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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σηµασία της καπνοκαλλιέργειας για τη χώρα µας είναι µεγάλη, καθώς ο καπνός 

συµβάλλει ουσιαστικά στην οικονοµία της χώρας µας, προσφέροντας απασχόληση 

στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές. 

Παράλληλα, η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του καπνού, µε την ανάπτυξη νέων 

τεχνικών καλλιέργειας καθώς και η ποιοτική αναβάθµιση του προϊόντος αποτελούν 

σταθερό στόχο της αγροτικής πολιτικής (∆ηµαρά & Σκούρας, 1997).  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον καπνό και τις καλλιεργητικές 

του φροντίδες, τις διαδικασίες συντήρησής του και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται 

στην µεγαλύτερη ελληνική µη πολυεθνική εταιρία στον τοµέα της καπνοβιοµηχανίας, 

δηλαδή της καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας Α.Ε. Αρχικά, αναπτύσσονται γενικές έννοιες 

που σχετίζονται µε τα βοτανικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του καπνού και 

αναλύονται οι απαιτούµενες καλλιεργητικές απαιτήσεις και φροντίδες της 

καλλιέργειας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι µέθοδοι αποθήκευσης και συντήρησης 

όλων των τύπων φύλλων καπνού (ανατολικά, Virginia, Burley). Τελειώνοντας, η 

µελέτη περίπτωσης παρουσιάζει τις διαδικασίες για τη συντήρηση των φύλλων καπνού 

στην καπνοβιοµηχανία Καρελίας Α.Ε. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο καπνός καλλιεργείται παγκοσµίως σε ιδιαίτερα µεγάλη έκταση (Πίνακας). Αν και η 

πιο γνωστή και κύρια χρήση του καπνού είναι το κάπνισµα και ως εκ τούτου δεν 

θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης, η συνεισφορά του είναι πολυεπίπεδη. Συγκεκριµένα 

η καλλιέργεια του καπνού προσφέρει σηµαντικό εισόδηµα στους παραγωγούς και 

συµµετέχει ενεργά στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 

χωρών.  

 

Πίνακας 1 Παγκόσµια παραγωγή και εµπόριο καπνού (τόνοι) 

 

Πηγή: USDA, 2000 (https://www.usda.gov/)  

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον καπνό, στις καλλιεργητικές του 

φροντίδες, στις διαδικασίες συντήρησής του, καθώς και στον τοµέα της ελληνικής 

καπνοβιοµηχανίας και συγκεκριµένα στην πορεία της εταιρείας Καρέλιας Α.Ε. 

Σχετικά µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό, την επέκταση του οποίου η εταιρεία θεωρεί 

απαραίτητη, κατά την τελευταία δεκαετία επενδύθηκαν αρκετά εκατοµµύρια ευρώ, µε 
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σηµαντικότερο έργο τον πλήρη εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων της κοπής, 

αποθήκευσης και τροφοδοσίας του καπνού προς τις σιγαροµηχανές. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως είναι η πρώτη µη-πολυεθνική εταιρεία στον κόσµο που εγκατέστησε 

και χρησιµοποιεί το ταχύτερο διαθέσιµο µηχάνηµα παραγωγής και συσκευασίας 

τσιγάρων, δυναµικότητας 16.000 τσιγάρων το λεπτό.  

 

Για την καλύτερη και αποδοτικότερη µελέτη του εξεταζόµενου αντικείµενου, η 

παρούσα µελέτη χωρίστηκε σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται 

γενικές έννοιες που σχετίζονται µε τα βοτανικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του 

καπνού. Επιπλέον αναλύονται οι απαιτούµενες καλλιεργητικές απαιτήσεις και 

φροντίδες της καλλιέργειας. Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται οι µέθοδοι 

αποθήκευσης και συντήρησης όλων των τύπων φύλλων καπνού (ανατολικά, Virginia, 

Burley). Στο τρίτο κεφάλαιο, που αποτελεί και την µελέτη περίπτωσης, παρουσιάζεται 

η συντήρηση των φύλλων καπνού στην καπνοβιοµηχανία Καρελίας Α.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΚΑΠΝΟΣ 

 

 

1.1 Βοτανική ταξινόµηση 

O καλλιεργούµενος καπνός ανήκει στο γένος Nicotiana της οικογένειας Solanaceae. 

Το κύριο καλλιεργούµενο είδος είναι το Nicotiana tabacum L. Το Ν. tabacum προήλθε 

µε αµφιδιπλοειδία από απλοειδή είδη, κατά πάσα πιθανότητα από το N.sylbestris 

(υπογένος Petunoides, οµάδα Alatae) και ίσως από το Ν. Tomentosiformis (υπογένος 

Tabacum, οµάδα Tomentosae). Το Ν. tabacum παρουσιάζει µίγµα χαρακτήρων των 

οµάδων στις οποίες ανήκουν τα δύο αυτά είδη (Σφήκας 1988). 

Οι τύποι καπνού που καλλιεργούνται σήµερα στη χώρα µας σε εµπορική κλίµακα 

ανήκουν στο N. tabacum και είναι τα ανατολικά και τα αµερικανικά καπνά (Virginia 

και Burley). Στα ανατολικού τύπου καπνά ανήκουν ποικιλίες διάφορων τύπων όπως 

Μπασµάς, Κατερίνης (όπως η Σ79), Καµπά-Κουλάκ, Μυρωδάτα Αγρινίου, Τσεµπέλια, 

Μαύρα κ.ά. 

Ο καλλιεργούµενος καπνός κατατάσσεται σε κλάσεις και η κάθε κλάση σε τύπους µε 

βάση διάφορα κριτήρια, ανάµεσα στα οποία τα σπουδαιότερα είναι ο τρόπος 

αποξήρανσης, η βιοµηχανική χρήση και η περιοχή στην οποία παράγεται.  

Η ταξινόµηση µε βάση τον τρόπο αποξήρανσης είναι η πιο γνωστή, δεδοµένου ότι 

προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό την οµάδα., τις συνθήκες παραγωγής, τη χηµική 

σύσταση και τον προορισµό. Οι συνθήκες και η τεχνική καλλιέργειας επηρεάζουν σε 

διάφορο ρυθµό την ανάπτυξη και το προϊόν των καλλιεργούµενων ποικιλιών καπνού, 

ώστε το τελικό προϊόν να είναι αποτέλεσµα του τρίπτυχου:  

1. Ποικιλία  

2. Περιβάλλον καλλιέργειας  

3. Τρόπος αποξήρανσης των φύλλων.  

 

Με κριτήριο τον τρόπο αποξήρανσης τα καπνά διακρίνονται σε τέσσερις κλάσεις 

ανάµεσα στις οποίες είναι τα ηλιο-αποξηραινόµενα καπνά, τα οποία αποξηραίνονται 
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µε απευθείας έκθεση στον ήλιο και υποδιαιρούνται σε ανοικτά (lightsun-cared) και 

σκούρα (darksun-cured). Πρόκειται κυρίως για αρωµατικές ή ηµιαρωµατικές ποικιλίες 

και κατά βάση χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή τσιγάρων. Τα θερµο-

αποξηραµένα καπνά, τα οποία αποξηραίνονται σε ειδικού κλίβανους (φούρνους) µε 

ρυθµιζόµενη θερµοκρασία και υγρασία για κατάλληλη γρήγορη ξήρανση. Στην κλάση 

αυτή ανήκουν κυρίως τα καπνά Virginia, το προϊόν των οποίων αποτελεί τη βάση για 

το µείγµα των περισσότερων διεθνών σηµάτων τσιγάρων. Η ξήρανση των αερο-

αποξηραινόµενων γίνεται βραδέως σε κλειστούς χώρους (ξηραντήρια) µε ρύθµιση 

κυρίως του αερισµού και της υγρασίας. Τα αερο-αποξηραινόµενα υποδιαιρούνται σε 

ανοικτά (lightaircared) όπου ανήκουν τα Burleyκαι Maryland και σε σκούρα 

(darkaircured) όπου κυρίως ανήκουν τα καπνά των πούρων. Στην τελευταία κλάση, 

όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 1.1., είναι τα πυρο-ξηραινόµενα καπνά 

που τοποθετούνται σε ειδικούς κλίβανους όπου επηρεάζονται από τον καπνό 

καιόµενου ξύλου ορισµένων δέντρων και αποτελούν πολύ µικρή αναλογία (1-2%) στο 

σύνολο της παγκόσµιας παραγωγής.  

 

Πίνακας 1.1 Κυριότερες κλάσεις και τύποι καπνών µε τις σπουδαιότερες χρήσεις 

τους 

Κλάσεις  Τύπος  Χρήση  

Ηλιο-αποξηραινόµενα 

(sun-cared) 

Ανατολικά 

Virginia 
Τσιγάρα και καπνός πίπας 

Θερµο-αποξηραµένα 

(Flue-cared) 
Virginia, Amarello Τσιγάρα και καπνός πίπας 

Αερο-αποξηραινόµενα 

(Air-cared) 

Burley, Maryland, 

Πούρων 

Τσιγάρα, πούρα, καπνός 

πίπας και µασήµατος 

Πυρο-ξηραινόµενα 

(Fire-cured) 
Virginia 

Καπνός πίπας, µασήµατος 

και πρέζας 

Πηγή: Παπακώστα – Τασοπούλου, 2013 

 

Με κριτήριο την κύρια χρησιµοποίηση τους, τα καπνά κατατάσσονται σε διάφορες 

κατηγορίες όπως είναι τα καπνά τσιγάρων και σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν κυρίως 

τα ανατολικά, τα Burley και τα Virginia. Μια άλλη κατηγορία είναι τα καπνά πούρων, 

δηλαδή περιτυλίγµατος πούρων και γεµίσµατος πούρων, και πίπας που προέρχονται 
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από διάφορους τύπους και ποικιλίες Virginiaκαι ανατολικών. Ωστόσο, ο ίδιος καπνός 

µπορεί να έχει περισσότερες χρήσεις, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει σαφής ο 

διαχωρισµός σε κατηγορίες.  

 

Με βάση τη βιοµηχανική τους χρήση κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

(I) Αρωµατικά καπνά. Χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι το έντονο και 

ευχάριστο άρωµα που προσδίδουν στο τσιγάρο, ενώ παράλληλα 

συµβάλλουν στην καλύτερη γεύση του. Έχουν σχετικά υψηλή 

περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο Μπασµάς 

Ξάνθης, ο Μπασµάς Μακεδονίας και η Ζίχνα. 

(II) Καπνά βασικά ή γεύσεως. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η 

ευχάριστη γεύση και το ελαφρό άρωµα. Η περιεκτικότητα σε νικοτίνη είναι 

ενδιάµεση µεταξύ των αρωµατικών και των ουδέτερων. Αποτελούν τη 

βάση του µίγµατος στο οποίο προσδίδουν τη γεύση ή επηρεάζουν τον 

χαρακτήρα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Κατερίνης (Σαµψούς), τα 

Τσεµπέλια και τα Μαύρα. 

(III) Ουδέτερα ή γεµίσµατος καπνά. Τα καπνά αυτά δεν έχουν έντονο άρωµα 

και γεύση, ενώ η περιεκτικότητά τους σε νικοτίνη είναι χαµηλή. 

Προστίθενται στο µίγµα του καπνού των τσιγάρων σε διάφορες αναλογίες 

µε σκοπό να µετριάσουν, χωρίς να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του 

βασικού καπνού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Καµπά-Κουλάκ, 

Μυρωδάτα (Ελασσόνας, Αγρινίου) και τα Ζιχνοµυρωδάτα (Παπακώστα – 

Τασοπούλου, 2013). 

 

 

1.2 Βοτανικά χαρακτηριστικά 

 

Η βοτανική ταξινόµηση έγινε µε βάση διάφορα κριτήρια όπως η ύπαρξη ή όχι µίσχου 

σταφύλλα (άµισχοι, έµµισχοι τύποι), το ύψος των φυτών (υψηλόσωµα, χαµηλόσωµα) 

και το µέγεθος των φύλλων (µικρόφυλλα, µετριόφυλλα, µεγαλόφυλλα). 
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Ο καλλιεργούµενος καπνός παρουσιάζει πολυµορφία τύπων µε διαφορές κυρίως στο 

µέγεθος και τη µορφολογία των φύλλων και του στελέχους. Είναι φυτό ποώδες ή 

ηµιξυλώδες, ετήσιο, σπανίως διετές ή τριετές (εικόνα 1.1).  

 

 

Εικόνα 1.1 Βοτανικά χαρακτηριστικά καπνού 

 

Ριζικό σύστηµα  

Η κυρία ρίζα των νεαρών φυτώριων που αναπτύσσονται στο καπνοσπορειο κόβεται 

κατά τη µεταφύτευση, οπότε τα φυτά στο χωράφι αναπτύσσουν ένα σχετικά 

επιφανειακό, πλούσιο πλάγιο ριζικό σύστηµα. ∆εδοµένου ότι ο το ριζικό σύστηµα του 

φυτού στο χωράφι είναι πλούσιο και επιφανειακό, ο κύριος όγκος του ριζικού 

συστήµατος (πάνω από το 85%) βρίσκεται στα πρώτα 30 cm του εδάφους (Tso, 1990).  

 

Η βιοσύνθεση της νικοτίνης γίνεται στην ρίζα, συνεπώς το πλούσιο ριζικό σύστηµα 

συντελεί στην αύξηση της συγκέντρωσής της στα φύλλα. (Υφούλης&Καλτσίκης, 

1993). Τέλος είναι µεγάλης σηµασίας η ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος 

ιδιαίτερα στην καλλιέργεια ανατολικών καπνών λόγω του ότι καλλιεργούνται χωρίς 

άρδευση ή αρδεύονται µερικώς. 
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Βλαστός  

Τα φυτά του καπνού έχουν έναν κύριο βλαστό, ο οποίος είναι παχύς, όρθιος, 

αναπτύσσεται ταχύτατα µε το ύψος των φυτών στις ανατολικές ποικιλίες να 

κυµαίνεται από 45 έως 115 cm (χαµηλόσωµες και υψηλόσωµες ποικιλίες), ενώ στα 

Virginia και Burley από 180 έως 200. Τα µεσογονάτια µπορεί να είναι βραχύτερα στην 

βάση και µεγαλύτερα προς την κορυφή ή να είναι περίπου ισοµήκη. Κατά µήκος του 

βλαστού, στη βάση των φύλλων, υπάρχουν οφθαλµοί οποίοι συνήθως είναι σε 

λήθαργο σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών. Στην περίπτωση που ο ακραίος 

οφθαλµός του κεντρικού βλαστού αποµακρυνθεί ή καταστραφεί, τότε ταχύτατα 

αναπτύσσονται πλάγιοι οφθαλµοί, που ονοµάζονται φυλλίζια (Γαλανοπούλου-

Σενδούκα, 2002). 

 

Φύλλα  

Οι τύποι και οι ποικιλίες του καπνού διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς τον αριθµό 

και το µέγεθος των φύλλων (εικόνα 1.2). Αναλυτικότερα, ο αριθµός αποτελεί γενετικό 

χαρακτηριστικό των ποικιλιών και επηρεάζεται ελάχιστα από το περιβάλλον ενώ 

αντιθέτως το περιβάλλον επιδρά σηµαντικά στο µέγεθος των φύλλων. 

 

 

Εικόνα 1.2 Φύλλα καπνού 

 

Το µέγεθος των φύλλων ποικίλλει από 5 έως 90 cm, είναι απλό και το σχήµα του 

µπορεί να είναι λογχοειδές, ωοειδές, ελλειπτικό ή ενδιάµεσο (Παπακώστα – 

Τασοπούλου, 2002). Τα φύλλα και ο βλαστός καλύπτονται από πολυάριθµες 

αδενώδεις τρίχες οι οποίες εκκρίνουν διάφορες κολλώδεις ουσίες (γόµµα) που 

δηµιουργούν µία κολλώδη επιφάνεια στα φύλλα.  
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Πολλές από τις ουσίες που εκκρίνονται (αιθέρια έλαια, ρητίνες, κήροι) 

χαρακτηρίζονται ως πρόδροµα συστατικά του αρώµατος και της γεύσης του ξερού 

φύλλου του καπνού. Η γόµµα µετασχηµατίζεται προοδευτικά κατά την ξήρανση και 

την ακολουθούµενη συντήρηση του καπνού, οπότε χάνει τις κολλητικές τις ιδιότητες. 

Ο γονότυπος καθορίζει κατά κύριο λόγο το είδος, τη µορφολογία και τη πυκνότητα 

αυτών των τριχών καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων ουσιών. 

Ταυτόχρονα επηρεάζονται και από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, τις συνθήκες 

περιβάλλοντος και της καλλιέργειας. Όµως η ποσότητα των εκκρίσεων επηρεάζεται 

σηµαντικά από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, µε τη συγκέντρωσή τους να ευνοείται 

από θερµό και ξηρό καιρό. 

H ταξιανθία της N. tαbαcum είναι φόβη ή κόρυµβος µε εµφανή τη ράχη και πολλούς 

πλάγιους κλάδους βραχύτερους της ράχης (συνήθως 3-15 cm µήκος). H ταξιανθία 

µπορεί να είναι µικρή ή µεγάλη, πυκνή ή αραιά, να εξέχει από τα φύλλα της κορυφής ή 

να κρύβεται από αυτά.  

Πιο αναλυτικά, στην αρχή παράγεται ένα άνθος στο κέντρο της ταξιανθίας και στην 

συνέχεια πολλά άλλα σε πλάγιες διακλαδώσεις (εικόνα 1.3). Η παραγωγή νέων ανθέων 

µπορεί να κρατήσει από µερικές εβδοµάδες µέχρι και 3 µήνες ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσονται και οι καρποί. Με την πρόοδο της ωρίµανσης της ταξιανθίας 

εκφύονται πλάγιοι βλαστοί οι οποίοι ονοµάζονται φυλλίζια και στα σηµεία αυτά είναι 

πιθανό να σχηµατιστούν ταξιανθίες µε άνθη και να παραχθεί µεγάλη ποσότητα 

σπόρου. 

