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ΡΕΒΙΘΙΑ - ΦΑΚΕ 
 

Ειςαγωγικά 

Σα βρώςιμα όςπρια είναι καρποδοτικά ψυχανκι που προορίηονται για τθν ανκρϊπι-

νθ κατανάλωςθ. Σζτοια είναι τα φαςόλια, ο αρακάσ, τα ρεβίκια, οι φακζσ, τα κουκιά και το 

λακοφρι (φάβα). 

Σα όςπρια είναι τροφζσ πλοφςιεσ ςε υδατάνκρακεσ (κυρίωσ άμυλο, 55%) και ςε 

πρωτεΐνεσ (20-25%) που είναι διπλάςιεσ εκείνθσ των ςιτθρϊν (11,5 %). 

 Σα ρεβίκια και οι φακζσ, δφο καλλιζργειεσ που υπιρχαν ςτθν χϊρα μασ και ςτθν πο-

ρεία «ξεχάςτθκαν», ςιμερα επανζρχονται δυναμικά ςτθν ςφγχρονθ γεωργία. Μζχρι πριν 

ελάχιςτα χρόνια ςχεδόν το 90-98% τθσ εςωτερικισ κατανάλωςθσ ςε ρεβίκια και φακζσ προ-

ερχόταν από το εξωτερικό. τοιχεία του 2008 (ΤΠΑΑΣ) δείχνουν ότι για μεν τισ φακζσ θ εγ-

χϊρια παραγωγι καλφπτει μόνο το 5% τθσ κατανάλωςθσ, για δε τα ρεβίκια το 33% τθσ κα-

τανάλωςθσ. 

Όμωσ: 

 Οι υψθλζσ ποςοτικά αποδόςεισ των δφο προαναφερκειςϊν καλλιεργειϊν, λόγω δθ-

μιουργίασ νζων ποικιλιϊν και εντατικοποίθςθσ τθσ καλλιζργειασ, 

 θ μεγάλθ αντοχι τουσ ςτθν ξθραςία, οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςε γονιμότθτα εδά-

φουσ και θ πλιρθσ εκμθχάνιςι τουσ, 

 το μειωμζνο ςχετικά κόςτοσ παραγωγισ, λόγω εκςυγχρονιςμοφ τθσ καλλιζργειασ, 

 θ βελτίωςθ ςτθν γονιμότθτα του εδάφουσ και το «ξεκοφραςμα» των εδαφϊν από 

τθν ςυνεχι καλλιζργεια με ςιτθρά, 

 θ ποιοτικι υπεροχι των Ελλθνικϊν προϊόντων (ρεβίκια, φακζσ) ζναντι των ομοειδϊν 

ειςαγόμενων, 

 θ αυξθμζνθ ηιτθςθ τζτοιων προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ, 

είναι μερικοί ςθμαντικοί λόγοι, που τα τελευταία χρόνια ςυνθγοροφν για μια νζα ανά-

πτυξθ τθσ καλλιζργειασ του ρεβικιοφ και τθσ φακισ ςτθ χϊρα μασ. 

 Σα Ελλθνικά ρεβίκια και οι φακζσ από πλευράσ ποιότθτασ υπερτεροφν των ειςαγό-

μενων, αλλά και οι τιμζσ ειςαγωγισ άρχιςαν να γίνονται ανταγωνιςτικζσ με τισ τιμζσ του Ζλ-

λθνα παραγωγοφ, ζτςι δίνεται θ ευκαιρία να καλφψουμε αυτόν τον χϊρο με Ελλθνικά προ-

ϊόντα και να αποφφγουμε τισ ειςαγωγζσ. 

 
Μζςη (χημική) ςφνθεςη ςπόρων (%) διαφόρων οςπρίων ςε ςφγκριςη μεταξφ τουσ και με 
το ςιτάρι 

Είδοσ Πρωτεΐνεσ Τδατάν-
κρακεσ 

Λιπαρζσ 
ουςίεσ 

Ινϊδεισ 
ουςίεσ 

Σζφρα Τγραςία 

Κουκιά 25,0 53,7 1,8 5,9 3,0 10,6 

Μπιηζλια 24,5 55,5 1,5 5,0 3,0 10,5 

Κοινά φαςόλια 23,5 54,9 1,6 5,9 3,6 10,5 

Φακζσ 23,0 57,4 1,3 3,9 2,2 12,2 

Ρεβίκια 20,0 56,7 5,4  3,4 3,0 11,5 

ιτάρι 11,5 69,3 2,2 2,3 1,7 13,0 
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πορά 

Σα ρεβίκια ςπζρνονται κυρίωσ τον Φεβρουάριο μζχρι αρχζσ Μαρτίου. Οι φακζσ είναι 

χειμωνιάτικθ καλλιζργεια και ςπζρνεται προσ το τζλοσ Νοεμβρίου. Εάν οι καιρικζσ ςυνκι-

κεσ είναι αντίξοεσ μπορεί να ςπαρκοφν όπωσ και τα ρεβίκια. 

