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Ο άνθρωπος χρησιµοποίησε µέχρι σήµερα, περισσότερα από 20.000 φυτά
για διατροφικούς

και άλλα τόσα για θεραπευτικούς και άλλους σκοπούς.

Παρά τον εντυπωσιακό αυτό αριθµό, µόνο µερικές εκατοντάδες ειδών
αποτέλεσαν τα φυτά που είχαν παγκόσµιο εµπορικό ενδιαφέρον και τα οποία
έχουν επικρατήσει, κατακλύζοντας

τις

αγορές. Σήµερα όµως, το να

επενδύσει κανείς στη χώρα µας, καλλιεργώντας τα περισσότερα από αυτά τα
είδη είναι παρακινδυνευµένο, λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού που δέχονται
από τα αντίστοιχα προϊόντα χωρών µικρού κόστους, αλλά και της τάσης που
έχουν οι τιµές τους να µειώνονται, συνεχώς λόγω της απελευθέρωσης του
εµπορίου σαν συνέπεια της παγκοσµιοποίησης. Ο γεωργικός τοµέας στη
χώρα µας, τα τελευταία πενήντα χρόνια, απεγνωσµένα αναζητεί

την

ανάπτυξη νέων καλλιεργειών. Η εύρεση «νέων ειδών» που να έχουν µεγάλες
προοπτικές εκµετάλλευσης θεωρείται πολύ σηµαντικό γεγονός. Αν και
πιθανόν είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τέτοιες καλλιέργειες,
µπορούσαµε να αναφέρουµε µερικές, µία εκ των οποίων
χαρακτηριστικά
καλλιέργεια

του

και µε πολύ
ιπποφαούς

θα

µε ιδιαίτερα

µεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης είναι η
(Hippophae

rhamnoides).

Το

ιπποφαές

πραγµατικά είναι ένα «πολυδύναµο φυτό» λόγω των πολυάριθµων και µε
µεγάλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικών του ενώ ταυτόχρονα για την Ελλάδα
είναι ουσιαστικά µία νέα καλλιέργεια

ΤΟ ΙΠΠΟΦΑΕΣ
Το ιπποφαές είναι ένα είδος που καλλιεργείται για την παραγωγή καρπών
από δεκαετίες στην Ευρώπη και την Ασία αλλά και σαν φυτό για την
προστασία των επικλινών εδαφών από τη διάβρωση, όπως

και σαν

καλλωπιστικό φυτό. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία έχει εκδηλωθεί µία
πραγµατική λατρεία για το ιπποφαές, του οποίου η καλλιέργεια άρχισε να
εντατικοποιείται σε πολλές χώρες. Πολλοί ερευνητές σε Ευρώπη και Ασία
αλλά και πιο πρόσφατα στην Αµερική, έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον γι αυτό το
πολυδύναµο φυτό. Το 1989 στο Xian της Κίνας διεξήχθη το πρώτο διεθνές
συνέδριο για το ιπποφαές και την καλλιέργεια του. Στην συνέχεια
ακολούθησαν ακόµη τέσσερα διεθνή συνέδρια. Το τελευταίο έγινε στο Κεµπέκ
του Καναδά το 2007.
Η πρώτη βιοµηχανία µεταποίησης των προϊόντων του ιπποφαούς ιδρύθηκε
στην Ρωσική πόλη Bisk το 1940 όταν ήδη είχαν γίνει γνωστές οι πολύτιµες
ιδιότητες των καρπών, των σπόρων, των φύλλων και του φλοιού του. Τα
προϊόντα της βιοµηχανίας αυτής χρησιµοποιήθηκαν εκτός των άλλων και στην
διατροφή των ρώσων κοσµοναυτών αλλά και σαν συστατικά της σύνθεσης
των κρεµών που τους προστατεύουν

από την επίδραση της κοσµικής

ακτινοβολίας κατά την διάρκεια των διαστηµικών τους ταξιδιών.

Εικόνα: καρποί ιπποφαούς

ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ
Το ιπποφαές είναι ένα από τα ελάχιστα είδη φυτών

του οποίου

χρησιµοποιούνται όλα τα µέρη, όπως είναι: οι καρποί, τα φύλλα, ο φλοιός, οι
βλαστοί, οι σπόροι, το ξύλο και το ριζικό του σύστηµα.
Οι χρήσεις του ιπποφαούς είναι πολυάριθµες και τις κυριότερες συνοπτικά
µπορούµε να τις κατατάξουµε στις εξής κατηγορίες:
α) Σαν τρόφιµο και ζωοτροφή: Οι χρήσεις του σαν τρόφιµο είναι οι εξής:
•

Παραγωγή χυµών. Οι χυµοί αυτοί είναι πολύ πλούσιοι σε βιταµίνες,
έχουν δε επίσης πολύ ωραία γεύση.

•

Αλκοολούχα ποτά, όπως είναι διάφορα λικέρ, απεριτίφ, κρασιά, κλπ.

•

Τα φύλλα, οι νεαροί βλαστοί και η πούλπα των καρπών µετά την
επεξεργασία της, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ζωοτροφή των
αγροτικών ζώων.

β) Σαν φαρµακευτικό φυτό:

•

Οι τοπικές εφαρµογές του ελαίου του ιπποφαούς, είναι κατάλληλες για
την αντιµετώπιση των ερεθισµών του δέρµατος, δερµατίτιδων,
εκζεµάτων κλπ.

•

Το έλαιο του ιπποφαούς που προέρχεται από τους σπόρους του, είναι
πολύ πλούσιο σε βιταµίνες (C, Ε, Α, Β1, Β2, F, Κ, Ρ), τοκοφερόλες,
φλαβονοειδή,

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, φυτοστερόλες, σάκχαρα,

κλπ. Όλες αυτές οι ουσίες έχουν πολύτιµες φαρµακευτικές ιδιότητες για
εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
•

Με τα φύλλα του και τους φλοιούς του γίνονται θεραπευτικά ροφήµατα.
Τα φύλλα του χρησιµοποιούνται νωπά ή αποξηραµένα. Τα ροφήµατα
αυτά έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα σαν αποχρεµπτικά αλλά και σε
νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος.

γ) Σαν φυτό που χρησιµοποιείται από την βιοµηχανία καλλυντικών:
•

Τα φυτά που είναι κατάλληλα για την βιοµηχανία καλλυντικών είναι
αυτά των οποίων οι καρποί είναι πλούσιοι σε αντιοξειδωτικές ουσίες,
σε βιταµίνες και σε φλαβονοειδή, δηλαδή στα στοιχεία που είναι
πλούσιο το ιπποφαές.

δ) Σαν φυτό µε χρωστικές ιδιότητες:
•

Τα φύλλα και οι νεαροί του βλαστοί περιέχουν µία ουσία την κερσετίνη
που χρησιµοποιείται στην βιοµηχανία της βαφής των νηµάτων επειδή
σε συνδυασµό µε τα άλατα του σιδήρου δίδει ένα υπέροχο γκρίζο
χρώµα.

•

Οι χρωστικές των καρπών του χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία
τροφίµων και την φαρµακοβιοµηχανία.

ε) Φυτό µε αγρονοµικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον:
•

Το ριζικό του σύστηµα διακλαδίζεται πολύ γρήγορα, και έχει την
σπάνια ιδιότητα της δέσµευσης του ατµοσφαιρικού αζώτου σε
συµβίωση µε ακτινοβακτήρια. Το φυτό αυτό προσαρµόζεται σε άγονα
εδάφη και επιπλέον τα εµπλουτίζει µε άζωτο. Επίσης το ιπποφαές είναι
φυτό που µπορεί να ανεχτεί υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχου
νατρίου στο έδαφος και εποµένως είναι κατάλληλο για φύτευση κατά
µήκος των οδών όπου τον χειµώνα διασπείρεται αλάτι για προστασία

των οχηµάτων από τον παγετό αλλά και κατά µήκος των ακτών για την
προστασία τους από την διάβρωση.
•

Χρησιµοποιείται σαν αντιδιαβρωτικό φυτό των επικλινών εδαφών, µε
πολύ εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην αποκατάσταση πολλών
επικλινών εδαφών και κυρίως των πυρόπληκτων περιοχών.

•

Χρησιµοποιείται σαν φυτό στο οποίο η άγρια πανίδα ευρίσκει
καταφύγιο, αλλά και σαν φυτό φυτοφρακτών για την προστασία των
καλλιεργειών από τους ανέµους και την προστασία της υγρασίας του
εδάφους των καλλιεργειών.

•

Σαν καλλωπιστικό φυτό στην Αρχιτεκτονική των κήπων λόγω της
ιδιαίτερης αισθητικής αξίας που έχει ο θάµνος αυτός και του χρώµατος
των καρπών και του φυλλώµατος του.

•

Το ξύλο του ιπποφαούς είναι πολύ σκληρό και χρησιµοποιείται στην
ξυλουργική

για

την

δηµιουργία

µπαστουνιών

και

ξύλινων

µικροκατασκευών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
H γεωγραφική κατανοµή του γένους Hippophae εκτείνεται µεταξύ 27ο και 69ο
γεωγραφικό πλάτος και µεταξύ 7ο δυτικό και 122ο ανατολικό γεωγραφικό
µήκος. Εντούτοις µεταξύ των πέντε ειδών του γένους Hippophae, µόνο το
Hippophae rhamnoides L. έχει µία γεωγραφική κατανοµή τόσο µεγάλη που
επεκτείνεται στην Ευρασία καλύπτοντας την Κίνα, την Μογγολία, τη Ρωσία, το
Καζακστάν, την Τουρκία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την Ελβετία, την Ιταλία,
τη Γαλλία, την Μεγάλη Βρετανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φιλανδία.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Το ιπποφαές είναι ένα φυτό δίοικο, αγκαθωτό, φυλλοβόλο. Το ύψος του
φθάνει συνήθως τα 2-4m στην Γαλλία, αν και στην Κίνα έχουν βρεθεί δένδρα
µε ύψος 18m αλλά και φυτά µε ύψος µόλις 0,5m.
Τα φύλλα του µοιάζουν µε εκείνα της ιτιάς και εµφανίζονται 7-10 ηµέρες µετά
την εµφάνιση των ανθέων. Εκφύονται εναλλασσόµενα και είναι µακρόστενα.

Υπάρχουν

φυτά που φέρουν µόνο αρσενικά άνθη και φυτά που φέρουν

µόνο θηλυκά. Τα αρσενικά σε πολλές ποικιλίες είναι πιο πρώιµα από τα
θηλυκά.
Ο καρπός του είναι ένα αχαίνιο µε χρωµατισµό που ποικίλει στην ωριµότητα
του, από το κίτρινο µέχρι το κόκκινο. Το σχήµα του καρπού ποικίλει από το
ωοειδές, το κυλινδρικό έως το σφαιρικό. Περικλείει ένα σπόρο.
Το φυτό αυτό αναπτύσσεται σε ένα ευρύ πεδίο όσον αφορά το ρΗ του
εδάφους, που κυµαίνεται από ρΗ 5 µέχρι 8, αλλά και σε παραθαλάσσιες
περιοχές µε πολύ µεγάλη αλατότητα.

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Η επιστηµονική έρευνα πέτυχε να δηµιουργήσει πολλές ποικιλίες που
εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους καλλιεργείται το ιπποφαές.
Υπάρχουν ποικιλίες που καλλιεργούνται αποκλειστικά για την παραγωγή
αρσενικών φυτών που θα χρησιµοποιούνται σαν επικονιαστές ή για την
παραγωγή θηλυκών φυτών ή για την παραγωγή αρσενικών και θηλυκών
φυτών.
Μερικές από τις

ποικιλίες του ιπποφαούς που κυκλοφορούν στην διεθνή

αγορά είναι οι εξής:
Chuyskaya: Η ποικιλία αυτή είναι µία όψιµη ποικιλία. Katunskaya: Είναι µια
ποικιλία που προσαρµόζεται πολύ καλά σε διάφορα περιβάλλοντα. Larissa:
Η ποικιλία αυτή είναι ταχείας αναπτύξεως. Lubimaya: Είναι µια ποικιλία που
προσαρµόζεται πολύ καλά σε διάφορα περιβάλλοντα. Luchezarnaya: Είναι
µια ποικιλία που προσαρµόζεται πολύ καλά σε διάφορα περιβάλλοντα µε
κύριο χαρακτηριστικό την αντοχή της στην ξηρασία. Marina: Είναι φυτό
ταχείας ανάπτυξης.
Nomernaya: Είναι ποικιλία βραδείας ανάπτυξης. Frugana: Η ποικιλία αυτή
προέρχεται από την πρώην Ανατολική Γερµανία. Hergo: Το ύψος της φθάνει
τα 3m όπως και της Leikora. Leikora:

Το ύψος της φθάνει τα 3-3,5m. Οι

καρποί της είναι µεγάλοι κυλινδρικοί µε µεγάλη περιεκτικότητα σε βιταµίνη C .
Pollmix: Ποικιλία µε αρσενικά φυτά, κλπ.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ
Το ιπποφαές είναι είδος που προσαρµόζεται πολύ καλά στις αντιξοότητες του
κλίµατος. Το ιπποφαές µπορεί να ανεχθεί θερµοκρασίες µέχρι -40ο C επειδή
έχει ένα ειδικό γονίδιο που του δίνει αυτή την ικανότητα. Αν και το ιπποφαές
αντέχει στην ξηρασία, η αφθονία των βροχοπτώσεων ευνοεί την παραγωγή
καρπών. Το ιπποφαές πρέπει να φυτεύεται σε περιοχές που η ετήσια
βροχόπτωση ξεπερνά τα 400mm.
Στο φυσικό του περιβάλλον, το ιπποφαές συνήθως φύεται σε πλαγιές, ή στις
όχθες ρυακιών και κατά µήκος των ακτών, ενώ µπορεί να αναπτυχθεί σε ένα
µεγάλο εύρος εδαφών. Το ιπποφαές είναι φυτό που προσαρµόζεται και
µπορεί να αναπτυχθεί ακόµη και σε οριακά εδάφη όπως είναι τα χαλικώδη
εδάφη ή τα αµµώδη που είναι φτωχά σε θρεπτικές ουσίες και τα οποία έχουν
µικρή δυνατότητα συγκράτησης του ύδατος, σε αντίθεση µε τα περισσότερα
καλλιεργούµενα φυτά. Στις περιοχές αυτές η προσθήκη λιπασµάτων, κυρίως
φωσφορικών, κατά τη φύτευση και η άρδευση κατά τη διάρκεια της
καρποφορίας µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί παράγοντες και να αυξήσουν
την παραγωγή.
Υπάρχουν διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές που ευνοούν τη διατήρηση της
υγρασίας του εδάφους και περιορίζουν τις απώλειες του. Μία από αυτές τις
τεχνικές

είναι

εκείνη,

της

κάλυψης

της

επιφάνειας

του

εδάφους

(εδαφοκάλυψη) µε πλαστικό ή µε άλλα µέσα επάνω στις γραµµές φυτεύσεως.
Παρά το ότι το φυτό αυτό είναι πολύ ανθεκτικό σε καταστάσεις ξηρασίας, µία
πολύ παρατεταµένη περίοδος ξηρασίας χωρίς βροχοπτώσεις, µπορεί να είναι
επιζήµια για τα νεαρά δενδρύλλια. Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι να
προβλέπεται η άρδευση των δενδρυλλίων έστω και µε µικρές ποσότητες
νερού.

