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«Ετησίως νοικιάζω επιπλέον 22 στρέμματα για 
να τα κάνω αμειψισπορά ή αγρανάπαυση ώστε 
να πιάνω τις απαιτήσεις για το πρασίνισμα. Τώ-
ρα που το 2023 δεν απαιτείται κάτι τέτοιο, να τα 
αφήσω;» Αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα 
το οποίο μετέφερε βαμβακοπαραγωγός στην 
Agrenda. Μία απάντηση με βάση το στρατηγι-
κό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, είναι πως θα μπορού-
σε να δοκιμάσει σε αυτά φέτος κάποια μοντέρ-
να καλλιέργεια όπως είναι το Σιταροκρίθαρο 
(Tritordeum) για να πάρει 1.320 ευρώ (60 ευ-
ρώ το στρέμμα), χωρίς να έχει τη δέσμευση να 
συνεχίσει να το καλλιεργεί και το 2024 αν δεν 
το επιθυμεί. Επιπλέον μπορεί να βάλει σε αυτά 
τα στρέμματα κάποια άλλη τοπική ποικιλία από 

ψυχανθή ή χειμερινά σιτηρά που είναι προσαρ-
μοσμένη στην περιοχή όπως για παράδειγμα εί-
ναι ο Καπλουτζάς (Μονόκκοκο) στη Θεσσαλία 
για να πάρει 31 ευρώ το στρέμμα. Μπορεί, βέ-
βαια, ο παραγωγός αν το επιθυμεί να βάλει σε 
ολόκληρη την έκταση που καλλιεργούσε βαμ-
βάκι κριθάρι μικρού βιολογικού κύκλου για να 
πάρει 14,3 ευρώ το στρέμμα. Αν και, προφανώς, 
το να αφήσει το βαμβάκι με τα 70 ευρώ ειδική 
ενίσχυση, δεν είναι και η πιο «σοφή» επιλογή.

Επειδή, λοιπόν, πολλή κουβέντα γίνεται αυ-
τές τις ημέρες που ολοκληρώνονται οι φθινο-
πωρινές σπορές, για τη δράση του νέου πρασι-
νίσματος με τίτλο «Χρήση ανθεκτικών και προ-
σαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» αποσαφη-
νίζονται τα εξής:

 Πρώτον, το ένα μέρος της επιδότησης αφο-
ρά αποκλειστικά τον βίκο και χειμερινά σιτηρά 

(π.χ κριθάρι) μικρού βιολογικού κύκλου όταν α-
ντικαθιστούν το βαμβάκι, το καλαμπόκι ή τη μη-
δική (βλ. σελ. 29 για το ύψος του πριμ). 

 Δεύτερον, το άλλο μέρος της επιδότησης 
αφορά καινοτόμες καλλιέργειες σε οποιοδήπο-
τε αγροτεμάχιο (δεν απαιτείται αντικατάσταση 
καλλιέργειας). Αφορά Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο 
Σινάπι, Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα, Σιταρο-
κρίθαρο, Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα και Λινάρι.

 Τρίτον, το τελευταίο μέρος αφορά «προσαρ-
μοσμένες, τοπικές ποικιλίες» από χειμερινά σι-
τηρά, ψυχανθή και αρωματικά φυτά. Εδώ το Υ-
ΠΑΑΤ «δουλεύει» μία λίστα διαφορετικών ποικι-
λιών ανά περιοχή, την οποία θα γνωστοποιήσει 
μέσα στο έτος. Κατόπιν εορτής βέβαια καθώς οι 
φθινοπωρινές σπορές σχεδόν ολοκληρώθηκαν.

 Τέταρτον, δεν υπάρχει καμία πολυετής δέ-
σμευση. Η επιδότηση είναι ετήσια.