 

 

Εικόνα 1.3 Άνθη καπνού 
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Τα άνθη είναι τέλεια µε κάλυκα κυλινδρικό προς κωδωνοειδή, µε τριγωνικά άνισα 

δόντια και στεφάνη χοανοειδή έως σωληνοειδή. H στεφάνη είναι χνουδωτή ή εριώδης, 

µε µακρύ λευκωπό σωλήνα που πλατύνει από τη µέση και πάνω και καταλήγει σε 

φαρδύ έλασµα µε 5 τριγωνικούς λοβούς συνήθως ελαφρώς ροζ χρώµατος και 

σπανιότερα λευκού ή ερυθρού. Φέρει πέντε στήµονες από τους οποίους οι 4 φθάνουν 

το ύψος της στεφάνης, ενώ ο πέµπτος είναι λίγο βραχύτερος (Παπακώστα – 

Τασοπούλου, 2002). Οι 5 στήµονες φύονται από τη βάση της στεφάνης, έχουν λεπτό 

µακρύ στίγµα και κανονικά οι περισσότεροι, όχι όµως όλοι, βρίσκονται στο ίδιο ύψος 

µε το στύλο. Στη βάση του στύλου βρίσκεται η ωοθήκη µε πολυάριθµα ωάρια. H 

κατασκευή του άνθους είναι τέτοια ώστε να βοηθά την αυτογονιµοποίηση. 

 

Καρπός και σπόροι  

O καρπός είναι κάψα κυλινδρική ή κωνική, τετράχωρη, περιέχει πάρα πολλούς 

σπόρους και ποικίλλει σε µέγεθος (εικόνα 1.4). O σπόρος έχει σχήµα ωοειδές, λίγο 

πεπλατυσµένο και χρώµα φαιό έως σχεδόν µαύρο και είναι πολύ µικρού µεγέθους (1 g 

περιέχει κατά µέσο όρο 10.000 σπόρους). Κάθε κάψα µπορεί να παράγει µέχρι 3.000 

σπόρους. Το ενδοσπέρµιο αποτελείται από 3-5 στρώµατα ισοδιαµετρικών κυττάρων 

πλούσιων σε αλευρόνη. Το έµβρυο είναι σχεδόν ευθύ, µήκους 0,7mm. Οι κοτυληδόνες 

αποτελούνται από την άνω και την κάτω επιδερµίδα, αποτελούµενες από 4 στρώσεις 

κυττάρων (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002). 

 

 

Εικόνα 1.4 Καρπός και σπόρος καπνού 
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1.3 Καλλιεργητικές απαιτήσεις 

 

1.3.1 Εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις 

Η Ελλάδα είναι χώρα µε ξηρό και θερµό κλίµα, µε αρκετές όµως κλιµατικές διαφορές 

από περιοχή σε περιοχή και µε µεγάλη ποικιλία εδαφών. Αυτό έχει ως συνέπεια όλοι 

σχεδόν οι καλλιεργούµενες είδη καπνού να προσαρµόζονται στις συνθήκες αυτές και 

να δίνουν καλής ποιότητας ξηρό προϊόν. ∆εδοµένου αυτών των συνθηκών, οι 

καλλιεργούµενοι τύποι καπνού στην Ελλάδα εµφανίζουν µέγιστες και ελάχιστες τιµές 

35
ο
C και 15

ο
C αντίστοιχα, µε άριστη θερµοκρασία 26-27

 ο
C για την κυτταρική 

διαίρεση και συνεπώς τη γρήγορη και φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού.  

Από άποψη υγρασίας, ο καπνός θεωρείται ανθεκτικό στην ξηρασία. Ωστόσο, για να 

υπάρχει καλή ποιότητα είναι απαραίτητη η ικανοποιητική υγρασία, την οποία οι 

ποικιλίες Virginiaκαι Burley χρειάζονται περισσότερο από ότι τα Ανατολικά καπνά.  

Από τις άλλες επιδράσεις του κλίµατος, το χαλάζι και ο άνεµος έχουν αρνητική 

επίδραση σε όλους τους τύπους καπνού ιδίως όταν η καπνοφυτεία είναι ανεπτυγµένη 

και περισσότερο στις υψηλόσωµες ποικιλίες.  

Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο στην καπνοκαλλιέργεια παίζει η ηλιοφάνεια καθώς πολύ 

µεγάλη έκθεση του φυτού στον ήλιο δηµιουργεί φύλλα χονδρά, µε παχιές νευρώσεις, 

σκουρότερο χρωµατισµού και περισσότερο άρωµα. Αντίθετα, µικρή έκθεση στον ήλιο 

δηµιουργεί φύλλα λεπτά µε λεπτές νευρώσεις και µικρό ειδικό βάρος. Με βάση τα 

παραπάνω συµπεραίνεται ότι η µεγαλύτερη ή µικρότερη έκθεση στον ήλιο επηρεάζει 

σηµαντικά αλλά µε διαφορετικό τρόπο τον κάθε τύπου καπνό 

Σχετικά µε το έδαφος υπάρχουν µεγάλες διαφορές στις εδαφικές απαιτήσεις των 

διαφόρων τύπων καπνού. Όλοι οι τύποι καπνού δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται σε 

ακραίες περιπτώσεις αµµωδών ή συνεκτικών εδαφών. Επιπλέον, πρέπει να 

αποκλείονται τα αλατούχα, αλκαλιωµένα ή µη εδάφη και κυρίως αυτά µε περίσσια 

χλωρίου. Αναλυτικότερα µε βάση των τύπο καπνού διακρίνονται ως εξής: 

• Ανατολικά καπνά. Αξιοποιούν καλύτερα εδάφη µικρής γονιµότητας έως άγονα, 

τα οποία βρίσκονται σε λοφώδεις και ηµιορεινές περιοχές µε ποικίλη µηχανική 

σύσταση. Τα τελευταία χρόνια καλλιέργεια αυτού του είδους έχουν επεκταθεί 
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και σε πεδιάδες Ωστόσο χρειάζεται προσοχή καθώς πρέπει να αποφεύγονται 

γόνιµα χωράφια η χωράφια των οποίων η προηγούµενη καλλιέργεια έχει δεχθεί 

ισχυρή λίπανση ιδίως αζωτούχο.  

• Καπνά Virginia. Αναπτύσσονται καλύτερα σε εδάφη αρδευόµενα αµµώδη, 

πηλοαµµώδη που στραγγίζουν καλά και είναι φτωχά σε άζωτο και οργανική 

ουσία.  

• Καπνά Burley. Προτιµούν συνεκτικά εδάφη, αρδευόµενα, γόνιµα, πλούσια σε 

οργανική ουσία ή υπολειµµατικό άζωτο, τα οποία στραγγίζουν καλά 

(Τσοτσόλης, 1996α).  

 

1.3.2 Λίπανση 

Η λίπανση είναι απαραίτητη καθώς συµπληρώνει την περιεκτικότητα των κύριων και 

πολλές φορές των δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, έτσι ώστε να 

είναι διαθέσιµο στις κατάλληλες ποσότητες και στον κατάλληλο χρόνο για το ριζικό 

σύστηµα του καπνού. Από τα θρεπτικά στοιχεία αυτά που κυρίως επιδρούν σηµαντικά 

στην ποσότητα και στην ποιότητα του καπνού είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το 

κάλιο. Το άζωτο αποτελεί το σπουδαιότερο ρυθµιστικό παράγοντα για την ανάπτυξη 

του καπνού, ως συστατικό του πρωτοπλάσµατος, της νικοτίνης, της χλωροφύλλης και 

άλλων βασικών ουσιών του φύλου. Χρειάζεται πολλή προσοχή στην αζωτούχο 

λίπανση, δεδοµένου ότι είναι το στοιχείο που επηρεάζει όλα τα στάδια του φυτού και 

προσδιορίζει τη σχέση απόδοσης και ποιότητα αναλόγως του τύπου καπνού και 

εποµένως του τελικού προϊόντος (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002). Οι απαιτήσεις των 

Ανατολικών καπνών µοιάζουν σε ένα βαθµό µε τις απαιτήσεις τωνVirginia, και είναι 

σχετικά µικρές µε τα Virginia να χρειάζεται περισσότερο άζωτο από τα Ανατολικά. 

Για τα καπνά Burley τα πράγµατα είναι διαφορετικά καθώς οι απαιτήσεις τους σε 

άζωτο είναι µεγάλες. Ωστόσο, επιβάλλεται µεγάλη προσοχή από πλευρά του 

καπνοπαραγωγούς στην αζωτούχο λίπανση των καπνών ανατολικού τύπου και 

Virginia. Αυτό συµβαίνει γιατί η έλλειψη αζώτου δεν θα δώσει την επιθυµητή 

ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα περίσσεια αζώτου θα καθυστερήσει την ωρίµανση και στα 

καπνά Virginiaθα µειώσει την περιεκτικότητα των σακχάρων στο ξηρό προϊόν. 
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Εικόνα 1.5 Συµπτώµατα έλλειψης αζώτου 

 

Ο φώσφορος βοηθά στην ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος και 

προσλαµβάνεται σταθερά σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης των καπνοφύτων. Για το λόγο 

αυτό είναι απαραίτητο να προστίθεται στο έδαφος σε µεγαλύτερες ποσότητες 

συγκριτικά µε το άζωτο και για τους τρεις τύπου καπνού. Τα ανατολικά καπνά έχουν 

µικρότερες απαιτήσεις σε φώσφορο από τα Virginia, τα οποία µε τη σειρά τους έχουν 

µικρότερες από ότι τα Burley. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η χρήση των 

φωσφορικών σκευασµάτων χρειάζεται προσοχή, γιατί ο φώσφορος δεσµεύεται πολύ 

εύκολα στο έδαφος και δεν είναι διαθέσιµος. Συνιστάται η εφαρµογή των φωσφορικών 

σκευασµάτων να πραγµατοποιείται λίγο πριν την εγκατάσταση της φυτείας και σε 

µικρό βάθος, ώστε ο φώσφορος να προσλαµβάνεται εύκολα από τις ρίζες τον 

καπνοφύτων. Η έλλειψη του φωσφόρου επιβραδύνει την ανάπτυξη των φυτών και τα 

κατώτερα φύλλα εµφανίζουν λευκές κηλίδες, ενώ τα ξερά φύλλα έχουν χρώµα σκούρο 

και είναι χωρίς στιλπνότητα (Τσοτσόλης, 1996α). 
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Εικόνα 1.6 Συµπτώµατα έλλειψης φωσφόρου 

 

∆εδοµένου ότι ο καπνός είναι κατεξοχήν καλιόφιλος καλλιέργεια, το κάλιο αυξάνει τη 

ζωηρότητα των φυτών, την αντοχή τους στην ξηρασία και τις ασθένειες και την 

καυσιµότητα του ξηρού προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη καλίου προκαλεί 

χλώρωση και ξήρανση στην περιφέρεια τον καπνοφύλλων, ώστε το τελικό προϊόν να 

είναι κατώτερο ποιοτικά και µε µειωµένη καυσιµότητα. Οι απαιτήσεις των τριών 

τύπων καπνού και στην περίπτωση αυτή είναι διαφορετικές, µε µεγαλύτερες τις 

απαιτήσεις σε κάλιο των Burley µετά των Virginia και τέλος των Ανατολικών.  

 

Εικόνα 1.7 Συµπτώµατα έλλειψης καλίου  
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Η καλύτερη εποχή εφαρµογές βασική λίπανσης για όλους του τύπου καπνούς για είναι 

2-10 µέρες το πολύ πριν από τη µεταφύτευση. Οι λιγότερες µέρες αντιστοιχούν σε 

αρδευόµενα χωράφια και στα καπνάBurley, ενώ οι περισσότερες σε ξηρικά χωράφια 

όπου φυτεύονται Ανατολικά καπνά.  

Στα καπνά Burley, πέρα από τη βασική λίπανση δηλαδή πριν από τη µεταφύτευση, 

είναι απαραίτητη και η επιφανειακή λίπανση. Η τελευταία συνιστάται να εφαρµόζεται 

σε 2 δόσεις, κατά τη διάρκεια του σκαλίσµατος στη γραµµή της φυτείας. Στα 

Ανατολικά καπνά και ιδιαίτερα στα αρωµατικά και ουδέτερα, όπως και στα καπνά 

Virginiaκαλό είναι να αποφεύγεται τελείως η λίπανση µετά τη µεταφύτευση. Πιο 

αναλυτικά οι συµβουλευτικές λιπάνσεις για τον καθένα από τους τύπους καπνού 

αποτυπώνονται στους πίνακες 1.2, 1.3, 1.4, που ακολουθούν. 

 

Πίνακας 1.2 Συµβουλευτική λίπανση Ανατολικών καπνών 

Γονιµότητα 

χωραφιού 

Λιπαντικές µονάδες (kg/ στρέµµα) 

 

Άζωτο,

Ν 

Φώσφορος, 

P2O5 

Κάλιο, 

Κ2Ο 

Πολύ φτωχό  4  8  10-16 

Φτωχό  3  6  9-10 

Μέσης 

γονιµότητας  

2  6  6-9 

Γόνιµο  1  4-6  6-9 

Πολύ γόνιµο  0  4-6  6-9 

Πηγή: Τσοτσολής, 1994 
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Πίνακας 1.3 Συµβουλευτική λίπανση Virginia καπνών 

Γονιµότητα χωραφιού  Λιπαντικές µονάδες (kg/ στρέµµα)  

Άζωτο, 

Ν 

Φώσφορο, 

P2O5 

Κάλιο, 

Κ2Ο 

Φτωχό  5-7  10-14 21-24 

Μέτριο  3-5  6-10 15-20 

Γόνιµο  2-3  4-6 12-15 

Πηγή: Λόλας, 1994 

 

Πίνακας 1.4 Συµβουλευτική λίπανση Burley 

Γονιµότητα χωραφιού  Λιπαντικές µονάδες (kg/ στρέµµα)  

Άζωτο, 

Ν 

Φώσφορος, 

P2O5 

Κάλιο,  

Κ2Ο  

 

I. Βασική λίπανση  10-12  20-35  20-25 

II.Επιφανειακή 

λίπανση  

8-12  -  - 

Πηγή: Μυλωνάς, 1996 

 

1.4 Καλλιεργητικές φροντίδες 

1.4.1 Γενικά 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την καλλιέργεια και την παραγωγή του καπνού 

ολοκληρώνονται σε τέσσερα στάδια τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο. Το κάθε ένα 

από αυτά τα στάδια παίρνει το όνοµά του από το χώρο όπου γίνονται οι σχετικές 

εργασίες: α) το σπορείο, β) ο αγρός, γ) το ξηραντήριο και δ) η χωρική αποθήκη. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε µόνο στο β στάδιο (στον αγρό). H καλλιεργητική 

τεχνική που ακολουθείται στον καπνό διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο του καπνού και 

την χώρα καλλιέργειας.  

 

1.4.2 Αµειψισπορά 

O καπνός είναι φυτό ιδιαίτερα απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία. Η συνεχής 

καλλιέργειά του στο ίδιο χωράφι και η εντατική κατεργασία που ακολουθείται, οδηγεί 
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σε ταχεία και σοβαρή υποβάθµιση του εδάφους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 

εφαρµογή αµειψισποράς. H αµειψισπορά που ακολουθείται είναι ανάλογη µε τον τύπο 

του καπνού. Συνήθως δεν εφαρµόζεται αµειψισπορά λόγω του µικρού κλήρου. Σε 

περιοχές µε µεγαλύτερο γεωργικό κλήρο, συνιστάται και συνήθως εφαρµόζεται από 

τους παραγωγούς, η αµειψισπορά καπνός-σιτάρι. Όταν στην αµειψισπορά µπορεί να 

παρεµβάλλεται και ψυχανθές, το σωστό σχήµα αµειψισποράς είναι ψυχανθές-σιτάρι-

καπνός για να επωφελείται το σιτάρι από το άζωτο που συγκέντρωσε το ψυχανθές και 

να µην υποβαθµίζεται η ποιότητα του καπνού από την περίσσια αζώτου. Το σχήµατα 

αυτά συνιστάται για όλους τους τύπου. 

  

1.4.3 Σκαλίσµατα 

Τα σκαλίσµατα στον καπνό θεωρούνται απαραίτητα. Εκτός από την καταστροφή των 

ζιζανίων που ανταγωνίζονται έντονα τα καπνόφυτα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, µε 

τα σκαλίσµατα βελτιώνονται οι εδαφικές συνθήκες (αερισµός, θερµοκρασία, υγρασία) 

που ευνοούν την ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών. Επιπλέον µε το ελαφρό "παράχωµα" 

που γίνεται µε το δεύτερο σκάλισµα, ενισχύεται η στήριξη των φυτών και αυξάνεται η 

αντοχή τους στους ισχυρούς ανέµους.  

Από πειράµατα της Κ.Ι.Ε (Λόλας, 1996α), αλλά και στην πράξη, βρέθηκε ότι στα 

Ανατολικά καπνά που δε δέχονται πολλά ποτίσµατα, δυο σκαλίσµατα συνήθως είναι 

αρκετά για να ελέγξουν τα ζιζάνια (εκτός από την κύπερη) ικανοποιητικά. Έτσι, το 

πρώτο ελαφρύ σκάλισµα πρέπει να γίνεται 15-20 ηµέρες µετά την µεταφύτευση και 

στις 30 -35 ηµέρες να γίνεται ένα δεύτερο σκάλισµα - «γέµισµα» της βάσης των 

φυτών. Στα καπνά Virginia και Burley, που δέχονται πολλά ποτίσµατα, συνήθως 

χρειάζονται 3 - 4 σκαλίσµατα (Λόλας, 1996α). 

 

1.4.4 Έλεγχος των ζιζανίων 

Τα ζιζάνια αποτελούν ένα από τους σοβαρότερους εχθρούς του καπνού, και σε 

αντίθεση µε τα έντοµα και τις αρρώστιες, εµφανίζονται στα καπνοχώραφα κάθε χρόνο. 

Στην περίπτωση που δεν ελεγχθούν, δηµιουργούν αρνητικές συνέπειες τόσο στην 

απόδοση και την ποιότητα, όσο και στις επιθυµητές ιδιότητες του καπνό. Γενικά, 

καπνός που ανταγωνίζεται από ζιζάνια, έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη, 
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άζωτο και καυσιµότητα, αλλά υψηλή σε σάκχαρα, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω 

πίνακα 1.5. 

 

Πίνακας 1.5 Σηµασία χρόνου παρουσίας ζιζανίων στον καπνό. 