Εικόνα: Νεαρά δενδρύλλια ιπποφαούς

Οι αποστάσεις των γραµµών φυτεύσεως θα ευρίσκονται σε τέτοια απόσταση
ώστε, σε συνδυασµό µε τις αποστάσεις των φυτών επί της γραµµής, να
φυτευτούν

περίπου 150-170 φυτά το στρέµµα, ενώ ταυτόχρονα θα

λαµβάνουµε

υπόψη

µας

το

πλάτος

των

µηχανηµάτων

που

θα

χρησιµοποιηθούν στην καλλιέργεια ώστε να γίνονται οι καλλιεργητικές
εργασίες

απρόσκοπτα.

Στην

συνέχεια

σε

κάθε

γραµµή

φυτεύσεως

καθορίζονται οι θέσεις όπου θα γίνουν οι λακκούβες στις οποίες θα φυτευτούν
τα δενδρύλλια.
Μια αναλογία αρσενικών φυτών στο ύψος του 8-10% του συνολικού αριθµού
των δένδρων, εξασφαλίζει την οµαλή γονιµοποίηση.
Για όλες τις εργασίες που µπορεί να γίνουν µε µηχανικά µέσα µία απόσταση
µεταξύ των γραµµών 3,5-4,0m ώστε να µπορούν να κυκλοφορούν τα
µηχανήµατα, ο δε προσανατολισµός των γραµµών να είναι στον άξονα
βορράς-νότος για τον καλύτερο φωτισµό των φυτών.
Τα φυτά πρέπει να έχουν επίσης, κατάλληλες αποστάσεις επί της γραµµής
φυτεύσεως. Μία απόσταση 1,5-1,8m θεωρείται ικανοποιητική.
Κάθε υλικό καλύψεως, οργανικό ή ανόργανο, µπορεί να εφαρµοστεί στο
έδαφος και να χρησιµεύσει σαν εδαφοκάλυψη. Η χρησιµοποίηση της
εδαφοκαλύψεως σαν µέσο ελέγχου των ζιζανίων, έχει αποδειχτεί ότι έχει και
τις εξής ακόµη θετικές επιδράσεις στα φυτάρια που αναπτύσσονται:
•

Στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους. Τα αποτελέσµατα είναι πιο
εντυπωσιακά στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται άρδευση.

•

Η διατήρηση της θερµοκρασίας του εδάφους

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης της φυτείας
Το ιπποφαές, έχει πολύ µικρότερες ανάγκες σε άζωτο, σε φωσφόρο και σε
κάλιο, από τα άλλα καλλιεργούµενα δένδρα. Συνιστάται µία λίπανση µε

50-

60 kg /στρ υπερφωσφορικό το οποίο πρέπει να ενσωµατώνεται στο έδαφος
κατά την προετοιµασία της φύτευσης, όπως και µία ποσότητα 2-2,5 τόνους /
στρέµµα µε κοπριά.
Όπως και στα άλλα φυτά που δέχονται κλάδεµα, έτσι και στο ιπποφαές
διακρίνονται δύο είδη κλαδέµατος :
•

Το κλάδεµα σχηµατισµού. Αυτό το κλάδεµα, αποσκοπεί στον τελικό
σχηµατισµό του µεγέθους και του σχήµατος του θάµνου για τα επόµενα
χρόνια της παραγωγικής ζωής του.

•

Το κλάδεµα καρποφορίας.

Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, και έχει

στόχο την ανάπτυξη ικανοποιητικής παραγωγής καρπών κάθε χρόνο.
α) Το κλάδεµα σχηµατισµού
∆ύο τρόποι κλαδέµατος σχηµατισµού µπορούν να εφαρµοστούν στο
ιπποφαές ώστε να δηµιουργηθεί ένα δένδρο µε ένα κεντρικό ελαφρά
τροποποιηµένο άξονα ή ένα δένδρο µε κυπελλοειδή µορφή.
β)Το κλάδεµα καρποφορίας
Το ιπποφαές συνήθως φθάνει σε ύψος 2-3m σε ηλικία 4 ετών. Στην ηλικία
αυτή σχηµατίζεται ο κύριος κορµός και οι βραχίονες του θάµνου ο οποίος
πρέπει κάθε χρόνο να καθαρίζεται από τους πλάγιους βλαστούς που φύονται
από τη βάση του αλλά και αυτούς που είναι στο εσωτερικό του κυπέλλου. Τα
βλαστάρια που έχουν µεγάλο µήκος πρέπει να κορυφολογούνται ώστε να
ευνοείται η ανάπτυξη πλάγιων βλαστών. Επίσης µετά από 3-4 χρόνια θα
πρέπει σταδιακά να ανανεώνονται οι καρποφόροι βλαστοί ώστε να
διατηρούνται τα φυτά για πολλά χρόνια παραγωγικά.

Η Ζιζανιοκτονία
Τα µέτρα που εφαρµόζονται για την καταπολέµηση των ζιζανίων είναι τα εξής:

•

Γίνεται χρησιµοποίηση της κατάλληλης εδαφοκάλυψης

•

Γίνεται κατάλληλη µηχανική κατεργασία του εδάφους µετά τη φύτευση
των δενδρυλλίων. Η κατεργασία του εδάφους δεν πρέπει να γίνεται σε
βάθος µεγαλύτερο των 8-10cm από την επιφάνεια, ώστε να µη
καταστρέφεται το ριζικό σύστηµα του ιπποφαούς.

•

Χρησιµοποιούνται πολυάριθµα εγκεκριµένα ζιζανιοκτόνα, ανάλογα µε
το είδος των ζιζανίων. Για την καταπολέµηση των πλατύφυλλων
ζιζανίων, κατά τη φύτευση των δενδρυλλίων, χρησιµοποιούνται
ζιζανιοκτόνα όπως τα: carfentrazone-ethyl, flumioxazin, terbacil,
sulfentrazone. Για την καταπολέµηση των αγροστωδών ζιζανίων
χρησιµοποιούνται τα κάτωθι ζιζανιοκτόνα: clethodim, sethoxydim,
fluazifop-p-butyl.

Το ιπποφαές µπορεί να πολλαπλασιαστεί εγγενώς µε σπόρους και αγενώς
µε µοσχεύµατα, (χλωρά µοσχεύµατα, ξηρά µοσχεύµατα, µοσχεύµατα ριζών),
µε παραφυάδες ή µε µικροπολλαπλασιασµό. Ο µικροπολλαπλασιασµός των
µεριστωµάτων ήδη έγινε αντικείµενο µερικών ερευνών, αλλά η µέθοδος αυτή
δεν χρησιµοποιείται παρά από ελάχιστους φυτωριούχους.
Ο πολλαπλασιασµός µε σπόρους είναι η µέθοδος που µπορεί να εφαρµοσθεί
πιο εύκολα. Η µέθοδος αυτή αρµόζει κυρίως για παραγωγή φυτών που
προορίζονται για φύτευση φυτοφρακτών

που στη συνέχεια δεν απαιτούν

πολλές καλλιεργητικές φροντίδες ή για τη φύτευση επικλινών εδαφών ή για
δενδροφυτεύσεις οδικών αξόνων. Τα σπορόφυτα δεν είναι κατάλληλα για
παραγωγή καρπών επειδή τα φυτά που προέρχονται από αυτόν θα είναι 50%
αρσενικά και 50% θηλυκά, ενώ οι καρποί τους δεν θα είναι οµοιόµορφοι.
Άλλη

µέθοδος είναι εκείνη των

µοσχευµάτων, κατά την οποία

χρησιµοποιούνται ηµίξηρα ή ξηρά µοσχεύµατα. Τα φυτά που καλλιεργούνται
συστηµατικά πρέπει να προέρχονται από µοσχεύµατα και να προέρχονται
από παραγωγικές ποικιλίες.

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι καρποί του ιπποφαούς συγκοµίζονται σχετικά δύσκολα επειδή δεν έχουν
µίσχους ή οι µίσχοι τους είναι πολύ µικροί µε αποτέλεσµα να παραµένουν
σταθερά προσκολληµένοι στους βλαστούς. Επίσης στις περισσότερες των
ποικιλιών του ιπποφαούς, οι βλαστοί φέρουν µακριά αγκάθια πράγµα που
δυσκολεύει τη συγκοµιδή των καρπών µε τα χέρια. Αν σε αυτό προσθέσουµε,
το µικρό µέγεθος των καρπών και την ευαισθησία που παρουσιάζουν στην
πίεση των χεριών,

τότε πολύ εύκολα συµπεραίνουµε ότι,

η µηχανική

συγκοµιδή αποτελεί µία αναγκαιότητα για εκείνον που θέλει να εκµεταλλευθεί
οικονοµικά την καλλιέργεια του ιπποφαούς Η µηχανική συγκοµιδή αποτελεί
µία αναγκαιότητα για

χώρες, όπως είναι οι ευρωπαϊκές,

όπου τα

ηµεροµίσθια κυµαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις ασιατικές.
Οι κυριότερες µέθοδοι µηχανικής συγκοµιδής είναι οι εξής:

α) Η γερµανική µέθοδος
Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην αποκοπή των καρποφόρων κλάδων µε
ψαλίδια, την τοποθέτηση των κλάδων αυτών µαζί µε τους καρπούς στην
κατάψυξη σε θερµοκρασίες -25ο C. Στην συνέχεια ανάλογα µε τις ποσότητες
καρπών

που θέλει κανείς να χρησιµοποιήσει,

οι καρποφόροι βλαστοί

εξέρχονται από την κατάψυξη και τινάζονται ώστε να πέσουν οι καρποί. Η
µέθοδος αυτή, έχει τα µειονεκτήµατα ότι, έχουµε συγκοµιδή καρπών κάθε δύο
χρόνια και ότι γίνεται ισχυρό κλάδεµα των βλαστών µέσα στο καλοκαίρι,
δηλαδή σε ακατάλληλη εποχή.

β) Η µέθοδος της δόνησης των βλαστών του φυτού
Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην ίδια αρχή µε εκείνη που χρησιµοποιείται για
τη συγκοµιδή των ελιών, των κερασιών, των

δαµασκηνιών και των

υπόλοιπων καρποφόρων δένδρων. Η αρχή αυτή συνίσταται στην εφαρµογή
στον κορµό ή στα κλαδιά του δένδρου µίας δόνησης µε τη βοήθεια ενός
κατάλληλου µηχανισµού. Η δόνηση αυτή έχει µία διάρκεια και µία συχνότητα
που ποικίλει και µε τη βοήθεια της οποίας, αποσπάται ο καρπός από το
δένδρο. Ο καρπός πίπτει στο έδαφος ή σε κατάλληλη συλλεκτική «οµπρέλα»
που απλώνεται στη βάση του δένδρου. Ο µηχανισµός της δόνησης, µπορεί
να είναι χειροκίνητος ή να είναι µεγαλύτερου µεγέθους και να είναι

µηχανοκίνητος. Με αυτή την µέθοδο έχουµε παραγωγή καρπών κάθε χρόνο.
Η µέθοδος αυτή είναι η καλύτερη.

Η ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
Η χηµική σύνθεση των καρπών
Ο καρπός του ιπποφαούς ζυγίζει µεταξύ 270 και 580 mg ανάλογα µε την
ποικιλία και την ωριµότητα. Η εφαρµογή πίεσης στους καρπούς, δίνει χυµό
σε ποσοστό 60-85%.
Το ιπποφαές έχει δύο πηγές ελαίου στους καρπούς του. Οι σπόροι του
περιέχουν 6,47- 20,2% ελαίου και η σάρκα που περιβάλει τους σπόρους και η
οποία περιέχει 3-8% ελαίου.
Οι φυσικές ιδιότητες, κυρίως η σχετική πυκνότητα, η αγωγιµότητα, η
επιφανειακή τάση και ο δείκτης διάθλασης λαµβάνονται υπόψη σε µία
ανάλυση του χυµού. Οι τιµές που λαµβάνει ο δείκτης διαθλάσεως δείχνουν
την περιεκτικότητα του χυµού σε σάκχαρα και συνήθως κυµαίνονται µεταξύ
10,8-15,6% που αντιστοιχούν σε 10,8ο -15,6ο Brix.
Οι καρποί του ιπποφαούς, είναι µεταξύ των πλέον θρεπτικών και πλούσιων
σε βιταµίνες καρπών. Περιέχουν 10 είδη βιταµινών αλλά και έλαια, σάκχαρα,
ιχνοστοιχεία, φλαβονοειδή, φυτικά χρώµατα, πρωτεΐνες και ανόργανα άλατα
όπως, σίδηρο, ασβέστιο, µαγγάνιο κλπ. Αναλυτικότερα για τις βιταµίνες και τα
έλαια µπορούµε να αναφέρουµε τα κάτωθι.
Οι καρποί του ιπποφαούς είναι πλούσιοι στις βιταµίνες (C, Ε, Α, Β1, Β2, F, Κ,
Ρ). Έρευνες που έγιναν σε καρπούς της ποικιλίας sinensis, έδωσαν
συγκεντρώσεις βιταµινών Α, Β2 και C πολύ πιο υψηλές από εκείνες άλλων
λαχανικών και φρούτων όπως τα καρότα, οι ντοµάτες και τα πορτοκάλια .