Λύσεις αμειψισποράς  
με συνοδεία επιδότησης   
Ευκαιρία δοκιμών το 2023 για νέες καλλιέργειες έστω και σε λίγα στρέμματα 

Αμειψισπορά 
Η αμειψισπορά δεν είναι 
μόνο σημαντική για τη 

ζιζανιοκτονία, αλλά και για τη 
λήψη της βασικής ενίσχυσης 

στις αροτραίες, καθώς  
ο παραγωγός πρέπει στην 

τριετία να την έχει εφαρμόσει 
σε όλα τα αγροτεμάχιά του
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Ανά περιοχή διαφορετικές 
ποικιλίες θα επιδοτούνται
Δεν προλαβαίνει τις φθινοπωρινές σπορές ο κατάλογος με τις ενισχυόμενες ποικιλίες 
που διαμορφώνει  το ΥΠΑΑΤ. Βέβαιη η επιδότηση μόνο σε τρίμηνα κριθάρια, βίκο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Κατάλογο με διαφορετικές ποικιλίες που θα είναι 
προσαρμοσμένες ανά περιοχή και θα μπορούν να 
μπουν στο μείγμα αμειψισποράς που θα επιλέξει ο 
παραγωγός ώστε να λάβει την ειδική ενίσχυση α-
πό το νέο πρασίνισμα που φτάνει τα 82,4 ευρώ το 
στρέμμα το 2023, ετοιμάζει το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποι-
ήθηκε σχετική συνάντηση μεταξύ των υπηρεσιακών 
του υπουργείου και των συμβούλων για τη νέα ΚΑΠ 
για τη δημιουργία του σχετικού καταλόγου, ο οποί-
ος θα βγει στη δημοσιότητα τις προσεχείς ημέρες. 

Όπως αναφέρει στην Agrenda πηγή που συμμε-
τείχε στη συνάντηση, το κριθάρι μικρού βιολογικού 
κύκλου βρίσκεται υπό την ομπρέλα των «χειμερινών 
σιτηρών» που θα επιδοτούνται για τη σπορά τους. Η 
ενίσχυση υπενθυμίζεται για τα μικρού βιολογικού 
κύκλου ορίζεται στα 14,3 ευρώ εφόσον γίνει εναλ-
λαγή από βαμβάκι, 29,7 ευρώ εφόσον γίνει εναλ-
λαγή από καλαμπόκι και 52,2 ευρώ για εναλλαγή 
από μηδική. Σημειώνεται εδώ πως η αμειψισπορά 
δεν είναι μόνο σημαντική για τη ζιζανιοκτονία (βλ. 
σελ. 30) αλλά και για τη λήψη της βασικής ενίσχυ-
σης στις αροτραίες καλλιέργειες. Ο παραγωγός κα-
λείται σε βάθος τριετίας να έχει κάνει αμειψισπορά 
στο σύνολο των αγροτεμαχίων του (π.χ 33% αμει-
ψισπορά ετησίως, ή 50% αμειψισπορά για δύο έτη 
ή 100% για ένα έτος). Στην περίπτωση που ακολου-
θείται η πρακτική της επίσπορης καλλιέργειας κάθε 
χρόνο ανελλιπώς είναι δυνατή η παράταση της περι-
όδου αμειψισποράς για μια καλλιεργητική περίοδο.

Βάσει ετήσιας δήλωσης ΟΣΔΕ
Σε ό,τι αφορά τα ειδικά πριμ, λοιπόν, σημειώνε-

ται ότι η ενίσχυση αυτή δεν θα καταβάλλεται κάθε 
χρόνο μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. 
Αντιθέτως, πρόκειται για μονοετή δέσμευση στήρι-
ξης, η οποία προκύπτει από τη δήλωση καλλιέργει-

ας που θα συμπληρώνει κάθε χρόνο ο αγρότης, συ-
γκριτικά με το ΟΣΔΕ της προηγούμενης χρονιάς. 

Ενίσχυση για αντικατάσταση
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/

ποικιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικι-
λία που εγκαθίσταται.

