ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ
Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην
καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ
κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ.
Ιζηοπικά ζηοισεία
ύκθσλα κε θάπνηνπο βνηαλνιόγνπο, ε θηζηηθηά θαηάγεηαη από ηελ Κεληξηθή Αζία.
Αθόκα δε, ππάξρεη αλαθνξά ζηε Βίβιν, όπνπ ν Ιαθώβ έζηεηιε ζηνλ Φαξαώ θηζηίθηα
θαη άιινπο μεξνύο θαξπνύο.
Δπίζεο, ζηνπο Αζύξηνπο, ηνπο Πέξζεο θαη ηνπο Έιιελεο ν θαξπόο ηεο θηζηηθηάο ήηαλ
γλσζηόο.
Ο Θεόθξαζηνο, γύξσ ζην 300 π.Υ., έθαλε ιόγν γηα πξώηε θνξά γηα θηζηηθηέο.
πγθεθξηκέλα αλαθέξεη γηα έλα δέληξν πνπ θύεηαη ζηελ Ιλδηθή θαη ζηε Βαθηξία
(ζεκεξηλό Αθγαληζηάλ), όκνην κε ηελ Σέξκηλζνλ σο πξνο ηα θύιια, αιιά κε θαξπό
πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ακύγδαιν κηθξνύ κεγέζνπο, αιιά λνζηηκόηεξν από ην
ακύγδαιν. Οη αξραίνη Έιιελεο ην ρξεζηκνπνηνύζαλ σο αληίδνην ζηα ηζηκπήκαηα ησλ
δειεηεξησδώλ δώσλ.
Ο Πιίληνο αλαθέξεη πσο ηνλ 3ν κ.Υ. αηώλα, ν Σηβέξηνο εηζήγαγε ηε θηζηηθηά ζηε
Ρώκε, ζηε Γαιιία θαη ηελ Ιζπαλία. Από εθεί κεηαθέξζεθε ζην Αιγέξη θαη ηελ
Σύληδα. Ο Γηνζθνπξίδεο ηνλ 1ν κ.Υ. αηώλα, θάλεη αλαθνξά ζηε κεγάιε δηαηξνθηθή
αμία ηνπ θηζηηθηνύ. Σέινο ν Μάξθν Πόιν πεξηέγξαθε λόζηηκα εδέζκαηα πνπ
πεξηείραλ θηζηίθηα.
ηελ Αίγηλα ε θηζηηθηά ήξζε από ηνλ Νίθν Πέξνγινπ ην 1890. Ο Νίθνο Πέξνγινπ
έθεξε από ηε πξία ηηο πξώηεο θηζηηθηέο, ηηο νπνίεο θαιιηέξγεζε απνθξύπηνληαο ηελ
θαιιηέξγεηά ηνπο από ηνλ πνιύ θόζκν. Γελ ππήξραλ ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο έσο
ηηο αξρέο ηνπ 1900.
Μέρξη ην κεζνπόιεκν ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο γηλόηαλ κόλν από πινύζηνπο. ’
απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο εξγάδνληαλ Αηγηλήηεο. Όκσο, ην 1950 κεηαδόζεθε ζην λεζί
κηα αζζέλεηα, ε θπιινμήξα, πνπ θαηέζηξεςε ηηο ππάξρνπζεο θαιιηέξγεηεο. Σν
γεγνλόο απηό απνηέιεζε ηελ αθνξκή λα μεθηλήζεη καδηθά ε θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο
από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ.
ηηο δεθαεηίεο 1970-1980 ε θαιιηέξγεηα δηαδόζεθε θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο,
όπσο ζηα Μέγαξα, ζηε Λακία θαη ζηε Υαιθηδηθή.
