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• Robinia: Υβρίδιο µε δείκτη FAO 700, µε πλουσιό-
τατο φύλλωµα, πολύ καλό για ενσίρωση και για καρπό. 
Από τα νεότερα υβρίδια στην αγορά.  

•Giusto: Υβρίδιο 
µε δείκτη FAO 650, 
κατάλληλο για καρπό 
και ενσίρωση. Ιδανικό 
για κάθε τύπο εδάφους και δίνει άριστα αποτελέσµατα 
ακόµη και σε δύσκολες κλιµατικές συνθήκες. 

•Giubileo: Υβρίδιο µε δείκτη FAO 600, µε µεγάλη 
προσαρµοστική ικανότητα και µε µεγάλες και σταθερές 
αποδόσεις. Κατάλληλο και για καρπό και για ενσίρωση, 

ανθεκτικό στις περισσότερες ασθένειες.
•Rayac: Υβρίδιο µε δείκτη FAO 400, µε πολύ καλή 

ανάπτυξη, άριστο ριζικό σύστηµα και δυνατό και ισχυρό 
βλαστό. Κατάλληλο για όλα 
σχεδόν τα εδάφη.

•Caporal: Υβρίδιο µε δείκτη 
FAO 300, µε υψηλή απόδοση 

σε καρπό και µεγάλη προσαρµοστικότητα σε όλους τους 
τύπους των εδαφών. Φυτό ιδιαίτερα ισορροπηµένο.

•Ortolan: Υβρίδιο µε δείκτη FAO 300, κατάλληλο 
για πρώιµη σπορά από Μάρτιο και συγκοµιδή τον 
Αύγουστο, µε υψηλή παραγωγή καρπού.

•Azuaga: 
Υβρίδιο µε δείκτη 
FAO 730, µε κο-
ρυφαίες αποδό-
σεις, ανθεκτικό στο πλάγια-
σµα, µε πλούσιο φύλλωµα, 
κατάλληλο για ενσίρωση. 

•Chalcao: Υβρίδιο µε δεί-
κτη FAO 670, ανθεκτικό στο 
πλάγιασµα, στις ιώσεις και 
στην πυραλίδα και αποδοτικό 
σε καρπό. 

•Agrister: 
Υβρίδιο µε δείκτη 
FAO 600, κατάλ-
ληλο για πρώιµη 

σπορά, για καρπό. Συγκοµίζε-
ται µε χαµηλή υγρασία.

•Ponzo: Υβρίδιο µε δείκτη 
FAO 600, µε καλό φύτρωµα, 
κατάλληλο για καρπό µε στα-
θερές και µεγάλες αποδόσεις.

• και οι νέες ποικιλίες: 
Guadiana, Maximmo, LG 3696

•Oropesa: Υβρίδιο 
µε δείκτη FAO 700, 
µε µεγάλα 
σκούρα πρά-
σινα φύλλα, 
κατάλληλο 
για ενσίρω-
ση, ανθεκτικό 
στην ξηρασία 
και τις υψη-
λές θερµο-
κρασίες.

•Simon: Υβρίδιο 
µε δείκτη FAO 700. Θε-
ωρείται κατάλληλο για 
καρπό, πολύ παραγωγι-
κό στα πλούσια εδάφη 

µε πρώιµη σπορά.
•Donana: Υβρίδιο 

µε δείκτη 
FAO 650, µε 
σταθερά υψηλές 
αποδόσεις, προ-
σαρµοζόµενο 
σε όλους τους 
τύπους των 
εδαφών. 

•Paramo: 
Υβρίδιο µε 

δείκτη FAO 400, ιδα-
νικό για πυκνή σπορά. 
Χρησιµοποιείται είτε για 
παραγωγή καρπού είτε 
για ενσίρωση.

•ΖΡ Πράντο 797: 
υβρίδιο µε δείκτη FAO 
720.

•ΖΡ 717: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 700 και βιολο-
γικού κύκλου 135 ηµερών.

•ΖΡ 758: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 700 και βιολο-
γικό κύκλο 135 ηµ. 

•ΖΡ Ζεµούν: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 700 και βιολο-
γικού κύκλου 130 ηµερών.

•ΖΡ 704: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 700 και βιολο-
γικού κύκλου 130 ηµ.

•ΖΡ Πρίνος 737: 

Υβρίδιο µε δείκτη FAO 700 
και βιολογικού κύκλου 128 
ηµέρών.

•ΖΡ ΕΡΙΚΟ 684: Υβρί-
διο µε δείκτη FAO 600 και 
βιολογικού κύκλου 120 
ηµερών.

•ΖΡ 578: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 500 και βιολο-
γικού κύκλου 115 ηµερών. 

•ZP 43: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 400 και βιολο-
γικού κύκλου 110 ηµερών.

•Ζ 700: Υβρίδιο µε δείκτη FΑΟ 700, πλούσιο 
φύλλωµα για ενσίρωµα µε θρεπτική αξία, 
ανθεκτικό στην ξηρασία και στον καύ-
σωνα, κατάλληλο για ελαφρά εδάφη.  

•Ζ 690: Υβρίδιο Νο 1 για καρπό 
ή ενσίρωση µε δείκτη FΑΟ 700, µε 
φυτό γίγαντα κατάλληλο για καρπό 
και ενσίρωση

•Ζ 670: Υβρίδιο κατάλληλο για 
καρπό ή ενσίρωση µε δείκτη FΑΟ 670, 
αποδοτικό σε γόνιµα εδάφη µε καλή άρδευση. 
Δίνει σηµαντικά µεγάλη παραγωγή. 