 Ανατολικά Burley 

Ζιζάνια Απόδοση Νικοτίνη Απόδοση Ύψος Νικοτίνη 

 Kg/στρ % Kg/στρ cm % 

Παρουσία-Απουσία      

0 14 221 1,81 310 156 2,25 

2 12 212 1,77 308 157 2,33 

3 11 207 1,77 275 148 2,26 

4 10 200 1,74 225 142 2,23 

6 8 150 1,70 125 94 1,93 

8 6 110 1,50 50 56 1,44 

Πηγή: Λόλας,1996α 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα πειραµάτων του Καπνολογικού Ινστιτούτου τα 

ζιζανιοκτόνα (Λόλας,1996α) µπορούν να αντικαταστήσουν συνήθως το πρώτο 

σκάλισµα σε ορισµένες Ανατολικές ποικιλίες, κυρίως ουδέτερων µεγαλόφυλλων 

καπνών. Ωστόσο η χρήση των ζιζανιοκτόνων απαιτεί µεγάλη προσοχή, ειδικότερα στα 

ευγενή Ανατολικά καπνά, τόσο ως προς την εκλογή του σκευάσµατος όσο και ως προς 

τη δόση και τον χρόνο εφαρµογής, ώστε να αποφευχθεί η φυτοτοξικότητα και η 

ύπαρξη επικίνδυνων υπολειµµάτων ζιζανιοκτόνων στα τσιγάρα (Σφήκας, 1988). Η 

ορθή χρήση των ζιζανιοκτόνων βασίζεται στο είδος των ζιζανίων, στον τύπο του 

εδάφους και στις ιδιότητες του ζιζανιοκτόνου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

αποτελεσµατικότητα του ζιζανιοκτόνου χωρίς να µειώνεται η ποιότητα του καπνού και 

να επιβαρύνεται η υγεία του καπνιστή από ανεπιθύµητα υπολείµµατα (Λόλας, 1991). 

Όπως άλλες καλλιέργειες, έτσι και σε αυτή τη περίπτωση η καλλιέργεια µπορεί να 

ζηµιώνεται από διάφορες χηµικές ουσίες που ορισµένα ζιζάνια ελευθερώνουν και 

αφήνουν στο έδαφος. Επιπλέον ανεπιθύµητες επιπτώσεις στον καπνό από τα ζιζάνια, 

είναι ότι αυτά αποτελούν ξενιστές για έντοµα και αρρώστιες επιζήµιες για την 

καλλιέργεια, παρενοχλούν τη συλλογή του µε το χέρι και αυξάνουν το κόστος 

παραγωγής ή επεξεργασίας. Τα κυριότερα ζιζάνια στα καπνοχώραφα είναι: 
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I. Πλατύφυλλα: Βλήτα (Amaranthus spp.), λουβουδιά (Chenopodium), γλυστρίδα 

(Portulaca), κύπερη(Cyperus), αγριοντοµάτα (Solanum), αγριοπιπεριά 

(Polygonum), τριβόλι (Tribolus), περικοκλάδα (Convolvulus), αγριοµελιντζάνα 

(Xanthium), τάτουλας (Datura), οροβάγχη (Orobanche).  

II. Αγροστώδη: Μουχρίτσα (Echinochloa), σετάρια (Setaria), αιµόχορτο 

(Digitaria), βέλιουρας (Sorghum), αγριάδα (Cynodon).  

 

Ο ορθολογικός έλεγχος των ζιζανίων στον καπνό στηρίζεται σε συνδυασµό µεθόδων, 

όπως η πρόληψη, η αµειψισπορά, σκαλίσµατα και ζιζανιοκτόνα. Πιο αναλυτικά, η 

αντιµετώπιση των ζιζανίων γίνεται µε: 

• Προληπτικά µέτρα, βοτάνισµα, µηχανικά µέσα.  

• Το όργωµα (πριν τη µεταφύτευση), τα βοτανίσµατα και τα σκαλίσµατα κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών αποτελούν την παλαιότερη και ίσως 

ασφαλέστερη µέθοδο αντιµετώπισης των ζιζανίων, αλλά όχι την 

οικονοµικότερη.  

• Με ζιζανιοκτόνα (πίνακας 1.6). Για την επιλογή του ορθού σκευάσµατος, 

συνιστάται να έχει προηγηθεί ανάλυση του τύπου του εδάφους., καθώς 

σχετίζονται και επηρεάζουν τη δόση και το είδος του ζιζανιοκτόνου που θα 

χρησιµοποιηθεί. Αναλυτικότερα, χωράφια πλούσια σε άργιλο ή σε οργανική 

ουσία χρειάζονται µεγαλύτερες δόσεις ζιζανιοκτόνου για ικανοποιητική 

καταπολέµηση των ζιζανίων. Αντιθέτως ελαφριά, αµµουδερά ή φτωχά σε 

οργανική ουσία χωράφια χρειάζονται µικρότερες δόσεις ζιζανιοκτόνου, για να 

αποφεύγονται προβλήµατα φυτοτοξικότητας. Τέλος, προκειµένου να 

αποφασίσουµε ποιο ζιζανιοκτόνο θα χρησιµοποιήσουµε πρέπει να ξέρουµε τα 

ζιζάνια που δηµιουργούν πρόβληµα στο χωράφι και τις ιδιότητες του 

εφαρµοζόµενου ζιζανιοκτόνου. 
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Πίνακας 1.6 Συνιστώµενες δόσεις ζιζανιοκτόνων για την καλλιέργεια του καπνού 

∆ραστική ουσία ∆όση (κεκ/στρ.) Τρόπος εφαρµογής 

Propaquizafop 10% 75-200. Μεταφυτρωτικό 

Napropamide 45% 250-500 Προφυτρωτικό 

Glyphosate 36% 40-60 Μεταφυτρωτικό  

S-metolachlor 96% 100-130 Πριν από την µεταφύτευση  

Quizalofop-p-ethyl 5% 

(πολυετή ζιζάνια) 

100-140 Μεταφυτρωτικό 

Quizalofop-p-ethyl 5% 

(ετήσια ζιζάνια) 

200-300 Μεταφυτρωτικό 

Pendimethalin 33% 400-600 Μεταφυτρωτικό  . 

Pendimethalin 40% 400-600 Μεταφυτρωτικό . 

Πηγή: Μπαλαγιάννης,1994 

 

1.4.5 Άρδευση 

Ο καπνός στην Ελλάδα καλλιεργείται ως αρδευόµενος. Επειδή το µεγαλύτερο µέρος 

του ριζικού συστήµατος του καπνού βρίσκεται µέχρι τα 30 εκατοστά, θα πρέπει στο 

στρώµα αυτό το απόθεµα νερού να διατηρείται στο επίπεδο του 70%. (Φαρδής, 1985). 

Η περιεκτικότητα του καπνόφυτου σε νερό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, µε 

ιδιαίτερη σηµασία να έχει η περιεκτικότητα των φύλλων κατά το στάδιο της συλλογής. 

Ο καπνός ανήκει στα µεσόφυτα, δηλαδή υποφέρει από έλλειψη υγρασίας. Ωστόσο, 

µπορεί να ανακτήσει την ικανότητα αύξησης µόλις δοθεί νερό στην καλλιέργεια. 

Συγκριτικά, από τους δύο εξεταζόµενους τύπους καπνού πιο ανθεκτικά στην ξηρασία 

είναι τα ανατολικά (και κυρίως τα αρωµατικά), ενώ τα Virginia είναι περισσότερο 

απαιτητικά σε υγρασία εδάφους. 
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Συνήθως στη χώρας µας οι βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της ανάπτυξης των 

καπνών ανατολικού τύπου δεν είναι αρκετές για να καλυφθούν σε ικανοποιητικό 

βαθµό οι ανάγκες τους, οπότε συνιστάται συµπληρωµατική άρδευση, σε περιοχές 

βέβαια όπου υπάρχει δυνατότητα. Ο αριθµός των ποτισµάτων και η ποσότητα του 

νερού που παρέχεται, εξαρτάται από παραµέτρους όπως:  

• Ο τύπος του καπνού  

• Τις συνθήκες καλλιέργειας (τοπογραφικές, εδαφολογικές) 

• Την επιµέλεια εκτέλεσης των καλλιεργητικών εργασιών  

• Την επιθυµητή ποιότητα καπνού. 

Στις περίπτωση των ουδέτερων ποικιλιών και γεύσεων συνίσταται να ποτίζονται 2-3 

φορές και οι αρωµατικές 0-2 φορές, σε ποσότητα 20-30 m
3
/ πότισµα/ στρέµµα. Από τα 

προτεινόµενα συστήµατα άρδευσης, το καλύτερο είναι η τεχνητή βροχή, όταν είναι 

εφικτή, διαφορετικά συνίσταται µε στάγδην άρδευση. Η τεχνική της κατάκλισης 

πρέπει να αποφεύγεται σε όλους τους τύπους καπνών, καθώς εκτός από την 

υποβάθµιση της ποιότητας λόγω υπεράρδευσης, δηµιουργούνται επιπλέον κίνδυνοι 

προσβολής από αρρώστιες.  

Σύµφωνα µε τις κλιµατικές συνθήκες της χώρας µας η άρδευση των καπνών τόσο των 

Virginiaόσο και των καπνών τύπου Burley, είναι εντελώς απαραίτητη. Σχετικά µε την 

άρδευση των καπνών τύπου Virginia, πρέπει να έχουµε υπόψη ως γενικό κανόνα τα 

παρακάτω (Πάγγος, 1996α): 

Α) Να µην παρέχεται µεγάλη ποσότητα νερού κατά την πρώτη φάση 

ανάπτυξης των φυτών 

Β) Να µην υποφέρουν τα φυτά από έλλειψη νερού κατά τη διάρκεια της 

ταχείας ανάπτυξης  

Γ) Να µειώνονται τα ποτίσµατα και η ποσότητα του νερού κατά τη διάρκεια 

της ωρίµανσης και της συλλογής. 
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1.4.6 Κορυφολόγηµα 

Κορυφολόγηµα είναι η αφαίρεση, δηλαδή το κόψιµο της κορυφής µαζί µε ένα αριθµό 

φύλλων. Σκοπός του είναι η παρεµπόδιση παραγωγής σπόρων και η «παρότρυνση» 

των φυτών προς την παραγωγή φιλικής επιφάνειας. Σαν αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερη 

φυλλική επιφάνεια, χονδρότερα και καλύτερου χρωµατισµού φύλλα καθώς επίσης και 

αύξηση της περιεκτικότητας νικοτίνης. Λόγω της επίδρασης της αύξησης της 

περιεκτικότητας της νικοτίνης κορυφολογούνται κυρίως τα καπνά Virginia (ενώ τα 

ανατολικά πιο σπάνια γιατί έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα) Το κορυφολόγηµα 

πραγµατοποιείται είτε χειρωνακτικά είτε µηχανικά (στη περίπτωση αυτή θυσιάζονται 

µερικά φύλλα). Απαιτεί δύο µε τρεις επεµβάσεις στον αγρό για να κορυφολογηθούν 

όλα τα φυτά (Kuepper, 2001).  

Με το κορυφολόγηµα αυξάνει ο όγκος και η ξηρά ουσία του ριζικού συστήµατος µε 

αποτέλεσµα την καλύτερη τροφοδότηση των φυτών µε νερό και θρεπτικά στοιχεία και 

την αύξηση της σύνθεσης νικοτίνης. Αυξάνει επίσης η ξηρά ουσία, το µέγεθος και το 

ειδικό βάρος των φύλλων, η διάρκεια της φυλλικής επιφάνειας και η αναλογία βάρους 

φύλλων προς το συνολικό βάρος του φυτού, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της 

απόδοσης. H αφαίρεση της ταξιανθίας καθυστερεί την πορεία του φυτού προς το 

γηρασµό. Τα κορυφολογηµένα φυτά αντέχουν καλύτερα στην έλλειψη υγρασίας, στο 

πλάγιασµα από ισχυρούς ανέµους και προσβάλλονται λιγότερο από έντοµα όπως 

αψίδες, πράσινο σκουλήκι κ.ά. και ασθένειες (η ταξιανθία είναι το πιο ευαίσθητο 

τµήµα του φυτού στις προσβολές).  

O χρόνος και το ύψος του κορυφολογήµατος είναι δύο βασικές παράµετροι που 

καθορίζουν την αποτελεσµατικότητα αυτής της καλλιεργητικής τεχνικής. Όσο πιο 

πρώιµα γίνεται το κορυφολόγηµα και όσο λιγότερα φύλλα µένουν στο φυτό, τόσο η 

ανταπόκριση του φυτού, στα χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από το 

κορυφολόγηµα, είναι µεγαλύτερη.  

Το πρώιµο κορυφολόγηµα όµως προκαλεί εντονότερη ανάπτυξη πλάγιων βλαστών, οι 

οποίοι, αν δεν αναχαιτισθούν ή αφαιρεθούν έγκαιρα, µειώνουν την επίδραση του 

κορυφολογήµατος στο φυτό. H ευκολία και το κόστος αντιµετώπισης των πλάγιων 

βλαστών λαµβάνεται υπόψη στη γεωργική πράξη, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση 

για το είδος του κορυφολογήµατος.  
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Τα Virginia πρέπει να κορυφολογούνται στο ύψος των 18-20 συγκοµιζόµενων φύλλων 

(αφήνονται στο φυτό 20-22 φύλλα). Το κορυφολόγηµα συνιστάται να γίνεται κατά την 

έναρξη της άνθησης, δηλαδή όταν εµφανιστούν 2-3 το πολύ ανοιγµένα άνθη σε κάθε 

φυτό. Επειδή όµως όλα τα φυτά δεν ανθίζουν συγχρόνως, το κορυφολόγηµα γίνεται σε 

δύο φάσεις. Αρχίζει όταν το 50% των φυτών βρίσκεται στην έναρξη της άνθησης για 

αυτά τα φυτά και συνεχίζεται 3-5 ηµέρες αργότερα στο υπόλοιπο 50% των φυτών, τα 

οποία στο χρονικό αυτό διάστηµα θα έχουν φθάσει στο κατάλληλο στάδιο(Λόλας, 

1996β). 

 

1.4.7 Συγκοµιδή 

Βασικά υπάρχουν δύο µέθοδοι συγκοµιδής. Η πρώτη αφορά την συλλογή 

µεµονωµένων φύλλων όταν αυτά έχουν ωριµάσει, και για να ολοκληρωθεί η 

συγκοµιδή συνήθως απαιτούνται πέντε µε έξι συλλογές, µε δεκαήµερο διάστηµα 

µεταξύ δύο συλλογών. Αυτή η µέθοδο συγκοµιδής έχει ως αποτέλεσµα την βέλτιστη 

ποιότητα και ποσότητα καπνού.  

Η δεύτερη µέθοδος γίνεται µε την µηχανική αποκοπή των φυτών σχεδόν από τη βάση 

τους. Η επιλογή της κατάλληλης εποχής και της µεθόδου συλλογής επηρεάζει την 

ποιότητα του καπνού και τη καταλληλότητά του για την παραγωγή συγκεκριµένων 

καπνιστικών προϊόντων. 

 

1.4.8 Ωρίµανση 

Ο όρος ‘ωρίµανση’ στην καλλιέργεια του καπνού αναφέρεται στο βαθµό ωρίµανσης 

των καπνοφύλλων προς συλλογή και εκφράζει τη φυσιολογική κατάσταση των 

φύλλων στην οποία πρέπει να συλλεχθούν ώστε να έχουν το επιθυµητό προϊόν. Στον 

καπνό διακρίνονται δυο στάδια ωρίµανσης, δηλαδή η βοτανική ωρίµανση και η 

ωρίµανση για συλλογή. Στην πρώτη περίπτωση το φύλλο έχει ολοκληρώσει το 

µέγεθός του και έχει εκτελέσει το µεγαλύτερο µέρος της λειτουργίας του ως φυτικού 

οργάνου. Η δεύτερη περίπτωση εκφράζει τη φυσιολογική τη φυσιολογική κατάσταση 

του φύλλου στην οποία πρέπει να συγκοµιστεί για να δώσει το επιθυµητό προϊόν 
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(Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002). Ο βαθµός ωρίµανσης προς συλλογή του καπνού 

εξαρτάται από τα παρακάτω: 

1) Τύπος καπνού. Τα καπνά Burleyσυλλέγονται σε βαθµό ωρίµανσης µικρότερο 

από εκείνο στον οποίο συλλέγονται τα Virginia, ενώ τα Ανατολικά 

συλλέγονται σε ενδιάµεσο βαθµό που πλησιάζει σε εκείνο των Virginia 

2) Κατηγορία καπνού. Από τα ανατολικά τύπου καπνά, τα ουδέτερα συλλέγονται 

σε βαθµό ωρίµανσης µικρότερο από εκείνο στον οποίο συλλέγονται τα 

αρωµατικά και τα γεύσεως.  

3) Ποικιλία καπνού. Οι λεπτόφυλλες ποικιλίες συλλέγονται σε βαθµό ωρίµανσης 

µικρότερο από εκείνο των παχύφυλλων.  

 

Υπάρχουν και άλλοι δευτερεύοντες, πέρα από τους παραπάνω, οι οποίοι επηρεάζουν 

την ωρίµανση των καπνοφύλλων, ανάµεσα στους οποίους είναι:  

• Η γονιµότητα του χωραφιού. Η παρουσία περίσσειας του αζώτου, η φυσική ή 

πρόσθετη, η οποία επιµηκύνει το χρόνο εµφάνισης του κατάλληλου βαθµού 

ωρίµανσης για συλλογή. Από τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία ο φώσφορος 

επιταχύνει την ωρίµανση, ενώ το κάλιο δε φαίνεται να έχει κάποια επίδραση.  

• Η άρδευση ή οι πολλές βροχοπτώσεις συντελούν στην γρήγορη ωρίµανση.  

• Το κορυφολόγηµα, όπου και σε οποιαδήποτε περίπτωση εφαρµόζεται, 

καθυστερεί την ωρίµανση.  