Για την καλλιέργεια βίκου, τα ποσά ενίσχυσης 
διαμορφώνονται ως εξής: 

 Από μηδική σε βίκο 48,8 ευρώ/στρέμμα.
 Από βαμβάκι σε βίκο 10,9 ευρώ/στρέμμα.
 Από καλαμπόκι σε βίκο 31,6 ευρώ/στρέμμα.

Για τα μικρού βιολογικού κύκλου χειμερινά 
σιτηρά, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

 Από μηδική σε μικρού βιολογικού κύκλου 
χειμερινά σιτηρά 52,2 ευρώ/στρέμμα.

 Από βαμβάκι σε μικρού βιολογικού κύκλου χειμε-
ρινά σιτηρά 14,3 ευρώ/στρέμμα.

 Από καλαμπόκι σε μικρού βιολογικού κύκλου 
χειμερινά σιτηρά 29,7 ευρώ.

Ενίσχυση για τοπική ποικλία
Για τις τοπικές ποικιλίες για τις οποίες προε-

τοιμάζεται ο κατάλογος του ΥΠΑΑΤ η επιδότη-
ση θα δίνεται για τη σπορά και δεν θα απαιτεί-
ται κάποια αντικατάσταση. Οι τοπικές ποικιλί-
ες θα είναι τριών κατηγοριών: Αρωματικά φυ-
τά (82,4 ευρώ το στρέμμα), ψυχανθή (62,8 ευρώ 
το στρέμμα) και χειμερινά σιτηρά (31,3 ευρώ το 
στρέμμα). Σε κάθε περιοχή θα προτείνονται δια-
φορετικές τοπικές ποικιλίες οι οποίες είναι προ-
σαρμοσμένες στο κλίμα, το έδαφος κ.λπ. Προ-
φανώς μέχρις ότου βγει η λίστα από το ΥΠΑΑΤ 
θα έχουν τελειώσει οι φθινοπωρινές σπορές, 
οπότε κάποιος παραγωγός μπορεί να λάβει το 
σχετικό πριμ μόνο για ανοιξιάτικες ποικιλίες ή 
αν...κατά τύχη πετύχει την ποικιλία που προτεί-
νεται για την περιοχή του. 

H επιλογή της
γλυκοπατάτας
Σε αγαπημένο υλικό για συνταγές 
εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια  
η γλυκοπατάτα, η οποία εδώ  
και μερικά χρόνια γνωρίζει την 
αποθέωση από το καταναλωτικό 
κοινό. Η καλλιέργειά της μετράει ήδη 
20 και πλέον χρόνια στη χώρα, με  
τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλέον 
να υπολογίζονται σε 2.000 - 2.500 
στρέμματα. Η γλυκοπατάτα είναι μία 
από τις 11 καλλιέργειες για την 
εισαγωγή των οποίων προβλέπεται 
ειδικό στρεμματικό πριμ 60,6 ευρώ 
τη νέα προγραμματική περίοδο. 
Ωστόσο, η καλλιέργειά της δεν 
χρειαζόταν πριμ για να είναι 
οικονομικά βιώσιμη. Η μέση τιμή 
παραγωγού διαμορφώνεται στο  
1 ευρώ και οι αποδόσεις συνήθως 
κυμαίνονται μεταξύ 1.500 και 1.700 
κιλών το στρέμμα. Αντίστοιχα τα 
καλλιεργητικά κόστη όπως έχουν 
μεταφέρει παραγωγοί στην Agrenda 
υπολογίζονται στα 1.000-1.100 ευρώ 
το στρέμμα. Έχοντας στα υπόψιν  
τα νούμερα αυτά, είναι σαφές πως  
το ειδικό πριμ των 60,6 ευρώ το 
στρέμμα είναι περισσότερο ένα 
φιλικό χτύπημα στην πλάτη.

ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

52,2 14,3 29,7

ΕΤΗΣΙΟΣ 
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3% 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ  
roupas@agronews.gr

Νέες πηγές εισοδήματος και μικρότερο οικο-
νομικό ρίσκο υπόσχονται 11 εναλλακτικές 
καλλιέργειες που πριμοδοτούνται με 60,6 ευ-
ρώ το στρέμμα στη νέα ΚΑΠ, έχοντας δοκιμα-
στεί στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες, απο-
δίδοντας τα αναμενόμενα τόσο από πλευράς 
αποδόσεων όσο και ποιότητας του συγκομιζό-
μενου προϊόντος. Όπως σημειώνεται άλλωστε 
και στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, υπάρχει η 
σχετική τεχνογνωσία για την καλλιέργειά τους 
στη χώρα και οι 11 αυτές καλλιέργειες δεν α-
ποτελούν…πυροτέχνημα. Υπενθυμίζεται πως 
η λίστα με τις νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 
περιλαμβάνει: Κινόα, Χία, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, 
Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα, Tritordeum (Σι-
ταροκρίθαρο), Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα για ί-
να και Λινάρι για λάδι ή και ίνα.

Από τις 11 συνολικά καλλιέργειες, οι 2 
(Tritordeum και τσουκνίδα για ίνα) αποτελούν 
φθινοπωρινές ποικιλίες, ενώ οι υπόλοιπες σπέρ-
νονται κατά κανόνα την περίοδο της άνοιξης.

Πιο ανθεκτική η Καμελίνα,  
ξεχωρίζει το Tritordeum

Ως πιο ανθεκτική στις ελληνικές κλιματο-
λογικές συνθήκες μεταξύ των εναλλακτικών 
καλλιεργειών θεωρείται η Καμελίνα, η οποία 
αποτελεί ένα ελαιοδοτικό φυτό με υψηλότε-
ρη περιεκτικότητα ελαίου από ηλίανθο και σό-
για. Τα καλλιεργητικά της κόστη στις ελληνι-
κές συνθήκες προσεγγίζουν αυτά του σκλη-
ρού σίτου και λοιπών χειμερινών σιτηρών, ε-
νώ οι τιμές παραγωγού διαμορφώνονται στα 
2 με 2,5 ευρώ το κιλό, με τον κύριο αγοραστή 

του προϊόντος στην Ελλάδα να είναι οι εται-
ρείες με προϊόντα Superfoods.

Από τις φθινοπωρινές ποικιλίες, ξεχωρίζει 
το Tritordeum, που αποτελεί μία εύκολη καλ-
λιέργεια με πολλαπλές χρήσεις, το οποίο πρό-
κειται για ένα δημητριακό διασταύρωση σκλη-
ρού σίτου και αγριοκρίθαρου που ενσωματώ-
νει τα φυσικά χαρακτηριστικά των «προγόνων» 
του και υπόσχεται έσοδα ανάλογα ή και μεγα-
λύτερα των άλλων δημητριακών. Αθροιστικά, 
ο συνδυασμός αποδόσεων, χαμηλότερου κό-
στους εισροών και ειδικού πριμ καθιστά την 
καλλιέργεια του κατά τη νέα προγραμματική 
περίοδο μία άκρως ενδιαφέρουσα επιλογή.

Από την άλλη, η τσουκνίδα σπέρνεται χρο-
νικά παράλληλα με τα υπόλοιπα χειμερινά σι-
τηρά και αποτελεί μία διετή καλλιέργεια. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του καθηγητή Δημή-
τρη Μπιλάλη, αποδίδει 120-150 κιλά ίνας το 
χρόνο (δηλαδή 250-300 κιλά στη διετία) στις 
ελληνικές συνθήκες και θα δοκιμαστεί φέτος 
περαιτέρω σε πειραματικούς αγρούς του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται 
για μία ιστορική καλλιέργεια, που έχει αξιο-
ποιηθεί στο παρελθόν τόσο σε ξηρές περιο-
χές της Ινδικής χερσονήσου ως εναλλακτική 
στο βαμβάκι, αλλά και από τους Γερμανούς 
κατά το δεύτερο μισό του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου ως πρώτη ύλη για την ένδυση των ε-
νόπλων δυνάμεων του Άξονα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και η καλ-
λιέργεια του ψευδοσιτηρού Χίας, του οποίου 
οι σπόροι έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία 
χρόνια ως υπερτροφή. Προσαρμοσμένη επί-
σης στις ελληνικές συνθήκες είναι η Κινόα, 
η οποία παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητά 
σε πρωτεΐνη (>16%).