•Ζ 650: Υβρίδιο κατάλληλο για καρπό σε 
µέτρια χωράφια µε δείκτη FΑΟ 650, ανθεκτικό 

σε ξηρασία και καύσωνα, πολύ σταθερό 
σε δύσκολες συνθήκες.

•Ζ 600: Υβρίδιο κατάλληλο για 
καρπό σε καλά χωράφια µε δείκτη 
FΑΟ 600, µε πολύ υψηλό ειδικό βάρος 

καρπού και ρόκα µεγάλη και βαριά. 
•Ζ 500: Υβρίδιο κατάλληλο για επίσπο-

ρη καλλιέργεια µε δείκτη FΑΟ 500, κατάλληλο 
για όξινα, αλατούχα και προβληµατικά εδάφη µε 
σταθερότητα αποδόσεων.

Ζουλιάµης Νικόλαος Κέντρο Σποροπαραγωγής

Lamda Fertilizers

•Degas: Υβρίδιο µε δείκτη 
FAO 600, µπορεί να σπαρθεί 
πρώιµα, προσαρµοζόµενο σε 
όλα τα εδάφη. 
Φυτό ορθό-
φυλλο, µε 
κορµό εύρω-
στο και διατη-
ρεί το πράσινο 
χρώµα µέχρι τέλους. Ανθεκτικό 
στη ξηρασία και πολύ παραγω-
γικό.

Μέγκλας Χρ. ΑΕΒΕ

•Certosa: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 700, αρκε-
τά υψηλό, εύρωστο που 
παραµένει έντονα 
πράσινο ακόµα 
και µετά την 
ωρίµανση του 
καρπού. Είναι 
ανθεκτικό στις 
µυκητολογικές ασθένειες 
και στην Πυραλίδα.

•Sila: Υβρίδιο µε δείκτη 
FAO 600, µέσου ύψους, µε 
δυνατό στέλεχος και µεγάλη 
φυλλική επιφάνεια. Η 
παραγωγικότητα του είναι 
πάντοτε υψηλή σε καλά 

αρδευόµενα χωράφια.
•De Luxe: Υβρίδιο µε 

δείκτη FAO 600, µεσαίου 
ύψους, εξαιρετικό 
για υψηλή παραγωγή 
πρώτης ποιότητας 
καρπού, είναι το ίδιο 
κατάλληλο και για 
ενσίρωση.

•Movida: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 500 και µε τη 
µεγάλη ανθεκτικότητα στην 
ξηρασία. Φυτό µε βαθύ και 
εκτεταµένο ριζικό σύστηµα 
που δίνει σχετικά υψηλές 
παραγωγές ακόµη και σε µη 
καλά αρδευόµενα εδάφη.

Agrena AE

Αγροχηµικά Βορείου Ελλάδας ΕΠΕ

Ελάνκο Ελλάς ΑΕΒΕ

• PR31Y43 (δείκτη2 FAO 760) 
•PR31N27 (δείκτης FAO 740)
•PR31Ρ41 (δείκτης FAO 720) 
•PR31R88 (δείκτης FAO 720) 
•PR31G98 (δείκτης FAO 700) 
•PR32Ρ26 (δείκτης FAO 690) 
•Ελεονόρα (δείκτης FAO 670) 
•PR32Β33 (δείκτης FAO 660) 

•Κοστάντζα (δείκτης FAO 660) 
•Νούµπια (δείκτης FAO 660) 
•PR33R77 (δείκτης FAO 650) 
•Πρέτζια (δείκτης FAO 650) 
•PR33Α46 (δείκτης FAO 620)
•PR33Τ56 (δείκτης FAO 590) 
•Σεσίλια (δείκτης FAO 580)
•PR34Ν43 (δείκτης FAO 570) 

•PR35Υ65 (δεί-
κτης FAO 500) 
•PR35Ρ12 (δεί-

κτης FAO 490) 
•PR36Κ67 (δείκτης FAO 430) 
•Ντούνια (δείκτη FAO 410) 
•Ριµπέρα (δείκτης FAO 390) 
•PR37Υ12 (δείκτης FAO 390)

Pioneer Hi-Bred Hellas AE

•Arcam: Υβρίδιο µε 
δείκτη FAO 600, πολύ πα-
ραγωγικό, κατάλ-
ληλο για καρπό 
και ενσίρωση. 
Φυτό δυνατό, µέ-
νει πράσινο µέχρι 
το τέλος.

•Crudo: Υβρί-
διο µε δείκτη 
FAO 600, κατάλληλο για 
καρπό και ενσίρωση. 
Δυνατό φυτό, ανθεκτικό 
στο πλάγιασµα και στην 

πυραλίδα.
•Bucari: Υβρίδιο µε 

δείκτη FAO 400, µε 
πολύ υψηλό δυνα-
µικό παραγωγής. 
Κατάλληλο για 
καρπό και ενσί-
ρωµα, για όψιµες 
σπορές. Ανθεκτικό 
στο ελµινθοσπόριο 

και την ξηρασία.
• και οι νέες ποικι-

λίες: Varenne, Colonia, 
Realli

Αλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Προφάρµ ΑΕΒΕ
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Π
λώρη για τον... Θεό φαί-
νεται πως έχουν βάλει οι 
τιµές των δηµητριακών, 
µε τα σιτηρά να σέρνουν 
το ξέφρενο ράλι της ανό-
δου και τους παράγοντες 

της αγοράς να κάνουν λόγο για συνέχιση 
της ανιούσας πορείας. 