Στην πραγµατικότητα, η ωρίµανση των καπνοφύλλων διαπιστώνεται κυρίως µε την 

αλλαγή του πράσινου χρώµατος σε ανοιχτοπράσινο ή κιτρινοπράσινο, η οποία 

εµφανίζεται είτε σε όλη την επιφάνεια του φύλλου είτε κατά κηλίδες τόσο στην 

περίµετρο όσο και στην κορυφή. Επιπλέον µακροσκοπικά γνωρίσµατα ωρίµανσης του 

φύλλου είναι η λεπτή αδενώδης τρίχωση, που εµφανίζεται στην επιφάνεια του φύλλου, 

καθώς και η σχετικά εύκολη απόσπασή του από το στέλεχος µε ελαφρά από πάνω 

πίεση του µίσχου (Τσοτσόλης, 1996β).  
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1.4.9 Συλλογή 

Ως περίοδος συλλογής ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί από την ωρίµανση των κάτω 

φύλλων µέχρι την ωρίµανση και των τελευταίων φύλλων. Όλες οι ποικιλίες καπνών 

ανατολικού τύπου δεν έχουν την ίδια περίοδο συλλογής. Αναλυτικότερα, διακρίνονται 

σε πρώιµες και όψιµες, µε τις πρώτες να επιζητούνται σε περιοχές µε µικρή βλαστική 

περίοδο (βορεινές, ορεινές) και στις υπόλοιπες οι όψιµες.  

Η συλλογή αρχίζει συνήθως 45-55 ηµέρες µετά την µεταφύτευση και διαρκεί για 

άλλες 40-55. Στις νότιες περιοχές, η έναρξη χρονολογείται στα µέσα Ιουνίου και 

τελειώνει το 1
ο
 δεκαπενθήµερο του Αυγούστου, ενώ στις βόρειες περιοχές αρχίζει στα 

µέσα Ιουλίου και ολοκληρώνεται προς το τέλος Σεπτεµβρίου. Οι προτιµώµενες ώρες 

συλλογής είναι οι πρωινές, κατά την διάρκεια των οποίων τα καπνόφυλλα βρίσκονται 

σε σπαργή και είναι πιο εύκολη η απόσπαση τους. Συµπληρωµατική συλλογή µπορεί 

να εφαρµόζεται και τις απογευµατινές ώρες όταν το επιτρέπουν οι κατάλληλες 

καιρικές συνθήκες. Κατά την διάρκεια της συλλογής θα πρέπει οι καπνοπαραγωγοί να 

λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω συνθήκες: 

• Τα 2-3 φύλλα της βάσης του φυτού συνιστάται να απορρίπτονται 

• ∆εν συνίσταται η συλλογή των φυλλίζιων 

• Η συλλογή δεν πρέπει να γίνεται µετά από δυνατή βροχή, αλλά µόνον όταν 

περάσουν 2-30 µέρες  

• Η συλλογή µαραµένων φύλλων πρέπει να αποφεύγεται.  

Τα φύλλα, τα οποία συλλέγονται πρέπει να είναι ακέραια χωρίς τραυµατισµούς, αλλά 

και καθαρά, δηλαδή χωρίς ξένες ύλες και χώµα (Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος, 

1996). 

 

1.4.10 Αρµάθιασµα 

Το αρµάθιασµα είναι η εργασία που µεσολαβεί ανάµεσα στην συλλογή και την 

αποξήρανση, η οποία επηρεάζει την ποιότητα, και είναι απαραίτητη καθώς στη 

διάρκεια της γίνεται τόσο η διαλογή των φύλλων µε ταυτόχρονη απόρριψη των 
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αχρήστων, όσο και η συγκέντρωση και η κατάλληλη ταξινόµηση των χλωρών 

καπνόφυλλων.  

Το αρµάθιασµα µε το χέρι γίνεται µε τη βοήθεια ειδικής µεταλλικής βελόνας, µήκους 

30 - 40 cm περίπου. Το τρύπηµα των φύλλων και το αρµάθιασµα πρέπει να γίνεται στο 

κεντρικό νεύρο και σε σταθερή απόσταση από τη βάση του µίσχου. Με τον τρόπο 

αυτό δεν τραυµατίζονται τα φύλλα. Το µήκος κάθε αρµάθας ανέρχεται συνήθως στα 2-

3 µέτρα, όπου περιλαµβάνονται 800 - 1500 φύλλα (300 - 500 φύλλα κατά µέτρο). Η 

πυκνότητα αυτή του αρµαθιάσµατος των φύλλων είναι µεγάλης σπουδαιότητας για την 

επιτυχία της αποξήρανσης γιατί ρυθµίζει την υγρασία του περιβάλλοντος των φύλλων 

κατά τα πρώτα στάδια αυτής. Κατά το αρµάθιασµα γίνεται διαλογή των φύλλων κατά 

µεγέθη, ωριµότητα και υγιεινή κατάσταση (άγουρα, προσβεβληµένα από έντοµα ή 

ασθένειες, τραυµατισµένα από χαλάζι κ.λπ.) µε σκοπό την επιτυχή, οµοιόµορφη 

αποξήρανση και τη διευκόλυνση στην ποιοτική διαλογή και χωρική επεξεργασία. 

Ο τόπος του αρµαθιάσµατος µπορεί να είναι το χωράφι, σε σκιερό φυσικό µέρος, που 

εφαρµόζεται τόσο µε διατρητικές µηχανές, όσο και µε συρραπτικές. Αναλυτικότερα, η 

διαφοροποίηση αυτών των µηχανών είναι ότι στην περίπτωση των διατρητικών 

µηχανών, οι αρµάθες που σχηµατίζονται µε τη διατρητική µηχανή µοιάζουν µε τις 

καθιερωµένες, αλλά η απόδοσή τους είναι µικρότερη από τις συρραπτικές. Στις 

τελευταίες, τα καπνόφυλλα συρράπτονται σε πλάγια θέση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 

 

 

2.1 Γενικά 

Στη χώρα µας καλλιεργούνται οι τύποι Ανατολικά, Virginia και Burley. Σε κάθε τύπο 

και ιδίως στα Ανατολικά, έχουν δηµιουργηθεί πολλές ποικιλίες οι οποίες διαφέρουν 

µεταξύ τους τόσο στα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά, όσο και στις 

εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, στις καλλιεργητικές φροντίδες και στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες καπνού είναι κυρίως καθαρές σειρές ενώ η βελτίωση 

τους για τη δηµιουργία υβριδίων (κυρίως διειδικών) είναι σχετικά περιορισµένη. Τα 

υβρίδια παρουσιάζουν µικρό ποσοστό ετέρωσης και η προσφορά τους συνίσταται 

κυρίως στην απόκτηση αντοχής σε ασθένειες που µεταφέρθηκαν στη N. tabacum από 

µη καλλιεργούµενα συγγενή είδη του γένους Nicotiana.  

 

Σχεδόν όλες οι ποικιλίες Ανατολικού τύπου είναι δηµιουργία του ΚΙΕ, σε αντίθεση µε 

όλες τις ποικιλίες Virginia που είναι ξενικής προέλευσης, και συγκεκριµένα 

προέρχονται από κυρίως από την Αµερική. Ωστόσο, κάθε ποικιλία ξενικής 

προέλευσης, πριν δοθεί για καλλιέργεια στους παραγωγούς, αξιολογείται επί σειρά 

ετών σε πειράµατα που γίνονται από το ΚΙΕ και τους Καπνικούς Σταθµούς Έρευνας 

(Γαλόπουλος, 1996).  

 

Το ξηραντήριο αποτελεί το τρίτο στάδιο της παραγωγής του καπνού στο οποίο 

διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό η ποιότητα του προϊόντος. Οι εργασίες που 

περιλαµβάνονται στο στάδιο αυτό είναι η συλλογή, το αρµάθιασµα και η αποξήρανση 

των καπνόφυλλων. Η συλλογή είναι συνδεδεµένη µε την ξήρανση, καθώς επηρεάζει 

την παραγωγή του επιθυµητού ξηρού προϊόντος (Τσοτσόλης, 1996β).  
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Τα φύλλα του καπνού µετά την αποξήρανσή τους και πριν διατεθούν στην 

καπνοβιοµηχανία δέχονταν µία σειρά εργασιών, δηλαδή τη χωρική επεξεργασία. Οι 

εργασίες αυτές, ενώ επηρεάζουν σηµαντικά την ποιότητα τον τελικού προϊόντος, 

µπορούν ελάχιστα ή καθόλου να διορθώσουν συνέπειες από πιθανά σφάλµατα ή 

αντιξοότητες κατά τις διάφορες φάσεις της παραγωγής στον αγρό. 

 

Πιο αναλυτικά, η παραδοσιακή χωρική επεξεργασία περιλαµβάνει εργασίες όπως είναι η 

φύλαξη των καπνών, η ποιοτική διαλογή, η συσκευασία και στη συνέχεια η συντήρηση. 

Οι τρεις πρώτες εργασίες αποβλέπουν στη διαµόρφωση των λεγόµενων "καπτικών 

ενοτήτων" (ορισµένη ποσότητα καπνού που έχει ορισµένη ποιότητα) και η τελευταία 

αποβλέπει στη συντήρηση αυτών των ποιοτήτων χωρίς υποβάθµισή τους, µέχρι το χρόνο 

της εµπορίας. Η διαδικασία διαφέρει στους διάφορους τύπους καπνού. 

 

 

2.2 Αποθήκευση φύλλων καπνού από παραγωγούς 

2.2.1 Ανατολικά 

Η αποξήρανση όλων των τύπων των καπνών δεν είναι απλώς η αφυδάτωση του 

προϊόντος. Η διεργασία της απώλειας υγρασίας πρέπει να πραγµατοποιείται προοδευτικά 

και κάτω από ορισµένες συνθήκες υγρασίας, θερµοκρασίας και αερισµού, ώστε να 

συντελούν οι επιθυµητές χηµικές και φυσικές µεταβολές για µια καλή ποιότητα καπνού. 

Στα καπνά ανατολικού τύπου, που είναι όλα ηλιο-ξηραινόµενα, είναι περιορισµένη η 

δυνατότητα ελέγχου και ρύθµισης αυτών των συνθηκών, ενώ και η διάρκεια της 

αποξήρανσης δεν είναι απόλυτη. Η αποξήρανση των φύλλων γίνεται στα παρακάτω 

στάδια (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002):  

 

1. Κιτρίνισµα των φύλλων. Κατά το στάδιο του κιτρινίσµατος των φύλλων τα 

κύτταρα παραµένουν ζωντανά και υφίστανται µια σειρά από οξειδωτικές 

µεταβολές χάνοντας προοδευτικά την υγρασία και το πράσινο χρώµα τους. 

 

2. Σταθεροποίηση χρώµατος. Κατά το στάδιο της σταθεροποίησης του χρώµατος 

επιδιώκεται η πλήρης αφυδάτωση του ελάσµατος των φύλλων, η οποία 

συνοδεύεται και από τη νέκρωση των κυττάρων, µε συνεχώς αυξανόµενο ρυθµό. 
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Για το λόγο αυτό πρέπει να επικρατούν συνθήκες υψηλότερη θερµοκρασίας και 

χαµηλής σχετικής υγρασίας.  

3. Αποξήρανση νεύρων. Στη φάση αυτή επιδιώκεται η τελική αφυδάτωση όλου του 

φύλλου. Η αποξήρανση των νεύρων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε γρήγορο 

ρυθµό, σε υψηλότερες θερµοκρασίες και χαµηλή σχετική υγρασία αέρος.  

 

Κατά την φύλαξη, ακολουθούνται δύο συστήµατα, δηλαδή σε ορµαθούς και σε 

σωρούς, µε το πρώτο να χρησιµοποιείται ευρέως. Ακολουθεί η ποιοτική διαλογή στο 

τέλος του φθινοπώρου ή στην αρχή του χειµώνα, όταν τα καπνόφυλλα έχουν 

ικανοποιητική υγρασία (πάνω από 16%) και µπορεί να γίνει ο χειρισµός του χωρίς να 

καταστρέφονται. Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η πρώτη διαλογή των 

φύλλων και η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών συντήρησης, ζύµωσης και µεταφοράς 

του προϊόντος στις αποθήκες των καπνεµπόρων. Παράλληλα, η διαλογή συντελεί στην 

καλή εµφάνιση του προϊόντος και διευκολύνει την εκτίµηση της ποιότητας του. Κατά 

το στάδιο αυτό, η οποία γίνεται συνιστάται να εφαρµόζεται σε επαρκώς φωτιζόµενο 

χώρο, απορρίπτονται τα άχρηστα φύλλα δηλαδή, τα πολύ πράσινα, µαύρα, υπερώριµα, 

κοµµένα, ωµά, προσβεβληµένα από µυκητολογικές ασθένειες ή έντοµα, 

τραυµατισµένα από χαλάζι. Συγχρόνως αποµακρύνονται οι ξένες ύλες που 

δυσκολεύουν την καλή συντήρηση του προϊόντος και τα καπνόφυλλα που µένουν είναι 

τα εµπορεύσιµα. Η διαλογή για κάθε χέρι συλλογής πραγµατοποιείται χωριστά και 

διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:  

• Φύλλο προς φύλλο. Εφαρµόζεται στις ποικιλίες και στις περιοχές που η χωρική 

επεξεργασία ακολουθεί το σύστηµα των δεσµίδων «παστάλια». Τα φύλλα 

τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο και σχηµατίζουν δεσµίδες των 30-40 

φύλλων τα λεγόµενα «παστάλια».Αυτά στη συνέχεια τοποθετούνται σε µικρούς 

σωρούς, όπου παραµένουν µέχρι την χωρική συσκευασία.  

• Αφαίρεση από τις αρµάθες µόνο τα άχρηστα φύλλα, χωρίς να αφαιρεθεί ο 

σπάγγος. Πραγµατοποιείται στα καπνά που εφαρµόζεται το σύστηµα της χωρικής 

συσκευασίας «αρµαθόδεσµα». Οι αρµάθες στις οποίες προηγήθηκε η ποιοτική 

διαλογή, τοποθετούνται σε προσωρινό σωρό ώστε να στρώσουν και να 

αποκτήσουν οµοιόµορφη υγρασία και να παραµείνουν εκεί µέχρι τη 

δεµατοποιήση.  
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Εικόνα 2.1 Ξηραντήριο-λιάστρα αποξήρανσης καπνών ανατολικού τύπου µε 

πλαστικό κάλυµµαπροστασίας (τοµή) 

 

Σήµερα γενικεύτηκε η κάλυψη των καπνών µε φύλλα πολυαιθυλενίου που καλύπτουν 

τις λιάστρες µόνιµα (εικόνα 2.1.), µε µορφή δίπλευρης στέγης, επάνω σε ξύλινο ή 

µεταλλικό σκελετό. Για να µην µεταβληθούν οι συνθήκες αποξήρανσης κάτω από το 

πλαστικό και υποβαθµιστεί η ποιότητα του προϊόντος, πρέπει, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις του Καπνολογικού Ινστιτούτου, να τοποθετείται το πλαστικό υψηλά, 

περίπου 175cm στο κέντρο και 90 cm στα πλάγια, ενώ το ύψος ανάρτησης των 

αρµαθών πρέπει να είναι 60cm περίπου.  

Η συσκευασία (δεµατοποιήση) πραγµατοποιείται µε κύριο σκοπό τη δηµιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών για την οµαλή συντήρηση και ζύµωση του καπνού, ενώ 

παράλληλα εξοικονοµείται αποθηκευτικός χώρος και διευκολύνεται η µεταφορά του 

προϊόντος χωρίς φθορές. Κατά την διαδικασία αυτή ακολουθούνται κυρίως δύο τρόποι 

(Πάγγος1996β): 

1. Σε δεσµίδες «παστάλια» µε τον οποίο συσκευάζονται οι αρωµατικές ποικιλίες. 

Αναλυτικότερα, οι δεσµίδες τοποθετούνται στο δέµα σε στρώσεις µε δύο 

σειρές αντικριστά, ώστε οι µίσχοι να βρίσκονται προς τα έξω. Οι δύο σειρές 

κάθε οριζόντιας στρώσης επικαλύπτουν η µία την άλλη κατά το µεγαλύτερο 

µέρος τούς (εικόνα 2.2). Στη συνέχεια, µετά την τοποθέτηση και της 

τελευταίας στρώσης το δέµα δένεται και τακτοποιείται το περιτύλιγµα ώστε να 

περιβάλλει το µεγαλύτερο µέρος τον πάχους του δέµατος. Συνεπώς, 
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σχηµατίζονται δεσµίδες των 30-40 φύλλων (παστάλια) και η δεµατοποίηση 

γίνεται κατά ποιότητα σε δέµατα των 15-30kg αναλόγως του- µεγέθους των 

φύλλων και µε αντικρυστές δέσµες, ώστε οι µίσχοι να βρίσκονται προς τα έξω. 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι δεν χρησιµοποιείται µηχανική πίεση 

(πρέσσα) κατά την κατασκευή του δέµατος.  

 

 

Εικόνα 2.2 ∆έµα παστάλι 

 

2. Σε αρµάθες (αρµαθόδεµα) µε τον οποίο συσκευάζονται τόσο οι ουδέτερες 

ποικιλίες όσο και εκείνες της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, αλλά και οι 

αρωµατικές ποικιλίες. Κύριο γνώρισµα του συστήµατος που εφαρµόζεται στα 

υπόλοιπα ανατολικά καπνά είναι ότι δεν αφαιρείται ο σπάγγος αρµαθιάσµατος, 

αλλά η διαλογή γίνεται στις αρµάθες και εποµένως η ποιότητα του 

εµπορεύσιµου καπνού είναι ενιαία. Η διαµόρφωση και συσκευασία των 

δεµάτων γίνεται όπως και στην προηγούµενη περίπτωση (εικόνα 2.3). 

Επιπλέον, και σε αυτή τη περίπτωση δεν χρησιµοποιείται µηχανική πίεση κατά 

την κατασκευή του δέµατος. 
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Εικόνα 2.3 Αρµαθόδεµα 

 

Στους παραπάνω τρόπους δεµατοποιήσης, οι διαστάσεις των δεµάτων έχουν πλάτος 

περίπου 40-50 cm και ύψος 80-100 cm, ανάλογα µε το µέγεθος των φύλλων και τον 

βαθµό επικάλυψής τους. Αντίστοιχα, το βάρος κάθε δέµατος κυµαίνεται από 15-25 kg 

µέχρι 30¬50 kg, ανάλογα µε την ποικιλία και του τρόπου συσκευασίας. Τα φύλλα 

δεµατοποιούνται κατά "χέρι" συλλογής και ποιοτική διαλογή. ∆εδοµένου ότι ο καπνός 

κάθε "χεριού" διακρίνεται για την ξεχωριστή ποιότητά του, συµπεραίνεται ότι ο κάθε 

παραγωγός έχει πολλές ποιότητες, και αυτές πολλαπλασιάζονται όταν ο καπνός 

προέρχεται από διαφορετικά χωράφια ή διαφορετικές συνθήκες αποξήρανσης.  

