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Μέσα από έναν κατάλογο 53 καλλιεργει-
ών και πάνω από 200 τοπικών ποικιλιών, 
θα είναι σε θέση να επιλέξουν οι αγρότες 
στα πλαίσια του Μέτρου «Προστασία και δι-
ατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - 
ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κιν-
δυνεύουν από γενετική διάβρωση», το ο-
ποίο προβλέπεται στο ΠΑΑ της νέας περιό-
δου. Γι’ αυτή τους την ενέργεια οι αγρότες 
θα αποζηµιωθούν ανάλογα µε την καλλι-
έργεια µε τα ποσά να κυµαίνονται µεταξύ 
των 43,5 ευρώ το στρέµµα (χειµερινά σιτη-
ρά) και να φτάνουν έως και τα 278 ευρώ το 
στρέµµα για δενδρώδεις καλλιέργειες (78,2 
για ελιές και 69 στο αµπέλι). 

Το πρόγραµµα είναι ουσιαστικά περιο-
ρισµένων θέσεων, καθώς οι αρχές έχουν 
θέσει συγκεκριµένο στρεµµατικό στόχο α-
νά ποικιλία και περιοχή. Η προµήθεια του 
πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνεται α-
πό Φορείς όπως διάφορες υπηρεσίες του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πα-
νεπιστήµια, ΜΚΟ τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα κ.λπ. 
Να σηµειωθεί εδώ πως, ένα παρόµοιο πρό-
γραµµα προβλεπόταν και στο τρέχον ΠΑΑ, 
ωστόσο τελικά δεν προχώρησε µε τις αρχές 
να δεσµεύονται πως θα το ενεργοποιήσουν 
την ερχόµενη προγραµµατική. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι το Μέτρο για τις 
τοπικές ποικιλίες, είναι ξεχωριστό σε σχέ-
ση µε το οικολογικό σχήµα (νέο πρασίνι-
σµα) µε τίτλο «Χρήση ανθεκτικών και προ-

σαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών». Στη 
δράση αυτή το ένα µέρος της επιδότησης 
αφορά αποκλειστικά τον βίκο και χειµερι-
νά σιτηρά (π.χ κριθάρι) µικρού βιολογικού 
κύκλου όταν αντικαθιστούν το βαµβάκι, το 
καλαµπόκι ή τη µηδική. ∆εύτερον, το άλλο 
µέρος της επιδότησης αφορά καινοτόµες 
καλλιέργειες σε οποιοδήποτε αγροτεµάχιο 
(δεν απαιτείται αντικατάσταση καλλιέργει-
ας). Αφορά Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, 
Νιγκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρί-
θαρο, Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα και Λινά-
ρι. Τρίτον, το τελευταίο µέρος αφορά «προ-
σαρµοσµένες, τοπικές ποικιλίες» από χειµε-
ρινά σιτηρά, ψυχανθή και αρωµατικά φυτά. 
Εδώ το ΥΠΑΑΤ «δουλεύει» µία λίστα διαφο-
ρετικών ποικιλιών ανά περιοχή, την οποία 
θα γνωστοποιήσει το επόµενο διάστηµα. 

Οι 200 ντόπιες ποικιλίες με 
πριμ έως 278 ευρώ/στρέμμα   
Περιορισμένες οι θέσεις στο Μέτρο του νέου ΠΑΑ για διατήρηση αβελτίωτων ποικιλιών 
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Ανά περιοχή, διαφορετική 
ποικιλία θα πριμοδοτείται
Η καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών έχει τα δικά της όρια, όπως την ευπάθεια,  
την μικρή παραγωγή και την δυσκολία προσαρμογής τους σε εντατικά συστήματα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
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Για να διατηρούν στην εκµετάλλευσή τους το-
πικές ποικιλίες από σιτηρά και ψυχανθή, µέχρι 
οινάµπελα, θα πριµοδοτούνται οι αγρότες στη 
νέα περίοδο που θα δείξουν ενδιαφέρον έντα-
ξης στο Μέτρο «Προστασία και διατήρηση τοπι-
κών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών (φυτο-
γενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενε-
τική διάβρωση». Σε κάθε περιοχή, υπάρχει συ-
γκεκριµένη ποικιλία που µπορεί να µπει για το 
πριµ: Για παράδειγµα ο Καπλουτζάς (µονόκκο-
κο σιτάρι) µπορεί να µπει µόνο σε Θεσσαλία, 
Μακεδονία ενώ το κριθάρι Νάξου σε Αιγαίο, Ή-
πειρο, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα. 

