφορά των µολυσµάτων και τη διαδικασία της 

µόλυνσης. Για το λόγο αυτό οι ασθένειες παρουσιάζονται σε υγρά εδάφη, σε χρονιές 

πολλών βροχοπτώσεων και σε αρδευόµενα δενδροκοµεία. Η θερµοκρασία παίζει 

επίσης σηµαντικό ρόλο για την µόλυνση και την εξέλιξη της ασθένειας. Τα είδη που 

προσβάλλουν τη φιστικιά, µολύνουν τα δένδρα το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ο P. 

nicotianae παρ’ όλο ότι είναι θερµόφιλος µύκητας δεν µολύνει τα δένδρα το 

καλοκαίρι πιθανώς για την εποχή αυτή τα δένδρα αναπτύσσουν µηχανισµούς άµυνας 

( Kouyeas 1952 ). 

 

Καταπολέµηση 

1. Εµβολιασµός της φιστικιάς πάνω στην ανθεκτική τσικουδιά. Αυτό είναι το πιο 

αποτελεσµατικό µέτρο αντιµετώπισης της ασθένειας. Ο εµβολιασµός πρέπει να γίνει 

σε ύψος 50-70 cm από το έδαφος ώστε να µην φτάνουν το νερό του ποτίσµατος και 

σταγόνες νερού από το έδαφος στο εµβόλιο. 

2. Μεγάλη σηµασία έχει να µην βρέχεται ο κορµός του δένδρου και να µην 

βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό αν το πότισµα γίνεται µε 

κατάκλιση ή µε λεκάνες θα πρέπει να δηµιουργείται ένα ανάχωµα σε απόσταση 50cm 

από το λαιµό των δένδρων το οποίο να εµποδίζει το νερό του ποτίσµατος να φτάνει 

στο κορµό. Αν το πότισµα γίνεται στάγδην ή µε µικρούς εκτοξευτήρες θα πρέπει να 

ληφθεί µέριµνα να µην βρέχεται ο κορµός. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η 

συσσώρευση χώµατος στην βάση του κορµού. Τέλος επιθυµητή είναι η καλή 

αποστράγγιση του δενδροκοµείου. 

3.  Αν το σηµείο του εµβολιασµού είναι χαµηλά ( συχνά συµβαίνει να είναι κάτω 

από την επιφάνεια του εδάφους ) για προστασία από τις µολύνσεις συνιστάται η 

επάλειψη του κορµού σε ύψος µέχρι ένα µέτρο από το έδαφος και λίγο κάτω από την 
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επιφάνεια του εδάφους µε βορδιγάλειο πάστα, το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη. Η 

βορδιγάλειος πάστα παρασκευάζεται µε 450 γραµµάρια θεϊκό χαλκό + 900 

γραµµάρια ασβέστη + 6.800 ml νερό, δηλαδή αναλογία 6-13-100. Αν η εφαρµογή της 

βορδιγαλείου πάστας είναι δύσκολη, µπορεί να εφαρµοστεί 

ψεκασµός, µε ένα άλλο χαλκούχο µυκητοκτόνο στην ισχυρότερη δόση που 

συνιστάται από τον παρασκευαστή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία 

πληγών οι οποίες ευνοούν τις µολύνσεις. 

Όλα τα παραπάνω  µέτρα θα πρέπει να εφαρµόζονται σχολαστικά στα 

δενδροκοµεία φιστικιάς ασχέτως από την εµφάνιση ή µη της ασθένειας. Εφ’ όσον 

παρατηρηθεί κοµµίωση θα πρέπει να γίνουν επί πλέον τα εξής: 

 1. Εκρίζωση των ξηρών δένδρων και αποµάκρυνση από τον αγρό . Απολύµανση  

στη συνέχεια του χώµατος στη θέση αυτή πτοτού φυτευτεί άλλο δένδρο. Η 

απολύµανση µπορεί να γίνει ή µε βρωµιούχο µεθύλιο (έχει καταργηθεί η χρήση του ), 

το οποίο όµως σύντοµα θα απαγορευθεί, ή µε metham sodium ( Vapam ) στην 

αναλογία που δίνεται για το καθένα από τον παρασκευαστή οίκο. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται κατά την απολύµανση ώστε να µην βλαφτούν τα γειτονικά δένδρα. 

2. Τα δένδρα που είναι ύποπτα πρέπει να ξελακώνονται και να εξετάζονται στην 

περιοχή του λαιµού για την ύπαρξη προσβολής ( µεταχρωµατισµό του φλοιού 

µέχρι το κάµβιο ). Σε περίπτωση που µέρος πάνω από το λαιµό παρουσιάζει 

προσβολή µπορεί να εφαρµοστεί η εξής θεραπεία : αφαίρεση του µεταχρωµατισµένου 

φλοιού και του καµβίου στην περιοχή του λαιµού ή και πιο ψηλά στον κορµό, µαζί µε 

ζώνη 2 εκατοστών από τους γύρω υγιείς ιστούς. Στην συνέχεια απολύµανση των 

πληγών µε βορδιγάλειο πάστα. Αφού στεγνώσει το φάρµακο πρέπει να γίνει 

επάλειψη µε ένα προστατευτικό πληγών. 
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14.3 Κηλιδώσεις φύλλων από είδη του γένους Septoria 

 

Εικ.19 Κηλιδώσεις φύλλων. 

Τρεις µύκητες του γένους Septoria προσβάλλουν την φιστικιά, οι S. Pistaciae 

Desm., S. Pistacina Allescher και S. pistaciarum Caracciolo. Οι µύκητες αυτοί έχουν 

παρατηρηθεί στις µεσογειακές χώρες, στην Μέση Ανατολή και στην Καύκασο ( 

Chitzanidis 1956 ). Οι S. pistaciarum και S. pistaciae έχουν εµφανιστεί και στις ΗΠΑ 

( Maas k συνεργ. 1971, Young k Michailides 1989, Michailides 1991 ). Στην Ελλάδα 

τα είδη S. pistacina και S. pistaciarum απαντώνται συχνά ενώ ο S. pistaciae έχει 

αναφερθεί µόνον µία φορά από τον Apostolides ( 1952 ) πάνω σε P. lentiscus. Στη 

Σικελία αντιθέτως ο S. pistaciae είναι το σηµαντικότερο παθογόνο από τα τρία ( 

Granata k συνεργ. 1996 ). Στις ΗΠΑ ο S. pistaciarum έχει βρεθεί και πάνω στα είδη 

Pistacia terebinthus, P. atlantica και P. chinensis. Τα είδη όµως είναι λιγότερο  

ευπαθή από το P. vera ( Maas k συνεργ. 1971, Young k Michailides 1989 ). 

Και τα τρία παθογόνα προσβάλλουν τα φύλλα. Σε ισχυρές επιδηµίες ο S. 

Pictacina προσβάλλει και τους καρπούς π.χ εικ.20. Στις Ηπα ο Michailides ( 1991 ) 

έχει παρατηρήσει προσβολή καρπών από τον S. pistaciae. Και τα τρία παθογόνα 

µπορούν να προκαλέσουν πρόωρη φυλλόπτωση µε αποτέλεσµα την εξασθένηση των 

δένδρων. Ο Sarejanni (1935) αναφέρει ότι στην Αίγινα δένδρα που είχαν προσβληθεί 

από τον S. Pistacina είχαν χάσει όλο τους το φύλλωµα και έφεραν µόνο καρπούς. Τα 

δένδρα είχαν εξασθενήσει και το φθινόπωρο προσβλήθηκαν από το κολεόπτερο 

Acrantus vestitus ( Muls k Rey ). 
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Παρ’ όλο ότι ο S. pistaciae δεν έχει απαντηθεί σε φιστικιά στην Ελλάδα, 

δίνουµε εδώ στοιχεία των συµπτωµάτων που προκαλεί και της µορφολογίας του ώστε 

εάν εµφανιστεί να διευκολυνθεί ο προσδιορισµός του. 

Συµπτώµατα 

S. pistaciae. Ο µύκητας προκαλεί επί των δύο επιφανειών του φύλλου πολυάριθµες, 

υποστρόγγυλες, καστανές κηλίδες διαµέτρου 0,5-1,5 mm, που φέρουν µικρά µαύρα 

στίγµατα, τα οποία είναι οι καρποφορίες του µύκητα ( Chitzanidis 1956 ). Στις ΗΠΑ 

ο Michailides ( 1991 ) παρατήρησε προσβολή µόνο στους καρπούς πάνω στους 

οποίους ο µύκητας σχηµατίζει καστανές κηλίδες διαµέτρου 1-4 mm, που 

περιβάλλονται από µία κόκκινη άλω. 

S. pistacina. Τα συµπτώµατα που προκαλεί αυτός ο µύκητας είναι πολύ 

χαρακτηριστικά. Στην αρχή της προσβολής δεν σχηµατίζονται τυπικές κηλίδες. Στις 

δύο επιφάνειες του φύλλου σε θέσεις περίπου στρόγγυλες διαµέτρου 5 mm, που 

περιορίζονται συνήθως από δύο δευτερεύοντα νεύρα, εµφανίζονται µικρά µαύρα 

στίγµατα, τα οποία αποτελούνται από τις καρποφορίες του µύκητα και νεκρωµένα 

κύτταρα του ξενιστή που τις περιβάλλουν. Οι θέσεις αυτές µεγαλώνουν και 

καταλαµβάνουν µεγάλη επιφάνεια του φυλλαρίου ή και ολόκληρο το φυλλάριο. Η 

τελευταία περίπτωση απαντάται κυρίως στα άρρενα δένδρα. Αργότερα το 

προσβεβληµένο τµήµα του φύλλου γίνεται χλωρωτικό και στην συνέχεια ξηραίνεται. 

Μελανά στίγµατα παρατηρούνται και στους µίσχους. Τα ίδια στίγµατα εµφανίζονται 

και στους προσβεβληµένους καρπούς, περιορίζονται δε συνήθως στη βάση του 

καρπού κοντά στον ποδίσκο. 

S. pistaciarum. Ο µύκητας σχηµατίζει και στις δύο επιφάνειες του φύλλου 

νεκρωτικές κηλίδες καστανού σκούρου χρώµατος, διαµέτρου 1 mm. Οι κηλίδες 

µεγαλώνουν, φθάνουν σε διάµετρο 2,5 mm και γίνονται γωνιώδης καθώς 

περιορίζονται από τις λεπτές νεκρώσεις των φύλλων. Στο κέντρο των κηλίδων 

εµφανίζονται στην αρχή ένα και αργότερα περισσότερα µαύρα στίγµατα, τα οποία 

είναι οι καρποφορίες του µύκητα. Οι κηλίδες µπορούν στην συνέχεια να ενωθούν 

µεταξύ τους και τελικά σχηµατίζονται µεγάλα νεκρωτικά τµήµατα στην επιφάνεια 

των φύλλων. 
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Κύκλος ασθενειών – Επιδηµιολογία 

Οι µύκητες S. pistacina και S. pistaciarum έχουν όµοιο βιολογικό κύκλο ( 

Chitzanidis 1956 ). ∆ιαχειµάζουν µέσα στα φύλλα που έχουν πέσει στο έδαφος. Τα 

αρχεγόνια των ψευδοθηκίων σχηµατίζονται στις αρχές Φεβρουαρίου, ( Chitzanidis 

1956, Ζάχος & Τζαβέλλα Κλωνάρη 1971 ). Οι ασκοί εµφανίζονται τέλη Φεβρουαρίου 

– αρχές Μαρτίου. Τα περισσότερα ασποσπόρια είναι ώριµα για εκτόξευση από αρχές 

Απριλίου και συνεχίζουν να εκτοξεύονται όλο τον Μάιο. Η βέλτιστη θερµοκρασία 

για την ανάπτυξη των ψευδοθηκίων και των ασκών του S. pistaciarum είναι 10οC 

(Τζαβέλλα-Κλωνάρη & Ζάχος 1976). Η βέλτιστη θερµοκρασία για την ανάπτυξη του 

µυκηλίου του και τη βλάστιση των ασκοσπορίων και πυκνιδιοσπορίων κυµαίνεται 

µεταξύ 20οC και 25οC (Τζαβέλλα- Κλωνάρη 1979). Τα ασκοσπόρια ελευθερώνονται 

κατά τη διάρκεια βροχής ή µετά τη βροχή. Οι πρωταρχικές µολύνσεις προέρχονται 

από τα ασκοσπόρια. Εντούτοις στα πεσµένα φύλλα στο έδαφος έχουν βρεθεί βιώσιµα 

πυκνιδιοσπόρια του S. pistaciarum καθ’όλη τη διάρκεια του χειµώνα και µέχρι τον 

Ιούλιο (Τζαβέλλα- Κλωνάρη 1979). Είναι πιθανό και αυτά να συµβάλλουν στις 

πρωταρχικές µολύνσεις. Ο χρόνος επωάσεως του S. pistacina κατά Μάιο, Ιούνιο και 

Ιούλιο είναι 30 µέρες ενώ του S. pistaciarum κατά την ίδια εποχή είναι περίπου 10 

µέρες (Chitzanidis 1956). Οι δευτερογενείς µολύνσεις προέρχονται από 

πυκνιδιοσπόρια τα οποία ελευθερώνονται και διασπείρονται µε τη βροχή. Η µόλυνση 

γίνεται από τα στοµάτια (Τζαβέλλα- Κλωνάρη 1989). ∆ευτερογενείς µολύνσεις από 

πυκνιδιοσπόρια µπορούν να συνεχιστούν µέχρι την πτώση των φύλλων εφ’όσον 

υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες. (Τζαβέλλα- Κλωνάρη 1979). Ο σχηµατισµός των 

σπερµογονίων αρχίζει από τα µέσα Σεπτεµβρίου σε φύλλα που βρίσκονται απάνω στο 

δένδρο και συνεχίζει αφού έχουν πέσει τα φύλλα στο έδαφος, µέχρι τον ∆εκέµβριο 

(Chitzanidis 1956). Κατά τον Sarejianni (1935b) υπάρχουν δύο περίοδοι µολύνσεως 

για τον S. pistacina στην Αττική : µία πρώτη την Ανοιξη και µία δεύτερη το 

Φθινόπωρο. Η προσβολή της άνοιξης προκαλεί σοβαρότερες ζηµιές. Κατά την 

Τζαβέλλα-Κλωνάρη (1979) στην Κεντρική Μακεδονία παρατηρούνται µετά την 

συγκοµιδή έντονες προσβολές του S. pistaciarum εφ’όσον βρέξει. Οι όψιµες αυτές 

προσβολές δεν προκαλούν εξασθένιση των δένδρων παράγουν όµως πλούσιο 

µόλυσµα για το επόµενο έτος. Στην Αριζόνα των ΗΠΑ όπου επικρατούν βροχές κατά 

τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο η προσβολή είναι έντονη κατά την περίοδο αυτή 

(Matheron & Call 1997). 
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14.4 Σκωρίαση από ειδή του γένους Pileolaria terebinthi 

Η σκωρίαση της φιστικιάς εικ.20 έχει αναφερθεί στις χώρες της Μεσογείου και 

της Μέσης Ανατολής ( Assawah 1969, Corazza & Avanzato 1985 ), στην Ινδία ( 

Bhardwaj 1995 ) και στην Κίνα ( Cummins & Ling 1950 ). Ο µύκητας απαντάται 

συχνά στα είδη Pistacia vera και P. terebinthus. Έχει βρεθεί επίσης στα P. chinensis, 

P. weinmannifolia ( Cummins & Ling 1950 ), στα P. saporte και P. mytica ( Cuyot 

1958 ), στο P. palaestina ( Cuyot 1967 ) και στο µαστιχόδενδρο ( P. lentiscus ), στο 

οποίο έχει αναφερθεί από τους Sydow & Sydow το 1910. Στην Ελλάδα ο µύκητας 

έχει καταγραφεί επί P. vera ήδη το 1936 από τον Σαρεγιάννη ( Sarejanni 1936 ) και 

έχει περιγραφεί επί P. terebinthus από τους Pantidou & Henderson ( 1969 ). Έχει 

επίσης αναφερθεί επί P. lentiscus  από τον Bornmuller ( Παντίδου 1973 ). Η 

πληρέστερη µελέτη της ασθένειας έχει γίνει από τον Γρηγορίου ( 1992 ). Το 

παθογόνο προσβάλλει κυρίως τα φύλλα . Ο Γρηγορίου ( 1992 ) αναφέρει ότι τον 

Αύγουστο του 1991 είχαν προσβληθεί τα 95 % των φύλλων και τον επόµενο µήνα 

λόγω της φυλλόπτωσης που ακολούθησε, τα δένδρα είχαν απογυµνωθεί πρόωρα. 

Φυλλόπτωση επεσήµανε και ο Assawah ( 1969 ) στην Αίγυπτο, η οποία είχε 

προκαλέσει έµµεσα ζηµιά στην καρποφορία. Ο µύκητας προσβάλλει και τους 

καρπούς της φιστικιάς ( El Hariri 1969, Γρηγορίου 1992 ). Είναι ίσως αξιοσηµείωτο 

ότι στην Ελλάδα προσβολή καρπών παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1981 στην 

περιοχή Θηβών ( Αρχείο δειγµάτων του Εργαστηρίου Μυκητολογίας, Μ.Φ.Ι.). Η 

προσβολή αυτή ανησυχεί ιδιαίτερα τους παραγωγούς γιατί οι καρποί εµφανίζουν 

έντονες παραµορφώσεις και συχνά καλύπτονται από καστανές µάζες σπορίων ( 

ακιδιοσπόρια ). 