Σιτάρι µέχρι “και στις γλάστρες” φύ-
τευσαν αυτό το φθινόπωρο οι Έλληνες 
αγρότες, που “γλυκάθηκαν” από την 
άνοδο των τιµών παραγωγού. Σύµφωνα 
µε έγκυρα στοιχεία φέτος το φθινόπωρο 
σπάρθηκαν περίπου 5.500.000 στρέµ-
µατα σε σκληρό σιτάρι εξαντλώντας 
όλα τα αποθέµατα σπόρου σποράς, που 
είχε προετοιµάσει η τοπική βιοµηχανία 
σπόρων αλλά και κάθε απόθεµα που 
βρίσκονταν στις αποθήκες παραγωγών. 

“Είναι απορίας άξιο το πώς βρέθηκαν 
σπόροι έστω και για την κάλυψη των 
ελάχιστων απαιτήσεων σε πιστοποιηµένο 
σπόρο, ειδικά αν υπολογίσουµε ότι η 
διαθεσιµότητα πιστοποιηµένου σπόρου 
αρκούσε για την σπορά 3.500.000-
4.000.000 στρ.”, σηµειώνουν σκωπτικά 
έµπειρα στελέχη της αγοράς, σχολιά-
ζοντας τους επιτήδειους που βρήκαν 
παράθυρο “εµπορίας καρτέλας σπόρων”.

Την ίδια ώρα, το µαλακό σιτάρι που 
οι τιµές δεν είχαν παρόµοια αύξηση 
έµεινε γύρω στα 2.000.000 στρ. µε τάση 
µείωσης, ενώ το κριθάρι συνέχισε την 

αυξητική πορεία του κοντά στο 1.300.000 
στρ.. Θετική για την ανανέωση του 
ενδιαφέροντος των παραγωγών για την 
αύξηση των καλλιεργειών αυτών ήταν 
και η εξαφάνιση της υποχρέωσης του πα-
ραγωγού να αφήσει το 10% της έκτασής 
του ακαλλιέργητο µετά από απόφαση της 
ΕΕ (set aside).

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως 
οι µεταβολές των τιµών έφθασαν µέχρι 
το τέλος του χρόνου το 105% για το 
ελληνικό σκληρό σιτάρι, που φέτος τον 
Οκτώβριο σκαρφάλωσε στα 390 ευρώ 
τον τόνο έναντι 190 ευρώ ανά τόνο τον 
Οκτώβριο του 2006. Αντίστοιχα αύξηση 
της τάξης του 112% καταγράφηκε στην 
τιµή του µαλακού σίτου (γαλλικό) στα 
322 ευρώ ανά τόνο φέτος τον Οκτώβριο 
έναντι 152 ευρώ τον τόνο τον περσινό. 

Φως
Η (επι)στροφή ξανά προς το σιτάρι 

άρχισε να φαίνεται προς το τέλος της 
περυσινής εµπορικής περιόδου. Τότε 
όµως ο µέσος παραγωγός δεν πρόλαβε 
να απολαύσει καλύτερες τιµές, κάτι όπως 
που κατάφεραν οι έµποροι. Φέτος η άνο-
δος ήταν τόσο µεγάλη που ζέστανε όλο 
τον κλάδο, καθώς στο σκληρό σιτάρι η 
τιµή παραγωγού από 11 και 12 λεπτά ανά 
κιλό πέρυσι, έφτασε στα 25 µε 30 λεπτά 
φέτος και η τιµή του σπόρου σποράς από 
34 λεπτά σχεδόν στα 50 λεπτά. 

Ιστορικό
Μετά την πλήρη αποσύνδεση των 

επιδοτήσεων των σιτηρών, η άµεση αντί-
δραση του παραγωγού, το 2006, πρώτη 
χρονιά εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, ήταν να 
πάρει το τσεκ του σκληρού σίτου και να 
στραφεί σε άλλες λύσεις (µαλακό σιτάρι, 
κριθάρι ή σε µικρότερο βαθµό στην ελαι-
οκράµβη και τον ηλίανθο). Οι χαµηλές 
διεθνείς τιµές του σκληρού σίτου τη διε-
τία 2004-2006 και οι ακόµα χαµηλότερες 
στην Ελλάδα οδήγησαν την καλλιεργού-
µενη έκταση από τα 7.500.000 στρέµµατα 
στα 4.500.000 στρ..

Ελλείψεις
Το φθινόπωρο του 2007 παρατηρή-

θηκε έλλειψη πιστοποιηµένων σπόρων 
σποράς σκληρού και µαλακού σιταριού, 
εξαιτίας κυρίως των καιρικών συνθηκών 
που µείωσαν διεθνώς την σποροπαραγω-
γή και τα σχετικά αποθέµατα πιστοποι-
ηµένων σπόρων, αλλά και στην αύξηση 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε 
σιτηρά που προορίζονται για πρώτη ύλη 
βιοκαυσίµων. 