Περιεκτικότητες διαφόρων φυτών σε µερικές βιταµίνες

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

Βιταµίνη

Βιταµίνη

Βιταµίνη

Βιταµίνη

Βιταµίνη

ΦΥΤΟΥ

Α

Β1

Β2

Κ

C

100-200

300-1600

1

Ιπποφαές

11,00

0,04

0,56

2

Πορτοκάλι

0,50

0,08

0,03

50-68

3

Ντοµάτα

0,30

0,03

0,02

12

4

Καρότο

4,00

0,02

0,05

8

5

Ακτινίδιο

100-470

Τα έλαια που προέρχονται από τους καρπούς του ιπποφαούς είναι µοναδικά
επειδή η περιεκτικότητα τους σε λιπαρά οξέα ποικίλει ανάλογα από το αν τα
έλαια αυτά προέρχονται από τα µαλακά µέρη (πούλπα, επιδερµίδα) ή το
σπόρο. Έχουν γίνει πολυάριθµες εργασίες µε αντικείµενο τη σύνθεση των
ελαίων σε λιπαρά οξέα του καρπού του ιπποφαούς από διάφορους ερευνητές
σε διαφορετικές ποικιλίες, υποποικιλίες και πηγές προελεύσεως.
Το έλαιο των σπόρων χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητα του σε
ακόρεστα λιπαρά οξέα (85-90%), µεταξύ των οποίων τα δύο ουσιώδη λιπαρά
οξέα. Το λινολεϊκό οξύ ή ω-6 και το α-λινολενικό οξύ ή ω-3. Τα δύο αυτά
ακόρεστα λιπαρά οξέα µπορεί να αντιπροσωπεύουν µέχρι το 70% της
συνολικής περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα. Υπάρχουν και άλλα λιπαρά οξέα
στους σπόρους του ιπποφαούς, όπως τα: το ολεϊκό οξύ (13-30%), το
παλµιτικό οξύ (7-20%), το στεαρικό οξύ (2-9%).

Η µεταποίηση και τα παράγωγα του ιπποφαούς
Παρά το ότι η χρήση του ιπποφαούς στην Ευρώπη και την Ασία είναι γνωστή
από αιώνες, η βιοµηχανική δραστηριότητα για την παραγωγή και αξιοποίηση
διατροφικών παραγώγων καθυστέρησε να αναπτυχθεί και αυτή έγινε στην
Ρωσία, την δεκαετία του 1940.Τα επόµενα χρόνια η βιοµηχανία µεταποίησης
του ιπποφαούς αναπτύχθηκε στη χώρα αυτή πάρα πολύ µε αποτέλεσµα
παράγωγα του φυτού αυτού να αποκτήσουν τέτοια φήµη και αξιοπιστία ώστε
να χρησιµοποιηθούν ακόµη και στη διατροφή των αστροναυτών, αλλά και σαν
βασικά συστατικά των κρεµών

του δέρµατος

για την προστασία των

αστροναυτών από την κοσµική ακτινοβολία.
Την δεκαετία του 1980, η Κίνα, εγκατέστησε τις πρώτες φυτείες ιπποφαούς
και από το 1982, µέχρι σήµερα ιδρύθηκαν περίπου 150 βιοµηχανίες στις
οποίες παράγονται 200 διαφορετικά είδη προϊόντων

µε βάση όλα τα

εκµεταλλεύσιµα συστατικά του ιπποφαούς. Πιο πρόσφατα, ιδρύθηκαν στη
Γερµανία, τη Γαλλία, τον Καναδά και σε άλλες χώρες, πολλές βιοµηχανίες
επεξεργασίες των προϊόντων του φυτού αυτού και την παραγωγή
πολυάριθµων προϊόντων.

Θεραπευτικές ιδιότητες του ιπποφαούς
Το ιπποφαές χρησιµοποιήθηκε στην παραδοσιακή ιατρική του Θιβέτ και της
Μογγολίας για περισσότερα από 1000 χρόνια. Οι χρήσεις του ήταν εναντίον
του βήχα, σαν αποχρεµπτικό, όπως και για την βελτίωση της κυκλοφορίας του
αίµατος όπως και της λειτουργίας του πεπτικού συστήµατος.
Γενικά µπορούµε εν συντοµία να αναφέρουµε τις εξής ευεργετικές επιδράσεις
του ιπποφαούς στον ανθρώπινο οργανισµό.
•

Σαν φάρµακο επείγουσας ανάγκης σε περιπτώσεις πληγών και
εγκαυµάτων.

•

Εναντίον των καρδιαγγειακών νοσηµάτων

•

Εναντίον του εκζέµατος, δερµατίτιδας, αλλεργίας κλπ.

•

Εναντίον

των

φλογώσεων

των

εσωτερικών

επιφανειών των

κοιλοτήτων του ανθρώπου.
•

Εναντίον δερµατικών στιγµάτων

•

Σαν διατροφικό συµπλήρωµα ιδίως σε περιπτώσεις στρες ή νευρικής
ανορεξίας, αναρρώσεως κλπ.

•

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος

Σαν καλλυντικό µπορούµε να αναφέρουµε τα κάτωθι:
•

Τα έλαια του ιπποφαούς µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν συστατικό
πολλών καλλυντικών.

•

Σε ποµάδες και ανανεωτικές κρέµες (αντιγήρανσης)

•

Σε ποµάδες και κρέµες για ευαίσθητα και αλλεργικά δέρµατα

•

Σε ποµάδες για χρήση στην επιφάνεια των χειλιών

•

Για κρέµες για το ευαίσθητο δέρµα των µωρών,

•

Για την φροντίδα του στήθους των γυναικών που θηλάζουν το βρέφος
τους

•

Για κρέµες πριν, κατά και µετά την ηλιοθεραπεία

•

Σαν συστατικό των σαµπουάν και την περιποίηση των µαλλιών

•

Για κρέµες µετά το ξύρισµα

•

Σαν συντηρητικό (πλούσιο σε βιταµίνη Ε

•

Σαν χρωστικό υλικό

•

Κλπ

ΤΟ ΜΥΡΤΙΛΛΟ ή (ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΡΥ)
Γενικά
Μεταξύ των εναλλακτικών καλλιεργειών το µύρτιλλο ή «µπλούµπερρυ» όπως
αναφέρεται πολλές φορές µε την αγγλική του ονοµασία, αποτελεί µία πολύ
καλή εναλλακτική καλλιέργεια που µπορεί να καλλιεργηθεί σε όλα τα σηµεία
της χώρας µας από την Κρήτη µέχρι τον Έβρο λόγω του ότι περιλαµβάνει
ποικιλίες που έχουν µεγάλη προσαρµοστικότητα στο κλίµα και κυρίως
υπάρχουν ποικιλίες που έχουν ανάγκη από περισσότερο ή λιγότερο χειµερινό
ψύχος για να αναπτυχθούν και να δώσουν ικανοποιητική παραγωγή.
Σύµφωνα µε στοιχεία του FAO, το µύρτιλλο καλλιεργείται κυρίως σε 16 χώρες.
Οι ΗΠΑ ευρίσκονται στην πρώτη θέση των παραγωγών χωρών µε το 52% της
παγκόσµιας παραγωγής. Στην δεύτερη θέση ευρίσκεται ο Καναδάς µε το 32%
της παγκόσµιας παραγωγής ενώ στην συνέχεια ακολουθούν οι ευρωπαϊκές
χώρες Πολωνία, Ολλανδία, και Ουκρανία.

Εικόνα: καρποί µύρτιλλου

Το µύρτιλλο διακρίνεται για τους υπέροχους καρπούς του τόσον από
γευστικής απόψεως όσον και λόγω της µεγάλης τους περιεκτικότητας σε

πολύτιµες ουσίες για την υγεία του ανθρώπου, όπως είναι οι αντιοξειδωτικές
ουσίες, οι βιταµίνες, τα ανόργανα άλατα κλπ. Οι καρποί του µύρτιλλου έχουν
ένα πολύ χαρακτηριστικό µπλε χρώµα, καταναλώνονται δε ως νωποί αλλά
και ως καταψυγµένοι ή και µεταποιηµένοι.

Εικόνα: καρποί µύρτιλλου

Η γενική τάση που υπάρχει σήµερα σε παγκόσµιο επίπεδο είναι

να

αυξάνονται συνεχώς οι καλλιεργούµενες εκτάσεις µε το δενδρώδες µύρτιλλο
(Vaccinium corymbosum). Επίσης παρατηρείται συνεχής αύξηση της
καταναλώσεως των προϊόντων µεταποίησης του. Στην αύξηση αυτή, µεγάλο
ρόλο παίζουν τα νέα προϊόντα µε βάση το µύρτιλλο τα οποία η µεταποιητική
βιοµηχανία,

παρουσιάζει

συνεχώς

στην

κατανάλωση

και

τα

οποία

κυκλοφορούν στις διεθνείς αγορές. Πολύ σηµαντικοί παράγοντες της
ανάπτυξης της κατανάλωσης των προϊόντων του µύρτιλλου αποτελούν
επίσης οι πολύτιµες θεραπευτικές του ιδιότητες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια
έγιναν ευρέως γνωστές µέσα από διάφορες επιστηµονικές µελέτες.
Όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας των τιµών παραγωγού, αυτές έχουν µία
διαρκή αύξηση, πράγµα που αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για την επέκταση
της καλλιέργειας του µπλούµπερρυ στις χώρες που καλλιεργείται, αλλά και σε
εκείνες που σκοπεύουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας του.

Τα προϊόντα του µύρτιλλου (καρποί, φύλλα) αποτελούν την πρώτη ύλη σε
πολλές βιοµηχανίες τροφίµων (χυµοί, µαρµελάδες, αρτοσκευάσµατα, εσάνς,
κλπ)

φαρµακοβιοµηχανίες,

βιοµηχανίες

καλλυντικών,

βιοµηχανίες

λειτουργικών τροφίµων κλπ.

Κλίµα και έδαφος

Το µπλούµπερρυ είναι ένας θάµνος µε ύψος 1,5-1,8 µέτρα ο οποίος προτιµά
περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια, αλλά µπορεί να ανεχθεί και την µερική
σκίαση. Η επικονίαση των ανθέων του µύρτιλλου, εξασφαλίζεται µε τα έντοµα
και κυρίως µε τις µέλισσες.
Το µύρτιλλο φύεται σε µία µεγάλη ποικιλία κλίµατος. Το φυτό αυτό είναι
ανθεκτικό πολύ στο ψύχος, µπορεί να επιζήσει σε θερµοκρασίες -28ο C ή και
χαµηλότερες ακόµη.
Το κλίµα της Ελλάδας είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια του µπλούµπερρυ.
Προσοχή χρειάζεται µόνο στην επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας που πρέπει
να καλλιεργηθεί. Στη Βόρεια Ελλάδα µπορούν να καλλιεργηθούν ποικιλίες
που απαιτούν µεγαλύτερα ποσά χειµερινού ψύχους για να αρθεί ο λήθαργος
των οφθαλµών τους ενώ στην Νότια Ελλάδα ποικιλίες που απαιτούν
µικρότερα ποσά χειµερινού ψύχους.
Το ιδανικό έδαφος για το δενδρώδες µύρτιλλο είναι το ελαφρό αµµώδες ή
χαλικώδες έδαφος που είναι πλούσιο σε οργανική ύλη, και το οποίο έχει µία
ελαφρά κλίση, αλλά έχει πολύ χαµηλό ρΗ (ρΗ 4,8-5,2). Το έδαφος πρέπει να
στραγγίζει καλά και να περιέχει τουλάχιστον µία περιεκτικότητα 4-5% σε
οργανική ουσία.
Το µύρτιλλο δεν ανέχεται την υψηλή στάθµη του υπεδάφιου ύδατος. Σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει ο υπεδάφιος ορίζοντας του νερού να φθάνει µέχρι τα
30-40cm από την επιφάνεια του, επειδή αυτό θα είναι καταστροφικό για τα
φυτά. Το ριζικό του σύστηµα επειδή είναι επιφανειακό και περιορισµένης
ανάπτυξης, είναι πολύ ευαίσθητο στην ασφυξία όταν το έδαφος κατακλύζεται
από τα νερά.
Μερικά είδη εδαφών, λόγω του ότι το ρΗ τους είναι σχετικά υψηλό, απαιτούν
µία διαδικασία όξυνσης και µείωσης του ρΗ τους, πριν από το φύτεµα των
δενδρυλλίων. Αυτή η όξυνση γίνεται µε τη χρησιµοποίηση θείου σε σκόνη ή

τύρφης και είναι σχετικά εύκολη εργασία, λόγω του µικρού βάθους στο οποίο
αναπτύσσεται το ριζικό του σύστηµα.

Εικόνα: φυτό µύρτιλλου

Η καλλιέργεια του µύρτιλλου
Η καλλιέργεια του µύρτιλλου, απαιτεί την καλή κατεργασία του εδάφους πριν
από το φύτεµα και την εγκατάσταση της καλλιέργειας.
Στην καλλιέργεια του µύρτιλλου χρησιµοποιούνται ορισµένα οργανικά
βελτιωτικά (τύρφη, πριονίδια, κλπ) που τοποθετούνται σαν εδαφοκάλυψη
στην επιφάνεια του εδάφους ή ενσωµατώνονται γύρω από τα φυτά του
µύρτιλλου. Τα οργανικά αυτά βελτιωτικά, παίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο
στην καλλιέργεια του µπλούµπερρυ. Πέραν του εµπλουτισµού του εδάφους σε
οργανική ουσία, διατηρούν την υγρασία και τη θερµοκρασία του εδάφους
σταθερή, ενώ εµποδίζουν το φύτρωµα πολλών ζιζανίων, συµβάλλουν στη
διατήρηση του ρΗ, κ.α
Η φύτευση του δενδρώδους µύρτιλλου γίνεται κατά προτίµηση την άνοιξη. Σε
περιοχές όµως της νότιας και νησιωτικής Ελλάδος µπορεί να φυτευτεί την
περίοδο Οκτωβρίου- Μαρτίου.
είναι γυµνόριζα.