 

Εικ.20 Σκωρίαση φιστικιάς  (Pileolaria terebinthi) 
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Συµπτώµατα και σηµεία 

Νωρίς την άνοιξη παρατηρούνται στα άνθη στις ράχεις των ανθοταξιών, στους 

µικρούς καρπούς, στους τρυφερούς βλαστούς και κυρίως στα φύλλα, κηλίδες 

στρόγγυλες ή ακανόνιστου σχήµατος και ερυθροκαστανού χρώµατος. Πάνω στις 

κηλίδες εµφανίζονται τα σπερµογόνα του µύκητα. Μια εβδοµάδα αργότερα 

εµφανίζονται πάνω στα προσβεβληµένα όργανα φλύκταινες µε ακανόνιστα σχισµένη 

επιδερµίδα, οι οποίες είναι τα αικίδια του µύκητα. Τα αικίδια παράγουν µάζες 

σκούρων καστανών αικιδιοσπορίων. Επί των φύλλων τα σπερµογόνια και τα αικίδια 

σχηµατίζονται τόσο στην πάνω όσο και στην κάτω επιφάνεια. Αργότερα οι κηλίδες 

των φύλλων περιβάλλονται από µια κίοτρινη ζώνη νεκρωτικών ιστών. Οι 

προσβεβληµένοι νεαροί καρποί παρουσιάζουν έναν ερυθρό µεταχρωµατισµό και 

αργότερα ξηραίνονται. Οι ανεπτυγµένοι καρποί παραµορφώνονται και στη συνέχεια 

ξηραίνονται. Οι ουρεδοσωροί σχηµατίζονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, είναι 

διάσπαρτοι, έχουν χρώµα ευθροκαστανό, διάµετρο 1 mm και προεξέχουν ελαφρά από 

την επιφάνεια του φύλλου. Οι τελειοσωροί σχηµατίζονται κυρίως στην πάνω 

επιφάνεια των φύλλων, έχουν χρώµα σκούρο καστανό έως µαύρο, διάµετρο 3-4 mm 

και προεξέχουν από την επιφάνεια του φύλλου, δηµιουργούν ερυθρό 

µεταχρωµατισµό στο φύλλο και ενώνονται πολλοί µαζί. 

Καταπολέµηση 

Η ασθένεια αντιµετωπίζεται µε προληπτικούς ψεκασµούς. Ο πρώτος ψεκασµός 

πρέπει να γίνει κατά την έκπτυξη των φύλλων. Ένας δεύτερος ψεκασµός µπορεί να 

γίνει µετά δύο έως τρείς εβδοµάδες. Κατάλληλα µυκητοκτόνα είναι τα 

διθειοκαρβαµιδικά maneb, mancozeb, τα οποία συνδυάζονται και µε εντοµοκτόνα. Το 

maneb δεν έχει έγκριση για την φιστικιά. 

14.5 Καµαροσπόριο 

Το Καµαροσπόριο της φιστικιάς ( Camarosporium pistaciae ) εικ.21 

περιγράφτηκε για πρώτη φορά ως ασθένεια και ως παθογόνο από τους Ζάχο & 

συνεργ. ( 1974 ). Παρατηρήθηκε σε δενδροκοµεία φιστικιάς της περιοχής 

Θεσσαλονίκης. Το παθογόνο είχε προσβάλλει τα φύλλα, τους καρπούς και τους 

κλαδίσκους. Σηµαντικότερη ήταν η προσβολή των καρπών. Υπολογίστηκε ότι η 
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ζηµιά ανερχόταν σε ποσοστά 25 – 50 %. Η ασθένεια από τότε έχει βρεθεί σε πολλές 

περιοχές όπως, Αττική, Φθιώτιδα, Αίγινα, Αργολίδα, Εύβοια, Μαγνησία, Χαλκιδική, 

Πιερία. Κατά τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί έξαρση της προσβολής και σήµερα 

θεωρείται η σοβαρότερη ασθένεια της φιστικιάς ένεκα της µεγάλης ζηµιάς που 

προκαλεί και ένεκα του ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός τρόπος αντιµετώπισης της. 

 

Εικ.21 Καµαροσπόριο. 

Συµπτώµατα 

Στα φύλλα το παθογόνο προσβάλλει συνήθως το κεντρικό νεύρο αλλά και τα 

πλάγια. Τα προσβεβληµένα νεύρα παίρνουν µαύρο χρώµα. Αποτέλεσµα της 

προσβολής των νεύρων είναι η νέκρωση ευρέων τοµέων του ελάσµατος. Επίσης επί 

των φύλλων σχηµατίζονται στρογγυλές ή ακανόνιστες νεκρωτικές κηλίδες, διαµέτρου 

5 mm µε χρώµα καστανό ή καστανοµελανό. Επί των ταξικαρπιών παρατηρείται είτε 

προσβολή µεµονωµένων καρπών είτε προσβολή της ράχεως και των δευτερευόντων 

αξόνων της ταξικαρπίας. Η προσβολή των καρπών µπορεί να είναι άµεση, οπότε στην 

επιφάνεια τους σχηµατίζονται µικρές κηλίδες διαµέτρου 1-2 mm, µε καστανόµαυρο 

χρώµα. Συνήθως όµως η προσβολή είναι έµµεση. Το παράσιτο από τους 

προσβεβληµένους άξονες προχωρεί µέσω του ποδίσκου στον καρπό, ο οποίος 

ξηραίνεται και µαυρίζει. Οι προσβεβληµένοι άξονες παίρνουν επίσης µαύρο χρώµα 

και συνήθως προκαλείται ξήρανση όλου του τµήµατος της ταξικαρπίας που βρίσκεται 

πάνω από το σηµείο της προσβολής. Ενίοτε το παράσιτο προχωρεί, από το σηµείο 

πρόσφυσης της ράχεως, στον κλαδίσκο και τον ξηραίνει. Σε όλα τα προσβεβληµένα 
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όργανα εµφανίζονται από το τέλος του θέρους µικρά µαύρα στίγµατα, τα οποία είναι 

τα πυκνίδια του µύκητα. Στους καρπούς τα στίγµατα µπορεί να καλύπτουν ολόκληρη 

την επιφάνεια, η οποία παίρνει ένα χρώµα ανοιχτό σταχτί, που προκαλείται από την 

αποκόλληση της επιδερµίδας. Στους άξονες των ταξικαρπιών και στα φύλλα τα 

µαύρα στίγµατα είναι περιορισµένα. 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Αναγνωστόπουλο το 1938 όπου περιέγραψε µία 

προσβολή των ανθέων, ταξικαρπιών, καρπών, φύλλων και κλαδίσκων της φιστικιάς 

την οποία απέδωσε στον µύκητα Phomopsis sp. Εκτός από τα συµπτώµατα στα άνθη, 

τα οποία δεν παρατηρήθηκαν από τους Ζάχο & συνεργ. ( 1974 ) όλα τα άλλα 

συµπτώµατα που περιγράφει ο Αναγνωστόπουλος είναι όµοια µε του C. pistaciae. Οι 

Michailides & Ogawa ( 1986 ) περιέγραψαν στην Καλιφόρνια µια πολύ σοβαρή 

ασθένεια της 

φιστικιάς την οποία απέδωσαν στον µύκητα Botryosphaeria dothidea ( Mong : Fr. ) 

Ces & de Not., ( ατελής µορφή Dothiorella sp. ). Τα συµπτώµατα επί φύλλων, 

ταξικαρπιών, καρπών και κλαδίσκων δεν διαφέρουν από τα συµπτώµατα του C. 

pistaciae. Οι Michailides & Ogawa ( 1986 ), περιγράφουν επίσης προσβολή της 

νεαρής βλάστησης των ανθέων και των οφθαλµών. Προσβολή αυτών των οργάνων 

από τον C. pistaciae δεν έχει παρατηρηθεί. 

 

Καταπολέµηση 

1. Συλλογή και καταστροφή των προσβεβληµένων οργάνων ( ταξικαρπίες, ξηροί 

κλαδίσκοι ) µετά την συλλογή του καρπού. Στην Καλιφόρνια σχετικά πειράµατα 

έδειξαν ότι η αφαίρεση των προσβεβληµένων οργάνων περιορίζει την προσβολή του 

εποµένου έτους ( Michailides & συνεργ. 1997b, 1999 ). Άλλωστε η συλλογή των 

ταξικαρπιών µετά την συγκοµιδή πρέπει να γίνεται απαραιτήτως για την 

αντιµετώπιση του ευρυτόµου και του τρωγόκαρπου. 

2.  Συνιστάται η καταπολέµηση του σκόρου ( Palumbina guerinii ) αλλά και γενικώς 

των εντόµων, τα οποία πληγώνουν τους καρπούς και ενδεχοµένως δηµιουργούν 

εισόδους για το παθογόνο. 

Για να περιοριστεί η ασθένεια τα παραπάνω µέτρα θα πρέπει να συµπληρωθούν 

µε χηµική καταπολέµηση. ∆υστυχώς η επιδηµιολογία του παθογόνου δεν είναι 
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αρκετά γνωστή ώστε να καθοριστεί ο χρόνος εφαρµογής των ψεκασµών. Στην 

Καλιφόρνια καλά αποτελέσµατα έδωσε η εκτέλεση τριών ψεκασµών : τέλος Μαΐου, 

τέλος Ιουνίου και τέλος Ιουλίου. Σχετικά µε τα βλαστικά στάδια της φιστικιάς οι ως 

άνω χρόνοι εφαρµογής των ψεκασµών αντιστοιχούν περίπου σε πέντε, οκτώ και 

δώδεκα εβδοµάδες µετά την αρχή της άνθησης. Τα µυκητοκτόνα που έδωσαν το 

καλύτερο αποτέλεσµα ήταν τα iprodione, tebuconazole και azoxystrobin ( 

Michailides & συνεργ. 1997b, 2001). Και τα τρία µυκητοκτόνα έχουν έγκριση στην 

Ελλάδα όχι όµως για τη φιστίκια. Επίσης επειδή δεν έχουν δοκιµαστεί δεν είναι 

γνωστό αν προκαλούν φαινόµενα φυτοτοξικότητας στην ποικιλία ‘‘ Αίγινα ’’. Για το 

azoxystrobin δεν υπάρχουν στοιχεία συνδυαστικότητας µε εντοµοκτόνα και εποµένως 

θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική εφαρµογή. Στην Ελλάδα από τα εγκεκριµένα για τη 

φιστικιά µυκητοκτόνα έχουν εφαρµοστεί κατά του C. pistaciae τα χαλκούχα χωρίς 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Πίνακας 2.2. Χαρακτήρες των µυκήτων Phomopsis sp., Camarosporium pistaciae 

και Fusicoccum sp. ( Botryospheria dothidea ) και των ασθενειών που προκαλούν στη 

φιστικιά. 

Παθογόνο Phomopsis sp. 
Camarosporium 

pistaciae 

Fasicoccum sp. 

(Botryosphaeria 

dothidea) 

Συγγραφείς 

Ασθένειας 

Αναγνωστόπουλος 

1938 

Ζάχος & 

συνεργ.1974 

Fusicoccum sp. 

(Botryosphaeria 

dothideaa) 

Ατελής µορφή 

Πυκνίδια µε 

πυκνοδιοσπόρια 

υαλώδη, κυλινδρικά 

ή ατρακτοειδή.∆εν 

δίδονται 

διαστάσεις.Από 

σχέδια και 

φωτογραφίες 

παρασκευασµάτων 

µικροσπορίου 

Α)πυκνίδια µε 

σπόρια τύπου 

Macrophoma ή  

Fusicoccum ή 

Dothiorella 

διαστάσεων 11-32 

x 5-11 µm. Υπό 

ορισµένες 

συνθήκες 

παρατηρούνται και 

Πυκνίδια µε σπόρια 

τύπου Macrophoma ή  

Fusicoccum ή 

Dothiorella.∆ιαστάσεις 

σπορίων 17-27 x 5,5-9 

µm. Υπό ορισµένες 

συνθήκες 

παρατηρούνται 

σπόρια, κυλινδρικά ή 

ατρακτοειδή, 
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πιθανώς πυκνίδια 

µε σπόρια και 

κονιδιοφόρους 

τύπου Macrophoma 

ή  Fusicoccum ή 

Dothiorella 

σπόρια 

phaeophragmiae 

και ελάχιστα 

phaeodictiae. 

B) πυκνίδια µε 

µικρά υαλώδη 

σπόρια διαστάσεων 

4-12 x 2-5 µm 

(µικροκονίδια) 

hyalophragmiae ή 

phaeophragmiae 

Τέλεια µορφή 

∆εν έχει 

παρατηρηθεί επί 

φιστικιάς. 

∆εν έχει 

παρατηρηθεί επί 

φιστικιάς. 

∆εν έχει 

παρατηρηθεί επί 

φιστικιάς. 
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Συµπτώµατα 

Ξήρανση ανθέων 

και νεαρών 

βοτρυών. Ξήρανση 

καρπών οι οποίοι 

κατ’αρχάς έχουν 

µαύρο χρώµα και 

αργότερα λόγω 

αποκόλλησης της 

επιδερµίδας 

ανοικτότερο µε 

µελανά στίγµατα. 

Ξήρανση του 

κεντρικού άξονα 

της ταξικαρπίας. Εκ 

της βάσεως της 

ταξικαρπίας έµµεση 

προσβολή βλαστών. 

Στα φύλλα 

προσβολή µίσχου 

και κυρίων 

νευρώσεων. 

Επί των καρπών 

µικρές κυκλικές 

καστανοµελανές 

κηλίδες, 

διαστάσεων 1-2 

mm.Ξήρανση και 

µαύρισµα όλου του 

καρπού. Αργότερα 

οι καρποί παίρνουν 

χρώµα σταχτί λόγω 

αποκόλλησης της 

επιδερµίδας και 

καλύπτονται από 

µαύρα στίγµατα. 

Προσβολή αξόνων 

της ταξικαρπίας 

που παίρνουν 

καστανοµελανό 

χρώµα/ Εκ του 

σηµείου 

πρόσφυσης της 

ταξικαρπίας 

προσβολή βλαστών 

οι οποίοι 

ξηραίνονται.Στα 

φύλλαπροσβολή 

κυρίων νεύρων που 

παίρνουν µαύρο 

χρώµαήκαι 

ακανόνιστες 

στρογγυλές κηλίδες 

Προσβολή ανθοφόρων 

οφθαλµών και 

ταξιανθιών. Ξήρανση 

εκπτυσσόµενων 

βλαστών, µελανός 

µεταχρωµατισµός 

φλοιού και καµβίου. 

Καρποί µε µικρές 

στρογγυλές ή 

ακανόνιστες µαύρες 

κηλίδες. Αργότερα οι 

προσβεβληµένοι 

καρποί παίρνουν 

χρώµα σταχτί και 

καλύπτονται από 

µαύρα στίγµατα. 

Προσβεβληµένες 

ράζεις, µε χρώµα 

καστανοµελανό. 

Έµµεση προσβολή 

κλαδίσκων από το 

σηµείο πρόσφυσης 

βοτρυών. Στα φύλλα 

προσβολή κυρίων 

νεύρων που παίρνουν 

µελανό χρώµα ή και 

κηλίδες ακανόνιστου 

σχήµατος. 
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∆ιατήρηση 

παθογόνου 

Επί των ξηρών 

προσβεβληµένων 

οργάνων 

Επί των ξηρών 

προσβεβληµένων 

οργάνων 

Επί των ξηρών 

προσβεβληµένων 

οργάνων 

Μεταφορά 

οξυγόνου 

Άνεµος ή βροχή Νερό Νερό και έντοµα 

(Pentatomidae) 

Είσοδος στον 

ξενιστή 

Απευθείας και 

από πληγές 

εντόµων (Tinea 

pistaciae, syn. 

Palumbina 

guerinii) 

Απευθείας και 

από πληγές 

(τεχνητές 

µολύνσεις) και 

από πληγές 

εντόµων 

(Palumbina 

guerinii) 

Απέυθείας, από 

πληγές (τεχνητές 

µολύνσεις) και 

από νύγµατα 

εντόµων 

(Pentatomidae) 

Θερµοκρασία 

Ανάπτυξης 

µυκηλίου 

Κατωτέρα των 

25οC 

5-37ο C, 

βέλτιστη 30ο C 

6-36ο C, 

βέλτιστη 27-30ο 

C 

 

Πίν.6 Χαρακτήρες των µυκήτων Phomopsis sp., Camarosporium pistaciae και Fusicoccum sp. ( 

Botryospheria dothidea ) και των ασθενειών που προκαλούν στη φιστικιά. 
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15.ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 

 

15.1 Φυλλοφάγα έντοµα 

ην άνοιξη στα φύλλα της φιστικιάς παρατηρούνται συχνά φαγώµατα από 
διάφορα έντοµα. Τη ζηµιά αυτή την προκαλούν κολεόπτερα (σκαθάρια) και 
λεπιδόπτερα (πεταλούδες). Η προσβολή των κολεοπτέρων γίνεται από τα 

ακµαία, ενώ των λεπιδοπτέρων από τις προνύµφες. Παραθέτουµε εδώ τα φυλλοφάγα 
έντοµα που έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα. 

 

15.2 Φυλλοφάγα Κολεόπτερα 

Πολλά µικρά κολεόπτερα τρώνε ως ακµαία την Άνοιξη τα τρυφερά φύλλα της 
νέας βλάστησης. Η προσβολή είναι µεγαλύτερη στους λαίµαργους βλαστούς όπως 
και στα δένδρα των νέων φυτειών. 

Τα φυλλοφάγα κολεόπτερα εικ.22 δεν προκαλούν συνήθως σοβαρές ζηµιές 
γιατί οι πληθυσµοί τους είναι περιορισµένοι. Μερικές φορές όµως η προσβολή είναι 
τόσο έντονη ώστε δεν µένουν στα φύλλα παρά µόνον τα νεύρα και µικρές περιοχές 
του ελάσµατος. 