 Είναι φυτά ανκεκτικά ςτθ ξθραςία και ςτθ κερμοκραςία. Σο ρεβίκι αντζχει ςτθν ξθ-

ραςία περιςςότερο από τα άλλα ψυχανκι. 

Οι πολλζσ βροχζσ κατά τθν άνοιξθ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ αςκζνειασ τθσ αςκοχφ-
τωςθσ, που μπορεί να εκμθδενίςει τισ αποδόςεισ. Ο λίβασ και ο ερχομόσ ενόσ πρϊιμου κα-
λοκαιριοφ (πρϊιμεσ υψθλζσ κερμοκραςίεσ), επθρεάηουν δυςμενϊσ τισ αποδόςεισ, επειδι 
ξθραίνουν γριγορα τα φυτά προτοφ προλάβουν να ωριμάςουν τουσ λοβοφσ με τα ςπζρμα-
τα. 

Περιφζρειεσ που ζχουν υγρι ατμόςφαιρα (παρακαλάςςιεσ, παραλίμνιεσ, παραπο-
τάμιεσ, κτλ.) είναι όλωσ διόλου ακατάλλθλεσ για τα ρεβίκια και τισ φακζσ (λόγω αςκοχφτω-
ςθσ). 

Οι ςπόροι των ρεβικιϊν βλαςτάνουν ςε κερμοκραςίεσ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ 
μεγαλφτερεσ από 5 - 7 0C, για δε τισ φακζσ 3-5 0C. Σα νεαρά φυτά ζχουν τθν δυνατότθτα να 
αντζχουν, ςφμφωνα με τθν βιβλιογραφία, ςτουσ παγετοφσ μζχρι -10 0C (οι μεγαλόςπερμεσ 
ποικιλίεσ των ρεβικιϊν είναι πιο ευαίςκθτεσ και αντζχουν μζχρι τουσ -2 0C). Σο ρεβίκι κεω-
ρείται ότι αντζχει ςτο κρφο λιγότερο από τα λοιπά χειμερινά ψυχανκι. 

Η ςπορά γίνεται με δφο τρόπουσ: 
α) Με τισ γνωςτζσ ςπαρτικζσ μθχανζσ ςίτου. Είναι θ ςυνθκζςτερθ ςπορά ςτθ χϊρα 

μασ. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των γραμμϊν είναι ςτα 25 εκ. 
β) Με τισ  πνευματικζσ μθχανζσ με δίςκο. 
Όταν τα χωράφια ζχουν κάποια δυςκολοεξόντωτα πλατφφυλλα ηιηάνια τότε οι απο-

ςτάςεισ μεταξφ των γραμμϊν είναι ςτα 50 εκ., για να γίνουν κάποια ςκαλίςμα-
τα/φρεηαρίςματα. Σο βάκοσ ςποράσ είναι ςτα 2-3 εκατοςτά. Οι αποςτάςεισ πάνω ςτθν 
γραμμι κα εξαρτθκοφν από τον αρικμό φυτϊν ανά ςτρζμμα. 

Για τα ηιηάνια πριν τθν ςπορά  με ενςωμάτωςθ ι μεταςπαρτικά χρθςιμοποιοφμε τθν 
δραςτικι ουςία  pendimethalin (ςτο εμπόριο κυκλοφορεί ωσ  Pendigan  ι  Stomp). ε εγκα-
τεςτθμζνθ καλλιζργεια εάν ζχουμε ςτενόφυλλα/αγρωςτϊδθ ηιηάνια, τότε μποροφμε να ε-
πζμβουμε τθν άνοιξθ, μεταφυτρωτικά με τα γνωςτά Quizalofop-p-ethyl (Targa,  κ.λπ.). 

Έδαφοσ 
Από πλευράσ μθχανικισ ςφςταςθσ του εδάφουσ ευνοϊκότερα για τισ καλλιζργειεσ 

κεωροφνται τα μζτριασ ςφςταςθσ εδάφθ. Γενικά καλλιεργοφνται ςε μεγάλθ ποικιλία εδα-
φϊν αρκεί αυτά να μθν νεροκρατοφν. Προτιμάνε τισ πλαγιζσ, που ςτραγγίηουν ευκολότε-
ρα. pH=6,5-8. 