Τα φυτά µπορούν να είναι σε γλάστρες, ή να

Θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι, οι ρίζες του

µύρτιλλου είναι πολύ λεπτές και αποξηραίνονται πολύ εύκολα όταν
ευρίσκονται απροστάτευτες στον αέρα. Τα φυτάρια πρέπει να είναι υγιή και
εύρωστα και να έχουν ηλικία 1-3 ετών. Τα φυτά που δίνουν τα καλύτερα
αποτελέσµατα είναι αυτά που έχουν ηλικία 12-18 µηνών και αποτελούνται

από 2-4 µικρούς βραχίονες και φθάνουν σε ύψος 30-45cm. Τα δενδρύλλια
του µπλούµπερυ που έχουν µικρότερη ηλικία (6 µηνών) παρουσιάζουν
πολλές απώλειες ενώ τα πιο ηλικιωµένα είναι πιο ακριβά, αλλά όµως έρχονται
σε παραγωγή ενωρίτερα. Οι αποστάσεις φυτεύσεως ποικίλουν από 1,5 - 2,0
m επάνω στη γραµµή φυτεύσεως και 2,4- 3,5m µεταξύ των γραµµών
φυτεύσεως. Ο αριθµός των φυτών συνήθως είναι περίπου 200 φυτά/
στρέµµα.
Το µπλούµπερρυ, επειδή δεν έχει µεγάλες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
µπορεί να καλλιεργηθεί σε πτωχά έως µέσης γονιµότητας εδάφη ενώ δεν
απαιτούνται µεγάλες λιπάνσεις. Στο µπλούµπερρυ, καλύτερα είναι να δίδονται
τα θρεπτικά στοιχεία µε ελαφρές και επαναλαµβανόµενες λιπάνσεις. Το άζωτο
είναι εκείνο το θρεπτικό στοιχείο που πρέπει να χορηγείται κάθε χρόνο, ιδίως
τα έτη που προβλέπεται να υπάρξει µεγάλη παραγωγή. Αν και οι ποσότητες
του αζώτου που είναι απαραίτητες στην καλλιέργεια αυτή, δεν είναι πολύ
υψηλές, το στοιχείο αυτό είναι η βάση της καλής παραγωγής. Απαιτούνται
κατά µέσο όρο 4 µονάδες αζώτου/ στρ/έτος, στις εγκατεστηµένες φυτείες
µπλούµπερρυ. Το άζωτο, κατά το 2ο έτος από τη φύτευση, πρέπει να δίνεται
σε ποσότητα 14-18gr/φυτό. Κάθε επόµενο έτος αυξάνεται η ποσότητα αυτή
κατά 4-6gr/ φυτό µέχρι να φθάσει στα 36-48gr/φυτό όποτε και διατηρείται
σταθερή τα επόµενα έτη. Το αζωτούχο λίπασµα πρέπει να δίδεται λίγο πριν
από την έκπτυξη των οφθαλµών. Σε αµµώδη εδάφη τα αζωτούχα λιπάσµατα
πρέπει να δίδονται σε δύο δόσεις, το 75% µε την έκπτυξη των οφθαλµών το
δε υπόλοιπο 25% µετά την πτώση των πετάλων. Το µπλούµπερρυ απορροφά
το αζωτούχο λίπασµα κατά το µεγαλύτερο µέρος του υπό αµµωνιακή µορφή,
σε αντίθεση µε τα περισσότερα φυτά που το απορροφούν υπό νιτρική µορφή.
Η θειική αµµωνία (21-0-0) χρησιµοποιείται κατά προτίµηση, όταν το ρΗ του
εδάφους είναι υψηλότερο από το 5 και η ουρία εάν το ρΗ είναι χαµηλότερο
από το 5.
Η καλλιέργεια του µπλούµπερρυ, απαιτεί µικρές ποσότητες φωσφόρου και
καλίου. Για το φωσφόρο, καλό είναι να δίνεται πριν από τη φύτευση των
δενδρυλλίων του µπλούµπερρυ. Η χρησιµοποίηση του υπερφοσφωρικού
λιπάσµατος (0-20-0) κατά την εγκατάσταση του µπλούµπερρυ αποτελεί µία
καλή φωσφορική λιπαντική πρακτική. Οι ποσότητες που πρέπει να
χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι τουλάχιστον 30kg/στρ.

Για το κάλιο, συνιστάται η καλιούχος λίπανση να γίνεται το φθινόπωρο µε 4-6
kg/στρ µε θειο- καλιο-µαγνησιούχο λίπασµα.
Οι ρίζες του µπλούµπερρυ, είναι λεπτές και νηµατώδεις δεν έχουν
απορροφητικά τριχίδια. Λόγω της επιφανειακής ανάπτυξης του ριζικού
συστήµατος απαιτείται, το έδαφος να έχει µία ικανοποιητική υγρασία καθ’ όλη
την διάρκεια της ανάπτυξης του φυτού. Η κανονική άρδευση εξασφαλίζει την
οµαλή βλάστηση και την καλή απόδοση των φυτών σε καρπούς. Ενδεικτικά
µπορούµε να πούµε ότι, το µπλούµπερυ, έχει ανάγκες σε νερό που είναι
τουλάχιστον 25mm την εβδοµάδα µέχρι τις αρχές του Σεπτεµβρίου. Εάν δεν
βρέχει πρέπει απαραιτήτως το µύρτιλλο να αρδεύεται. Το φυτό αυτό δεν
ανέχεται την ξηρασία, αλλά και η περίσσεια του νερού ιδίως κατά την περίοδο
της ωριµάνσεως των καρπών µπορεί να είναι καταστροφική. Έχει
παρατηρηθεί το σκάσιµο των καρπών κατά την περίοδο αυτή µετά από µία
έντονη βροχόπτωση. Καλή τεχνική αρδεύσεως για το µπλούµπερρυ αποτελεί
το σύστηµα της στάγδην άρδευσης.
Τα πρώτα τέσσερα χρόνια µετά το φύτεµα γίνεται ένα ελαφρό κλάδεµα που
συνίσταται κυρίως στο «άνοιγµα» του φυτού.

Μετά το πέµπτο έτος, το

κλάδεµα του µπλούµπερρυ συνίσταται στην αποµάκρυνση των ασθενικών,
των µη παραγωγικών αλλά και των πολύ λεπτών βλαστών. Κατά το κλάδεµα
του δενδρώδους µύρτιλλου, πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι το
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής προέρχεται από τους ετήσιους βλαστούς
που έχουν µήκος 15-20cm και οι οποίοι αναπτύσσονται επάνω στους κύριους
βλαστούς που έχουν ηλικία 2-6 ετών. Οι βλαστοί µε µεγαλύτερη ηλικία
θεωρούνται ότι έχουν µειωµένη παραγωγικότητα. Το καλό κλάδεµα
αποσκοπεί στο να υπάρχει ισορροπία µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
βλαστών από άποψη ηλικίας επάνω στο φυτό. Καλό είναι να εφαρµόζεται ο
κανόνας 1:6, δηλαδή να κλαδεύεται και να αποµακρύνεται ένας βλαστός σε
κάθε 6 παλαιούς βλαστούς ηλικίας άνω των δύο ετών.
Η καταπολέµηση των ζιζανίων της καλλιέργειας του µπλούµπερρυ, είναι µία
ετήσια καλλιεργητική εργασία που δεν πρέπει να παραλείπεται. Το έδαφος
που θα εγκατασταθεί το µπλούµπερρυ πρέπει να προετοιµαστεί καλά από τα
προηγούµενα έτη, ώστε να καταστραφούν τα περισσότερα από τα πολυετή
ζιζάνια. Οι κυριότερες µέθοδοι καταπολέµησης των ζιζανίων στις καλλιέργειες
του µπλούµπερρυ είναι οι εξής:

•

Με µεθόδους πρόληψης

•

Με καλλιεργητικές µεθόδους

•

Με βιολογικές µεθόδους

•

Με µηχανικές µεθόδους

•

Με χηµικές µεθόδους

Υπάρχουν πολλές καλλιεργούµενες ποικιλίες του δενδρώδους µπλούµπερρυ
στις ΗΠΑ τον Καναδά και τις άλλες χώρες που καλλιεργείται το είδος αυτό.
Από το 1960 στο Πανεπιστήµιο New–Jersey των ΗΠΑ, δηµιουργήθηκαν
πολλές ποικιλίες όπως είναι η Berkeley, η Bluecrop και η Bluejay. Το
Πανεπιστήµιο της Minnesota (ΗΠΑ) τα τελευταία 30 χρόνια δηµιούργησε
επίσης πολλές ποικιλίες. Μερικές ποικιλίες αποτελούν υβρίδια µεταξύ του
Vaccinium corymbosum και του Vaccinium angustifolium όπως είναι η
Nortblue, Northsky και η Northcountry. Το Πανεπιστήµιο του Michigan (ΗΠΑ)
δηµιούργησε επίσης αρκετές ποικιλίες εκ των οποίων 3 νέες το 2002, τις:
Draper, Libery, Aurora. Επίσης στην Νέα Ζηλανδία δηµιουργήθηκαν πολλές
νέες ποικιλίες.
Για να επιλέξει κανείς ποια ποικιλία θα εγκαταστήσει, πρέπει να λάβει υπόψη
του

πολλούς παράγοντες µεταξύ αυτών ο σηµαντικότερος είναι η

προσαρµοστικότητα της ποικιλίας στις ιδιότητες του εδάφους και στο κλίµα
της περιοχής.
Το µύρτιλλο πολλαπλασιάζεται µε σπόρους, µε χλωρά και ξυλώδη
µοσχεύµατα και µε την in vitro καλλιέργεια. Στην καλλιέργεια του δενδρώδους
µύρτιλλου, ο πολλαπλασιασµός µε σπόρο χρησιµοποιείται στην περίπτωση
που επιδιώκεται από διάφορα επιστηµονικά εργαστήρια η δηµιουργία µιας
νέας ποικιλίας ή ενός νέου υποκειµένου και από φυτωριούχους για την
παραγωγή σποροφύτων πάνω στα οποία στη συνέχεια θα εµβολιασθούν
οι επιθυµητές ποικιλίες. Για τον πολλαπλασιασµό του µπλούµπερρυ, µπορεί
να χρησιµοποιηθούν χλωρά ή ξυλώδη µοσχεύµατα. Ο χειρισµός των ωδών
µοσχευµάτων είναι πιο εύκολος, ενώ τα χλωρά έχουν το πλεονέκτηµα ότι
δίνουν αποτελέσµατα σε µικρότερο χρόνο. Επίσης σε περιοχές όπου το κλίµα
είναι πολύ ήπιο, πρέπει κανείς να προτιµήσει τα χλωρά µοσχεύµατα επειδή,
τα ξυλώδη για να µπορέσουν να ριζοβολήσουν, απαιτούν τα φυτά από τα
οποία προέρχονται να ευρίσκονται σε λήθαργο κατά την στιγµή που γίνεται η

λήψη τους, ενώ πρέπει να έχουν υποστεί την επίδραση χαµηλών
θερµοκρασιών για ορισµένες ώρες ετησίως, ώστε να αρθεί ο λήθαργος των
οφθαλµών τους, διαφορετικά δεν εκπτύσσονται.
Το µπλούµπερρυ

έχει διάφορους εχθρούς και ασθένειες. Οι κυριότερες

ασθένειες είναι: ∆ιάφορες ιώσεις, όπως αυτή που προκαλεί ο ιός του
νεκρωτικού µαυρίσµατος (BIScV), η φαιά σήψη, η ανθράκνωση, το
βακτηριακό κάψιµο, η µονίλια, η αλτερνάρια, ο καρκίνος του λαιµού, κλπ.
Επίσης οι κυριότεροι εχθροί είναι, µερικά είδη αφίδων όπως η αφίδα του
µύρτιλλου, ο ραγκολέτις, µερικά έντοµα του εδάφους, όπως η µηλολόνθη,
διάφορα κοκκοειδή, κλπ.
Τα πτηνά είναι ένας σοβαρός εχθρός του µπλούµπερρυ, επειδή ο καρπός του
αποτελεί εξαιρετική τροφή για πολλά από αυτά (καταναλώνεται το 5% της
ετήσιας παραγωγής των φυτών από τα πτηνά). Ο εχθρός αυτός
αντιµετωπίζεται µε διάφορα µέσα όπως: Με δίχτυα, µε µηχανισµούς θορύβου,
σκιάχτρα, κλπ.
Η συγκοµιδή των καρπών του µπλούµπερρυ είναι σταδιακή και συνήθως
γίνεται µε τα χέρια. Συνήθως η συγκοµιδή κάθε ποικιλίας γίνεται σε 4-8
«χέρια».

Επειδή το µπλούµπερρυ καλλιεργείται σε γραµµές,

η µηχανική

συγκοµιδή του είναι εύκολη. Χρησιµοποιείται για την συγκοµιδή των καρπών
του ένας µηχανισµός δονήσεως ο οποίος συνοδεύεται από ένα σύστηµα
συλλογής των καρπών που πέφτουν.
Όσον αφορά τα οικονοµικά στοιχεία της καλλιέργειας του µύρτιλλου η
οικονοµική ανάλυση λαµβάνει υπόψη της τα εξής στοιχεία:
•

Αριθµός των φυτών που φυτεύονται ανά στρέµµα: 200.

•

∆ιάρκεια καλλιέργειας: 30 έτη.

•

Πρώτη συγκοµιδή: από το 3ο έτος.

•

Μέση απόδοση καρπών : 1000 kg/ στρ.

•

Κόστος συγκοµιδής καρπών µε τα χέρια: 700- 1000€/στρέµµα

•

Τιµή πωλήσεως καρπών: 4-5€ /κιλό

•

Ποσότητα καρπών που συγκοµίζει ένας εργάτης µε τα χέρια:5kg/ ώρα.

•

∆ιάρκεια ωριµάνσεως: 3-6 εβδοµάδες, ανάλογα µε την ποικιλία.

•

Περίοδος συγκοµιδής: Ιούλιο- Σεπτέµβριο.

Το

κόστος

εγκατάστασης

ενός

στρέµµατος

δενδρώδους

µύρτιλλου

υπολογίζεται σε 900-1000€/στρέµµα. Το ετήσιο κόστος καλλιέργειας,
συντήρησης και συγκοµιδής των καρπών ενός στρέµµατος µπλούµπερρυ σε
πλήρη ανάπτυξη ανέρχεται περίπου σε 1500€ /στρέµµα, λαµβάνοντας δε
υπόψη ότι τα έσοδα που µπορεί να έχει κανείς από αυτή την καλλιέργεια είναι
περίπου 4000- 5000€/ στρέµµα, το καθαρό οικονοµικό αποτέλεσµα µπορεί να
φθάνει µέχρι 2800-3400€ /στρέµµα.

Φαρµακευτικές- χηµικές ιδιότητες και χρήσεις

Ο καρπός του είναι ένας καρπός που διακρίνεται για την ελαφρά του
περιεκτικότητα σε σάκχαρα και θερµίδες ενώ είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες
και αντιοξειδωτικά, είναι δε χαρακτηριστικές οι διουρητικές του ιδιότητες. Οι
καρποί του είναι πλούσιοι σε υδροδιαλυτές βιταµίνες, σε κιτρικό και µηλικό
οξύ, αλκαλοειδή, ανθοκυανοσίνες, σε πεντοζιδινικές βάσεις και τανίνες. Οι
ουσίες αυτές έχουν αντισηπτικές, αντι-διαρροϊκές και αντι-αιµορραγικές
ιδιότητες.
Είναι καρποί οι οποίοι διακρίνονται για τις πλούσιες αντιοξειδωτικές τους
ουσίες, µε όποια µέθοδο και αν τις µετρήσουµε. Μεταξύ 38 διαφορετικών
φρούτων και λαχανικών που αναλύθηκαν, το µπλούµπερρυ κατέχει την 2η
θέση όσον αφορά την µέθοδο που µετρά τις µονάδες ORAC.
Η περιεκτικότητα του σε θερµίδες είναι περίπου 50 kcal /100 g καρπού,
δηλαδή είναι ένας καρπός που δίνει µέτρια ποσότητα ενέργειας.
Η ελαφρά του περιεκτικότητα σε σάκχαρα και η µεγάλη του περιεκτικότητα σε
νερό το καθιστούν εύγευστο, δροσιστικό ενώ ο χυµός του είναι πολύ
δροσιστικός.
Η παρουσία των φυτικών ινών που περιέχει εκ των οποίων το 70% είναι
αδιάλυτες, το καθιστούν πολύ καλό καρπό για τη λειτουργία της πέψης των
τροφών. Οι ίνες του µπλούµπερρυ αποτελούνται κυρίως από πηκτίνες.
Τα οργανικά οξέα που περιέχει (µηλικό οξύ και κυρίως κιτρικό οξύ) του δίνουν
τη χαρακτηριστική γεύση που έχει ο καρπός του.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν την αντικαρκινική δράση µερικών ουσιών του
µπλούµπερρυ κυρίως όσον αφορά την παρεµπόδιση του πολλαπλασιασµού
των καρκινικών κυττάρων.