Οι συνήθως χαµηλές αποδόσεις των αβελτί-
ωτων τοπικών ποικιλιών έχουν ως αποτέλεσµα 
την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών που 
επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Συνεπώς, η 
οικονοµική στήριξη µέσω της δράσης αποτελεί 
βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των τοπικών 
αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών αφού ανα-
πληρώνει την ως άνω αναφερόµενη απώλεια 
εισοδήµατος. Σκοπός της Παρέµβασης είναι: 

 Η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότη-
τας και της γενετικής ποικιλότητας, µεταξύ των 
ειδών και εντός των ειδών και η προστασία των 
αγροτικών οικοσυστηµάτων. 

 Η προστασία και αειφορική διαχείριση των 
φυτογενετικών πόρων.

 Η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτί-
ωτων πληθυσµών – ποικιλιών, οι οποίες είναι 
κατά τεκµήριο περισσότερο προσαρµοσµένες 
στις τοπικές συνθήκες συνεπώς µειώνεται µε αυ-
τόν τον τρόπο η χρήση εισροών µε αποτέλεσµα 
τις µειωµένες πιέσεις στους φυσικούς πόρους 
(π.χ. ποιότητα και ποσότητα υδατικών πόρων).

 Η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή α-

φού οι τοπικές ποικιλίες είναι κατά τεκµήριο πε-
ρισσότερο ανθεκτικές στις ξηροθερµικές συν-
θήκες που αναµένεται να ενταθούν λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής. 

 Η στήριξη µικροκαλλιεργητών και γεωργών 
που διατηρούν ή επιθυµούν να καλλιεργήσουν 
τοπικούς αβελτίωτους πληθυσµούς - ποικιλίες.

 Η προστασία του δικαιώµατος των κατανα-
λωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελ-
τίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες. 

Ο κατάλογος των τοπικών αβελτίωτων πλη-
θυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γε-
νετική διάβρωση είναι αποτέλεσµα διαβούλευ-
σης των φορέων που εµπλέκονται σε θέµατα 
φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ερευ-
νητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήµια, ΜΚΟ, 
κ.λπ.) και έχει καταρτιστεί µε βάση: 

 Τις υπάρχουσες και υπό δηµοσίευση µελέτες.
 Την ύπαρξη δείγµατος αναφοράς για κάθε 

τοπικό αβελτίωτο πληθυσµό/ποικιλία. 
 Την ύπαρξη ολοκληρωµένων στοιχείων πε-

ριγραφής και ιστορικών στοιχείων. Για τις µό-
νιµες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αµπέλια) 
η δέσµευση εφαρµόζεται σε σταθερά αγροτε-
µάχια καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου των 
δεσµεύσεων.

Τα ποσά ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της µελέτης υπολογισµού είναι:

 Ψυχανθή: 75,3 ευρώ το στρέµµα. 
 Λαχανικά υπαίθρου: 250 ευρώ το στρέµµα.
 Αραβόσιτος: 72,2 ευρώ το στρέµµα.
 Χειµερινά σιτηρά: 43,5 ευρώ το στρέµµα.
 Αρωµατικά - Φαρµακευτικά φυτά: 98,9 ευ-

ρώ το στρέµµα.
 Ελιές: 78,2 ευρώ το στρέµµα.
 Αµπέλι: 69 ευρώ το στρέµµα.
 Λοιπές δενδρώδεις: 278,9 ευρώ το στρέµµα.