Την έλλειψη επέτεινε η πολιτική των 
τελευταίων χρόνων στο ΥΠΑΑΤ να µειώ-
νεται το ποσοστό χρήσης πιστοποιηµένου 
σπόρου (ως και τα 8 κιλά /στρέµµα αντί 
των 20 κιλών που εισηγούνται οι ειδι-
κοί). Με υποχρέωση χρήσης πιστοποι-
ηµένου σπόρου 16 κιλά/ στρ., εκτιµάται 

ότι η εγχώρια σποροπαραγωγή θα ήταν 
διπλάσια.

Ειδική µελέτη
Ειδική µελέτη του οµίλου Λούλη, 

που επιχειρεί να εξηγήσει τις αιτίες τις 
µεγάλης ανόδου των τιµών στα σιτηρά, 
καταγράφει αύξηση 87% στο µαλακό 
αλεύρι (αλευροποιίας) από 300 ευρώ 
τον τόνο πέρσι τον Οκτώβριο στα 560 
ευρώ (ανά τόνο) φέτος και στο σκληρό 
αλεύρι (αρτοποιίας) από 310 ευρώ 
τον τόνο έναν χρόνο νωρίτερα στα 595 
ευρώ τον τόνο φέτος.

Η µελέτη του οµίλου, διερευνώ-
ντας τις αιτίες της µεγάλης ανόδου των 
σιτηρών, καταλήγει στην ελλειµµατική 
παγκόσµια παραγωγή, που υπολείπεται 
της ζήτησης κατά 21 εκατ. τόνους, στα 
ακραία καιρικά φαινόµενα, µε θερµούς 
χειµώνες και έντονη ξηρασία, στη συνε-
χώς αυξανόµενη ζήτηση για δηµητριακά 
και ελαιούχους σπόρους, που θα χρη-
σιµοποιηθούν για παραγωγή βιοκαυσί-
µων, στην αύξηση του πληθυσµού και 
τις αλλαγές στη διατροφή. 

Μείωση παγκόσµιας παραγωγής
Οι σηµαντικές µειώσεις στην πα-

γκόσµια παραγωγή παρουσιάστηκαν, 
κατά κύριο λόγο, στον Καναδά, µε τη 
µείωση να φθάνει τα 5 εκατ. τόνους, 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε 3 εκατ. 
τόνους λιγότερους σε σχέση µε πέρσι, 
στην Τουρκία, όπου η µείωση παραγωγής 
υπολογίζεται σε 2 εκατ. τόνους, στην 
Αυστραλία, όπου για δεύτερη συνεχόµε-
νη χρονιά η µείωση παραγωγής θα είναι 
κατά 14 εκατ. τόνους.

 Έτσι, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά 
παρουσιάζεται σοβαρό έλλειµµα στο 
παγκόσµιο ισοζύγιο σίτου, µε αποτέλε-
σµα µέσα σε δύο χρόνια τα παγκόσµια 
αποθέµατα σίτου µειώθηκαν κατά 45 
εκατ. τόνους. 

Η µείωση της παραγωγής έχει ως 
αποτέλεσµα οι παραδοσιακοί εξαγωγείς 
σιταριού και αλεύρου να αδυνατούν να 
καλύψουν τη ζήτηση των άλλων χωρών. 
Έτσι, µεγάλες εισαγωγές πραγµατοποιού-
νται, µέχρι στιγµής, από πολλές χώρες, 
µεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, το Ιράκ, 
η Ινδία, η Αλγερία, το Μαρόκο και για 
πρώτη φορά η Τουρκία. Μάλιστα, οι 
συγκεκριµένες χώρες έχουν ήδη πραγµα-
τοποιήσει έκτακτες εισαγωγές πάνω από 
1 εκατ.τόνους η κάθε µία. 

Περαιτέρω, τα αποθέµατα σιτηρών 
παρουσιάζουν σοβαρή σταδιακή µείωση, 
µε αποτέλεσµα από 208 εκ. τόνους το 
2000 να µειωθούν σε 125 εκ. τόνους το 
2006 και 100 εκατ. τόνους το 2007. 

Ακραία καιρικά φαινόµενα 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που επικα-

Στάρι µέχρι και στις γλάστρες
φυτεύουν οι Έλληνες αγρότες
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λείται η µελέτη της εταιρείας 
Λούλης, για το βόρειο ηµι-
σφαίριο ο χειµώνας 2006-2007 
ήταν ο πιο ζεστός των τελευ-
ταίων ετών, ενώ η Άνοιξη είχε 
τη µεγαλύτερη ξηρασία, ενώ 
το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στην 
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, 
παρατηρήθηκαν οι περισσότερες 
βροχοπτώσεις. 

Οι καιρικές συνθήκες είχαν 
αποτέλεσµα στην Ευρώπη, οι 
παραδοσιακές µεγάλες εξαγω-
γικές χώρες, όπως η Ρωσία, η 
Ουκρανία και η Ρουµανία, που 
στο παρελθόν εξήγαγαν πολλα-
πλάσιες ποσότητες από αυτές 
που κατανάλωναν (µέχρι και 
6 φορές), φέτος όχι µόνον να 
µην εξάγουν σιτηρά, αλλά και 
να προχωρήσουν (Ρουµανία) σε 
εισαγωγές ή οριακά να φτάσουν 
µέχρι τη νέα σιτική περίοδο 
(Ρωσία, Ουκρανία). 

