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ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ

Ξηρικά Όσπρια

•Ρεβίθι (Cicer arietinum L.)
•Φακή (Lens culinaris Medik.)
•Κουκί (Vicia faba L.)•Κουκί (Vicia faba L.)
•Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.)

Ποτιστικά όσπρια
•Φασόλια (Phaseolous vulgaris L.)
•Μαυροµάτικα φασόλια (Vigna sinensis L.)
•Γίγαντες-Ελέφαντες (Phaseolus coccineous L.)



∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

•Πρωτεΐνη υψηλής διαιτητικής αξίας. Εφάµιλλη του 
κρέατος.
•Σίδηρο, Ασβέστιο, Βιταµίνες.•Σίδηρο, Ασβέστιο, Βιταµίνες.
•Φυτικές ίνες και φυλλικό οξύ που συµβάλλουν στη 
µείωση της χοληστερόλης, προστασία της καρδιάς 
και πρόληψη δυσκοιλιότητας



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΑ

• Καλλιεργούµενη έκταση: 150.000στρ. 
(180.000στρ το 2009)

• Μέση Ετήσια παραγωγή: 30.000τόνοι
(33.000 τον το 2009)(33.000 τον το 2009)

• Κατανάλωση: 70.000 τόνους

Εκτίµηση κατανάλωσης 2011:
πάνω από 110.000 τόνους



ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΡΑΓΩΓΗ

vs
ΑΥΞΗΜΕΝΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

•Χαµηλές τιµές παραγωγού vs Υψηλές τιµές τελικού 
προϊόντος στο ράφι για τα Ελληνικά όσπρια σε 
σχέση µε τα αµφιβόλου ποιότητας εισαγόµενασχέση µε τα αµφιβόλου ποιότητας εισαγόµενα

•Τυποποίηση-Εµπορία

•Φαινόµενο «Ελληνοποίησης»



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΟΣΠΡΙΩΝ

� Αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών που είναι άριστα 
προσαρµοσµένες στις συνθήκες της Ελληνικής υπαίθρου

� Τα όσπρια αυξάνουν τη γονιµότητα των εδαφών, αξιοποιούν 
άγονα και φτωχά εδάφη, συµµετέχουν στην αµειψισπορά
Αξιοποίηση των προγραµµάτων ΥΠΑΑΤ� Αξιοποίηση των προγραµµάτων ΥΠΑΑΤ

� Βιολογική Γεωργία στα όσπρια (επιδοτήσεις 160€/στρ. για 
νέους παραγωγούς και 123€/στρ. για παλιούς 
βιοκαλλιεργητές)

� Η ΕΕ είναι ιδιαίτερα ελλειµµατική στην παραγωγή οσπρίων-
Προοπτική εξαγωγών

� Η Οικονοµική Κρίση ως ευκαιρία



ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

� Ιδιόκτητα αγροτεµάχια και ιδιόκτητα γεωργικά 
µηχανήµαταµηχανήµατα

� Τεχνογνωσία –Συµβουλευτική υποστήριξη

� Τυποποίηση –Συσκευασία

� Προώθηση στην αγορά χωρίς µεσάζοντες



ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Υπογραφή συµβάσεων - συµβολαίων 
ανάµεσα σε παραγωγούς και ανάµεσα σε παραγωγούς και 

τυποποιητές για την παραγωγή 
ικανών ποσοτήτων οσπρίων



ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

� ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: εξασφαλισµένη η διάθεση του

προϊόντος και η τιµή.

� ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: έλεγχος της ποιότητας του� ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: έλεγχος της ποιότητας του

προϊόντος (συγκεκριµένη ποικιλία µε επιθυµητά

χαρακτηριστικά) και εξασφαλισµένη ποσότητα

� ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: επώνυµα, ποιοτικά, ελληνικά

προϊόντα µε σταθερά χαρακτηριστικά γευστικότητας

και βραστικότητας από χρονιά σε χρονιά



Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΟΣΠΡΙΑ

Στην Ελλάδα η έρευνα για την τεχνική καλλιέργειας και τη

δηµιουργία βελτιωµένων ποικιλιών οσπρίων διεξάγεται στο

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας.
Η γεωργική έρευνα προσπαθεί να δώσει λύσεις στα

προβλήµατα της καλλιέργειας σύµφωνα µε τις ανάγκες των

παραγωγών και τις προτιµήσεις των καταναλωτώνπαραγωγών και τις προτιµήσεις των καταναλωτών

•



ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ

� ∆ηµιουργία βελτιωµένων ποικιλιών µε αντοχή στις 
ασθένειες και τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες

� ∆ηµιουργία βελτιωµένων ποικιλιών κατάλληλων για τη � ∆ηµιουργία βελτιωµένων ποικιλιών κατάλληλων για τη 
Βιολογική Γεωργία

� Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
(βραστικότητα, γευστικότητα, εµφάνιση)

� Αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών



Ευαίσθητη 
ποικιλία

Ανθεκτική 
ποικιλία



ΡεβίθιΡεβίθι

Το αγαπηµένο όσπριο των Το αγαπηµένο όσπριο των Το αγαπηµένο όσπριο των Το αγαπηµένο όσπριο των 
κτηνοτρόφωνκτηνοτρόφων



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

� Είναι το πιο ανθεκτικό στις ξηροθερµικές συνθήκες 
ανάµεσα στα καλλιεργούµενα όσπρια στη χώρα µας, 
ενώ παρουσιάζει προβλήµατα ανάπτυξης σε εδάφη 
που δεν στραγγίζουν.που δεν στραγγίζουν.

� Προσαρµόζεται σε µεγάλη ποικιλία εδαφών.

� Οι ανοιξιάτικες βροχές παίζουν ευνοϊκό ρόλο στην 
αύξηση της απόδοσης του ρεβιθιού.



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

� Λίπανση. ∆εν χρειάζεται αζωτούχο λίπανση. Απαιτεί 6-9 
µονάδες φωσφόρου για την επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων.

� Καταπολέµηση Ζιζανίων. Το ρεβίθι είναι φυτό το οποίο � Καταπολέµηση Ζιζανίων. Το ρεβίθι είναι φυτό το οποίο 
έχει πολύ µικρή ανταγωνιστική ικανότητα απέναντι στα 
ζιζάνια. Σήµερα, µπορούν να αντιµετωπιστούν 
αποτελεσµατικά µόνο τα  αγροστώδη ζιζάνια. 
∆υστυχώς, δεν υπάρχουν µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα 
για τα πλατύφυλλα ζιζάνια (γρούβα, αγριοτοµατιά, 
περικοκλάδα, κλπ), γεγονός που µειώνει την παραγωγή 
και υποβαθµίζει το τελικό προϊόν.



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ

� Ασθένειες. Η σηµαντικότερη ασθένεια της φακής 
είναι η Ασκόχυτα (Ascochyta rabiei). Προσβάλλει 
τα φύλλα και τους κλάδους των ρεβιθιών και µπορεί 
να προκαλέσει τεράστιες απώλειεςνα προκαλέσει τεράστιες απώλειες

� Εχθροί. Οι κυριότεροι εχθροί του ρεβιθιού είναι το 
πράσινο σκουλήκι στον αγρό και ο βρούχος στην 
αποθήκη. Όταν δεν ελεγχθούν εγκαίρως προκαλούν 
µεγάλες ζηµιές στην παραγωγή και υποβαθµίζουν 
την ποιότητα του σπόρου.



Έντονη 
προσβολή από

Ασκόχυτα



Πράσινο σκουλήκι



Βρούχος



ΤΟ ΡΕΒΙΘΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

� Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (περίπου 23%)

� ∆υνατότητα µερικής αντικατάστασης της σόγιας στο 
σιτηρέσιο των ζώων µε άριστα αποτελέσµατα

� Χρησιµοποιείται ως πρωτεϊνούχος καρπός αλλά και 
ως σανός

� Αξιοποίηση φτωχών ορεινών και ηµιορεινών 
εδαφών των οποίων βελτιώνει τη γονιµότητα



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΕΒΙΘΙΟΥΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΕΒΙΘΙΟΥΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΕΒΙΘΙΟΥΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΕΒΙΘΙΟΥ



ΘΗΒΑΘΗΒΑ

� Μεγαλόσπερµη

� Παραγωγική

� Απόδοση: 160-
220κιλά/στρ

� Ευαίσθητη στην 
ασκόχυτα

� Αντέχει ως τους -3οC

� Άριστη βραστικότητα & 
γεύση



ΓΑΥ∆ΟΣ ΓΑΥ∆ΟΣ νέα ποικιλίανέα ποικιλία

� Μεγαλόσπερµη

� Παραγωγική

Απόδοση: 160-� Απόδοση: 160-
220κιλά/στρ

� Ανοχή στην ασκόχυτα
� Αντέχει ως τους -5οC
� Άριστη βραστικότητα & 

γεύση



ΑΜΟΡΓΟΣΑΜΟΡΓΟΣ

� Μεσόσπερµη

� Παραγωγική

� Απόδοση: 160-240κιλά/στρΑπόδοση: 160-240κιλά/στρ

� Ανθεκτική στην ασκόχυτα

� Αντέχει ως τους -10οC

� Άριστη βραστικότητα & 
γεύση

� Προτείνεται για τη 
βιολογική γεωργία και την 
κτηνοτροφία



ΦΑΚΗΦΑΚΗ

Μια παραδοσιακή Μια παραδοσιακή 
καλλιέργεια καλλιέργεια καλλιέργεια καλλιέργεια 

µε προοπτικήµε προοπτική



ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

29%

26%10%

35% ΛΑΡΙΣΑ 

 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 ΑΤΤΙΚΗ 

 ΒΟΙΩΤΙΑ



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Έδαφος: προσαρµόζεται σε µεγάλη ποικιλία 
εδαφών. Ωστόσο, απαιτεί καλή αποστράγγιση 
γιατί δεν αντέχει στην υπερβολική υγρασία για γιατί δεν αντέχει στην υπερβολική υγρασία για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα

Κλίµα: αντέχει έως -12οC. Αν και είναι ξηρική 
καλλιέργεια οι ανοιξιάτικες βροχές παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην τελική απόδοση της φακής. 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ξηρασία κατά την περίοδο της άνθησης και της 
καρπόδεσης µειώνει σηµαντικά την παραγωγή και 
την ποιότητα του σπόρου. Επίσης, ιδιαίτερα την ποιότητα του σπόρου. Επίσης, ιδιαίτερα 
αρνητική επίδραση έχει ο λίβας.

Πλάγιασµα των φυτών κατά την ωρίµανση που 
δυσκολεύει πολύ την µηχανική συγκοµιδή. Όψιµες 
βροχοπτώσεις που οδηγούν σε πλάγιασµα της 
καλλιέργειας και απώλεια της παραγωγής



Πλάγιασµα της καλλιέργειας κατά την συγκοµιδή



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Καταπολέµηση Ζιζανίων. Η φακή είναι φυτό το

οποίο έχει πολύ µικρή ανταγωνιστική ικανότητα

απέναντι στα ζιζάνια. Σήµερα, µπορούν να

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά µόνο τα

αγροστώδη ζιζάνια γιατί υπάρχουν εκλεκτικά

ζιζανιοκτόνα. ∆υστυχώς, δεν υπάρχουν

µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα για τα πλατύφυλλα

ζιζάνια (γρούβα, αγριοτοµατιά, περικοκλάδα, κλπ),
γεγονός που µειώνει την παραγωγή και υποβαθµίζει

το τελικό προϊόν.



Αποτελέσµατα εφαρµογής Αποτελέσµατα εφαρµογής 
αγροστωδοκτόνου ζιζανιοκτόνουαγροστωδοκτόνου ζιζανιοκτόνου



Περικοκλάδα (Convolvulous arvensis)



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ασθένειες. Η σηµαντικότερη ασθένεια της φακής είναι

το φουζάριο (Fusarium spp). Πρόκειται για ασθένεια

εδάφους, η οποία ουσιαστικά δεν αντιµετωπίζεται και

επιφέρει µεγάλες απώλειες στην παραγωγή όταν

εµφανίζεται

Εχθροί. Οι κυριότεροι εχθροί της φακής είναι ο

βρούχος και το λεπιδόπτερο ετιέλα. Όταν δεν

ελεγχθούν εγκαίρως προκαλούν µεγάλες ζηµιές στην

παραγωγή και υποβαθµίζουν την ποιότητα του σπόρου.



Φουζάριο (Fusarium spp)



Ετιέλα (Etiella zinkiniella)



Βρούχος (Bruchus lentis)



Υποβάθµιση της ποιότητας σπόρου λόγω 
προσβολής από βρούχο & ετιέλα



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ



ΣΑΜΟΣΣΑΜΟΣ

� Λεπτόσπερµη

� Παραγωγική 180-220 � Παραγωγική 180-220 
κιλά/στρ.

� ∆εν πλαγιάζει

� Εξαιρετική βραστικότητα 
και γεύση και χυλώνει 
εύκολα



∆ΗΜΗΤΡΑ∆ΗΜΗΤΡΑ

� Λεπτόσπερµη

� Παραγωγική 150-200 � Παραγωγική 150-200 
κιλά/στρ.

� Άριστη βραστικότητα σε 
όλους τους τύπους 
εδαφών

� Ιδιαίτερα ευχάριστα 
γευστικά 
χαρακτηριστικά.



ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ νέα ποικιλίανέα ποικιλία

�Λεπτόσπερµη

� Παραγωγική 180-200 � Παραγωγική 180-200 
κιλά/στρ.

� Ιδιαίτερα πρώιµη (έως και 10 
µέρες)

� Πολύ καλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά ως προς το 
χρόνο βρασµού και τη γεύση



ΘΕΣΣΑΛΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑ

� Πλατύσπερµη

� Παραγωγική 150-180� Παραγωγική 150-180

� Ανθεκτική στους 
παγετούς

� Πολύ βραστερή



ΙΚΑΡΙΑΙΚΑΡΙΑ

� Πλατύσπερµη

� Παραγωγική 140-180

� Ανθεκτική στον 
Περονόσπορο 
(Peronospora lentis)

� Πολύ βραστερή