Επανεκτιμάται
η αξία 
των ντόπιων
ποικιλιών
Τις τελευταίες δεκαετίες η αξία  
των τοπικών ποικιλιών επανεκτιμάται 
διεπιστημονικά. Λόγω των ποιοτικών 
και ποικίλων χαρακτηριστικών τους 
(γεύση, άρωμα) πολλές από αυτές 
γίνονται  περιζήτητες έτσι ώστε  
η παραγωγή και μεταποίηση τους  
να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
τοπικών οικονομιών. Φυσικά  
η καλλιέργεια των τοπικών  
ποικιλιών έχει τα δικά της όρια,  
όπως την ευπάθεια των προϊόντων,  
την μικρή παραγωγή - σε ορισμένες 
περιπτώσεις-, την δυσκολία 
προσαρμογής τους σε εντατικά 
συστήματα παραγωγής. Γι’ αυτό  
το λόγο δίνεται και μία σημαντική 
ενίσχυση για τις ανάγκες της 
καλλιέργειάς τους. Πάντως, 
το δύσκολο με το συγκεκριμένο 
Μέτρο θα είναι να βρεθεί το 
πολλαπλασιαστικό υλικό, καθώς, 
πρόθυμοι για να αναλάβουν τη 
διατήρηση τέτοιων ποικιλιών σε λίγα 
στρέμματα αναμένεται να βρεθούν.

Ξεκινάει πιλοτικά με  
10 εκατ. ευρώ κονδύλια
∆ικαιούχοι του Μέτρου «Προστασία και δι-
ατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - 
ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κιν-
δυνεύουν από γενετική διάβρωση», θα εί-
ναι γεωργοί, φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
ή οµάδες αυτών, οι οποίοι κατέχουν γεωρ-
γική εκµετάλλευση και καλλιεργούν µία ή 
περισσότερες ποικιλίες από τον «Κατάλο-
γο τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποι-
κιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διά-
βρωση» (βλ. πίνακα). Πρόθεση των αρχών 
είναι να µπορέσουν µε αυτήν τη δράση να 
χρηµατοδοτήσουν περί τα 22.000 στρέµµα-
τα µε τοπικές ποικιλίες, προκηρύσσοντας 
πρόγραµµα µε κονδύλια ύψους περί τα 10 
εκατ. ευρώ. Το αν τώρα θα υπάρξει κάποια 
πρόσκληση άµεσα δηλαδή µέσα στο 2023 
µε την έναρξη της νέας προγραµµατικής 
περιόδου, µένει να φανεί. Αξίζει να σηµει-
ωθεί εδώ πως, ένα παρόµοιο πρόγραµµα 
προβλεπόταν και στο τρέχον ΠΑΑ, ωστόσο 
τελικά δεν προχώρησε µε τις αρχές να δε-
σµεύονται πως θα το ενεργοποιήσουν την 
ερχόµενη προγραµµατική. Το εγχείρηµα 
πάντως είναι δύσκολο από τη στιγµή που 
δεν υπάρχει η προηγούµενη εµπειρία από 
σχετική προκήρυξη. Αν «τρέξει» όµως τελι-
κά το πρόγραµµα µπορεί να ανοίξει και νέ-
ες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε κάποιους 
κλάδους της µεταποίησης ή να οδηγήσει 
σε ανάπτυξη νέων κωδικών. 

H κατάρτιση του καταλόγου
Ο κατάλογος των τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν 
από γενετική διάβρωση είναι αποτέλεσµα 
διαβούλευσης των φορέων που εµπλέκο-
νται λόγω αρµοδιότητας σε θέµατα φυτο-
γενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ερευνητικά Κέντρα, 

Γεωπονικά Πανεπιστήµια, ΜΚΟ, κτλ.) και έ-
χει καταρτιστεί µε βάση:

 Τις υπάρχουσες και υπό δηµοσίευση 
µελέτες.

 Την ύπαρξη δείγµατος αναφοράς για 
κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσµό/ποικιλία.

 Την ύπαρξη ολοκληρωµένων στοιχεί-
ων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι ενισχύονται για την απώ-

λεια εισοδήµατος που η συγκεκριµένη καλ-
λιέργεια επιφέρει και αναλαµβάνουν τη δέ-
σµευση να:

 καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυ-
σµούς – ποικιλίες, στις συγκεκριµένες πε-
ριοχές κατανοµής ανά πληθυσµό - ποικι-
λία του σχετικού πίνακα,

 συνεργάζονται και να χορηγούν δείγµα 
σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού 
ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπη-
ρεσίες και αρµόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

Οι ενισχύσεις αποζηµιώνουν τους δικαι-
ούχους για το διαφυγόν εισόδηµα και το 
κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσµα των 
δεσµεύσεων που ελήφθησαν.

