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Γενικά στοιχεία: Η φακή (Lens culinaris Medik) είναι ψυχανθές φυτό και αποτελεί 

ίσως το πρώτο καλλιεργούµενο φυτό, γνωστό από την αρχαιότητα εξαιτίας της υψηλής 

θρεπτικής του αξίας. Είναι ετήσιο, λεπτό φυτό µε 4 έως 7 ζευγάρια φυλλαρίων, έλικα 

στην κορυφή και έναν κύριο βλαστό µε πρώτης και δεύτερης τάξης διακλαδώσεις1. 

Στην κύρια ρίζα καθώς και στις πλάγιες διακλαδώσεις του σχηµατίζονται τα φυµάτια 

αζωτοδέσµευσης. Ανάλογα µε τον τρόπο έκπτυξης των βλαστών, µπορεί να’ ναι όρθιας 

ή έρπουσας ανάπτυξης. Κάθε άνθος του φυτού παράγει έναν κοντό λοβό που περιέχει 

ένα ή δύο σπόρους. Ανάλογα µε το µέγεθος του σπόρου, οι ποικιλίες κατατάσσονται σε 

δύο κατηγορίες, µεγαλόσπερµες (6-9mm) και µικρόσπερµες (2-6mm)2. 

Εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες: Η φακή αναπτύσσεται καλά σε ψυχρά 

περιβάλλοντα και τα νεαρά φυτά είναι ανθεκτικά στους, µη παρατεταµένους, 

ανοιξιάτικους παγετούς. Το φύτρωµα των σπόρων ξεκινά σε θερµοκρασία 4-6οC µε 

άριστη θερµοκρασία 15-25οC. Είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες, αλλά 

θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 30οC κατά την περίοδο άνθησης και γεµίσµατος του 

λοβού ξηραίνουν τα φυτά. Η απόδοση είναι καλή όταν καλλιεργείται σε ελαφριά και 

καλά αποστραγγιζόµενα εδάφη, πλούσια σε φωσφόρο και κάλιο. Τα µαύρα και 

αλλουβιακά εδάφη θεωρούνται τα καταλληλότερα3. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία, 

λόγω του εκτενούς ριζικού συστήµατος ενώ οι βροχοπτώσεις και η υγρασία µπορεί να 

µειώσουν την απόδοση αφού ενθαρρύνουν τη βλαστική ανάπτυξη2. Η υγρασία 

επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα, γιατί κάνει σκληρό το επίστρωµα και δυσκολεύει το 

µαγείρεµά του3. 
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Καλλιεργητικές απαιτήσεις: Η σπορά στη φθινοπωρινή καλλιέργεια γίνεται µέσα 

στον Νοέµβριο, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες και την ποικιλία. Κατά την 

προετοιµασία του εδάφους συνιστάται το κυλίνδρισµα, καθώς καθιστά το έδαφος πιο 

επίπεδο και διευκολύνει τη µηχανική συγκοµιδή. Οι απαιτήσεις σε λιπάσµατα είναι 

µικρές εξαιτίας της συµβιωτικής σχέσης του φυτού µε αζωτοβακτήρια. Συνεπώς, 

αζωτούχες επεµβάσεις γίνονται στα πολύ άγονα εδάφη ενώ επεµβάσεις µε 

φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσµατα γίνονται σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται 

οι ελάχιστες απαιτούµενες περιεκτικότητες3. Τα σπουδαιότερα προβλήµατα ασθενειών 

είναι η τήξη των φυταρίων, η φουζαρίωση, η ασκοχύτωση και το µωσαϊκό του 

µπιζελιού. Η καταπολέµηση των ζιζανίων είναι σηµαντική γιατί η µη έγκαιρη 

αποµάκρυνσή τους καταπνίγει την καλλιέργεια και µειώνει την απόδοση. Η άρδευση 

είναι αναγκαία κατά την περίοδο της άνθησης και όταν απαιτείται. Το φυτό ωριµάζει 

όταν το χρώµα των χαµηλότερων λοβών γίνεται από κιτρινο-καφέ σε καφέ (περίπου σε 

120 µέρες). Αυτό το διάστηµα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι πολύ µικρό 

(µέγιστο 10 µέρες) και οι λοβοί µπορεί να καταστραφούν. Κατά το στάδιο της 

αποθήκευσης, ο σπόρος πρέπει να’ ναι καθαρός από ξένα υλικά και η υγρασία του να 

µην ξεπερνά το 13%2. 

Παραγωγή και κατανάλωση: Η καλλιέργεια φακής εκτείνεται από την Άπω Ανατολή 

µέχρι την Μεσόγειο, την Ασία, την Ευρώπη και το δυτικό ηµισφαίριο. Ο Καναδάς 

συγκαταλέγεται στην πρώτη θέση και ακολουθούν η Ινδία, η Τουρκία και η Αυστρία. 

Όσον αφορά την κατανάλωση, οι σηµαντικότερες καταναλώτριες χώρες είναι η Ινδία, 

η Κίνα, η Τουρκία, η Ιαπωνία και η Συρία4. Στην Ευρώπη η κατανάλωση είναι χαµηλή 

αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης5. Στην Ελλάδα η 

παραγωγή είναι ελλειµµατική (µέση παραγωγή 971 τόνοι), µε το 95% περίπου των 

αναγκών να καλύπτεται από εισαγωγές που γίνονται κυρίως από τον Καναδά, την 

Τουρκία και τις Η.Π.Α.6.  

