ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Σε αυτό το παράρτημα παρατίθεται επεξήγηση των ειδικών όρων που έχουν
χρησιμοποιηθεί στο Δελτίο.
Περισσότερες πληροφορίες για τη γλώσσα του καπνού, βρίσκονται στην
προαναφερθείσα εργασία «Το γλωσσάρι του καπνού».
http://synmorphose.gr/index.php/el/projects-gr/tobacco-glossary-menu
Αλαμπούρα
Η συνεχής αλλαγή πλευράς των καπνοδεμάτων, η κάτω-επάνω και η πάνωκάτω. Τα καπνοδέματα ήταν τοποθετημένα στα κρεβάτια (ξύλινες κατασκευές σε
σχήμα «Π» που τοποθετούσαν τα καπνοδέματα). Η εργασία αυτή απέβλεπε στην
συντήρηση των καπνοδεμάτων με την σωστή ζύμωση των καπνών και την
διατήρηση της φυσιολογικής τους υγρασίας, την προφύλαξη από ενδεχόμενη
ευρωτίαση ή άλλες παθήσεις. Σήμερα δεν απαιτείται αυτή η εργασία.
Αρμάθιαμα ή τίζεμα ή μπούρλιασμα ή βελόνιασμα
Το πέρασμα των φύλλων του καπνού σε βελόνα και στη συνέχεια σε σπάγκο. Το
μήκος του σπάγκου είναι από 2 έως 4 μ., ανάλογα με το πλάτος του
ξηραντήριου.
Εμπορικά καπνά
Τα φύλλα καπνού μετά την επεξεργασία τους στο καπνεργοστάσιο, τα οποία
είναι έτοιμα για την μεταφορά τους στην καπνοβιομηχανία.
Ξηραντήριο
Ξύλινη ή μεταλλική κατασκευή, όπου αναρτώνται οι αρμάθες καπνού στον ήλιο
για 8 με 10 ημέρες, μέχρι τα φύλλα του καπνού να υποστούν την επιθυμητή
αφυδάτωση και από πράσινα να γίνουν κίτρινα ως ερυθροκίτρινα.
Οτζάκια ή ταχτάδες
Λωρίδες γης που χρησιμοποιούνται ως φυτώριο του καπνού, μήκους ως 10 μ.
και πλάτους ως 0,80 μ. Χωρίζονται μεταξύ τους από αύλακες πλάτους ως 0,30
μ. και βάθος ως 0,20 μ.(ανάλογα με την υγρότητα του εδάφους). Ο
καπνοπαραγωγός σκορπά τον σπόρο, ανακατεμένο με στάχτη, στα οτζάκια.
Παστάλι
Δεσμίδα 40-60 φύλλων καπνού του ιδίου χεριού σπασίματος, μεγέθους και
χρώματος. Ο παραγωγός έστρωνε τα φύλλα το ένα πάνω στο άλλο, κοτσάνι
με κοτσάνι και ουρά με ουρά. Η εργασία αυτή ονομάζεται παστάλιασμα και ήταν
απαραίτητη για την δεματοποίηση του καπνού. Τα παστάλια χωρίζονται σε δύο
ποιότητες την πρώτη, το μαξούλι και την δεύτερη, την κατώτερη, το ρεφούζι.
Σήμερα δεν γίνεται αυτή η εργασία.
Πατόφυλλα ή Ντιπ–Αλτί (κάτω από το ντίπ)

Πρόκειται για τα τέσσερα ασθενικά φύλλα που έχει το καπνόφυτο όταν
μεταφυτεύεται στο χωράφι, που δεν αναπτύσσονται πολύ και δεν έχουν καμία
ποιοτική αξία. Αυτά, είναι τα πρώτα φύλλα από κάτω, και απορρίπτονται από
τον παραγωγό πριν την έναρξη της συλλογής των εμπορικών καπνόφυλλων.
Σπάσιμο φύλλων καπνού
Είναι η συλλογή των φύλλων καπνού. Η ωρίμανση των φύλλων του καπνού
γίνεται σταδιακά από το κάτω μέρος του φυτού (πλησίον της γης) προς το πάνω
μέρος του φυτού (κορυφή). Τα ώριμα φύλλα συλλέγονται σε 5 έως 7 χέρια. Το
κάθε μάζεμα φύλλων ονομάζεται χέρι σπασίματος. Σε κάθε χέρι αντιστοιχούν 4
έως 5 καπνόφυλλα.
Χαρμάνιασμα
Χαρμάνι είναι η ανάμιξη διαφορετικών ποιοτήτων καπνόφυλλων της ίδιας
ποικιλίας καπνού ώστε να αποτελέσουν ένα ομοιόμορφο ποιοτικό σύνολο
σύμφωνα με την παραγγελία του αγοραστή. Αυτήν την εξειδικευμένη εργασία
έκανε κάθε φορά το ίδιο άτομο, ο χαρμαντζής. Σήμερα η εργασία αυτή γίνεται
με μηχανικό τρόπο.
Χωρικά καπνά
Τα φύλλα καπνού μετά την συλλογή τους από το χωράφι και μέχρι την
μεταφορά τους στο καπνεργοστάσιο για επεξεργασία.