Το κόστος συναλλαγής περιλαµβάνει:
 Έξοδα αποστολής σπόρων ή άλλων µε-

ρών του φυτού, από και προς τον αρµόδιο, 
κατά περίπτωση, φορέα.

 Το κόστος των εργαστηριακών ελέγ-
χων του αρµόδιου, κατά περίπτωση, φορέα.

 Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλα-
σιασµού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευ-
σης του επιλέξιµου αγροτεµαχίου.

Πρέπει να γίνει σαφές πάντως ότι το Μέ-
τρο για τις τοπικές ποικιλίες, είναι ξεχωρι-
στό σε σχέση µε το οικολογικό σχήµα (νέο 
πρασίνισµα) µε τίτλο «Χρήση ανθεκτικών 
και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών». 

Υποχρέωση  
των δικαιούχων 
να καλλιεργούν 
τους αβελτίωτους 
πληθυσμούς – 
ποικιλίες, στις 
συγκεκριμένες 
περιοχές 
κατανομής ανά 
πληθυσμό.

Αναπλήρωση 
Η οικονοµική στήριξη 

µέσω της δράσης 
αποτελεί βασικό κίνητρο 

για τη διατήρηση των 
τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσµών - ποικιλιών

ΕΊΔΟΣ ΠΟΊΚΊΛΊΕΣ ΠΕΡΊΟΧΕΣ-ΝΟΜΟΊ

ΣΊΤΗΡΑ

Κριθάρι 

Σερίφου Αιγαίου
Τρικάλων Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Αιγαίου
Νάξου Αιγαίου, Ηπείρου, Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας
Αλογόκριθο, Γουµαρόκριθο
Εξάστιχο Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας, Ηπείρου

Σιτάρι σκληρό

Μαυραγάνια, Ασπροσίτι, 
Ντεβές Σε όλη τη χώρα

Μαυραθέρι Χίου
Ασπρόσταρο Χανίων
Σαρίτσαµ Λέσβου

Σιτάρι σκληρό Λεβέντης Μεσσηνίας

Σιτάρι µαλακό 

Γκρινιάς, Τσουγκριάς, ∆ριµίτσα Σε όλη τη χώρα

 Ζουκλίτσα Ορεινή και ∆.Μακεδονία, Θράκης, 
Πελοποννήσου

Άσπρος Τσιούλος Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου

Κουτρούλι ή Kουτρουλιάς
Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Κύθηρα

Μονόκοκκο σιτάρι Καπλουτζάς Μακεδονίας, Θεσσαλίας

Σίκαλη (Secale cereale) Βεύη  Φλώρινας Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου

ΨΥΧΑΝΘΗ 
Φάβα Παπούλα, Χανίων Κρήτης
Ρόβη Xανίων Κρήτης

Γρεβενών Μακεδονίας
Ιονίων Ιονίου

Αραχίδα Γεωργιούπολης Κρήτης, Φλώρινας
Lupinus albus Μεσσηνίας

Κουκιά (Vicia faba L.) - Σκύρου

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ - ΘΑΜΝΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ

Κερασιά  
(Prunus avium)

Σερρών (Μαύρο), Κόκκινα 
Αναστασίας

Σερρών

Λευκό Ιωαννίνων Ιωαννίνων
Κηφισιάς Αττικής
Πρώιµο Κολινδρού Κατερίνης
Σάµου Σάµου
Πρώιµο Κοµοτηνής Κοµοτηνής

Μηλιά 
(Malus pumila)

Ξυνόµηλα Αγιάσου Λέσβου
Σκιούπια Μαγνησίας
Χαµοµηλιά Άνδρου

 
Πορτοκαλιά 
(Citrus sinensis)

Πορτοκάλι ‘’Μάλτας’’ Μεσσηνίας

Παρακοίλων Λέσβου

Αχλαδιά 
(Pyrus communis)