Η ξηρασία την περίοδο της 
ανάπτυξης των φυτών και οι 
πληµµύρες την περίοδο της 
συγκοµιδής είχαν καταστροφι-
κές επιπτώσεις στα σιτηρά. Δεν 
είναι τυχαίο ότι στην Αυστραλία, 
εδώ και δύο µήνες, δεν υπάρχει 
ίχνος βροχής παρά µόνο στα 
παράλια και η ξηρασία αφανίσει 
τις καλλιέργειες δηµητριακών. 

Βιοκαύσιµα 
Τις τιµές των σιτηρών προς 

τα πάνω ωθεί και η συνεχώς 
αυξανόµενη ζήτηση για δηµη-
τριακά και ελαιούχους σπόρους, 
που θα χρησιµοποιηθούν για 
την παραγωγή βιοκαυσίµων. 

Μόνο τα δηµητριακά, που 
καταναλώνονται παγκοσµίως για 
την παραγωγή βιοαιθανόλης αυ-
ξάνονται θεαµατικά τα τελευταία 
χρόνια. Έτσι, ενώ το 2004 ήταν 
53 εκατ.τόνοι, το 2005 αυξήθη-

καν σε 59 εκατ.τόνους, το 2006 
σε 71 εκατ.τόνους και 2007 σε 
91 εκατ.τόνους. 

Με το δεδοµένο ότι στόχος 
όλων των κυβερνήσεων είναι η 
παραγωγή βιοκαυσίµων από 51 
εκατ. κυβικά µέτρα το 2006 να 
φτάσει τα 160 εκατ.κυβικά µέτρα 
το 2020, είναι αµφίβολο εάν 
θα είναι επαρκείς οι παγκόσµια 
καλλιεργούµενες εκτάσεις, για 
να καλύψουν τις συγκεκριµένες 
ανάγκες. 

Αύξηση πληθυσµού 
Άνοδο στις τιµές των 

σιτηρών φέρνει και η σταδι-
ακή έκρηξη του πληθυσµού 
της γης, η οποία µε τη σειρά 
της µεταφράζεται σε αυξηµένη 
ζήτηση για προϊόντα ζύµης και 
άρα σιτηρών. Συγκεκριµένα, στα 
επόµενα 40 χρόνια ο πληθυ-
σµός της γης αναµένεται να έχει 

αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατοµµύ-
ρια ανθρώπους. 

Στην Κίνα, που σήµερα έχει 
πληθυσµό 1,3 δισεκατοµµύρια 
ανθρώπους και στην Ινδία µε 
1,1 δισεκατοµµύρια, η απότοµη 
µεταβολή των καταναλωτικών 
και διατροφικών συνηθειών δη-
µιουργεί νέες τεράστιες ανάγκες 
στην κατανάλωση δηµητριακών. 

Ουσιαστικά τώρα δηµιουρ-
γήθηκε η πρώτη γενιά κατανα-
λωτών -σε µεγάλο ποσοστό, 
διαρκώς αυξανόµενο- που αγο-
ράζει τρόφιµα από παντοπωλεία 
και σούπερ µάρκετ, σταµατώντας 
σταδιακά τη διατροφή «από τον 
κήπο και τον στάβλο του σπι-
τιού», µε αποτέλεσµα Κίνα και 
Ινδία -το 37% του συνολικού 
πληθυσµού της γης- να γίνονται 
πλέον οι µεγάλοι εισαγωγείς 
σιτηρών, λόγω της αυξηµένης 
ζήτησης σε προϊόντα ζύµης.

Η 
τιµή των ψυχανθών έσπασε το 
2007 όλα τα ρεκόρ. Θεωρού-
νται “τεµπέλικα” προϊόντα, 
καθώς δεν απαιτούν σηµαντι-
κές φροντίδες. Τα ψυχανθή 
είναι πολυετή, σπέρνεις φέτος 

και µαζεύεις για πέντε χρόνια, ενώ της µόδας 
είναι τελευταία και τα βιολογικά. 

Η άλλοτε “βασίλισσα των κτηνοτρο-
φικών φυτών”, η µηδική -όπως λέγεται το 
πολυετές τριφύλλι- παρουσίασε την περυσι-
νή χρονιά, έντονη στροφή των παραγωγών, 
θυµίζοντας µέρες της δεκαετίας του ’80 όταν 
οι καλλιεργούµενες εκτάσεις είχαν φτάσει 
στη χώρα µας τα 2,5 εκατ. στρέµµατα, για να 
υποχωρήσουν στη δεκαετία του ’90 µε την 
έλευση του “λευκού χρυσού”, του βαµβα-
κιού.

Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η συ-
νακόλουθη αύξηση της ζήτησης σε ζωοτρο-
φές, έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον κατά 50% 
και τις τιµές του τριφυλλιού στη χώρα µας.

Η καλλιέργεια της µηδικής σήµερα στην 
χώρα µας ξεπερνάει τα 1,2 εκατ. στρέµµατα 
για τα πολυετή τριφύλλια και τα 117 χιλ. 
στρέµµατα για τα ετήσια, ενώ η συνολική πα-
ραγωγή και των δύο αγγίζει 1,3 εκατ. τόνους 
ετησίως. Η καλλιεργητική περίοδος ξεκινάει 
τέλη Απριλίου και ολοκληρώνεται στις αρχές 
Οκτωβρίου. Κάθε κοψιά απέχει από την προ-
ηγούµενη 32-35 µέρες, ενώ το κόψιµο γίνεται 
όταν λουλουδίσει το 40% του φυτού. 

