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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 

Υπεύθυνος : Αθανάσιος Μαυρομάτης, Επίκουρος Καθηγητής  

Τηλ. 24210 93136 / fax. 24210 93114 / email : amavromat@uth.gr 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :                   (Διάρκεια  28 μήνες) 

 
ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΟΓΙΑΣ & ΑΛΛΩΝ 
ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΟΠΙΚΑ 

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AGRO 7 

 

 

Η σύμβαση έργου μεταξύ της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» και του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύει στη συστηματική μελέτη της καλλιέργειας 

συμβατικής σόγιας (GMO free) ως κύρια ή επίσπορη καλλιέργεια και τη μερική 

αντικατάσταση της στο σιτηρέσιο των εκτρεφόμενων ζώων από εναλλακτικές 

καλλιέργειες κτηνοτροφικού ρεβιθιού και λούπινου.  

Το ερευνητικό έργο έχει ως επιμέρους στόχους : (α) την πειραματική καλλιέργεια 

ποικιλιών συμβατικής σόγιας διαφορετικού βιολογικού κύκλου (β)  την οργάνωση 

ενός δικτύου αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αρχικά σε πιλοτική και ακολούθως 

σε ευρεία κλίμακα, θα καλλιεργήσουν τις συνιστώμενες ποικιλίες σόγιας με σκοπό 

την κάλυψη μεγάλου μέρους των διατροφικών αναγκών των κτηνοτροφικών τους 

μονάδων (γ) τη μεταφορά τεχνογνωσίας και (δ) τον έλεγχο των φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων των παραγόμενων σπόρων, την ανάλυση σύνθεσης και αναλογίας 

πρωτεϊνών με σκοπό  την εκτίμηση της διατροφικής αξίας στη συμμετοχή των εν 

λόγω σπόρων στο προτεινόμενο σιτηρέσιο. 
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  Η εφαρμογή  του σχεδίου θα μπορέσει να εξασφαλίσει την απαραίτητη 

ποσότητα πιστοποιημένων και ελεύθερων γενετικής τροποποίησης ζωοτροφών που 

θα δώσει τη δυνατότητα για συμμετοχή της εταιρίας στο πρότυπο AGRO 7 με όλες 

τις θετικές συνέπειες για τον κύκλο όλων των εμπλεκόμενων στις προαναφερόμενες 

διαδικασίες και την εξασφάλιση των επιλογών του καταναλωτή γάλακτος.  

Σύμφωνα με το προσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  το 

πρότυπο AGRO 7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις που 

επιθυμούν: 

α) να καθιερώσουν, να εφαρμόσουν και να τηρήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες με 

σκοπό την τεκμηρίωση της παραγωγής ζωοτροφών, ώστε ως προμηθευτές 

επιχειρήσεων να πιστοποιήσουν ότι τα ζώα τους δεν εκτρέφονται με Γενετικά 

Τροποποιημένες Ζωοτροφές, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των προϊόντων τους  

β) να καθιερώσουν, να εφαρμόσουν και να τηρούν συγκεκριμένες διαδικασίες με 

σκοπό την τεκμηρίωση της παραγωγής προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με 

Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές 

γ) να ζητήσουν πιστοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από ζώα που δεν 

εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

παρόντος προτύπου, 

δ) να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ως εμπλεκόμενοι στην 

παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες 

ζωοτροφές. 

Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος έρευνας, ξεκινά με το δεδομένο ότι 

η σόγια (Glycine max), αποτελεί το κύριο συστατικό του σιτηρεσίου των 

γαλακτοπαραγωγών ζώων ενώ παράλληλα η καλλιέργεια της σε διεθνές επίπεδο 

(ποσοστό > 92%) καλύπτεται από γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες (GM). Ως 

πρωταρχική λύση προτείνεται η αξιοποίηση και καλλιέργεια συμβατικών ποικιλιών 

σόγιας στον Ελλαδικό χώρο και ακολούθως η σταδιακή μερική αντικατάστασή της 

από άλλα κτηνοτροφικά φυτά όπως το κτηνοτροφικό ρεβύθι ή  το λούπινο. 

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά εντολή της 

Γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» μέσω της συνεργασίας μεταξύ του 

Εργαστηρίου Γενετικής & Βελτίωσης φυτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του 

Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών φυτών - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», με τη διαχείριση και την 

εποπτεία της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
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 Το ερευνητικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 28 μηνών (1/7/2012 έως 31/10/2014 

και θα διακριθεί σε δύο φάσεις με την εγκατάσταση πιλοτικών και πειραματικών 

αγρών αξιολόγησης ποικιλιών. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν : 

(Ι). Καλλιέργεια ομάδας ποικιλιών συμβατικής σόγιας ως κύρια ή και ως επίσπορη 

καλλιέργεια σε πιλοτικούς αγρούς μικρής έκτασης (8-10 στρεμμάτων), σε 5 περιοχές 

στόχους που θα καθοριστούν από την εταιρία σε συννενόηση με τους 

συνεργαζόμενους φορείς 

Δεδομένου του χρόνου έναρξης του προγράμματος (1/7/2012) κατά την 1η 

καλλιεργητική περίοδο, θα μελετηθεί η καλλιέργεια της σόγιας ως επίσπορη  στις 

περιοχές στόχους (Εικ.1) ενώ την 2η καλλιεργητική περίοδο (2013), θα 

καλλιεργηθούν πιλοτικοί αγροί με σόγια ως κύρια καλλιέργεια (σπορά τον Απρίλιο 

του 2013) και ως επίσπορη καλλιέργεια (σπορά τέλη Ιουνίου 2013), στις ίδιες 

περιοχές στόχους αλλά σε διπλάσια έκταση 2 x (5 περιοχές x 8-10 στρέμματα) λόγω 

των δύο προσεγγίσεων. Η επιλογή των 4 πιλοτικών αγρών θα γίνει αποκλειστικά από 

την εταιρία με κριτήριο τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό των συνεργατών της. 

Κατά συνέπεια η σχέση συνεργασίας, τα κίνητρα και η ενδεχόμενη αποζημίωση θα 

επιβαρύνουν την εταιρία. Ο 5ος πιλοτικός αγρός θα επιλεγεί από τους επιστημονικούς 

υπεύθυνους του προγράμματος και το πλαίσιο συνεργασίας όπως και η σχετική 

αποζημίωση θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος και για τις 2 

καλλιεργητικές περιόδους. Η εποπτεία των πιλοτικών αγρών και η καθοδήγηση των 

αγροτο-κτηνοτρόφων στις καλλιεργητικές μεταχειρίσεις, η λήψη παρατηρήσεων και 

μετρήσεων θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τους επιστημονικούς υπευθύνους και τους 

συνεργάτες τους. 
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             Περιοχές πειραματισμού – εφαρμογή micro-plot 

 

            Περιοχές καλλιέργειας πιλοτικών αγρών 

 

 

(ΙΙ). Εφαρμογή mini /micro-plot δοκιμαστικών πειραματικών αγρών σε 2 περιοχές 

(αγρόκτημα ΙΚΦ – ΕΘΙΑΓΕ (Λάρισα), αγρόκτημα Α.Π.Θ (Θεσσαλονίκη)), για την 

αξιολόγηση ομάδας ποικιλιών σόγιας ως προς την αποδοτικότητα, 

προσαρμοστικότητα και διατροφικής τους αξία ως ζωοτροφή. Στην περίπτωση αυτή, 

οι πειραματικοί αγροί των micro-plot θα εγκατασταθούν  βάση του πειραματικού 

σχεδίου RCBD ή του Λατινικού τετραγώνου (Lattice square) σε 3 επαναλήψεις. Τα 

πειραματικά τεμάχια θα αποτελούνται από 5 γραμμές των 5-8 m / ποικιλία και 

επανάληψη με αποστάσεις 0.5 m μεταξύ των γραμμών και 0,25 m μεταξύ των φυτών. 

Οι παρατηρήσεις θα λαμβάνονται από τις εκατέρωθεν 2 ενδιάμεσες σειρές ενώ οι 

επιλογές και οι αυτογονιμοποιήσεις θα γίνονται κατά κύριο λόγο στη μεσαία σειρά 

του πειραματικού τεμαχίου (Εικ. 2).    
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Κατά την 2η καλλιεργητική περίοδο παράλληλα με τα πειράματα σε micro plot θα 

εφαρμοστούν επιπλέον σχήματα ενδοποικιλιακής βελτίωσης μέσω κυψελωτής 

γενεαλογικής επιλογής στις 4 καταλληλότερες ποικιλίες σόγιας και θα ληφθούν 

λεπτομερείς μετρήσεις και παρατηρήσεις σε επίπεδο ατομικών φυτών για εκτίμηση 

παραγωγικής συμπεριφοράς και ειδική προσαρμοστικότητα, ώστε να προταθούν οι 

καταλληλότερες για καλλιέργεια και χρήση από την ομάδα συνεργαζόμενων 

κτηνοτρόφων της εταιρίας Γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε».  

 

 

 

Εικόνα 2. Πειραματικοί αγροί σε διάταξη micro – plot 

 

Ως ενδιάμεση δράση και με την ολοκλήρωση της συγκομιδής της επίσπορης σόγιας 

(την 1η καλλιεργητική περίοδο / 2012-13) και της κύριας καλλιέργειας κατά την 2η  

καλλιεργητική περίοδο, θα εγκατασταθούν πειραματικοί αγροί χειμερινών 

εναλλακτικών καλλιεργειών (λούπινου ή και κτηνοτροφικού ρεβυθιού/ ανάλογα με 

την περιοχή στόχο), ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα μερικής αντικατάστασης της 

σόγιας στο σιτηρέσιο, μέσω της επιλογής κατάλληλων ποικιλιών κτηνοτροφικών 

λούπινων ή ρεβυθιού.  

Την επίβλεψη όλων των παραπάνω σχεδίων και την ευθύνη υλοποίησης θα έχει η 

ερευνητική ομάδα των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με το επιτελείο της εταιρίας 

«ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε».  
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 

 Εκθεση πεπραγμένων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης εμπορικών ποικιλιών 

συμβατικής σόγιας  

 Συστινώμενες προτάσεις για την επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών σόγιας 

και του τρόπου διαχείρισης στο μοντέλο αγρότη - κτηνοτρόφου ανάλογα με 

την περιοχή στόχο της καλλιέργειας  

 Αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών κτηνοτροφικών 

ειδών (λούπινου ή και ρεβυθιού) και συστάσεις για μερική αντικατάσταση σε 

περιοχές στόχους  

 Εφαρμογή GGE Biplot Analysis 

 Στατιστική Ανάλυση αποτελεσμάτων με τη χρήση των λογισμικών JUMP/ 

SPSS και HONEY SFT. 

 

 

Σημείωση : Επιπλέον το εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης φυτών θα παρέχει κατά την 

πορεία του προγράμματος τη δυνατότητα  ελέγχων για γενετική τροποποίηση σε 

παρτίδες εισαγωγής ζωοτροφών.  

 

 

 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 28 μηνών και θα καλύπτει ανάγκες σε 

ανθρώπινο δυναμικό, αναλώσιμα, μετακινήσεις και μικρού μεγέθους εξοπλισμό. 

 
 

Με τιμή 
 

          
         Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος                         Ο επιστημονικός Υπεύθυνος  

                                                                    της υπεργολαβίας 
 
 
 

Αθανάσιος Γ. Μαυρομάτης   Δημήτριος Ν. Βλαχοστέργιος  
              Επίκουρος Καθηγητής                                              Ερευνητής 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 2 επιστημονικοί υπεύθυνοι (Βλαχοστέργιος – Θεσσαλία) (Μαυρομάτης (Θεσσαλονίκη- Θράκη) 

 2 γεωπόνοι MSc – επιστημονικοί συνεργάτες (με συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και ένας 

εποχιακά απασχολούμενος κτηνίατρος  

 2 εργάτες με μίσθωση ορισμένου χρόνου για 2 καλλιεργητικές περιόδους 

 Μίσθωση ενός πιλοτικού αγρού στην περιοχή της Θεσσαλίας  

 Εξοδα διαχείρισης πειραματικών αγρών (καλλιεργητικές φροντίδες, σπορά, συγκομιδή, 

ποτίσματα, ψεκασμοί κλπ) σε 3 γεωγραφικές περιοχές 

 Μετακινήσεις της επιστημονικής ομάδας για 2 χρόνια σε 5 γεωγραφικές περιοχές  

 Αναλώσιμα (σπόροι, φυτοπροστατευτικά,  κ.α) 

 Μικρού μεγέθους εξοπλισμός  

 Λοιπά εξοδα 

 Κρατήσεις Ε.Ε 

 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  &  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΦΥΤΩΝ 

 

Υπεύθυνος:  Αθανάσιος  Μαυρομάτης,  Επίκουρος  Καθηγητής  

Τηλ. 24210 93136 / Fax. 24210 93114 / E-mail: amavromat@uth.gr 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  4498 

(Διάρκεια:  28  μήνες) 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Μελέτη καλλιέργειας συμβατικής σόγιας & άλλων πρωτεϊνούχων 

κτηνοτροφικών φυτών σε διατοπικά πιλοτικά πειράματα αγρού με στόχο την 

εφαρμογή των προϋποθέσεων του πρότυπου συστήματος AGRO 7 

 

 

 Το ερευνητικό έργο που υλοποιεί η γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών 

Ερευνών (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»), στοχεύει στη συστηματική μελέτη της καλλιέργειας 

ψυχανθών (κτηνοτροφικού ρεβυθιού και κουκιών, λούπινου και μπιζελιών), καθώς 

και συμβατικής σόγιας (GMO free), με στόχο την προώθηση νέου μοντέλου 

καλλιέργειας με άξονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε 

γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να στηρίξει 

τις επιλογές των παραγωγών γάλακτος και να εξασφαλίσει την υγιεινή και ασφάλεια 

του προσφερόμενου τελικού προϊόντος, αποκλείοντας την εισαγωγή γενετικά 

τροποποιημένης ή επιμολυσμένης σόγιας. Απώτερος σκοπός είναι η διερεύνηση της 

δυνατότητας μερικής ή και πλήρους αντικατάστασης της σόγιας από εναλλακτικές 

καλλιέργειες κτηνοτροφικού ρεβυθιού και λούπινου, στο σιτηρέσιο των 

εκτρεφόμενων ζώων. 



Το ερευνητικό έργο έχει ως επιμέρους στόχους: 

 

(α) την πειραματική καλλιέργεια ποικιλιών συμβατικής σόγιας διαφορετικού 

βιολογικού κύκλου προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση σύγκρισης 

 

(β) την προώθηση της καλλιέργειας ψυχανθών κτηνοτροφικών φυτών (κτηνοτροφικό 

ρεβύθι, λούπινο και ακολούθως μπιζέλι και κουκί) ως εναλλακτικές καλλιέργειες -

αντικαταστάτες πρωτεϊνών, στο σιτηρέσιο των εκτρεφόμενων ζώων 

 

(γ) την οργάνωση ενός δικτύου αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι αρχικά σε 

πιλοτική και ακολούθως σε ευρεία κλίμακα, θα καλλιεργήσουν τις συνιστώμενες 

ποικιλίες σόγιας και τις προτεινόμενες ποικιλίες κτηνοτροφικών φυτών, με σκοπό την 

κάλυψη μεγάλου μέρους των διατροφικών αναγκών των κτηνοτροφικών τους 

μονάδων 

 

(δ) τη μεταφορά τεχνογνωσίας μετά τον έλεγχο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των 

παραγόμενων σπόρων και την ανάλυση της σύνθεσης των πρωτεϊνών τους με σκοπό 

την εκτίμηση της διατροφικής αξίας των εν λόγω σπόρων κατά τη συμμετοχή τους 

στο προτεινόμενο σιτηρέσιο 

 

 

Η εφαρμογή του σχεδίου στοχεύει στην ανάδειξη της θέσης της εταιρίας 

«ΟΛΥΜΠΟΣ» που πρωτοπορεί στη στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων, θέλοντας να 

εξασφαλίσει: 

 τις προϋποθέσεις για την παραγωγή των απαραίτητων ποσοτήτων 

πιστοποιημένων και ελεύθερων γενετικής τροποποίησης ζωοτροφών 

 

 την προώθηση εναλλακτικών καλλιεργειών ψυχανθών για χρήση ως 

κτηνοτροφικά φυτά πρωτεϊνικής συμβολής 

 

 τη δυνατότητα για συμμετοχή του δικτύου συνεργατών της 

«ΟΛΥΜΠΟΣ» στο πρότυπο AGRO 7, με όλες τις θετικές συνέπειες 

για τον κύκλο των εμπλεκόμενων φορέων στις προαναφερόμενες 



διαδικασίες και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους 

καταναλωτές γάλακτος 

 

 Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος έρευνας ξεκινά με το 

δεδομένο ότι η σόγια (Glycine max), αποτελεί το κύριο πρωτεϊνικό συστατικό του 

σιτηρεσίου των γαλακτοπαραγωγών ζώων, ενώ παράλληλα η καλλιέργειά της σε 

διεθνές επίπεδο (ποσοστό > 92%) καλύπτεται από γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες 

(GM). Ως πρωταρχική λύση προτείνεται η αξιοποίηση και καλλιέργεια συμβατικών 

ποικιλιών σόγιας στον ελλαδικό χώρο και ακολούθως η σταδιακή μερική ή και 

πλήρης αντικατάστασή της από άλλα κτηνοτροφικά φυτά, όπως το κτηνοτροφικό 

ρεβύθι ή το λούπινο. 

 Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται κατ’ εντολή της 

Γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» μέσω της συνεργασίας του Εργαστηρίου 

Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ινστιτούτου 

Κτηνοτροφικών φυτών - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», με τη διαχείριση και την εποπτεία της 

Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 28 μηνών (1/7/2012 έως 

31/10/2014 και διακρίνεται σε δύο φάσεις: 

 

1η φάση 

 Καλλιέργεια ομάδας ποικιλιών συμβατικής σόγιας ως κύρια ή και ως 

επίσπορη καλλιέργεια σε πιλοτικούς αγρούς μικρής έκτασης (5-10 στρεμμάτων), σε 5 

περιοχές στόχους. Η εποπτεία των πιλοτικών αγρών και η καθοδήγηση των 

αγροτοκτηνοτρόφων στις καλλιεργητικές μεταχειρίσεις, καθώς και η λήψη 

παρατηρήσεων και μετρήσεων έγιναν αποκλειστικά από τους επιστημονικούς 

υπευθύνους του έργου και τους συνεργάτες τους. 

 



 

            Περιοχές πειραματισμού - Εφαρμογή micro-plot 

            Περιοχές καλλιέργειας πιλοτικών αγρών 

 

 

2η φάση 

 Εφαρμογή mini/micro-plot δοκιμαστικών πειραματικών αγρών σε 2 περιοχές 

(Αγρόκτημα ΙΚΦ - ΕΘΙΑΓΕ, Λάρισα & Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη), για την 

αξιολόγηση ομάδας ποικιλιών σόγιας ως προς την αποδοτικότητα, 

προσαρμοστικότητα, αλλά και τη διατροφική τους αξία ως ζωοτροφή. 

 Κατά τη 2η καλλιεργητική περίοδο, παράλληλα με τα πειράματα σε micro-

plot, εφαρμόζονται σχήματα ενδοποικιλιακής βελτίωσης μέσω κυψελωτής 

γενεαλογικής επιλογής, τόσο στις ποικιλίες σόγιας όσο και στις ποικιλίες λούπινου, 

ενώ λαμβάνονται λεπτομερείς μετρήσεις και παρατηρήσεις σε επίπεδο ατομικών 

φυτών για εκτίμηση παραγωγικής συμπεριφοράς και ειδική προσαρμοστικότητα, 

σύσταση σε επίπεδο πρωτεϊνών και αναστολέων θρέψης, ώστε να προταθούν τα 

καταλληλότερα είδη και οι πλέον προσαρμοσμένες ποικιλίες για καλλιέργεια και 



χρήση από την ομάδα των συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων με τη γαλακτοβιομηχανία 

«ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε». 