Κουντουρέλια, Κακάβια, 
Μουτζουρίτες, Τσιλουπάρµατα

Λέσβου

Καµπάνες Μαγνησίας
Μπαστουβάνι, Σταυρόρια, 
Γκουρλιές, Ζαχαράτα

Άνδρου

Βερικοκιά 
(Prunus armeniaca)

Καϊσια Άνδρου

Μανταρινιά 
(Citrus reticulata)

Ντόπια Άνδρου

Ροδιά 
(Punica granatum)

Καντινέρια, Λεφάνια Άνδρου
Καµπάδικα Ηµαθίας, Κατερίνης
Αλµπασάνια, Ανδροµάχη Ηµαθίας
Φούστανη Αριδαίας

Αµυγδαλιά 
(Αmygdalus 
communis)

Αφράτο, Σιδηραµύγδαλο Άνδρου
Καρυδάκι Λήµνου
Χιώτικα
Φουντουκάκι Σάµου
Ντοντάδικο, Φουσκαρέλα Χίου
Τρικιώνικο, Μπαµπάτστικο, 
Μπέλλου

Μαγνησίας

Λεµονιά Τσακαλίκη Άνδρου

Συκιά Άσπρο µικρό, Ποταµίσια Άνδρου
Μπούκνες Σάµου

Ελιά Ασπρολιά Αλεξανδρούπολης Έβρου

Ροδακινιά

Κοκκάρι Σκύρου
Μηλοροδάκινο (Μαστοί
Αφροδίτης) Κηθύρων
Προφήτης Ηλίας, Όψιµο Νάουσας Ηµαθίας

∆αµασκηνιά 
(Prunus domestica)

Πραούστι Σαµοθράκης
Μπαρδάκι µακρόστενο και 
στρογγυλό

Φθιώτιδας

Λευκό δαµάσκηνο Φθιώτιδας
Σκοπέλου αζέν Σκοπέλου
Αυγάτι Σκοπέλου
Ξυνί Σκοπέλου

ΑΜΠΕΛΙΑ

Αµπέλι 
(Vitis sp.)

Μαυράκι Άνδρου
Μαυροποταµίσι Άνδρου
Άσπρ  ο ποταµίσι Άνδρου
Ανθούσα Άνδρου
Αγιαννιώτικο Χίου
Μαυρούδι -Πλατάνα 
Κολινιάτικο-Τουρκοπούλα

Μεσσηνίας

Αγούµαστος Κέρκυρας
Αηδάνι Μαύρο Κυκλάδων
Ακουµινάτο Ιόνιο
Αµφιόνι Κέρκυρας, Λευκάδας
Αρακλινός Ιόνιο
Αρµελετούσα Κυκλάδων
Βαλαϊτης Ρεθύµνης
Βιολεντό Ζακύνθου,Κεφαλληνίας
Βολίτσα Άσπρη Πελ/σος
Βολίτσα Μαύρη Στερεά Ελλάδα, Πελ/σος
Βόσσος Κεφαλληνίας, Λευκάδας
Γαϊδουριά Κυκλάδων
Γλυκερήθρα Αρκαδίας, Λακωνίας
∆ερµατάς Ρεθύµνης
Ζαλοβίτικο Τρικάλων
Καραµπραίµης Ευβοίας
Καρναχαλάδες Έβρου
Καρτσιώτης Λαρίσης
Κατσανό Κυκλάδων
Κερατσούδα Έβρου
Κοτσελίνα Ιόνιο
Κουφάκι Ιόνιο
Μαλουκάτο Κυκλάδων
Μπεκάρι Ιωαννίνων
Μπογιαλαµάδες Έβρου
Μυγδάλι Αιτωλοακαρνανία, Αχαϊας
Ξεροµαχαιρούδα Κυκλάδων
Πετρουλιανός Λακωνίας
Πλατάνι Κυκλάδων
Σκλάβα Κορινθίας
Σταυροχιώτης Κυκλάδων
Συκιώτης Μαγνησίας
Χλώρες Ιόνιο
Καλλονιάτικο Λέσβου

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Κρεμμύδι
Ζακυνθινό νεροκρόµµυδο Ζακύνθου
Άνδρου Άνδρος
Κόκκινο Άνδρου

