
Σπθηά

Καιιηεξγεηηθή ηερληθή

θαη ε ζεκαζία ηεο 

θαιιηέξγεηάο ηεο



Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηεο ζπθηάο

• Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ

• Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα

• Η παξαγσγή λσπώλ θαη μεξώλ ζύθσλ

• Οη δπλαηόηεηεο εμαγσγήο ησλ μεξώλ ζύθσλ

• Η ζρεηηθά κηθξέο κέρξη ζήκεξα θαιιηεξ/λεο 

εθηάζεηο ζηελ Διιάδα

• Η γξήγνξε είζνδνο ησλ δέλδξσλ ζε θαξπνθνξία 



Δηζαγσγή
 Ficus carica L. Οηθνγέλεηα Moraceae.

 Καιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο θαη θαηαλαιώλνληαη 

λσπνί ή απνμεξακέλνη. 

 Γέλδξν θπιινβόιν, δίλεη θαιή παξαγσγή θαη ζε ειηθία 

κεγαιύηεξε ησλ 60 ρξνλώλ

 2 ηύπνπο ζπθηάο: Άγξηα ή Aξξελνζπθηά (κε αξζεληθά θαη 

ζειπθά άλζε) θαη Ηκεξνζπθηά (κόλν ζειπθά άλζε)

 ε αξξελνζπθηά θαξπνθνξεί πιάγηα ζε μύιν ηνπ 

πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ θαη ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πνπ 

πξνέξρεηαη από κηθηνύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο.



Σξόπνο θαξπνθνξίαο-Δπηθνλίαζε-γνληκνπνίεζε

 ηελ εκεξνζπθηά, ε δίθνξε θαξπνθνξεί ζε μύιν 

πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ θαη ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πιάγηα 

(θύξηα ζνδεηά), πνπ πξνέξρεηαη από κηθηνύο αλζνθόξνπο 

νθζαικνύο

 Η κνλόθνξε θαξπνθνξεί ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πιάγηα 

κόλν.

 Η άγξηα ζπθηά έρεη 3-4 εζνδείεο (θαξπνθνξίεο) ζην ρξόλν

 Η επηθνλίαζε ησλ αλζέσλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελόο 

εληόκνπ πνπ ιέγεηαη ςήλαο (Blastophaga grossorum).



Πίνακας 1 

Παραγωγή ( τιλιάδες ηόννοι) & έκηαζη καλλιέργειας 

(εκηάρια) ανά Ήπειρο 2005

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΚΣΑΗ

ΑΦΡΙΚΗ 322855 143422

ΑΙΑ 489361 138175

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 55 22

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΜΔΡΙΚΗ 2770 830

ΔΤΡΩΠΗ 180423 135320

ΒΟΡ Κ ΚΔΝΣΡ. ΑΜΔΡΙΚΗ 45770 5930

ΩΚΔΑΝΙΑ 75 30

ΝΟΣΙO ΑΜΔΡΙΚΗ 32192 4367

ΑΘΡΟΙΜΑ 1073501 428096

ΠΗΓΗ:FAOSTAT 06/2006



ΔΣΟ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Μ.Ο.
STD-

DEV

ΥΩΡΑ

Κύπρος 3900 3850 3900 3900 3900 3900 3892 19

Γαλλία 3375 3380 3381 3376 3283 4000 3466 241

Ιηαλία 25000 21803 13020 19349 21255 20000 20071 3627

Μάληα 549 196 192 251 209 388 298 131

Πορη/λία 14068 14472 15052 14160 14000 14000 14292 376

λοβενία 105 61 60 60 60 60 68 17

Ιζπανία 56014 43163 41130 43533 41278 38000 43853 5727

Άθροιζμ

α 183011 166925 156735 164629 163985 160348 165939 8306

ΠΗΓΗ:FAOSTAT(06/2006)

Παξαγωγή ζύθωλ ζε ρηιηάδεο ηόλνπο ζηελ 

Επξώπε



ΥΡΟΝΟ ΝΩΠΑ ΞΔΡΑ

(Σόνοι)

2000 9000 10090

2001 8670 10050

2002 9880 12170

2003 8817 9554

Ειιεληθή παξαγωγή ζύθωλ



Κιηκαηηθέο απαηηήζεηο

• Δπδνθηκεί ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο (900-1000 κ πςόκεηξν)

• ε ππνηξνπηθέο θαη ήπηεο πεξηνρέο ηεο εύθξαηεο δώλεο

• Όηαλ ε Θ παξακέλεη πάλσ από 15oC ε βιάζηεζε θαη 

παξαγσγή θαξπώλ είλαη ζπλερήο

• Αληέρεη ζε ρακειέο ζεξ/ζηεο κέρξη -12oC ην ρεηκώλα 

αιιά ηα λεαξά δέλδξα είλαη πην επαίζζεηα

• Θεξ/ζηεο πάλσ από 40oC ην θαινθαίξη ππνβαζκίδνπλ ηε 

πνηόηεηα ησλ θαξπώλ (ζθιεξνί θαη δεξκαηώδεηο)

• Βξνρνπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζρίζηκν ησλ θαξπώλ

• Μηθξέο αλάγθεο ζε ςύρνο γηα ηε δηαθνπή ηνπ ιεζάξγνπ 

(100-350 ώξεο<7 oC



Απαηηήζεηο ζε έδαθνο θαη λεξό

• Αλαπηύζζεηαη ζε πνηθίια εδάθε

• Δπδνθηκεί θαιύηεξα ζε βαζηά αξγηιινπειώδε ή πειώδε 

αξθεί λα ζηξαγγίδνπλ θαιά

• Αλέρεηαη αζβεζηώδε θαη κέηξηα αιθαιηθά εδάθε

• pH 6,0 – 8,0 είλαη ηα θαιύηεξα

• Απαηηεηηθή ζε άδωην αιιά θαη ζε αζβέζηην, ζίδεξν 

θαη ηδηαίηεξα θώζθνξν θαη θάιη.

• Η ζπθηά ζεσξείηαη αξθεηά αλζεθηηθή ζηελ μεξαζία

• Σα ειαθξά-κέηξηα πνηίζκαηα ζε μεξηθέο πεξηνρέο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή

• Υξεηάδεηαη θαιή ξύζκηζε ησλ πνηηζκάησλ γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ ζρηζίκαηνο ησλ θαξπώλ

• Αλέρεηαη λεξό κε πεξηεθηηθόηεηα κέρξη 400ppm ζε 

αιθαιηθά άιαηα









Σςκιά (λήθαπγορ, έκπηςξη μικηού) Σςκιά (έκπηςξη μικηού και απλού)

Σςκιά δίθοπη (Ιούνιορ, 1η και 2η εζοδεία) Σςκιά μονόθοπη (Ιούνιορ, μία εζοδεία)



ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

• Οη θπξηόηεξεο ειιεληθέο πνηθηιίεο:

 Η ‘Βαζηιηθή Μαύξε’ (κνλόθνξε, έγρξσκε)

 Η ‘Μαύξε Βνηαληθνύ’ (δίθνξε, έγρξσκε), 

 Η ‘Καιακώλ’ (ζπλ.Σζαπεινζπθηά, Αξκαζνζπθηά, 

εκηδίθνξε)

 Η ‘Κύκεο’ (κνλόθνξε, ιεπθή)

 Η ‘Πξαζηλνζπθηά Λέζβνπ’ (ζπλ.Ατδαληά, κνλόθνξε, 

ιεπθή)

 Σν ‘Ληβαλό’ (κνλόθνξε, ιεπθή), 

 Σν ‘Πνιίηηθν’ (κνλόθνξε, ιεπθή), 

 Η ‘Φξαθαζάλα’ (δίθνξε, ιεπθή), 

 Η ‘Βαζηιηθή Λεπθή’ (κνλόθνξε, ιεπθή



ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

• Οη θπξηόηεξεο μέλεο πνηθηιίεο:
 Η ‘Γηιδίδ’ (δίθνξε, ιεπθή)

 Η ‘Verdone’ (ζπλ.Adriatic, κνλόθνξε, ιεπθή)

 Η ‘Sari Lop’ (ζπλ.Calimyrna, κνλόθνξε, ιεπθή)

 Η ‘Mission’ (ζπλ.Franciscana, Brebal, δίθνξε, 

έγρξσκε)

 Η ‘San Piedro’ (ζπλ.Brown Turkey, Brunswick, 

δίθνξε, έγρξσκε)

 Η ‘Dottato’ (ζπλ.Kadota, κνλόθνξε, ιεπθή),

 Η ‘Dauphine’ (ζπλ.Adam, δίθνξε, έγρξσκε) θαη

 Η ‘Braziliana’ (κνλόθνξε, ιεπθή).



ΚΤΜΗ

• Moλόθνξε πνθηιία.

• Ωξίκαλζε Απγνπζην –

αξρέο επηέκβξε.

• Αξθεηά δσεξή θαη 

παξαγσγηθή.

• Καξπνί εθιεθηήο 

πνηόηεηαο.

• Γηα λσπή θαηαλάισζε 

αιιά θπξίσο γηα 

παξαζθεπή μεξώλ 

ζύθσλ.



FRACASANA

 Άζπξε δίθνξε πνηθηιία.

 Πξώηε ζνδεηά σξηκάδεη 
θαηά  ηα κέζα κε ηέιε 
Μαΐνπ θαη ε δεύηεξε 
ηνλ Αύγνπζην.

Μέηξηα δσεξή θαη 
παξαγσγηθή.

 Καηάιιεια γηα λσπή 
θαηαλάισζε.

 Δθιεθηήο πνηόηεηαο.



SAN PEDRO

• Γίθνξε πνηθηιία.