 

2.2.2 Virginia 

Στα καπνά τύπου Virginia, µε το τέλος της αποξήρανσης και την αποµάκρυνση από το 

ξηραντήριο αρχίζει αµέσως η ποιοτική διαλογή των φύλλων, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της Ε.Ε. 

Η ποιοτική διαλογή εφαρµόζεται για κάθε "χέρι" συλλογής χωριστά και τα φύλλα 

χωρίζονται σε ποιοτικές κατηγορίες. Αναλυτικότερα, για κάθε ποιοτική κατηγορία 

έχουν καθοριστεί συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (χρώµα, ωριµότητα, 

µέγεθος, ακεραιότητα, πάχος φύλλων κλπ.) τα οποία αποτελούν την ποιότητα 

αναφοράς. Ωστόσο, µία κατηγορία αποτελούν τα άχρηστα φύλλα (χρωµατισµός εκτός 
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τον τυπικού, φύλλα από φυλλίζια, µη ακέραια κλπ), όπως αναφέρθηκε και στα 

ανατολικά καπνά, και τα οποία απορρίπτονται ως µη εµπορεύσιµα. 

Τα καπνά τύπου Virginia ξηραίνονται σε ειδικά ξηραντήρια ή κλιβάνους (φούρνοι) µε 

τεχνητές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας και σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, συνθήκες στις οποίες οφείλεται το χαρακτηριστικό κιτρινοπορτοκαλί χρώµα 

και η µεγάλη περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα. 

Ένα τυπικό ξηραντήριο αποτελείται από τον θάλαµο αποξήρανσης και το 

µηχανοστάσιο, µε το τελευταίο να αποτελείται από τον αερολέβητα, τον ανεµιστήρα, 

τον καυστήρα και τον πίνακα ελέγχου υγρασίας και θερµοκρασίας (Ντζάνης, 1996). 

Η αποξήρανση πραγµατοποιείται σε τρία στάδια, όπως και στα Ανατολικά καπνά. 

Αναλυτικότερα κατά την πρώτη φάση κιτρινίσµατος, τις πρώτες 10-15 ώρες η 

θερµοκρασία διατηρείται σε επίπεδο 32-34°C, ενώ οι εξαεριστήρες παραµένουν 

κλειστοί, ώστε η υγρασία από 70% ανέρχεται στο 90%. Αν η υγρασία υπερβεί το 

επίπεδο αυτό, ανοίγουν λίγο οι εξαεριστήρες, ώστε να αποφευχθεί ο σχηµατισµός 

υδρατµών στα φύλλα, ενώ, όταν η υγρασία είναι χαµηλή, διαβρέχεται το δάπεδα, ώστε 

να µην γίνει πρόωρα η αποξήρανση. Στη συνέχεια η θερµοκρασία ανεβαίνει 

σταδιακώς στους 36-38°C (1-2°C την ώρα) και παραµένει σταθερή για 30-40 ώρες 

µέχρις ότου συµπληρωθεί το κιτρίνισµα των φύλλων, οπότε αρχίζουν και ανοίγουν οι 

εξαεριστήρες και η θερµοκρασία ανεβαίνει στους 40°C όπου και διατηρείται για 10-12 

ώρες περίπου. Συνολικά; η φάση αυτή διαρκεί 40-60 ώρες και τα φύλλα πρέπει να 

χάσουν το 25-30% της υγρασίας τους και να έχουν µαραθεί. Για τη διατήρηση της 

υγρασίας στο σωστό επίπεδο πρέπει το υγρό Θερµόµετρο να διαφέρει από το ξηρό 1-

3°C. Κατά το στάδιο αυτό ταυτόχρονα µε την απώλεια της χλωροφύλλης συντελείται 

και η πλήρης µετατροπή του αµύλου σε σάκχαρα.  
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Πηγή: Λολάς, 2000 

∆ιάγραµµα 2.1 Τυπική αποξήρανση καπνών τύπου Virginia 

 

Στο επόµενο στάδιο της σταθεροποίησης του χρώµατος που είναι το κρισιµότερο 

στάδιο της αποξήρανσης των καπνών Virginia, σταθεροποιείται το κιτρίνισµα και 

νεκρώνονται τα φύλλα. Η θερµοκρασία πρέπει να ανυψωθεί και να ελαττωθεί η 

σχετική υγρασία, ώστε να παρεµποδιστεί η έντονη οξείδωση των χρωστικών του 

φύλλου και να διατηρηθεί το κίτρινο χρώµα. Κατά τη φάση αυτή ανοίγονται οι 

εξαεριστήρες και η θερµοκρασία ανυψώνεται σταδιακά µέχρι την θερµοκρασία των 

57-58°C, όπου παραµένει σταθερή επί 15-20 ώρες µέχρις ότου ξεραθεί το φύλλο. Η 

ανύψωση της θερµοκρασίας γίνεται τις πρώτες 5-6 ώρες ανά 1 °C την ώρα και στη 

συνέχεια ανά 2°C την ώρα, ενώ, όταν φθάσει στους 51-53°C, παραµένει σταθερή για 

µεγαλύτερο διάστηµα, ώστε να ξεραθεί περίπου το µισό φύλλο στα κάτω στρώµατα 

του κλιβάνου. Κατά τη φάση αυτή η θερµοκρασία του υγρού θερµοµέτρου αντιστοιχεί 

περίπου στη θερµοκρασία του φύλλου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 42-43°C 

(θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου όχι µεγαλύτερη των 40°C), καθώς νεκρώνονται τα 

κύτταρα και µπορεί να συµβεί "ζεµάπισµα" των φύλλων, εξαιτίας απότοµης απώλειας 
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υγρασίας ή "καφέτιασµα" του φύλλου, λόγω οξείδωσης πολυφαινολών. Η σχετική 

υγρασία στον κλίβανο πέφτει βαθµιαία και στα τέλος αυτής της φάσης πρέπει να είναι 

35-40%, συνθήκη που για να επιτευχθεί πρέπει το υγρό θερµόµετρο να δείχνει κάτω 

από 38-40°C. Η φάση αυτή διαρκεί 30-36 ώρες περίπου. 

Στο τελευταίο στάδιο πραγµατοποιείται η αποξήρανση της κεντρικής νευρώσεως των 

φύλλων. Η θερµοκρασία ανυψώνεται ανά 2-3°C την ώρα από τους 58° στους 70-72°C, 

όπου παραµένει σταθερή µέχρι να ξεραθεί τελείως η κεντρική νεύρωση των φύλλων. 

Η θερµοκρασία δεν πρέπει να υπερβεί τους 75°C, γιατί υπάρχει κίνδυνος να 

"καραµελοποιηθούν" τα σάκχαρα µε συνέπεια να κοκκινίσουν τα φύλλα. Κατά τη 

φάση αυτή η σχετική υγρασία κατέρχεται στο 10% και οι εξαεριστήρες, ελαφρώς 

ανοιγµένοι στην αρχή, κλείνουν στη συνέχεια για εξοικονόµηση καυσίµων (εικόνα 

2.4). Η φάση αυτή διαρκεί 20-30 ώρες. 

 

Εικόνα 2.4 Καλά φύλλα Virginia 

 

Γενικά, κατά την αποξήρανση των καπνών Virginia πρέπει να αποφεύγεται η απότοµη 

ανύψωση της θερµοκρασίας και η απότοµη πτώση της υγρασίας (διάγραµµα 2.1). 

Επιπλέον δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόγραµµα σταθερών θερµοκρασιών και 

υγρασιών, καθώς τα φύλλα διαφέρουν ανάλογα την ποικιλία, την υγρασία, το πάχος, 

το "χέρι", τις συνθήκες συγκοµιδής (συλλογή µετά από βροχή κ.λπ.). Η αποξήρανση 

επηρεάζεται επίσης από το είδος του κλιβάνου, γι’ αυτό πρέπει να εφαρµόζονται 

προσεκτικά οι οδηγίες του κατασκευαστή (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 2002). 
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Η συσκευασία (δεµατοποιήση) πραγµατοποιείται για κάθε "χέρι' συλλογής και ποιοτική 

κατηγορία χωριστά, όπου τα δέµατα διαµορφώνονται σε διαστάσεις 60x60x80 cm, µε 

βάρους 30-40 kg συσκευασµένα σε αρµαθόδεµα δύο σειρών. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι στο αρµαθόδεµα δεν υπάρχει σπάγκος, γιατί τα καπνά τύπου 

Virginia στην Ελλάδα δεν αρµαθιάζονται, αλλά τοποθετούνται κατευθείαν στις 

κασέτες του φούρνου. Η σωστή συσκευασία είναι προς όφελος του παραγωγού καθώς 

επηρεάζει την τελική τιµή που δίνεται από του αγοραστή. 

 

2.2.3 Burley 

Τα καπνά τύπου Burley παραµένουν κρεµασµένα στο ξηραντήριο στις θέσεις 

αποξήρανσης και εκεί γίνεται η φύλαξή τους, µετά την αποξήρανση τους. Ωστόσο 

κατά τη διάρκεια της φύλαξης τους πρέπει να πληρούνται ορισµένες συνθήκες, όπως 

είναι κλειστές πόρτες και τα παράθυρα του ξηραντηρίου ώστε να µην επηρεάζονται τα 

καπνά από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο απαιτούµενος όγκος ξηραντήριου για ξήρανση 

φύλλων σε αρµάθες και µε απόδοση 300-400 kg/ στρ. υπολογίζεται σε 100 m
3
/ στρ 

περίπου ενώ σε περίπτωση που υπάρχει βοηθητική θέρµανση στο τελευταίο στάδιο 

απαιτείται περίπου ο µισός χρόνος. Η αποξήρανση διαρκεί από 4 έως 8 εβδοµάδες 

(Λόλας κ.α., 1996). 

Το ξηραντήριο παραµένει ανοικτό όλη τη νύχτα, ώστε τα φύλλα να απορροφούν την 

υγρασία από το εξωτερικό περιβάλλον και οι αρµάθες να είναι κατάλληλες να 

ξεκρεµαστούν το φθινόπωρο χωρίς να τρίβονται. Στην περίπτωση που η υγρασία του 

εξωτερικού περιβάλλοντος δεν είναι αρκετή, συνιστάται το βρέξιµο του δαπέδου.  

Αναλυτικότερα, αρχικά το πρωί πραγµατοποιείται το κατέβασµα των καπνόβεργων, 

αφαιρούνται οι αρµάθες και τοποθετούνται σε σωρούς (µπασκί) συνήθως στο δάπεδο 

του ξηραντηρίου. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται και για ολόκληρα τα φυτά στα 

οποία θα γίνει η αποφύλλωση αργότερα. Στη συνέχεια, οι σωροί ύψους το πολύ 1 m 

σκεπάζονται µε πλαστικό για να διατηρούνται µαλακά τα καπνά και για να βοηθηθεί η 

ζύµωση που βελτιώνει το χρωµατισµό των φύλλων. Παράλληλα, γίνεται 

παρακολούθηση των σωρών ώστε να µην ανέβει η θερµοκρασία πάνω από 30
ο
C και 

εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο οι σωροί ανακατασκευάζονται σε διπλανή θέση.Η 

αποξήρανση των φύλλων γίνεται στα παρακάτω στάδια (Γαλανοπούλου-Σενδούκα, 

2002):  
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1. Φάση κιτρινίσµατος. Η φάση αυτή διαρκεί 5-10 ηµέρες και θεωρούνται 

κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασία 20-28°C και σχετική υγρασία περίπου 

80%. Με τον τρόπο αυτό οι πόρτες και τα παράθυρα ανοίγουν µόνον όταν η 

υγρασία υπερβεί το 90%. Παρόλο που στο στάδιο αυτό καταστρέφεται η 

χλωροφύλλη, το φύλλο πρέπει να παραµένει ζωντανό και µπορεί να 

καταναλώσει και ένα σηµαντικό ποσοστό υδατανθράκων (στάδιο πείνας). Στο 

τέλος αυτής της φάσης το έλασµα των φύλλων πρέπει να είναι κίτρινο και τα 

φύλλα να έχουν µαραθεί. 

2. Φάση καστανού χρωµατισµού-Αποξήρανση ελάσµατος των φύλλων. Η 

φάση αυτή διαρκεί 5-10 ηµέρες αναλόγως του "χεριού" και των καιρικών 

συνθηκών. Η υγρασία µε κατάλληλο αερισµό κατέρχεται σταδιακώς σε 65-

70% στο µέσο του σταδίου και σε 60-65% στο τέλος (διάγραµµα 2.2), ενώ 

επιδιώκεται η ανύψωση της θερµοκρασίας κατά 3-4°C. Σε ψυχρά 

περιβάλλοντα απαιτείται συµπληρωµατική θέρµανση, ενώ η ρύθµιση της 

υγρασίας επιτυγχάνεται µε άνοιγµα ή κλείσιµο των παραθύρων και θυρών. 

 

Η φάση αυτή είναι η πιο κρίσιµη, γιατί πρέπει να οξειδωθούν οι κίτρινες 

χρωστικές του φύλλου, ώστε να αποκτήσει καστανό χρώµα, ενώ παράλληλα 

πρέπει να νεκρωθούν τα κύτταρα. Η αποξήρανση του ελάσµατος των φύλλων 

(νέκρωση των κυττάρων) επιταχύνεται κατά το δεύτερο στάδιο αυτής της 

φάσης µε επιθυµητή θερµοκρασία 25-34° C. 
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Πηγή: Λολάς κ.α, 1996 

∆ιάγραµµα 2.2 ∆ιάγραµµα αποξήρανσης καπνών τύπου Burley 

 

Με τις ξηροθερµικές συνθήκες, που επικρατούν συνήθως στη χώρα µας, 

υπάρχει κίνδυνος να γίνει πρόωρη ξήρανση µε συνέπεια να µη γίνει σε 

ικανοποιητικό βαθµό η οξείδωση των κίτρινων χρωστικών και το φύλλο, αντί 

του επιθυµητού καστανού χρώµατος, να έχει κίτρινο ή ανάµικτο χρωµατισµό. 

Στην περίπτωση αυτή επιβραδύνεται η αποξήρανση µε ελάττωση της 

κυκλοφορίας του αέρα. 

3. Αποξήρανση κεντρικής νευρώσεως. Η σχετική υγρασία πρέπει να κατεβεί 

κάτω από 50% και η θερµοκρασία να είναι 30-35°C, ώστε να ολοκληρωθεί 

κατά το δυνατόν ταχύτερα η αποξήρανση και να χρησιµοποιηθεί το ξηραντήριο 

για τυχόν νέα "χέρια". Εάν τα νεύρα των φύλλων δεν χάσουν όλη την υγρασία, 

υπάρχει κίνδυνος να εµφανιστεί ευρωτίαση και στη φάση αυτή. 

 

Η ποιοτική διαλογή διαρκεί από το φθινόπωρο ως τις αρχές τού χειµώνα, όπου τα 

καπνόφυλλα θα πρέπει να έχουν απορροφήσει υγρασία και να είναι ελαστικά. Όπως 

και στον παραπάνω τύπου καπνό κάθε ποιότητα έχει συγκεκριµένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. µέγεθος, ωριµότητα, ακεραιότητα, επιτυχία αποξήρανσης, 

χρώµα, υφή κλπ.), τα οποία αποτελούν την ποιότητα αναφοράς και τα οποία 

χρησιµοποιούν οι παραγωγοί για τη διαλογή τους. Ωστόσο, ειδικά για τα καπνά τύπου 
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Burley ο σωστός φωτισµός του χώρου διαλογής είναι απαραίτητος, καθώς το χρώµα 

των φύλλων αποτελεί βασικό στοιχείο της ταξινόµησης. Τέλος πρέπει να λαµβάνουµε 

υπόψη ότι τα καπνά αυτού του τύπου απορροφούν εύκολα υγρασία, ώστε όταν το 

περιβάλλον είναι υγρό, επιβάλλεται η κάλυψη των δεµάτων µε πολυαιθυλένιο και ο 

εξαερισµός του χώρου (Σφήκας, 1988).  

 

 

2.3 Μέθοδοι συντήρησης αποθηκευµένων φύλλων καπνού 

2.3.1 Συστήµατα ξήρανσης καπνού 

Οι µέθοδοι ξήρανσης των καπνών ποικίλλουν, καθώς υπάρχουν φυσικές και τεχνητές 

µεθόδους ξήρανσης. Στις φυσικές µεθόδους τα φύλλα του καπνού παραµένουν σε 

σκιερό µέρος για 4-5 µέρες σε ειδικές αποθήκες. Το χρώµα τους αλλάζει, κιτρινίζουν 

και αφυδατώνονται αργά και σταδιακά. Μετά από το κιτρίνισµα τα φύλλα εκτίθενται 

στον ήλιο και έτσι όλη η υγρασία που έχει αποµείνει χάνεται. Τα φύλλα εντελώς ξερά 

πλέον είναι έτοιµα για περαιτέρω κατεργασία. Στα τεχνητά µέσα χρησιµοποιείται 

µέθοδος ξήρανσης µε ζεστό αέρα. Η µέθοδος ξήρανσης αυτή χρησιµοποιείται σε 

πολλούς τύπους καπνών. Η υγρασία και ο κατάλληλος εξαερισµός παίζουν σηµαντικό 

ρόλο. Πιο συγκεκριµένα. το στάδιο ξήρανσης των φύλλων αναφέρεται στο σηµείο που 

ο ιστός των φύλλων ξηραίνεται σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο υγρασίας, ενώ το στάδιο 

της ξήρανσης του στελέχους αναφέρεται και ως «killingoutstage» (στάδιο δολοφονίας) 

γιατί όλη η διαδικασία αφορά την αποµάκρυνση της υγρασίας εξ ολοκλήρου και από 

το στέλεχος και από τα φύλλα. Κάθε είδος καπνού ανταποκρίνεται καλύτερα σε µία 

συγκεκριµένη µέθοδο ωρίµανσης. Αναλυτικότερα διακρίνουµε τις παρακάτω 

µεθόδους (Geiss&Kotzias, 2007):  

Ξήρανση σε σωλήνες (flue-cured) 

Ο καπνός κατά τη ξήρανση σε σωλήνες πραγµατοποιείται σε κλειστό κτίριο µε 

φούρνους που χρησιµοποιούνται για την αύξηση της θερµοκρασίας ή µε σωλήνες που 

εκτείνονται από έναν κλίβανο σε σιταποθήκη. Η θερµοκρασία αυξάνεται βαθµιαία 

µέχρι τα φύλλα και οι µίσχοι να είναι εντελώς αποξηραµένοι. Καθώς η θερµότητα και 

η υγρασία στους χώρους αυτούς είναι ελεγχόµενη, η υγρασία αποµακρύνεται µε 

αποτέλεσµα το κιτρίνισµα των φύλλων και των στελεχών.  
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Ξήρανση στον ήλιο (sun- cured) 

Χρησιµοποιείται για την παραγωγή σκουρόχρωµων τσιγάρων, αν και σταδιακά έχει 

χαθεί η εµπορική τους σηµασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε µερίδιο 4,1% κατά το 

2001 σύµφωνα µε τις στατιστικές παραγωγής καπνού (ΕΕ, 2003). 