Σοβαρές ζηµιές έχουν παρατηρηθεί από το είδος Macrolenes dentipes και από 
το είδος Lachnaea στην περιοχή Μεσολογγίου. Τα φαγώµατα που προκαλούν στα 
φύλλα δεν διαφέρουν στα διάφορα είδη. Χαρακτηριστικά είναι µόνον στο είδος 
M.dentipes οποίο κατατρώει την περιφέρεια των φυλλαρίων καθιστώντας την 
οδοντωτή και στο Pseudocoeloides rubricus, το οποίο, όπως περιγράφεται στο ειδικό 
κεφάλαιο, δηµιουργεί µικρές οπές στην περιφέρεια του ελάσµατος. Τα έντοµα αυτά 
έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες και σε άλλους ξενιστές πλην των ειδών του 
γένους Pistacia. Πλέον συνηθισµένοι ξενιστές τους είναι δασικά δένδρα και θάµνοι. 

Τ
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Εικ.22 Macrolenes dentipes ,Φυλλοφάγο κολεόπτερο 

 

Εικ.23. Το είδος Lachnaea 

 

Τα περισσότερα είδη ανήκουν στην οικογένεια Chrysomelidae.είναι σχετικώς 
µικρά έντοµα. Το µήκος τους κυµαίνεται από 3.5-11 mm στα διάφορα είδη. Πάνα στα 
φύλλα διακρίνονται εύκολα. Έχουν σχήµα συνήθως κυλινδρικό και ζωηρά χρώµατα, 
κιτρινωπό, κεραµυδί, καστανό ανοικτό. Πολλά έχουν µαύρη κεφαλή ή και θώρακα 
και µαύρα στίγµατα ή κηλίδες στα έλυτρα. 

Η βιολογία τους γενικά δεν έχει µελετηθεί. Τούτο οφείλεται πιθανώς στο ότι 
αφ’ ενός µεν στο προνυµφικό στάδιο βρίσκονται στο έδαφος, αφ’ετέρου δε στο ότι οι 
ζηµιές που προκαλούν σπανίως είναι σοβαρές και δεν επιβάλλεται η µελέτη τους. 

Στις φιστικιές τα ακµαία παρατηρούνται από τον Απρίλιο µέχρι Ιούνιο. Ειδικά 
στην Αίγινα παρατηρήθηκαν κατά Απρίλιο και Μάιο. Έχουν παρατηρηθεί όµως και 
τον Ιούλιο. Η µη εµφάνισή τους στην Αίγινα µετά τον Μάιο πιθανώς οφείλεται στην 
εκτέλεση ψεκασµών που γίνονται για την αντιµετώπιση άλλων εντόµων. 
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Κατά τον Τζανακάκη η εποχή εµφανίσεως των ακµαίων και η πορεία µεγέθους 
του πληθυσµού τους είναι ενδεικτική ότι τα είδη αυτά έχουν µια γενεά το έτος. 

 

15.3 Φυλλοφάγα Λεπιδόπτερα 

 

Archips rosanus (L. 1758) 

(Lepidoptera: Tortricidae) 

Συνώνυµα : Cacoesia rosana L., 

Archips laevigana Den. Et Schiff., 

Archips variana Fab., 

Archips oxyacanthana Hb., 

Archips acerana Hb., 

Archips hewittana Busck. 

 

Πρόκειται για έναν φυλλοδέτη ο οποίος προσβάλλει τα φύλλα της φιστικιάς 
εικ.23. Κατά τον Αναγνωστόπουλο (1935), προσβάλλει και τους νεαρούς καρπούς. 
Οι ζηµιές που προκαλεί δεν είναι σοβαρές. 

 

Εικ.23 Φυλλοφάγα Λεπιδόπτερα. 
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Γεωγραφική εξάπλωση 

Το έντοµο αυτό είναι ευρύτατα διαδεδοµένο στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, 
Καύκασο και στις αρχές του 20ου αιώνα µεταφέρθηκε και στη Βόρεια Αµερική. 

 

Ξενιστές 

Είναι ένα είδος πολυφάγο. Προσβάλλει κυρίως φυτά της οικογένειας Rosaceae. 
Επίσης προσβάλλει καλλωπιστικά και δασικά δένδρα έχει παρατηρηθεί και σε 
εσπεριδοειδή. Από τα είδη του γένους Pistacia προσβάλλει το P. vera. 

 

Βιολογία 

Η βιολογία του εντόµου είναι η ακόλουθη: το έντοµο διαχειµάζει υπό µορφή 
ωού µέσα στις  Απριλίου τα ωά εκκολάπτονται και οι νεαρές προνύµφες 
µετακινούνται στις εκπτυσσόµενες κορυφές και προσβάλλουν τα νεαρά φύλλα τα 
οποία ενώνουν µε νήµατα. Μέσα στα δεµένα φύυλλα ζει και τρέφεται η προνύµφη 
τυλίγει συχνά ένα φυλλάριο σχηµατίζοντας ένα σωλήνα µέσα στον οποίο ζεί. Μετά 
την συµπλήρωση της ανάπτυξής της η προνύµφη νυµφούται κατά το τρίτο δεκαήµερο 
του Απριλίου µε αρχές Μαίου. Η νύµφωση γίνεται συνήθως µέσα στα αναδιπλωµένα 
φύλλα. Τα ακµαία εµφανίζονται στις αρχές Μαίου µέχρι το τρίτο δεκαήµερο Μαίου 
και µετά την σύζευξη εναποθέτουν τα ωά τους πάνω στους κλάδους. Το A.rosanus 
έχει µία γενεά το έτος. 

Φυσικοί εχθροί 

Στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί οι εξής φυσικοί εχθροί : Habrobracon sp. 
(Braconidae) και Omorgus sp. και Pimpla maculator (Ichneumonidae). 

 

 

Teleiodesdecorella (Haworth 1812) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) 

Συνώνυµα: Tinea decorella Haworth, 

Gelechia Humerallis Zeller, 

Teleia humeralis Zeller 
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Telfusa Humeralis Zeller 

Adrosteia Humeralis Zeller 

Anacampsis lyellela Humphreys & Westwood, 

Lita incetella Duponchel, 

GGelechia scabra Staninger, 

15.4 Carpatolechia dumitrescui Capuse. 

Πρόκειται για µικρό έντοµο, φυλλοδέτη, το οποίο συνυπάρχει συχνά µε τον 
Archips rosanus (Εικ.25) πάνω στη φιστικιά. Τρώει τα φύλλα της νεαρής 
βλάστησης, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις στην Αίγινα η προνύµφη έχει βρεθεί ως 
βλαστορύκτης στους εκπτυσσόµενους βλαστούς. Η ζηµιά που προκαλεί δεν είναι 
σηµαντική. 

 

Εικ.25. Archips rosanus 

Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους αυτού κατά τον Sattler (1982) 
περιλαµβάνει την Ευρώπη, Βόρειο Αφρική, Κύπρο, Μέση Ανατολή και περιοχές της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Πρόκειται για ένα πολυφάγο είδος. Προσβάλλει φυτά των γενών Abies, 
Quercus, Rhus, Cornus, Phillyrea και Pistacia. O Goergiou (1977) βρήκε στην 
Κύπρο επί P. terebinthus και η Τσουργιάννη & συνεργ.(1994) επί P.vera στην 
Αίγινα. Στην Ελλάδα το αναφέρει και ο Sattler (1982)  χωρίς να δίνει ξενιστή. Εχει 
βρεθεί και στην Εύβοια επί Quercus sp. 
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Η βιολογία του εντόµου πάνω στη φιστικιά είναι γνωστή. Από παρατηρήσεις 
στην Αίγινα διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Οι προνύµφες εµφανίζονται στις αρχές Απριλίου και τρέφονται από τα νεαρά 
φύλλα. ∆ένουν µαζί τα υπό ανάπτυξη φύλλα µε νήµατα. Αργότερα όταν τα φύλλα 
αναπτυχθούν τελείως, τυλίγουν ένα τµήµα της περιφέρειας ενός φυλλαρίου ουδέποτε 
όµως ολόκληρο το φυλλάριο όπως γίνεται µε το A. rosanus.  

∆εν είναι γνωστό που γίνεται η νύµφωση στη φύση. Οι προνύµφες για να 
νυµφωθούν πρέπει να εγκαταλείπουν τα δεµένα φύλλα γιατί ποτέ δεν έχουν βρεθεί 
νύµφες µέσα σε αυτά. 

Σε εκτροφές στο εργαστήριο τα ακµαία εµφανίζονται αρχές Μαίου. Οι Lhomme 
(1946) και Balachowsky (1966) αναφέρουν ότι στη Σικελία έχει δύο γενεές το χρόνο. 
Στις φιστικιές στην Αίγινα το έντοµο παρουσίασε µία γενεά . 

15.5 Thaumetopoea solitaria Freyer 1838 

( Lepidoptera :Thaumetopoeidae ) 

 

Εικ.26. Thaumetopoea solitaria 

  

 

Η προνύµφη του εντόµου (Εικ.26) αυτού κατατρώγει τα φύλλα φυτών της 
οικογένειας Anacardiaceae. Στο Ισραήλ θεωρείται ο πιο σοβαρός εχθρών των φυτών 
του γένους Pistacia ( Halperin 1983 ). Εχθρός οικονοµικής σηµασίας της φιστικιάς 
θεωρείται και στην Τουρκία. Στην Ελλάδα δεν αποτελει µεγάλο πρόβληµα. 

    

Η βιολογία αυτού του εντόµου οµοιάζει µε τη βιολογία της κάµπιας του 
πεύκου, T. pityocampa. Τα ακµαία εµφανίζονται το φθινόπωρο από µέσα 
Σεπτεµβρίου µέχρι αρχών Νοεµβρίου. Στις εκτροφές τοι Ισαακίδου εµφανίστηκαν 
από το τέλος Αυγούστου µέχρι των µέσων Σεπτεµβρίου. Μετά την σύζευξη 
εναποθέτουν τα ωά τους σε ωοπλάκες πάνω στους κλάδους και σπανιότερα στους 
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κορµούς. Τα ωά εκκολάπτονται αναλόγως της περιοχής, κατά Φεβρουάριο – Μάρτιο 
ή Απρίλιο µέχρι αρχές Ιουνίου. Η προνύµφη έχει πέντε στάδια ανάπτυξης και 
κατατρώγει τα φύλλα του ξενιστή πάνω στα οποία βρίσκεται σε οµάδες, χωρίς όµως 
να σχηµατίζει φωλιά όπως η κάµπια των πεύκων. Η ανάπτυξη της προνύµφης διαρκεί 
µέχρι 60 µέρες. Όταν συµπληρώσει την αναπτυξή της εγκαταλείπει τον ξενίστη και 
κινείται προς το έδαφος σε ‘‘λιτανεία’’. Νυµφούται µέσα στο έδαφος. Το T. solitaria 
έχει µία γενεά το έτος. 

 

15.6 Καταπολέµηση φυλλοφάγων εντόµων 

Οι ζηµιές που προκαλούν τόσο τα φυλλοφάγα κολεόπτερα όσο και τα 
φυλλοφάγα λεπιδόπτερα συνήθως δεν είναι σοβαρές και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
αντιµετώπιση των εχθρών αυτών. Άλλωστε οι ψεκασµοί κατά του σκόρου 
(Palumbina guerinii) και του ευρύτοµου (Eurytoma plotnicovi) που αρχίζουν 
συνήθως από το δεύτερο δεκαήµερο του Μαΐου καταπολεµούν και όσα από αυτά τα 
έντοµα βρίσκονται πάνω στα δένδρα. Αν πριν από την εποχή αυτή παρουσιαστεί κατ’ 
εξαίρεση έντονη προσβολή (όπως η περίπτωση του Lachnaea στο Μεσολόγγι) µπορεί 
να εφαρµοστεί ένας ψεκασµός µε diazinon. Πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή στην 
εφαρµογή των φαρµάκων γιατί ο καρπός είναι εκείνη την εποχή πολύ µικρός και 
µπορεί να δηµιουργηθούν συµπτώµατα φυτοτοξικότητας (εγκαύµατα).Στις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιείται και η µικρότερη συνιστώµενη δόση. 

15.7 Ψύλλες 

Agonoscena spp. 

Η φιστικιά και διάφορα άλλα είδη του γένους Pistacia, προσβάλλονται από 
έντοµα του γένους Agonoscena, τα οποία φέρουν την κοινή ονοµασία ‘‘ψύλλες’’. 
Στην Αίγινα οι καλλιεργητέςτην προσβολή αυτή την ονοµάζουν ‘‘µελίγκρα’’ π.χ 
εικ.24. 

Πέντε είδη του γένους Agonoscena έχουν αναφερθεί επί ειδών του γένους 
Pistacia, τα: A. succinct ( Haeger 1856 ), A. targioni (Lichtenstein 1974), A. cisti 
(Puton 1882), A. menozzii (Laing 1928), το οποίο σήµερα θεωρείται συνώνυµο του 
A. cisti (Hodkinson & Hollis 1981) και A. pistaciae Burckhard & Lauterer 1989 
(Hodkinson & Hollis 1981, Burckhard & Lauterer 1989). 

Τα διάφορα είδη του γένους Agonoscena µοιάζουν πολύ µεταξύ τους και λόγω 
της µη ξεκάθαρης ταξινόµησης του γένους, υπήρξε µεγάλη σύγχυση κατά τον 
προσδιορισµό τους. Προσβολές σε φιστικιές απδόθηκαν λανθασµένα στο A. succinta, 
το οποίο σύµφωνα µε νεότερα δεδοµένα (Hodkinson & Hollis 1981) προσβάλλει 
φυτά του γένους Ruta. Επίσης προσβολές από A. pistaciae έχουν αποδοθεί στο A. 
targioni (Burkhardt & Lauterer 1989). 
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Στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί τα είδη A. pistaciae επί P.vera, (Lauterer & 
συνεργ. 1998 ), A. targioni επί P. lentiscus ( Ayutantis & συνεργ.1953 ) και επί P. 
vera (Ζαρταλούδης & συνεργ. 1996), A. cisti επί P. vera (Τζανακάκης & 
Κατσόγιαννος 1998, Souliotis & Tsourgianni 2000) και επί P.lentiscus (Burckhardt 
1987, Lauterer & συνεργ. 1998). Στην Κύπρο ο Georgiou (1977) αναφέρει επί P. vera 
το A. menozii (=A.cisti). 

Προσβολές από ψύλλα είναι πολύ συχνές στις χώρες όπου καλλιεργείται η 
φιστικιά (Davatchi 1958, Boselli 1929-1931), αναφέρεται δε ότι προκαλούν σοβαρές 
ζηµιές σε αυτή την καλλιέργεια (Mohammed & Sheet 1989, Mart & συνεργ.1995). 

Στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί κατά τα τελευταία χρόνια έντονες προσβολές 
στην Κορινθία, Αττική, Αίγινα και Εύβοια (Αρχείο Εργαστηρίου Γεωργικής 
Εντοµολογίας, Μ.Φ.Ι.) και στην Χαλκιδική (Ζαρταλούδης & συνεργ.1996, 
Ναβροζίδης & συνεγ. 1997). 

 

 

15.8 Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer 1989 

(Homoptera : Psyllidae) 

κν. Ψύλλα της φιστικιάς 

Το έντοµο αυτό προσβάλλει τους εκπτυσσόµενους βλαστούς, τα φύλλα και 
τους ανθοφόρους οφθαλµούς. Τα προσβεβληµένα όργανα εµφανίζουν µικρά 
νεκρωτικά στίγµατα που προξενούνται από τα µυζητικά στοµατικά µόρια του 
εντόµου. Το έντοµο και ειδικότερα οι προνύµφες του, εκκρίνουν µελιτώδη ουσία 
πάνω στην οποία δυνατόν να αναπτυχθεί καπνιά. Αποτέλεσµα της προσβολής είναι η 
πρόωρη φυλλόπτωση, η καταστροφή των οφθαλµών και η µη πλήρης ωρίµανση των 
καρπών, οι οποίοι µένουν κλειστοί επί του δένδρου. 

 

Εικ.27  Ψύλλα της φιστικιάς 
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Το A.pistaciae έχει παρατηρηθεί στην Αρµενία, Γεωργία, Ιράν, Ιράκ, Τουρκία, 
Ισραήλ, Βουλγαρία. Στην Ελλάδα έχει συλλεγεί στην Κορινθία, Αττική, Χαλκιδική 
και στην Αίγινα. 

Ξενιστές του εντόµου είναι τα είδη : P. vera, P. terebinthus, P. atlantica, P. 
mutica, P. palestina. 

Η βιολογία του εντόµου δεν έχει ακόµη µελετηθεί λεπτοµερώς στην Ελλάδα. 
Το έντοµο εµφανίζεται από τα µέσα Απριλίου και παραµένει πάνω στα δένδρα µέχρι 
την πτώση των φύλλων. Μετά τα µέσα Αυγούστου ο πληθυσµός του αυξάνει 
ταχύτατα και προκαλεί σηµαντικές ζηµιές. ∆ιαχειµάζει στο στάδιο του ακµαίου, δεν 
είναι όµως σαφές αν καταφεύγει πάνω στα δένδρα ή σε άλλες προφυλαγµένες θέσεις. 
Στην Αίγινα, όπου υπάρχουν φιστικιές και στις κατοικηµένες περιοχές, τα ακµαία 
κατά το τέλος Οκτωβρίου µεταναστεύουν µέσα στα σπίτια και επικάθονται στην 
περιφέρεια των τζαµιών των παραθύρων. Παρ’όλο ότι γρήγορα νεκρώνονται, 
δηµιουργούν, όταν ο πληθυσµός είναι µεγάλος, ένα ενοχλητικό οικιακό πρόβληµα. 
Το  A. pistaciae έχει 4-5 γενεές από την άνοιξη έως και το φθινόπωρο. 

 

15.9 Φυσικοί εχθροί 

Το A. Pistaciae έχει αρκετούς φυσικούς εχθρούς: Ακάρεα, Psyllophagus spp. 
και Metaphycus spp. Αρπακτικά έντοµα των οικογενειών Chrysopidae και 
Coccinellidae. Στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί παρασιτισµός. Οι Souliotis & 
Tsourgianni (2000) διαπίστωσαν τα είδη Chrysoea Steph., Anthocoris nemoralis F., 
Psyllaephagus pistaciae Ferriere καθώς και µερικά Coccinellidae. 