 Ως ενδιάμεση δράση, η οποία αποτέλεσε και τον κύριο στόχο του 

προγράμματος, ήταν η εγκατάσταση πειραματικών αγρών χειμερινών εναλλακτικών 

καλλιεργειών (λούπινου, κτηνοτροφικού ρεβυθιού, μπιζελιού ή κουκιών / ανάλογα με 

την περιοχή στόχο), ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα μερικής αντικατάστασης της 

σόγιας στο σιτηρέσιο, μέσω της επιλογής κατάλληλων ποικιλιών κτηνοτροφικών 

ειδών και ποικιλιών. 

 Την επίβλεψη όλων των παραπάνω σχεδίων και την ευθύνη υλοποίησης είχε η 

ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε 

συνεργασία με το επιτελείο της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.».  

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

 Έκθεση πεπραγμένων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης εμπορικών ποικιλιών 

συμβατικής σόγιας σε κύρια και επίσπορη καλλιέργεια 

 

 Οδηγοί καλλιέργειας προτεινόμενων ειδών ψυχανθών (σόγια, λούπινο, μπιζέλι, 

κτηνοτροφικό ρεβύθι και κουκί) 

 

 Προτάσεις για την επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών και του τρόπου 

διαχείρισης στο μοντέλο αγρότη - κτηνοτρόφου ανάλογα με την περιοχή στόχο 

της καλλιέργειας 

 

 Αποτελέσματα αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών κτηνοτροφικών ειδών 

(λούπινου ή και ρεβυθιού) και συστάσεις για μερική αντικατάσταση σε περιοχές 

στόχους 

 

 Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών (πρωτεΐνη, αναστολείς θρέψης) του σπόρου 

των παραγόμενων κτηνοτροφικών φυτών και προτάσεις σύνθεσης σιτηρεσίων 

 

 Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων με τη χρήση των λογισμικών JUMP/SPSS 

και HONEY SFT 



Σημείωση: 

 Επιπλέον, το εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών παρέχει κατά την 

πορεία του προγράμματος και καθ’ υπόδειξη της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ», τη 

δυνατότητα ελέγχων για γενετική τροποποίηση (GMO) σε παρτίδες εισαγωγής 

ζωοτροφών που απευθύνονται σε γεωργοκτηνοτρόφους ή αγελαδοτρόφους της 

εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ», εξασφαλίζοντας τη διάθεση «καθαρών ζωοτροφών» και 

κατά συνέπεια την εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος.  

 

 

 

Με τιμή 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Θ 

 

 

Αθανάσιος Γ. Μαυρομάτης 

Επίκουρος Καθηγητής 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΘΙΑΓΕ 

 

 

Δημήτριος Ν. Βλαχοστέργιος 

Ερευνητής 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  &  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΦΥΤΩΝ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  4498 

(Διάρκεια:  28  μήνες) 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Μελέτη καλλιέργειας συμβατικής σόγιας & άλλων πρωτεϊνούχων 

κτηνοτροφικών φυτών σε διατοπικά πιλοτικά πειράματα αγρού με στόχο την 

εφαρμογή των προϋποθέσεων του πρότυπου συστήματος AGRO 7 

 

 

 Με τη συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη υλοποίησης του έργου, 

ολοκληρώνεται το πειραματικό μέρος του προγράμματος και αναμένονται τα 

στάδια συγκομιδής της 3ης καλλιεργητικής περιόδου και η δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας προς ΜΜΕ και γεωργοκτηνοτρόφους (συνεργάτες) 

της εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ. 

   

Στόχοι του ερευνητικού έργου ήταν: 

 

(α) η πειραματική καλλιέργεια ποικιλιών συμβατικής σόγιας διαφορετικού 

βιολογικού κύκλου, τόσο σε κανονική όσο και σε επίσπορη καλλιέργεια, προκειμένου 

να αποτελέσουν τη βάση σύγκρισης με την καλλιέργεια άλλων ψυχανθών αλλά και 

ανταγωνιστικών καλλιεργειών 

 

(β) η προώθηση της καλλιέργειας ψυχανθών κτηνοτροφικών φυτών (κτηνοτροφικό 

ρεβύθι, λούπινο και ακολούθως μπιζέλι και κουκί), ως εναλλακτικές καλλιέργειες -

αντικαταστάτες πρωτεϊνών, στο σιτηρέσιο των εκτρεφόμενων ζώων 



 

(γ) η προσπάθεια οργάνωσης ενός δικτύου αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι 

αρχικά σε πιλοτική και ακολούθως σε ευρεία κλίμακα, θα καλλιεργήσουν τις 

συνιστώμενες ποικιλίες σόγιας και τα προτεινόμενα είδη και ποικιλίες ψυχανθών, με 

σκοπό την κάλυψη μεγάλου μέρους των διατροφικών αναγκών των κτηνοτροφικών 

τους μονάδων 

 

(δ) η μεταφορά τεχνογνωσίας, μετά από έλεγχο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των 

παραγόμενων σπόρων και ανάλυση σύνθεσης των πρωτεϊνών τους, καθώς και των 

αντιδιατροφικών παραγόντων (κυρίως των αναστολέων τρυψίνης), με σκοπό την 

εκτίμηση της διατροφικής αξίας των εν λόγω σπόρων κατά τη συμμετοχή τους στο 

προτεινόμενο σιτηρέσιο 

 

(ε) η δυνατότητα συμμετοχής του δικτύου συνεργατών της «ΟΛΥΜΠΟΣ» στο 

πρότυπο AGRO 7, με όλες τις θετικές συνέπειες για τον κύκλο των εμπλεκόμενων 

φορέων στις προαναφερόμενες διαδικασίες και την εξασφάλιση της υγιεινής και 

ασφάλειας στους καταναλωτές γάλακτος 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

3ο  ΣΤΑΔΙΟ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

I. Για τρίτη συνεχόμενη καλλιεργητική περίοδο εγκαταστάθηκαν πειράματα 

κανονικής και επίσπορης καλλιέργειας σόγιας, όπως και χειμερινών ψυχανθών 

στον αγρό του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» (Λάρισα), ενώ παράλληλα έγινε αξιολόγηση 

των παραγόμενων F1 διασταυρώσεων μεταξύ ποικιλιών λούπινου και ποικιλιών 

σόγιας σε 2 τοποθεσίες (Λάρισα & Ζαγκλιβέρι). 

 

II. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κατά την τρίτη καλλιεργητική περίοδο δεν 

προβλέπονταν η εγκατάσταση πιλοτικών αγρών, αλλά το ελεύθερο κίνητρο των 

παραγωγών για καλλιέργεια ψυχανθών (βάση και της εφαρμοζόμενης ΚΥΑ) με 

προσωπική τους πρωτοβουλία και με την απλή παρουσία και υποστήριξή τους 

από την ερευνητική μας ομάδα σε στάδια που θα προέκυπταν δυσκολίες, απορίες 

ή προβλήματα. 



 

 

III. Το τρίτο στάδιο προέβλεπε τον έλεγχο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και την 

ανάλυση σύνθεσης των πρωτεϊνών, αλλά και των αναστολέων θρέψης στα είδη 

και στις ποικιλίες των εξεταζόμενων ψυχανθών με σκοπό την εκτίμηση της 

διατροφικής αξίας των εν λόγω σπόρων ψυχανθών κατά τη συμμετοχή τους στο 

προτεινόμενο σιτηρέσιο. 

 

IV. Στατιστικές αναλύσεις (με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS) των 

αποτελεσμάτων της έρευνας και οικονομοτεχνικά αποτελέσματα. 

 

V. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων. 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

1. Προώθηση των απόψεών μας με εισηγήσεις προς το ΥΠΑΑΤ για τη σύνταξη της 

νέας ΚΥΑ που αφορά την καλλιέργεια των ψυχανθών. 

(επισυνάπτεται) 

 

2. Κατάθεση απόψεων στο ΥΠΑΑΤ και στήριξη της πολιτικής για το καθεστώς του 

φρέσκου ελληνικού γάλακτος. 

(επισυνάπτεται) 

 

3. Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών (πρωτεΐνη, αναστολείς θρέψης) του σπόρου 

των παραγόμενων κτηνοτροφικών φυτών και προτάσεις σύνθεσης σιτηρεσίων 

(συνεργασία με το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ). 

(επισυνάπτεται) 

 

4. Πιλοτικά πειραματικά προγράμματα διατροφής (συνεργασία με το Εργαστήριο 

Φυσιολογίας Θρέψεως & Εφαρμοσμένης Διατροφής Αγροτικών Ζώων της 

Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ). 



(επισυνάπτεται) 

 

5. Πειράματα διατροφής σε επίπεδο κτηνοτροφικής μονάδα 

      (Μαστοργιάνννης - Αδάμ, Ζαγκλιβέρι, Κεφαλάς - Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης). 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

1. Οδηγός εδαφολογικής ανάλυσης & καταλληλόλητας για καλλιέργεια ψυχανθών – 

πιλοτικοί αγροί συνεργάτων 

 

2. Οδηγός διαχείρισης της καλλιέργειας (σόγια, λούπινο, κουκιά, κτηνοτροφικό 

ρεβύθι, μπιζέλι) 

 

3. Οικονομική μελέτη της καλλιέργειας επιλεγμένων ψυχανθών (κόστος 

καλλιέργειας και διαχείρισης) 

 

4. Πρόοδος εφαρμογής συστήματος AGRO 7 

 

5. Έλεγχος των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και ανάλυση σύνθεσης των πρωτεϊνών 

και των αντιδιατροφικών παραγόντων στα εξεταζόμενα είδη και ποικιλίες 

ψυχανθών 

 

6. Προτάσεις σύνθεσης σιτηρεσίου με στόχο τη μερική υποκατάσταση ή ολική 

αντικατάσταση της σόγιας 

 

7. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 

 Ημερίδα «Agrotica» 

 Web site «ΟΛΥΜΠΟΣ» 

 Εφημερίδες (Agrenda, Ελευθερία, Eλευθεροτυπία, Good News)  

 Περιοδικά (Γεωργία & Κτηνοτροφία) 

 Λιβαδοπονικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2014) 

 15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ (Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014) 

 Zootechnia (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015) 



Τα επιστημονικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν με τη λήξη του 

προγράμματος (15-17 Οκτωβρίου 2014) και κατά τη διάρκεια του Επιστημονικού 

Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, που θα 

διεξαχθεί στη Λάρισα (Ξενοδοχείο IMPERIAL) υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΓΕΩΤΕΕ 

Κεντρικής Ελλάδος, καθώς και των Γεωπονικών Συλλόγων Λάρισας και Μαγνησίας. 

Αναμένεται η παρουσία των πρώην και νυν Υπουργών ΥΠΑΑΤ, του 

Περιφερειάρχη και του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου σε θέματα προώθησης και ποιότητας 

αγροτικών προϊόντων.  

Η πρότασή μας είναι για σύντομη παρουσίαση του προγράμματος της εταιρίας 

«ΟΛΥΜΠΟΣ» (ίσως και σε ειδική μέρα με αφιέρωμα στα ψυχανθή) στα πλαίσια του 

συνεδρίου, την πρόσκληση επιλεγμένων γεωργοκτηνοτρόφων και τη μέγιστη 

προβολή της εταιρίας για την ειλικρινή προσπάθεια της. 

Επίσης, αναμένεται να ακολουθήσει η επίσημη παρουσίαση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων σε πειράματα διατροφής κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης 

διακλαδικής έκθεσης Zootechnia που θα γίνει τον προσεχή Φεβρουάριο στη 

Θεσσαλονίκη. 
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Τστσε 

ΤΖΕΛΕΠΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
Αγιος Αθανάσιος 

12 στρέμματα 
3 ποικιλίες 

(ΟΡΓΑΝΙΚΟ) 
6944428718 
6945558722

ΤΖΕΛΕΠΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
Αγιος Αθανάσιος 

12 στρέμματα 
3 ποικιλίες 

(ΟΡΓΑΝΙΚΟ) 
6944428718 
6945558722

ΦΑΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Αμπελώνας 
Λάρισας 

12 στρέμματα 
3 ποικιλίες / τρέχον 

(ΕΛΑΦΡΟ) 
6944966604 
6945908260 

ΜΑΣΤΟΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
6944746722 

 
ΦΩΤΕΙΝΗ 

6948500716 
 

Αδαμ Ζαγκλιβερίου 
12 στρέμματα – 

3 ποικιλίες 
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)/ 75 cm

ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ 
ΜΙΧΑΛΗΣ 
(Ιταλικές ποικιλίες) 
Άνω Βασιλικά 
Φαρσάλων 
6981007611 

ΕΘΙΑΓΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ 
2410533811 
6976070600 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
6974355806 
4 ποικιλίες 

Row Plot -Micro Plot 
3 πυκνότητες 

ΤΖΕΛΕΠΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
Αγιος Αθανάσιος 

12 στρέμματα 
3 ποικιλίες 

(ΟΡΓΑΝΙΚΟ) 
6944428718 
6945558722 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

6977917482 – 24210 93136 
 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ        ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24120 93115 –  6978143325          6948604559 
 
ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   -    ΚΟΜΠΙΤΣΕΛΙΔΗΣ  
  6946006589                                 ΙΩΑΝΝΗΣ  6974357028

ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ 
Αθανάσιος 

12 στρέμματα 
3 ποικιλίες 

(ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ) 
Μπιζέλι 
Σόγια 
Λούπινο 



 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνεται η συνεργασία του Εργαστηρίου Γενετικής 

Βελτίωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον παραγωγό κο ΜΑΣΤΟΡΓΙΑΝΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «                      το οποίο 

διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Π.Θ. Βάση της συνεργασίας αποτελεί η 

συμμετοχή του παραγωγού με πιλοτικό αγρό όπου εφαρμόζονται πειραματικές 

καλλιέργειες ψυχανθών …………………. 

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

 

 
 
 
 
 
 
΄ 
 
 
 



Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε∆ΡΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ  ΣΠΟΡΑ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ∆ΑΦΝΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 0

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ∆ΑΦΝΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΣΟΓΙΑ Mercury 0
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 315 45 8/5/2013

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΣΟΓΙΑ Quick 245 35 8/5/2013
3 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 0 0

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΟΓΙΑ Mercury 0 0
4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΥΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 31.5 4.5 13/5/2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΥΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΟΓΙΑ Mercury 0 0
5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ∆ΕΛΕΡΙΑ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 0

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ∆ΕΛΕΡΙΑ ΣΟΓΙΑ Mercury 0
6 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Α∆ΑΜ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 28 4 ΕΠΙΣΠΟΡΗ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Α∆ΑΜ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΟΓΙΑ Mercury 28 4 ΕΠΙΣΠΟΡΗ
7 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 0

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΣΟΓΙΑ Mercury 56 8 ΕΠΙΣΠΟΡΗ
8 ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 0

ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΣΟΓΙΑ Mercury 0 10/7/2013
9 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΘΡΑΚΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΞΑΝΘΗΣ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 0 0

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΘΡΑΚΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΞΑΝΘΗΣ ΣΟΓΙΑ Mercury 0 0
10 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 28 4

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ ΣΟΓΙΑ Mercury 28 4
11 ΓΟΥΛΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΡΟ∆ΟΠΗ ΣΟΓΙΑ PR 92B63 0
11 ΓΟΥΛΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΡΟ∆ΟΠΗ ΣΟΓΙΑ Mercury 0

PR 92B63 402.5
Mercury 112

7

Α/Α ΌΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ε∆ΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Φ.Μ ∆.Ο.Υ
2 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΙΤΖΕΛΙ∆ΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΟΥ 6974357028 056890460 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΟΓΙΑ ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ



ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΥ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

o ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: ΣΟΓΙΑ 
o  
o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ): ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΥΤΑΣ 
o ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΤΣΟΥΚΕΙΚΑ  
o ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ): 4,5 
o ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: 13-5-2013 
o ΠΟΙΚΙΛΙΑ: PR 92B 63 

 
 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
 

1. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΥ) 
€/ΣΤΡΕΜΜΑ: 

 
1.1. ΟΡΓΩΜΑ: 
 
1.2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΡΙΠΕΡ): 
 
1.3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 
 
1.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 
 
1.5. ΆΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:    4 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

 
2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 
 

2.1.   ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: 
 
2.2.   ΧΩΝΙ: 
 
2.3.   ΣΠΟΡΟΣ: 
 
2.4.   ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: 
 
2.5    ΑΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΡΑΣ:        21 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
3. ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: 

 
Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 

 
 
 
 
 

 

3 
 

1 
 

 

 

1 
20 

 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

1     
2     
3     



 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1 17 28-4-7 13-5-2013 
2    
3    
    
    

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ: 0,60€/ ΚΙΛΟ (ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α) 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:   10,2 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
4. ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ): 

 
Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:       0 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ: 
 

Α1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Α2) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   



 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ): 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΥΤΕΥΤΙΚΟ / 
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1 250 gr Stomp 50cc ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 13/5/2013 
2     
3     

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:      5  €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 
 
Α) ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:       60 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
6. ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: 

 
 
 
 
 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ:         15 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1 ΡΑΜΠΑ  15-5-2013 
2 ΡΑΜΠΑ  25-5-2013 
3 ΡΑΜΠΑ  10-6-2013 
4 ΡΑΜΠΑ  27-6-2013 
5 ΡΑΜΠΑ  15-7-2013 
6 ΡΑΜΠΑ  5-8-2013 
7    
8    

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

mm  
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ % 
ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

10-10-2013 15 <12% 



 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:     95-110 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

 ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΕΧΘΡΟΙ ΟΥΤΕ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. 

 
 Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ ΗΤΑΝ ΜΕΡΙΚΗ. 

 
 ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΝΟΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ. 
 
 
Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ: 
 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ: PR92B63 
 
1. ΎΨΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΒΩΝ: 

 
Α/Α ΎΨΟΣ ΦΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΒΩΝ 

1 1,41 90 
2 1,37 75 
3 1,10 55 
4 1,60 85 
5 1,34 64 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ: 1,364 73,8 
 
2.   ΜΗΚΟΣ  ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΟΝΑΤΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ: 
 ΚΑΤΩ:  ΑΠΟ 5-6.5 cm 
 ΜΕΣΗ: ΑΠΟ 9-11 cm 
 ΠΑΝΩ: ΑΠΟ 5-6 cm 

 
 



ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΥ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

o ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: ΣΟΓΙΑ 
o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ): ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε 
o ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΡΙΣΑ  
o ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ): 3 
o ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: 11-7-2013 
o ΠΟΙΚΙΛΙΑ: PR 92B 63 

 
 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
 

1. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΥ) €/ΣΤΡΕΜΜΑ: 
 

1.1. ΟΡΓΩΜΑ: 
 
1.2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΡΙΠΕΡ): 
 
1.3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 
 
1.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 
 
1.5. ΆΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:   2,5 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

 
2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 
 

2.1.   ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: 
 
2.2.   ΧΩΝΙ: 
 
2.3.   ΣΠΟΡΟΣ: 
 
2.4.   ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: 
 
2.5    ΑΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΡΑΣ:       21.5  €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
3. ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: 

 
Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1,5 
1 
 

 

0,5 
 

21 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

1     
2     
3     



Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1 50 46-0-0 25-7-2013 
2    
3    
    
    

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ: 0,60 €/ ΚΙΛΟ (ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α) 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:   30 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
4. ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ): 

 
Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:       0 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ: 
 

Α1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Α2) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   



Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ): 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΥΤΕΥΤΙΚΟ / 
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1  ΙΜΑΖΑΜΟΧ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 22/7/2013 
2     
3     

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:        €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 
 
Α) ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:       80 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
6. ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: 

 
 
 
 
 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ:         15 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1 ΡΑΜΠΑ  11-7-2013 
2 ΡΑΜΠΑ  18-7-2013 
3 ΡΑΜΠΑ  25-7-2013 
4 ΡΑΜΠΑ  1-8-2013 
5 ΡΑΜΠΑ  7-8-2013 
6 ΡΑΜΠΑ  17-8-2013 
7 ΡΑΜΠΑ  26-8-2013 
8 ΡΑΜΠΑ  5-9-2013 
9 ΡΑΜΠΑ  10-9-2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

mm  
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ % 
ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

5-10-2013 15 <12% 



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:     130-150 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

 ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΕΧΘΡΟΙ ΟΥΤΕ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. 