Σα ρεβίκια και οι φακζσ καλλιεργοφνται ωσ ξερικζσ (ιδίωσ θ φακι). Εάν υπιρχε θ δυνα-
τότθτα για ζνα με δφο ποτίςματα κατά τθν διάρκεια τθσ άνκιςθσ και του γεμίςματοσ των 
λοβϊν, κα υπάρξει διπλάςια παραγωγι. 

Ανόργανθ κρζψθ και λίπανςθ 
Σα ρεβίκια και οι φακζσ επειδι ανικουν ςτα ψυχανκι ζχουν τθν δυνατότθτα να δε-

ςμεφουν το άηωτο τθσ ατμόςφαιρασ ςτισ ρίηεσ τουσ (Αηωτολόγα φυτά). Για τον λόγο αυτό, 
κατά πάγια τακτικι, δεν ςυνιςτάται αζωτοφχοσ λίπανςη. 

Η ποςότθτα και το είδοσ των λιπαςμάτων που κα προςκζςουμε ςτο ζδαφοσ, εξαρ-
τάται από τα αποτελζςματα τθσ εδαφολογικισ ανάλυςθσ. 
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Γενικά οι καλλιζργειεσ είναι φειδωλζσ ςτισ λιπάνςεισ. 
-Για το Άζωτο: Καμία προςκικθ ι ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ 0,5-2,0 Kg Ν/ςτρζμμα. 
-Για τον Φώςφορο: Από 3,0-5,0 Kg P2O5 /ςτρζμμα. 
-Για το Κάλιο: Καμία προςκικθ ι ςε ζλλειψθ 3,0-6,0 Kg Κ2O /ςτρζμμα. 

Ποικιλίεσ 
Σο ρεβίκι ζχει ποικιλίεσ μικρόςπερμεσ (βάροσ 1.000 ςπόρων < 350 gr), μεςόςπερμεσ (βάροσ 
1.000 ςπόρων 350-450 gr) και μεγαλόςπερμεσ ποικιλίεσ (βάροσ 1.000 ςπόρων > 450 gr). 

Ανάλογα με τθν ποικιλία ζχουμε διαφορετικι ποςότθτα ςπόρου ανά ςτρζμμα. Ζτςι: 
-Μικρόςπερμεσ (ψιλζσ). 13-15 κιλά/ςτρζμμα. Άριςτθ πυκνότθτα περί τα 60.000 φυ-
τά/ςτρζμμα. 
-Μεςόςπερμεσ (μζτριεσ). 16-17 κιλά/ςτρζμμα. Άριςτθ πυκνότθτα περί τα 50.000 φυ-
τά/ςτρζμμα. 
-Μεγαλόςπερμεσ (χονδρζσ). 18-21 κιλά/ςτρζμμα. Άριςτθ πυκνότθτα περί τα 40.000 φυ-
τά/ςτρζμμα. 

Από τισ ελλθνικζσ ποικιλίεσ ρεβικιϊν ξεχωρίηουν οι: 
-Μεγαλόςπερμεσ: Ζφεςοσ. 
-Μεςόςπερμεσ:  Γαφδοσ και Θιβα. 
-Μικρόςπερμεσ: Αμοργόσ (βάροσ 1.000 ςπόρων=320-350γρ., χρθςιμοποιείται και ςτθν κτθ-
νοτροφία) και θ ζριφοσ. 
Από τισ ξενικζσ ποικιλίεσ ξεχωρίηουν θ μεγαλόςπερμθ ΜACARENA (Μεξικό-Μακαρζνα) και θ 
Χαηζρα Αρμπζλ (Ιςραιλ – βάροσ 1.000 ςπόρων=500γρ.). 
Οι βρϊςιμεσ φακζσ ζχουν ποικιλίεσ μικρόςπερμεσ (ι λεπτόςπερμεσ ι ψιλζσ). Σο βάροσ των 
1.000 ςπόρων είναι μζχρι  50 gr και ποικιλίεσ Μεγαλόςπερμεσ (ι πλατφςπερμεσ ι χονδρζσ). 
Σο βάροσ των 1.000 ςπόρων είναι μεγαλφτερο από τα 50 gr. 