Ξήρανση µε αέρα (air- cured) 

Η ξήρανση γίνεται µε αέρα και χρησιµοποιείται κυρίως για τη ξήρανση του καπνού 

Burley. Ο χώρος ξήρανσης µε αέρα απαιτεί ένα ανοικτό πλαίσιο, όπου δέµατα µε 

φύλλα ή ολόκληρο το στέλεχος κρέµονται για να προστατεύονται από τον άνεµο και 

τον ήλιο. Οι χώροι είναι εξοπλισµένοι µε ανεµιστήρα που µπορεί να ελέγχεται η 

θερµοκρασία και η υγρασία. 

Με την ονοµασία lightair-cured γίνεται αναφορά σε καπνά που αποξηραίνονται υπό 

σκιά σε ξηραντήριο, µε φυσικό αερισµό, απουσίας τεχνητής θερµότητας. Συνήθως 

λόγω και της ονοµασίας περιλαµβάνει ανοικτού καφέ ή καφέ χρώµατος φύλλα 

καπνού. Στην οµάδα αυτή συµπεριλαµβάνονται και τα Ελληνικά Burley. Τα darkair-

cured διακρίνονται από τα άλλα είδη κυρίως λόγω της διαδικασίας ζύµωσης που 

υφίστανται. Η διαδικασία αυτή προσδίδει στον καπνό σκούρο καφέ χρώµα και 

ξεχωριστό άρωµα. Τα lightair-cured αντίθετα δεν υφίστανται καµία διαδικασία 

ζύµωσης. 

Ξήρανση µε φωτιά (fire- cured) 

Η ξήρανση του καπνού µε φωτιά πραγµατοποιείται µε χαµηλής έντασης καύση ξύλου 

στο δάπεδο κλειστών χώρων αποξήρανσης. Ο καπνός από τη φωτιά προσθέτει 

ιδιαίτερο καπνιστό άρωµα και γεύση στο προϊόν του καπνού. Αυτά τα φύλλα έχουν 

χαµηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, αλλά υψηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Η 

τεχνική αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή πούρων και Toscani. 

Τα καπνά τύπου Virginia ξηραίνονται σε ειδικά ξηραντήρια µε µονωµένα τοιχώµατα 

και µικρά ανοίγµατα (θυρίδες) στο πάνω και κάτω µέρος της πρόσοψης και του πίσω 

τοιχώµατος. Επίσης, στα ξηραντήρια αυτά υπάρχει πάντοτε θερµαντική πηγή 

(καυστήρας πετρελαίου, προπανίου ή φυσικού αερίου). Με τις κατασκευές αυτές 

επιτυγχάνεται µεγάλο εύρος µεταβολών της θερµοκρασίας και της υγρασίας στο 

εσωτερικό του ξηραντηρίου. Η ακριβής ρύθµιση της θερµοκρασίας και της σχετικής 

υγρασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη 
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της επιθυµητής ποιότητας του τελικού προϊόντος. Οι συνήθεις διαστάσεις των 

ξηραντηρίων είναι 3 m πλάτος, 3 m ύψος, ενώ το µήκος κυµαίνεται από 3 έως 12 m 

ανάλογα µε την απαιτούµενη χωρητικότητα.  

Η επιλογή του καταλλήλου µεγέθους ξηραντηρίου έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί σε 

κάθε ξήρανση πρέπει ο θάλαµος να είναι πλήρης. Μέσα στο θάλαµο του ξηραντηρίου 

υπάρχουν οριζόντια δοκάρια ισαποχής 0,50 m (κατά την κατακόρυφο).  

Στα σύγχρονα ξηραντήρια, τα οριζόντια δοκάρια είναι µεταλλικά, ώστε να αποτελούν 

οδηγούς στους οποίους ολισθαίνουν µεταλλικά πλαίσια (εικόνα 2.5). Τα φύλλα 

τοποθετούνται χύµα µέσα στα πλαίσια όσο το δυνατό πιο οµοιόµορφα και 

συγκρατούνται στη θέση τους µε µεταλλικές βελόνες µεγάλου µήκους, οι οποίες 

διαπερνούν τη µάζα των φύλλων σε διάφορα σηµεία. Με τη µέθοδο αυτή µειώνεται 

σηµαντικά το κόστος ξήρανσης, γιατί µε τη χρήση των πλαισίων δεν απαιτείται 

αρµάθιασµα, ενώ µεταφέρονται εύκολα µεγάλες ποσότητες φύλλων και επιταχύνεται 

το γέµισµα και άδειασµα του ξηραντηρίου.  

 

  

Εικόνα 2.5 Ξηραντήριο (σκελετός) 
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Η µέγιστη συνιστώµενη πυκνότητα των φύλλων είναι 240 kg m
-3

. Κάθε γέµισµα του 

ξηραντηρίου πρέπει να γίνεται µε φύλλα οµοιόµορφου βαθµού ωρίµανσης, για να 

επιτευχθεί καλύτερο τελικό προϊόν. Για το λόγο αυτό η συγκοµιδή γίνεται σε πολλά 

χέρια (5-7 χέρια) και σε κάθε χέρι αποσπώνται 2-4 φύλλα. Αν η συγκοµιδή 

επιταχυνθεί, µε σκοπό τη µείωση του κόστους ξήρανσης (π.χ. αποσπώνται 

περισσότερα φύλλα σε κάθε χέρι), ή αν συγκοµιστεί µία ποσότητα άγουρων φύλλων 

για συµπλήρωση του ξηραντηρίου (εφόσον τα ώριµα φύλλα δεν επαρκούν για το 

γέµισµα του), τα πιο πράσινα φύλλα τοποθετούνται προς την πλευρά εξόδου του αέρα 

από τη µάζα τους, όπου επικρατούν χαµηλότερες θερµοκρασίες και υψηλότερες 

σχετικές υγρασίες, ώστε να επιβραδυνθεί η ξήρανση τους. Αντίθετα, τα ώριµα φύλλα 

τοποθετούνται προς την πλευρά εισόδου του αέρα, όπως φαίνεται και στις παρακάτω 

εικόνες (εικόνα 2.6).   

 

 

Εικόνα 2.6 Ξηραντήριο (τοποθέτηση φύλλων) 

 

Η ξήρανση πραγµατοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια, όπως και στα άλλα καπνά, 

αλλά εδώ οι τιµές της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, που επικρατούν σε 

κάθε στάδιο, κυµαίνονται σε στενά όρια και να γίνεται βαθµιαία. Εποµένως, η 

θερµοκρασία και η σχετική υγρασία πρέπει να ελέγχονται µε ακρίβεια και να 

ρυθµίζονται έτσι, ώστε να µεταβάλλονται κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα. 

Για το συνεχή έλεγχο των συνθηκών ξήρανσης, τα ξηραντήρια αυτά διαθέτουν 

αυτοµατισµούς, οι οποίοι διασφαλίζουν οµοιόµορφες συνθήκες θερµοκρασίας και 

σχετικής υγρασίας σε όλα τα σηµεία του χώρου ξήρανσης µέσω της κυκλοφορίας του 

αέρα. Η ρύθµιση της σχετικής υγρασίας γίνεται µε βαθµιαίο άνοιγµα ή κλείσιµο των 
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θυρίδων, ώστε να αναµιγνύεται ο αέρας του περιβάλλοντος µε τον εσωτερικό αέρα και 

να δηµιουργούν µίγµα µε τις επιθυµητές θερµοδυναµικές ιδιότητες. Η ρύθµιση της 

θερµοκρασίας γίνεται µε το ανάµα ή σβήσιµο του καυστήρα (εικόνα 2.7). 

 

Εικόνα 2.7 Ξηραντήριο  

 

Υπάρχουν δύο τύποι ξηραντηρίων ως προς τη φορά κυκλοφορίας του αέρα (εικόνα 2.8 

και 2.9). Τα ξηραντήρια ανοδικής κινήσεως του αέρα και τα ξηραντήρια καθοδικής 

κινήσεως του αέρα. Ο πιο συνηθισµένος είναι ο τύπος ανοδικής κινήσεως. Υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές ως προς τις απαιτούµενες συνθήκες ξήρανσης στους δύο αυτούς 

τύπους. 
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Εικόνα 2.8 Ξηραντήριο καθοδικής κινήσεως του αέρα 

 

 

Εικόνα 2.9 Ξηραντήριο ανοδικής  κινήσεως του αέρα 

 

Εκτός από το διαφορετικό τρόπο τοποθέτησης των φύλλων ανάλογα µε το βαθµό 

ωριµότητας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, διαφέρουν τα όρια διακύµανσης των 

θερµοκρασιών και σε ορισµένες περιπτώσεις διαφέρει η χρονική διάρκεια κάθε 

σταδίου ξήρανσης. Οι οδηγίες του κατασκευαστή και η εµπειρία του παραγωγού είναι 

τα ασφαλέστερα κριτήρια για την επιτυχή ξήρανση των καπνών τύπου (Κατσούλας και 

Κίττας, 2008).  

 

2.3.2 Συντήρηση αποθηκευµένων φύλλων καπνού 

Η συντήρηση των χωρικών καπνών µέχρι την εµπορία τους αποτελεί την τελευταία 

φροντίδα του παραγωγού και αποσκοπεί κυρίως στο να προστατεύσει τα καπνά από τα 

έντοµα των αποθηκών, τις ευρωτιάσεις (µούχλες) και τις βιολογικές αλλοιώσεις 

(Σφήκας 1988, Χρυσοχόου 1996). 

Η συντήρηση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να γίνεται κάτω από 

κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας, δηλαδή δροσερές και ξηρές 

αποθήκες, ώστε να αποφευχθούν πιθανές αλλοιώσεις. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει 
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πιθανότητα τα καπνά να µαυρίσουν από τη σύνθλιψη των ιστών και την αποβολή 

υγρασίας στην επιφάνεια των φύλλων ("ίδρωµα"), εξαιτίας του βάρους των δεµάτων. 

Επιπλέον, µαζί µε την υγρασία και τον αέρα βγαίνουν και ουσίες του κυτταρικού 

περιεχοµένου, οι οποίες όταν οξειδωθούν, προκαλούν το µαύρισµα των καπνών. 

Επισηµαίνεται ότι όταν η υγρασία κατά το "ίδρωµά' αυξηθεί σε σηµαντικό βαθµό και 

ο καπνός παραµείνει χωρίς φροντίδες υπάρχει κίνδυνος ευρωτιάσεων, οι οποίες 

προσδίδουν στον καπνά έντονη κακοσµία και τα καπνά µουχλιάζουν. Γενικά, η 

πρόσληψη δυσάρεστων οσµών από τον καπνό µπορεί να προέλθει και από τη 

γειτνίαση µε φυτοφάρµακα, στάβλους κλπ. Τέλος, ο καπνός µπορεί να υποστεί 

αλλοιώσεις από έντοµα αποθηκών καθώς και από διάφορα βακτήρια και µύκητες, 

κυρίως κατά την άνοιξη µε την άνοδο της θερµοκρασίας.  

Τα σπουδαιότερα έντοµα αποθηκών είναι η ψείρα (κολεόπτερο) του καπνού, η 

λεγόµενη λασιόδερµα (Lasίoderma serrίcorne) και η πεταλούδα (λεπιδόπτερο) του 

καπνού, η λεγόµενη εφέστια (Ephesfίa νelufella), που προκαλούν ετησίως και σε 

παγκόσµια κλίµακα ζηµίες της τάξεως του 1% του αποθηκευµένου καπνού. 

 

 

Εικόνα 2.10 Προσβολή καπνόφυλλων από την ψείρα (κολεόπτερο) του καπνού 

 

Αναλυτικότερα, η προνύµφη της λασιόδερµας (κιτρινωπή, µήκους περίπου 5mm) 

εισχωρεί στα δέµατα, διατρυπά τα καπνόφυλλα και αφήνει τα περιττώµατά της ως λεπτή 

σκούρα σκόνη (εικόνα 2.9). Όταν η θερµοκρασία των δεµάτων κατέβει στους 15°C η 

δράση της σταµατάει. Για την χηµική καταπολέµηση των ακµαίων συνιστώνται 

εβδοµαδιαίοι ψεκασµοί (µε πυρεθρίνες κ.ά.) ενώ ως προληπτικά µέτρα συνιστώνται: 
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• Μέτρα υγιεινής του χώρου (ασβέστωµα κ.λ.π.) 

•  Απολύµανση των περιτυλιγµάτων των δεµάτων µε απολυµαντικό ή βραστό νερό  

• Αποφυγή αποθήκευσης άλλων προϊόντων που προσβάλλονται από λασιόδερµα 

(ζυµαρικά και άλλα τρόφιµα).  

 

Η προνύµφη της εφέστιας (λευκή έως ρόδινη, µήκους 10-13mm) καταναλίσκει 

περισσότερη τροφή από την ψείρα, τρώγοντας τελείως πολλά φύλλα και αφήνοντας 

πίσω ιστό από µεταξένια νήµατα µε περιττώµατα (εικόνα 2.10). Για την πρόληψη 

συνιστώνται τα ίδια µέτρα όπως και στη λασιόδερµα και για την καταπολέµηση είτε τα 

ίδια µέτρα ή ανάρτηση στην αποθήκη ρητινοπλαστικών πλακιδίων µε εντοµοκτόνο 

(βαπόνες).  

 

Εικόνα 2.11 Προσβολή καπνόφυλλων από τη πεταλούδα (λεπιδόπτερο) του 

καπνού 

 

Οι ευρωτιάσεις (µούχλες) οφείλονται κυρίως στους µύκητες Rhίzobus, Aspergίllus και 

Pencillium που ευνοούνται από κλειστούς χώρους µε υψηλή υγρασία και θερµοκρασία 

µέτρια για τον πρώτο (άριστη Θερµοκρασία 23-26°C), υψηλή για το δεύτερο (άριστη 

30-43°C) και σχετικώς χαµηλή για τον τρίτο (άριστη 15-20°C) (Χρυσοχόου και 

Βεζιρτζόγλου, 1996). 

Για την καλή συντήρηση των χωρικών δεµάτων παίρνουµε και τα παρακάτω µέτρα: 

α) Τα χωρικά δέµατα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη για τη συντήρησή 

τους υγρασιακή κατάσταση. Κατά τη δεµατοποίηση τα καπνά πρέπει να έχουν 



 
55 

τόση υγρασία, ώστε να µην τρίβονται. Εάν είναι υγρά ή "βαριά", αναβάλλουµε 

τη δεµατοποίηση έως ότου αποκτήσουν την κατάλληλη υγρασία. 

β) Αποθήκευση των δεµάτων σε χώρο που αερίζεται καλά, χωρίς ρεύµατα και 

µε χαµηλή θερµοκρασία και υγρασία. 

γ) Αποφυγή αποθήκευσης στον ίδιο χώρο εφόδια ή προϊόντα που αναδίνουν 

έντονες και ξένες προς τα καπνά οσµές (φυτοφάρµακα κ.ά). 

δ) Τοποθέτηση των δεµάτωνπάνω σε σανίδωµα ή ψάθα ή άλλο µονωτικό 

υπόστρωµα και αναστροφή τους (αλαµπούρα), µε συχνότητα που εξαρτάται 

από την υγρασία, τη θερµοκρασία και την πορεία της ζύµωσης του καπνού. 

ε) Σε πολύ ακατάλληλες για τη συντήρηση των καπνών συνθήκες (υγρός 

καιρός, µεγάλη αυτούγρανση καπνών κ.ά.) ξεσφίγγουµε τα σχοινιά των 

δεµάτων (ξελασκάρισµα) και τα αναστρέφουµε συχνότερα. Σε κίνδυνο ή 

υποψία βιολογικών αλλοιώσεων γίνεται ο λεγόµενος "αερισµός" του καπνού 

και εάν δεν µπορέσουµε να αποφύγουµε την αλλοίωση, διαλύουµε το δέµα, 

αφαιρούµε το προσβληµένο µέρος του, καθαρίζουµε το υπόλοιπο και το ξανά-

συσκευάζουµε (Πάγγος, 1996γ). 

  

Εικόνα 2.12 Μυκητολογικές προσβολές φύλλων καπνού 

 

Οι βιολογικές αλλοιώσεις οφείλονται στην πρόσληψη ξένων οσµών (από στάβλους, 

φυτοφάρµακα κ.ά.), στο µαύρισµα των καπνών που προέρχεται από τη σύνθλιψη των 

ιστών και στο "άναµµα" των καπνών που µπορεί να προκληθεί από ανάπτυξη µούχλας 

και άλλων µικροοργανισµών κυρίως βακτηρίων. 



 
56 

 

2.3.3 ∆ιάθεση του προϊόντος αµέσως µετά την αποξήρανση 

Οι αρµάθες των ανατολικών καπνών µεταφέρονται για 1-2 ηµέρες στην αποθήκη του 

παραγωγού µετά την ολοκλήρωση της αποξήρανσης στον ήλιο, ώστε να αποκτήσουν 

υγρασία και να µην τρίβονται. Στη συνέχεια αφαιρείται ο σπάγκος και τα φύλλα 

συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια, τα οποία διατίθενται στους παραγωγούς από τις 

µεταποιητικές επιχειρήσεις µε τις οποίες είναι συµβεβληµένοι. Αµέσως µετά τη 

συσκευασία του κάθε χεριού γίνεται η αγορά από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου 

η βαθµολογία τον ξηρού προϊόντος γίνεται κατά τη στιγµή της αγοράς. Χρονικά η 

αγορά αρχίζει από τις αρχές Σεπτεµβρίου, ενώ οι παραγωγοί συνεχίζουν να µαζεύουν 

τα τελευταία χέρια. Ωστόσο στην περίπτωση που οι ποσότητες κάθε παραγωγού ή των 

παραγωγών κάθε περιοχής είναι µικρές, τα καπνά ανά χέρι συλλογής συσκευασµένα 

σε κιβώτια κρατούνται στην αποθήκη τον παραγωγού και η πώληση τους γίνεται µετά 

την ολοκλήρωση της αποξήρανσης όλων των χεριών. 