∆ιάφορες µελέτες έχουν δηµοσιευθεί µε

ικανοποιητικά αποτελέσµατα όσον αφορά την αντικαρκινική προληπτική
δράση του µπλούµπερρυ, κυρίως του καρκίνου του στόµατος, του στήθους,
του παχέος εντέρου και του προστάτη.
Πολλές

επιδηµιολογικές

µελέτες

έδειξαν

ότι

τα

αντιοξειδωτικά

του

µπλούµπερρυ παρέχουν προστασία στο ηλικιωµένο άτοµο από νευροεκφυλιστικές ασθένειες που συνδέονται µε την γήρανση του ατόµου όπως η
νόσος Alzheimer και η Parkinson.
Επίσης έχει αποδειχθεί ότι το µύρτιλλο βελτιώνει την όραση και κυρίως την
νυκτερινή όραση. Κατά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι πιλότοι της
πολεµικής αεροπορίας της Αγγλίας (ΡΑΦ) κατανάλωναν µεγάλες ποσότητες
γλυκών ή µαρµελάδες από µύρτιλλο, κυρίως πριν από τις νυκτερινές τους
εξορµήσεις µε σκοπό να βελτιώσουν την όραση τους.
Τα

αφεψήµατα

του

µπλούµπερρυ

(φύλλων

και

καρπών)

έχουν

χρησιµοποιηθεί από παλιά για την αντιµετώπιση της διάρροιας, της
δυσπεψίας και της ναυτίας.
Επίσης

τα φύλλα και οι καρποί του µπλούµπερρυ είναι ισχυροί

αντικολοβακτηριδιακοί παράγοντες και είναι κατάλληλοι για την αντιµετώπιση
της κυστίτιδας που προκαλείται από

Escherichia Coli στο ουροποιητικό

σύστηµα κυρίως στα πρώτα στάδια της µόλυνσης, αλλά και προληπτικά σε
άτοµα που υποφέρουν από χρόνιες κυστίτιδες.
Οι

καρποί

του

µπλούµπερρυ

αλλά

κυρίως

τα

φύλλα

του,

έχουν

χρησιµοποιηθεί από την παραδοσιακή ιατρική για την αντιµετώπιση του
διαβήτη. Τα φύλλα του µπλούµπερρυ έχουν την φήµη ότι προκαλούν
υπογλυκαιµία όταν καταναλώνονται σαν αντιδιαβητικά αφεψήµατα.

Η µεταποίηση του µύρτιλλου

Σύµφωνα

µε

στοιχεία

του

Υπουργείου

Γεωργίας

του

Καναδά,

το

µπλούµπερρυ κατά 85% πωλείται σαν νωπό ενώ από τις ποσότητες που
µεταποιούνται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους (90%), απλώς και µόνο
καταψύχεται. Υπάρχουν βέβαια και διάφοροι άλλοι τρόποι µεταποίησης της
παραγωγής του µπλούµπερρυ.
Οι µέθοδοι µεταποίησης του µπλούµπερρυ είναι οι εξής:

•

Η κατάψυξη. Η µέθοδος αυτή αποτελεί την πιο συνηθισµένη µέθοδο
µεταποίησης των καρπών του µπλούµπερρυ που µεταποιείται.

•

Η αφυδάτωση αποτελεί µία

µέθοδο που χρησιµοποιείται

στις

περισσότερες χώρες που παράγουν το µπλούµπερρυ.

•

Η µεταποίηση µε σκοπό την παραγωγή γαρνιτούρας για τις τάρτες,
κέικ κλπ.

•

Η παραγωγή γλυκών

•

Η παρασκευή συµπυκνωµένου χυµού.

•

Η µεταποίηση µε σκοπό την δηµιουργία νέκταρος.

•

Η παρασκευή αιθέριων ελαίων

•

Η παρασκευή γιαουρτιού, κλπ.

Η ΤΡΟΥΦΑ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Από τα αρχαία χρόνια, οι τρούφες ήταν γνωστές και τις εκτιµούσαν πάρα πολύ.
Το πιο αρχαίο κείµενο που δείχνει το ενδιαφέρον που είχαν οι αρχαίοι βασιλείς
για αυτούς τους υπόγειους «καρπούς», είναι η ταµπλέτα από άργιλο που
βρέθηκε στη Μεσοποταµία.
Επίσης στην Αίγυπτο, γύρω στο 2600 πΧ, όπως αναφέρεται σε αρχαία κείµενα,
οι τρούφες αποτελούσαν τα πιο πολύτιµα εδέσµατα στα επίσηµα γεύµατα των
Φαραώ.
Αργότερα, διάφοροι Έλληνες και Ρωµαίοι, συγγραφείς µιλούν µε λόγια γεµάτα
θαυµασµό γι' αυτά τα «υπόγεια φρούτα» µε τα οποία συνόδευαν τα επίσηµα
εορταστικά τους γεύµατα.
Ο Θεόφραστος, πίστευε ότι η τρούφα είναι φυτό χωρίς ρίζες, που
δηµιουργείται µέσα στο έδαφος από τις βροχές και τις καταιγίδες του
φθινοπώρου.
Ο Κικέρων πίστευε ότι οι τρούφες είναι «παιδιά της γης», δηλαδή ότι
γεννιόνταν

αυτόµατα

από

το χώµα

κάτω

από

ορισµένες συνθήκες

θερµοκρασίας και υγρασίας.
Για πολλούς αιώνες, τους απόδιδαν πολλές αρετές και µεταξύ των άλλων και
αφροδισιακές. Ο περίφηµος Έλληνας γιατρός, Γαληνός, του οποίου η επιρροή
έφθασε µέχρι τα µέσα του 17ου αιώνα, θεωρούσε ότι η κατανάλωση της
τρούφας πέραν των θρεπτικών της ιδιοτήτων είχε και αφροδισιακές ιδιότητες.
Η φήµη αυτή, περί αφροδισιακού τροφίµου, υπάρχει ακόµη και σήµερα, αλλά
βέβαια αυτό δεν έχει επιστηµονική βάση.
Αργότερα κατά τον 19ο αιώνα, πολλοί πίστευαν ότι η δηµιουργία των
τρουφών, οφείλονταν σε ειδική ζύµωση του χούµου που γίνονταν στο έδαφος,
άλλοι ότι προέρχονταν από την διόγκωση των ριζών µερικών φυτών.
Η τελευταία αυτή υπόθεση, έφθασε µέχρι τις ηµέρες µας, παρά τις αντιρρήσεις
των επιστηµόνων που εδώ και 100 χρόνια αντιλήφθηκαν και στη συνέχεια
απέδειξαν, ότι οι τρούφες είναι ειδικοί ασκοµύκητες (δηµιουργούν ειδικές

καρποφορίες που λέγονται ασκοί) που αναπτύσσονται µέσα στο έδαφος και
όχι στην επιφάνεια του εδάφους, σε συµβίωση µε τις ρίζες ορισµένων ειδών
δένδρων.

ΤΡΟΥΦΑ - Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΑΣΚΟΜΥΚΗΤΑΣ
Η τρούφα, ανήκει στη µεγάλη κλάση των Ασκοµυκήτων, δηλαδή των µυκήτων
που σχηµατίζουν τα αναπαραγωγικά τους όργανα, τα σπόρια, µέσα σε
µικρούς σάκους που ονοµάζονται «ασκοί». Οι ασκοί φέρονται πάνω σε
καρποφορίες, τα ασκοκάρπια, τα οποία ποικίλλουν σε µέγεθος και σχήµα. Οι
τρούφες ανήκουν στην τάξη Pezizales και στην οικογένεια Tuberaceae των
ασκοµυκήτων που σχηµατίζουν κλειστά ασκοκάρπια (εδώδιµο τµήµα της
τρούφας) κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ
Η τρούφα είναι η υπόγεια καρποφορία ενός ασκοµύκητα του γένους Tuber. Ο
µύκητας αυτός, έχει δύο περιόδους ανάπτυξης.
•

Τη Βλαστική περίοδο

•

Την Αναπαραγωγική περίοδο
α) Βλαστική περίοδος ανάπτυξης του µύκητα της τρούφας:
Η περίοδος που αποτελεί τη βλαστική περίοδο ανάπτυξης της τρούφας, είναι
η πιο µακροχρόνια. Η βλαστική περίοδος αρχίζει την άνοιξη µε τη διασπορά
των σπορίων από τους ασκούς των υπερώριµων τρουφών µέσα στο έδαφος.
Τα σπόρια βλαστάνουν και δηµιουργούν λεπτά νηµάτια. Τα νηµάτια αυτά
σχηµατίζουν αυτό που ονοµάζουµε «µυκήλιο της τρούφας». Το µυκήλιο της
τρούφας µπορεί να συµβιώνει µε τις ρίζες µερικών ειδών δέντρων. Τα δέντρα
µε τα οποία συµβιώνει κυρίως, είναι: Οι δρυς, οι φουντουκιές, τα πουρνάρια, τα
πεύκα, οι λεύκες, κλπ.
Η συµβίωση του µυκηλίου της τρούφας και των ριζών των δένδρων, οδηγεί
στον σχηµατισµό κοινών ειδικών οργάνων. Αυτά τα κοινά όργανα µε τα οποία
τα δύο µέρη (φυτό - µύκητας) είναι στενά συνδεδεµένα, ονοµάζονται

«µυκόρριζα». Τα µυκόρριζα του τύπου αυτού, δηλαδή (φυτό - µύκητας
τρούφας), αναπτύσσονται ως εξής:
Ο µύκητας, αναπτύσσεται γύρω από τη ρίζα σαν ένα συνεχές «στρώµα» και οι
υφές του εισέρχονται στο εσωτερικό των επιφανειακών ιστών της ρίζας. ∆εν
εισέρχονται µέσα στα κύτταρα της ρίζας αλλά ανάµεσα από τα κύτταρα των
πρώτων κυτταρικών στρωµάτων της ρίζας. Εκεί σχηµατίζεται, ένα ευρύ δίκτυο,
το οποίο λέγεται «δίκτυο Hartig», από το όνοµα ενός βοτανολόγου του 19ου
αιώνα.
Οι µύκητες που παράγουν τρούφες, είναι µικροοργανισµοί που δεν µπορούν
να συνθέσουν µόνοι τους τα σάκχαρα που έχουν ανάγκη για να ζήσουν, όπως
µπορούν να το κάνουν τα ανώτερα φυτά µε τη βοήθεια της χλωροφύλλης. ∆εν
έχουν χλωροφύλλη µε αποτέλεσµα να είναι υποχρεωµένοι να ζουν σε
συµβίωση µε ορισµένα δέντρα

Μαύρη τρούφα (Tuber melanosporum) και (Tuber brumale)

β) αναπαραγωγική περίοδος του µύκητα της τρούφας:
Σε κάποια στιγµή, ο µύκητας της τρούφας, περνά στην αναπαραγωγική
περίοδο. Τα νηµάτια εξογκώνονται και οργανώνονται σχηµατίζοντας ένα
υπόγειο όργανο. Το όργανο αυτό είναι τεράστιο σε σχέση µε το βλαστικό
µυκήλιο από το οποίο προήλθε. Αυτό είναι το «καρποφόρο σώµα» και είναι
αυτό που κοινά ονοµάζεται «τρούφα».
To «καρποφόρο σώµα» παράγει σπόρια τα οποία στη συνέχεια µε εκβλάστηση
δίνουν νέα βλαστικά νηµάτια.
Ο αναπαραγωγικός κύκλος της µαύρης τρούφας, αρχίζει την άνοιξη και διαρκεί
8-9 µήνες. Μεταξύ του Απριλίου και του Ιουνίου δηµιουργούνται οι πρώτες
τρούφες. Κατά τον Ιούλιο, οι µικρές τρούφες είναι ορατές µε γυµνό µάτι και
ζυγίζουν µερικά γραµµάρια. Τον Αύγουστο, αρχίζει η φάση της ταχείας
ανάπτυξης της τρούφας.
Η καρποφορία της τρούφας, κατά την περίοδο σχηµατισµού της, µεταξύ
Απριλίου και Ιουνίου έχει τη µορφή µίας µικρής κούπας (στάδιο αποθηκίου) της
οποίας τα χείλη, σταδιακά κλείνουν και σχηµατίζουν το φυµάτιο (τρούφα). Το
εσωτερικό του φυµατίου, οργανώνεται σε ένα δίκτυο λεπτών διακλαδισµένων
σωληνώσεων, που λέγονται «φλέβες».
Οι σωληνώσεις αυτές στην αρχή είναι οι «στείρες φλέβες» που στη συνέχεια
µετατρέπονται στις «γόνιµες φλέβες». Το σύνολο αυτής της οργάνωσης είναι
αυτόνοµο και αποτελεί το «σώµα» της τρούφας.
Στην αρχή η τρούφα, έχει άσπρο χρώµα και περιβάλλεται από ένα φλοιό, µε
πολλά µικρά εξογκώµατα ή λέπια, που πέραν του προστατευτικού τους ρόλου,
συµβάλουν στην αναπνοή και τη διατροφή της τρούφας.