Τοματοπιπεριά Τοµατοπιπεριά Κ., Β. & ∆. Ελλάδα

Κολοκύθι

Πασατέµπο Θράκης, Μακεδονίας
Μαγιάτικο Καρπάθου
Γλυκιά Κολοκύθα Μεσσηνίας
Γυµνόσπερµο Θράκης Θράξης

Κολοκύθι Κολοκύθα Όλη η χώρα
Ρετζέλια Β. Ελλάδα

Κολοκύθι (moschata) Καλαµπάκι Σε όλη τη χώρα

Πεπόνι

Κασιδιάρικο Λέσβου

Αγγουροπέπονα
Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, Κρήτης, 
Αιγαίου, Χίου

Σαγκρί Μεσσηνίας
Ξυλάγγουρο Αιγαίου

Αγκινάρα Αγκιναράκι Κως
Κρήτης Κρήτη

Αγκινάρα (Cynara sp.) Κυθήρων Κύθηρα
Ολύµπου Καρπάθου

Τομάτα

Ορµυλίας Χαλκιδικής
Μήλο Κεφαλληνίας Κεφαλληνίας
Κυκλάδων Αιγαίου
Κως Αιγαίου
Ιθάκη Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων
Τρίγωνο Έβρου Έβρου
Τοµάτα-Καραµπόλα Μακεδονίας, Θράκης
Υδρούσα Άνδρου
Κρασουλιά Αγιάσος
Τοµατάκι ξηρικό Χίου
Άνδρου άνυδρο Άνδρου
Χίου άνυδρο Χίου
Αµµολόχου Άνδρου
Ροζ κρασάτη Άνδρου
Χονδροκατσαρή Μεσσηνίας
Σφοντύλι Λέσβου
Λουρδέικη Ιονίου

Αγγούρι ΆνδρουWQ Άνδρου
Παλιουριάς Γρεβενών

Σουσάμι
Γεωργιούπολης Κρήτης, Ν. Έβρου
Έβρου Έβρου
Λήµνου Λήµνου

Φράουλα Κερκυραϊκή µικρόκαρπη Κέρκυρας
Ζακυνθινή Ζακύνθου

Μελιτζάνα Άσπρη Μελιτζάνα Αιγαίου
Αργίτικη Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων

Μπάμια
Λέσβου Λέσβου
Σαλιάρα Μεσσηνίας
Εξαγώνι Λέσβου

Λάχανο Αφράτο Λέσβου

Μάπα Μεσσηνίας

Φασόλι

Αριδαία Μακεδονία
Τήνου Αιγαίου
Μπαµπακιάς Κρήτης, Ν. Έβρου
Μελιτζανί Άνδρος
Πιτσιλωτό Άνδρος
Κουφέτο Άνδρος
Τσολάκια Μαγνησία
Κάπης Λέσβος
Μελιτζανί Άνδρος
Βασιλιάδες Άνδρος

Vigna uguigulata Πηχιάρικο Μεσσηνίας
Ροβίτσα Πρασινοφάσουλα Μεσσηνίας

Κόκκινο φασόλι Γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων
Phaseolus vigna Ασπρομύτικο Λήμνου Λήµνου
Σταμναγκάθι Σταμναγκάθι Κρήτης
Ασκόλυμπρος Ασκόλυμπρος Κρήτης
Γλυκάνισος Τοπική ποικιλία Λέσβου, Χίου, Λήµνου
Ρίγανι Τοπικοί πληθυσμοί Ολύµπου, Τρικάλων, Λακωνίας, Λήµνου
Κάππαρη Τοπικοί πληθυσμοί Αιγαίου & Ιονίου

Τσάι του βουνού Τοπικοί πληθυσμοί
Κρήτης, Παγγαίου, ∆υτ. Μακεδονίας, 
Ολύµπου, Ταϋγέτου, Ευβοίας

Δίκταμο Τοπικοί πληθυσμοί Κρήτης
Σκουπόχορτο Έβρου ∆ιάφορες περιοχές της Ελλάδας
Λίφη Κατερίνης ∆ιάφορες περιοχές της Ελλάδας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ – ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ  
ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
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Μονόδρομος  
η οργάνωση  
σε σχήματα  
για καλή τιμή  
στη λεβάντα
Με αποδόσεις 7-8 κιλών ελαίου 
το στρέμμα και τιμές πάνω  
από 55 ευρώ το κιλό βγαίνει  
η επένδυση στη 10ετία