 

Καταπολέµηση 

Οι ψεκασµοί οι οποίοι εφαρµόζονται κατά του σκόρου (Palumbina guerinii) 
και κατά του ευρύτοµου (Eurytoma plotnikovi) περιορίζουν την ψύλλα. Μετά τη 
διακοπή των ψεκασµών αυτών αν εµφανιστεί υψηλός πληθυσµός της ψύλλας θα 
πρέπει να εφαρµοστεί ένας ψεκασµός µε πυρεθρινοειδή εντοµοκτόνα (cypermethrine 
κτλ.) κατά των ακµαίων του εντόµου. ο ψεκασµός αυτός είναι βασικός. Η χρήση 
όµως των πυρεθρινοειδών εντοµοκτόνων πρέπει να περιοριστεί σε µια εφαρµογή 
κατά καλλιεργητική περίοδο, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξόντωσης των φυσικών εχθρών 
των εντόµων και κυρίως των ακάρεων. Εφ’ όσον όµως η ψύλλα δεν περιοριστεί, θα 
πρέπει οι ψεκασµοί να συνεχιστούν µε diazinon ή triflumuron, το οποίο εµποδίζει την 
ανάπτυξη των νυµφικών σταδίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα πυρεθρινοειδή και το 
triflumuron δεν έχουν έγκρισει για τη φιστικιά. Αν ο καρπός δεν έχει συγκοµιστεί θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ασφάλειας για το κάθε εντοµοκτόνο, όπως 
αναφέρεται στην ετικέτα. 
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15.10 Idiocerus stali Fieber 1824 

( Hemiptera : Jassidae ) 

Συνώνυµο : Idiocerus pistaciae Anagnos 

κν. Τζιτζικάκι της φιστικιάς ή ιδιόκερος 

 

Εικ.28 Τζιτζικάκι της φιστικιάς ή ιδιόκερος. 

Το είδος αυτό αναφέρεται στην Ελλάδα µε την κοινή ονοµασία ‘‘Τζιτζικάκι της 
φιστικιάς’’ γιατί το ακµαίο µοιάζει µε µικροσκοπικό τζιτζίκι π.χ εικ.28. Το έντοµο 
αυτό περιγράφτηκε στην Ελλάδα από τον Αναγνωστόπουλο ( 1935 ) ο οποίος του 
έδωσε το όνοµα Idiocerus pistaciae Anagnos. Από τα στοιχεία της µορφολογίας και 
τα στοιχεία της βιολογίας του που δίνει πιστεύουµε ότι θα επρόκειτο για το I. Stali. 

Ο ιδιόκερος εικ.26 προσβάλλει τα φύλλα και τους βότρεις της φιστικιάς. Όταν 
ο πληθυσµός είναι µεγάλος τα φύλλα παρουσιάζουν µαρασµό και παραµορφώσεις και 
οι νεαροί καρποί ξηραίνονται. Τα νύγµατα των εντόµων προκαλούν µικρά µαύρα 
στίγµατα διαµέτρου 0,1-0,5 mm. Τα στίγµατα είναι πολυπληθή πάνω στις ράχες των 
βοτρύων οι οποίες φαίνονται µαύρες. Τα προσβεβληµένα όργανα καλύπτονται από 
µελιτώδη ουσία που εκκρίνεται από τις νύµφες. Στην συνέχεια µπορεί να αναπτυχθεί 
καπνιά. Κατά τον Αναγνωστόπουλο ( 1935 ) και Davatchi ( 1958 ) µπορεί να 
προκληθούν σοβαρές ζηµιές και µείωση της παραγωγής. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση 

Η γεωγραφική εξάπλωση του εντόµου περιλαµβάνει την Ελλάδα, την Ιταλία, το 
Ιράν ( Davatchi 1958 ), τη Μέση Ανατολή ( Talhouk 1969 ), τη Συρία ( Gentry 1965, 
Schneider 1958 ), την Κύπρο ( Georgiou 1977 ), την Τουρκία ( Gerini 1971, Mart & 
συνεργ. 1995 ). 
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Ξενιστές 

Εκτός από το Pistacia vera το έντοµο προσβάλλει και τα P. mutica και P. 
khinjuk ( Davatchi 1958 ). 

 

Εικ.29 Ιδιόκερος. 

Βιολογία 

Η βιολογία του εντόµου στην Ελλάδα έχει µελετηθεί από τον Αναγνωστόπουλο 
(1935) και στο Ιράν από τον Davatchi (1958). Παραθέτουµε ττην βιολογία όπως την 
περιγράφει ο Αναγνωστόπουλος συµπληρώνοντας µε παρατηρήσεις του Davatchi: 

Το έντοµο διαχειµάζει υπό µορφή ακµαίου σε σχισµές του φλοιού των δένδρων. 
∆αιχειµάζοντα ακµαία έχουν βρεθεί στο Ιράν και σε άλλα δένδρα πλην των ειδών 
Pistacia όπως Eleagnus angustifolius, Prunus armeniaca κ.α. Ακόµη έχουν βρεθεί 
σε µεγάλους πληθυσµούς στις σχισµές τηλεγραφικών στύλων και σε ρωγµές τοίχων 
κοντά στις φυτείες φιστικιάς (Davatchi 1958). Τα ακµαία ενεργοποιούνται περί τα 
µέσα Απριλίου. Στο στάδιο αυτό µυζούν τους χυµούς των διογκοµένων οφθαλµών 
προκαλώντας έκκριση κόµµεος (Davatchi 1958). Τα θήλεα γεννούν τα ωά τους επί 
των µίσχων των φύλλων και των ποδίσκων των βοτρύων. Γεννούν ανά τρια ωά σε 
κάθε σηµείο προσβολής. Τα θήλεα εναποθέτουν κατά µέσο όρο 70 ωά (Davatchi 
1958). Η εκκόλαψη τελειώνει περί τα µέσα Μαίου. Οι νύµφες τρέφονται 
αποµυζώντας τους χυµούς κυρίως των ποδίσκων και των νεαρών καρπών. Κατά τον 
Davatchi το έντοµο έχει τρια προνυµφικά στάδια. Ο εντοµολόγος Α. ∆ροσόπουλος, 
θεωρεί ότι τα προνυµφικά στάδια πρέπει να είναι πέντε όπως συµβαίνει µε όλα τα 
είδη της οικογένειας των Jassidae. Περί  τα τέλεια έντοµα. Τα ακµαία είναι πολύ 
ευκίνητα. Με την παραµικρή ενόχληση µετακινούνται ταχύτατα από τη µια επιφάνεια 
του φύλλου στην άλλη ή και πετούν και επικάθονται σε άλλο σηµείο του δένδρου σε 
µικρή απόσταση. Τα ακµαία παραµένουν επί των δένφρων όλο το θέρος, τρέφονται 
πολύ λιγο και ο αριθµός τους συνεχώς µειώνεται. Ο ιδιόκερος έχει µια µόνο γενεά το 
έτος. 
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Καταπολέµηση 

Οι ψεκασµοί που εφαρµόζονται κατά του σκόρου (Plumbina guerinii) και κατά 
του ευρύτοµου (Eurytoma plotnikovi) καταπολεµούν και αυτό τον εχθρό. 

Αν παρουσιαστεί υψυλός πληθυσµός του ιδιόκερου πριν από την εµφάνιση των 
παραπάνω εντόµων εφαρµόζεται ψεκασµός µε ένα εντοµατος, όπως το diazinon. 
Ένας ψεκασµός αρκεί. 
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16.ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ 

 

α φιστίκια ωριµάζουν διαδοχικά από τα µέσα Αυγούστου µέχρι το τέλος 

Σεπτεµβρίου ή και αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα µε την περιοχή. 

Υπολογίζεται ότι από την άνθηση µέχρι την ωρίµανση των φιστικιών 

µεσολαβούν 150  περίπου ηµέρες. Η ωρίµανση των φιστικιών διαρκεί 25 περίπου 

ηµέρες. Με την ωρίµανση το φιστίκι παίρνει το τελικό µέγεθος, η ψίχα στο 

εσωτερικό του έχει πάρει και αυτή το οριστικό της µέγεθος, ενώ το πράσινο 

περίβληµα του (περικάρπιο ή φλοιός) αρχίζει να µαλακώνει και το χρώµα του να 

γίνεται κιτρινωπό (στα σκιερά τµήµατα του δένδρου ή στα δροσερά εδάφη) ή 

χαρακτηριστικά βιολέ (στα ηλιαζόµενα τµήµατα του δένδρου και τα ξερά εδάφη). 

Συγχρόνως το περίβληµα αυτό αρχίζει να σκάζει από την βάση του, να ξεκολλάει από 

το ενδοκάρπιο, να αποκτά αλευρώδη υφή και να αποσπάται εύκολα, όταν τρίψουµε 

το φιστίκι µεταξύ των δακτύλων µας. Καθώς η ωρίµανση των φιστικιών προχωρεί, οι 

ιστοί που συνδέουν τα δύο ηµικελύφη του ενδοκαρπίου χαλαρώνουν, οπότε και τα 

περισσότερα από τα φιστίκια ανοίγουν στην άκρη τους και αποκαλύπτεται η ψίχα 

(φιστίκια γελαστά). Τότε τα φιστίκια, µε το παραµικρό κούνηµα των κλάδων µε το 

χέρι πέφτουν. Το ποσοστό των κλειστών φιστικιών κυµαίνεται από 5 ως 50 % 

ανάλογα και µε τους παράγοντες. 

Η συγκοµιδή των φιστικιών, γίνεται σε δύο ή σπανιότερα σε τρία χέρια, αρχίζει 

από το τέλος Αυγούστου στις νοτιότερες περιοχές (Αίγινα, Αττική κλπ.) ή  το πρώτο 

δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου στις βορειότερες (Θεσσαλία, Μακεδονία κλπ.) και 

διαρκεί ως το τέλος του Σεπτεµβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Αν τα φιστίκια τα 

µαζεύουµε τµηµατικά, µόλις αυτά αλλάζουν χρώµα, τότε µε αποφλοίωση θα 

διαπιστώσουµε ότι έχουµε ένα καλής ποιότητος προϊόν (φιστίκια λευκά), ενώ αν τα 

αφήσουµε να προχωρήσουν στην ωρίµανση, για να µαζέψουµε περισσότερα φιστίκια 

σε κάθε χέρι, τότε είναι πολύ πιθανόν το χρώµα των φιστικιών να είναι µουντό. Στο 

πρώτο χέρι µαζεύουµε χωριστά ή συγχρόνως και τα φιστίκια που έπεσαν στο έδαφος 

από τον αέρα ή από άλλες αιτίες. Το µεγαλύτερο µέρος των φιστικιών (70 % περίπου) 

µαζεύεται στο πρώτο χέρι, τα φιστίκια δε αυτής της συγκοµιδής είναι καλύτερης 

ποιότητος (πρώτο χέρι ή άσπρο φιστίκι). Για τη συγκοµιδή των φιστικιών, στρώνουµε 

Τ 
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στο έδαφος κάτω από τα δένδρα, δίχτυα ή πλαστικές λινάτσες διαστάσεων συνήθως 

7m x 7m. Στην συνέχεια,  

 

Εικ.30 Συγκοµοιδή µε κούνηµα των κλάδων. 

µε κούνηµα των κλάδων  µε το χέρι ή µε δονητή εικ.30 ή µε ράβδισµα των κλάδων 

εκείνων που δεν φτάνει ο εργάτης ( χτυπώντας αυτούς λίγο πιο µπροστά από τις 

σταφυλές µε µία ράβδο ή καλάµι ) ή ακόµα και µε << άµελγµα >> µε το χέρι, όταν τα 

δένδρα είναι µικρά, τα ώριµα φιστίκια γκρεµίζονται από τα δένδρα, ενώ µένουν 

επάνω σ’ αυτά τ’ άγουρα ακόµη φιστίκια, που θα µαζευτούν στο δεύτερο ή τρίτο 

χέρι. Αµέσως µετά τη συγκοµιδή  των φιστικιών από τα δένδρα γίνεται µια πρόχειρη 

διαλογή αυτών, για να αποµακρυνθούν τα φύλλα και κλπ. Η δουλειά αυτή γίνεται είτε 

πάνω στα ίδια τα δίχτυα, που είναι στρωµένα κάτω από τα δένδρα για τη συγκοµιδή, 

είτε σ’ ένα άλλο απλωµένο εκεί κοντά πανί, στο οποίο αδειάζονται τα φιστίκια για 

την διαλογή. Για να µη πληγώνονται τα δένδρα και γεµίζουν από ρετσίνι τα 

(πληγωµένα) µέρη των κλάδων, όταν χρησιµοποιούνται ράβδοι για τη συγκοµιδή, θα 

πρέπει αυτοί να είναι στην άκρη τους επενδεδυµένοι µε πλαστικό σωλήνα εικ.27, 

λινάτσα ή καουτσούκ. Όταν η δόνηση των κλάδων είναι ισχυρή τότε ρίχνονται κάτω 

τα ανώριµα φιστίκια. Σύµφωνα µε πειράµατα των Αµερικανών, µε τη χρησιµοποίηση 

δονητού για τη συγκοµιδή των φιστικιών , µένει πάνω στο δένδρο ένα ποσοστό 10 % 

περίπου των γεµάτων µε ψίχα φιστικιών και το µεγαλύτερο µέρος των κούφιων, τα 

οποία κούφια όχι µόνο δεν µας είναι χρήσιµα αλλά και προβλήµατα µας δηµιουργούν 

κατά την επεξεργασία των φιστικιών που ακολουθεί (αποφλοίωση, πλύσιµο, διαλογή 

κλπ.). Στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και σ’ ένα ποσοστό και στην Αµερική, 

τα φιστίκια ξηραίνονται στον ήλιο αξεφλούδιστα, δηλαδή όπως έχουν µε το 

περικάρπιο τους. Έτσι ο καλλιεργητής δεν έχει ν’ ασχοληθεί µε την αποφλοίωση και 
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εναποθηκεύει το προϊόν του µε περισσότερη σιγουριά, γιατί τα διάφορα έντοµα 

αποθηκών δεν µπορούν να µπουν µέσα στον καρπό και να προσβάλλουν την ψίχα. Η 

µέθοδος αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι το ενδοκάρπιο παίρνει ένα µουντό χρώµα, που 

µε το συνήθη τρόπο αποφλοιώσεως δεν βγαίνει και έτσι µειώνεται η εµπορική αξία  

 

Εικ.31 Συγκοµοιδή µε µηχανική υποστήριξη. 

του προϊόντος. Στην Αµερική όµως εφαρµόζεται άλλος τρόπος µηχανικής 

αποφλοιώσεως των φιστικιών, που στηρίζεται στην τριβή του ενδοκαρπίου. Έτσι 

επιτυγχάνεται ταυτόχρονα µε την αποφλοίωση και το άσπρισµα των φιστικιών µε το 

τρίψιµο τους, γι’ αυτό και δεν υπάρχει πρόβληµα για τον τρόπο στεγνώµατος αυτών. 
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17.ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η ποιότητα έχει να κάνει µε τον βαθµό ωρίµανσης, µε το ποσοστό των 

ανοιχτών καρπών, µε τον τρόπο ξήρανσης και συντήρησης καθώς και από τα 

παθογόνα. 

Η ωρίµασνη των φιστικιών αρχίζει µέσα Αυγούστου. Οι καρποί δεν ωριµάζουν 

όλοι µαζί και γι’ αυτό η συγκοµιδή µπορεί να γίνει µονοµιάς µε καθυστέρηση αλλά 

και σε δύο το πολύ τρία χέρια.Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για το πρόωρο σχίσιµο 

του καρπού αλλά και των κλειστών καρπών. 

 

17.1 Πρόωρο σχίσιµο του καρπού 

Κανονικά, στα γεµάτα φιστίκια πριν από την έναρξη του σχισίµατος του 

κέλυφους, επέρχεται χαλάρωση και ακολούθως αποκόλληση της φλούδας από το 

κέλυφος στο λεπτό οριακό στρώµα κυττάρων που µεσολαβεί µεταξύ µεσοκαρπίου 

και ενδοκαρπίου. Με τον τρόπο αυτό, το άνοιγµα του κέλυφους δεν συµπαρασύρει σε 

διάρρηξη και την φλούδα, η οποία παραµένει ακέραια και προστατεύει το εκτιθέµενο 

διαµέσου της σχισµής σπέρµα, από προσβολές µυκήτων και εντόµων. Σε ορισµένες 

όµως, περιπτώσεις το κέλυφος σχίζεται, πριν να επέλθει η φυσιολογική αποκόλληση 

της φλούδας, ενώ παράλληλα να προκαλείται ταυτόχρονα σχίσιµο της φλούδας, κατά 

µήκος της αντίστοιχης σχισµής του κελύφους. 

Η ανωµαλία µπορεί να συµβεί αρκετές εβδοµάδες πριν από την συγκοµιδή και 

χαρακτηρίζεται ως πρόωρο σχίσιµο του καρπού. Μετά το σχίσιµο, η φλούδα 

διατηρείται λεία ή αφυδατώνεται γρήγορα και συρρικνώνεται. Οι προώρως σχισµένοι 

καρποί µπορεί να είναι λίγο ελαφρότεροι και να έχουν µικρότερο κέλυφος. Απότοµες 

µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος ή της υδατικής κατάστασης των 

ταξικαρπιών θεωρούνται υπεύθυνες για τέτοιου είδους βλάβη των καρπών ( 

Michailides & Teviotdale 1994, Doster & Michailides 2002 ). Παρόλο που το 

ποσοστό των φιστικιών που ανοίγουν πρόωρως είναι συνήθως µικρό ( κάτω του 2 % ) 

και κυµαίνεται από έτος σε έτος, το φαινόµενο έχει ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία, 

πρώτον, διότι ευνοεί το ‘‘ βάψιµο ’’ του κέλυφους κατά µήκος της σχισµής ή και σε 

µεγαλύτερη έκταση και δεύτερον, διότι εκθέτει το σπέρµα σε προσβολές εντόµων και 

µολύνσεις από µύκητες που παράγουν αφλατοξίνες ή άλλες µυκοτοξίνες( Pearson 
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1996 ). Μάλιστα, όσο πιο νωρίς  τα φιστίκια παρουσιάζουν πρόωρο σχίσιµο πριν από 

τη συγκοµιδή, ιδίως όταν συνοδεύεται και µε συρρίκνωση της φλούδας, τόσο πιο 

µεγάλη ζηµία αναµένεται, λόγω του αυξηµένου κινδύνου µόλυνσης και ανάπτυξης 

µυκήτων αφλατοξινών στο σπέρµα των ανοικτών καρπών, οι οποίοι στη συνέχεια 

αναµιγνύονται µε τους υπολοίπους και αναλογικά αποτελούν πολύ µικρό κλάσµα, 

γίνονται αιτία πρόσµιξης της τοξίνης και υποβάθµισης της ποιότητας ολόκληρης της 

παραγωγής. 