Στα καπνά τύπου Virginia µετά την αποξήρανση τους, τα φύλλα αποµακρύνονται από 

τις κασέτες ή τα πλαίσια, συσκευάζονται και αυτά σε χαρτοκιβώτια και ακολουθείται 

η διαδικασία πώλησης των ανατολικών καπνών (Παπακώστα – Τασοπούλου, 2013). 

 

2.4 Εµπορική επεξεργασία και αναξήρανση 

Τα καπνά µετά την πώλησή τους από τους καπνοπαραγωγούς, µεταφέρονται στις 

καπναποθήκες των µεταποιητικών επιχειρήσεων όπου ακολουθεί νέα διαλογή, 

επεξεργασία και δεµατοπoίηση του προϊόντος, µε απώτερο σκοπό την παρασκευή των 

"εµπορικών µερίδων" ανάλογα µε τις επιθυµίες των αγοραστριών καπνοβιοµηχανιών. 

Τα ανατολικά τύπου καπνά αγοράζονται από τους εµπόρους την περίοδο από το 

Μάρτιο έως 15 Μαΐου, µε τα δέµατα του καπνού µέχρι τότε να παραµένουν στην 

αποθήκη τον καπνοπαραγωγού. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που η υγρασία των 

φύλλων είναι κάτω από 14-15%, τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο, συνήθως σε 2-

3 σειρές κατά ύψος αλλά και 4 σειρές.  

Στα καπνά τύπου Virginia η πώληση τους γίνεται συνήθως την περίοδο από Νοέµβριο 

ως Ιανουάριο, και σπάνια µέχρι το Μάρτιο. Στα καπνά τύπου Burley, τα δέµατα 
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αποθηκεύονται σε ξηρούς αεριζόµενους χώρους, τοποθετηµένα το ένα πλάι στο άλλο 

σε 2-3 σειρές, µε τη φαρδιά πλευρά τους να ακουµπά σε στεγνά δάπεδο.  

Στο επόµενό στάδιο, τα καπνά τύπου Virginia και Burley και άλλοι τύποι καπνού, 

µετά την αγορά τους υφίστανται ειδική επεξεργασία που λέγεται αναξήρανση 

(redrying). Η διαδικασία αυτή αποβλέπει στην απολύµανση και τεχνητή ρύθµιση της 

υγρασίας του ξηρού προϊόντος σε ποσοστό 10-11%. Η αναξήρανση πραγµατοποιείται 

σε ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες η θερµοκρασία µπορεί να φθάσει µέχρι και τους 

90°C, όπου ο καπνός χάνει υγρασία (φθάνει στο 5-8%) και απολυµαίνεται, ενώ στη 

συνέχεια ανα-υγραίνεται µε ρεύµα ατµού και αέρα στο επιθυµητό ποσοστό υγρασίας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία επιδιώκονται µε την αναξήρανση είναι:  

• Η οµοιοµορφία και η οµοιογένεια του τελικού προϊόντος,  

• Ο καλύτερος χρωµατισµός και γεύση,  

• Η καλύτερη συντήρηση λόγω της απολύµανσης  

• Το µικρότερο κόστος λόγω οικονοµίας χώρου και εργατικών. 

 

Πρόσφατα, η αναξήρανση γίνεται και στα ανατολικά τύπου καπνά κατόπιν απαίτησης 

των ξένων βιοµηχανιών παραγωγής τσιγάρων, όπου η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη 

(softredrying) και τελικά η υγρασία ρυθµίζεται στο 13-13,5%. Με αυτή την ήπια 

αναξήρανση επιτυγχάνεται τόσο η καλύτερή συντήρησή τους, όσο και η άµεση 

πώλησή τούς χωρίς να µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα του χρειαζόταν να µείνουν τα 

ανατολικά καπνά στις αποθήκες των µεταποιητικών επιχειρήσεων κάτω από συνεχή 

φροντίδα. 

Στα καπνά τύπου Burley µετά την αναξήρανση γίνεται αποµίσχωση, δηλαδή η 

αφαίρεση της κεντρικής νεύρωσης των φύλλων, η οποία είναι χονδρή και ξυλώδης και 

δεν είναι δυνατό να κοπεί µαζί µε το έλασµα κατά τη βιοµηχανοποίηση. Στη συνέχεια, 

τα φύλλα συµπιέζονται σε κλειστά βαρέλια, όπου παραµένουν για 1-2 χρόνια 

υφιστάµενα µεταβολές όπως η ωρίµανση και από τα βαρέλια εξάγεται ο καπνός για να 

χρησιµοποιηθεί στη διαµόρφωση των διαφόρων µειγµάτων ("χαρµάνια") τα οποία 

προορίζονται για την παρασκευή των τσιγάρων. Την διαδικασία της αποµίσχωσης 

υφίστανται συνήθως και τα καπνά τύπου Virginia, τα οποία συσκευάζονται σε 

κιβώτια, συµπιεσµένα, χωριστά τα ελάσµατα και χωριστά οι µίσχοι (Παπακώστα – 

Τασοπούλου, 2002). 
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2.5 Ζύµωση και ωρίµανση 

∆εδοµένου ότι τα φύλλα αµέσως µετά την αποξήρανση δεν είναι κατάλληλα για να 

χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή καπνιστικών προϊόντων, καθώς δίνουν καυστικά 

και ερεθιστικό κάπνισµα, πρέπει να υποστούν ζύµωση (fermentation) και ωρίµανση 

(aging) για να αποκτήσουν ελαφρύ και αρωµατικό κάπνισµα. 

Η ζύµωση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο το ξηρά προϊόν του καπνού υφίσταται µία 

σειρά µεταβολών, οι οποίες γίνονται σχετικά γρήγορα και κάτω από ορισµένες 

συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία αυτή 

ακολουθεί την εµπορική δεµατοποίηση και την αποθήκευση, και στην περίπτωση 

αυτήν συµβαίνουν ανάλογες µεταβολές µε τη ζύµωση αλλά µε πολύ βραδύτερο ρυθµό. 

Τα καπνά πούρων υφίστανται έντονη ζύµωση και κάπως ηπιότερη τα ανατολικά 

τύπου.  

Στον καπνό η ζύµωση είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που διαφέρει µεταξύ των 

ποικιλιών και των ποιοτήτων στον ίδιο τύπο. Το ξηρό προϊόν υφίσταται µια σειρά από 

φυσικές, βιολογικές και χηµικές µεταβολές µε τη βοήθεια των ενζύµων και των 

καταλυτών που βρίσκονται στα κύτταρα των φύλλων, ανάλογα µε τις συνθήκες 

θερµοκρασίας, υγρασίας και αερισµού που επικρατούν. ∆εδοµένου ότι η ζύµωση είναι 

οξειδωτικό φαινόµενο, ο αερισµός είναι απαραίτητος και σε αντίθετη αναπτύσσεται 

ατελής ζύµωση. 

Οι σπουδαιότερες µεταβολές που συµβαίνουν κατά τη ζύµωση είναι η απώλεια ξηράς 

ουσίας, η µείωση των διαλυτών ζαχάρων και η αύξηση της τέφρας. Ταυτόχρονα, 

υδρολύονται οι πρωτεΐνες σε οργανικά οξέα, τα οποία κατά τα µεγαλύτερο ποσοστό 

υφίστανται απαµίνωση και παράγεται αµµωνία, που απελευθερώνεται σταδιακά όταν 

φθάσει σε ορισµένη συγκέντρωση στα φύλλα και η νικοτίνη µειώνεται 

αισθητά.Συνοπτικά οι διεργασίες που πραγµατοποιούνται είναι οι παρακάτω (Τso, 

1990):  

• Μεταβολή της ικανότητας του φύλλου στη συγκράτηση υγρασίας 

• Αύξηση αντοχής στη συντήρηση 

•  Μεταβολή χρώµατος (Το χρώµα γίνεται σκουρότερο και πιο οµοιόµορφο)  

• Βελτίωση της γεύση και της ένταση του αρώµατος  
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Συνοπτικά, κατά την ωρίµανση των καπνών τύπου Virginia και Burley παρουσιάζεται 

µία µικρή άνοδο της θερµοκρασίας και της υγρασίας µε την ωρίµανση να διαρκεί 12-

30 µήνες. Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της ωρίµανσης παίζει η θερµοκρασία 

αποθήκευσης και η υγρασία των φύλλων κατά τη συσκευασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

«ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» 

 

 

3.1 Η Καπνοβιοµηχανία Καρέλια ΑΕ 

3.1.1 Ιστορικό 

Η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1888 και αποτελεί, σήµερα, τη µεγαλύτερη 

καπνοβιοµηχανία και πρώτο εξαγωγέα τσιγάρων της Ελλάδας καθώς φηµίζεται για την 

ποιότητα και την καινοτοµία της και ταυτόχρονα εξάγει προϊόντα σε περισσότερες από 

65 χώρες στον κόσµο. Με εµπειρία άνω των 120 ετών, η Εταιρεία (εικόνα 3.1) 

γνωρίζει πως να δηµιουργεί εξαιρετικά χαρµάνια καπνού, τα οποία: 

• Ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς καπνιστές 

• Παρουσιάζονται σε κοµψή και ποιοτική συσκευασία. 

 

 

Εικόνα 3.1Σήµα της εταιρίας Καρέλια 

 

Η ιστορία της Εταιρείας ξεκίνησε το 1888, όταν η πρώτη γενιά της οικογένειας 

Καρέλια ίδρυσε µια µικρή επιχείρηση καπνού στην Καλαµάτα. Κατά τις πρώτες 

δεκαετίες της λειτουργίας της, οι δραστηριότητες της επιχείρησης ήταν κυρίως 

τοπικές, µέχρι τη στιγµή που το πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον της χώρας 

σταθεροποιήθηκε, επιτρέποντας στην ΚΑΡΕΛΙΑ να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. 
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Από το 1950 µέχρι σήµερα, πολλά ήταν τα σήµατα της ΚΑΡΕΛΙΑ που αναδείχθηκαν 

σε ιδιαιτέρως δηµοφιλή, εξασφαλίζοντας ευρύ δίκτυο διανοµής και σηµαντικό µερίδιο 

αγοράς σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Αναλυτικότερα, το 1888 στην Καλαµάτα, ο Γιώργος Καρέλιας µε τον αδελφό του 

Ευστάθιο, ιδρύουν καπνεµπορική επιχείρηση και προµηθεύουν την Καλαµάτα και τα 

γύρω χωριά µε καπνό. Ο καπνός, δεδοµένου ότι η Μεσσηνία δεν είναι 

καπνοπαραγωγική περιοχή, έρχεται µε καΐκια από το Αγρίνιο και τη Λαµία. Ο Γ. 

Καρέλιας απέκτησε οκτώ παιδιά, 4 γιούς και 4 κορίτσια. Αργότερα, οι γιοί του 

Ανδρέας, Κωνσταντίνος, Ιωάννης και Ευστάθιος ασχολούνται µε την επιχείρηση. Το 

1916, ο γιος του Ανδρέας Καρέλιας, αγοράζει την πρώτη σιγαροποιητική µηχανή. Τη 

δεκαετία του 1930, η καπνοβιοµηχανία «Καρέλια Α.Ε.» είναι πασίγνωστη στην 

Πελοπόννησο, σχεδόν άγνωστη όµως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το 1929, η επιχείρηση 

συγκαταλέγεται µεταξύ των 29 πρώτων ελληνικών βιοµηχανιών και 20 χρόνια 

αργότερα βρίσκεται στη 12η θέση. Μετά το 1950, τα τσιγάρα της εταιρείας έχουν 

µεγάλη κυκλοφορία σ 'όλη την Ελλάδα. Το 1957, κυκλοφορεί το γνωστό και πλέον 

ιστορικό σήµα, ΚΑΡΕΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟ σε συσκευασία κασετίνας, που γνωρίζει 

πανελλήνια επιτυχία. 

Το 1971, η Εταιρεία µεταφέρθηκε στις τωρινές της εγκαταστάσεις, συνολικής έκτασης 

80.000 τ.µ. ενώ η έδρα της ∆ιοίκησης και η µονάδα παραγωγής εξακολουθούν να 

βρίσκονται στην Καλαµάτα. Το τµήµα πωλήσεων και το τµήµα µάρκετινγκ 

στεγάζονται στο Μέγαρο ΚΑΡΕΛΙΑ, στην Αθήνα. Η Εταιρεία εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1976, µε τη διαπραγµάτευση των µετοχών της να γίνεται 

υπό την επωνυµία Αδελφοί ΚΑΡΕΛΙΑ. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, δηµιουργείται το σήµα KARELIA LIGHTS που 

έρχεται πρώτο σε πανελλήνια κλίµακα στις πωλήσεις τσιγάρων Lights (ελαφρά). Το 

1991-1993, κυκλοφορούν τα σήµατα: ROYAL, ULTRA, EARL OF WELDON και 

KARELIA LIGHTS 100's. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90, η ΚΑΡΕΛΙΑ µετεξελίχθηκε, από ελληνική 

εταιρεία, σε διεθνή όµιλο που απασχολεί 460 άτοµα και που επωφελείται από ένα 

ισχυρό δίκτυο διανοµής για την προώθηση και την ανάπτυξη των σηµάτων του σε 

κάθε γωνιά του κόσµου. 
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Το 1991, η Εταιρεία υιοθέτησε τη σηµερινή της ονοµασία, Καπνοβιοµηχανία 

ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε και λίγο αργότερα το 1994 ιδρύει το γραφείο της Σόφιας, στη 

Βουλγαρία. Η Meridian Α.Ε., µια εξ' ολοκλήρου ιδιόκτητη θυγατρική της ΚΑΡΕΛΙΑ, 

η οποία δραστηριοποιείται στην τροφοδοσία πλοίων µε προϊόντα Duty Free, 

αποκτήθηκε το 1995. 

Το 1995, κυκλοφόρησε το σήµα ΚARELIA SLIMS, κυρίως εντός Ελλάδας, το οποίο 

στη συνέχεια γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε και το 

GEORGE KARELIAS AND SONS σε πολυτελή συσκευασία τύπου κασετίνα. 

Το 2003, η Εταιρεία ίδρυσε τη θυγατρική της στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Karelia 

Tobacco Company (U.K.) Ltd., για τη διανοµή των προϊόντων της στη χώρα. Το 2006, 

κυκλοφόρησε το στριφτό καπνό GEORGE KARELIAS AND SONS ROLL YOUR 

OWN (RYO), το οποίο γρήγορα κατέκτησε ένα σηµαντικό µερίδιο στην ελληνική 

αγορά. Ένα χρόνο αργότερα, το 2007, το γραφείο στην Βουλγαρία αναβαθµίστηκε σε 

εισαγωγική εµπορική εταιρεία µε την επωνυµία Karelia Bulgaria EOOD. Το 2008, η 

ΚΑΡΕΛΙΑ ίδρυσε µια θυγατρική εταιρεία στην Τουρκία, την Karelia Tutunve Ticaret 

A.S. Την ίδια χρονιά, η ΚΑΡΕΛΙΑ απέκτησε από την Altadis S.A., το σήµα πούρων 

Backwoods, ειδικά για την ελληνική αγορά και τα καταστήµατα αφορολογήτων ειδών 

της χώρας. 

Το 2010, κυκλοφόρησε το Ome, σήµα στην κατηγορία super slims µε αξιολογότατη 

εξέλιξη στις πωλήσεις της Εταιρείας εντός Ε.Ε. Το 2012 κυκλοφόρησε τα νέα George 

Karelias and Sons Soft Packs. Το 2015 κυκλοφόρησε το σήµα George Karelias and 

Sons Hard Packs καθώς και το νέο καπνό για στριφτά τσιγάρα Oriental Mist. To 2016 

κυκλοφόρησε το σήµα για στριφτά τσιγάρα George Karelias and Sons Dark Blue. 

Σήµερα, η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. είναι η µεγαλύτερη καπνοβιοµηχανία και ο πρώτος 

εξαγωγέας τσιγάρων της Ελλάδας και, ταυτόχρονα, µία από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόµενες ανεξάρτητες καπνοβιοµηχανίες του κόσµου. Η Εταιρεία κατέχει το 

0,32% της παγκόσµιας κατανάλωσης µε παρουσία σε 65 και πλέον χώρες του κόσµου 

(στη ∆υτική και στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, αλλά 

και στην Άπω Ανατολή). (http://www.karelia.gr/first.php). 
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3.1.2 Επιχειρηµατικές αρχές της εταιρίας 

Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ έχει αναλάβει τη δέσµευση να τηρεί τις υψηλότερες 

ηθικές αρχές, σε κάθε της έκφανση. Κάθε τοµέας της επιχείρησής διαπνέεται από 

αυτές τις εταιρικές αρχές, ιδιαιτέρα σε ότι αφορά τους εργαζόµενους και τους πελάτες 

της, καθώς επίσης την κοινότητα και το περιβάλλον στο πλαίσιο των οποίων 

δραστηριοποιείται. Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο καταστατικό, οι 

αρχές της εταιρίας απαρτίζεται από τα εξής :  

• Το προσωπικό. Εφαρµόζεται πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους τους 

εργαζοµένους της, ανεξαρτήτως φύλου, πεποιθήσεων, φυλετικής ή εθνικής 

καταγωγής. Σε αυτή τη βάση, δηµιουργήθηκε ένα κλίµα ανοιχτής επικοινωνίας 

και διαφάνειας, µε παράλληλη δέσµευση για τη συνεχή επιµόρφωση των 

ανθρώπων της εταιρίας, συµβάλλοντας στην προσωπική τους εξέλιξη και 

επενδύοντας στα ταλέντα τους. 

• Οι πελάτες. Σύµφωνα µε την πολιτική της εταιρίας, είναι και πάντα θα είναι 

αποκλειστικά ενήλικοι που έχουν ήδη επιλέξει να καπνίζουν. Αποφεύγεται µε 

ιδιαίτερη προσοχή και οποιονδήποτε τρόπο, η προώθηση των προϊόντων σε 

ανηλίκους, οι οποίοι µε βάση την εταιρία πρέπει να προστατεύονται από τη 

χρήση προϊόντων καπνού και από τις ενέργειες για την προώθησή τους. 