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Φαπακηηπιζηικά ηος θςηού
Η θηζηηθηά είλαη δέληξν αλζεθηηθό ζηελ μεξαζία θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπνξά ή
κε εκβνιηαζκό. ύκθσλα κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ Αίγηλαο, θν Κνπλάβε,
ηα δέληξα θνθνξεβηζηά, ζθίλνο, ρηώηηθε ηζηθνπδηά είλαη θπιινβόια θαη δίνηθα
δέληξα. Σα θύιια είλαη δεξκαηώδε θαη ζύλζεηα.
Σν δέληξν γίλεηαη παξαγσγηθό κεηά ην 10ν έηνο.
Η θηζηηθηά κπνξεί λα δήζεη αθόκε θαη 100 ρξόληα. Ο πξόεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ
θνο Κνπλάβεο καο είπε πσο ν ίδηνο είρε δέληξα 80 ρξνλώλ.
Ο θαξπόο απνηειείηαη από ην θέιπθνο (ρξώκαηνο κπεδ), ηε θινύδα (ξνδ ή θόθθηλνπ
ρξώκαηνο) θαη από ηνλ θαξπό.
Καλλιέπγεια
Από ην Γεθέκβξην έσο ην Φεβξνπάξην γίλεηαη ε ιίπαλζε. Σνπο ίδηνπο κήλεο
πξαγκαηνπνηείηαη θαη ην θιάδεκα. Σέιε Μαξηίνπ κε κέζα Απξηιίνπ γίλεηαη ε
επηθνλίαζε. Σα δέληξα πξέπεη λα θπηεύνληαη ζε αλαινγία αξζεληθνύ – ζειπθνύ 1/30
αληίζηνηρα, ώζηε λα ππάξμεη ζσζηή επηθνλίαζε θαη θαη’ επέθηαζε θαξπνθνξία.
Οη θαιιηεξγεηέο, πνιιέο θνξέο δελ ηεξνύλ ηελ αλαινγία απηή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο
λα έρνπλ πεξηζζόηεξα ζειπθά δέληξα, επνκέλσο θαη πεξηζζόηεξν θαξπό.
Από ην Μάην έσο ηηο 15 Ινπλίνπ ε θηζηηθηά δέρεηαη ηηο κεγαιύηεξεο επηζέζεηο ζε
έληνκα (επξύληνκν, βξσκνύζα). Σόηε γίλνληαη θαη ηα ξαληίζκαηα, ηα νπνία – όπσο
καο αλέθεξε ν θνο Κνπλάβεο – δελ μεπεξλνύλ πνηέ ηα δύν.
Σνλ Ινύιην μεθηλνύλ ηα πνηίζκαηα, ηα νπνία είλαη ιίγα ιόγσ ηεο έιιεηςεο λεξνύ ζην
λεζί. Ρίρλεηαη 1m3 αλά 3 πνηίζκαηα.
Σα πνηίζκαηα ησλ δέληξσλ δηαξθνύλ έσο ηηο 15 Απγνύζηνπ. Μεηά ην
Γεθαπεληαύγνπζην μεθηλά ε ζπγθνκηδή. Μέρξη ηνλ Οθηώβξην έρεη καδεπηεί όιε ε
ζνδεηά θαη από ηνλ Οθηώβξην σο ην Γεθέκβξην νη θαιιηεξγεηέο μεθνπξάδνληαη.
Η παξαγσγή δελ είλαη ζηαζεξή θάζε ρξόλν. Σν θάζε δέληξν δίλεη θαιή παξαγσγή
αλά δύν ρξόληα.
Σν 1980 ζην λεζί ηεο Αίγηλαο ππήξραλ 150000 δέληξα πνπ θαιιηεξγνύληαλ ζε 5000
ζηξέκκαηα. ήκεξα ν αξηζκόο ησλ δέληξσλ έρεη κεησζεί ζηηο 120000.