Δύο για σπορά χειμώνα 
και εννέα για την άνοιξη
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Οι εναλλαγές 
καλλιεργειών 
σώζουν και  
από τα ζιζάνια        
Ζήτημα να αξιοποιήσει  
ο παραγωγός ποικιλίες που 
ανταγωνίζονται τα ζιζάνια

ΤOY   ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

«Alert» για τον κίνδυνο να μείνει η φα-
ρέτρα των αγροτών άδεια από όπλα, στην 
περίπτωση της καταπολέμησης των ζι-
ζανίων στα χειμερινά σιτηρά, λόγω της 
ανάπτυξης πολλαπλής ανθεκτικότητας, 
έχει σημάνει η ερευνητική κοινότητα 
και προτείνει ως λύση την αμειψισπορά, 
την αξιοποίηση ανταγωνιστικών ποικι-
λιών και την εναλλαγή ζιζανιοκτόνων.

«Η συνεχής χρήση των ζιζανιοκτό-
νων και της μονοκαλλιέργειας, έχει ο-
δηγήσει στο να χάνουμε συνέχεια ζιζα-
νιοκτόνα, λόγω της ανάπτυξης πολλα-
πλής ανθεκτικότητας των ζιζανίων και 
αν συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο, νο-
μοτελειακά θα μείνουμε κάποια στιγμή 
χωρίς όπλα στα χέρια των παραγωγών», 
σημειώνει ο Θωμάς Γιτσόπουλος, ερευ-
νητής του ΕΛΓΟ στο Ινστιτούτο Γενετι-
κής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων.

Υπενθυμίζοντας πως λόγω των ζιζα-
νίων η μείωση της παραγωγής, κατά μέ-
σο όρο, μπορεί να φτάσει έως και στο 
15%, ο συνομιλητής μας τονίζει πως το 
πρόβλημα είναι μεγάλο τόσο στη χώρα 
μας, όσο και παγκοσμίως κι «έλκει» τις 
ρίζες του στο γεγονός ότι κατά κύριο 
λόγο η αντιμετώπιση των ζιζανίων γί-
νεται με χημικά ζιζανιοκτόνα. 

«Δεν λέμε να μη χρησιμοποιούνται 
τα σκευάσματα, αλλά η χρήση τους να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο, για να παρα-
μείνουν αποτελεσματικά» είπε ο κ. Γι-
τσόπουλος, υπογραμμίζοντας τη μεγά-
λη σημασία της πρόληψης.

Όπως εξήγησε, σε ό,τι αφορά στην α-
μειψισπορά, είναι πολύ σημαντικό να 
προτείνονται συγκεκριμένες κι όχι αό-
ριστες εναλλαγές καλλιεργειών, ώστε 
να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο απο-
τέλεσμα. «Για παράδειγμα, το να πάμε 
από το σιτάρι στο κριθάρι, είναι μεν α-
μειψισπορά, αλλά και πάλι τα ίδια ζι-
ζανιοκτόνα θα χρησιμοποιήσουμε. Ο 
βασικός σκοπός της αμειψισποράς εί-
ναι να αλλάξουμε ουσιαστικά την ημε-

ρομηνία σποράς και την ημερομηνία 
συγκομιδής. Να σπάσουμε το βιολο-
γικό κύκλο του ζιζανίου», διευκρινίζει 
χαρακτηριστικά ο ερευνητής. 

Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει πως 
ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει 
μια καλλιέργεια που θα σπαρθεί την 
άνοιξη, αντί για το φθινόπωρο, όπως 
για παράδειγμα ο ηλίανθος ή το βαμ-
βάκι και κατά τη διάρκεια της χειμερι-
νής περιόδου να διαχειριστεί μηχανι-
κά τα ανθεκτικά ζιζάνια.

Ένας άλλος ενδεικνυόμενος τρό-
πος, κατά τον κ. Γιτσόπουλο, είναι να 
στραφούν οι παραγωγοί περισσότερο 
στη χρήση μη χημικών εργαλείων που 
χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, αλ-
λά έχουν πλέον ξεχαστεί. 

«Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την α-
νταγωνιστικότητα των ποικιλιών και να 
βρούμε εκείνες που αντιμετωπίζουν τα 
ζιζάνια», είπε χαρακτηριστικά για να 
προσθέσει πως καθοριστικής σημασί-
ας είναι, επίσης, να γίνεται εναλλαγή 
των ζιζανιοκτόνων, που χρησιμοποι-
ούνται από τους αγρότες, ώστε να μην 
προλαβαίνουν τα ζιζάνια να αποκτούν 
ανθεκτικότητα.

Για τα χειμερινά σιτηρά μεγάλο πρό-
βλημα με πολλαπλή ανθεκτικότητα πα-
ρατηρείται στην περίπτωση της αγρι-

όβρωμης και της ήρας, η οποία είναι 
στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ 
ειδικά σε κάποιες περιοχές της δυτικής 
Μακεδονίας καταγράφεται, πλέον ανα-
βίωση ζιζανίων που στο παρελθόν δεν 
δημιουργούσαν πρόβλημα. «Στην κα-
τηγορία αυτή είναι το μίλιο, αλλά και 
το ανεμόχορτο, τα οποία, λόγω του ότι 
έχουμε αντιμετωπίσει τα άλλα ζιζάνια, 
βρήκαν χώρο και ξεπετάχτηκαν, καθώς 
έχουν αναπτύξει πλέον ανθεκτικότητα 
σε υφιστάμενα ζιζανιοκτόνα και προ-
καλούν ζημίες στις καλλιέργειες», εί-
πε ο κ. Γιτσόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο το πρόβλημα δεν 
περιορίζεται στον κίνδυνο να χαθούν 
τα ζιζανιοκτόνα στα χειμερινά σιτηρά. 
«Παρόμοια ζιζανιοκτόνα, με μηχανισμό 
δράσης ανάλογο με εκείνον των ζιζανι-
οκτόνων για τα χειμερινά σιτηρά, χρη-
σιμοποιούμε και σε άλλες καλλιέργει-
ες, οπότε το πρόβλημα μετατίθεται και 
σε αυτές. Χτυπάμε μεγάλο Alert. 

Να ξαναδεί το θέμα ολιστικά η φαρ-
μακοβιομηχανία για το πώς θα κρατή-
σει όλα τα ζιζανιόκτόνα μαζί και όχι να 
προσπαθούμε να μειώσουμε το πρό-
βλημα χρησιμοποιώντας κάποια απο-
τελεσματικά ακόμη ζιζανιοκτόνα. Για-
τί και αυτά σε λίγο χρόνο δεν θα είναι 
καθώς θα αναπτυχθεί ανθεκτικότητα».

Λόγω ζιζανίων  
η μείωση της 
παραγωγής 
μπορεί να φτάσει 
έως και στο 15%, 
με βασική αιτία  
το γεγονός ότι  
η αντιμετώπισή 
τους γίνεται  
με χημικά 
ζιζανιοκτόνα

Η συνεχής χρήση  
των ζιζανιοκτόνων και 
της μονοκαλλιέργειας, 
έχει οδηγήσει στην 
ανάπτυξη πολλαπλής 
ανθεκτικότητας.