Απόδοση, Τιµή και Ακαθάριστη Πρόσοδος: Η µέση απόδοση της φακής είναι 120 

κιλά/στρέµµα, χωρίς να παρουσιάζει µεγάλο κίνδυνο, σύµφωνα µε στοιχεία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η τιµή παρουσίασε πτωτικές τάσεις 

τα τελευταία χρόνια, µε µέση τιµή για την περίοδο 1980-2006 το 1.9 €/κιλό (σε 

σταθερές τιµές 2006) (∆ιάγραµµα 1).                                                          
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Σύµφωνα µε στοιχεία της έρευνας*, οι παραγωγοί που προωθούν µόνοι τους το προϊόν 

εξασφαλίζουν καλύτερες τιµές (πάνω από 3 €/κιλό), ειδικά όταν το προϊόν είναι 

ποιοτικό. Η ακαθάριστη πρόσοδος εκτιµήθηκε στα 227 €/στρέµµα µε ελάχιστη τιµή τα 

73 €/στρέµµα και µέγιστη τα 729 €/στρέµµα. Το µέσο κέρδος είναι 122 €/στρέµµα και 

η πιθανότητα ζηµιάς µόνο 3%. 

∆ιάγραµµα 1: Εξέλιξη της τιµής της φακής  

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 

Κόστος παραγωγής*: Οι παραγωγικές δαπάνες της φακής φθάνουν τα 108 €/στρέµµα. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η µηχανική εργασία που καλύπτει το 38% του 

κόστους παραγωγής και αφορά την προετοιµασία του εδάφους και τη συγκοµιδή 

(Πίνακας 1 και ∆ιάγραµµα 2). Ακολουθεί το αναλώσιµο κεφάλαιο, κυρίως για την 

αγορά σπόρου, το κόστος των καυσίµων και της ζιζανιοκτονίας. Το ενοίκιο ξηρικού 

εδάφους υπολογίστηκε στα 10 €/στρέµµα. Το µέσο κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 

1,53 €/κιλό και για να είναι βιώσιµη η καλλιέργεια η τιµή του προϊόντος θα πρέπει να 

είναι πάνω από 1,43 €/κιλό, ώστε να µπορούν να καλυφθούν οι µεταβλητές δαπάνες 

παραγωγής.

                                                 
* Τα πρωτογενή στοιχεία προέρχονται από επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µέσω συνεντεύξεων 
µε παραγωγούς του ∆ήµου Τσοτυλίου του Νοµού Κοζάνης και αφορούν την καλλιεργητική περίοδο 
2006-2007. Σηµειώνεται ότι κατά τον υπολογισµό της ακαθάριστης προσόδου και του κέρδους δεν έχουν 
συνυπολογιστεί οι αποζηµιώσεις που εισέπραξαν οι παραγωγοί από τον ΕΛ.Γ.Α. λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών που σηµειώθηκαν την εξεταζόµενη περίοδο.  
 

Σταθερές τιµές (έτος βάσης 2006)
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Πίνακας 1:  Μεταβλητές δαπάνες (€/στρέµµα) στην καλλιέργεια της φακής 
Μεταβλητές δαπάνες              Κόστος/στρέµµα 

Σπόροι 10,58€ 
Λιπάσµατα 0,20€ 

Κόστος Καταπολέµησης 2,30€ 
Αµοιβή Ξένης Εργασίας 10,36€ 

Αµοιβή Ξένης Μηχανικής Εργασίας 38,77€ 
∆ιάφορα (τέλη, ηλεκτρικό, κλπ.) 16,74€ 

Σύνολο 78,95€ 
           Πηγή: Υπολογισµοί συγγραφέων 

 

∆ιάγραµµα 2: ∆απάνες παραγωγής στην καλλιέργεια της φακής 

    

   

 

 

 
 

 

                

Πηγή: Υπολογισµοί συγγραφέων 

 

Προοπτικές καλλιέργειας:  

Θετικοί παράγοντες 
 αύξηση της κατανάλωσης εξαιτίας της αλλαγής των διατροφικών συνηθειών 

 προώθηση της καλλιέργειας από το Υπουργείο και την Ε.Ε. για ανόρθωσή της ώστε 

να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της ελλειµµατικότητας6  

 µικρές απαιτήσεις σε λιπάσµατα  

 εύκολη καλλιέργεια χωρίς να αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα µε ασθένειες 

 µικρός κίνδυνος παραγωγής 

 εύκολη µετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια 

 ιδανική καλλιέργεια για ορεινές περιοχές µε µειωµένες µεν αποδόσεις αλλά 

ποιοτικό προϊόν 

∆απάνες Παραγωγής 
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 η ιδιότητά τους να ρυθµίζουν το βιολογικό άζωτο καθιστούν την καλλιέργεια 

ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον7  

Αρνητικοί παράγοντες  

 µεγάλη ετήσια διακύµανση της ζήτησης 

 έλλειψη καινοτοµίας για τη δηµιουργία προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στον 

σύγχρονο τρόπο ζωής (π.χ. προψηµένα γεύµατα, σύγχρονες συσκευασίες κ.α.)5 

 έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ παραγωγού και εµπόρου  

 έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή για τη µεταφορά 

πληροφοριών για τις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

 κάλυψη αναγκών από εισαγωγές  
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