Ανάλογα με τθν ποικιλία ζχουμε διαφορετικι ποςότθτα ςπόρου ανά ςτρζμμα. Ζτςι: 
-Μικρόςπερμεσ. 8-10 κιλά/ςτρζμμα. Άριςτθ πυκνότθτα περί τα 170.000 φυ-

τά/ςτρζμμα. 
-Μεγαλόςπερμεσ. 10-11 κιλά/ςτρζμμα. Άριςτθ πυκνότθτα περί τα 150.000  φυ-

τά/ςτρζμμα. 
 Από τισ Ελλθνικζσ ποικιλίεσ φακισ ξεχωρίηουν οι: 
-Μικρόςπερμεσ:  άμοσ (δεν πλαγιάηει, τα φυτά ωριμάηουν ςυγχρόνωσ ςτο χωράφι, ανκε-
κτικι ςτθ ςκωρίαςθ, ανκεκτικι ςτουσ παγετοφσ του χειμϊνα -ζωσ -11 0C -, δεν «μαυρίηει» 
κατά τθν ςυγκομιδι λόγω βροχοπτϊςεων, χρϊμα ανοικτό πράςινο. Βάροσ 1.000 ςπό-
ρων=40-45γρ. Ποςότθτα ςποράσ=8-9κ/ςτρζμμα, κεωρείται θ πιο παραγωγικι, πολφ βρα-
ςτερι και χυλϊνει, πολφ νόςτιμθ), Διμθτρα (Βάροσ 1.000 ςπόρων=35-38γρ. Ποςότθτα ςπο-
ράσ=8-9κ/ςτρζμμα), Ακθνά (πολφ πρϊιμθ ποικιλία ςτθ ςυγκομιδι). 
-Μεγαλόςπερμεσ: Θεςςαλία (βάροσ 1.000 ςπόρων=59-63 γρ., ποςότθτα ςπόρου=10-
11κ/ςτρζμμα), Ικαρία (βάροσ 1.000 ςπόρων=75-85 γρ., ποςότθτα ςπόρου=11-
12κ/ςτρζμμα). 

υγκομιδι αποδόςεισ 
Η ςυγκομιδι των ρεβικιϊν και τθσ φακισ γίνονται εφκολα μθχανικά με τισ κεριηοα-

λωνιςτικζσ μθχανζσ ςιταριοφ (γίνονται οι κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ ςτα κόςκινα και ςτισ ςτρο-
φζσ - αζρασ), αλλά και με μθχανζσ που ζχουν το εξάρτθμα ρότορα. Σα ρεβίκια δεν τινάηουν 
τουσ ςπόρουσ ςτο χωράφι όπωσ οι φακζσ. Η ςυγκομιδι γίνεται τισ πρωινζσ ϊρεσ και να γίνει 
ζγκαιρα χωρίσ αναβολι. 

Σα ρεβίκια που ςπζρνονται τον Φεβρουάριο ςυγκομίηονται προσ τα μζςα με τζλθ 
Ιουλίου. 
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Η εποχι ςυγκομιδισ για τισ φακζσ είναι αρχζσ Ιουνίου για τθν Κεντρικι Ελλάδα και 
τζλθ Ιουνίου με αρχζσ Ιουλίου για τθν Βόρειο Ελλάδα. 
 Οι μζςεσ ςτρεμματικζσ αποδόςεισ για τα ρεβίκια και τισ φακζσ ςτθν χϊρα μασ κυ-
μαίνονται ωσ εξισ: 

 Εφόςον τα χωράφια είναι άγονα και ξθρικά περί τα 60-100 κιλά / ςτρζμμα. 

 Εάν κατορκϊςουμε και δϊςουμε 1-2 νερά κατά τθν κρίςιμθ περίοδο, οι αποδόςεισ 
κα είναι πολφ μεγαλφτερεσ και κα κυμανκοφν μεταξφ 150 - 250 κιλά. ε καλά αρ-
δευόμενα χωράφια και ςε καλζσ χρονιζσ ζχουν αναφερκεί και αποδόςεισ που ξε-
περνοφν τα 300 κιλά. 
Εχκροί και αςκζνειεσ 
Ο ςπουδαιότεροσ εχκρόσ του ρεβικιοφ και τθσ φακισ είναι ο βροφχοσ, θ δε κφρια 

αςκζνεια θ αςκοχφτωςθ. 
Προσ τοφτο κα πρζπει να λθφκοφν τόςο καλλιεργθτικά μζτρα (αμειψιςπορά, κατα-

ςτροφι υπολειμμάτων καλλιζργειασ, χριςθ υγιοφσ ςπόρου, κλπ) όςο και χθμικά (ψεκα-
ςμοί). 
Εάν παρουςιαςκεί κάποιοσ εχκρόσ ι αςκζνεια λαμβάνουμε καταςταλτικά μζτρα ι και προ-
λθπτικά. 
 
        ΑΒΡΑΑΜ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 
        Γεωπόνοσ   
        Δράμα 15 Μαρτίου 2012 