Σύµφωνα µε τον Doster (2001) αναφέρουν ότι στο σχηµατισµό προώρως 

ανοιγµένων καρπών συµβάλλουν κυρίως οι εξής παράγοντες : α) ανεπαρκής άρδευση 

των δένδρων κατά την περίοδο της ταχείας αύξησης του κελύφους προς το τέλος της 

ανοίξεως, β) ψεκασµοί µε χειµερινό πολτό κατά την περίοδο του ληθάργου και γ) το 

είδος του υποκειµένου. Αναφέρθηκε επίσης ότι δενδροκοµεία µε υψηλό ποσοστό 

κανονικού σχισίµατος του κελύφους παρουσίασαν και υψηλό ποσοστό πρόωρου 

σχισίµατος καρπού. Ως εκ τούτου, πρακτικές που εντείνουν το κανονικό σχίσιµο, 

µπορεί να ευνοήσουν επίσης και το πρόωρο σχίσιµο του καρπού. Συνήθως, φυτείες 

που παρουσιάζουν περιορισµένο ή καθυστερηµένο αποχωρισµό της φλούδας από το 

κέλυφος δείχνουν και υψηλότερα ποσοστά πρόωρου σχισίµατος καρπού. Ενίοτε 

παρατηρούνται ρωγµές της φλούδας σε άλλη θέση εκτός της ραφής και αυτή η µορφή 

διαφέρει από το πρόωρο σχίσιµο το οποίο εντοπίζεται πάντοτε κατά µήκος της ραφής. 

Οι ρωγµές του τύπου αυτού κυµαίνονται από χρόνο σε χρόνο και εκδηλώνονται σε 

πολύ χαµηλότερο ποσοστό καρπών σε σχέση µε το πρόωρο σχίσιµο, ωστόσο και 

αυτές µπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη µυκήτων που παράγουν αφλατοξίνες ( 

Doster & Michailides 2003 ). 

Οι ακανόνιστες ρωγµές που παρουσιάζει µερικές η φλούδα προς το τέλος της 

περιόδου ωρίµανσης του καρπού, διακρίνονται από το πρόωρο σχίσιµο, διότι δεν 

αντιστοιχούν στη  ραφή του κελύφους, λόγω δε της οψιµότερης εµφανισής τους, δεν 

δηµιουργούν εξίσου σοβαρό ποιότικο πρόβληµα (Doster & Michailides 1995 ). Οι 

ακανόνιστες ρωγµές εµφανίζονται συνήθως σε µικρό ποσοστό καρπών ( κάτω του 

5% ) και αποδίδονται σε παρατεταµένη αυξητική δραστηριότητα της φλούδας, ενώ σε 

µερικά τµήµατα αυτής προσφύονται ακόµη στο κέλυφος. 

Η διαλογή και αποµάκρυνση των καρπών  που σχίζονται προώρως, 

προκειµένου να αποφευχθεί η ανάµιξη αυτών µε τους υγιείς, αυξάνει το κόστος, 

πρέπει δε να γίνεται αµέσως µετά τη συγκοµιδή, καθόσον µετά την αποφλοίωση η 
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διάκριση τους είναι δυσχερής και στηρίζεται µόνο στην έκταση του βαψίµατος του 

κελύφους. Ορισµένα αλλά χαρακτηριστικά των καρπών µε πρόωρο σχίσιµο, όπως για 

παράδειγµα, ότι είναι ελαφρότεροι και µικρότεροι σε µέγεθος, δεν αποδείχτηκαν 

αξιόπιστοι δείκτες για τον έγκαιρο εντοπισµό τους ( Pearson & συνεργ. 1994 ). 

Επίσης, έχουν προταθεί ηλεκτρονικά µέσα ανίχνευσης φιστικιών µε πρόωρο σχίσιµο, 

χωρίς ωστόσο, να τύχουν ευρείας εφαρµογής στην πράξη µέχρι σήµερα ( Pearson & 

Slaughter 1996 ). 

Τέλος, στο σύνδροµο των πρόωρων διαρρήξεων του καρπού εντάσσεται και µία 

µορφή σχισίµατος του κελύφους η οποία παρατηρείται µερικές φορές πριν από την 

ανάπτυξη του σπέρµατος, γνωστή ως σχίσιµο άωρων καρπών. Η ανωµαλία 

εµφανίζεται σποραδικά και η αιτιολογία της φαίνεται να σχετίζεταιµε απότοµες 

διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και της υγρασίας ( Doster & Michailides 2002 ). 

 

17.2 Κλειστοί καρποί 

Σε αντίθεση µε τους καρπούς όλων των άλλων ειδών Pistacia, η πλειονότητα 

των ώριµων καρπών της φιστικιάς ( P.vera L. ), όταν είναι γεµάτοι παρουσιάζουν 

µερικό διαχωρισµό ( σχίσιµο ή άνοιγµα ) των δύο ηµίσεων του κελύφους, 

περισσότερο στην κοιλιακή παρά στη νωτιαία ραφή, από την κορυφή προς τη βάση 

του, σε κυµαινόµενο µήκος και εύρος. Οι καρποί που δεν παρουσιάζουν σχίσιµο του 

κελύφους κατά την ωρίµανση χαρακτηρίζονται ως κλειστοί( οι άδειοι καρποί είναι 

πάντοτε κλειστοί ). ∆εδοµένο είναι ότι τα φιστίκια προορίζονται για άµεση 

κατανάλωση και διατίθενται στο εµπόριο χωρίς τη φλούδα ( αποφλοιωµένα ), άλλα 

µε το κέλυφος ( κελυφωτά ), το σχίσιµο επιζητείται πάντοτε, διότι διευκολύνει την 

εξαγωγή του σπέρµατος ( ψίχας ) κατευθείαν µε τα χέρια. Άλλωστε, η επεξεργασία 

των κλειστών φιστικιών για τεχνητό άνοιγµα, υποβαθµίζει την ποιότητα τους και 

αυξάνει το κόστος. Σύµφωνα µε ερευνητές έχει παρατηρηθεί ότι όταν η διαλογή για 

την αποµάκρυνση των κλειστών φιστικιώνγίνεται µηχανικώς, η χρησιµοποιούµενη 

συσκευή δηµιουργεί ‘‘ νύγµα ’’ στο σπέρµα των ανοικτών, το οποίο συγχέεται 

εύκολα από εντοµολογική προσβολή. 

Εµφάνιση. Ένα µε ενάµιση περίπου µήνα µετά την γονιµοποίηση ( τέλος 

Απριλίου – αρχές  Μαΐου ), η αναπτυσσόµενη ωοθήκη αποκτά το τελικό της µέγεθος 

και αρχίζει η ξυλοποίηση του ενδοκαρπίου, από την κορυφή προς τη βάση του µέσα 
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σε µερικές εβδοµάδες . Προς τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή πριν από την φυσιολογική 

ωρίµανση του καρπού τότε αρχίζει η εύκολη αποκόλληση της φλούδάς από το 

κέλυφος. 

Μηχανισµός. Πρωτίστως, το σχίσιµο του κελύφους εξαρτάται από την πλήρη 

ανάπτυξη του σπέρµατος, δεδοµένου ότι τα άδεια φιστίκια δεν ανοίγουν. Σύµφωνα µε 

τον Ποντίκι ( 1987 ) αποδίδεται το σχίσιµο στην πίεση που ασκεί το αναπτυσσόµενο 

σπέρµα επί των τοιχωµάτων του κελύφους, ενώ οι ραφές του είναι ακόµα µαλακές. 

Παράγοντες. Το ποσοστό των ανοιγµένων καρπών κυµαίνεται κατά πολύ από 

έτος σε έτος, επηρεαζόµενο από πολλούς παράγοντες, χωρίς να είναι ακόµη γνωστό, 

εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς συντελούν στην διακύµανση. 

Αντιµετώπιση. Μέχρι σήµερα, δεν έχουν βρεθεί ειδικά µέτρα τα οποία να 

ευνοούν το άνοιγµα των καρπών. Η υδατική καταπόνηση των δένδρων µειώνει το 

ποσοστό των ανοιγµένων φιστικιών και γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την 

επαρκή άρδευση κατά τη περίοδο ανάπτυξης του καρπού. Απόπειρες εφαρµογής 

ethephon έδωσαν αντιφατικά αποτελέσµατα.  Κατά τον Torabi ( 1980 ) είναι γνωστό 

ότι ο ψεκασµός µε ethephon ένα µήνα πριν από τη συγκοµιδή, επέσπευσε την 

ωρίµανση και σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό των ανοικτών καρπών στην ποικιλία 

Fandoghi. Αντιθέτως, κατά τους Crane & synergy. ( 1982 ), η εφαρµογή ethephon 

στην ποικιλία kerman, ένα µήνα πριν τη συγκοµιδή, δεν αύξησε το σχίσιµο, αλλά είχε 

δε τοξική παρενέργεια που εκδηλώθηκε µε κοµµίωση του κορµού και των κύριων 

βραχίονων, καθώς και µε έντονη αποβολή ανθοφόρων οφθαλµών.  

 

17.3 Αποφλοίωση 

Τα συγκοµισµένα φιστίκια πρέπει να αποφλοιωθούν το ταχύτερο δυνατόν, γιατί 

όταν παραµείνουν µε το φλοιό το ξυλώδες ενδοκάρπιο παίρνει σκούρο χρώµα ( 

βάψιµο ή λέρωµα ) και επιπλέον υπάρχει κίνδυνος προσβολής από µύκητες. Η 

αποφλοίωση γίνεται µε ηλεκτροκίνητα αποφλοιωτικά µηχανήµατα. Μετά την 

αποφλοίωση τα φιστίκια τοποθετούνται σε νερό, στο οποίο τα άσπερµα επιπλέουν και 

αποµακρύνονται. 
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Εικόνα 32. Μηχάνηµα αποφλοίωσης φιστικιων (αποφλοιωτήριο). 

Πηγή Μάκρη-Φθιώτιδας.(2011). 

Σήµερα η αποφλοίωση γίνεται µε ειδικούς µηχανοκίνητους αποφλοιωτήρες εικ.32, 

που έχουν ικανότητα αποφλοιώσεως 500 ως 800 κιλών χλωρών φιστικιών ωριαίως. 

Αµέσως µετά το ξεφλούδισµα γίνεται ο διαχωρισµός των κούφιων από τα γερών 

φιστικιών. Μετά την αποφλοίωση και το στέγνωµα, τα φιστίκια θα έχουν  38 % 

περίπου του αρχικού τους βάρους ή κατά τον Θ. Καραβέρη 2,65 περίπου φορές 

λιγότερο βάρος από τα αναποφλοίωτα χλωρά φιστίκια, που µόλις συγκοµίσθηκαν. Ο 

µαλακός φλοιός των φιστικιών, που βγαίνει µετά την αποφλοίωση, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν κτηνοτροφή. 

                           
Εικόνα 33.Ξηραντήριο φιστικιών. Πηγή Μάκρη-Φθιώτιδας (2011). 
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Μετά την αποφλοίωση ο καρπός αποξηραίνεται σε ειδικά ξηραντήρια (εικ.33) 

σε θερµοκρασία 65ο C επί 8 ώρες εικ.30. Όταν πρόκειται για µικρή ποσότητα, τα 

φιστίκια απλώνονται σε στρώση πάχους 2-3 φιστικιών στον ήλιο επί 3-4 ηµέρες. 

Στους αποξηραµένους σε ξηραντήρια καρπούς το ποσοστό υγρασίας µετά την 

αφαίρεση των λιπαρών συστατικών είναι 5-6 %. Στους αποξηραµένους στον ήλιο 

κυµαίνεται 8-10%. 

Η σχέση βάρους αποφλοιωµένων και αποξηραµένων καρπών προς νωπούς 

προ της αποφλοίωσης υπολογίζεται σε 40:100.  

Στέγνωµα των φιστικιών 

Μετα την διαδικασία της αποφλοίωσης των φιστικιών, επειδή λερώνεται το 

τσόφλι τους, θα πρέπει να πλυθούν µε άφθονο νερό και στη συνέχεια, να απλωθούν 

αµέσως, για να στεγνώσουν. Το άπλωµα των φιστικιών για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα γίνεται σε τσιµεντόστρωτη πλάκα για να χάσουν το µεγαλύτερο µέρος 

της υγρασίας τους και για να µπορέσουν να διατηρηθούν έτσι στην αποθήκη. Το 

στέγνωµα διαρκεί σύµφωνα µε τους παραγωγούς από τη πείρα που διαθέτουν 2 ως 6 

ηµέρες και µπορεί να γίνει τόσο στον ήλιο όσο και στην σκιά, στην ύπαιθρο ή ακόµα 

και σε εσωτερικό χώρο, αρκεί να αερίζεται καλά ο καρπός και να αναµοχλεύεται 

συχνά µε µια τσουγκράνα, για να µην µουχλιάσει. Το στέγνωµα έχει προχωρήσει έτσι 

σε ικανοποιητικό βαθµό, όταν η ψίχα είναι τραγανή και δεν λυγίζει στο δάγκωµα. 

Τότε οι καρποί υπολογίζεται ότι περιέχουν 7 % περίπου υγρασία, ενώ µόλις 

αποφλοιωθούν, η υγρασία που περιέχουν είναι γύρω στα 40%. 

                                                         
Εικ.34 Άπλωµα φιστικιών για στέγνωµα στον ήλιο.( Πηγή Κτήµα Γκίκα ΕΠΕ.) 

 

Αυτή η ανασκόπηση επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ξηραντήρια ποιότητα των κελυφωτών φιστικιών κατά την διάρκεια της ξήρανσής 
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τους σε ειδικά που λειτουργούν µε αερόθερµα. Για το στέγνωµα των φιστικιών µε 

αυτό τον τρόπο διοχετεύεται θερµός αέρας, από την αρχή της διαδροµής των 

φιστικιών και ψυχρός από το τέλος αυτής, κάτω από µια σειρά από κόσκινα πάνω από 

τα οποία περνάνε τ’αποφλοιωµένα φιστίκια. Στις περιοχές της Φθιώτιδας το 

στέγνωµα των φιστικιών (συνήθως των µη αποφλοιωµένων) γίνεται σε ειδικά 

αυτοµατοποιηµένα ξηραντήρια κατά τρόπο γρήγορο και ασφαλή και αποφεύγεται 

έτσι κατά το δυνατόν το µουντό χρώµα στο κέλυφος, που δηµιουργείται από 

προσβολές του µαλακού περιβλήµατος (περικαρπίου) από µύκητες. Κατά το 

στέγνωµα τους τα φιστίκια χάνουν γύρω στα 28% του βάρους τους. Άλλα όταν τα 

φιστίκια προέρχονται από αρδευόµενα δένδρα τότε το ποσοστό αυτό φθάνει τα 38%. 

Κατά αντιστοιχία εξετάζονται οι διάφορες µέθοδοι ξήρανσης για να 

διερευνηθούν οι πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα.  

Τα ευρήµατα έδειξαν ότι τόσο η µέθοδος που χρησιµοποιείται όσο και οι παράµετροι 

που καθορίζουν το ρυθµό ξήρανσης έχουν διαφορετικού είδους επίδραση στην 

ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η µελέτη κατέληξε ότι η ξήρανση στον ήλιο εικ.34 

έχει την καλύτερη τελική ποιότητα καθώς και το µικρότερο ενεργειακό κόστος. Αυτή 

η µελέτη παρέχει έναν οδηγό επιλογής της βέλτιστης µεθόδο µε την οποία θα έχουµε 

την καλύτερη ποιότητα µε την µικρότερη κατανάλωση ενέργειας.  