 
 Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ ΗΤΑΝ ΜΕΡΙΚΗ. 

 
 
 

 
 



ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΥ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

o ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:  
o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ); 
o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 
o ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 
o ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ): 
o ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ: 
o ΠΟΙΚΙΛΙΑ: 

 
 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
 

1. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΥ) €/ΣΤΡΕΜΜΑ: 
 

1.1. ΟΡΓΩΜΑ: 
 
1.2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΡΙΠΕΡ): 
 
1.3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 
 
1.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 
 
1.5. ΆΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:      €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

 
2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 
 

2.1.   ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: 
 
2.2.   ΧΩΝΙ: 
 
2.3.   ΣΠΟΡΟΣ: 
 
2.4.   ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: 
 
2.5    ΑΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΡΑΣ:         €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
3. ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: 

 
Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

1     
2     
3     



Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1    
2    
3    
    
    

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:      €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
4. ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ): 

 
Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:        €/ΣΤΡΕΜΜΑ 

 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ: 

 
Α1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Α2) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   



Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ): 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΥΤΕΥΤΙΚΟ / 
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1     
2     
3     

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:        €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 
 
Α) ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:          €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
6. ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: 

 
 
 
 
 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ:          €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

mm  
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ % 
ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

   



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:                €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 
 



ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΥ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

o ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ 
 
o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ): ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε 
o ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΡΙΣΑ  
o ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ): 10 
o ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
o ΠΟΙΚΙΛΙΑ: ΤΑΝΑΓΡΑ 

 
 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
 

1. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΥ) 
€/ΣΤΡΕΜΜΑ: 

 
1.1. ΟΡΓΩΜΑ: 
 
1.2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΡΙΠΕΡ): 
 
1.3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 
 
1.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 
 
1.5. ΆΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:   3,5 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

 
2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 
 

2.1.   ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: 
 
2.2.   ΧΩΝΙ: 
 
2.3.   ΣΠΟΡΟΣ: 
 
2.4.   ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: 
 
2.5    ΑΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΡΑΣ:       10.5  €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
3. ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: 

 
Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 

 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 

1,5 
 

 

0,5 
 

10 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

1     
2     
3     



 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1  ΒΑΣΙΚΗ 10/2013 
2    
3    
    
    

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:  5 € / ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
4. ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ): 

 
Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1  ΠΥΡΕΘΡΙΝΗ  
2    
3    

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:       3 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ: 
 

Α1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Α2) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   



 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ): 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΥΤΕΥΤΙΚΟ / 
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1     
2     
3     

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:   0 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 
 
Α) ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ: 

 
 
 

 
 

 
Β) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:      10 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
6. ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: 

 
 
 
 
 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ:         15 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:     47 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1 ΡΑΜΠΑ   
2 ΡΑΜΠΑ   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

mm  
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ % 
ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

5-10-2013 15 <12% 



ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΥ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

o ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΡΕΒΙΘΙ 
 
o ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ): ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
o ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε 
o ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΡΙΣΑ  
o ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ): 10 
o ΕΠΟΧΗ ΣΠΟΡΑΣ:  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 
o ΠΟΙΚΙΛΙΑ: ΣΕΡΙΦΟΣ 

 
 

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
 

1. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΥ) 
€/ΣΤΡΕΜΜΑ: 

 
1.1. ΟΡΓΩΜΑ: 
 
1.2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΡΙΠΕΡ): 
 
1.3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 
 
1.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: 
 
1.5. ΆΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:   3,5 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

 
2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ: 
 

2.1.   ΣΠΑΡΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: 
 
2.2.   ΧΩΝΙ: 
 
2.3.   ΣΠΟΡΟΣ: 
 
2.4.   ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: 
 
2.5    ΑΛΛΟ: 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΟΡΑΣ:       20.5  €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
3. ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ: 

 
Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ: 

 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 

1,5 
 

 

0,5 
 

20 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

1     
2     
3     



 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1  ΒΑΣΙΚΗ 10/2013 
2    
3    
    
    

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:  5 € / ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
4. ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ): 

 
Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΧΗΜΙΚΗ): 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:       0 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ: 
 

Α1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Α2) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1    
2    
3    

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΩΝ 
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

1   
2   
3   
4   



 
 
Β) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ (ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ): 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΦΥΤΕΥΤΙΚΟ / 
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

1 250 gr Stomp 50cc ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ     /11/2013 
2     
3     

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:   5 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
5. ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: 
 
Α) ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ: 

 
 
 

 
 

 
Β) ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:      4 -7 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
6. ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ: 

 
 
 
 
 
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ:         15 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:     53-56 €/ΣΤΡΕΜΜΑ 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

 ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΕΧΘΡΟΙ ΟΥΤΕ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1 ΡΑΜΠΑ   
2 ΡΑΜΠΑ   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

mm  
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΥΓΡΑΣΙΑ % 
ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

5-10-2013 15 <12% 



 



Λάρισα  
Αριθ. πρωτ. :

Προς :

Τηλ. :
∆ιεύθυνση αποστολέα :

Ευθύνη δειγματοληψίας:ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων:12-9-2013

Ημερ. διενέργειας δοκιμών: 

Περιοχή δειγματοληψίας: ΙΚΦ-Α∆ΑΜ ∆ήμος :
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 12-9-2013

1644

Αποστολέας:

ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Fax : 2410 671321

Τηλέφωνα: 2410 671310, 2410 671297

IΚΦΒ  (ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ)

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ*

Αριθμ. Πρωτοκόλ. αίτησης :  1644

e-mail : tsadilas@nagref.gr

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η έκδοση/11-06-2012 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Ι.Χ.Τ.Ε.Λ.)
Ταχυδρ. ∆/νση : Θεοφράστου 1, 413 35 Λάρισα

IΚΦΒ(ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ)

Πληροφορίες : Μαντέλλου Κ. - Πούλιου Ελ.

α/α Έκθεσης ∆οκιμών :

*Η περιγραφή του δείγματος είναι εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση του αποστολέα του δείγματος.

Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής
Σελίδα 1 από 2



7130 7131
ΣΟΓΙΑ ΛΟΥΠΙΝΟ
0-30 0-30

Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή

53 37
20 42
27 21

SL/SCL C
7.8 7.3
331 471
1.5 1.5

1.6 1.3
23 18

0.22 1.1

Εσωτερική / OE-23-S

Εσωτερική

Εσωτερική
Εσωτερική

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική / OE-19-S
Εσωτερική

Άμμος (%)

Άργιλος (%)

Ολικό Άζωτο (Kjeldahl) (NKjeldhal) (g/100g) 

pH (H 2 O 1:1 ) (25OC)

Εσωτερική

Ενεργό  CaCO3 (%)

Κ
Ο
Κ
Κ
Ο
Μ
Ε
ΤΡ

ΙΚ
Η

 
ΣΥ

ΣΤ
Α
ΣΗ

Εκχυλίσιμος σίδηρος -FeDTPA-(mg/kg εδ. )

Α
Ν
ΤΑ

Λ
Λ
Α
ΞΙ
Μ
Α

 
Κ
Α
ΤΙ
Ο
Ν
ΤΑ

Ανταλλάξιμο ασβέστιο (cmol+/kg εδ. )

Εσωτερική

Εσωτερική
Εσωτερική / OE-19-S

Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (cmol+/kg εδ. )

ΙΧ
Ν
Ο
ΣΤ

Ο
ΙΧ
Ε
ΙΑ

  
(D

TP
A

)

Εκχυλίσιμος ψευδάργυρος- ZnDTPA (mg/kg εδ. )

Ανταλλάξιμο νάτριο (cmol+/kg εδ. )
Ανταλλάξιμο κάλιο (cmol+/kg εδ. )

Ανταλλάξιμο μαγνήσιο (cmol+/kg εδ. )

Εκχυλίσιμος χαλκός- CuDTPA (mg/kg εδ. )

Οργανική ουσία (%)

Ηλ. αγωγιμότητα στους 25oC (μS/cm )
Ισοδύναμο CaCO3 (%)

Χαρακτηρισμός Εδάφος

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική / OE-22-SΦώσφορος (POlsen) (mg/kg )

Εσωτερική / ΟΕ-18-S

Εσωτερική

Εσωτερική

Ο Υπεύθ. ∆ιασφ. Ποιότητας

Εσωτερική / OE-21-S
Αμμωνιακό άζωτο- mg(ΝH 4

+ N)/kg εδ. Εσωτερική

Ιλύς (%)

Κωδικός ∆είγματος :
ΣΤ

Ο
ΙΧ
Ε
ΙΑ

 
∆
Ε
ΙΓ
Μ
Α
ΤΟ

Σ
Στοιχεία δείγματος :
Βάθος δειγματοληψίας (cm) :
Καλλιέργεια :

Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                          
Σελίδα 2 από 2ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η  έκδοση/11-06-2012 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             
ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012

Τακτικός Ερευνητής

Εσωτερική

Μέθοδος

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο ΔιευθυντήςΥπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Νιτρικό άζωτο- mg(ΝΟ 3
- N)/kg εδ.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αναφέρονται επί αεροξηραθέντος εδάφους.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αφορούν τα δείγματα που παραλήφθηκαν από το εργαστήριο.

Ο ∆ιευθυντής

Μ. Τζιουβαλέκας
∆ρ. Χημικός Μηχανικός

∆ρ. Χρ. Τσαντήλας

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Εσωτερική

Εκχυλίσιμο μαγγάνιο- MnDTPA (mg/kg εδ. )

Εσωτερική

Εκχυλίσιμο Βόριο- HwsB (mg/kg εδ. )

Εσωτερική / OE-24-S

Παρατηρήσεις :



Λάρισα  
Αριθ. πρωτ. :

Προς :

Τηλ. :
∆ιεύθυνση αποστολέα :

ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής

e-mail : tsadilas@nagref.gr

Περιοχή δειγματοληψίας: ∆ήμος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ*

Πληροφορίες : Μαντέλλου Κ. - Πούλιου Ελ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Fax : 2410 671321

Τηλέφωνα: 2410 671310, 2410 671297

(Ι.Χ.Τ.Ε.Λ.)
Ταχυδρ. ∆/νση : Θεοφράστου 1, 413 35 Λάρισα

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

α/α Έκθεσης ∆οκιμών :

Αποστολέας:

Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Ημερομηνία δειγματοληψίας:  

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012
Σελίδα 1 από 3Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων: 

Ημερ. διενέργειας δοκιμών: 

Αριθμ. Πρωτοκόλ. αίτησης :   
*Η περιγραφή του δείγματος είναι εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση του αποστολέα του δείγματος.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             
ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η έκδοση/11-06-2012 

Ευθύνη δειγματοληψίας: 



Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή

Παρατηρήσεις :

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αναφέρονται επί αεροξηραθέντος εδάφους.
Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           

Εσωτερική

Άργιλος (%)

Ιλύς (%)

Χαρακτηρισμός Εδάφος

Εσωτερική

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική / OE-21-S
Αμμωνιακό άζωτο- mg(ΝH 4

+ N)/kg εδ.

Κωδικός ∆είγματος :
ΣΤ

Ο
ΙΧ
Ε
ΙΑ

 
∆
Ε
ΙΓ
Μ
Α
ΤΟ

Σ
Στοιχεία δείγματος :
Βάθος δειγματοληψίας (cm) :
Καλλιέργεια :

Εσωτερική / ΟΕ-18-SpH (H 2 O 1:1 ) (25OC)

Εσωτερική

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν
ΚΟ

ΚΚ
Ο
Μ
ΕΤ

ΡΙ
ΚΗ

 
ΣΥ

ΣΤ
ΑΣ

Η

Εσωτερική
Εσωτερική

Ισοδύναμο CaCO3 (%)

Άμμος (%)

Ηλ. αγωγιμότητα στους 25oC (μS/cm )

Οργανική ουσία (%) Εσωτερική

Εσωτερική / OE-22-S
Εσωτερική / OE-23-S

Εσωτερική / OE-19-S

Εσωτερική

Φώσφορος (POlsen) (mg/kg )
Ολικό Άζωτο (Kjeldahl) (NKjeldhal) (g/100g) 

Εσωτερική

Ανταλλάξιμο νάτριο (cmol+/kg εδ. )

Ενεργό  CaCO3 (%) Εσωτερική

Εσωτερική

Μέθοδος

Εσωτερική

Εσωτερική / OE-19-S

Εκχυλίσιμος ψευδάργυρος- ZnDTPA (mg/kg εδ. )

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική / OE-24-S

Εκχυλίσιμος χαλκός- CuDTPA (mg/kg εδ. )

Νιτρικό άζωτο- mg(ΝΟ 3
- N)/kg εδ.

Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (cmol+/kg εδ. )

Ανταλλάξιμο κάλιο (cmol+/kg εδ. )

Ανταλλάξιμο μαγνήσιο (cmol+/kg εδ. )
Εσωτερική

Εκχυλίσιμο Βόριο- HwsB (mg/kg εδ. )

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική

Εκχυλίσιμος σίδηρος -FeDTPA-(mg/kg εδ. )

Α
Ν
ΤΑ

Λ
Λ
Α
ΞΙ
Μ
Α

 
Κ
Α
ΤΙ
Ο
Ν
ΤΑ

Εκχυλίσιμο μαγγάνιο- MnDTPA (mg/kg εδ. )

Ανταλλάξιμο ασβέστιο (cmol+/kg εδ. )

ΙΧ
Ν
Ο
ΣΤ

Ο
ΙΧ
ΕΙ
Α 

 
(D

TP
A)

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αφορούν τα δείγματα που παραλήφθηκαν από το εργαστήριο.

Σελίδα 2 από 3ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η  έκδοση/11-06-2012 

Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος



Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή

Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           
Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η  έκδοση/11-06-2012 Σελίδα 3 από 3

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             
ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012

Μ. Τζιουβαλέκας ∆ρ. Χρ. Τσαντήλας
∆ρ. Χημικός Μηχανικός Τακτικός Ερευνητής

Παρατηρήσεις :

Ο Υπεύθ. ∆ιασφ. Ποιότητας Ο ∆ιευθυντής

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αναφέρονται επί αεροξηραθέντος εδάφους.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αφορούν τα δείγματα που παραλήφθηκαν από το εργαστήριο.

Αμμωνιακό άζωτο- mg(ΝH 4
+ N)/kg εδ. Εσωτερική

Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική

Εκχυλίσιμο Βόριο- HwsB (mg/kg εδ. ) Εσωτερική
Νιτρικό άζωτο- mg(ΝΟ 3

- N)/kg εδ. Εσωτερική / OE-21-S
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Εκχυλίσιμος χαλκός- CuDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S
Εκχυλίσιμος σίδηρος -FeDTPA-(mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S
Εκχυλίσιμο μαγγάνιο- MnDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S
Εκχυλίσιμος ψευδάργυρος- ZnDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S
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Ανταλλάξιμο νάτριο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική
Ανταλλάξιμο κάλιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-19-S
Ανταλλάξιμο ασβέστιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική
Ανταλλάξιμο μαγνήσιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-19-S

Οργανική ουσία (%) Εσωτερική

Ολικό Άζωτο (Kjeldahl) (NKjeldhal) (g/100g) Εσωτερική / OE-23-S

Φώσφορος (POlsen) (mg/kg ) Εσωτερική / OE-22-S

Ισοδύναμο CaCO3 (%) Εσωτερική
Ενεργό  CaCO3 (%) Εσωτερική

pH (H 2 O 1:1 ) (25OC) Εσωτερική / ΟΕ-18-S

Ηλ. αγωγιμότητα στους 25oC (μS/cm ) Εσωτερική

Άργιλος (%)
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Καλλιέργεια :

Ιλύς (%)

Άμμος (%)

Χαρακτηρισμός Εδάφος

Κωδικός ∆είγματος :
Στοιχεία δείγματος :
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Εσωτερική

Μέθοδος

Εσωτερική

Εσωτερική

Εσωτερική

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Βάθος δειγματοληψίας (cm) :



Λάρισα  
Αριθ. πρωτ. :

Προς :

Τηλ. :
∆ιεύθυνση αποστολέα :

∆ήμος :

Αποστολέας:

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής

e-mail : tsadilas@nagref.gr

Περιοχή δειγματοληψίας: 

Πληροφορίες : Μαντέλλου Κ. - Πούλιου Ελ.

Ημερομηνία δειγματοληψίας:  

Fax : 2410 671321

Τηλέφωνα: 2410 671310, 2410 671297

Ταχυδρ. ∆/νση : Θεοφράστου 1, 413 35 Λάρισα

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

α/α Έκθεσης ∆οκιμών :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ*

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν
ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

(Ι.Χ.Τ.Ε.Λ.)

Σελίδα 1 από 4Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων: 

Ημερ. διενέργειας δοκιμών: 

Αριθμ. Πρωτοκόλ. αίτησης :   

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η έκδοση/11-06-2012 

*Η περιγραφή του δείγματος είναι εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση του αποστολέα του δείγματος.

Ευθύνη δειγματοληψίας: 

Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος



Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή

Ιλύς (%)

Χαρακτηρισμός Εδάφος

Άργιλος (%)
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Ισοδύναμο CaCO3 (%)
Ενεργό  CaCO3 (%) Εσωτερική

Εσωτερική / ΟΕ-18-SpH (H 2 O 1:1 ) (25OC)

Εσωτερική
ΕσωτερικήΗλ. αγωγιμότητα στους 25oC (μS/cm )

Εσωτερική
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Εκχυλίσιμος ψευδάργυρος- ZnDTPA (mg/kg εδ. )

Ανταλλάξιμο νάτριο (cmol+/kg εδ. )
Ανταλλάξιμο κάλιο (cmol+/kg εδ. )

Ανταλλάξιμο μαγνήσιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-19-S

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική / OE-24-S

Φώσφορος (POlsen) (mg/kg )
Ολικό Άζωτο (Kjeldahl) (NKjeldhal) (g/100g) 

Εσωτερική
Εσωτερική / OE-19-S

Εσωτερική

Εσωτερική / OE-22-S
Εσωτερική / OE-23-S

Ανταλλάξιμο ασβέστιο (cmol+/kg εδ. )

Εσωτερική

Εσωτερική

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν
Κ
Ο
Κ
Κ
Ο
Μ
Ε
ΤΡ

ΙΚ
Η

 
ΣΥ

ΣΤ
Α
ΣΗ

Κωδικός ∆είγματος :
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Στοιχεία δείγματος :
Βάθος δειγματοληψίας (cm) :
Καλλιέργεια :

Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           
Σελίδα 2 από 4ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η  έκδοση/11-06-2012 

Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Παρατηρήσεις :

Εσωτερική

Μέθοδος

Άμμος (%)

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Εσωτερική

Εκχυλίσιμος σίδηρος -FeDTPA-(mg/kg εδ. )

Εκχυλίσιμος χαλκός- CuDTPA (mg/kg εδ. )
Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (cmol+/kg εδ. )

Νιτρικό άζωτο- mg(ΝΟ 3
- N)/kg εδ.