ΤOY  ΓΙΆΝΝΗ ΡΟΥΠΆ  
roupas@agronews.gr

Σε ιδιαίτερα οργανωµένους και υποµονε-
τικούς αγρότες απευθύνεται η λεβάντα, µε 
την καλλιέργειά της να εµφανίζει ιδιαιτε-
ρότητες και ευκαιρίες που δύσκολα θα συ-
ναντήσει κανείς σε άλλο αγροτικό προϊόν 
στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσης µία καλλιέρ-
γεια που ενισχύεται µε ειδικό πριµ 82,4 ευ-
ρώ το στρέµµα στη νέα ΚΑΠ. 

Αρχικώς, πρέπει να σηµειωθεί πως η καλ-
λιέργεια λεβάντας αποτελεί ένα σπορ για «ο-
µαδικούς παίχτες» όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο Πασχάλης Παπαδάκης, ειδικός σύµβουλος 
στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Έβρου – Ροδό-
πης για Αρωµατικά Φυτά «Θράκης Θησαυ-
ρός». Όπως άλλωστε λέει ένα ρητό, ιδιαίτε-
ρα αγαπητό στα 25 µέλη του συνεταιρισµού, 
«αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε µόνος. 
Αλλά αν θες να πάτε µακριά, πηγαίνετε µα-
ζί». Η ρήση αυτή ταιριάζει γάντι στη περίπτω-
ση της λεβάντας, αφού η ζήτηση για έλαιο 
είναι έντονα συνδεδεµένη µε τον όγκο της 
προσφερόµενης ποσότητας. Αυτό σηµαίνει 
πως όσο συγκεντρώνονται οι τόνοι του ελαί-
ου, τόσο ισχυροποιείται η θέση των παραγω-
γών και έτσι γίνονται εφικτές οι υψηλότερες 
τιµές των 70 και 80 ευρώ το κιλό για έλαιο.

Έως και 3 χρόνια διατηρησιµότητα
Η διατηρησιµότητα του ελαίου είναι κα-

λή, αφού µπορεί να διατηρηθεί σε άψογη 
κατάσταση για έως και 3 χρόνια υπό ιδανι-
κές συνθήκες αποθήκευσης. Αυτό σηµαί-
νει πως ακόµη και όσοι έχουν αποθηκευµέ-
νες ποσότητες ελαίου λεβάντας από το κα-
λοκαίρι του 2020 µπορούν ακόµη να το δι-
αθέσουν το 2023, προτού παρουσιάσει ση-
µάδια υποβάθµισης της ποιότητας. 

Από κει και πέρα, η επένδυση στην λε-
βάντα αποτελεί ένα εγχείρηµα 10ετίας. Με-
τά τη σπορά, που µπορεί να πραγµατοποι-
ηθεί Νοέµβριο ή Μάρτιο, τα φυτά απαιτούν 
2 χρόνια ωρίµανσης προτού αρχίσει η συλ-
λογή της δρόγης τον 3ο χρόνο. Το κόστος 

όλης αυτής της περιόδου (σποράς, σκαλι-
σµάτων, εισροών)  υπολογίζεται σύµφωνα 
µε επικαιροποιηµένα στοιχεία στα 400 ευ-
ρώ το στρέµµα. Επιπλέον, η καλλιέργεια, 
δεδοµένου ότι πρόκειται για πολυετή φυ-
τεία µε 7 συνήθως συµφέρουσες παραγω-
γικές χρονιές, πρέπει να καθαρίζεται από 
ανεπιθύµητα ζιζάνια που δρουν ανταγω-
νιστικά µε τα οικονοµικά φυτά. Τα κόστη 
σκαλίσµατος υπολογίζονται σε 100 ευρώ 
το στρέµµα ανά χρόνο ή αλλιώς σε 700 ευ-
ρώ στη 10ετία. 