• Μάρκετινγκ. Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ αντιµετωπίζει µε µεγάλη 

υπευθυνότητα το ολοένα και πιο ευαίσθητο θέµα της διαφήµισης και της 

προώθησης των τσιγάρων, και ταυτόχρονα σέβεται αυστηρά τους ισχύοντες 

νόµους, τους κανονισµούς και τη δεοντολογία που διέπει τη διαφήµιση σε κάθε 

µία από τις αγορές όπου πωλούνται τα σήµατά µας. 

• Το περιβάλλον. Η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ επενδύει και θα συνεχίσει να 

επενδύει σε διαδικασίες παραγωγής και διανοµής που υιοθετούν αρχές 

υπεύθυνης διαχείρισης του περιβάλλοντος, ειδικά δε στους τοµείς 

κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής αποβλήτων. 

• Τοπική κοινωνία. Εδώ και πολλά χρόνια, η Καπνοβιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ 

παρέχει υποστήριξη σε οργανισµούς και εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας της 

Καλαµάτας. Οι πολυάριθµες δωρεές της στηρίζουν σχολεία, οργανώσεις νέων, 
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άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και πολιτιστικές, µουσικές και άλλες 

εκδηλώσεις. Επιπλέον, η καπνοβιοµηχανία έχει µακρά παρουσία ως χορηγός 

πρωτοβουλιών που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισµό, υποστηρίζοντας 

ιδιαιτέρως τους οργανισµούς που επιδιώκουν τη διάδοση και τη διατήρηση των 

εθνικών και τοπικών τραγουδιών, των χορών και των ενδυµασιών της 

Ελλάδας. 

 

 

3.1.3 Εργοστασιακές Εγκαταστάσεις 

Στην εποχή µας, η βιοµηχανία παραγωγής τσιγάρων έχει µεταµορφωθεί χάρη στην 

εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας. Σήµερα, το εργοστάσιό της εταιρίας στην 

Καλαµάτα λειτουργεί µε τον πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και µε υψηλής 

τεχνολογίας συστήµατα ποιοτικού ελέγχου, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Οι εγκαταστάσεις της καπνοβιοµηχανίας βρίσκονται στην είσοδο της πόλης της 

Καλαµάτας (εικόνα 3.2), εντός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως 67.248 τµ. Ο 

συνολικός όγκος των κτισµάτων καπνεργοστασίου είναι 206.041 κµ., ενώ ο συνολικός 

όγκος των κτιρίων των καπναποθηκών είναι 217.843 κµ. Ο αριθµός των εργαζόµενων 

που απασχολούνται είναι 478 άτοµα, εκ των οποίων οι 400 περίπου εργάζονται στο 

εργοστάσιο της Καλαµάτας και οι υπόλοιποι στα παραρτήµατα της εταιρίας. 

 

 

Εικόνα 3.2 Το εργοστάσιο της Καπνοβιοµηχανίας Καρέλιας στην Καλαµάτα 
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Οι άρτιες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση για την 

επιτυχηµένη παραγωγή τσιγάρων υψηλής ποιότητας. Το συνεχιζόµενο πρόγραµµα 

επενδύσεων της Καπνοβιοµηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ διασφαλίζει ότι το σύγχρονο, 

ελεγχόµενων κλιµατολογικών συνθηκών εργοστάσιό της, θα παραµείνει µια 

υπερσύγχρονη µονάδα παραγωγής για χαρµάνια και συσκευασίες καπνού, η οποία 

πληροί τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές. Πιο αναλυτικά οι Εταιρείες του Οµίλου 

που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας, µε την µέθοδο πλήρους ενοποίησης, ανά χώρα δραστηριότητας είναι οι 

παρακάτω (http://www.karelia.gr/showArticle.php?article=DE63NGngyf): 

• MERIDIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, µε καταστατική 

έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 99,54%, επί 

του µετοχικού της κεφαλαίου 

• ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε καταστατική έδρα 

στην Ελλάδα, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 85%, επί του 

µετοχικού της κεφαλαίου 

• KARELIA BULGARIA EOOD, µε καταστατική έδρα στην Βουλγαρία, στην 

οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%, επί του µετοχικού της 

κεφαλαίου 

• KARELIA TOBACCO COMPANY (UK) LTD, µε καταστατική έδρα στην 

Αγγλία, στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%, επί του 

µετοχικού της κεφαλαίου 

• KARELIA TUTUN VE TICARET A.S., µε καταστατική έδρα στην Τουρκία, 

στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 97%, επί του µετοχικού της 

κεφαλαίου 

• G.K DISTRIBUTORS EOOD, µε καταστατική έδρα στην Βουλγαρία, στην 

οποία η Εταιρεία συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 100%, επί του µετοχικού της 

κεφαλαίου (θυγατρική της KARELIA BULGARIA EOOD) 
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• KARELIA BELGIUM LTD, µε καταστατική έδρα στο Βέλγιο, στην οποία η 

Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 85%, επί του µετοχικού της κεφαλαίου.  

Αξίζει να αναφερθεί πως η εταιρία είναι η πρώτη µη-πολυεθνική εταιρεία στον κόσµο 

που εγκατέστησε και χρησιµοποιεί το ταχύτερο διαθέσιµο µηχάνηµα παραγωγής και 

συσκευασίας τσιγάρων, δυναµικότητας 16.000 τσιγάρων το λεπτό. 

Η εταιρία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, χωρητικότητας 

15.000 τόνων καπνού, στις οποίες συγκεντρώνεται καπνά από τις καλύτερες 

καπνοπαραγωγικές χώρες. Κατά την διάρκεια της επεξεργασίας, χρησιµοποιείται ο 

πλέον σύγχρονος εξοπλισµός προετοιµασίας και επεξεργασίας του καπνού, ώστε να 

έχει τα συγκεκριµένα εκείνα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παραγωγή. 

Μετά την ανάµειξη, το χαρµάνι κόβεται µε ακρίβεια, έτσι ώστε το τσιγάρο που θα 

παραχθεί να έχει ακριβώς την ποιότητα που απαιτείται για το κάπνισµα. Ο κοµµένος 

και κατεργασµένος καπνός είναι πλέον έτοιµος να γίνει τσιγάρο. 

 

3.2 Συντήρηση αποθηκευµένων φύλλων καπνού 

3.2.1 Γενικά 

O καπνός περνάει από διάφορα στάδια µέχρι να φτάσει το τελικό προϊόν του τσιγάρου 

ώστε να αποκτήσει τα στοιχεία εκείνα της ποιότητας που θα τον κάνουν ευχάριστο για 

τον καπνιστή. 

Η καπνοβιοµηχανία περιλαµβάνει τµήµατα που το καθένα έχει και διαφορετικό ρόλο. 

Συγκεκριµένα, η παραγωγή χωρίζεται σε δύο τµήµατα: Στο πρώτο γίνεται η 

παραγωγή-κοπή και επεξεργασία του καπνού και η τροφοδοσία. Στο επόµενο στάδιο 

και στο δεύτερο τµήµα γίνεται η σιγαροπoίηση και η συσκευασία των πακέτων. 

Επιπλέον, λειτουργεί και το τµήµα του χηµείου, ενώ σε όλες τις καπνοβιοµηχανίες 

υπάρχει και το τελωνείο εντός του οργανισµού. Οι φάσεις της παραγωγής του καπνού 

παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα 3.1.  
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΠΝΟΥ 

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 

 

ΧΑΡΜΑΝΙΕΡΕΣ 

 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ  

 

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 

 

ΚΟΠΗ ΚΑΠΝΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΗ ΤΣΙΓΑΡΟΜΗΧΑΝΗ 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟ 

 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 

 

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 

 

ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΣΕΛΟΦΑΝ 

 

ΠΑΚΕΤΑΡ1ΣΜΑ 10 ΠΑΚΕΤΑ ANA ΚΟΥΤΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΑΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

 

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

 

  Πηγή: ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

∆ιάγραµµα 3.1Τυπική Γραµµή Παραγωγής Καπνού 

 

3.2.2 Παραλαβή καπνού & Απεντόµωση 

 

Οι εµπορικές µερίδες του καπνού προωθούνται στην καπνοβιοµηχανία ώστε να 

επιτευχθεί η τελική µεταποίηση (εικόνα 3.3). Αρχικά ο καπνός φτάνει στο εργοστάσιο 

σε δέµατα ή σε λινάτσες µε το βάρος τους πιθανόν να κυµαίνεται από 28 - 30 Kg, ενώ 

µπορεί να φτάσει µέχρι και τα 220Kg. Η υγρασία που έχει ο καπνός κατά την 

αποθήκευση είναι 13%. 
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Εικόνα 3.3 Παραλαβή καπνών 

 

Σε αυτό το στάδιο η φύλαξη του καπνού στις αποθήκες γίνεται µε σύγχρονο εξοπλισµό 

που δηµιουργεί περιβάλλον ελεγχόµενων κλιµατολογικών συνθηκών (σκόνη, υγρασία 

κτλ.) ώστε ο καπνός να διατηρήσει όλα τα συστατικά που τον χαρακτηρίζουν (άρωµα 

κτλ.). 

 

Η καπνοβιοµηχανία διαθέτει εντοµοπαγίδες (εικόνα3.4), µε κύριο στόχο τον έλεγχο 

των πληθυσµών της ψείρας του καπνού, η λεγόµενη λασιόδερµα (Lasίoderma 

serrίcorne). Το εντοµοκτόνο που χρησιµοποιείται είναι το DETIA GAS MAG-B. Η 

φωσφίνη που εκλύεται από το σκεύασµα χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση µε 

υποκαπνισµό όλων των σταδίων των εντόµων (στα κινούµενα στάδιά τους).  

 



 
69 

 

Εικόνα 3.4 Εντοµοπαγίδες 

 

Πιο αναλυτικά γίνεται εγκατάσταση και συνεχής παρακολούθηση των παγίδων, και 

στην περίπτωση σύλληψης τα καπνά µεταφέρονται στο απεντοµωτήριο (εικόνα3.5). Η 

απεντόµωση στην καπνοβιοµηχανία Καρέλιας πραγµατοποιείται από εξωτερικό 

συνεργείο, που έχει έδρα την Αθήνα.  
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Εικόνα 3.5 Απεντοµωτήριο  

 

Σε αυτό το σηµείο τονίζεται ότι η αποθήκευση του καπνού σε προστατευµένο 

περιβάλλον εφαρµόζεται για την αποφυγή της προσβολής του από έντοµα αποθηκών, 

όπου τα συνήθη µέτρα προστασίας που λαµβάνονται είναι τα εξής: 

• Χρήση απορροφητικών µηχανών σκόνης ή τριµµάτων καπνού 

• Χρήση ειδικών ανεµιστήρων στις πόρτες και τοποθέτηση πυκνών σίτων στα 

παράθυρα για να εµποδίζουν την είσοδο τέλειων εντόµων (λασιόδερµα 

Serricobre F και εφέστια Ephestia eltultella στους χώρους αποθήκευσης και 

επεξεργασίας καπνού) 

• Χρήση φιλµ πολυαιθυλενίου (TYVEK) για περιτύλιξη των δεµάτων καπνού 

ώστε να εµποδίζεται η είσοδος των εντόµων 

• ∆ιαχωρισµός του καπνού ανάλογα µε τον τύπο, την ηλικία και τη µορφή 

(µίσχος, φύλλα) 
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• Συνεχής µετακίνηση (αλλαγή θέσης) του αποθηκευµένου καπνού.  

Στις αποθήκες παραλαµβάνονται καπνά από 40 περίπου χώρες τύπου Virginia, τύπου 

Burley, Ανατολικού τύπου κ.α. Η καπνοβιοµηχανία Καρέλιας έχει στην κατοχή της 

ξύλινα βαρέλια (εικόνα 3.6), µε καπνά τύπου Burley που προέρχονται από την 

Αµερική. Ωστόσο εξαιτίας του απαγορευτικού κόστους τους, δεν προτιµάται αυτός ο 

τρόπος παραλαβής αν και το ξύλο διατηρεί τα αρώµατα του. 

 

 

Εικόνα 3.6 Βαρέλια µε καπνά τύπου Burley 

 

3.2.3 Χαρµανοποιήση 

Η επιλογή του σωστού χαρµανιού είναι το πρώτο βήµα για την παραγωγή τσιγάρων. 

Τα καπνά επιλέγονται για να διατηρηθεί ο ξεχωριστός χαρακτήρας της κάθε µάρκας. 

Σε αυτό το τµήµα αυτό αρχίζει ουσιαστικά η παραγωγική διαδικασία όπου ένας 

ειδικός δοκιµαστής, δοκιµάζει ποσότητες καπνού από κάθε ποικιλία και µε την 

βοήθεια της εµπειρίας και των γνώσεων του προσδιορίζει τα ποσοστά κάθε ποικιλίας 

στο µείγµα που θα δηµιουργήσουν το τσιγάρο ώστε τελικά να συνθέσουν το τελικό 
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µείγµα που λέγεται χαρµάνι (εικόνα 3.7). Με αυτό τον τρόπο ο εκάστοτε ∆ιευθυντής 

Καπνών φέρει την ευθύνη για την κάθε µάρκα τσιγάρων µε συγκεκριµένο χαρµάνι.  

 

 

Εικόνα 3.7 Προσδιορισµός του χαρµανιού 

 

Αρχικά, τα πακέτα µε τα καπνά µεταφέρονται από τον χώρο της αποθήκης στον 

κυλιόµενο ιµάντα (εικόνα 3.8), µε µεταφορικό περονοφόρο όχηµα (Κλαρκ). Εκεί, 

καθώς τα πακέτα προχωρούν, ένας εργάτης αφαιρεί τις ταινίες συσκευασίας και ένα 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα (ροµπότ) αδειάζει τον καπνό. Έτσι ο καπνός µένει στη 

µορφή που είχε στην συσκευασία του. 
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Εικόνα 3.8 Μεταφορά καπνού (Οριζόντια) 

 

Στην συνέχεια µεταφέρεται σε µια µεταλλική λεπίδα, η οποία πέφτει κάθετα και 

τεµαχίζει τον καπνό σε µικρότερα κοµµάτια. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται 

αφενός µεν για να χωρέσει ο καπνός να περάσει µέσα από τον κύλινδρο ύγρανσης, και 

αφετέρου δε για να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος ο καπνός που περνάει από τον 

κύλινδρο. Τελικά ο καπνός αποκτά σε όλη τη µάζα του την ίδια υγρασία, καθώς στο 

υγραντήριο εισέρχεται και ίση ποσότητά του στη µονάδα του χρόνου.  

Μετά από τον τεµαχισµό του και πριν µπει στο υγραντήριο, ο καπνός περνάει µε τη 

βοήθεια του κυλιόµενου ιµάντα (εικόνα 3.8), στο µηχάνηµα που στρώνει τον καπνό 

και στη συνέχεια σε ηλεκτρονικό ζυγό, για την µέτρηση των ποσοτήτων που θα 

εισαχθούν στον υγραντήρα.  
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Εικόνα 3.9 Μεταφορά καπνού (Κάθετα κεκλιµένο) 

 

Στη συνέχεια τα εναποµείναντα άδεια κιβώτια, βγαίνουν από τη γραµµή, διπλώνονται 

και στοιβάζονται αυτόµατα. Ταυτόχρονα διαµορφώνονται και οι συνθήκες του έτοιµου 

πλέον "χαρµανιού" ώστε να διαµορφωθεί κατάλληλο προς κοπή. Αναλυτικότερα, όταν 

ο καπνός εισάγεται για χαρµανοποίηση έχει υγρασία 13%. Ωστόσο, για να µπορέσει 

να επεξεργασθεί στα επόµενα στάδια της παραγωγής θα πρέπει να µαλακώσει και για 

αυτό το λόγο πραγµατοποιείται ύγρανση από περιστρεφόµενο υγραντήρα κορεσµένου 

ατµού. Ο ατµός έχει ελάχιστη θερµοκρασία 55°C και η εφαρµογή διαρκεί 4 λεπτά, και 

ανώτερη 70°C και η εφαρµογή διαρκεί 2 λεπτά (συγχρόνως θανατώνονται όλα τα 

βιολογικά στάδια των 2 εντόµων). 

Όταν τα καπνά αναµειχθούν µεταξύ τους, το χαρµάνι του καπνού κόβεται στο 

επιθυµητό πλάτος κοπής, πριν περάσει µέσα από έναν πύργο ξήρανσης για να µειωθεί 

η υγρασία του. Όταν η υγρασία φτάσει στο βέλτιστο επίπεδο, το χαρµάνι είναι έτοιµο 

για την παραγωγή των τσιγάρων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

O καπνός (Nicotianatabacum L.) καλλιεργείται εκτεταµένα παγκοσµίως και προσφέρει 

σηµαντικό εισόδηµα στους παραγωγούς, ακόµα και σε ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές και συµµετέχει, µε σηµαντικό µερίδιο, στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών. Η κύρια χρήση του καπνού είναι το 

κάπνισµα.  

Τη συλλογή των φύλλων του καπνού ακολουθεί µια διαδικασία µε τις διαδοχικές 

επεξεργασίες του. Σε αυτές περιλαµβάνουν αρχικά την αποξήρανση, δηλαδή τη 

µετατροπή των φύλλων σε ακατέργαστο καπνό, η οποία διενεργείται είτε µε την 

έκθεση του, είτε µε τεχνητά µέσα και στη δεµατοποίηση. Ακολουθεί η εµπορική 

επεξεργασία και ζύµωση που αφορά το διαχωρισµό των φύλλων που πραγµατοποιείται 

µέσα σε αποθήκες. Με την ολοκλήρωση αυτών των διεργασιών, ο καπνός είναι 

έτοιµος για βιοµηχανοποίηση και παραγωγή διάφορων προϊόντων που προορίζονται 

για κατανάλωση.  

Σήµερα, η καπνοβιοµηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. λειτουργεί στην Καλαµάτα µε τον 

πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και µε υψηλής τεχνολογίας συστήµατα 

ποιοτικού ελέγχου, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Η τελευταία λέξη 

της τεχνολογίας, από το φύλλο καπνού µέχρι το έτοιµο τσιγάρο, εγγυάται την 

πλήρωση των διεθνών προδιαγραφών που είναι ζωτικής σηµασίας για τη διατήρηση 

της ηγετικής της θέσης στον κλάδο της παραγωγής τσιγάρων και της διάθεσής τους 

στην παγκόσµια αγορά. 
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