Εσωτερική

Οργανική ουσία (%)

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αφορούν τα δείγματα που παραλήφθηκαν από το εργαστήριο.

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική

Εκχυλίσιμο Βόριο- HwsB (mg/kg εδ. )

Εσωτερική / OE-24-S

Εσωτερική / OE-21-S
Αμμωνιακό άζωτο- mg(ΝH 4

+ N)/kg εδ.

Εκχυλίσιμο μαγγάνιο- MnDTPA (mg/kg εδ. )

Εσωτερική

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αναφέρονται επί αεροξηραθέντος εδάφους.

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             
Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής



Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή

Νιτρικό άζωτο- mg(ΝΟ 3
- N)/kg εδ.
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Άμμος (%)

Άργιλος (%)

Χαρακτηρισμός Εδάφος

Ιλύς (%)

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η  έκδοση/11-06-2012 

Παρατηρήσεις :
Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αφορούν τα δείγματα που παραλήφθηκαν από το εργαστήριο.

Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           
Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (cmol+/kg εδ. )

Οργανική ουσία (%)

Καλλιέργεια :
Βάθος δειγματοληψίας (cm) :

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             
Σελίδα 3 από 4

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αναφέρονται επί αεροξηραθέντος εδάφους.

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής

Ανταλλάξιμο νάτριο (cmol+/kg εδ. )

Εσωτερική / OE-21-S
Αμμωνιακό άζωτο- mg(ΝH 4

+ N)/kg εδ. Εσωτερική

Εκχυλίσιμος ψευδάργυρος- ZnDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S

Εκχυλίσιμο Βόριο- HwsB (mg/kg εδ. ) Εσωτερική

Ανταλλάξιμο ασβέστιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική

Εσωτερική
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Εκχυλίσιμος χαλκός- CuDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S

Εκχυλίσιμος σίδηρος -FeDTPA-(mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S

Εκχυλίσιμο μαγγάνιο- MnDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S

Ανταλλάξιμο μαγνήσιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-19-S

Εσωτερική
Φώσφορος (POlsen) (mg/kg ) Εσωτερική / OE-22-S
Ολικό Άζωτο (Kjeldahl) (NKjeldhal) (g/100g) Εσωτερική / OE-23-S

Εσωτερική
Ανταλλάξιμο κάλιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-19-S

Εσωτερική

pH (H 2 O 1:1 ) (25OC) Εσωτερική / ΟΕ-18-S

Ηλ. αγωγιμότητα στους 25oC (μS/cm ) Εσωτερική
Ισοδύναμο CaCO3 (%) Εσωτερική
Ενεργό  CaCO3 (%) Εσωτερική

Κ
Ο
Κ
Κ
Ο
Μ
Ε
ΤΡ

ΙΚ
Η

 
ΣΥ

ΣΤ
Α
ΣΗ
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Εσωτερική

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν
Κωδικός ∆είγματος :

ΜέθοδοςΣτοιχεία δείγματος :



Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ             

∆ρ. Χημικός Μηχανικός Τακτικός Ερευνητής

Κωδικός: Ε05-01-03-SS                                                                                           

Ο Υπεύθ. ∆ιασφ. Ποιότητας Ο ∆ιευθυντής

Υπεύθυνος Σύνταξης : Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/2 η  έκδοση/11-06-2012 Σελίδα 4 από 4

Υπεύθυνος Έγκρισης : Ο Διευθυντής

ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ"-ΙΧΤΕΛ/1 η αναθεώρηση / 16-10-2012

Μ. Τζιουβαλέκας ∆ρ. Χρ. Τσαντήλας

Αμμωνιακό άζωτο- mg(ΝH 4
+ N)/kg εδ. Εσωτερική

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αναφέρονται επί αεροξηραθέντος εδάφους.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης, αφορούν τα δείγματα που παραλήφθηκαν από το εργαστήριο.

Παρατηρήσεις :

Νιτρικό άζωτο- mg(ΝΟ 3
- N)/kg εδ. Εσωτερική / OE-21-S

Εσωτερική / OE-19-S
Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική

Εκχυλίσιμος ψευδάργυρος- ZnDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S

Εκχυλίσιμο Βόριο- HwsB (mg/kg εδ. ) Εσωτερική
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Εκχυλίσιμος χαλκός- CuDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S
Εκχυλίσιμος σίδηρος -FeDTPA-(mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S
Εκχυλίσιμο μαγγάνιο- MnDTPA (mg/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-24-S
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Ανταλλάξιμο νάτριο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική
Ανταλλάξιμο κάλιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική / OE-19-S
Ανταλλάξιμο ασβέστιο (cmol+/kg εδ. ) Εσωτερική
Ανταλλάξιμο μαγνήσιο (cmol+/kg εδ. )

Οργανική ουσία (%) Εσωτερική

Ολικό Άζωτο (Kjeldahl) (NKjeldhal) (g/100g) Εσωτερική / OE-23-S

Φώσφορος (POlsen) (mg/kg ) Εσωτερική / OE-22-S

Εσωτερική

Ισοδύναμο CaCO3 (%) Εσωτερική
Ενεργό  CaCO3 (%) Εσωτερική

pH (H 2 O 1:1 ) (25OC) Εσωτερική / ΟΕ-18-S

Ηλ. αγωγιμότητα στους 25oC (μS/cm ) Εσωτερική

ΣΤ
Ο
ΙΧ
ΕΙ
Α 

∆Ε
ΙΓ
Μ
ΑΤ

Ο
Σ

Κ
Ο
Κ
Κ
Ο
Μ
Ε
ΤΡ

ΙΚ
Η

 
ΣΥ

ΣΤ
Α
ΣΗ

Εσωτερική

Εσωτερική

ΕσωτερικήΧαρακτηρισμός Εδάφος

Ιλύς (%)

Άργιλος (%)

Άμμος (%)

Στοιχεία δείγματος :
Βάθος δειγματοληψίας (cm) :
Καλλιέργεια :

Μέθοδος

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν
Κωδικός ∆είγματος :



ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Η δειγματοληψία του εδάφους βασίζεται σε μία θεμελιώδη αρχή: την 

Αντιπροσωπευτικότητα του Δείγματος. Το δείγμα εδάφους που θα αναλυθεί θα 

πρέπει να αντανακλά, λίγο ή πολύ, τις φυσικοχημικές ιδιότητες μιας σχετικά 

ευρύτερης εδαφικής περιοχής, π.χ. ενός αγροτεμαχίου 5 – 10 στρεμμάτων. Η 

δειγματοληψία εδαφών πραγματοποιείται συνήθως την περίοδο μέσα φθινοπώρου 

έως αργά τον χειμώνα και οπωσδήποτε πριν την εφαρμογή των λιπάνσεων. 

1. Λαμβάνονται δείγματα εδάφους από 5-10 σημεία (ανάλογα με την έκταση του 

αγρού*) και βάθος 0-30 cm, όπου αναπτύσσεται κυρίως το ενεργό ριζικό σύστημα 

των φυτών. Οι θέσεις δειγματοληψίας καθορίζονται από τις δύο διαγώνιες του 

κτήματος και επιλέγονται τυχαία (δείτε εικόνες 1 έως 10 για τη διαδικασία της 

δειγματοληψίας). 

2. Τα απλά αυτά δείγματα αναμειγνύονται και από το σύνθετο αυτό δείγμα 

λαμβάνεται ποσότητα εδάφους περίπου 2 kg, τοποθετείται σε σακούλα και 

προωθείται στο εργαστήριο για εδαφολογική ανάλυση. 

3. Για την ταυτοποίηση του δείγματος αναγράφονται σε ετικέτα τα στοιχεία 

προέλευσής του: Ονοματεπώνυμο παραγωγού, Δήμος, Δημ. Διαμέρισμα, 

τοποθεσία, αριθμός αγροτεμαχίου ή κωδικός αριθμός του κτήματος (εάν 

υπάρχει), είδος καλλιέργειας. 

 
Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους (πηγή: Ινστ. Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης 
http://www.ssi.gov.gr/Soilsampling.php) 
 



Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις 6/3/2013 στους δύο 
αγρούς στις περιοχές: α) Πηγής και β) Κεφαλόβρυσου Τρικάλων, εκτάσεως 24 και 36 
στρεμμάτων αντίστοιχα επισημαίνονται τα εξής: 
 

1. Για τον αγρό της περιοχής «Πηγή» συνιστάται η ισοπέδωση και η αφαίρεση 
της υπάρχουσας αυτοφυούς βλάστησης (βάτα, θάμνοι κ.α) με χωματουργικό 
μηχάνημα βαρέως τύπου (Greider). Στη συνέχεια, αν υπάρχει η δυνατότητα θα 
πρέπει να προστεθεί  χωνεμένη κοπριά για αύξηση της οργανικής ουσίας και 
κατά συνέπεια τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Αφού γίνουν τα 
παραπάνω θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι συνήθεις καλλιεργητικές 
πρακτικές (βαθύ όργωμα και καλλιεργητής) για την προετοιμασία του προς 
σπορά. 

2. Προκύπτει ότι υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης από αγωγό που συνορεύει 
στον αγρό αφού πρώτα πραγματοποιηθεί έρευνα για τον φορέα διαχείρισης 
(Τοπικός Τ.Ο.Ε.Β ή κοινοτική γεώτρηση της περιοχής). 

3. Για τον αγρό της προαναφερθείσας περιοχής και σύμφωνα με τα στοιχεία της 
εδαφολογικής ανάλυσης (επισυνάπτεται παρακάτω) δεν συνιστάται η 
καλλιέργεια του λούπινου λόγω υψηλού pH (τιμή 8,2). Η ενδεικνυόμενη 
καλλιέργεια όσoν αφορά τα κτηνοτροφικά φυτά, είναι αυτή του 
κτηνοτροφικού ρεβιθιού ή του μπιζελιού αλλά και του βίκου. Ιδιαίτερα το 
κτηνοτροφικό ρεβίθι μπορεί να ανταποκριθεί σε εδάφη που δεν έχουν υψηλή 
γονιμότητα όπως είναι τα εδάφη που έχουν μείνει ακαλλιέργητα για πολύ 
καιρό. Επιπρόσθετα το κτηνοτροφικό ρεβίθι μπορεί να καλλιεργηθεί και ως 
ξηρικό στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει αρχικά η δυνατότητα άρδευσης. 

 
1. Για τον αγρό της περιοχής «Κεφαλόβρυσο» επίσης συνιστάται η ισοπέδωση, 

απομάκρυνση των μπαζών με χωματουργικό μηχάνημα βαρέως τύπου 
(Greider). Στην περίπτωση του συγκεκριμένου αγρού είναι βέβαιο ότι θα 
απαιτηθεί πολλαπλάσια εργασία ώστε να επιστρέψει στην επιθυμητή μορφή. 
Στη συνέχεια, επίσης αν υπάρχει η δυνατότητα καλό θα ήταν να προστεθεί 
κοπριά μαζί με αρκετή ποσότητα νέου χώματος (επιχωμάτωση επιφανειακού 
εδάφους) για βελτίωση της γονιμότητας του. Αφού γίνουν τα παραπάνω θα 
πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι καλλιεργητικές πρακτικές που θα προταθούν 
από την ερευνητική μας ομάδα. 

2. Για τον αγρό της προαναφερθείσας περιοχής λόγω της υπάρχουσας 
κατάστασής του δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία 
εδάφους για εδαφοανάλυση στην παρούσα φάση ώστε να έχουμε μια εικόνα 
των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν (μεγάλη ανομοιομορφία εδάφους, 
ύπαρξη μπαζών κλπ). Αυτή είναι δυνατόν να γίνει αφού πρώτα 
πραγματοποιηθούν όλες οι παραπάνω εργασίες. 

3. Μετά το πέρας του δειγματοληπτικού ελέγχου και των αποτελεσμάτων της 
εδαφοανάλυσης θα είμαστε σε θέση να σας υποδείξουμε τις συνιστώμενες 
καλλιέργειες. 

 
             Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες. 
           Εκ  μέρους της Ερευνητικής ομάδας 
                                                Βογιατζής Βασίλειος 
                                                      Γεωπόνος ΑΠΘ 



ΟΔΗΓΙΕΣ  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

 Η δειγματοληψία του εδάφους βασίζεται σε μία θεμελιώδη αρχή: την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Το δείγμα εδάφους που θα αναλυθεί θα 

πρέπει να αντανακλά, λίγο ή πολύ, τις φυσικοχημικές ιδιότητες μιας σχετικά 

ευρύτερης εδαφικής περιοχής, π.χ. ενός αγροτεμαχίου 5-10 στρεμμάτων. 

 Η δειγματοληψία εδαφών πραγματοποιείται συνήθως την περίοδο του 

φθινοπώρου έως αργά το χειμώνα και οπωσδήποτε πριν την εφαρμογή των 

λιπάνσεων. 

 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο δειγματολήπτης είναι τα εξής: 

 

1. Λαμβάνονται δείγματα εδάφους από 5-8 σημεία (ανάλογα με την έκταση του 

αγρού) και βάθος 0-30 εκ., όπου αναπτύσσεται κυρίως το ενεργό ριζικό 

σύστημα των φυτών. Οι θέσεις δειγματοληψίας καθορίζονται από τις δύο 

διαγώνιες του κτήματος και επιλέγονται τυχαία (βλ. εικόνες). 

 

2. Τα δείγματα αναμειγνύονται μεταξύ τους και από το σύνθετο αυτό δείγμα 

λαμβάνεται ποσότητα εδάφους περίπου 2 κιλών, τοποθετείται σε σακούλα και 

προωθείται στο εργαστήριο για εδαφολογική ανάλυση. 

 

3. Για την ταυτοποίηση του δείγματος αναγράφονται σε ετικέτα τα στοιχεία 

προέλευσής του, δηλαδή: 

 Ονοματεπώνυμο παραγωγού 

 Δήμος 

 Δημοτικό Διαμέρισμα 

 Τοποθεσία 

 Αριθμός αγροτεμαχίου ή κωδικός αριθμός του κτήματος (εάν υπάρχει) 

 Είδος καλλιέργειας (αυτή που προηγήθηκε και αυτή που θα 

εγκατασταθεί την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες δειγματοληψίας εδάφους  

(Πηγή: Ινστ. Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, http://www.ssi.gov.gr/Soilsampling.php) 



 
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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 Η σόγια (Glycine max) είναι ένα διαδεδομένο ψυχανθές κτηνοτροφικό φυτό με την 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (40%) από όλες τις καλλιέργειες και με την υψηλότερη 

συγκέντρωση σε λιπαρές ουσίες (20%). Το σογιάλευρο είναι μια χαμηλού κόστους πηγή πρωτεΐνης 

που χρησιμοποιείται για ζωοτροφή. Το σογιέλαιο είναι ένα άλλο πολύτιμο προϊόν της επεξεργασίας 

της καλλιέργειας σόγιας. 

  

Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις 

 Η σόγια μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος εδαφών, αλλά καλό θα ήταν να 

αποφεύγονται τα αμμώδη και τα εδάφη με κακή στράγγιση. Τα πηλώδη θεωρούνται από τα 

καταλληλότερα εδάφη για την καλλιέργεια. Προσαρμόζεται σε εδάφη με εύρος τιμών pH 5,8-7,5. Σε 

εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5 και υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο παρουσιάζεται χλώρωση 

στα φύλλα και η απόδοση είναι μειωμένη. 

 

 

Α.  ΕΝΕΡΓΕΙΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΠΟΡΑ 

 

Ανάλυση εδάφους 

 Η εδαφολογική ανάλυση είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για το γεωργό γιατί με τη 

σωστή και έγκαιρη διάγνωση της κατάστασης της γονιμότητας του εδάφους μπορούν να 

εξοικονομηθούν σημαντικές ποσότητες λιπασμάτων, αλλά και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα 

στην καλλιέργεια που πρόκειται να εγκατασταθεί. Για τους λόγους αυτούς, η εδαφοανάλυση 

κρίνεται σκόπιμο να προηγείται πριν από την εγκατάσταση κάθε νέας καλλιέργειας, ιδίως όταν αυτή 

έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή κάποιου 

γεωπόνου ο οποίος με τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης θα κρίνει το ποσό των 

λιπασμάτων που θα πρέπει να προστεθούν. 

 

Προετοιμασία αγρού για σπορά 

 Η ετοιμασία της σποροκλίνης απαιτεί ένα όργωμα σε βάθος 20-30 εκ. και στη συνέχεια ένα 

πέρασμα με καλλιεργητή ή δισκοσβάρνα ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους. Πλούσιο και 

βαθύ έδαφος ευνοεί την ανάπτυξη καλού ριζικού συστήματος και τη δημιουργία εύρωστων φυτών. 

 

Επιλογή κατάλληλων ποικιλιών 

 Η επιλογή των ποικιλιών γίνεται ανάλογα με την εποχή σποράς (ανοιξιάτικη - επίσπορη). 

Στην ανοιξιάτικη σπορά (τέλος Απριλίου - αρχές Μαΐου) συνιστάται η επιλογή ποικιλιών μεγάλου 

βιολογικού κύκλου (συνήθως 90 ημερών) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παραγωγή. Στην 



επίσπορη καλλιέργεια γίνεται χρήση ποικιλιών μικρότερου βιολογικού κύκλου (60-72 ημερών) ώστε 

η συγκομιδή να γίνει έγκαιρα (τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου) και να αποφευχθούν 

ενδεχόμενα προβλήματα κακοκαιρίας. 

 Επίσης, ένα άλλο κριτήριο επιλογής μιας ποικιλίας είναι αυτό της δυνατότητας απευθείας 

χορήγησης στα ζώα (οι λεγόμενες full fat ποικιλίες σόγιας), αλλά και η χαμηλή περιεκτικότητά τους 

σε αντιδιατροφικούς παράγοντες. Οι αντιδιατροφικοί παράγοντες (π.χ. αναστολείς τρυψίνης) είναι 

ουσίες, που ορισμένες ποικιλίες περιέχουν, και όταν οι σπόροι δεν υποστούν την κατάλληλη 

επεξεργασία (συνήθως θερμική κατεργασία, εξώθηση ή άλεση) μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 

ανάπτυξη των ζώων. 

 Τέλος, γίνεται επιλογή ποικιλιών με μεγάλο ύψος πρώτου λοβού από το έδαφος για τη 

μείωση των απωλειών κατά τη συγκομιδή με τη θεριζοαλωνιστική. 

 

Λίπανση 

  Για τον καθορισμό της λίπανσης θα πρέπει να μελετηθούν τα αποτελέσματα της 

εδαφολογικής ανάλυσης (παράρτημα). Η καλλιέργεια της σόγιας είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε 

άζωτο (χρειάζεται περίπου 22 μονάδες αζώτου το στρέμμα). Βεβαίως η σόγια ως ψυχανθές φυτό, 

μπορεί να προσλάβει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτουμένης ποσότητας αζώτου από τα 

αζωτοδεσμευτικά φυμάτια, εφόσον ο εμβολιασμός και η αντίδρασή της είναι επιτυχής. 

 Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω αποτυχίας του εμβολιασμού, συνήθως ή λόγω κακών 

καιρικών συνθηκών (π.χ. όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο της σποράς) 

κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί και ποσότητα αζώτου με τη μορφή χημικών ή βιολογικών 

λιπασμάτων. 