Η συγκοµιδή της δρόγης γίνεται αυστη-
ρά µέσα στο πρώτο 10ήµερο του Ιουλίου 
στην περιοχή του Έβρου σύµφωνα µε τα 
όσα εξηγεί ο Πασχάλης Παπαδάκης, µε τα 
έξοδα συλλογής να βρίσκονται πέριξ των 
40 ευρώ το στρέµµα. Για 7 παραγωγικές 
χρονιές το συνολικό κόστος ανάγεται στα 
280 µε 300 ευρώ το στρέµµα. 

Υψηλό το κόστος στο αποστακτήριο
Αναµφισβήτητα όµως, το µεγαλύτερο κό-

στος για τον παραγωγό βρίσκεται στο απο-
στακτήριο. Εκεί ο παραγωγός θα πρέπει να 
βγάλει από την τσέπη του ένα ποσό της τά-
ξης των 260 ευρώ ανά τόνο µάζας, που µε 
αθροιστική απόδοση 5-6 τόνων δρόγης το 
στρέµµα βγάζει 1120-1380 ευρώ κόστος α-
πόσταξης ανά στρέµµα. 

Αθροιστικά, τα έξοδα χωραφιού σε βά-
θος 10ετίας -όσο δηλαδή η µέση διάρκεια 
ζωής των φυτών λεβάντας- υπολογίζονται 

χονδρικά σε 2.500-2.780 ευρώ το στρέµµα. 
Από την πλευρά των εσόδων, όλα καθο-

ρίζονται από την ελαιοαπόδοση του χωρα-
φιού, τον όγκο που µπορούν να συλλέξουν 
µαζί οι παραγωγοί και την ζήτηση από το ε-
ξωτερικό. Κάνοντας µια µικρή ιστορική ανα-
δροµή, ο συνταξιούχος γεωπόνος Πασχάλης 
Παπαδάκης εξηγεί πως στην περιοχή του Έ-
βρου οι πρώτες σπορές λεβάντας έγιναν το 
2015 και πρώτη φορά µαζεύτηκε προϊόν το 
2018. «Επειδή το αποστακτήριο ήταν νέο 
πήραµε αρχικά 4-5 κιλά έλαιο το στρέµµα, 
το 2019 όµως βγάλαµε 7-8 κιλά το στρέµµα 
και σε αυτά τα νούµερα παίζουµε έκτοτε». 

Με πάνω από 8 κιλά έλαιο το κέρδος 
Με µία µέση απόδοση των 7-8 κιλών ελαί-

ου το στρέµµα και µία τιµή στα 50 ευρώ το κι-
λό, ο παραγωγός µπορεί να πιάσει από 350-
400 ευρώ το στρέµµα ανά παραγωγική χρο-
νιά. ∆ηλαδή από 2.240 έως 2.800 ευρώ το 
στρέµµα σε βάθος 7 ετών. Με µία προσθα-
φαίρεση, γίνεται κατανοητό πως για να βγά-
λει κέρδος η επένδυση σε βάθος 10ετίας, έ-
νας παραγωγός στον Έβρο θα πρέπει να εί-
ναι σε θέση να παράγει 8 κιλά έλαιο λεβά-
ντας ανά στρέµµα και να το διαθέτει σε κα-
θαρή τιµή άνω των 50-55 ευρώ το κιλό. Η ορ-
γάνωση σε συνεταιρισµούς είναι µία ορθο-
λογική και αναγκαία επιλογή, ώστε να µα-
ζεύεται καλό και αρκετό έλαιο µε αποτέλε-
σµα να µπορεί µία εταιρεία να καλύψει τις 
ανάγκες της από τον εκάστοτε συνεταιρισµό. 

«Αν θέλεις να 
πας γρήγορα, 
πήγαινε μόνος. 
Αλλά αν θες  
να πάτε μακριά, 
πηγαίνετε μαζί» 
λέει ένα ρητό που 
ταιριάζει γάντι 
στη καλλιέργεια 
της λεβάντας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ΕΞΟ∆Α ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΙΛΑ ΕΛΑΙΟ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ �ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10 ΕΤΩΝ�

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

400

7-8

700

280-300

280-300

1120-1380

ΣΥΝΟΛΟ
2.500-2.780

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ ΕΛΑΙΟΥ
55

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΚΙΛΑ ΕΛΑΙΟ / ΣΤΡΕΜΜΑ
7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2.695-3.080
ΠΡΟΣΟ∆ΟΣ