Η ξήρανση είναι µια από τις µεθόδους συντήρησης των γεωργικών προϊόντων 
και επίσης µια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία λαµβάνει χώρα µεταφορά 
θερµότητας και µάζας µεταξύ της επιφάνειας του προϊόντος, το περιβάλλον µέσο και 
µέσα στο προϊόν. 
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Εικόνα 35. Ξηραντηριο φιστικιών.(φιστικοπαραγωγού Μάκρης-Φθιώτιδας) 

 

Η ξήρανση είναι µια σηµαντική εργασία στην επεξεργασία του φιστικιού 
(Aktas and Polat, 2007). Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης, οι καρποί µπορεί να 
υποστούν αντιδράσεις οι οποίες προκαλούν µείωση της ποιότητας, λόγω άσχηµων 
οσµών και χρώµατος που µπορεί να σχηµατίζονται. Οι κύριες οξειδωτικές 
αντιδράσεις στα αποξηραµένα προϊόντα οφείλονται στην peroxidation των λιπιδίων. 
Σε σύγκριση µε άλλα προϊόντα, οι µελέτες για την ξήρανση των κελυφωτών 
φιστικιών είναι πολύ περιορισµένες (Kashani Nejad et al., 2007). Συνεπώς, 
περισσότερη έρευνα πρέπει να γίνει παράλληλα µε την αυξανόµενη ζήτηση αυτού 
του προϊόντος παγκοσµίως.Τα ωφέλη από αυτές τις έρευνες µπορεί να είναι χρήσιµα 
για τον σχεδιασµό και την προσοµοίωση συστηµάτων ξήρανσης ακριβείας. Αυτό 
απαιτεί την γνώση των ιδιοτήτων των καρπών όπως τα χαρακτηριστικά της ξήρανσης 
λεπτής στρώσης  µε διαφορετικές συνθήκες ξήρανσης. Τα παραπάνω δικαιολογούν 
αυτήν την εργασία η οποία κάνει µια ανασκόπηση παραγόντων όπως η ενεργότητα 
του νερού (Aw), περιεκτικότητα σε υγρασία (moisture content), ροή αέρα και πάχος 
στρώσης που επηρεάζουν την ξήρανση και την ποιότητα των κελυφωτών φιστικιών 
και των υπαρχουσών µεθόδων ξήρανση.                                                                                                                     

 
 
2. Παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθµό ξήρανσης 

2.1Aw.                                                                                                                                           
Η ενεργότητα του νερού (Aw) στα τρόφιµα περιγράφει την ενεργεειακή κατάσταση 
του νερού στο τρόφιµο, και συνεπώς, το δυναµικό του να δράσει ως διαλύτης και να 
συµµετάσχει σε χηµικές/βιοχηµικές αντιδράσεις και στην ανάπτυξη 
µικοροοργανισµών. Είναι µια σηµαντική ιδιότητα η οποία χρησιµοποιείται για την 
πρόβλεψη της σταθερότητας και της ασφάλειας του τροφίµου σε σχέση µε την 
ανάπτυξη µιικροβίων, το ρυθµό αποδοµητικών αντιδράσεων και χηµικές/βιοχηµικές 
ιδιότητες (Anthony and Fontana, 2000). Υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης µε αφλατοξίνες 
στα κελυφωτά φιστίκια (Magan and Aldred, 2007). Για το λόγο αυτό η σωστή χρήση 
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των διαδικασιών ξήρανσης µπορεί να µειώσει αυτόν τον κίνδυνο. Ο πιο 
αποτελεσµατικός προληπτικός έλεγχος είναι η ξήρανση των καρπών φιστικιού σε µαι 
τιµή Aw της τάξης του 0.82 για µικρής διάρκειας ή 0.70 για µεγάλης διάρκειας  
συντήρηση για να αποφευχθεί η ανάπτυξη µυκήτων και η µόλυνση µε αφλατοξίνες. 
Στους 25°C, αυτές οι οριακές τιµές Aw µεταφράζονται σε περιεκτικότητα υηρασίας 
περίπου 10 και 5–7%, αντίστοιχα (F.A.O, 2001). 

 
Εικόνα 36. ∆ιαλογέας φιστικιών. (Πηγή από Αγροτικό συνεταιρισµό Μάκρης- Φθιώτιδας ). 

 

 

2.2 Περιεκτικότητα υγρασίας 

Η ξήρανση στην κατάλληλη περιεκτικότητα υγρασίας (4-6% σε υγρή βάση 
(w.b.)) είναι ένας σηµαντικός συντελεστής που εξασφαλίζει την ποιότητα του 
τροφίµου. Η ξήρανση επηρεάζει τα συστατικά του φιστικιού αλλά η επίδρασή της 
είναι µικρότερη από αυτή του ασπρίσµατος και του καβουρδίσµατος. Τα ακόρεστα 
λιπαρά οξέα είναι πιο ευαίσθητα σε αλλαγές κατά την επεξεργασία. Μελέτες έδειξαν 
ότι υπάρχει µικρή ή καθόλου επίδραση της θερµοκρασίας ξήρανσης στην ποιότητα 
των φιστικιών ως ποσοστό κλειστών φιστικιών ή ποσοστό ελεύθερης ψίχας στο 
δείγµα (Thompson,2005). 

Rafiee et al. (2009) ανέφεραν ότι υπάρχει µείωση της περιεκτικότητας σε 
υγρασία των φιστικιών από 56-57% στο 5-6% κατά τη διάρκεια της ξήρανσης. Οι 
συνθήκες ξήρανσης επηρεάζουν την ποιότητα των ξηραµένων φιστικιών οπότε αυτό 
απαιτεί ακριβή περιγραφή της τάσης ξήρνασης στη διαδικασία. Προτείνουν ότι 
χρησιµοποιοόντας FEM (Finite Element Method, µεθόδους ανάλυσης στοιχειωδών 
στοιχείων) µπορούν να προβλέψουν µε ακρίβεια την κατανοµή υγρασίας στο 
εσωτερικό του φιστικιού από την οποία η δοαφορά υγρασίας και η καταπόνηση 
µπορεί να υπολογιστεί. 

Aktas and Polat (2007) προέβλεψαν την υγρασία του προϊόντος σε κάθε 
χρονική στιγµή της ξήρανσης µε µεγάλη ακριβεια µεταξύ θερµακρασιών αέρα 
ξήρανσης  40 και 60°C και αρχική υγρασία 32 και 38% (w.b.). Ενώ η επίδραση της 
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θερµοκρασίας του αέρα ξήρανσης, της ποικιλίας και της αρχικής υγρασίας των 
φιστικιών στην Aw των ξηρών φιστικιών βρέθηκε στατιστικά σηµαντική (P < 0.05), 
η αλληλεπίδραση µεταξύ της θερµοκρασίας ξήρανσης, αρχικής υγρασίας και 
ποικιλίας ήταν στατιστικά ασήµαντη. 

Για το σχεδιασµό κατάλληλου ξηραντήρα για την τέλεια ξήραανση των 
φιστικιών, και για να διατηρούνται τα αγαθά σε καλή κατάσταση µελετάται νη χρήση 
κατάλληλων καµπυλών υγρασίας ισσοροπίας. Αυτές οι καµπύλες είναι πολύ 
σηµαντικές και χρησιµοποιούνται για την επίλυση ισοδύναµων προβληµάτων 
µεταφοράς µάζας και θερµότητας για το σχεδιασµό συστηµάτων ξήρανσης. Η 
περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σηµαντική για την πρόβλεψη της διάρκειας ζωής 
στο ράφι (= διατηρησιµότητα θα έλεγα). 

Pahlevan zadeh and Jafarian (2002) µελέτησαν αυτές τις καµπύλες σε 
θερµοκρασίες από 15 έως 35°C για την ψίχα φιστικιού και ακαθάριστα φιστίκια (µε 
την έξω φλούδα). Από τα πειραµατικά στοιχεία, υπολογίστηκαν οι ισόθερµες 
καµπύλες απορρόφησης και απελευθέρωσης (adsorption and desorption) για το 
φιστίκι και από αυτές υπολογίστηκε η καθαρή ισοθερµική θερµότητα διάχυσης 
(sorption;). 

2.3 Ροή αέρα 

Ο αέρας χρησιµοποιείται στην ξήρανση, αερισµό και αποθηκευτικά συστήµατα 
βιολογικών υλικών. Στην ξήρανση, ο αέρα µεταφέρει θερµότητα στο και υγρασία από 
το προϊόν, ενώ στον αερισµό ο αέρας ψύχει το προϊόν αποµακρύνοντας την 
θερµότητα. Η αποµάκρυνση της υγρασίας ή η ψύξη , σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν 
µπορούν να επιτευχθούν αν  ο αέρας δεν εξαναγκάζεται να διέλθει διαµέσου του 
υλικού. Όταν ο αέρας εξαναγκάζεται να διέλθει διαµέσου µίας στρώσης 
ακατέργαστου γεωργικού προϊόντος, η αντίσταση στη ροή, η επωνοµαζόµενη πτώση 
πίεσης, αναπτύσεται ως αποτέλεσµα απώλειας ενέργειας λόγω τριβής και turbulence. 
Η πρόβλεψη της αντίστασης ροής αέρα, η οποία είναι βασική για τον σχεδιασµό 
αποτελεσµατικών συστηµάτων αερισµού µελετάται τα τελευταία 70 χρόνια. Η 
επιλογή ανεµιστήρων για την ξήρανση και αερισµό απαιτεί γνώση πόσης αντίστασης 
στη ροή αέρα θα αναπτυχθεί σε συγκεκριµένη στρώση καρπού. Η ξήρανση ο 
αερισµός και η αποθήκευση είναι στάδια κελιδιά στην παραγωγλη φιστικιών. στους 
ξηραντήρες φιστικιών, ο αέρας µε πίσεη είναι απαραίτητος για να παροχετέυσει την 
θερµότητα για την εξάτµιση της υγρασίας και αποµάκρυνση της υγρασίας από τους 
καρπούς. Για τον βέλτιστο σχεδιασµό των συστηµάτων αερισµού πρέπει να εκτιµηθεί 
µε αρκετή ακρίβεια η αντίσταση ροής αέρα του φιστικιού (Kashani Nejad, 2009). 

Kashani nejad and Tabil (2009) προσδιόρισαν την αντίσταση ροής κελυφωτών 
φιστικιών (Ohadi ποικιλία). Βρήκαν ότι η πτώση πίεσης αυξάνονταν µε την αύξηση 
της ταχύτητας αέρα, του βάθους της στρώσης, υγρασία και πυκνότητα ττου υλικού. 
Μια αύξηση της υγρασίας µεταξύ 4.08–38.40% (w.b.) είχε ως αποτέλεσµα σε 55% 
αύξηση της πτώσης πίεσης. 
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Gazor et al (2005b) αναφέρουν ότι αν η ταχύτητα αέρα αυξηθεί από 1.5 σε 2.5 
m/s, ο χρόνος ξήρανσης µειώνεται κατά 10%. Οι µεταβολές θερµοκρασία και 
ταχύτητας αέρα δεν έχουν επίδραση στην περιεκτικότητα προτεινών και λιπαρών 
ουσιών των φιστικιών, αλλά αν η θερµοκρασ΄θια ανέλθει στους 90°C, η τιµήperoxide 
(;) θα αυξηθεί σε 0.55meq/kg, η οποία είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια για τα 
επεξεργασµένα φιστίκια. 

                           
Εικόνα 37. ∆ιαλογέας φιστικιών. (Πηγή από Αγροτικό συνεταιρισµό Μάκρης- 

Φθιώτιδας ). 

 

 

 

 

2.4 Πάχος της στρώσης 

Kashani nejad et al. (2007) προσδιόρισαν τα χαρακτηριστικά ξήρανσης της 
λεπτής στρώση  φιστικιών της ποικιλίας  Ohadi και βρήκαν το καλύτερο µοντέλο 
(Page model) για την περιγραφή την συµπεριφορά ξήρανσης των φιστικιών. Η 
θερµοκρασία του αέρα ξήρανσης είχε την µεγαλύτερη επίδραση και η ταχύτητα του 
αέρα και σχετική υγρασία είχαν µικρή επίδραση στην ξήρανση των φιστικιών. 

 
2.5 Θερµοκρασία 

Η θερµοκρασία ξήρανσης επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 
φιστικιών. Με τις υψηλες θερµοκρασίες (116-138ºC) αυξάνει η γεύση 
καβουρδισµένου. Από την άλλη πλευρά οι µεταβολές θερµοκρασίας, ταχύτητας αέρα 
και πάχους στρώσης παίζει µεγάλο ρόλο στη διαδικασία ξήρανσης. Gazor et al., 
(2003) διερέυνησαν τις αλλαγές στο ρυθµό ξήρανσης για την ποικιλία Kalehghouchi. 
Τα ευρήµατα έδειξαν ότι, η αύξηση της θερµοκρασίας από 75°C σε 90°C µείωσε τον 

http://4.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRs6L-8bobI/AAAAAAAAARM/ZVZ23ayLvUU/s1600/table+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRs6L-8bobI/AAAAAAAAARM/ZVZ23ayLvUU/s1600/table+1.jpg
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χρόνο ξήρανσης πάνω από 50%, αύξησε το ρυθµό ξήρανσης και βελτίωσε το άρωµα 
του καβουρδισµένου φιστικιού. Η θερµοκρασία ξήρανσης δεν έχει καµµία επίδραση 
στην εµφάνιση των ξερών φιστικιών. Αλλά αυξάνοντας την ταχύτητα του αέρα σε 
υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να µειώσει τον χρόνο ξήρανσης κατά 25%. Επίσης 
αυξάνοντας το πάχος της στρώσης του προϊόντος προκάλεσε αύξηση του χρόνου 
αλλά η ποσότητα του ξηραινόµενου προϊόντος αυξήθηκε σηµαντικά. 

Υπάρχει µια διαφορά µεταξύ ξήρανσης και καβουρδίσµατος (ψησίµατος) η 
οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ξήρανση. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η 
ξήρανση γίνεται σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 100°C αλλά το ψήσιµο πάνω από 
100°C έως 200°C. Στο φιστίκι, το χαρακτηριστικό άρωµα, και υφή αναπτύσσονται 
κατά το ψήσιµο, το οποίο είναι σηµαντικό βήµα στην επεξεργασία όπως και στους 
άλλους ξηρούς καρπούς και στον καφέ. Το καβούρδισµα είναι µια αποτελεσµατική 
φυσική µέθοδος µείωσης των αφλατοξινών στα φιστίκια (Yazdanpanah, 2005). 

 
3.Μέθοδοι ξήρανσης των κελυφωτών φιστικιών 

Η µετασυλλεκτική επεξεργασία είναι πολύ σηµαντική για την ποιότητα του 
προϊόντος. Όταν τα φιστίκια µεταφέρονται στο εργοστάσιο επεξεργασίας, λαµβάνουν 
χώρα οι εξής διαδικασίες (Nakhaei Nejad, 2007) : 

1) αποφλοίωση, για την αποµάκρυνση της µαλακής φλούδας από το κέλυφος του 
καρπού. 

2) διαχωρισµός ξένων υλών και κούφιων φιστικιών 

3) διαχωρισµός των αξεφλούδιστων 

4) πλύσιµο µε νερό υψηλής πίεσης  

5) ξήρανση, για τη µείωση της υγρασίας στο 4-6%. 

 
 

Στην πράξη τα φιστίκια ξηραίνονται χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες µεθόδους: 

3.1 Ξήρανση στον ήλιο 
 

Τα φιστίκια απλώνονται σε λεπτή στρώση πάχους 2 έως 3 cm σε τσιµεντένιο 
δάπεδο για 2 ηµέρες σε µέση θερµοκρασία  26,5 ºC και µέση σχετική υγρασία (RH) 
18%. Οι εικόνες από την σελίδα του κτήµατος ΓΚΙΚΑ ήταν πολύ καλύτερες από 
αυτές του άρθρου και τις προτίµησα.  

http://thanasispistachio.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
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Εικόνα 38. Ξήρανση στον ήλιο στο ΚΤΗΜΑ ΓΚΙΚΑ .ΕΠΕ. 

Αν και αυτή η µέθοδος έχει καλή ποιότητα τελικού προϊόντος, παρόλα αυτά το 
προϊόν είναι εκτεθειµένο σε αρνητικές και περιβαλλοντικές συνθήκες  όπως υψηλή 
ηλιακή ακτινοβολία, άνεµος, καταιγίδες, βροχή, δροσιά, και χιόνι. Επιπρόσθετα, µε 
την ξήρανση στον ανοιχτό αέρα το προϊόν µπορεί να εκτεθεί στην χειρότερη µόλυνση 
από χώµα, σκόνη και περιβαλλοντική ρύπανση. Κάποιοι επιβλαβείς οργανισµοί και 
έντοµα µπορούν να αναπτυχθούν στο ξήρό προϊόν και να καταστρέψουν το προϊόν 
κατά την αποθήκευση. Αν οι παραγωγοί σε µια ηλιόλουστη περιοχή θέλουν να 
χρησιµοποιήσουν αυτή τη µέθοδο η αρχή της καλής γεωργικής πρακτικής και 
HACCP (hazard analysis critical control points) πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

 
3.2 Ηλιακή ξήρανση 

Μία από τις συµβατικές µεθόδους ξήρανσης η οποία χρησιµοποείται ευρέως 
είναι η υποβοηθούµενη από τον ήλιο ξήρανση και µπορεί να προσδιοριστεί ως µια 
διαδικασία ξήρανσης όπου η θερµότητα που απαιτείται για την ξήρανση προέρχεται 
από τον ήλιο εικ.35. 

Η ηλιακή ξήρανση στερεών υλικών έχει µικρό κόστος εγκατάστασης και 
λειτουργίας. Midilli and Kucuk (2003a) πραγµατοποίησαν ενεργειακή ανάλυση της 
διαδικασίας ξήρανσης φιστικιών µε κέλυφος και χωρίς κέλυφος χρησιµοποιώντας ένα 
ηλιακό ξηραντήριο (Εικ. 38).  
 

http://4.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRxx-x0zJmI/AAAAAAAAARg/-pHH9vOVkBo/s1600/f%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CE%93%CE%9A%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%91%CE%9B%CE%9B2.png
http://thanasispistachio.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
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Εικόνα 39. Ξηραντήριο µε υποβοήθηση ηλιακό συλλέκτη 

 

Βρήκαν ότι τα φιστίκια ξηραίνονται επαρκώς µεταξύ 40 και 60 °C (200 και 808 
w/m2 ηλιακής ακτινοβολίας) µε ταχύτητα αέρα ξήρανσης 1.23 m/ s σε 6 h. 
Ghazanfari et al., (2003) σχεδίασαν έναν ηλιακό ξηραντήρα λεπτής στρώσης µε 
βεβιασµένη ροή αέρα για να µελετήσουν την δυνατότητα ξήρανσης των φιστικιών σε 
αυτό. Η µέγιστη θερµοκρασία στον ηλιακό συλλέκτη έφτασε τους 56°C, 20°C πάνω 
από την θερµοκρασία του περιβάλλοντος. 