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Σςγκομιδή – επεξεπγαζία ηος καππού
Ο θαξπόο σξηκάδεη από ηηο 15 Απγνύζηνπ όπνπ αλνίγεη ην θέιπθνο. Η ζπγθνκηδή
γίλεηαη κε 2-3 επαλαιήςεηο. ηξώλνληαη κεγάια παληά ζην έδαθνο θάησ από ην
δέληξν. Υηππνύλ κε ξαβδηά ην δέληξν αθξηβώο δίπια ζηνλ θαξπό. Ο θαξπόο πέθηεη
πάλσ ζηα παληά θαη από εθεί ην ζπιιέγνπλ.
Σν ηίλαγκα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά, ώζηε λα κε ζπάζνπλ ηα θιαδηά. πάζηκν
ησλ θιαδηώλ ζεκαίλεη κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνλ επόκελν ρξόλν. Μεηά ηα θηζηίθηα
νδεγνύληαη ζην θόζθηλν όπνπ μερσξίδνπλ θνηζάληα, θιαδάθηα θαη άιια ζθνππίδηα. Ο
θαξπόο πνπ ζπιιέγεηαη πεγαίλεη ζε εηδηθέο κεραλέο πνπ ηνλ απνθινηώλνπλ. Έηζη
κέλεη ην θέιπθνο θαη ε ςίρα.
Σα παιαηόηεξα ρξόληα ε απνθινίσζε γηλόηαλ ζηε ζάιαζζα. Έβαδαλ ηνπο θαξπνύο ζε
ζαθηά θαη ηα βνπηνύζαλ ζηε ζάιαζζα.
Μνύιηαδαλ θαη έηξηβαλ ηα ζαθηά ζηε ζάιαζζα θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν
απνκαθξπλόηαλ ε θινύδα. Απηόο ν ηξόπνο απνθινίσζεο έθαλε ηελ ςίρα ηνπ
θηζηηθηνύ πην λόζηηκε.
Μεηά ηελ απνθινίσζε αθνινπζεί ην ζηέγλσκα. Απιώλνπλ ηνλ θαξπό ζηνλ ήιην γηα 4
εκέξεο. Πξέπεη ν θαξπόο λα ζηεγλώζεη θαιά γηα λα κε κνπιηάζεη.
Όζνη θαιιηεξγεηέο δελ δηαζέηνπλ επηθάλεηεο κεγάιεο γηα ην άπισκα (πρ ηαξάηζεο)
ζηεγλώλνπλ ηνλ θαξπό ζε μεξαληήξα.
Δθεί ην θηζηίθη κέλεη γηα 8 ώξεο ζηνπο 60ν C. Η ζεξκνθξαζία επηιέγεηαη πξνζεθηηθά
γηαηί ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην θηζηίθη ςήλεηαη.
Ο αηγηλίηηθνο θαξπόο ηνπ θηζηηθηνύ είλαη θιεηζηόο θαηά έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό κόιηο 7%- ζε αληίζεζε κε άιια κέξε ηεο Διιάδαο ζηα νπνία ην πνζνζηό θηάλεη
15%-50%.
Σα θιεηζηά θηζηίθηα νδεγνύληαη ζην ρεκαηάξη ζε ζπαζηήξεο. ηνπο ζπαζηήξεο
ζπάλε ην θέιπθνο θαη κέλεη ε ςίρα ηνπ θηζηηθηνύ ηελ όπνηα θαη εκπνξεύνληαη. Έλα
κέξνο ηεο παξαγσγήο ςήλεηαη ζε εηδηθνύο θνύξλνπο. Καηά ην ςήζηκν πξνζζέηνπλ
μηλό ή ιεκόλη θαη αιάηη.
Σα θηζηίθηα απνζεθεύνληαη ζηηο απνζήθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ζε ζεξκνθξαζία θαη
πγξαζία θάησ από 70%.
Αλ γηα θάπνην ιόγν νη ζπλζήθεο κέζα ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο δελ είλαη νη
θαηάιιειεο, ρηππά ζπλαγεξκόο.