 Για το φωσφόρο συνιστάται λίπανση 6-9 μονάδων ανάλογα με την περιεκτικότητα του 

εδάφους. Σε εδάφη που είναι φτωχά σε κάλιο συνιστάται η λίπανση με 8-12 μονάδες καλίου (Κ2Ο). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε εδάφη που έχουν χρόνια να καλλιεργηθούν με σόγια δε 

σχηματίζονται φυμάτια και γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει εμβολιασμός με το κατάλληλο ριζόβιο 

(αζωτοδευμευτικό βακτήριο). 

 Σε εδάφη με αυξημένη ποσότητα ασβεστίου μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα έλλειψης 

φωσφόρου, μαγνησίου και βορίου. Σε τυχόν περιπτώσεις τροφοπενιών ιχνοστοιχείων συνιστάται η 

επέμβαση με κατάλληλο διαφυλλικό λίπασμα. 

 

Εποχή σποράς 

 Η σόγια έχει παρόμοιες κλιματικές απαιτήσεις με τον αραβόσιτο. Σε θερμοκρασία αέρα 21-

32 °C το φύτρωμα συντελείται σε 3-5 ημέρες. Στην Ελλάδα τέτοιες θερμοκρασίες παρατηρούνται 

συνήθως την περίοδο μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου 



(συνιστώμενη περίοδος ανοιξιάτικης σποράς). Η σπορά όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά 

τη συγκομιδή της κύριας χειμερινής καλλιέργειας (επίσπορη καλλιέργεια). Σε πειραματικούς αγρούς 

έγινε σπορά της σόγιας μέχρι και τον Ιούλιο χωρίς προβλήματα στο φύτρωμα. 

 

Σπορά 

 Η επιλογή των αποστάσεων μεταξύ των γραμμών σποράς γίνεται ανάλογα με το είδος 

καλλιέργειας (συμβατικό-βιολογικό). Επίσης, ποικιλίες με τάση να σχηματίζουν πλευρικές 

διακλαδώσεις σπέρνονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Σε συμβατικούς αγρούς η σπορά μπορεί να 

γίνει με τις κοινές σπαρτικές χειμερινών σιτηρών με 6-8 κιλά/στρ. ή και γραμμική με αποστάσεις 

μεταξύ των γραμμών 40-50 εκ. και επί της γραμμής περί τα 4-5 εκ. Ειδικά σε αγρούς που 

καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο συνιστάται η σπορά μεταξύ των γραμμών να γίνεται στα 75 εκ., 

όπως αυτή του αραβόσιτου, ώστε να γίνεται η καταπολέμηση των ζιζανίων με μηχανικό τρόπο 

(φρεζοσκαλιστήρι). 

 Παρόλα αυτά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έρευνας της εταιρίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», δοκιμάζονται νέα μοντέλα που αφορούν 

μεταχειρίσεις του σπόρου και πυκνότητες σποράς. 

 Το βάθος σποράς πρέπει να κυμαίνεται από 2-3 εκ. (σπορά βαθύτερα από 4 εκ. μειώνει τη 

φυτρωτική ικανότητα των σπόρων). Η αναγκαία για σπορά ποσότητα σπόρου μπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα με την ποικιλία και κυμαίνεται από 6-8 κιλά ανά στρέμμα. 

 

 

Β.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΣΠΟΡΑ 

 

 Έλεγχος φυτρώματος 

 Τακτικές επιθεωρήσεις της καλλιέργειας για ύπαρξη εχθρών, ασθενειών, ανάπτυξη ζιζανίων 

 Έλεγχος της ωρίμανσης των λοβών 

 Ζιζανιοκτονία 

 

Αγρωστώδη ζιζάνια 

 Υπάρχουν αρκετά αποτελεσματικά ζιζανιοκτόνα για την αντιμετώπιση των 

αγρωστωδών ζιζανίων τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλα ψυχανθή (π.χ. fusillade κ.ά.). 

 

Πλατύφυλλα ζιζάνια 

 Εφαρμογή κατάλληλου προφυτρωτικού (pendimethaline) ή μεταφυτρωτικού 

ζιζανιοκτόνου (imozamox). 



Άρδευση 

 Η σόγια έχει αρκετές απαιτήσεις σε άρδευση. Για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας 

συνήθως πραγματοποιούνται 4-8 αρδεύσεις. Το πρώτο πότισμα γίνεται αμέσως μετά τη σπορά, ιδίως 

όταν η υγρασία του εδάφους κατά τη σπορά είναι πολύ χαμηλή (επίσπορη καλλιέργεια). Στη 

συνέχεια ακλουθούν ποτίσματα ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, τον τύπο του 

εδάφους, αλλά και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας. Κρίσιμο στάδιο θεωρείται η έναρξη 

δεσίματος των λοβών και το πέρας ανθοφορίας. 

 

 

 

Εχθροί 

 Οι κυριότεροι εχθροί της σόγιας είναι οι αφίδες, οι βρωμούσες, και τα λεπιδόπτερα Heliothis 

sp. που οι προνύμφες τους προσβάλλουν τους λοβούς (πράσινο σκουλήκι). Η καταπολέμηση όλων 

αυτών είναι δυνατή με τη χρήση των κατάλληλων χημικών εντομοκτόνων, όταν εμφανιστούν. 

 

 

 

 

 

 

 



Ασθένειες 

 Κυριότερες ασθένειες είναι το βακτηριακό κάψιμο (Pseudomonas syringae pv. glycinea), το 

ωίδιο (Peronospora manshurica), το κάψιμο των στελεχών και λοβών (Diaporthe phaseolorum var. 

sojae και Phomopsis longicola), η φυτόφθορα (Phytophthora sojae), η ριζοκτόνια (Rhizoctonia 

solani), η σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum) και ο ιός μωσαϊκού της σόγιας (Soybean Mosaic 

Virus). 

 Για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών υπάρχουν διάφορα μέτρα, αλλά τα καλύτερα 

είναι η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών, τόσο για λόγους αποφυγής των υπολειμμάτων από 

φυτοφάρμακα, επικίνδυνων για την υγεία ζώων και ανθρώπων, όσο και για λόγους κόστους της 

καλλιέργειας. 

 

Συγκομιδή 

 Η συγκομιδή γίνεται με τις κοινές θεριζοαλωνιστικές μηχανές των σιτηρών με απευθείας 

θεριζοαλωνισμό. Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται όταν η ξήρανση των λοβών ολοκληρωθεί και η 

υγρασία των σπόρων είναι κάτω του 12%. Πρέπει να γίνεται έγκαιρα γιατί η σόγια είναι επιρρεπής 

στο άνοιγμα λοβών με συνέπεια το τίναγμα σπόρων στο έδαφος. Ο χρόνος συγκομιδής επηρεάζεται 

από την ποικιλία και την εποχή σποράς, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο βάδισμα της 

μηχανής, τη ρύθμιση των γραναζιών και το ύψος της ανέμης. 

 

 

Αποδόσεις 

 Οι αποδόσεις με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα κυμαίνονται από 120 έως 500 κιλά ανά 

στρέμμα και συσχετίζονται με τις εδαφολογικές και τις κλιματικές συνθήκες καθώς και τη 

δυνατότητα άρδευσης. 

 Στην περίπτωση των πειραμάτων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια συνεργασίας της εταιρίας 

με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΕΘΙΑΓΕ (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»), τα αποτελέσματα 

παραθέτονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 1 & 2). 



 Επίσης, τα δεδομένα από τα πειράματα και τους πιλοτικούς αγρούς σε 4 τοποθεσίες και για 2 

χρόνια έδειξαν μέσες αποδόσεις που κυμαίνονται για την περιοχή Πύλης Τρικάλων τα 430 κιλά/στρ., 

για την Ξάνθη 410 κιλά/στρ., για το Κολχικό Λαγκαδά 320 κιλά/στρ., για τα Φάρσαλα (βιολογικός 

αγρός) 385 κιλά/στρ. και για το Ζαγκλιβέρι (βιολογικός αγρός) 285 κιλά/στρ. 

 Να σημειωθεί ότι η συνεργασία με τους γεωργοκτηνοτρόφους (συνεργάτες της εταιρίας 

«ΟΛΥΜΠΟΣ») ήταν υποδειγματική. 

 

 

Δεδομένα αποτελεσμάτων πειραματισμού (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσματα απόδοσης (κιλά/στρ.) σε σπόρο της κύριας καλλιέργειας σόγιας (2013). 

                      

Αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 75 εκ. 

 Fortuna Zora PR92B63 PR91M10 Sphera Shama Atlantic Kondor PR92M22 Mercury

Rep 1 493 546,3 562 469 444,3 510,3 454,6 538,5 497,7 503,7

Rep 2 425,3 480,7 581 482,7 378,7 404,7 506 441,7 561 498

Rep 3 478,7 510,7 452 400,7 478,7 560,3 403,3 635,3 626 292,7

 

 465,7 512,6 531,7 450,8 433,9 491,8 454,6 538,5 561,6 431,5

 

 

Αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 25 εκ. 

 Fortuna Zora PR92B63 PR91M10 Sphera Shama Atlantic Kondor PR92M22 Mercury

Rep 1 617 600 376 741 602 675 730 687 503 625

Rep 2 522 620 708 746 666 555 806 421 744 613

Rep 3 439 695 663 587 631 708 575 472 522 637

 

 526,0 638,3 582,3 691,3 633,0 646,0 703,7 526,7 589,7 625,0



 

 

Εικόνα πιλοτικού αγρού στην περιοχή Αδάμ Ζαγκλιβερίου (κτήμα κου Μαστοργιάννη). 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.  
 ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΛΟΥΠΙΝΟΥ 
(Lupinus albus L.) 
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 Τα λούπινα ανήκουν στην οικογένεια των ψυχανθών (Leguminosae), στην 

υποοικογένεια Papilionaceae και στο γένος Lupinus. Είναι φυτά ετήσια, 

αυτογονιμοποιούμενα που μπορούν να σταυρογονιμοποιηθούν σε ποσοστό 12-15%. 

 Υπάρχουν περί τα 300 είδη λούπινων, τα οποία απαντώνται ως αυτοφυή στις 

παραμεσόγειες χώρες, στην Αφρική, στη Νότια και στη Βόρεια Αμερική. Στην τελευταία 

υπάρχουν περί τα 100 είδη. Τα καλλιεργούμενα είδη είναι ελάχιστα. 

 

Τα πιο συνηθισμένα από τα καλλιεργούμενα είναι τα ακόλουθα: 

 

α. Lupinus albus (λευκό λούπινο), με άνθη λευκά και σπόρους συνήθως λευκούς. 

Είναι το ανθεκτικότερο στο ασβέστιο του εδάφους (5-10%). Η καλλιέργειά του έχει 

εξαπλωθεί παντού. 

β. Lupinus luteus (κίτρινο λούπινο), με άνθη κίτρινα και σπόρους συνήθως λευκούς. 

Δεν ανέχεται το ασβέστιο του εδάφους. Καλλιεργείται στην Βόρεια Ευρώπη, κυρίως 

στην Πολωνία και στη Ρωσία. 

γ. Lupinus angustifolius (μπλε λούπινο), με άνθη μπλε και σπόρους καστανόλευκους 

ή γκρίζους. Είναι το ανθεκτικότερο στο ψύχος, αλλά έχει ευαισθησία σε ορισμένες 

ασθένειες, ενώ οι λοβοί του συχνά τινάζουν τα σπέρματά τους (διαρρηγνυόμενοι). 

 

 Τα λούπινα είναι σπουδαία ετήσια κτηνοτροφικά φυτά, που τα σπέρματά τους 

περιέχουν πρωτεΐνη σε υψηλό ποσοστό (28-40%), σημαντικά υψηλότερο και από τα 

κτηνοτροφικά κουκιά. Ιδιαίτερα το λευκό λούπινο (Lupinus albus), είναι από τα πιο 

σημαντικά ετήσια καρποδοτικά κτηνοτροφικά φυτά, που οι σπόροι του περιέχουν πρωτεΐνη σε 

υψηλό ποσοστό (35-38%). Τα λούπινα είναι πολύ πλούσια σε ενέργεια, επειδή περιέχουν και 

λιπαρές ουσίες σε μεγάλα ποσοστά (5-14%), ενώ η βιολογική τους αξία, συγκριτικά με 

άλλες τροφές, είναι καλή. Σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, κυρίως 

χοίρων και πτηνών, σε αντικατάσταση άλλων ζωοτροφών και ιδιαίτερα της σόγιας. Σήμερα 

καλλιεργούνται σε μεγάλες εκτάσεις στη Ρωσία, στην Πολωνία, στη Γερμανία, καθώς επίσης 

και στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες (σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO). 

 Η Αυστραλία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη γεωργοκτηνοτροφική της ανάπτυξη στη 

συγκεκριμένη καλλιέργεια. Στην περίπτωση αυτή έχουν αξιοποιηθεί επιπλέον ποικιλίες του 

είδους L. angustifolius, οι οποίες εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς 

παράγοντες. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, αφού προσαρμόζονται σε 

φτωχά και όξινα εδάφη, τα οποία μπορούν να τα αξιοποιήσουν καλύτερα από κάθε άλλο 



φυτικό είδος. Tα σπέρματα του λούπινου, όμως, εκτός από πρωτεΐνες και λιπαρές ουσίες, 

περιέχουν και μερικές «πικρές ουσίες» αλκαλοειδών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 

απροθυμία που δείχνουν τα ζώα στη βρώση τους. Βέβαια, οι βελτιωτές φυτών δημιούργησαν 

ήδη ποικιλίες γλυκές, χωρίς ή με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε «πικρά» αλκαλοειδή, 

πρώιμες, ανθεκτικές στο ψύχος και τις ασθένειες, οι οποίες καλλιεργούνται σήμερα, ενώ 

συνεχώς βελτιώνουν τις ποικιλίες αυτές προς την κατεύθυνση της αύξησης της απόδοσης και 

της περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας. 

 

Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις 

 Τα λούπινα μπορούν να προσαρμοστούν στα ξηρά και φτωχά εδάφη, καλύτερα από τα 

άλλα ψυχανθή. Προτιμούν τα αργιλλοαμμώδη ή τα ιλυοαμμώδη βαθιά, διαπερατά, 

καλοστραγγιζόμενα εδάφη. Τα ελαφρά κοκκινοχώματα θεωρούνται από τα καταλληλότερα 

εδάφη για την καλλιέργεια. Προσαρμόζονται σε εδάφη με εύρος τιμών pH 5,5-7,5 και 

αντέχουν στην παρουσία ασβεστίου 5-10%. Σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5 και υψηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο παρουσιάζεται χλώρωση στα φύλλα, που αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείκτη αδυναμίας ανάπτυξης του φυτού. 

Γενικά τα λούπινα είναι φυτά μεγάλης διάρκειας ημέρας και από άποψη κλίματος 

έχουν απαιτήσεις σε ψύχος (εαρινοποίηση) και στη συνέχεια κατά την άνθηση σε δροσερές 

συνθήκες. 

 

 

Α.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΠΟΡΑ 

 

Ανάλυση εδάφους 

 Επειδή το λούπινο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς το έδαφος (pH, ασβέστιο, 

φωσφόρος) θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται εδαφολογική ανάλυση πριν παρθεί η 

απόφαση για την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα της εδαφολογικής 

ανάλυσης θα πρέπει να συζητούνται με κάποιον εξειδικευμένο γεωπόνο. 

 Τα λούπινα χαρακτηρίζονται γενικά ως ασβεστόφοβα φυτά. Έτσι, σε περιπτώσεις που 

το ασβέστιο είναι πάνω από 4% δεν γίνεται ανεκτό από τα περισσότερα είδη λούπινου. 

 

 



 

 

Προετοιμασία αγρού για σπορά 

 Η ετοιμασία της σποροκλίνης απαιτεί ένα όργωμα και στη συνέχεια ένα πέρασμα με 

καλλιεργητή ή δισκοσβάρνα ανάλογα με την κατάσταση του εδάφους. Τα λούπινα λόγω του 

μεγάλου μεγέθους των σπόρων τους και επειδή το ριζίδιό τους είναι ισχυρό και μπορεί να 

διεισδύει ακόμη και σε σκληρό έδαφος, μπορούν να σπαρούν και σε έδαφος που απλά έχει 

αναμοχλευτεί ελαφρά με καλλιεργητή. 

 

 

Επιλογή κατάλληλων ποικιλιών 

 

 

 



ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  ΣΤΙΣ  ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

 

Multitalia 34,83% 

Κρήτη 35,61% 

Bardo 39,55% 

 

 

Λίπανση 

 Για τον καθορισμό της λίπανσης θα πρέπει να μελετηθούν τα αποτελέσματα της 

εδαφολογικής ανάλυσης. Επειδή το λούπινο έχει την ικανότητα της αζωτοδέσμευσης 

συνιστάται η λίπανση να γίνεται μόνο με φωσφόρο από 6-9 μονάδες ανάλογα με την 

περιεκτικότητα του εδάφους σε φωσφόρο. 

 Εξαιρουμένης της ανεπάρκειας νερού, η ανεπάρκεια φωσφόρου είναι συχνά ο 

περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης των λούπινων. Η παρουσία του φωσφόρου στα αρχικά 

στάδια ανάπτυξης των φυτών είναι απαραίτητη, λόγω της αυξημένης ανάγκης για ραγδαία 

διαίρεση και αύξηση των κυττάρων. Η έλλειψη φωσφόρου προκαλεί φτωχή ανάπτυξη του 

υπόγειου και υπέργειου τμήματος των λούπινων, οδηγώντας σε μειωμένες αποδόσεις. Η 

έλλειψη φωσφόρου στο L. albus εμφανίζεται αρχικά σαν κίτρινη κηλίδωση των φύλλων, πριν 

αυτά αρχίσουν να νεκρώνονται από τις άκρες. 

 Σε εδάφη που είναι φτωχά σε κάλιο συνιστάται η λίπανση με 4-6 μονάδες καλίου. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι σε εδάφη που έχουν χρόνια να καλλιεργηθούν με λούπινο δεν 

σχηματίζονται φυμάτια, γι’ αυτό θα πρέπει είτε να γίνει εμβολιασμός με το κατάλληλο ριζόβιο 

ή να γίνει αζωτούχος λίπανση. Σε εδάφη με αυξημένη ποσότητα ασβεστίου μπορεί να 

εμφανιστούν συμπτώματα έλλειψης φωσφόρου, μαγνησίου και βορίου. 

 

Εποχή σποράς 

 Η σπορά σε περιοχές που δεν υποφέρουν από ισχυρούς χειμωνιάτικους παγετούς, 

συνιστάται να γίνεται πρώιμα το φθινόπωρο (από τα τέλη Οκτωβρίου), ενώ στις περιοχές που 

υποφέρουν από υπερβολικό χειμωνιάτικο ψύχος, την άνοιξη (από τα τέλη Φεβρουαρίου και 

μετά). 

 

Σπορά 

 Η σπορά μπορεί να είναι είτε συνεχής με τις κοινές σπαρτικές μηχανές χειμερινών 

σιτηρών, με χρήση 14 κιλών/στρ. ή και γραμμική με αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 30-50 



εκ. και επί της γραμμής περί τα 10-15 εκ. και βάθος σποράς τα 2-3 εκ. (σπορά βαθύτερα από 4 

εκ. μειώνει τη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων). Η αναγκαία για σπορά ποσότητα σπόρου 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκοπό της καλλιέργειας (καρποδοτική, για χλωρή 

λίπανση), το είδος και την ποικιλία και κυμαίνεται από 7-20 κιλά/στρ. 