Ωστόσο, µετά τις εξελίξεις µε την νέα 
ΚΑΠ και τις ανάγκες της κτηνοτροφίας η 
παραγωγή του έχει αυξηθεί, ενώ λόγω 
των 4 έως 7 “κοψιών” ανά έτος συµβάλλει 
σηµαντικά στη ρευστότητα των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων προσφέροντας εισόδηµα σε 
“νεκρά” οικονοµικά διαστήµατα για τις άλλες 
καλλιέργειες. 

Το “πάρτι” µε τις τιµές του προϊόντος 
ξεπέρασε για το 2007 κάθε προηγούµενο. 
Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καρδί-

τσας, κ. Βασίλης Γιαννακός, “η τιµή στον 
νοµό έχει φτάσει τις 70 δρχ. το κιλό και ήταν 
σχεδόν διπλάσια της αντίστοιχης του 2006. 
Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέ-
ρον αρκετών των παραγωγών, αυξάνοντας τα 
καλλιεργήσιµα στρέµµατα”.

Στον νοµό Σερρών, τον τρίτο σε παρα-
γωγή µηδικής νοµό στην Ελλάδα, η εικόνα 
ήταν παρόµοια. Όπως λέει ο διευθυντής της 
ΕΑΣ, κ. Αντώνης Ανεσιάδης, “υπάρχει µια 
µεγάλη στροφή των παραγωγών προς τη 
µηδική, αυξάνοντας τα στρέµµατα τουλά-
χιστον κατά 10-15%, ενώ η τιµή κινήθηκε 
στα επίπεδα των 20-21 λεπτών του ευρώ 
το κιλό”. Μάλιστα  “ό,τι έχει σχέση µε 
ζωοτροφή, λόγω της αύξησης του ζωικού 
κεφαλαίου, έγινε ανάρπαστο”, καταλήγει ο 
κ. Ανεσιάδης.

Το ίδιο καλή ήταν η κατάσταση και στον 
νοµό Αιτωλοακαρνανίας, τον πρώτο νοµό σε 
παραγωγή µηδικής στη χώρα. Όπως τονίζει ο 
αγρότης από τον κάµπο του Αγρινίου κ. Βελ. 
Στραβοµύτης, “οι τιµές, που πληρώνουν οι 
κτηνοτροφικές µονάδες ξεκίνησαν στις 30-32 
δρχ. το κιλό στις τρεις πρώτες κοψιές, οι 
οποίες έγιναν και καθυστερηµένα στα τέλη 
Απριλίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, 
για να φτάσουν στις 40 δρχ. το καλοκαίρι. 
Σήµερα η τιµή της µπάλας (25 κιλά) φτάνει 
και τα 6 ευρώ”.

Μια άλλη διάσταση της υπόθεσης 
µηδική, δίνει το µέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣ 
Έβρου, κ. Σταύρος Πουληµάνης, ο οποίος 
διαπιστώνει την άνθηση που γνωρίζει στην 
περιοχή των Φερρών η βιολογική καλλι-
έργεια της µηδικής (2-3 χιλ. στρέµµατα) 
και του γεγονότος, ότι σιγά σιγά οι βιολο-
γικές κτηνοτροφικές µονάδες αρχίζουν να 
πληρώνουν µέχρι και 30% ακριβότερα την 
τιµή του προϊόντος. Στον νοµό Έβρου η τιµή 
της µπάλας φτάνει τα 4 ευρώ για τις δύο 
τελευταίες κοψιές, ενώ οι τρεις πρώτες είχαν 
πληρωθεί προς 3 ευρώ η µπάλα. 

Είδη µηδικής
Με το όνοµα µηδική είναι γνωστά 

περίπου 60 είδη φυτών (22 στην Ελλάδα) 
του γένους Medicago της οικογένειας των 
ψυχανθών. Το πιο σπουδαίο καλλιεργού-
µενο είδος είναι η κοινή µηδική. Άλλα 
είδη που καλλιεργούνται, σε περιορισµένη 
όµως έκταση είναι η αραβική µηδική και η 
λουπουλίνα.

Το εισόδηµα
Το επικερδές της καλλιέργειας απο-

δεικνύει και µια ανάλυση κόστους - τιµών 
στα τριφύλλια. Αν και όπως σηµειώνουν οι 
γνωρίζοντες, όσοι αγρότες δεν διαθέτουν 
τα απαραίτητα 
µηχανήµατα κοπής 
και δεσίµατος 
του σανό, έχουν 
µεγαλύτερες απώ-
λειες εισοδήµατος, 
ωστόσο η φετινή 
έκρηξη της ζήτησης 
και των τιµών 
προσφέρει ένα 
ικανοποιητικότατο 
εισόδηµα σε όλες 
τις περιπτώσεις.

Συγκεκριµένα, 
για µια µέση εκµε-
τάλλευση τριφυλ-
λιών 100 στρέµ. 
έχουµε:

- Κάθε στρέµµα 
παράγει, σε 5 
κοπές, 65 δεµάτια 
των 25 κιλών το 
καθένα. Δηλαδή, 
περίπου 1.625 κιλά 
ανά στρέµµα.