Εικόνα: Η θερινή τρούφα (Tuber aestivum)
Τα τρουφοφόρα εδάφη:
Είναι προφανές ότι η µαύρη τρούφα (Tuber melanosporum), λόγω των
ιδιαίτερων απαιτήσεων που έχει ως προς το έδαφος, δεν µπορεί να ευδοκιµήσει
παρά µόνο σε µερικά είδη εδαφών και συγκεκριµένα σε ασβεστώδη ή
ασβεστούχα µε µεγάλο εύρος περιεκτικότητας σε ασβέστιο και µε υψηλό pH,
καλό αερισµό, καλή στράγγιση και χαµηλή περιεκτικότητα σε άζωτο. Άλλα είδη
τρούφας, όπως η θερινή τρούφα (Tuber aestivum) δεν είναι τόσο απαιτητικά,
άλλωστε µπορούν να αναπτυχθούν ακόµη και σε ελαφρώς όξινα εδάφη.
Τα Φυσικά χαρακτηριστικά του κατάλληλου εδάφους είναι:
• Η κοκκώδης του δοµή. Η καλή ικανότητα συγκράτησης του νερού του
εδάφους.
• Η ισορροπία στην αναλογία των στοιχείων του εδάφους µεταξύ της
αργίλου, της ιλύος και της άµµου.
• Η καλή ικανότητα στράγγισης του νερού.
Τα Χηµικά χαρακτηριστικά του καλού εδάφους είναι:
•

Η χαµηλή διακύµανση του pH (7,0-8,5)

•

Η κατάλληλη σχέση C/N (10-11)

•

Η περιεκτικότητα σε ανταλλάξιµο Ca
• Η δυνατότητα να υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις σε ολικό φώσφορο,
κάλιο και οργανική ουσία.

Το κλίµα
Στη Γαλλία που είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη παραγωγή, ο κύριος
γεωγραφικός χώρος παραγωγής της µαύρης τρούφας (Τuber Melanosporum),
ευρίσκεται µεταξύ του 40ου και του 47ου βόρειου γεωγραφικού πλάτους,
µπορεί όµως να καλλιεργηθεί και σε χαµηλότερα γεωγραφικά πλάτη.
To είδος αυτό, έχει ανάγκη από εύκρατο κλίµα, µε καλά διακρινόµενες εποχές.
Στη φάση ωριµότητας της, η µαύρη τρούφα (Τuber Melanosporum) παγώνει
µέσα στο έδαφος όταν σε βάθος 30cm επικρατούν θερµοκρασίες -7° C.
To ιδεώδες κλίµα για την καλλιέργεια της τρούφας χαρακτηρίζεται από:
• Χειµώνα: µε θερµοκρασίες του αέρα κατά τη νύχτα άνω των -7° C και ηµέρας
µεταξύ 8°C & 14°C.
• Άνοιξη: κατά την οποία εναλλάσσονται υγρές και θερµές περίοδοι.
• Καλοκαίρι: θερµό µε θερµοκρασίες αέρα από 17°C έως 40° C, που διακόπτεται
από καταιγίδες, που συµβαίνουν κυρίως κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Αυγούστου. Σε περίπτωση που η ξηρασία την περίοδο αυτή, ξεπεράσει σε
διάρκεια τις 20ηµέρες, πρέπει απαραιτήτως να γίνεται άρδευση.
• Μέση ετήσια θερµοκρασία αέρα: 11° C-14° C.
• Φθινόπωρο: όχι πολύ υγρό.
Η βροχόπτωση:
Το ύψος της βροχόπτωσης που µπορεί να ανεχθεί η τρουφοκαλλιέργεια,
σύµφωνα µε πειραµατικά δεδοµένα στη Γαλλία και την Ιταλία, κυµαίνεται από
300 mm µέχρι 1500 mm. Το ιδεώδες ύψος βροχόπτωσης είναι µεταξύ 600
mm και 800 mm σύµφωνα µε τον J.J. Nicolas (Ισπανία). Σύµφωνα µε τους Hall
και Brown, στη Νέα Ζηλανδία, αναφέρεται ότι η τρουφοκαλλιέργεια
αναπτύσσεται από 525 mm µέχρι 1600 mm ύψος βροχής.
Το υψόµετρο
Στην Ισπανία, οι τρούφες που αναπτύσσονται σε δρυς των δασών της,
ευρίσκονται αυτοφυόµενες σε υψόµετρα µεταξύ 700 µ & 1400µ σύµφωνα µε
τους Recio και Guerrero. Στη Γαλλία το υψόµετρο που παρατηρούνται
συνήθως οι τρούφες είναι µεταξύ 100 µ και 1500 µ, αλλά οι περισσότερες
τρουφοκαλλιέργειες ευρίσκονται σε υψόµετρο µεταξύ 150 µ και 400 µ. Στην

Ιταλία οι τρούφες αναπτύσσονται σε εδάφη που έχουν υψόµετρο µεταξύ 400 µ
και 1100 µ.
Ο προσανατολισµός
Ο καλύτερος προσανατολισµός της τρουφοκαλλιέργειας είναι ο νότιος ή ο
νοτιοδυτικός ώστε τα τρουφοφόρα δέντρα να έχουν την καλύτερη έκθεση στον
ήλιο.

Τα τρουφοφόρα φυτά
Οι τρούφες συµβιώνουν µε πολλά είδη φυτών. Τα κυριότερα είδη φυτών, των
οποίων οι ρίζες συµβιώνουν µε το µυκήλιο της τρούφας και τα οποία
ευρίσκονται αυτοφυόµενα στα δάση ή καλλιεργούνται σε συστηµατικές
καλλιέργειες για την παραγωγή τρούφας είναι:
∆ρυς η χνοώδης (Quercus pubescens)
Η δρυς η χνοώδης είναι δένδρο συνήθως µικρό, στρεβλό µε φύλλα µικρά (510cm.) Φύεται σε άγονα πετρώδη εδάφη. Στα δάση της Γαλλίας αποτελεί, στις
περιοχές που υπάρχει η τρούφα, ένα από τα κύρια φυτά που συµβιώνει µε την
τρούφα.
Τα πλεονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- Θεωρείται ότι είναι το καλύτερο τρουφοφόρο δέντρο
- Η τρουφοκαλλιέργεια διατηρείται πολλά χρόνια σε δέντρα του είδους αυτού.
Υπάρχουν δέντρα 100 ετών που συνεχίζουν να παράγουν τρούφες.
- Είναι ανθεκτικό στον παγετό
Τα µειονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- Εισέρχεται στην παραγωγή τρούφας όψιµα (περίπου στα 8- 10χρόνια).
Φουντουκιά (Corylus avellana)
Η φουντουκιά είναι εκείνο το δασικό είδος που µετά τη δρυ, συµβιώνει πιο
συχνά µε την τρούφα
Τα πλεονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- Πρώιµη παραγωγή τρούφας (γύρω στα 4 χρόνια)
- Φυτά ταχείας ανάπτυξης

- Φυτό ανθεκτικό στον παγετό του χειµώνα
- Εύκολος έλεγχος της µυκορρίζωσης επειδή έχει πολυάριθµα επιφανειακά
ριζικά τριχίδια.

Τα µειονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- Η ανταγωνιστική στην µαύρη τρούφα (Tuber melanosporum) και χαµηλής
ποιότητας

φθινοπωρινή τρούφα (Tuber brumale) υποκαθιστά πολλές φορές

την µαύρη τρούφα.
- Το ριζικό της σύστηµα µολύνεται εύκολα από ανεπιθύµητα είδη τρούφας.
- Προτιµά βαθιά και σχετικά υγρά εδάφη
- Έχει ταχεία ανάπτυξη µε κίνδυνο το κλείσιµο της φυτείας και την σκίαση του
εδάφους.
- Η διάρκεια της παραγωγής της διαρκεί λιγότερα χρόνια
- Η καλλιέργεια της τρούφας έχει περισσότερα έξοδα διατήρησης (κλάδεµα,
παράσιτα, συλλογή φύλλων)
- Η παρουσία των παραγόµενων φουντουκιών, προκαλεί την έλξη των
τρωκτικών.
-

Κίνδυνος

χλωρώσεως

των

φυτών

σε

περιπτώσεις

υπερβολικής

περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.
Ρουπάκι (Quercus robur - υποείδος Q. pedunculata)
Είναι δένδρο φυλλοβόλο µε φύλλα χωρίς χνούδι από κάτω. Τα βελανίδια του
φυτρώνουν ανά 1-5 σε κοινό µακρύ ποδίσκο. Τα κύπελλα έχουν λέπια ωοειδή
και επάλληλα χωρίς χνούδι
Τα πλεονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- ∆έντρο ταχείας ανάπτυξης
- Πρώιµη παραγωγή τρούφας (µεταξύ 4-6 ετών)
- Χειµέρια νάρκη τον χειµώνα και εποµένως ανθεκτικό στον παγετό
Τα µειονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- Οι οφθαλµοί της εκπτύσσονται ενωρίς την άνοιξη και εποµένως είναι
ευάλωτο στους παγετούς της ανοίξεως.
- Προτιµά τα βαθιά και υγρά εδάφη και δεν είναι συµβατό µε την µαύρη
τρούφα (Tuber melanosporum).
- Προσαρµόζεται µαζί του η φθινοπωρινή τρούφα (Tuber brumale)

- Φυτό µεγάλης ανάπτυξης µε αποτέλεσµα το κλείσιµο της φυτείας και την
µεγάλη σκίαση του εδάφους.
- Η τρουφοπαραγωγή δεν διαρκεί πολλά χρόνια
- Φυτό ευαίσθητο στο ωίδιο και τα παράσιτα
-
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περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο.

∆ρυς η αριά (Quercus ilex)
To είδος αυτό, διατηρεί το φύλλωµα όλο τον χρόνο. Γίνεται συνήθως θάµνος ή
µικρό δένδρο. Τα φύλλα της µοιάζουν µε τα φύλλα της ελιάς Το είδος αυτό δεν
είναι φυλλοβόλο.
Τα πλεονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- Φυτό πολύ καλά προσαρµοσµένο στην ξηρασία
-∆ιατηρείται εύκολα χωρίς πολλές εργασίες εκ µέρους του τρουφοπαραγωγού
- Φυτό κανονικής και βραδείας ανάπτυξης.
- Πρώιµη τρουφοπαραγωγή (4-6 έτη)
- Μικροί κίνδυνοι προσβολής από ανταγωνιστικούς τρουφοφόρους µύκητες
- Όµορφο δέντρο από αισθητικής απόψεως λόγω του ότι τον χειµώνα
παραµένει πράσινο
Τα µειονεκτήµατα της είναι τα κάτωθι:
- Φυτό ευαίσθητο στον παγετό όταν η περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε
υγρασία είναι υψηλή.
- Πρέπει να αποφεύγει κανείς να φυτεύει τα τρουφοφόρα δέντρα κατά την
περίοδο που επικρατούν παγετοί.

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ ME ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ
Υπάρχουν περίπου 50 είδη τρούφας. Όλοι αυτοί οι µύκητες όµως, δεν είναι
εδώδιµοι. Μόνο µία δεκάδα αποτελεί τους εδώδιµους και από αυτούς µερικοί
µόνο έχουν υψηλή γαστρονοµική και οικονοµική αξία, όπως είναι η άσπρη
τρούφα ή τρούφα του Πιεµόντε (Tuber magnatum) και η µαύρη τρούφα (Tuber
melanosporum) ενώ η τιµή πωλήσεως της Θερινής τρούφας (Tuber aestivum)
και της κινεζικής τρούφας (Tuber indicum) είναι πάρα πολύ χαµηλότερη.

ΜΑΥΡΗ ΤΡΟΥΦΑ (Τuber melanosporum)
Ο µύκητας αυτός αποτελεί το κόσµηµα της Γαλλικής κουζίνας.
To βάρος της ποικίλλει από µερικά γραµµάρια µέχρι και άνω του κιλού σε
µερικές σπάνιες περιπτώσεις. Συχνά, βρίσκονται τρούφες µε βάρος µεγαλύτερο
των 400 γραµµαρίων, ενώ στα µέσα της περιόδου συγκοµιδής της, το µέσο
βάρος της είναι συνήθως, 40 µε 50 γραµµάρια.
Τα σπόρια του µύκητα αυτού, ευρίσκονται σε ασκούς σε αριθµό 3-4 κατά µέσο
όρο ανά ασκό. Το σχήµα τους είναι ελλειψοειδές µε χρώµα σκούρο αδιαφανές.
Τα σπόρια είναι αγκαθωτά στην επιφάνεια τους, µε µικρά σκληρά αγκάθια. Ο
προσδιορισµός του είδους της τρούφας µε τη χρησιµοποίηση της µορφολογίας
των αγκαθιών και των σπορίων γίνεται από ειδικούς έµπειρους εκτιµητές ή σε
ειδικά εργαστήρια κατά την πιστοποίηση των διάφορων ειδών της τρούφας. Ο
προσδιορισµός

αυτός

έχει

πολύ

µεγάλη

σηµασία

επειδή

όπως

προαναφέραµε, υπάρχει τεράστια διαφορά τιµής πωλήσεως στα διάφορα είδη
τρούφας και υπάρχει µεγάλος κίνδυνος νοθείας και αισχροκέρδειας.
Η µαύρη τρούφα αναπτύσσεται άριστα, σε ασβεστώδη εδάφη µε pH (7,0-8,5),
ελαφρώς επικλινή τα οποία έχουν καλή στράγγιση και καλή έκθεση στον ήλιο.

Η ΤΡΟΥΦΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ (Τuber aestivum)
H τρούφα του καλοκαιριού (Tuber aestivum), είναι η πλέον διαδεδοµένη
τρούφα της Ευρώπης. Οι περιοχές που καλλιεργείται ποικίλλουν. Τη βρίσκουµε
να αυτοφύεται παντού όπου καλλιεργείται η µαύρη τρούφα αλλά όχι µόνο.
Συναντάται επίσης και πιο βόρεια, όπως η Γερµανία και η πρώην ΕΣΣ∆, αλλά
και πιο νότια στο Μαρόκο και την Αλγερία. Συνολικά συγκοµίζονται από την
ποικιλία αυτή 150 τόνοι ετησίως. Η Ιταλία είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη
παραγωγή, µε µία µέση παραγωγή 60 τόνων, η Γαλλία µε 30 τόνους και η
Ισπανία µε 25 τόνους.
Προτιµά τα ασβεστώδη εδάφη, αλλά τη βρίσκουµε και σε οργανικά ή
αργιλώδη και σε ορισµένες περιπτώσεις σε ελαφρά όξινα εδάφη. Απαντάται σε
υψόµετρο ακόµη και µεγαλύτερο των 1100 µ. Αναπτύσσεται στα ανώτερα
τµήµατα του εδάφους και µέχρι βάθους 30 cm. Τα δέντρα που αναπτύσσεται η

τρούφα του καλοκαιριού (Tuber aestivum) είναι τα ίδια στα οποία αναπτύσσεται
και η µαύρη τρούφα (Tuber melanosporum).