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Θπεπηική αξία ηος καππού
ύκθσλα κε παιαηόηεξε έξεπλα ηεο Γηεύζπλζεο Γεσξγηθώλ Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε ςίρα ηνπ θηζηηθηνύ έρεη πνιύ κεγάιε
ζξεπηηθή αμία. Δίλαη πινύζηα ζε ηρλνζηνηρεία, πξσηεΐλεο θαη θπηηθέο ίλεο, βηηακίλεο
Δ, Β6, Β1, Β2, Β3, Β6, καγλήζην, ςεπδάξγπξν, θώζθνξν, ραιθό, θπηηθέο ζηεξόιεο
θαη κεγάιεο πνζόηεηεο αληηνμεηδσηηθώλ.
Βνεζνύλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο θαη ζηε κείσζε ηεο ρνιεζηεξόιεο.
Έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Πελζπιβαλία έδεημε όηη θαηαλαιώλνληαο 40g θηζηίθηα
Αηγίλεο ηελ εκέξα γηα 4 εβδνκάδεο θαη δηπιαζηάδνληαο ηελ πνζόηεηα γηα επηπιένλ 4
εβδνκάδεο ε LDL ρνιεζηεξόιε πέθηεη θαηά 9% ην πξώην δηάζηεκα θαη 12% ην
δεύηεξν.
ε ζρέζε κε άιινπο μεξνύο θαξπνύο έρνπλ ιίγεο ζεξκίδεο θαη ιηγόηεξα ιηπαξά.
Μηα ακεξηθάληθε έξεπλα έδεημε όηη άηνκα πνπ πεξηιακβάλνπλ θηζηίθηα ζηε δηαηξνθή
ηνπο δελ πήξαλ βάξνο θαη ηαπηόρξνλα έπεζαλ ηα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα.
Μηα ρνύθηα (40g) θηζηίθηα εκεξεζίσο θαιύπηεη ην 10% ησλ αλαγθώλ ηνπ
νξγαληζκνύ καο ζε βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία αξθεί λα θαηαλαιώλνληαη αλάιαηα.
Άιιεο κειέηεο έξρνληαη λα πηζηνπνηήζνπλ πσο ε ζπλεηή θαηαλάισζε θειύθπησλ
θηζηηθηώλ πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά όπσο ε ινπηεΐλε θαη ε δεαμαλζίλε ηα νπνία επηδξνύλ
επεξγεηηθά ζηα κάηηα καο θαη ηα πξνθπιάζζνπλ από ηε γήξαλζε.
Διαηποθικέρ πληποθοπίερ ανά 100g
Δλέξγεηα 574 kcal
Λίπνο 51.6g
Πξσηεΐλε 17.6g
Τδαηάλζξαθεο 11.6g
Οπγγξηθά ιηπαξά νμέα 42.4g
Φπηηθέο ίλεο 10.5g
Βηηακίλε Α 0.025mg
Βηηακίλε Β1 0.69mg
Βηηακίλε Β2 0.2mg
Βηηακίλε Β3 1.45mg
Βηηακίλε Β5 1.19 mg
Βηηακίλε Β6 0. 25mg

Βηηακίλε Β7 0.018mg
Φνιηθό νμύ 58mg
Βηηακίλε Δ 5.2mg
Βηηακίλε C 7mg
Αζβέζηην 136mg
Κάιην 1020mg
Μαγλήζην 158mg
Φώζθνξνο 500mg
Νάηξην 6mg
ίδεξνο 7.3mg
Φεπδάξγπξνο 1.4mg
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Το θιζηίκι Αιγίνηρ – ΠΟΠ
Σν θηζηίθη Αηγίλεο θαζηεξώζεθε σο Πξντόλ Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο ιόγσ ηεο
εμαηξεηηθήο πνηόηεηάο ηνπ.