- Αν λάβουµε 
υπόψη την µέση 
φετινή τιµή των 

65 δρχ./κιλό ή 19,0755 λεπτά, προκύπτει 
ένα έσοδο της τάξης των 10.562.500 δρχ. ή 
30.997 ευρώ.

- Απ’ αυτά θα πρέπει να αφαιρέσουµε 
το κόστος παραγωγής. Δηλαδή 30 χιλ. δρχ. 
το στρέµµα για ενοίκιο αν δεν έχει ιδιόκτη-
τα, 3.000 δρχ. για νερό στον ΤΟΕΒ, 3.000 
δρχ. για λίπασµα, 1.000 για ράντισµα, αν 
δεν υπάρχουν µηχανήµατα 1.500 δρχ. για 
κόψιµο επί 5 φορές 7.500 δρχ. και 10.000 
δρχ. για το δέσιµο των 65 δεµατίων. Σύνο-
λο 56.000 δρχ. ή 164,34 το στρέµµα. Για 
τα 100 στρέµµατα 16.434 ευρώ.

-Προκύπτει δηλαδή ένα καθαρό εισό-
δηµα 14.563 ευρώ.

Τα τεµπέλικα ψυχανθή σπάνε τα ρεκόρ
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εωρεί «καλό» το παρόν 
της καλλιέργειας του 
καλαµποκιού στη χώρα 
µας. Εναποθέτει τις ελ-
πίδες του για το µέλλον 
των παραγωγών και της 

αγοράς στις αποφάσεις. Τονίζει την 
ανάγκη προβολής του ελληνικού προϊ-
όντος και υπογραµµίζει τη σηµασία της 
εκπαίδευσης των καλλιεργητών. Ακό-
µα, διαφωνεί µε το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης ως προς την αντιµε-
τώπιση των µεταλλαγµένων σπόρων 
και αρνείται την αξία του ελληνικού 
καλαµποκιού ως βιοκαύσιµου. 

Ο λόγος για τον κ. Παναγιώτη Ευ-
θυµιάδη, Καθηγητή και Διευθυντή στο 
Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, που φιλοξε-
νείται στις Εισροές και µέσα από µια 
αποκαλυπτική συνέντευξη, µιλά για 
όλους και για όλα, σχολιάζοντας όχι 
µόνο τι... γίνεται τώρα, αλλά και... τι 
µπορεί και τι πρέπει να γίνει από εδώ 
και στο εξής.

«Το παρόν του καλλιέργειας του 
καλαµποκιού στη χώρα µας είναι 
µάλλον καλό, αλλά εάν θα έχει καλό 

µέλλον θα εξαρτηθεί από τις απο-
φάσεις που θα ληφθούν», δηλώνει 
χαρακτηριστικά, λαµβάνοντας υπόψη 
και τη νέα ΚΑΠ, σε µια πρώτη προσπά-
θεια αποτίµησης της πορείας αυτής της 
παραδοσιακής για τη χώρα µας καλλι-
έργειας, που – το δίχως άλλο – έχει 
µεγαλώσει γενιές και γενιές Ελλήνων. 

Το καλαµπόκι στην Ελλάδα, λόγω 
του ξηροθερµικού κλίµατος, δεν 
προσβάλλεται, τουλάχιστον στο βαθµό 
όπως στην Κεντρική Ευρώπη και τις 
Η.Π.Α., από φουζαριώσεις στους 
σπάδικες. Αυτό σηµαίνει πολύ χαµηλά 

ποσοστά σε µυκοτοξίνες και καρπό 
κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. 
Εντούτοις το εγχώριο καλαµπόκι δεν 
προωθείται για ανθρώπινη χρήση παρά 
ελάχιστα. Τι σχολιάζει επί τούτου ο κ. 
Ευθυµιάδης;

«Για να έχουµε άριστη ποιότητα 
καρπού καλαµποκιού, εκτός από την 
απουσία φουζαρίωσης του σπάδικα, θα 
πρέπει να ξηρανθεί µε φυσικό τρόπο. 
Τότε είναι κατάλληλο και για παιδικές 
και βρεφικές τροφές. Η τεχνητή ξή-
ρανση καταστρέφει πολύτιµα αµινοξέα 
και υποβαθµίζει την ποιότητα. Για να 
προωθηθεί το ελληνικό προϊόν για 
ανθρώπινη χρήση πρέπει όχι µόνο 
να έχει ποιότητα, αλλά και να γίνει 
σχετική καµπάνια, ιδιαίτερα από τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις».

Έχει πολλά µυστικά η ενσίρωση
«Πρέπει να γίνει ενηµέρωση 

- εκπαίδευση εκείνων που προβαίνουν 
στην ενσίρωση. Τα φυτά καλαµποκιού 
για ενσίρωση πρέπει να είναι απαλ-
λαγµένα φουζαριώσεων και η τεχνι-
κή για σωστή ενσίρωση έχει πολλά 
«µυστικά». Για να υπάρξει σωστό 

ενσίρωµα και καλά αποτελέσµατα στη 
διατροφή των ζώων. Ακόµη θα πρέπει 
να κατέβει το κόστος παραγωγής 
της καλλιέργειας καλαµποκιού για 
ενσίρωση», επισηµαίνει ο Καθηγητής, 
επιχειρώντας να απαριθµήσει τους 
τρόπους, µε τους οποίους η διαδικασία 
της ενσίρωσης στη χώρα µας θα λάβει 
κάποια στιγµή το ποσοστό που πρέπει 
να της αναλογεί, δεδοµένου ότι οι 
ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας 
το χειµώνα για «νωπή» τροφή είναι 
τεράστιες. 