Η ΤΡΟΥΦΑ ΤΗΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝ∆ΙΑΣ (Τuber uncinatum)
Η τρούφα της Βουργουνδίας (Tuber uncinatum) θεωρείται κατώτερη σε
ποιότητα τρούφα σε σχέση µε τη µαύρη τρούφα (Tuber melanosporum) αλλά
ανώτερη από την τρούφα του καλοκαιριού (Tuber aestivum). Στη Γαλλία, είναι
η δεύτερη καλύτερη τρούφα από την άποψη της ποιότητας, και εποµένως από
την άποψη της τιµής πωλήσεως παραγωγού.
To µέγεθος της τρούφας αυτής κυµαίνεται από το µέγεθος καρυδιού µέχρι το
µέγεθος γροθιάς ή και µεγαλύτερο.
To σχήµα της

είναι στρογγυλοποιηµένο ή ακανόνιστο και πολλές φορές

παρουσιάζει ένα βαθούλωµα στη βάση της.
To χρώµα της τρούφας της Βουργουνδίας (Tuber uncinatum) είναι σκούρο
έως µαύρο. Η εξωτερική της επιφάνεια φέρει εξογκώµατα. Τα εξογκώµατα
αυτά είναι µικρά ή µεγάλα, πυραµιδοειδή µε 5-7 έδρες, προεξέχοντα µε έντονες
ακµές.
Η επιδερµίδα της είναι προσκολληµένη στη σάρκα της τρούφας.
Η σάρκα της τρούφας είναι γεµάτη και παρουσιάζει αντοχή στην πίεση. Το
χρώµα της κυµαίνεται από σκούρο καστανό µέχρι σκούρο σοκολατί.

Η ΤΡΟΥΦΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ (Τuber brumale)
Η τρούφα αυτή, όσον αφορά το µέγεθος, το σχήµα, το χρώµα της επιδερµίδας
και των σπορίων της, µοιάζει πάρα πολύ µε την µαύρη τρούφα (Tuber
melanosporum) µε τη διαφορά ότι έχει επιδερµίδα πιο µαύρη από τη µαύρη
τρούφα (Tuber melanosporum) και συνήθως είναι λίγο πιο µικρή από αυτή.
To µέγεθος της είναι ίσο µε το µέγεθος καρυδιού και σπανιότερα έως το
µέγεθος γροθιάς. Το σχήµα της είναι στρογγυλοποιηµένο ή ακανόνιστο,
λοβώδες, που πολλές φορές παρουσιάζει µία βύθιση.

ΤΡΟΥΦΑ Η ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΚΗ (Τuber mesentericum)
Έχει πολύ έντονη φαινολική οσµή που µοιάζει ιδιαίτερα µε την οσµή της
πίσσας. Η οσµή αυτή διατηρείται και µετά από τη θερµική της
επεξεργασία στο µαγείρεµα.
Η τρούφα αυτή έχει φανατικούς υποστηρικτές αλλά και φανατικούς
αντιπάλους. Στη Γαλλία απαντάται σε σπάνιες περιπτώσεις στα δάση.
To µέγεθος της κυµαίνεται γύρω από το µέγεθος καρυδιού και σπανιότερα
φθάνει το µέγεθος αυγού κότας.

ΑΣΠΡΗ ΤΡΟΥΦΑ (Tuber magnatum pico)
H τρούφα αυτή θεωρείται αρίστης ποιότητας και έχει πολύ µεγάλη εµπορική
αξία. Ονοµάζεται επίσης και «τρούφα του Πιεµόντε» (Ιταλία) επειδή καρποφορεί
άφθονα στην περιοχή αυτή. Απαντάται και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας και της
νότιας Γαλλίας αλλά σε µικρότερες εκτάσεις.
Έχει µορφή σφαιρική µε πολλά «σκασίµατα» που της δίνουν ακανόνιστη µορφή.
Η επιφάνεια της είναι λεία και ελαφρά βελούδινη. Το χρώµα της ποικίλει από
την ασθενή ώχρα µέχρι το σκούρο µπεζ και το ελαφρά πράσινο.
Η σάρκα της είναι µοναδική µε ένα χρώµα λευκό έως κίτρινο ή µερικές φορές
γκριζωπό µε λευκές λεπτές φλέβες.
To άρωµα της είναι ευχάριστα αρωµατικό, αλλά διαφέρει από το άρωµα των
άλλων ποικιλιών της τρούφας.
Η λευκή τρούφα (Tuber magnatum) ζει σε συµβίωση µε τις δρυς, τις φιλύρες
(τίλιο).
Η συγκοµιδή της άσπρης τρούφας (Tuber magnatum) στην Ιταλία γίνεται από
το Σεπτέµβριο µέχρι το ∆εκέµβριο.
To έδαφος που είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη της πρέπει να έχει pH
µεγαλύτερο από 7,5 να είναι πορώδες και να έχει καλό αερισµό. Το µικροκλίµα
της περιοχής πρέπει να είναι δροσερό και υγρό το καλοκαίρι. Με ευνοϊκές
καλοκαιρινές κλιµατικές συνθήκες, η τρούφα αυτή, δίδει ικανοποιητική
παραγωγή το φθινόπωρο.

Τεχνικές, για την παραγωγή φυτών «εµβολιασµένων» µε τα µυκόρριζα της
άσπρης τρούφας, ακόµη δεν έχουν αναπτυχθεί, λόγω της δυσκολίας που έχουν
τα σπόρια της άσπρης τρούφας (Tuber magnatum) να βλαστήσουν και να
εγκατασταθούν στις ρίζες των φυτών. Το µέλλον της συστηµατικής καλλιέργειας
µυκορριζοµένων φυτών δεν είναι ευοίωνο εφόσον δεν λυθούν σηµαντικά
τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε τη µυκορρίζωση των φυτών.

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Πριν από την εγκατάσταση µιας νέας φυτείας, µε φυτά εµβολιασµένα µε τον
µύκητα της τρούφας, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του, τους κάτωθι
παράγοντες:
• Την καταλληλότητα του αγρού. Πολύ µεγάλη σηµασία έχει η επιλογή του
κατάλληλου χωραφιού. Σε γενικές γραµµές ένα χωράφι είναι κατάλληλο,
εφόσον είναι προσήλιο και έχει ελαφρά κλίση ώστε να στραγγίζει και να µη
«νεροκρατεί».
• Την ανάλυση του χώµατος του εδάφους του αγρού. Αφού επιλέξουµε το
χωράφι, πρέπει να γίνει ανάλυση στο χώµα του εδάφους.
• Το είδος των φυτών που θα φυτευτούν. Καθορίζεται το κατάλληλο είδος
µυκορριζοµένου δένδρου µε το µύκητα της τρούφας που θα επιλεγεί να
καλλιεργηθεί, ανάλογα µε το κλίµα, το έδαφος, κλπ.
• Οι προκαταρκτικές εργασίες της φυτεύσεως είναι:
Το ξερίζωµα της αυτοφυούς βλαστήσεως, η αποµάκρυνση των ριζών των
φυτών που ξεριζώνονται, η αναµόχλευση του εδάφους και το τακτικό
πέρασµα της επιφάνειας του εδάφους µε σβάρνισµα, ώστε να µη
ξαναφυτρώσουν τα ζιζάνια. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε επίσης το
ζιζανιοκτόνο Roundup.

Τεχνική της φυτεύσεως
Οι περίοδοι φυτεύσεως είναι δύο: Το φθινόπωρο, από τα µέσα Σεπτεµβρίου
έως το Νοέµβριο και στο τέλος του χειµώνα από το Φεβρουάριο µέχρι το
Μάρτιο. Η προµήθεια των µυκορριζοµένων φυτών πρέπει να γίνεται από
εξειδικευµένες επιχειρήσεις παραγωγής τέτοιων φυτών, οι οποίες έχουν την

ειδική πιστοποίηση για παραγωγή και εµπορία µυκορριζοµένων φυτών από
τους ειδικούς για την εργασία αυτή πιστοποιητικούς οργανισµούς του
εξωτερικού
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προσανατολισµό των σειρών των φυτών κατά τη διεύθυνση, βοράς- νότος ώστε να
ευνοείται η καλή έκθεση των φυτών στον ήλιο. Ο έλεγχος των ζιζανίων είναι
απαραίτητος κυρίως στα πρώτα στάδια µετά τη φύτευση των δένδρων.
Φυτεύονται συνήθως 50-60 φυτά το στρέµµα.
Η Λίπανση
Με βάση την ανάλυση του εδάφους που διενεργείται πριν από την
εγκατάσταση της τρουφοκαλλιέργειας, γίνεται η κατάλληλη λίπανση του
εδάφους ώστε να προλαµβάνονται πιθανές ελλείψεις του σε µακροστοιχεία και
ιχνοστοιχεία.
Προτιµότερο είναι να χρησιµοποιούνται οργανικά λιπάσµατα, για να αυξάνεται η
περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία και να βελτιώνονται οι φυσικές
του ιδιότητες, όπως είναι:
-

Η αύξηση του πορώδους του εδάφους.

-

Η αύξηση συγκράτησης ύδατος.

-

Ο καλύτερος αερισµός κλπ.

-

Μπορεί να χρησιµοποιείται µίγµα από οργανικές ύλες φυτικής προέλευσης
(κοµπόστ), το οποίο θα έχει pH µεγαλύτερο του 8 και σχέση C/N µεγαλύτερη του
10. To µίγµα αυτό που διασπείρεται στο έδαφος, µπορεί να φθάνει τους 2
τόνους.
Η καταπολέµηση των ζιζανίων
Για να µειωθούν τα ζιζάνια και για να αυξηθεί ο αριθµός των οργανισµών της
µικροπανίδας στην περιοχή που αναπτύσσονται οι ρίζες των φυτών, υπάρχουν
οι εξής µέθοδοι:
Με κάλυψη του εδάφους µε χαλίκια:
Η επιφάνεια του εδάφους πέριξ των φυτών, καλύπτεται µε χαλίκια µικρού
µεγέθους, σε σχήµα τετράγωνο, διαστάσεων 1 mΧ1 m,. Με την τεχνική αυτή
επιτυγχάνονται ταυτόχρονα οι κάτωθι στόχοι:

-

Να συγκρατείται η υγρασία στο έδαφος.

-

Να εµποδίζονται τα ζιζάνια να φυτρώσουν.
Με ζιζανιοκτονία:
Η ζιζανιοκτονία πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Σήµερα το Roundup, θεωρείται
το λιγότερο βλαβερό στη µικροπανίδα του εδάφους. Πρέπει να λαµβάνεται
µέριµνα ώστε, να µη έρχεται σε επαφή µε τα φύλλα, τους κορµούς και τα
κλαδιά των τρουφοφόρων δένδρων.
Με κοπή των ζιζανίων:
- Με τη χρησιµοποίηση του χορτοκοπτικού για το κόψιµο των ζιζανίων και τον

έλεγχο της αυτοφυούς βλαστήσεως.
Με κάλυψη του εδάφους µε µονωτικά υλικά:
Η κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους στα σηµεία που θα φυτευτούν τα
δέντρα, µε µοριόπλακες τεµαχιδίων ξύλου, διαστάσεων.
Το Κλάδεµα
Από τα πειραµατικά δεδοµένα που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα, δεν είναι
δυνατόν να τεκµηριωθεί ότι υπάρχει µία πραγµατική σχέση µεταξύ
κλαδεύµατος του φυτού ξενιστού και της παραγωγής τρούφας. Βέβαια έχει
διαπιστωθεί ότι, δένδρα που έχουν ικανοποιητική παραγωγή τρούφας είναι τα
περιποιηµένα και κλαδεµένα, τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε εδάφη µε
µικρό βάθος και έχουν µέτρια γονιµότητα. Έχει παρατηρηθεί ότι αυτά έχουν
«ακτίνα καψίµατος» ίση µε 1,5 φορές την ακτίνα προβολής της κόµης του
φυτού, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι το ριζικό σύστηµα του φυτού
συµβιώνει σε µεγαλύτερο βαθµό µε το µύκητα της τρούφας από τις
συνηθισµένες περιπτώσεις που η «ακτίνα καψίµατος» συµπίπτει µε την
προβολή της κόµης του φυτού.
To κλάδεµα θεωρείται απαραίτητο επίσης, επειδή αυτό ρυθµίζει το
ποσοστό κάλυψης του εδάφους µε σκιά ή µε έκθεση στον ήλιο

Άρδευση
To πότισµα των δένδρων πρέπει να γίνεται κατά το πρώτο έτος απαραιτήτως
µετά τη φύτευση, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν τα µυκόρριζα
του δενδρυλλίου από την ξηρασία.
To πότισµα της τρουφοκαλλιέργειας είναι µία δύσκολη πρακτική η οποία δεν
θεωρείται απαραίτητη από µερικούς καλλιεργητές και δεν εφαρµόζεται από
όλους τους τρουφοκαλλιεργητές. Όµως είναι γνωστό, η τρούφα, κάτω από ένα
όριο περιεκτικότητας του εδάφους σε υγρασία, καταστρέφεται. Για να
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις:
• Να γίνει κάλυψη του εδάφους µε άχυρα ή κοµµένα αγριόχορτα κλπ, ώστε να
µειωθεί η εξάτµιση του εδαφικού νερού.
• Με αύξηση της εδαφικής υγρασίας µε πότισµα των φυτών την κατάλληλη
εποχή (Απρίλιο έως Σεπτέµβριο) ανάλογα βέβαια µε το ύψος των
βροχοπτώσεων και το είδος του εδάφους.
∆ιόρθωση του pH του εδάφους
Εάν είναι αναγκαίο διορθώνουµε το pH του εδάφους µε προσθήκη ασβεστούχων
βελτιωτικών. Η προσθήκη ασβεστίου (µαρµαρόσκονη) γίνεται το φθινόπωρο, σε
ποσότητα ανάλογη µε την περιεκτικότητα του εδάφους σε ασβέστιο, το pH του
εδάφους και το ύψος του pH του εδάφους που επιθυµούµε να επιτύχουµε µε τη
διόρθωση..
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PALLIER
To σύστηµα αυτό στηρίζεται στις κάτωθι καλλιεργητικές πρακτικές:
• Το φύτεµα των τρουφοφόρων δέντρων γίνεται σε πυκνή διάταξη, (60
φυτά/στρέµµα).
• Γίνεται κατεργασία του εδάφους ώστε να διατηρείται η καλλιέργεια κατά το
δυνατόν χωρίς ζιζάνια.
• ∆ιατηρείται η καλλιέργεια κατά τρόπο ώστε να µη σκιάζουν τα δένδρα όλη την
επιφάνεια του εδάφους.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TANGUY
Η είσοδος στην παραγωγή µε το σύστηµα Tanguy είναι πιο όψιµη, γίνεται µετά
10 χρόνια και µάλιστα, µόνο ένα µικρό ποσοστό δένδρων είναι παραγωγικό. Η
παραγωγή όµως των δένδρων αυτών είναι ικανοποιητική και η ποιότητα τους
είναι ανώτερη. Γίνονται µικρές καλλιεργητικές επεµβάσεις στο σύστηµα αυτό.

Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ
ΤΟ «ΚΑΨΙΜΟ», ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ

Πριν αρχίσει να παρουσιάζεται η «καρποφορία» της τρούφας, παρατηρείται το
φαινόµενο του «καψίµατος» κάτω από την κόµη του δέντρου και συνήθως
µέχρι εκεί που επεκτείνεται το ριζικό του σύστηµα.

Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ
Η τρούφα συνήθως ευρίσκεται σε βάθος µερικών εκατοστών 10-25cm µέχρι
40-50 cm από την επιφάνεια του εδάφους. Μερικές φορές οι τρούφες
ευρίσκονται σε πολύ µικρό βάθος.
Για να συλλέξουµε τις ώριµες τρούφες, άλλοτε χρησιµοποιούνταν ο χοίρος,
σήµερα κυρίως χρησιµοποιείται ο εκπαιδευµένος σκύλος.
Ο χοίρος δεν έχει ανάγκη από ειδική εκπαίδευση. Η οσµή της τρούφας τον
ξετρελαίνει.
To σκυλί, επίσης είναι ικανό να επισηµάνει τις τρούφες. Σε αντίθεση µε τον
χοίρο, η οσµή της δεν το ξετρελαίνει. Σπάνια την τρώει την στιγµή που την
αποκαλύπτει.To σκυλί πρέπει να είναι εκπαιδευµένο έτσι ώστε να δείχνει στον
κύριο του την θέση της τρούφας, ξύνοντας το έδαφος στο σηµείο αυτό.
Η εκπαίδευση του σκύλου, γίνεται σταδιακά. Σε πρώτο στάδιο ξεκινά κανείς,
κρύβοντας µία µικρή τρούφα κάτω από το χώµα, αλλά βάζοντας δίπλα της και
ένα µικρό κοµµάτι ζαµπόν, το οποίο αφήνεται να το φάει το σκυλί σαν
επιβράβευση µόλις ξύσει το έδαφος στο συγκεκριµένο σηµείο. Όταν το σκυλί
έχει πλέον εκπαιδευτεί, κάθε φορά που βρίσκει µία τρούφα, του δίνεται σε
ανταπόδοση ένα κοµµάτι ψωµιού ή τυρί κλπ.
Τελευταία αναπτύσσεται ένα νέο σύστηµα στο οποίο χρησιµοποιεί ένα ειδικό
ηλεκτρονικό µηχάνηµα ανίχνευσης πτητικών ουσιών.

Η ΚΡΑΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Τα κράνα είναι καρποί που χρησιµοποιούνται από την αρχαιότητα για
φαρµακευτικούς σκοπούς ιδίως για αντιµετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων,
παθήσεων του γαστερο-εντερικού συστήµατος, για αντιµετώπιση της
δυσπεψίας, αλλά και σαν τονωτικό µετά από κοπιαστικές εργασίες.
Η καλλιέργεια της κρανιάς είναι µία καλλιέργεια που µπορεί να αναπτυχθεί σε
ορεινές και ηµιορεινές περιοχές κυρίως των περιοχών που ευρίσκονται σε
υψόµετρο 300-900m. Η κρανιά είναι ένα φυτό που µαζί το ιπποφαές το
µύρτιλλο, τις τρούφες κλπ µπορεί να αποτελέσει µία εναλλακτική καλλιέργεια
που µπορεί να δώσει εισόδηµα στους κατοίκους αυτών των περιοχών.
Η κρανιά είναι ένα δένδρο που αυτοφύεται στις ορεινές περιοχές της χώρας
µας και για τον λόγο αυτό είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη στις
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Ελλάδος.

Είναι φυτό που αντέχει σε πολύ

χαµηλές θερµοκρασίες που φθάνουν τους -25ο C.

Εικόνα: ∆έντρο κρανιάς

Η κρανιά είναι ένα φυλλοβόλο δένδρο που φθάνει σε ύψος 5-10 µέτρων. Το
έδαφος στο οποίο µπορεί να αναπτυχθεί δεν είναι ειδικό. Σχεδόν σε όλα τα
είδη εδαφών µπορεί να καλλιεργηθεί η κρανιά.

Η κρανία µπορεί να

αξιοποιήσει γόνιµα αλλά και λιγότερο γόνιµα εδάφη των οποίων το ρΗ
κυµαίνεται µεταξύ 6,0-7,5. ∆εν έχει ευαισθησία στα υγρά ή στα ξηρά εδάφη.

Στα εδάφη που αναπτύσσεται το ύψος των βροχοπτώσεων είναι µεγαλύτερο
των 600mm.
∆εν έχει πολλούς εχθρούς και ασθένειες ώστε να απαιτεί την εφαρµογή
πολλών φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων. Για αυτό τον λόγο µπορεί να
καλλιεργηθεί σαν βιολογική καλλιέργεια.
Η κρανία ανθίζει ενωρίς τον χειµώνα (Ιανουάριο- Φεβρουάριο) πριν από την
έκπτυξη των φύλλων τα δε άνθη της είναι µικρά και κίτρινου χρώµατος. Η
άνθηση της κρανιάς διαρκεί περίπου 45-50 ηµέρες είναι δε πολύ όµορφο
δένδρο κατά την άνθηση.
Το ξύλο της κρανιάς είναι πολύ σκληρό και έχει µεγάλη αντοχή στην θραύση.
Από τα αρχαία χρόνια, λόγω αυτών των ιδιοτήτων του, χρησιµοποιήθηκε για
την δηµιουργία βελών και δοράτων.

Η συστηµατική κατάταξη της κρανιάς
Το γένος

Cornus ανήκει στην οικογένεια Cornaceae και περιλαµβάνει

πολυάριθµα φαρµακευτικά φυτά. Η καταγωγή της κρανιάς προέρχεται από
την ανατολική Ασία και την βόρεια Αµερική. Η παραδοσιακή κινεζική ιατρική
χρησιµοποιούσε από αιώνες τα κράνα.
Η βοτανική συστηµατική της κρανιάς είναι η εξής:
Βασίλειο: Plantae
Υποβασίλειο : Tracheobionta
Κλάση: Magnoliopsida
Τάξη : Cornales
Οικογένεια :Cornaceae
Γένος : Cornus
Είδος : Mas

Κοινές ονοµασίες:
Ονοµάζεται κρανιά ή µαυροβεργιά.
Τα είδη του γένους Cornus είναι περίπου 50 και είναι φυλλοβόλα στην
πλειοψηφία τους. Τα είδη αυτά άλλα σχηµατίζουν θάµνους και άλλα δέντρα.
Στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα το είδος που υπάρχει είναι το Cornus
mas η κοινή κρανιά.

Εξάπλωση της κρανιάς
Η κρανία αυτοφύεται στην Νότιο Ευρώπη και την Νοτιοδυτική Ασία. Στην
χώρα µας ευρίσκεται στην Βόρειο Ελλάδα. Η µορφή του φυτού που υπάρχει
στην Ελλάδα είναι δένδρο που φθάνει σε ύψος τα 5-10m.

Τα χαρακτηριστικά του δένδρου

Εικόνα: Φύλλα, άνθη, καρποί κρανιάς

Τα φύλλα:
Σχηµατίζει φύλλα µήκους 5-10cm, ωοειδή, οξύκορφα µε στρογγυλεµένη βάση.
Η άνω επιφάνεια τους είναι πράσινη και έχουν 3-5 χαρακτηριστικά ζεύγη
νεύρων, ο δε µίσχος τους έχει µήκος 0,6cm

Τα άνθη:

Εικόνα: άνθη κρανιάς

Τα άνθη της κρανιάς αναπτύσσονται σαν µασχαλιαία σφαιρόµορφα σκιάδια,
που εµφανίζονται χαρακτηριστικά πριν από την εµφάνιση των φύλλων.
Φέρουν κιτρινοπράσινα βράκτια

που πέφτουν εύκολα. Τα άνθη της είναι

τετραµερή ενώ δεν φέρουν σέπαλα ή είναι πολύ µικρά.
Οι καρποί:

Εικόνα: καρποί και φύλλα κρανιάς

Ο καρπός της κρανιάς είναι δρύπη µε διάµετρο 12-20mm, χρώµατος
κόκκινου, σαρκώδης και περιέχει ένα δίχωρο πυρήνα. Οι καρποί της είναι
στυφοί στην αρχή και µε την πλήρη ωρίµανση γίνονται εδώδιµοι.
Οι καρποί των κράνων έχουν πολλά αντιοξειδωτικά (φλαβονοειδή και
ανθοκυάνες) µε αποτέλεσµα να αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό φαρµακευτικό
φυτό. Επίσης η περιεκτικότητα του σε βιταµίνη C και βιταµίνη Α είναι υψηλή.
Περιέχουν επίσης τανίνες, πηκτίνες και πολλά µεταλλικά στοιχεία όπως είναι ο
σίδηρος.

Ο φλοιός:
Σκούρος πράσινος και φολιδωτός.

Η καλλιέργεια της κρανιάς
Η κρανία τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται για την παραγωγή καρπών. Έχουν
δηµιουργηθεί για αυτό τον σκοπό παραγωγικές ποικιλίες µε ικανοποιητικό
µέγεθος καρπών αλλά και µε υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.
Η φύτευση των δενδρυλλίων της κρανιά γίνεται στα τέλη του χειµώνα. Τα
φυτά που χρησιµοποιούνται για την φύτευση δεν πρέπει να προέρχονται από
σπόρους (σπορόφυτα) επειδή για να εισέλθουν σε καρποφορία πρέπει να
περάσουν 8-10 χρόνια, οι δε καρποί τους δεν θα είναι ίδιοι µε τους καρπούς
των µητρικών φυτών. Στην φύτευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία ποσότητα
1,5-2 τόνων κοπριάς και να χρησιµοποιηθεί µία λίπανση του τύπου 20-10-0
σε µία ποσότητα 25-30 κιλά το στρέµµα.
Χρησιµοποιούνται δενδρύλλια που έχουν παραχθεί από µοσχεύµατα (φυτά
κλώνοι). Τα µοσχεύµατα που χρησιµοποιούνται είναι χλωρά µοσχεύµατα που
συλλέγονται στα τέλη της άνοιξης ή από µοσχεύµατα ηµι-σκληρού ξύλου που
συλλέγονται στα µέσα του καλοκαιριού ή από µοσχεύµατα σκληρού ξύλου
που συλλέγονται στα τέλη του φθινοπώρου ή το χειµώνα.
Η κρανία µπορεί να πολλαπλασιασθεί επίσης µε παραφυάδες ή µε εναέριες
καταβολάδες.
Η κρανία δέχεται ελάχιστο ή καθόλου κλάδεµα, άλλωστε επειδή καρποφορεί
σε βλάστηση του προηγούµενου έτους δεν πρέπει να κλαδεύεται αυστηρά.
Η συγκοµιδή των καρπών µπορεί να γίνει µε τα χέρια ή µε ένα µηχάνηµα που
προκαλεί δόνηση των κλαδιών του δένδρου.

Ο καρπός της µπορεί να καταναλωθεί νωπός, όταν ευρίσκεται σε
υπερωρίµανση, ή να χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή ποτών (στην αρµενία
παρασκευάζουν κρασί), γλυκών, µαρµελάδων, λικέρ, κλπ. Η καρποφορία της
κρανιάς αρχίζει από το 4ο –5ο έτος οι δε αποδόσεις της µπορούν να φθάσουν
µέχρι 1000 κιλά το στρέµµα, µετά το 15ο έτος όταν καλλιεργείται συστηµατικά
µε µία πυκνότητα 4Χ4 δηλαδή περίπου 60 δένδρα το στρέµµα.

Ποικιλίες
Τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκαν σε µερικές ευρωπαϊκές χώρες
αξιόλογες ποικιλίες κρανιάς, των οποίων το χρώµα ποικίλοι από το κίτρινό
µέχρι το βαθύ κόκκινο.
Μία σηµαντική ποικιλία είναι η Jolico

που χαρακτηρίζεται από µεγάλους,

κόκκινους και αρκετά γλυκείς καρπούς.
Η ποικιλία Pioneer

επίσης είναι ενδιαφέρουσα ποικιλία µε γλυκείς,

αρωµατικούς και µε πολλούς χυµούς, αχλαδόµορφους καρπούς των οποίων
το µέγεθος φθάνει τα 3cm.
Η ποικιλία Variegata έχει ενδιαφέρον επειδή οι καρποί της δεν είναι στυφοί
όπως των άλλων ποικιλιών.
Επίσης στην Ελλάδα υπάρχουν φυτώρια που προσφέρουν ενδιαφέρουσες
ελληνικές ποικιλίες.

Χρησιµοποιούµενα µέρη του φυτού
Από αιώνες χρησιµοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική :
-

οι καρποί

-

ο φλοιός

-

οι βλαστοί

-

οι ρίζες

∆ιάφορες χρήσεις µη φαρµακευτικές
Το

ξύλο

της

κρανιάς

χρησιµοποιείται

στην

κατασκευή

διαφόρων

µικροκατασκευών και εργαλείων (γκλίτσες, βέργες, πίπες, κλπ).
Από τον φλοιό προέρχεται κόκκινη βαφή µε την οποία παλαιότερα βαφόταν
δέρµατα ενώ µε τους καρπούς έβαφαν αβγά. Επίσης παράγεται ένα
παραδοσιακό λικέρ.

Η κρανία είναι πολύ όµορφο καλλωπιστικό φυτό.

Φαρµακευτικές Χρήσεις
Από τα αρχαία χρόνια µέχρι τις ηµέρες µας τα κράνα χρησιµοποιούνται για τη
αντιµετώπιση της διάρροιας και των εντερικών παθήσεων λόγω των τανινών
που περιέχουν. Επίσης, ο φλοιός, οι βλαστοί και οι ρίζες χρησιµοποιούνται
σαν αντιπυρετικά. Σε χώρες της Ασίας, τα κράνα χρησιµοποιούνται στην
θεραπεία του διαβήτη.

Χηµικά χαρακτηριστικά
Τα κύρια χηµικά συστατικά των κράνων είναι οι ανθοκυάνες που αποτελούν
φυτικές υδατοδιαλυτές χρωστικές που ανήκουν στα φλαβονοειδή. ∆ίνουν
στους καρπούς και τα άνθη έντονα χρώµατα (πορτοκαλί, κόκκινο, µοβ, µπλε,
κλπ). Οι καρποί που περιέχουν ανθοκυάνες θεωρούνται σαν προστατευτικά
της καρδιάς από διάφορα νοσήµατα, αλλά και σαν αντιδιαβητικά φάρµακα.