 

 

Β.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΣΠΟΡΑ 

 

 Έλεγχος φυτρώματος 

 Τακτές επιθεωρήσεις της καλλιέργειας για ύπαρξη εχθρών, ασθενειών, ανάπτυξη ζιζανίων 

 Έλεγχος του ρυθμού άνθησης και ωρίμανσης των λοβών 

 Ζιζανιοκτονία 

 

Αγρωστώδη ζιζάνια 

 Υπάρχουν αρκετά αποτελεσματικά ζιζανιοκτόνα για την αντιμετώπιση των 

αγρωστωδών ζιζανίων στην καλλιέργεια του λούπινου, τα οποία χρησιμοποιούνται και 

στην περίπτωση  άλλων ψυχανθών (αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικά περιορισμένα 

στη χώρα μας λόγω ευρωπαϊκής πολιτικής). 

 Προσπαρτικά: 2,4 D, atrazine, diquat, diuron, glyphosate και paraquat 

 Προφυτρωτικά: altrazine, diuron, pendimethalin, simazine, triallate και 

trifluralin 

 Μεταφυτρωτικά: butroxydin, clethodim, diflurenican, fluozipof, haloxyfop, 

metosulam, metribuzin picolinafen, quizalopof και simazin 

 

Πλατύφυλλα ζιζάνια 

 Εφαρμογή κατάλληλου προφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου (pendimethaline). 

 

Εχθροί και ασθένειες 

 Οι κυριότεροι εχθροί του λούπινου είναι οι αφίδες και οι θρίπες που μυζούν τους 

χυμούς, η υλέμυια του λούπινου, που τρώει τους νεαρούς βλαστούς και τα λεπιδόπτερα 

Heliothis sp. που οι προνύμφες τους προσβάλλουν τους λοβούς. Η καταπολέμηση όλων 

αυτών είναι δυνατή με τη χρήση των κατάλληλων χημικών εντομοκτόνων, όταν εμφανιστούν. 

 Κυριότερες ασθένειες είναι η καστανή κηλίδωση των φύλλων (Pleiochaeta setosa), η 

γκρίζα κηλίδωση των φύλλων (Stemphylium vesicarium), η σήψη των στελεχών (Sclerotinia 



sclerotiorum και Sclerotinia minor), η φουζαρίωση (Fusarium oxysporum), η ριζοκτόνια 

(Rhizoctonia solani), η λουπίνωση (Phomopsis leptostromiformis) και ο ιός του κίτρινου 

μωσαϊκού του φασολιού (BYMV). 

 Για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών υπάρχουν διάφορα μέτρα, αλλά τα 

καλύτερα είναι η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών, τόσο για λόγους αποφυγής των 

υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα, επικίνδυνων για την υγεία ζώων και ανθρώπων, όσο και 

για λόγους κόστους της καλλιέργειας. 

 

Συγκομιδή 

 Γίνεται με τις κοινές θεριζοαλωνιστικές μηχανές των σιτηρών με απευθείας 

θεριζοαλωνισμό, αφού τα λούπινα στέκονται όρθια και οι λοβοί τους ωριμάζουν σχεδόν 

ταυτόχρονα. Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γιατί τα λούπινα είναι επιρρεπή στο 

άνοιγμα λοβών με συνέπεια το τίναγμα σπόρων στο έδαφος. Ο χρόνος συγκομιδής 

επηρεάζεται από την ποικιλία και την εποχή σποράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αποδόσεις 

 Φθάνουν από 283-348 κιλά/στρ. για το L. albus στην περίπτωση φθινοπωρινής σποράς 

(Νοέμβριος) και 125-233 κιλά στην περίπτωση όψιμης εαρινής σποράς (Φεβρουάριος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χημική σύνθεση σπόρων 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των σπερμάτων των 

λούπινων, βρέθηκε ότι η περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των 

κύριων κτηνοτροφικών ψυχανθών (κουκιά και μπιζέλια) και μερικές φορές ανταγωνίζεται τη 

σόγια. 

 Η χημική σύνθεση των σπερμάτων των δύο κυριότερων ειδών λούπινου, κυμαίνεται 

ανάμεσα στα παρακάτω όρια: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Συστατικά (% ξηρής ουσίας) L. albus L. angustifolius 

Ολικές πρωτεΐνες 33 - 44 28 - 38 

Λίπος 9,9 - 14,5 5,3 - 6,6 

Ινώδεις ουσίες 3,3 - 10,0 13,0 - 16,8 

Ελεύθερες N εκχυλισματικές ουσίες 34,7 - 46,1 37,0 - 46,1 

Τέφρα 2,9 - 4,7 2,4 - 3,9 

   

Συστατικά (% ξηρής ουσίας) L. albus L. angustifolius 

Λυσίνη 4,4 5,2 

Θρεονίνη 3,9 3,5 

Κυστίνη – Μεθειονίνη 2,0 2,3 

Βαλίνη 3,4 4,0 

Ισολευκίνη 4,2 3,8 

Λευκίνη 7,3 6,6 

Τυροσίνη - Φαινυλαλανίνη 8,3 7,1 

Τρυπτοφάνη 0,4 0,9 

 

 Από όλα τα ανωτέρω, είναι φανερό ότι τα λούπινα περιέχουν αμινοξέα σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, με εξαίρεση κι εδώ τη μεθειονίνη, που το ποσοστό της είναι χαμηλό 

και την τρυπτοφάνη, που το ποσοστό της θεωρείται οριακό. Όσο για τη λυσίνη, το ποσοστό 

της είναι μεγαλύτερο στις γλυκές ποικιλίες. Επίσης, τα λούπινα περιέχουν αρκετά ανόργανα 

στοιχεία (Ν, Ρ, Κ, Ζn, Μn, Cu κ.ά.). 

 Σε όλα τα μέρη, αλλά κυρίως στα σπέρματα των πικρών λούπινων, περιέχονται και 

αντιδιατροφικοί παράγοντες ή παρεμποδιστές ανάπτυξης, οι οποίοι ασκούν τοξικές 

επιδράσεις ή μειώνουν την πεπτικότητα της πρωτεΐνης κλπ. Οι κυριότεροι αντιδιατροφικοί 

παράγοντες των λούπινων είναι οι αλκαλοειδείς ουσίες λουπανίνη, υδροξυλουπανίνη, 

λουπίνη, λουπινίνη, λουπινιδίνη κλπ. Τα είδη-ποικιλίες που περιέχουν αυτές τις ουσίες σε 

αυξημένα ποσοστά ονομάζονται «πικρά», γιατί έχουν πικρή γεύση, ενώ εκείνα που τις 

περιέχουν σε μικρά ποσοστά (κάτω από 0,03%) ονομάζονται «γλυκά» λούπινα. Ήδη έχουν 

δημιουργηθεί και κυκλοφορούν νέες βελτιωμένες γλυκές ποικιλίες με περιεκτικότητα σε 

αλκαλοειδείς ουσίες κάτω από 0,01%. 

 

 



 

Χρήσεις 

 Η σύνθεση των σπόρου και κυρίως η υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη 

καθιστούν το λούπινο ως μια σημαντική τροφή για τη διατροφή των μηρυκαστικών στα 

συστήματα εντατικής καλλιέργειας. Το λούπινο είναι επίσης πλούσιο σε ενέργεια, επειδή 

περιέχει και λιπαρές ουσίες σε μεγάλα ποσοστά, ενώ η βιολογική του αξία, συγκριτικά με 

άλλες τροφές, είναι καλή. Ακόμη, τα υπολείμματα από τα καλάμια του λούπινου έχουν καλή 

θρεπτική αξία και αξιοποιούνται στην κτηνοτροφία. Τα μηρυκαστικά κατά βάση (βοοειδή και 

πρόβατα) είναι οι κυριότεροι καταναλωτές, ακολουθούμενα από τους χοίρους και τα 

πουλερικά (Information Portal for Lupins, 2010c). Το λούπινο συχνά χρησιμοποιείται ως 

υποκατάστατο της υψηλής σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης σόγιας στις ζωοτροφές. 

 Τα σπέρματα των γλυκών λούπινων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των 

χοίρων, των κουνελιών και των πτηνών ως έχουν ή ύστερα από αποφλοίωση, για την 

απομάκρυνση μέρους των ινωδών ουσιών και αύξηση έτσι της πεπτικότητας της πρωτεΐνης. 

Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα του εξωτερικού, το ποσοστό των λούπινων που μπαίνουν 

στα σιτηρέσια των χοίρων κυμαίνεται από 20-40% και στα σιτηρέσια των πτηνών από 10-

20%. Από τα ίδια πειράματα προέκυψε δυνατότητα υποκατάστασης της σόγιας με λούπινα, 

μέχρι 75% στα σιτηρέσια των πτηνών και μέχρι 50% στα σιτηρέσια των χοίρων, υπό την 

προϋπόθεση συμπλήρωσης του σιτηρεσίου με συνθετική μεθειονίνη ή λυσίνη, εφόσον τα 

λούπινα είναι η κύρια πηγή πρωτεΐνης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται μόνο στην 

περιεκτικότητα σε αλκαλοειδείς ουσίες (γι’ αυτό προτιμώνται τα γλυκά λούπινα), καθώς και 

σε μαγγάνιο. Η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 700 ppm (μέρη στο 

εκατομμύριο) στη διατροφή των χοίρων και τα 1000 ppm στη διατροφή των πτηνών. 

 Τελευταία διεξάγεται πειραματισμός, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, για τη 

χρησιμοποίηση των λούπινων στη διατροφή μοσχαριών και προβάτων. Μερικές φορές, 

βοοειδή, πρόβατα και άλογα που τρέφονται με χλωρή μάζα ή και ξερά στελέχη φυτών 

λούπινου, εμφανίζουν την ασθένεια λουπίνωση (γνωστή και ως “fatty liver syndrome”, 

χαρακτηρίζεται αρχικά από βλάβη του ήπατος). Η ασθένεια αυτή δεν οφείλεται, όπως 

πίστευαν παλιότερα στα αλκαλοειδή, αλλά σε τοξίνες (φομοψίνες) που παράγει ο μύκητας 

Phomopsis leptostromiformis, ο οποίος μολύνει τα πράσινα μέρη ή τα ξερά στελέχη του 

φυτού. Ο κίνδυνος της ασθένειας περιορίζεται ή αποφεύγεται με την εφαρμογή ορισμένων 

μέτρων διαχείρισης της καλλιέργειας των λούπινων. 

 Το λούπινο επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χλωρή λίπανση για τη βελτίωση 

της δομής του εδάφους, με την αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους. Λόγω της υψηλής 



περιεκτικότητας των ιστών του σε άζωτο και φωσφόρο συνιστάται για εφαρμογή σε αμμώδη 

εδάφη με στόχο την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Επιπλέον, τα λούπινα 

διορθώνουν το ατμοσφαιρικό άζωτο μέσω της συμβιωτικής ρίζας και των αζωτοδεσμευτικών 

βακτηρίων στα φυμάτια και το μετατρέπουν σε μια χρησιμοποιήσιμη μορφή που βελτιώνει 

την ποιότητα του εδάφους. Για παράδειγμα η εναλλαγή του λούπινου με το σιτάρι 

χρησιμοποιείται σα σύστημα αύξησης της παραγωγής στη Δυτική Αυστραλία (WA) εδώ και 

40 χρόνια και η παρατεταμένη καλλιέργεια σιταριού είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα 

πλεονεκτήματα της εναλλαγής του λούπινου (DAFWA 2010). 

 Επιπροσθέτως, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για λούπινα στις υδατοκαλλιέργειες, 

γεγονός που οφείλεται στην υψηλή πεπτικότητα που έχουν οι πρωτεΐνες του λούπινου 

(Glencross, 2005 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

 Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα διετή πειράματα σε 5 περιοχές της 

χώρας μας, προκύπτει ότι θα μπορούσε να επεκταθεί η καλλιέργεια των βελτιωμένων γλυκών 

ποικιλιών λούπινου, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, καθώς και σε όξινα πεδινά εδάφη 

μικρής γονιμότητας. 
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ Ή ΠΙΣΟ (Pisum sativum L.) 

 

 Το κτηνοτροφικό μπιζέλι είναι χειμερινό κτηνοτροφικό ψυχανθές το οποίο 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή σανού αλλά και σπόρου. Το κτηνοτροφικό μπιζέλι 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενσιρώματος τόσο ως αμιγής καλλιέργεια 

όσο και σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά. Χρησιμοποιείται ακόμη και ως φυτό χλωρής 

λίπανσης. 

 

Οικολογικές απαιτήσεις - Προσαρμοστικότητα 

 Προσαρμόζεται σε διάφορα περιβάλλοντα, αλλά προτιμά και αξιοποιεί 

καλύτερα υγρές ή δροσερές περιοχές που παρουσιάζουν χαμηλές θερμοκρασίες κατά 

το χειμώνα. Η ξηρή περίοδος κατά την άνθιση και την καρπόδεση επηρεάζει 

αρνητικά την απόδοσή του σε σπόρο και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν 

το κτηνοτροφικό μπιζέλι καλλιεργείται για σποροπαραγωγή ή για παραγωγή καρπού. 

Παρουσιάζει υψηλό βαθμό αζωτοδέσμευσης και αφήνει σημαντικές ποσότητες 

αζώτου για την επόμενη καλλιέργεια. 

 

Καλλιέργεια 

 Στις σανοδοτικές καλλιέργειες σπέρνουμε 16 κιλά σπόρου/στρέμμα, ενώ για 

τις καρποδοτικές 14 κιλά σπόρου/στρέμμα. Οι στρεμματικές αποδόσεις του 

κτηνοτροφικού μπιζελιού κυμαίνονται από 2.500 έως 3.500 κιλά χλωρού χόρτου, που 

αντιστοιχούν σε 600-950 κιλά σανού. Οι αποδόσεις σε καρπό είναι 140-250 κιλά/στρ. 

Οι αποδόσεις αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες κλίματος 

(βροχόπτωση, θερμοκρασία κατά την άνθηση κλπ.), το βαθμό μηχανοποίησης της 

καλλιέργειας και τον παράγοντα ποικιλία. Παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

αζωτοδέσμευσης και αφήνει σημαντικές ποσότητες αζώτου για την επόμενη 

καλλιέργεια. 

 

Ασθένειες 

 Οι σπουδαιότερες ασθένειες του κτηνοτροφικού μπιζελιού στη χώρα μας είναι 

το ωίδιο (Erysiphae polygoni), η σκωρίωση (Uromyces pisi), η ασκοχύτωση 

(Ascochyta pisi) και οι ιώσεις. 
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Εχθροί 

 Ο σοβαρότερος ίσως εχθρός του μπιζελιού είναι ο βρούχος, που έχει ιδιαίτερη 

προτίμηση στον καρπό του και ακολουθούν ο φυτονόμος και τα υπόλοιπα μικρότερης 

σημασίας έντομα που προσβάλλουν και το βίκο, όπως το άπιο, οι μελίγκρες, ο θρίπας 

κλπ. Ο βρούχος αντιμετωπίζεται στο χωράφι με εφαρμογή ψεκασμών με κατάλληλα 

εντομοκτόνα και στην αποθήκη με υποκαπνιστικά εντομοκτόνα (φωσφίνη κλπ.).  

 

Ποιότητα - Διατροφική αξία 

 Ο σανός του χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατροφή των βοοειδών, των 

αλόγων αλλά και για τα πρόβατα, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του σε 

πρωτεΐνες (13-19%).  

 Ο καρπός του είναι πλούσιος σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και βιταμίνες. Η 

περιεκτικότητα του καρπού του κτηνοτροφικού μπιζελιού σε πρωτεΐνες κυμαίνεται 

από 25-28%. Ωστόσο, επειδή στο σπόρο του μπιζελιού υπάρχουν διάφοροι 

αντιδιατροφικοί παράγοντες θα πρέπει να χορηγείται στα ζώα μετά από καθοδήγηση 

ειδικού ζωοτέχνη. Συνήθως οι ποικιλίες με έγχρωμα άνθη περιέχουν μεγαλύτερη 

ποσότητα ταννινών. Η ύπαρξη ταννινών καθιστά τα φυτά πιο ανθεκτικά στις 

μυκητολογικές ασθένειες, ενώ η απουσία τους (φυτά με λευκά άνθη) τα καθιστά, 

συνήθως, πιο ευαίσθητα. 

 

 

Κυριότερες ελληνικές ποικιλίες κτηνοτροφικού μπιζελιού που δημιουργήθηκαν 

από το ΙΚΦΒ 

 

«ΔΩΔΩΝΗ» 

 Είναι προϊόν βελτίωσης από αρχικό υλικό του Γαλλικού Οίκου Vilmorin. 

Προσαρμόζεται σε υγρές και δροσερές περιοχές της Ελλάδας. Είναι κατάλληλη 

ποικιλία για σανό και καρπό. Φέρει άνθη χρώματος μωβ. Οι σπόροι είναι σφαιρικοί, 

χρώματος υποπράσινου έως ανοιχτού καστανού, με καφέ κηλίδες και μελανά 

στίγματα. Έχει βάρος 1000 σπόρων που κυμαίνεται από 90 έως 110 γρ. Είναι 

μεσοπρώιμη έως όψιμη ποικιλία, με μεγάλη αντοχή στο ψύχος. Η άριστη πυκνότητα 

σποράς για την παραγωγή σανού επιτυγχάνεται με 16 κιλά/στρ, που αντιστοιχεί σε 

145.000-175.000 φυτά/στρ. και 14 κιλά/στρ. για την παραγωγή καρπού, που 

αντιστοιχεί σε 125.000-155.000 φυτά/στρ. Η μέση απόδοσή της είναι 500-650 
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κιλά/στρ. σε σανό και 140-180 κιλά/στρ. σε καρπό. Παρουσιάζει ευπάθεια στο ωίδιο. 

Προσβάλλεται έντονα από το βρούχο την άνοιξη, γι’ αυτό και πρέπει να ακολουθείται 

πρόγραμμα προληπτικών ψεκασμών, ιδιαίτερα όταν η καλλιέργεια προορίζεται για 

σποροπαραγωγή ή για την παραγωγή καρπού. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη 

ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «ΔΩΔΩΝΗ» είναι το ΙΚΦΒ. Διατίθεται στη 

σποροπαραγωγή από τις εταιρείες ΓΑΙΑ Α.Ε. (6942474621, Λάρισα) και ALFA 

SEEDS (2410751401, Λάρισα). 

 

«ΟΛΥΜΠΟΣ» 

 Προϊόν βελτίωσης από τοπικό πληθυσμό. Φέρει άνθη χρώματος μωβ και 

σπόρους σφαιρικούς, χρώματος υποπράσινου, με καστανές - μαρμαρώδεις κηλίδες 

και μελανά στίγματα. Έχει μεγάλους σπόρους με βάρος 1000 σπόρων 155-165 γρ. 

Είναι σχετικά όψιμη ποικιλία, με μεγάλη αντοχή στο ψύχος. Εμφανίζει γενική 

προσαρμοστικότητα και είναι κατάλληλη κυρίως για παραγωγή καρπού, χωρίς να 

υστερεί ιδιαίτερα στην παραγωγή σανού. Η άριστη πυκνότητα σποράς για την 

παραγωγή σανού επιτυγχάνεται με 16 κιλά/στρ., που αντιστοιχεί σε 95.000-105.000 

φυτά/στρ. και 13-14 κιλά/στρ. για την παραγωγή καρπού, που αντιστοιχεί σε 80.000-

90.000 φυτά/στρ. Η μέση απόδοση της ποικιλίας είναι 400-600 κιλά/στρ. σε σανό και 

150-220 κιλά/στρ. σε καρπό. Είναι ευπαθής στο ωίδιο, καθώς και στο βρούχο. Για 

την παραγωγή καρπού ή την σποροπαραγωγή είναι απαραίτητη η εφαρμογή 

προγράμματος ψεκασμών για το βρούχο. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία. 