«Οι σπόροι που χρησιµοποιούνται 

στην καλλιέργεια 
καλαµποκιού για 
ενσίρωση είναι 
διπλάσιοι έως 
και τριπλάσιοι 
της καλλιέργειας 
που προορίζε-
ται για καρπό. 
Έτσι ανεβαίνει 
πολύ το κόστος 
γιατί οι σπόροι 
είναι ακριβοί. 
Σε ξένες χώρες, 
όπως στην Ιταλία 
αρκετοί αγρότες 
για να κατεβά-
σουν το κόστος, 
χρησιµοποιούν 
ως σπόρο κοινό καρπό καλαµποκιού 
(από καλλιέργεια που εγκαταστάθηκε 
µε πιστοποιηµένο υβριδιόσπορο)», 
συµπληρώνει.   

Τι γίνεται µε τους ΓΤΟ;
«Το Υπουργείο κάνει λάθος να 

υποκύπτει σε πιέσεις. Θα πρέπει να 
επιτρέψει την καλλιέργεια µεταλλαγ-
µένου καλαµποκιού όταν οι µεταλλα-
γές αποδεδειγµένα δεν βλάπτουν την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον», 
δηλώνει άφοβα ο κ. Ευθυµιάδης, 
σχολιάζοντας τη στάση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να 
µην ευνοεί ακόµη ούτε και τις δοκιµές 
«µεταλλαγµένων» σπόρων.

«Οι Έλληνες αγρότες δεν χρησι-
µοποιούν στην έκταση που µπορούν 
επίσπορη καλλιέργεια καλαµποκιού 
επειδή αυτή προσβάλλεται εύκολα από 
σκουλήκια. Οι µεταλλαγµένοι σπόροι 
είναι ανθεκτικοί. Έτσι υπάρχει ένα 
αθέµιτος ανταγωνισµός σε βάρος των 
Ελλήνων αγροτών», συνεχίζει. 

Εισροές 
«Ένα µέρος των καλλιεργειών 

καλαµποκιού θα µπορούσε να γίνει 
µειωµένων εισροών σε ηµιορεινές πε-
ριοχές», εξηγεί ο Καθηγητής, αναφορι-
κά µε τις µεγάλες εισροές που απαιτεί 
η καλλιέργεια καλαµποκιού στη χώρα 
µας, κυρίως στην άρδευση, συµµερι-
ζόµενος την άποψη του Ινστιτούτου 
Σιτηρών. 

Ωστόσο, δεν παραλείπει να τονίσει 

την ανάγκη «κατάλληλων καλλιερ-
γητικών τεχνικών, προκειµένου να 
κρατηθεί το νερό των χειµωνιάτικων 
βροχών όσο το δυνατό σε µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. Ιδιαίτερα όταν µετά 
την τελευταία κατεργασία του εδάφους 
ακολουθήσει αµέσως η σπορά. Ακόµη 
θα πρέπει να επιλεγεί και το κατάλ-
ληλο υβρίδιο ή ακόµη και κατάλληλη 
εγχώρια παραδοσιακή ποικιλία». 

Το καλαµπόκι ως βιοκαύσιµο
«Στην Ελλάδα, το καλαµπόκι δεν 

έχει µέλλον ως βιοκαύσιµο», τονίζει 
εµφατικά ο κ. Ευθυµιάδης, αιτιολογώ-
ντας την πεποίθησή του «Για βιοκαύ-
σιµα πηγαίνουν κοινής ή ακόµη κακής 
ποιότητας καρποί δηµητριακών. Η 
χώρα µας µπορεί να παράγει άριστης 
ποιότητας δηµητριακούς καρπούς».

Όσο για την πορεία της ελληνικής 
σποροπαραγωγής, επισηµαίνει: «Η 
σποροπαραγωγή απαιτεί υψηλή εξειδί-
κευση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει θα 
λειτουργήσει το Κέντρο Τεχνολογίας 
πολλαπλασιαστικού υλικού για την 
επιµόρφωση των στελεχών σποροπα-
ραγωγής».

«Οι αγρότες µας θα πρέπει να πάνε 
και σε άλλες µορφές καλλιέργειας, οι 
οποίες όµως απαιτούν συµβολαιακή 
γεωργία. Αυτές είναι η καλλιέργεια 
εδώδιµου καλαµποκιού νωπό σε ρόκα 
ή κατεψυγµένο, η ακόµη σε καλλιέρ-
γεια ειδικών καλαµποκιών για παρα-
γωγή αµύλου, βιοµηχανικής κόλλας, 
κλπ», καταλήγει.

Παίρνουν... άριστα
οι Ελληνικοί δημητριακοί καρποί

Παναγιώτης Ευθυμιάδης, 

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωργίας 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Για να προωθηθεί το ελληνικό καλα-
µπόκι για ανθρώπινη χρήση πρέπει να 
έχει ποιότητα, αλλά και να γίνει σχε-
τική καµπάνια, από τις συνεταιριστι-

κές οργανώσεις των αγροτών.
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