Ο απαιτούµενος χρόνος ξήρανσης ήταν 36 h. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
µέρας ξήρανσης η περιεκτικότητα υγρασίας έπεσε περίπου στο 21% (wb). Η τελική 
υγρασία των καρπών ήταν 6% wb, η οποία ήταν 1% κάτω από την συνιστώµενη 
υγρασία για τη συντήρηση. Αναφέρουν ότι γενικά, η ποιότητα των λιαστών φιστικιών 
ήταν καλύτερη από τα συµβατικά συστήµατα ξήρανσης µε θερµό αέρα λόγω των 
βραδύτερων ρυθµών ξήρανσης (Ghazanfari et al., 2003). 

Στην ηλιακή ξήρανση των αγροτικών προϊόντων, ο ρυθµός αποµάκρυνσης του 
νερού εξαρτάται από το επίπεδο υγρασίας του προϊόντος. Μεγάλη ποσότητα 
υγρασίας αποµακρύνεται στα αρχικά στάδια µε µεγάλο όγκο αέρα. Η διάχυση της 
υγρασίας στο υλικό είναι ο περιοριστικός παράγοντας και η υψηλή θερµοκρασία είναι 
πιο ικανή στην αποµάκρυνση της υγρασίας. Ο ρυθµός ξήρανσης συσχετίζεται θετικά 
µε την ηλιακή ακτινοβολία και το έλλειµα κορεσµού αλλά αρνητικά µε την 
πυκνότητα και την αρχική υγρασία των σανών (Ghazanfari et al., 2003). 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx2kw53RdI/AAAAAAAAARk/6jPVXHA1mHU/s1600/fig+5.jpg


 122

 

3.3 Σιλό ξήρανσης 

∆είγµατα ξεράθηκαν σε σιλό εικ.40 για περίπου 8 ώρες µε µέση θερµοκρασία 
65±2ºC. Η εικόνα 3 (Fig. 6 άρθρου) δείχνει σχηµατικά αυτή τη διαδικασία. 

 

Εικόνα 40. Σιλό ξήρανσης (Kashani Nejad, 2002) 

 

 

3.4 Κατακόρυφη συνεχής ξήρανση 

Οι καρποί που ξηραίνονται σε κατακόρυφο συνεχές ξηραντήριο (εικονα 4 - Fig. 
8 άρθρου) για 10 ώρες. Οι θερµοκρασίες για το πρώτο (κορυφή) και δεύτερο στάδιο 
(κάτω µέρος) ήταν 45º και 40ºC, αντίστοιχα. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx5pTJAGcI/AAAAAAAAARo/rCDsm0xznY8/s1600/fig+6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx6TA2pjVI/AAAAAAAAARw/H74QMRWiAhs/s1600/fig+8.jpg
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Εικόνα 41. Κατακόρυφο συνεχές ή αντίστροφης ροής ξηραντήριο (Rostami and Mirdamadiha, 2004) 

 

3.5 Κατακόρυφο κυλινδρικό ξηραντήριο  
 

Τα φιστίκια ξηραίνονται σε κατακόρυφο κυλινδρικό ξηραντήρα (εικόνα 42) σε 
θερµοκρασία 55±2ºC για 8 ώρες. 

 

 

 

Εικόνα 42. Κατακόρυφο κυλινδρικό ξηραντήριο ή ξηραντήριο κατακόρυφης στήλης(KashaniNejad, 
2002) 

 
3.6 Κυλινδρική χοάνη ξήρανσης 
 

∆είγµατα ξεράθηκαν σε ξηραντήριο χοάνης (εικόνα 43), το οποίο ήταν 
εξοπλισµένο µε διάτρητες χοάνες για να προσαρµοστεί η κίνηση και ο χρόνος 
διατήρησης των φιστικιών στον ξηραντήρα. Ο ξηραντήρας δούλευε σε θερµοκρασία 
80ºC για 5,5 ώρες. 

http://2.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx6OgpEL_I/AAAAAAAAARs/r2P6Yt7yPmY/s1600/fig+9.jpg
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Εικόνα 43. Κατακόρυφο ξηραντήριο µε χοάνες (Kashani Nejad, 2002) 

 

3.7 Συνεχές ξηραντήριο µε κινητά και σταθερά πλαίσια 

Ο ξηραντήρας λειτούργησε σε θερµοκρασία 70ºC για 5 ώρες. 

 

Εικόνα 44. Συνεχές ξηραντήριο µε κινητά και σταθερά πλαίσια 

 

3.8 Κάδος ξήρανσης 

Ο ξηραντήρας λειτούργησε σε θερµοκρασία 70ºC για 4 ώρες (εικόνα 45)  

http://1.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx7lMeyvBI/AAAAAAAAAR0/tTDaerByMPs/s1600/fig+10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx8HJ6A6SI/AAAAAAAAAR4/4TWow25tADw/s1600/fig+11.jpg


 125

 

Εικόνα 45. Κάδος ξήρανσης 

 
3.9 Συνεχής ξηραντήρας µε ταινιοδιάδροµο 
 
Σε αυτόν τον ξηραντήρα, φυσάται ζεστός αέρας στον πυθµένα και η υγρασία 
µειώνεται στο 10-12% σε 2.5-3 hours. (Εικόνα 46) 

 

Εικόνα 46. Συνεχές ξηραντήριο µε ταινιοδιάδροµο 

 

4. Αλλαγές στην ποιότητα µε την ξήρανση 

Midilli (2001) προσδιόρισε την συµπεριφορά στην ξήρανση και τις συνθήκες 
σε δείγµατα φιστικιών µε και χωρίς κέλυφος χρησιµοποιώντας την ξήρανση στον 
ήλιο και το ξηραντήριο µε ηλιακή υποβοήθηση. Συµπέρανε ότι και τα δυο ειδή, µε 
και χωρίς κέλυφος, είχαν ξηραθεί τέλεια στον ηλιακό ξηραντήριο µε βεβιασµένη ροή 
αέρα σε θερµοκρασίες 50 + 10 ºC σε 6 ώρες. Τα απλωµένα στον ήλιο δείγµατα είχαν 
θερµοκρασίες από 28 + 4 ºC την ίδια περίοδο και δεν είχαν ξεραθεί. Πρότεινε 
συνεπώς τα δείγµατα µε περίπου 29% υγρασία  να ξηραίνονται στο ηλιακό 

http://4.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx8dTTM4LI/AAAAAAAAAR8/C3v4d_XTmtY/s1600/fig12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRx8iIV3pEI/AAAAAAAAASA/_Vzl-cJCyBY/s1600/fig+13.jpg


 126

ξηραντήριο και όχι στον αέρα για πιο γρήγορ ακι λιγότερη έκθεση σε ρυπαντές και 
έντοµα. 

Ghazanfari et al. (2003) ανέφεραν ότι η ποιότητα των λιαστών καρπών είναι 
καλύτερη απο αυτή όσων ξεραίνονται σε συµβατικά επαγωγικά ξηραντήρια αέρος 
λόγω του βραδύτερου ρυθµού ξήρανσης. Η ποιοτική αξιολόγηση των καρπών έδειξε 
ότι ένα σωστά διαχειριζόµενο ηλιακό σύστηµα µπορεί να είναι µια καλή εναλλακτική 
λύση για την ξήρανση των φιστικιών. Εφόσον οι θερµοκρασίες των ξηραντηρίων µε 
υγρά κάυσιµα δεν ελέγχονται µε ακρίβεια, µέρος των καρπών αποχρωµατίζεται ή 
εκτίθεται σε τοξικά καυσαέρια.  

Η µέγιστη θερµοκρασία για την ξήρανση µε θερµό αέρα είναι 55°C. 
Υψηλότερες θερµοκρασίες εκτός του ότι δεν συµφέρουν, προκαλούν ρωγµές στους 
καρπούς, διαφυγή των αρωµατικών ουσιών, σκλήρηση του κελύφους (case 
hardening), και µείωση της διάρκειας ζωής και βλάστηση.  
Αυτές οι ζηµίες έχουν επίσης αναφερθεί και για άλλα αγροτικά προϊόντα. 
Οι Gazor et al (2005a) µελέτησαν την επίδραση της θερµοκρασίας και πάχους της 
στρώσης στο χρόνο ξήρανσης σε κάδους ξήρανσης (εικόνα 8). 
Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι η θερµοκρασία και το πάχος του προϊόντος 
επηρεάζουν σηµαντικά το χρόνο ξήρανσης. Η εµφάνιση των φιστικιών  
(χρώµα και σχήµα) δεν επηρεάστηκε στα πειράµατα. ∆ιαφορετικές θερµοκρασίες 
έχουν σηµαντική επίδραση στη γεύση του ξηρού φιστικιού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι σε δυο διαφορετικά επίπεδα θερµοκρασίας, η καµπύλη µεταβολής της υγρασίας 
στις στρώσεις ήταν πολύ διαφορετική.Συνεπώς συνιστάται η χρήση αναδευτήρων 
στους ξηραντήρες µε πάχοσ στρώσης µεγαλύτερη από 10 cm. Kashani Nejad et al. 
(2002), ανέφεραν ότι η ξήρανση στον ήλιο και σε σιλό ειχαν ως αποτέλεσµα την 
αύξηση του ποσοστού ανοιχτών φιστικιών σε σχέση µε τις άλλες µεθόδους. Οι 
διάφορετικές µέθοδοι δεν είχαν καµία επίδραση στα ελέυθερα λιπαρα οξέα, την τιµή 
(value) peroxide και thiobarbituric acid των λιπιδίων στους καρπούς. Σηµαντικές 
διαφορές βρέθηκαν στην σκληρότητα των φιστικιών που ξηράνθηκαν µε τις 
διαφορετικές µεθόδους. όσο µικρότερη είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία των 
φιστικιών; τόσο υψηλότερη είναι η σκληρότητα ή συνεκτικότητά  του (firmness). Η 
υψηλότερη συνεκτικότητα των κερπών που ξηράνθηκαν στο κατακόρυφο κυλινδρικό 
ξηραντήρα οφείλονταν στην χαµηλότερη περιεκτηκότητά τους σε υγρασία (2.427%) 
και η µικρότερη συνεκτικότητα αυτών που ξηράνθηκαν στο σιλό ξήρανσης 
οφείλονταν στιο υψηλότερο ποσοστό υγρασία (3.272%) από αυτά που ξηράνθηκαν 
µε τις άλλες µεθόδους. Λίγες σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν στις τιµές γλυκήτητας 
και οι δοκιµαστές ελαφρώς µεγαλύτερη γλυκήτητα στους καρπούς που είχαν 
ξηρανθεί στο κατακόρυφο ξηραντήριο µε χοάνες και ελαφρά µικρότερη στα δείγµατα 
που ξηράνθηκαν στον κατακόρυφο συνεχή ξηραντήρα. Εντόπισαν και κάποιες 
διαφορές στο άρωµα των ψηµένων φιστικιών. Επίσης σηµαντικές ήταν και οι 
διαφορές στην εµφάνιση του κελύφους µε τις διαφορετικές µεθόδους. 
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Οι καρποί που ξηράνθηκαν στο ξηραντήριο µε χοάνεςείχαν το υψηλότερο 
βαθµό και αυτοί που ξηράνθηκαν στο κατακόρυφο συνεχές ξηραντήριο την 
χαµηλότερη. Η εµφάνιση του κελύφους είναι µια ένας από τους πιο σηµαντικούς 
παράγοντες στην τιµολόγηση του ακατέργαστου φιστικιού. για εξαγωγές. Ο 
χρωµατισµός του κελύφους ως ελάττωµα ποιοτητας εµφάνισης πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί αποφέυγοντας καθυστερήσεις στη συγκοµιδή και µεταξύ συγκοµιδής 
και αποµάκρυνσης της φλούδας. Το αίτιο του χρωµατισµού του κελύφους δεν είναι 
ακόµα γνωστό, αλλά η υψηλή περιεκτικοτητα σε φαινολικά συστατικά στη φλούδα 
µπορεί να είναι ένας παράγοντας. Σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν στα ανοιχτά 
φιστίκια που ξηράνθηκαν µε τις διαφορετικές µεθόδους. Τα ανοιχτά φιστίκια είναι 
επίσης ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τιµή. Αναφέρουν ότι η 
ξήρανση σε σιλό παρήγαγε φιστίκια µε την καλύτερη ποιότητα. 

Οι Rostami και Midamadiha (2004) εκτίµησαν την επίδραση των ξηραντήρων 
(βαγονέτο, κυλινδρικός ξηραντήρας, κατακόρυφος συνεχής µε χοάνες και 
κατακόρυφος συνεχής). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ξήρανση έως 4-6% υγρασία 
αύξησε το άνοιγµα των φιστικιών κατά 1.21mm στον κυλινδικό ξηραντήρα και 
µείωσε αυτό κατά 1.07mm στον κατακόρυφο συνεχή ξηραντήρα. Ο συνεχούς ροής 
κυλινδρικός ξηραντήρας προκάλεσε το µεγαλύτερο ποσοστό θερµικών βλαβών στον 
καρπό κάτι το οποίο ήταν µικρότερο στον κυλινδρικό ξηραντήρα.  

 

 

Εικόνα 47. Σιλό ξήρανσης σε βαγονέτο. Είναι µια παραλλαγή του σιλό ξήρανσης για να διευκολύνει 
την µεταφορά των φιστικιών. Φέρει ειδική υποδοχή για σύνδεση της παροχής ζεστού αέρα από 

σταθερό αερόθερµο. 

Η ξήρανση στον ήλιο οδήγησε στην καλύτερη οµοιοµορφία αλλά τα φιστίκια 
από τον κυλινδρικό ξηραντήρα είχαν την µικρότερη οµοιοµορφία. Σύµφωνα µε τις 
καµπύλες ξήρανσης για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη ώρα ξήρανσης, 8,5, 15,1 and 
38,5 λεπτά χρειάστηκαν για τη µείωση κατά 1% της υγρασίας, αντίστοιχα.  Η 
κατανάλωση καυσίµου ήταν µεγαλύτερη για την ξήρανση έως 4-6% υγρασία και η 
µικρότερη για ξήρανση σε 10-12% (w.b.) υγρασία στο βαγονέτο ξήρανσης. Η 
ξήρανση των καρπών έως 4-6% (w.b.) υγρασία στο συνεχές κυλινδρικό ξηραντήριο 

http://4.bp.blogspot.com/_BocHjyfkvFg/TRyN5ccCk7I/AAAAAAAAASI/bTiThlxx0pc/s1600/fig+7.jpg
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είχε ως αποτέλεσµα το καλύτερο χρώµα ψίχας. Η µέθοδος ξήρανσης και η τελική 
υγρασία σε εκάθε ξηραντήρα δεν έιχε επίδραση στη διατηρησιµότητα, υφή και 
τάγγισµα των φιστικιών. Η ξήρανση επίσης δεν προκάλεσε άνοιγµα των φιστικιών. Ο 
πίνακας 2 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά των ξηραντήρων. 

Αποθήκευση 

Το φιστίκι είναι καρπός ευπαθής και ευαίσθητος ακόµα και στην παραµικρή 

υγρασία, γιατί εύκολα  (ανάβει) και καταστρέφεται. Το καλό στέγνωµα των 

φιστικιών, µετά το ξεφλούδισµα και το πλύσιµο τους, έχει µεγάλη σηµασία για την 

καλή διατηρησή τους σε αποθήκες καθαρές, στεγνές, µε καλή θερµική µόνωση, µε 

χαµηλή υγρασία, για να εµποδίζεται η ανάπτυξη µυκήτων και µε δυνατότητα 

αερισµού. Στα παράθυρα των αποθηκών πρέπει να υπάρχει λεπτή σήτα για να 

αποφεύγεται η είσοδος επικίνδυνων εντόµων και τρωκτικών.Πριν από την 

επεξεργασία (ψήσιµο, αλάτισµα, συσκευασία) του προιόντος γίνεται αποµάκρυνση 

των κλειστών φιστικιών είτε µε το χέρι, για µικρές ποσότητες είτε µε ειδικά τύµπανα 

συλλεκτικών βελόνων. 

Καλή συντήρηση επίσης των φιστικιών πετυχαίνεται αποθηκεύοντας αυτά 

τόσο πάνω σε στρωµένο µε νάυλον δάπεδο της αποθήκης, όσο και πάνω σε πατάρια 

στα τοιχώµατα αυτής αναµοχλεύοντας αυτά περιοδικά. Επίσης η εναποθήκευση 

γίνεται και σε σάκους των 25-30  κιλών, για την ευκολότερη µετακίνηση 

τουςτοποθετηµένοι πάνω στα πατάρια η ντανιασµένοι στο δάπεδο της αποθήκης. 