Διατηρητής της ποικιλίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» είναι το ΙΚΦΒ. Διατίθεται στη 

σποροπαραγωγή από την εταιρεία FAS (6977474482, Λάρισα). 
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ΡΕΒΥΘΙ (Cicer arietinum L.) 

 

 Το «κτηνοτροφικό» ρεβύθι δεν είναι άλλο είδος από το γνωστό ρεβύθι που 

καταναλώνεται ως όσπριο, απλά προορίζεται για την κτηνοτροφία ως ζωοτροφή. 

 

Οικολογικές απαιτήσεις - Προσαρμοστικότητα 

 Είναι το πιο ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες ανάμεσα στα 

καλλιεργούμενα όσπρια στη χώρα μας, ενώ παρουσιάζει προβλήματα ανάπτυξης σε 

εδάφη που δε στραγγίζουν. Χρειάζεται θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 5-7 °C για να 

φυτρώσει. Το ρεβύθι έχει όλα τα πλεονεκτήματα των ψυχανθών και γι’ αυτό 

αξιοποιείται κατάλληλα στην αμειψισπορά, στα συστήματα καλλιέργειας μειωμένων 

εισροών και στη βιολογική γεωργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλιέργεια 

 Σπέρνεται με τις κοινές σπαρτικές μηχανές του σίτου σε ποσότητα 16-18 

κιλών/στρ. Δε χρειάζεται αζωτούχο λίπανση παρά μόνο σε ιδιαίτερα ακραίες 

περιπτώσεις άγονων εδαφών. Απαιτεί 6-9 μονάδες φωσφόρου για την επίτευξη 

υψηλών αποδόσεων ανάλογα με την περιεκτικότητα σε φωσφόρο του εδάφους. Ένα 

σύγχρονο καλλιεργητικό πρόβλημα είναι η αδυναμία χημικής αντιμετώπισης των 

πλατύφυλλων ζιζανίων, ιδίως μεταφυτρωτικά, λόγω της απόσυρσης από την αγορά 
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κατάλληλων ζιζανιοκτόνων. Για την καλλιέργειά του χρησιμοποιείται ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός του σιταριού. 

Συγκομιδή 

 Η όρθια ή ημι-όρθια ανάπτυξη των καλλιεργούμενων ποικιλιών διευκολύνει 

τη μηχανική συγκομιδή ακόμα και σε πετρώδη ή με ελαφρά ανώμαλη επιφάνεια 

εδάφη. Επειδή τα ρεβύθια δεν τινάζουν σπόρους στο χωράφι, η συγκομιδή τους 

γίνεται όταν έχει ολοκληρωθεί η ξήρανσή τους με απευθείας θεριζοαλωνισμό. 

 

Ασθένειες 

 Η σημαντικότερη ασθένεια του ρεβυθιού είναι η ασκοχύτωση που οφείλεται 

στο μύκητα Ascochyta rabiei. Η ασθένεια εμφανίζεται την άνοιξη (Απρίλιο) ιδιαίτερα 

στις χρονιές που επικρατούν βροχερές συνθήκες. Ψεκασμοί με κατάλληλα 

μυκητοκτόνα περιορίζουν την εξάπλωση της ασθένειας, χωρίς όμως να μπορούν να 

την εξαλείψουν. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι οι ανθεκτικές ποικιλίες. 

Άλλες σημαντικές ασθένειες είναι το φουζάριο, η σκληρωτίνια, η σκωρίαση, η 

αλτερνάρια, το ωίδιο, η βοτρύτιδα και οι τήξεις των ριζών (ριζοκτόνια, πύθειο κ.ά.). 
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Εχθροί 

 Οι σπουδαιότεροι εχθροί κατά την καλλιεργητική περίοδο του ρεβυθιού είναι 

η υλέμια (Hylemyia cilicrura) που καταστρέφει τους σπόρους μέσα στο έδαφος πριν 

ακόμα φυτρώσουν, ο φυλλορύκτης (Liriomyza cicerina) που «ανοίγει» στοές στα 

φύλλα την άνοιξη και το πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) το οποίο προκαλεί 

χαρακτηριστικά φαγώματα και οπές στους νεαρούς λοβούς. Πολύ σημαντικός εχθρός 

αποθήκης είναι ο βρούχος (Acanthoscelides obtectus) που αν δεν αντιμετωπισθεί 

έγκαιρα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο αποθηκευμένο προϊόν. 

 

Ποιότητα - Διατροφική αξία 

 Το ρεβύθι ξεχωρίζει για την ποιότητα της πρωτεΐνης του η οποία θεωρείται 

εφάμιλλη της σόγιας. Αυτό οφείλεται στο ότι η πρωτεΐνη του ρεβυθιού περιέχει όλα 

τα ουσιώδη αμινοξέα στην άριστη αναλογία και ιδιαίτερα είναι πλούσια στο αμινοξύ 

μεθειονίνη. Ο καρπός του ρεβυθιού αποτελεί μια θαυμάσια συμπυκνωμένη 

πρωτεϊνική ζωοτροφή κατάλληλη για χοίρους, πρόβατα, βοοειδή, πουλερικά και 

άλογα. Περιέχει 20-27% πρωτεΐνη, 50-55% υδατάνθρακες, 4-7% λιπαρές ουσίες, 

διάφορες βιταμίνες, μέταλλα κ.ά. Επίσης, το ρεβύθι έχει πολύ χαμηλό ποσοστό 

αντιδιατροφικών παραγόντων και μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς επεξεργασία στα 

σιτηρέσια των ζώων. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και της μικρής 

περιεκτικότητας σε αντιδιατροφικούς παράγοντες μπορεί να αντικαταστήσει μερικώς 

τη σόγια στο σιτηρέσιο των μηρυκαστικών, των πουλερικών και των χοίρων. 

 

Κυριότερες ελληνικές ποικιλίες ρεβυθιού που δημιουργήθηκαν από το ΙΚΦΒ και 

προτείνονται για χρήση στην κτηνοτροφία 

 Οι ποικιλίες «κτηνοτροφικού» ρεβυθιού που δημιουργήθηκαν από το ΙΚΦΒ 

έχουν χαρακτηριστική αντοχή στην ασκόχυτα (Ascochyta rabiei) και τις χαμηλές 

θερμοκρασίες. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα για αλλαγή της εποχής σποράς από την 

άνοιξη στο φθινόπωρο, γεγονός που οδήγησε σε θεαματική αύξηση των αποδόσεων. 

Η εμπορική κατεύθυνση των τριών ποικιλιών είναι η συμβατική και η βιολογική 

κτηνοτροφία. Λόγω της ανθεκτικότητας στις χαμηλές θερμοκρασίες και τις ασθένειες 

μπορούν να αξιοποιήσουν άριστα ορεινές και ημιορεινές περιοχές βελτιώνοντας τη 

γονιμότητα φτωχών και άγονων εδαφών και προσδίδοντας ένα επιπλέον εισόδημα 

στους αγρότες των κτηνοτροφικών περιοχών. 
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«ΑΜΟΡΓΟΣ» 

 Μεσόσπερμη ποικιλία με βάρος 1000 σπόρων 350-380 γραμμάρια. Το ύψος 

της ποικιλίας κυμαίνεται στα 45-65 εκατοστά. Το χρώμα του άνθους είναι λευκό 

χωρίς νευρώσεις. Ο καρπός είναι στρόγγυλος και έχει χρώμα κίτρινο έως κιτρινο-

καφέ με αυλακώσεις. Δεν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις και αποδίδει 

ικανοποιητικά ακόμα και σε πολύ φτωχά εδάφη. Πολύ ανθεκτική στην ξηρασία. 

Λόγω της αντοχής στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C) σπέρνεται και το 

φθινόπωρο (αρχές - μέσα Νοεμβρίου) με 16-18 κιλά το στρέμμα. Παρουσιάζει 

χαρακτηριστική ανθεκτικότητα σε όλες τις φυλές της ασκοχύτωσης που υπάρχουν 

στην Ελλάδα. Η μέση στρεμματική απόδοση της ποικιλίας «Αμοργός» είναι 160-240 

κιλά/στρ. σε ξηρικά χωράφια. Με σωστή άρδευση ξεπερνάει τα 350 κιλά/στρ. Δεν 

είναι γενετικά τροποποιημένη. Επίκειται διαγωνισμός εντός του Απριλίου 2015 για 

την ανάδειξη της αναδόχου σποροπαραγωγικής επιχείρησης. 

 

«ΑΝΔΡΟΣ» 

 Η ποικιλία «Άνδρος» δημιουργήθηκε στα πλαίσια των βελτιωτικών 

προγραμμάτων ρεβυθιού του ΙΚΦΒ. Είναι προϊόν επιλογής από υλικό που κατάγεται 

από τη Ρωσία. Έχει χρώμα άνθους λευκό, χωρίς νευρώσεις. Ο σπόρος είναι 

σφαιρικός, με χρώμα λευκό-κίτρινο. Ανήκει στην κατηγορία των μικρόσπερμων 

ποικιλιών και έχει βάρος 1000 σπόρων 202-232 γρ. Είναι ανθεκτική στους παγετούς 

(έως -10 °C) γι’ αυτό και είναι κατάλληλη και για φθινοπωρινή σπορά. Σπέρνεται με 

16-17 κιλά/στρ. Το ύψος της κυμαίνεται από 52-70 εκ. Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία 

και προσαρμόζεται καλά στις συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου. Παρουσιάζει 

χαρακτηριστική ανθεκτικότητα στην ασκόχυτα (Ascochyta rabiei) και τη 

σκληρωτίνια. Η απόδοσή της είναι 160-220 κιλά/στρ. σε ξηρικά χωράφια. Με 

κατάλληλη άρδευση ξεπερνάει τα 350 κιλά/στρ. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη 

και προτείνεται για βιολογική καλλιέργεια. Διατηρητής της ποικιλίας «ΑΝΔΡΟΣ» 

είναι το ΙΚΦΒ.  

 

«ΣΕΡΙΦΟΣ» 

 Μικρόσπερμη ποικιλία με βάρος 1000 σπόρων από 210 έως 245 γραμμάρια. 

Είναι αποτέλεσμα επιλογών σε πληθυσμό που προήλθε από τη Ρωσία. Μεσοπρώιμη 

ποικιλία ως προς την άνθηση και ωρίμανση για συγκομιδή. Αντέχει εξαιρετικά στις 

χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C) κατά το φύτρωμά της το χειμώνα, κατάλληλη για 
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φθινοπωρινή σπορά και στις πιο ψυχρές περιοχές της Ελλάδος. Πολύ ανθεκτική 

ποικιλία στην ασκόχυτα (Ascochyta rabiei) και τη σκληρωτίνια, κατάλληλη για όλες 

τις περιοχές της Ελλάδος. Το ύψος των φυτών μπορεί να κυμανθεί από έτος σε έτος 

από 40-70 εκατοστά. Απαιτούμενη ποσότητα σπόρου σποράς είναι τα 16-17 κιλά 

σπόρου στο στρέμμα. Η εποχή σποράς είναι από 20 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 

και το φύτρωμα γίνεται μέσα στον Ιανουάριο ή σε εξαιρετικά ψυχρό χειμώνα στις 

αρχές Φεβρουαρίου. Ορθόκλαδη ποικιλία που δεν πλαγιάζει. Μέση απόδοση καρπού 

σε φθινοπωρινή σπορά 160-220 κιλά στο στρέμμα. Κατάλληλη για τη βιολογική 

γεωργία. Δεν είναι γενετικά τροποποιημένη και προτείνεται για βιολογική 

καλλιέργεια. Διατηρητής της ποικιλίας «ΣΕΡΙΦΟΣ» είναι το ΙΚΦΒ. 

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε  
 ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)



 

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ KOYKI (Vicia faba) 
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ (Vicia faba L.) 

  

Τα κτηνοτροφικά κουκιά είναι χειμερινά ετήσια φυτά της οικογένειας των 

ψυχανθών τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καρπού και σπανιότερα σα 

φυτά χλωρής λίπανσης. 

 

Οικολογικές απαιτήσεις - Προσαρμοστικότητα 

 Τα κουκιά έχουν ικανοποιητική αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες. 

Αναπτύσσονται καλύτερα σε σχετικά βαριά πηλώδη ασβεστούχα εδάφη που 

συγκρατούν το νερό της βροχής, αλλά με πολύ καλή αποστράγγιση, γιατί δεν 

αντέχουν στην υπερβολική εδαφική υγρασία. Είναι ευαίσθητα στα όξινα εδάφη, είναι 

όμως ανθεκτικότερα των άλλων ψυχανθών στα αλκαλικά. Οι άριστες τιμές του pH 

για την ανάπτυξη των κουκιών κυμαίνονται μεταξύ 6,8 και 7,8. Οι ποικιλίες που 

έχουν δημιουργηθεί από το ΙΚΦΒ είναι προσαρμοσμένες στις ξηροθερμικές συνθήκες 

της χώρας μας και παρουσιάζουν ικανοποιητική σταθερότητα στην απόδοση από 

χρονιά σε χρονιά και μεταξύ των διαφορετικών περιβαλλόντων της χώρας μας. 

 

Καλλιέργεια 

 Οι ελληνικές ποικιλίες κουκιού σπέρνονται το φθινόπωρο μεταξύ 20 

Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου, τόσο σα γραμμική καλλιέργεια (αποστάσεις μεταξύ 

των γραμμών: 50 εκ.), όσο και σε συνεχή σπορά (αποστάσεις μεταξύ των γραμμών: 

15-25 εκ.). Γενικά, οι αποδόσεις των κουκιών σε καρπό είναι υψηλότερες από τις 

αποδόσεις των άλλων ετήσιων ξηρικών καρποδοτικών ψυχανθών. Δεν πλαγιάζουν 

εύκολα και έτσι ενδείκνυνται για πλήρη εκμηχάνιση όλων των φάσεων της 

καλλιέργειάς τους. Παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αζωτοδέσμευσης και αφήνουν 

σημαντικές ποσότητες αζώτου για την επόμενη καλλιέργεια. 

 

Ασθένειες 

 Οι κυριότερες ασθένειες του κτηνοτροφικού κουκιού στη χώρα μας είναι η 

σκληρωτίνια (Sclerotinia sclerotiorum και Sclerotinia trifoliorum), που ευνοείται από 

υψηλή εδαφική υγρασία και μέτριες θερμοκρασίες (Ιανουάριος - Απρίλιος), η 

βοτρύτιδα (Βotrytis fabae), που ευνοείται από υψηλή υγρασία και θερμοκρασία, 

προσβάλλει τα εναέρια τμήματα προξενώντας ακανόνιστες καφέ κηλίδες κυρίως στα 



φύλλα, η σκωρίαση (Uromyces fabae), που εκδηλώνεται όταν το περιβάλλον είναι 

σχετικά υγρό, με την εμφάνιση σκοτεινόχρωμων φακιδίων ή φλυκταινών στα φύλλα 

και στους βλαστούς και η ασκοχύτωση (Ascochyta fabae) που προσβάλλει όλα τα 

υπέργεια μέρη των φυτών και εκδηλώνεται με χαρακτηριστικές σκουρόχρωμες 

κηλίδες. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ασθενειών απαιτείται η διάγνωση και η 

συμβουλή καταπολέμησης του υπεύθυνου γεωπόνου. 

 

Εχθροί 

 Οι κυριότεροι εχθροί του κουκιού στη χώρα μας είναι οι μελίγκρες (Aphis 

fabae), που όταν οι κλιματολογικές συνθήκες της άνοιξης είναι ευνοϊκές μπορεί να 

αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα, ο βρούχος (Bruchus rufimanus) που ξεκινάει τις 

προσβολές του από το χωράφι και συνεχίζει τη ζημιά και στην αποθήκη, ο φυτονόμος 

(Phytonomus variabilis) και η σιτόνα (Sitona lineatus L.), που τρέφονται από τα 

φύλλα προξενώντας ημισεληνοειδείς τομές στην περιφέρειά τους. Για όλα τα 

παραπάνω υπάρχουν εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα τα οποία μπορούν, 

κατόπιν συμβουλής του υπεύθυνου γεωπόνου, να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. 

 

Ποιότητα - Διατροφική αξία 

 Ο καρπός των κουκιών αποτελεί άριστη πηγή πρωτεΐνης (25-34%), με καλή 

περιεκτικότητα σε αργινίνη, λυσίνη, λευκίνη, ισολευκίνη και φαινυλαλανίνη και άλλα 

φυσικά αμινοξέα και καλή πηγή ενέργειας και φωσφόρου. Μοναδικό μειονέκτημά 

τους, το οποίο διορθώνεται εύκολα, είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Για 

όλα τα παραπάνω τα κουκιά προτείνονται για την αντικατάσταση άλλων 

πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στα σιτηρέσια των ζώων. 

 

 

Κυριότερες ελληνικές ποικιλίες κτηνοτροφικού κουκιού που δημιουργήθηκαν 

από το ΙΚΦΒ 

 

«ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ» 

 Είναι δημιουργία του ΙΚΦΒ και προήλθε από τη βελτίωση πληθυσμού που 

εισήχθη από την Ιταλία. Έχει άνθη λευκού χρώματος με μαύρες γραμμές στον 

πέτασο. Οι σπόροι της ποικιλίας είναι μικροί, νεφροειδείς, μαύροι και γυαλιστεροί, 

χωρίς διακόσμηση. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 300 έως 320 γρ. 



Παρουσιάζει καλή αντοχή στο ψύχος (έως -10 °C) και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

προσαρμοστικότητα στα περιβάλλοντα της χώρας μας. Είναι πρώιμη ποικιλία 

χειμερινού τύπου, με σχετικά γρήγορη πρώτη ανάπτυξη και εκμεταλλεύεται τη 

διαθέσιμη εδαφική υγρασία το πρώτο διάστημα της άνθισης. Για την επίτευξη της 

άριστης πυκνότητας φυτών στο στρέμμα (32.000-34.000 φυτά/στρ.) απαιτείται σπορά 

11-12 κιλά σπόρου/στρέμμα. Είναι παραγωγική και αρκετά σταθερή ποικιλία με μέση 

απόδοση 150-250 κιλά/στρέμμα σε ξηρικά χωράφια και δυναμικό απόδοσης τα 400 

κιλά/στρ. Είναι ανεκτική στη σκληρωτίνια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

παραγωγή σανού σε συγκαλλιέργεια με διάφορα σιτηρά. Δεν είναι γενετικά 

τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ» είναι το ΙΚΦΒ. 

Διατίθεται στη σποροπαραγωγή. Επίκειται διαγωνισμός εντός του Απριλίου 2015 για 

την ανάδειξη της αναδόχου σποροπαραγωγικής επιχείρησης. 

 

«ΤΑΝΑΓΡΑ» 

 Προϊόν βελτιωτικού προγράμματος σε γενετικό υλικό που εισήχθη από το 

Μαρόκο. Φέρει άνθη χρώματος λευκού με μαύρες γραμμές στον πέτασο και σπόρους 

νεφροειδείς, ανοικτού καφέ χρώματος, γυαλιστερούς, χωρίς διακόσμηση. Έχει βάρος 

1000 σπόρων 550-570 γρ. Είναι πρώιμη ποικιλία χειμερινού τύπου (-10 °C), με 

γρήγορη πρώτη ανάπτυξη και καλή αντοχή στην ξηρασία. Χαρακτηρίζεται από 

προσαρμοστικότητα κατάλληλη για όλες τις περιοχές που καλλιεργούνται κουκιά στη 

χώρα μας. Σπέρνεται το φθινόπωρο μεταξύ 20 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου. Για την 

επίτευξη της άριστης πυκνότητας φυτών στο στρέμμα (30.000-33.000 φυτά/στρ.) 