Σν μεξό θιίκα ηνπ λεζηνύ, ηα ιίγα πνηίζκαηα, ν ήπηνο ρεηκώλαο θαη ηα αζβεζηώδε
εδάθε – όπσο καο πιεξνθόξεζε ν θνο Κνπλάβεο – θάλνπλ ηνλ θαξπό ηδηαίηεξα
λόζηηκν. Δπίζεο ηα θηζηίθηα Αηγίλεο είλαη κηθξά ζε κέγεζνο θαη νη άθξεο ηνπο είλαη
κπηεξέο.
Σν άθζνλν λεξό πνπ ππάξρεη ζηηο άιιεο πεξηνρέο θαη ε πγξαζία θάλνπλ ηνλ θαξπό
άλνζην.
Λειηοςπγία ηος ζςνεηαιπιζμού θιζηικοπαπαγυγών Αιγίνηρ
Πποβλήμαηα ζηην καλλιέπγεια
Αζσολία ηυν καηοίκυν
Ο ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί από ην 1948. Ο ξόινο ηνπ πεξηνξηδόηαλ ζην λα πνπιήζεη
ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο θιπ.
Από ην 1970 ν ζπλεηαηξηζκόο ελεξγνπνηήζεθε ζηελ πξνώζεζε ησλ θηζηηθηώλ. Έηζη
νη θαιιηεξγεηέο έρνπλ απνθύγεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεζαδόλησλ αιιά θαη ηελ
αθξηβή ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο. ήκεξα ε ηηκή πώιεζήο ηνπ είλαη 7€ ην θηιό.
Σα θηζηίθηα θνζθηλίδνληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη απνζεθεύνληαη αλά παξαγσγό, ώζηε
αλ θάπνηα ζνδεηά δελ είλαη θαιή λα γλσξίδνπλ ζε πνηνλ παξαγσγό αλήθνπλ θαη λα
κπνξνύλ λα δηνξζώζνπλ ηα όπνηα πξνβιήκαηα.
Σα πξντόληα ηνπο πξνσζνύληαη ζε ζνύπεξ-κάξθεη ζηελ Αζήλα. Γίλνληαη επίζεο
εμαγσγέο ζηελ Κύπξν. ηελ Δπξώπε δε γίλεηαη δηάζεζε ηνπ πξντόληνο θαζώο ε
Δπξώπε δεηά λα ηεξεζνύλ θάπνηα standard ηα νπνία νη θαιιηεξγεηέο δε κπνξνύλ λα
θαιύςνπλ. Η Δπξώπε πξνκεζεύεηαη θηζηίθηα θπξίσο από ηελ Καιηθόξληα.
ήκεξα ζηελ Αίγηλα ππάξρνπλ 1000 νηθνγέλεηεο πνπ αζρνινύληαη κε
θηζηηθνθαιιηέξγεηα, αιιά κόλν 50-100 από απηέο ηελ έρνπλ σο θύξηα αζρνιία.
Παιαηόηεξα νη λένη ηνπ λεζηνύ δελ αζρνινύληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα, αθνύ
πξνηηκνύζαλ άιια επαγγέικαηα. Όκσο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε
θηζηηθνθαιιηέξγεηα έρεη γίλεη νηθνγελεηαθή αζρνιία.
Δπηδόηεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ππάξρεη αιιά είλαη πνιύ κηθξή. Δλδεηθηηθά, καο
αλέθεξε ν θνο Κνπλάβεο, δίλεηαη επηδόηεζε από ηελ ΔΔ 25€ ην ζηξέκκα, ηε ζηηγκή
πνπ ηα έμνδα θηάλνπλ ηα 3€ ην θηιό.
Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Πνιιά δέληξα
θόπεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ρηηζηνύλ ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ή εμνρηθά ζπίηηα. Η
ύπαξμε θηεξίνπ ζην θηήκα θαζηζηά ηελ θαιιηέξγεηα δύζθνιε. Γελ γίλεηαη κε ζσζηό
ηξόπν ην ξάληηζκα ή ε ιίπαλζε.
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