Όταν πρόκειται να εναποθηκεύσουµε µικρές ποσότητες φιστικιών τότε, πριν ακόµα η 

αποθήκη δεχθεί τα φιστίκια, θα πρέπει ν’ αερισθεί, για να στεγνώσει καλά, να 

ασπρισθεί και αν είναι δυνατόµ, να ψεκασθεί ,’ένα εντοµοκτόνο ( π.χ µε µαλάθειο µε 

µικρή υπολλειµατική δράση ) ή και ν’ απολυµανθεί µε βρωµιούχο µεθύλιο ή άλλο 

κατάλληλο φάρµακο. Η απολύµανση των φιστικιών για εναποθήκευση, όταν 

πρόκειται για µικρές ποσότητες αυτών, γίνεται µέσα σε ξύλινα ή πλαστικά δοχεία, 

που κλείνουν ερµητικά ή κάτω από φύλλα πλαστικού, όπου τοποθετείται ο καρπός 

χύµα ή σε τσουβάλια. Η απολύµανση των φιστικιών µπορεί επίσης να γίνει και στα 

δηµόσια απεντοµωτήρια. Αν θέλουµε καλύτερη συντήρηση για µακρύτερο χρονικό 

διάστηµα (πράγµα πολύ δύσκολο),τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε λευκοσιδηρά 

δοχεία µε πώµα που να κλείνουν, για να µην εισχωρήσει ο σκόρος που καταστρέφει 

τα φιστίκια. Στην τελευταία αυτή περίπτωση τα φιστίκια θα πρέπει προηγουµένως να 

έχουν στεγνώσει πάρα πολύ καλά και να έχουν απολυµανθεί επίσης καλα. Με την 
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ελεύθερη αποθήκευση, ή χύµα σε τσουβάλια, τα φιστίκια απορροφούν το χειµώνα 

λίγη υγρασία γι’ αυτό και το βάρος τους αυξάνεται κατά 2 % από εκείνο της 

ξηράνσεως. Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου αποθηκευτικού χώρου, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψιν ότι το βάρος ενός εκατολίτρου από ξερά αποφλοιωµένα φιστίκια 

κυµαίνεται µεταξύ 50 και 55 κιλών. Ακόµη πολλοι φιστικοπαραγωγοί όταν πρόκειται 

για µεγάλες ποσότητές διαθέτουν ειδικα ψυγεία όπου τα τοποθετούν σε υγρασία 65 

έως 75% µε αφριγαντήρα και θερµοκρασία 4 έως 8ο C µε σκοπό την συντήρηση 

τους.    
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18.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ 
 

Οι αφλατοξίνες (aflatoxins) αποτελούν µια οµάδα από τις πιο τοξικές ουσίες που 

βρίσκονται στη φύση. Οι ισχυρότατα τοξικές και καρκινογόνες αφλατοξίνες 
παράγονται από µύκητες (µούχλα), που αναπτύσσονται κυρίως σε ξηρά φρούτα, 
ξηρούς καρπούς (ιδιαίτερα στα αράπικα φυστίκια και αµύγδαλα), µπαχαρικά, σιτηρά 
και σε τυριά, όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας. 
Επίσης µπορεί να εµφανισθούν στο γάλα ζώων που έχουν τραφεί µε ζωοτροφές 
(καλαµπόκι κ.λπ.), στα οποία είχαν αναπτυχθεί µύκητες (ευρωτίαση, µούχλα. 

Η επικινδυνότητα των αφλατοξινών αυξάνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
ατόµων που πάσχουν από ηπατικές νόσους. 'Ερευνες έδειξαν ότι κατά τη µόλυνση µε 
τον ιό ηπατίτιδας (Hepatitis B virus, HBV), η έκθεση σε αφλατοξίνες αυξάνει τον 
κίνδυνο για ηπατοκυτταρικό καρκίνο (hepatocellular carcinoma, HCC). Ο ιός HBV 
καθιστά δύσκολο τον µεταβολισµό των αφλατοξινών από τα ηπατοκύτταρα και έτσι η 
ένωση προσθήκης αφλατοξίνης Μ1-DNA παραµένει για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα στο ήπαρ αυξάνοντας την πιθανότητα βλάβης του ογκοκατασταλτικού 
γονιδίου p53. Θεωρείται ότι ο εµβολισµός κατά της ηπατίτιδας των κατοίκων 
περιοχών της Ασίας και της Αφρικής όπου ενδηµεί ο ιός HBV, θα µειώσει σηµαντικά 
τις ηπατικές βλάβες σε πληθυσµούς που συχνά τρέφονται µε µουχλιασµένα τρόφιµα . 

Ο προσδιορισµός των αφλατοξινών στον άνθρωπο γίνεται µε δύο τεχνικές. 
Στην πρώτη µετρείται η ένωση προσθήκης AFM1-γουανίνης στα ούρα. Η παρουσία 
αυτού του προϊόντος µεταβολισµού δείχνει έκθεση σε αφλατοξίνες κατά τις 
προηγούµενες 24 ώρες. Παρόλα αυτά δεν είναι αρκετά καλή µέθοδος λόγω της 
διάσπασης της ένωσης προσθήκης µε το χρόνο. Η δεύτερη τεχνική στηρίζεται στον 
προσδιορισµό της ένωσης προσθήκης AFB1-αλβουµίνης στο πλάσµα του αίµατος. Ο 
προσδιορισµός είναι ακριβέστερος και είναι θετικός κατά 90% στα θετικά δείγµατα 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µακροχρόνιες εκθέσεις, αφού παραµένει θετικός 
για 2-3 µήνες µετά την έκθεση σε αφλατοξίνες. 
Αλλεργίες 
 
Μερικοί άνθρωποι (1-2% του πληθυσµού των ΗΠΑ) έχουν ήπια έως 

σοβαρή αλλεργικές αντιδράσεις . Για µερικούς ανθρώπους µε αλλεργία στα φιστίκια, 

η έκθεση µπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο αναφυλακτικό σοκ . . 

 

Aspergillus spp. και αφλατοξίνες. 

∆ιάφορα είδη του γένους Aspergillus έχουν αποµονωθεί από καρπούς 

φιστικιάς (Denizel & synergy. 1976a, Mojtahedi &  συνεργ. 1979, Doster & 

Michailides 1994b). Η παρουσία τους έστω και αν είναι σπάνια προκαλεί µεγάλη 

ανησυχία, γιατί πολλά απ’αυτά παράγουν µυκοτοξίνες. Οι µυκοτοξίνες είναι τοξικοί 

µεταβολίτες, οι οποίοι παράγονται από µύκητες που µπορούν ν’αναπτύσονται σε 

προιόντα διατροφής ανθρώπων και ζωών. Οι πλέον επικίνδυνες και πλέον 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allergy
http://en.wikipedia.org/wiki/Anaphylaxis
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µελετηµένες µυκοτοξίνες είναι οι αφλατοξίνες, οι οποίες παράγονται από τα είδη 

Aspergillus flavus και  A. Parasiticus και έχει εντοπιστεί σε υψηλές συγκεντρώσεις 

στην Ελλάδα, µεταξύ άλλων και σε κελυφωτά φιστίκια. Ο στόχος σύµφωνα µε µια 

µελέτη που έγινε κατά τους ( Γ. Ζακυνθινός, ∆.Ι. Τσιτσιγιάννης, Σ.Π. Αγορίτσης ) 

είναι η εκτίµηση του επιπέδου µόλυνσης από αφλατοξίνη των κελυφωτών φιστικιών 

στην περιοχή της Φθιώτιδας και ο σχεδιασµός βιώσιµων µεθόδων διαχείρησης της 

ασθένειας. Τα κύρια αντικείµενα της µελέτης ήταν : 

 α) Η εκτίµηση της γεωγραφικής εξάπλωσης των ειδών Aspergillus spp. σε 

φιστικεώνες του νοµού Φθιώτιδας, 

 β) Η εκτίµηση του επιπέδου αφλατοξίνων στους καρπούς κατά την 

καλλιεργητική περίοδο, τη συγκοµιδή και την ξήρανση 

 γ) Η µελέτη της επιδηµιολογίας της µόλυνσης µε αφλατοξίνη σε σχέση µε τα 

µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής 

 

Συµπτώµατα 

Ο A. Flavus σε προσβολές του περικαρπίου προκαλεί κηλίδες σκούρου 

χρώµατος, που µπορούν να καταλάβουν µεγάλη επιφάνεια του καρπού ( Sommer & 

συνεργ. 1976). Προσβολή του σπέρµατος προκαλεί σήψη. Πάνω στους 

προσβεβληµένους ιστούς παρατηρούνται συχνά οι κιτρινοπράσινες καρποφορίες του 

µύκητα ( Doster & Michailides 1994b ). 

Κύκλος ασθένειας – Επιδηµιολογία 

Οι µύκητες A. Flavus και A. Parasiticus είναι σαπρόφυτα ή και ασθενή 

παράσιτα, τα οποία συνήθως εισέρχονται στον ξενιστή από πληγές. Ως σαπρόφυτα 

έχουν βρεθεί στο έδαφος δενδροκοµείων φιστικιάς, σε σκόνη και σκουπίδια 

αποθηκών, σε ξηρές άρρενες ταξιανθίες και σε καρπούς που έχουν πέσει στο έδαφος. 

Όλα αυτά τα υποστρώµατα αποτελούν εστίες µολύνσεως, από τις οποίες τα σπόρια 

µεταφέρονται µε τον αέρα στους ηρτηµένους και συγκοµισµένους και 

αποθηκευτικούς καρπούς. Στις ΗΠΑ πάνω στο δένδρο οι A. flavus και A. parasiticus 

προσβάλλουν συνήθως τους καρπούς των οποίων η φλούδα έχει σχιστεί πρόωρα ή 

φέρει σκασίµατα από υπερωρίµανση ή φαγώµατα από πουλιά. Επίσης προσβάλλουν 

σπέρµατα τα οποία φέρουν φαγώµατα από το έντοµο Amyelois transitella (Thomson 
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& Mehdy 1978). Οι Mahoney & Molyneux (1998), θεωρούν πιθανό οι ταξινογόνοι 

µύκητες να διεισδύουν σε καρπούς, των οποίων το ενδοκάρπιο δεν έχει ανοίξει πό το 

σηµείο πρόσφυσης του ποδίσκου. Στην Τουρκία ο A. flavus βρέθηκε στην 

επιφανειακή µικροχλωρίδα άωρων καρπών,  δεν βρέθηκε όµως σε άωρα σπέρµατα 

ούτε σε πρόσφατα αποφλοιωµένους καρπούς. Αντιθέτως αποφλοιωµένοι 

αποθηκευµένοι καρποί παρουσίαζαν εκτεταµένη µόλυνση (Denizel & συνεργ. 

1976a). Στους αποφλοιωµένους καρπούς µετά τη συγκοµιδή τα µολύσµατα πρέπει να 

µεταφέρονται µε το νερό που χρησιµοποιείται κατά την αποφλοίωση και κατά τον 

διαχωρισµό των άσπερµων (κούφιων) φιστικιών. Στο Ιραν βρέθηκαν καρποί µε 

προσβεβληµένο σπέρµα πάνω στο δένδρο κυρίως όµως κατά τα τελευταία στάδια της 

ανάπτυξη τους ( Mojtahedi 1979). Τα σπέρµατα που έχουν προσβληθεί από τους A. 

flavus και A. parasiticus στις  περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν αφλατοξίνες. 

Γενικώς καρποί κακής ποιότητας που παρουσιάζουν µεταχρωµατισµούς, 

παραµορφώσεις του ενδοκαρπίου, υπολλείµατα περικαρπίου κ.τ.λ. είναι συχνα 

µολυσµένοι µε αφλατοξίνες. Η διαλογή και αποµάκρυνση τέτοιων καρπών µειώνει 

την περιεκτικότητα του προιόντος σε αφλατοξίνες. Σύµφωνα µε τον Sommer (1986) 

θεωρείται ότι και πολύ µικρό ποσοστό ηρτηµένων καρπών µολυσµένων µε 

αφλατοξίνες έχει µεγάλη σηµασία, γιατί η παρουσία αφλατοξινών προυποθέτει 

µόλυνση από µύκητες τοξινογόνους, οι οποίοι µπορούν να πολλαπλασιαστούν 

ταχύτατα µετά την συγκοµιδή, αν καθυστερήσει η αποφλοίωση και επικρατήσουν 

ευνοικές για την ανάπτυξη τους συνθήκες. Οι µύκητες A. flavus και A. parasiticus 

αναπτύσσονται σε θερµοκρασίες 17-42ο C. Υψηλότερες θερµοκρασίες 

παρεµποδίζουν την ανάπτυξη τους. Σπόρια του A. flavus που έχουν παραµείνει επί 4h 

στους 50ο C παρουσιάζουν ποσοστό βιώσιµων σπορίων 2%0. Στα βλαστηµένα σπόρια 

το ποσοστό αυτό είναι ακόµα χαµηλότερο ( Hussein & συνεργ. 1986). Αναµένεται 

εποµένως σηµαντική µείωση του ποσοστού βιώσιµων σπορίων κατά την αποξήρανση 

των καρπών σε φούρνους ή και στον ήλιο ακόµα. Υπάρχει όµως πάντα ο κίνδυνος της 

επαναµόλυνσης των καρπών αυτών κατά την αποθήκευση. Η βέλτιστη θερµοκρασία 

για την παραγωγή αφλατοξίνων είναι 25-35ο C ( Pettit 1984 ). Η υψηλή σχετική 

υγρασία του περιβάλλοντος ευνοεί την ανάπτυξη των µυκήτων αυτών. Πιο 

περιοριστικός παράγοντας για την προσβολή των φιστικιών από τους A. flavus και A. 

parasiticus αποτελεί η χαµηλή περιεκτικότητα σε υγρασία των µη λιπαρών 

συστατικών των σπερµάτων. Η περιεκτικότητα σε υγρασία των σπερµάτων µετά την 

αποξήρανση στον ήλιο επί 3-4 ηµέρες κατέρχεται περίπου σε 8-9 % όταν η σχετική 
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υγρασία του περιβάλλοντος είναι 65%. Όταν όµως η σχετική υγρασία του 

περιβάλλοντος αυξηθεί θα αυξηθεί και η περιεκτικότητ υγρασίας των σπερµάτων. Σε 

σχετική υγρασία του περιβάλλοντος 80%, η υγρασία των σπερµάτων θα 

εξισορροπήσει στο 13 %( Denizel & συνερ. 1976b ). Μετά την αποξήρανση σε 

φούρνους στους 65ο C επί 8 ώρες η υγρασία των σπερµάτων είναι 5-6 %( Ποντίκης 

1996). Ιδιάιτερα σηµαντικό θεωρείται ότι η περιεκτικότητα των καρπών σε υγρασία 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7 %( Ferguson & συνεργ,1995). 

Καταπολέµηση 

Η προστασία των καρπών πάνω στο δένδρο δεν ε΄΄ιναι εφικτή. Καλά 

αποτελέσµατα θα έδινε η αποµάκρυνση των καρπών κακής ποιότητας ( σκάρτων ) 

κατά την επεξεργασία τους µετά την συγκοµιδή. Μια τέτοια διαλογή µε το χέρι είναι 

πολύ χρονοβόρα. Στις ΗΠΑ µελετάται η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού διαλογέα που 

βασίζεται σε εικόνα. Με αυτό θα είναι δυνατό να αποµακρυνθεί ένα µεγάλο ποσοστό 

προσβεβληµένων καρπών ( Pearson & συνεργ. 1999). 

Σήµερα τα µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν είναι τα εξής: 

1. Ταχεία αποφλοίωση και αποξήρανση των καρπών µετά την συγκοµιδή. 

2. Χώροι αποθήκευσης καρπών καθαροί και στεγνοί, µε χαµηλή σχετική υγρασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 134

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η καλλιέργεια φυστικιάς στην Φθιώτιδα παρόλο που εφαρµόζεται πάνω από 

µισό αιώνα,τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουµε να επέρχεται σταδιακή µείωση. 

Υπάρχουν όµως τρόποι για να µπορέσει να ορθοποδήσει η συγκεκριµένη καλλιέργεια 

και να αναγνωριστούν τα ελληνικά κελυφωτα φυστίκια διεθνώς. 

Πρώτα από όλα θα πρέπει να γίνει διάρθρωση της καλλιέργειας σε περιοχές 

µε ιστορικό πλεονέκτηµα όπως είναι η Αίγινα, η Φθιώτιδα κ.ά. Οι παραγωγοί των 

περιοχών αυτών έχοντας αποκτήσει την κατάλληλη εµπειρία για την καλλιέργεια 

φυστικιών και έχοντας αποκτήσει οι συγκεκριµένες περιοχές έγκριση Π.Ο.Π. 

προϊόντων, µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της καλλιέργειας. 

Επίσης η αύξηση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε συνεργασία µε την 

οργάνωση και τη στήριξη των παραγωγών θα µπορούσε να είναι ένα εφαλτήριο βήµα 

για τους νέους παραγωγούς ώστε να στρέψουν την προσοχή τους στην καλλιέργεια 

φυστικιών.Επιπλέον,απαραίτητο βήµα για την προοπτική εξέλιξης της καλλιέργειας 

φυστικιάς στην περιοχή της Φθιώτιδας και γενικότερα στην Ελλάδα είναι η στήριξη 

της ποιότητας µε συνοδευτικά µέτρα προώθησης προϊόντων Π.Ο.Π. καθώς και η 

στήριξη των παραγωγών για να εµπλακούν στη µεταποίηση. Με τον τρόπο αυτό οι 

παραγωγοί θα µπορούν να διαπραγµατεύονται τα προϊόντα τους σε υψηλότερες 

τιµές,µεγαλύτερες του κόστους παραγωγής, έτσι ώστε να αποκτούν τα επιθυµητά 

κέρδη. Ακόµη, η κατάλληλη ενηµέρωση των φυστικοπαραγωγών για καλλιεργητικές 

φροντίδες από κατάλληλα ενηµερωµένους φορείς θα ήταν καταλυτικός παράγοντας 

για την άυξηση της παραγωγής καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των φυστικιών. 

Τέλος, η σωστή καµπάνια του προϊόντος αλλά  και η σύνδεση της ποιότητάς 

του µε το χαρακτήρα του «ευεργετικού» και «λειτουργικού» τροφίµου, µπορεί να 

ανεβάσει το κελυφωτό φυστίκι σε υψηλές θέσεις στις προτιµήσεις των καταναλωτών. 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο για τη συνέχεια της παραγωγής κελυφωτών 

φυστικιών στην Φθιώτιδα, να βοηθηθούν οι παραγωγοί από τους αρµόδιους φορείς 

ώστε να µην εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους, αλλά και τα παραγώµενα φυστίκια 

να έχουν το κατάλληλο marketing προς το καταναλωτικό κοινό, αφού αναµφισβήτητα 

αποτελεί µια από τις τροφές «θησαυρούς» των τελευταίων χρόνων. 
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Η καλλιέργεια φυστικιάς συναρτήσει κοινωνικών και οικονοµικών 

παραγόντων έχει τη δυνατότητα να γίνει µια δυναµική καλλιέργεια. Σίγουρα το 

µέλλον µας ανήκει και µας επιφυλλάσει συναρπαστικές εκπλήξεις. 
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