• Η πξώηε ζνδεηά 

σξηκάδεη κέζα Μαΐνπ 

θαη ε δεύηεξε  ηέιε 

Ινπιίνπ κε αξρέο 

Απγνύζηνπ.

• Αξθεηά δσεξή θαη 

παξαγσγηθή.



ΒΑΙΛΙΚΑ ΜΑΤΡΑ

• Μνλόθνξε πνηθηιία.

• Ωξίκαλζε από ηα ηέιε 

Απγνύζηνπ έσο ηα ηέιε 

επηεκβξίνπ.

• Μέηξηαο δσεξόηεηαο 

θαη παξαγσγηθόηεηαο.



ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΔΛΙΑ

• Μνλόθνξε πνηθηιία.

• Ωξηκάδεη θαηά ηνλ 

Αύγνπζην.

• Μέηξηα δσεξή αιιά 

πνιύ παξαγσγηθή.

• Καηάιιειε γηα λσπή 

θαηαλάισζε.

• Πνηθηιία εθιεθηήο 

πνηόηεηαο



ΠΟΛΙΣΙΚΟ

• Μνλόθνξε πνηθηιία.

• Ωξηκάδεη ηνλ Αύγνπζην.

• Μέηξηα δσεξή θαη 

παξαγσγηθή.

• Καηάιιειε γηα λσπή 

θαηαλάισζε θαη 

μήξαλζε.

• Πνηθηιία θαιήο 

πνηόηεηαο.



MISSION

• Μνλόθνξε ή θαη δίθνξε 

πνηθηιία.

• Ωξηκάδεη ηνλ Αύγνπζην.

• Αξθεηά δσεξή θαη 

παξαγσγηθή.

• Πνηθηιία εθιεθηήο 

πνηόηεηαο θαη 

θαηάιιειε γηα λσπή 

θαηαλάισζε. 



Γιάμεηρος καρπών (cm) ζε 7 ποικιλίες ζσκιάς

Κύμης
Φρακα
σάνα

San

Piedro

Βασιλικά
Μειηά

Βασιλικά
Μαύρα

Πολίτι
κο

Mission

5/08 4,7

8/08 4,1 4,8

11/08 4,2 4,7

20/08 4,4 5

21/08 6,1

22/08 5,4 4,9

26/08 5,4 4,2

27/08 6,1

29/08 6,4

1/09 6,3



% ποζοζηό ωρίμανζης επηά ποικιλιών ζσκιάς (2008)

Κύμης Φρακα

-ζάνα

San

Piedro

Βαζιλικά

Μελιά

Βαζιλικά

Μαύρα

Πολίηικο Mission

29/07 0 4 20 3 7 5 10

3/08 1 6,4 23 5 13,4 7,5 14,5

8/08 4,8 19,1 46,6 6,6 17,8 12,3 21

11/08 5,6 31,6 66,6 7,3 23,9 17,8 31,5

20/08 13,4 49,6 78,4 16,2 58,3 39 50,8

25/08 43 63,8 91,5 20,1 60,5 46,9 68,8

28/08 48,9 66,5 97,2 24,2 64,4 50 67,7

2/09 61,1 77,8 31 73,7 68,1 83,9

6/09 72,4 82,3 35,7 85 78,1 89,6

15/09 90,9 89,5 52,6 92,5 92,6 96,1

23/09 99,5 93,3 67 97,3

1/10 83



Δηάκεηξνο θαξπώλ 7 πνηθηιηώλ 

ζπθηάο (ζε ρηιηνζηά)



Σπγθέληξωζε νιηθώλ ζαθράξωλ 

ζε θαξπνύο 7 πνηθηιηώλ ζπθηάο



Πνιιαπιαζηαζκόο

• Μνζρεύκαηα

Ξπινπνηεκέλα

Φπιινθόξα

• Εκβνιηαζκόο (ελνθζαικηζκόο κε αλεζηξακκέλν 

‘Σ’, αξρέο επηεκβξίνπ)

• Με ελαέξηεο θαηαβνιάδεο

• Μηθξνπνιιαπιαζηαζκόο

• Δγγελήο (ζπόξνπο) κόλν γηα δεκηνπξγία λέσλ 

πνηθηιηώλ



Αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία-ιίπαλζε

• Γεληθά όρη απαηηεηηθή ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία

• Αθόκε θαη νη αλάγθεο ζε άδσην είλαη ζρεηηθά 

κηθξόηεξεο από άιια θαξπνθόξα δέλδξα.

• 100-200 γξακκάξηα αδώηνπ αλά δέλδξν ζηα ηέιε 

ρεηκώλα είλαη ζπλήζσο αξθεηή πνζόηεηα.

• Σα άιια ζξεπηηθά ζηνηρεία πξνζζέηνληαη κόλν ζε 

πεξίπησζε πνπ απνπζηάδνπλ από ην έδαθνο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο αλαιύζεηο ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο.

• Καηάιιειε επνρή γηα θπιινδηαγλσζηηθή είλαη ν 

Ινύιηνο κήλαο 