απαιτείται σπορά 17-18 κιλά σπόρου/στρέμμα. Είναι παραγωγική και σταθερή 

ποικιλία με μέση απόδοση 150-300 κιλά/στρέμμα σε ξηρικά χωράφια και δυναμικό 

απόδοσης τα 450 κιλά/στρ.. Είναι ανεκτική στη σκληρωτίνια. Δεν είναι γενετικά 

τροποποιημένη ποικιλία. Διατηρητής της ποικιλίας «ΤΑΝΑΓΡΑ» είναι το ΙΚΦΒ. 

Διατίθεται στη σποροπαραγωγή από την εταιρεία AGROLAND (2443029000, 

Σοφάδες). 



 
 

8ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

ΛΙΒΑΔΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 

1 – 3 Οκτωβρίου 2014 / Θεσσαλονίκη  
 

 

 

Βελτίωση και αξιοποίηση ποικιλιών ψυχανθών για χρήση ως 

ζωοτροφή υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής  

 

Δημήτριος Βλαχοστέργιος  1, Αθανάσιος  Μαυρομάτης 2 *, Βασίλειος Ντότας 3 

 

1 ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών φυτών, Λειμώνων & Βοσκών, ΛΑΡΙΣΑ 

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Εργαστήριο Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών  

  * (πρ. μέλος ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Εφαρμοσμένης 

Διατροφής Αγροτικών Ζώων 

 

 Η οικογένεια των ψυχανθών έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει έναν 

σημαντικό ρόλο στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας. Τα ψυχανθή 

χαρακτηρίζονται από ξεχωριστές ιδιότητες που δεν απαντώνται σε άλλα φυτικά είδη 

και οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την εφαρμογή της Βιώσιμης Γεωργίας. Τα 

ψυχανθή έχουν τη μοναδική ιδιότητα να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και να 

το αξιοποιούν για την ανάπτυξη τους χωρίς να απαιτούν προσθήκη λιπασμάτων. 

Μετά τη συγκομιδή τους αφήνουν στο έδαφος σημαντικές ποσότητες αζώτου τις 

οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί η επόμενη καλλιέργεια. Χάρις σ’ αυτή την ιδιότητα 

τους τα ψυχανθή χρησιμοποιούνται στα συστήματα αμειψισποράς ενισχύοντας έτσι 

την οικονομικότητα και την αειφορικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ακόμη, 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη τα ψυχανθή αποτελούν απαραίτητη 

διατροφική ομάδα για την ανθρώπινη κατανάλωση και την παραγωγή ζωοτροφών. 

Δεν είναι σύμπτωση λοιπόν ότι, τα περισσότερα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά φυτά 

ανήκουν στην οικογένεια των ψυχανθών. 



 Αντιλαμβανόμενη έστω και καθυστερημένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γεωργίας την υστέρηση στην παραγωγή φυτικής πρωτεΐνης (μόνο το 30% των 

αναγκών σε φυτική πρωτεΐνη παράγεται στην ΕΕ), αλλά και την οικονομική 

εξάρτηση της από άλλες χώρες, έχει συμπεριλάβει στη νέα ΚΑΠ, τη συνδεδεμένη 

ενίσχυση για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες ψυχανθών, η οποία αναμένεται να 

οδηγήσει σε αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με ψυχανθή.  Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο οι περισσότερες από τις μέχρι σήμερα καλλιεργούμενες ποικιλίες 

χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικό δυναμικό αποδόσεων αλλά παρουσιάζουν 

χαρακτηριστική αστάθεια από χρονιά σε χρονιά. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές 

αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που παρά τη μεγάλη τους 

σπουδαιότητα τα ψυχανθή καλλιεργούνται σε περιορισμένη έκταση στην ΕΕ 

(καταλαμβάνουν το 3-5% της καλλιεργήσιμης έκτασης). 

 Στην προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός μοντέλου  Βιώσιμης Γεωργίας και 

την αντιμετώπιση της επερχόμενης Κλιματικής Αλλαγής, τίθεται ως βασικό ερώτημα 

η ύπαρξη ή όχι κατάλληλων εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτού του τόσο 

σημαντικού προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, οι ακραίες αναμενόμενες συνθήκες 

έχουν δώσει τη δυνατότητα για την αξιολόγηση του γενετικού υλικού σε συνθήκες 

περιβαλλοντικής καταπόνησης και την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για την 

κατεύθυνση των βελτιωτικών προγραμμάτων. Με βάση λοιπόν τις παρατηρήσεις 

αγρού και την αποκτηθείσα εμπειρία, διαμορφώνεται ο γενετικός τύπος των νέων 

ποικιλιών ψυχανθών (legume ideotype) που θα είναι κατάλληλες για τις ανάγκες της 

Βιώσιμης Γεωργίας και την αντιμετώπιση του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Ο 

τύπος των νέων ποικιλιών ψυχανθών ως βελτιωτικός στόχος, περιλαμβάνει ως 

πρωτεύοντα χαρακτηριστικά το υψηλό παραγωγικό δυναμικό, την σταθερότητα και 

ικανότητα ανάκαμψης των ποικιλιών από τις μεταβολές του περιβάλλοντος και την 

υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος. Με τα νέα δεδομένα το υψηλό παραγωγικό 

δυναμικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γενετικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν 

στην ελαχιστοποίηση των αυξημένων αλληλεπιδράσεων γενοτύπου-περιβάλλοντος 

και θα πρέπει να αποτελέσουν τον κύριο στόχο για τους σύγχρονους βελτιωτές 

ψυχανθών. Επίσης, το χαρακτηριστικό της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 

είτε κατευθύνονται για ανθρώπινη κατανάλωση (όσπρια) είτε για ζωοτροφή, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω γενετικών και σταθερά κληρονομήσιμων 

χαρακτηριστικών. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η εξάρτηση της ποιότητας από 



μεταποιητικές διεργασίες και θα διευκολυνθεί η άμεση αξιοποίηση τους από τους 

καταναλωτές και τους κτηνοτρόφους.  

 Στα πλαίσια της σημερινής ομιλίας, παρουσιάζεται το σκεπτικό του 

σχεδιασμού και η υλοποίηση ενός τριετούς ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας 

μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΙΚΦΒΛ και της ελληνικής 

γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ», που είχε ως στόχο τη διερεύνηση της 

δυνατότητας μερικής ή και πλήρους αντικατάστασης της σόγιας στο σιτηρέσιο των 

εκτρεφόμενων ζώων, από εναλλακτικές καλλιέργειες κτηνοτροφικού ρεβυθιού, 

μπιζελιού, κουκιών και λούπινου. Τέλος εξετάστηκε η δυνατότητα για μεταφορά 

τεχνογνωσίας μετά από έλεγχο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των παραγόμενων 

σπόρων καθώς και ανάλυση της σύνθεσης και αναλογίας πρωτεϊνών με σκοπό την 

εκτίμηση της διατροφικής αξίας από τη συμμετοχή τους στο προτεινόμενο σιτηρέσιο. 

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να δοθεί σημαντική υποστήριξη στους 

κτηνοτρόφους ως προς τις επιλεγόμενες ζωοτροφές και τα σχήματα διαχείρισης του 

σιτηρεσίου ώστε να εξασφαλίσει αφενός η οικονομικότητα του συστήματος 

εκμετάλλευσης και αφετέρου η υγιεινή και ασφάλεια του προσφερόμενου τελικού 

προϊόντος, αποκλείοντας την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένης ή επιμολυσμένης 

σόγιας. 

 

Ευχαριστίες: Τα πειράματα έγιναν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΣΟΓΙΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΤΟΠΙΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AGRO 7» με 

χρηματοδότηση της Θεσσαλικής Γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ». 
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                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ 
             Μοντέλο ερευνητικής συνεργασίας για αξιοποίηση των ψυχανθών και προοπτικές ανάπτυξης  

               εθνικού βελτιωτικού προγράμματος με στόχο την προώθηση της καλλιέργειας τους 
15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγχώριο Γενετικό Υλικό. Μοχλός ανάπτυξης σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον» 

Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014 
 

 

 

 

Αξιοποίηση των ψυχανθών και προοπτικές ανάπτυξης βελτιωτικού 
προγράμματος με στόχο την προώθηση της καλλιέργειας τους 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1, 3 &  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ 2 

1  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2 Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ 
3 Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
 

Λέξεις κλειδιά: Σόγια, λούπινο, κτηνοτροφικό ρεβύθι, μπιζέλι, κουκί, ποικιλίες, πρωτεϊνούχοι σπόροι, ζωοτροφές 

 

Κύρια σημεία εργασίας (highlights): Τα αποτελέσματα μιας υποδειγματικής ερευνητικής συνεργασίας με τριετή 

διάρκεια (2012 - 2014), που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ), παρουσιάζονται ώστε να 

αποτελέσουν μια απαρχή για την ανάπτυξη εθνικού βελτιωτικού προγράμματος με στόχο την προώθηση της 

καλλιέργειας των ψυχανθών.     

Περίληψη  

Η ερευνητική εργασία στοχεύει στη συστηματική μελέτη της καλλιέργειας ψυχανθών (κτηνοτροφικού ρεβυθιού, κουκιών, 

λούπινου και μπιζελιού) καθώς και συμβατικής σόγιας (GMO free) με στόχο την προώθηση νέου μοντέλου καλλιέργειας 

που θα έχει ως άξονα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Με την 

ολοκλήρωση του έργου και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να δοθεί σημαντική υποστήριξη στους 

γεωργοκτηνοτρόφους ως προς τις επιλεγόμενες ζωοτροφές και τα σχήματα διαχείρισης του σιτηρεσίου ώστε να 

εξασφαλιστεί αφενός η οικονομικότητα του συστήματος εκμετάλλευσης και αφετέρου η υγιεινή και ασφάλεια του 

προσφερόμενου τελικού προϊόντος, αποκλείοντας την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένης ή επιμολυσμένης σόγιας.  

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος εγκαταστάθηκαν πειράματα αγρού (2012-2014) στο Ινστιτούτο 

Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, όπου αξιολογήθηκαν 10 ποικιλίες σόγιας ως προς την απόδοση σε σπόρο τόσο σε 

κανονική όσο και επίσπορη καλλιέργεια, σε δύο διαφορετικές πυκνότητες σποράς (γραμμική σπορά 25 εκ. και 75 εκ.). 

Ανάλογα πειράματα εφαρμόστηκαν σε ποικιλίες χειμερινών ψυχανθών (κτηνοτροφικό ρεβύθι, μπιζέλι) ενώ 

επανεξετάστηκε η περίπτωση εισαγωγής της καλλιέργειας του λούπινου. Επιπλέον σχεδιάστηκαν διαλληλικές 

διασταυρώσεις μεταξύ ποικιλιών σόγιας και ποικιλιών λούπινου που είχαν ως στόχο την παραγωγή ετερωτικών F1 με 

την προοπτική δημιουργίας υψηλοαποδοτικών ποικιλιών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες και με επιθυμητές 

διατροφικές ιδιότητες (υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεϊνη, χαμηλή συγκέντρωση αντιδιαθρεπτικών παραγόντων). 

Ταυτόχρονα εγκαταστάθηκαν πιλοτικοί αγροί αξιολόγησης ποικιλιών σόγιας, λούπινου, μπιζελιού, κουκιών και ρεβυθιού 

(strip plot) σε υποδειγματικούς γεωργοκτηνοτρόφους, μετά από σύσταση της γαλακτοβιομηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ και 

εκτιμήθηκε η απόδοση και η προσαρμοστικότητα των ποικιλιών για 2 χρόνια. Τέλος έγινε έλεγχος των φυσικοχημικών 

ιδιοτήτων και ανάλυση της σύνθεσης και αναλογίας πρωτεϊνών όπως και των αντιδιαθρεπτικών παραγόντων στα 

εξεταζόμενα είδη και ποικιλίες ψυχανθών, με στόχο την εκτίμηση της διατροφικής τους αξίας ως ζωοτροφή αλλά και την 

αξιοποίηση της πληροφορίας για το σχεδιασμό των μελλοντικών διασταυρώσεων που θα ακολουθήσουν στο 

εφαρμοζόμενο βελτιωτικό πρόγραμμα.   
 

Ευχαριστίες: Τα πειράματα έγιναν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΟΓΙΑΣ & 
ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΟΠΙΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AGRO 7 με χρηματοδότηση της Θεσσαλικής 
Γαλακτοβιομηχανίας «ΟΛΥΜΠΟΣ». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΦΥΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
 
 
Αθήνα,             14 /10/2013 
Αριθμ. Πρωτ.: 1457/124624 
 

 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση:     Μενάνδρου 22 
                       105 52, Αθήνα 
Πληροφορίες:  Κ. Σταυρόπουλος, I. Γραμματικός 
Τηλέφωνο:      210 2125109 - 5127 
Fax:               210 5245195 
E-mail:         me22u099@minagric.gr, me22u018@minagric.gr 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών οσπριοειδών και 
κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας των ψυχανθών. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.992/79 « Περί οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών 
για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και 
ρύθμιση συναφών και οργανωτικών Θεμάτων » (ΦΕΚ 280/Α/79) . 
3. Την υπ’αριθμ. Υ44/5-7-2012  απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο (ΦΕΚ 2094/Β/2012) 
4. Την ανάγκη ένταξης και στήριξης του τομέα μέσα από τα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
4. Την υπ’ άριθμ. 341561/2645/25-2-2000 (Β’ 443) Κ.Υ.Α  « περί εγγραφής ποικιλιών φυτών 
μεγάλης καλλιέργειας  στο Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών » 
5.Τη με Αρ.Πρωτ. 371/1-7-2013 σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και 
Βοσκών Λάρισας, και τις υποδείξεις των κατά τόπους αρμοδίων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
6. Τη σχετική εισήγηση  του Τμήματος Ψυχανθών – Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών της 
Δ/νσης Π.Α.Π. – Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των παρακάτω προωθούμενων ειδών των 
ποικιλιών των οσπριοειδών και των κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας των ψυχανθών 
προκειμένου: 

 Να καλυφτούν οι ανάγκες της χώρας σε όσπρια που σήμερα καλύπτονται στο μεγαλύτερο 
μέρος από εισαγωγές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των άλλων και με την καλλιέργεια 
με ελληνικές βελτιωμένες ποικιλίες (αξιοποίηση εγχώριου γενετικού υλικού με τοπικές 
παραδοσιακές ποικιλίες οσπριοειδών) με ευρεία ζώνη προσαρμοστικότητας εδαφικών και 
κλιματολογικών συνθηκών 
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 Να  αξιοποιηθούν  ξερικά χωράφια  λιγότερο γόνιμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές 
μέσω της άριστης προσαρμογής τους εντός συστημάτων αμειψισποράς με σιτηρά και άλλες 
καλλιέργειες 

 Να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα μείωσης της αζωτούχου λίπανσης και 
γενικότερα στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.  

 Nα  συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο που μπορεί να 
αξιοποιηθεί από την επόμενη καλλιέργεια, στην ισόρροπη αποθήκευση θρεπτικών 
συστατικών, στη μείωση της οξίνισης του εδάφους, στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας σε ασθένειες, στη βελτίωση της δομής του εδάφους, στην μείωση της 
χρήσης ζιζανιοκτόνων, στην μεγαλύτερη βιοποικιλότητα κλπ 

 Να συμβάλλουν στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας με 
προφανές οικονομικό όφελος για την χώρα μας στην συγκεκριμένη οικονομική 
κατάσταση ( μείωση εισαγωγών – αύξηση εξαγωγών )  

 Να συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλής διατροφικής ποιότητας καθώς τα 
οσπριοειδή αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής διατροφής που προωθείται. 

 Να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής ζωοτροφών ώστε η χώρα να καταστεί 
αυτόνομη και αυτάρκης, αντικαθιστώντας τις εισαγωγές σόγιας με μη γενετικά 
τροποποιημένες ποικιλίες άλλων ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών (κουκί, ρεβίθι, 
μπιζέλι, σόγια) 

 Να αντικατασταθούν μη βιώσιμες και μη ανταγωνιστικές  καλλιέργειες και να δοθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών καλλιεργειών των οποίων τα προϊόντα 
παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά και ενισχύουν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα ( προϊόντα: Ονομασίας Προέλευσης, Βιολογικής Γεωργίας, ελεύθερα 
γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών κλπ)   στην εξαιρετικά ανταγωνιστική 
αγορά ζωικών προϊόντων. 

 Να δοθεί η δυνατότητα της παραγωγής πιστοποιημένου σπόρου από Ελληνικές 
εταιρείες και Ερευνητικά Ιδρύματα, 

 Να εκμεταλλευτούμε την χειμερινή περίοδο των βροχοπτώσεων για τα είδη που 
ενδείκνυται η φθινοπωρινή-χειμερινή σπορά. 

 Να εκμεταλλευτούν προγράμματα προώθησης στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.  
 

Γενικές προϋποθέσεις των προωθούμενων ειδών και ποικιλιών 
οσπριοειδών: 

α) Οι προωθούμενες ποικιλίες να είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και στον Κοινοτικό Κατάλογο των 
κρατών μελών της ΕΕ.  
β)Τα προωθούμενα είδη και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες αυτών θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από άριστη προσαρμοστικότητα στις περιοχές καλλιέργειας 
γ) Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν θα πρέπει να είναι γενετικά τροποποιημένες 
δ) Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατά τη σπορά πιστοποιημένου σπόρου ο οποίος πρέπει 
να εξασφαλίζει ποικιλιακή (γενετική ) καθαρότητα και να αντιπροσωπεύει τα μορφολογικά 
αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναγραφόμενης ποικιλίας.   
Είναι σημαντική η αποφυγή της καλλιέργειας μη πιστοποιημένου γενετικού υλικού. Ιδιαίτερα 
στα μεγαλόσπερμα ρεβίθια και τα κοινά φασόλια παρατηρείται η καλλιέργεια και εμπορία 
ξένων ποικιλιών που εισάγονται ως όσπρια για κατανάλωση. Η άγνοια της 
φυτουγειονομικής κατάστασης τέτοιων σπόρων και η μεγάλη ευαισθησία τους σε διάφορες 
ασθένειες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας των ψυχανθών 
στη χώρα. 
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ε) Στις περιοχές όπου παράγονται όσπρια Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε, προωθούνται οι ποικιλίες 
εκείνες που είναι καταγραμμένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης των προϊόντων 
Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. 
 
 

1. Όσπρια κατάλληλα για ξηρικά χωράφια 
 

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται η φακή, το ρεβίθι, το λαθούρι - φάβα και το 
κουκί. 

ΦΑΚΕΣ (Lens culinaris) 
 

Προωθούνται οι φακές ως καλλιέργεια οσπρίων στις ξηρικές περιοχές της χώρας. Οι φακές 
έχουν ευρεία ζώνη προσαρμοστικότητας εδαφικών και κλιματολογικών συνθηκών. 
Μπορούν να αξιοποιήσουν ξηρικά χωράφια σε ορεινές, ημιορεινές και λοφώδεις περιοχές 
σε αμειψισπορά κυρίως με σιτηρά. Η φακή ανήκει στα είδη τα οποία προσαρμόζονται 
εύκολα σε διάφορα συστήματα γεωργίας μειωμένων εισροών (πχ βιολογική γεωργία). 
Προτεινόμενες ποικιλίες φακής (Lens culinaris Medik.): 
Οι λεπτόσπερμες ποικιλίες Σάμος, Δήμητρα και Αθηνά και οι πλατύσπερμες Θεσσαλία και 
Ικαρία. Οι ανωτέρω ποικιλίες χαρακτηρίζονται από σταθερή παραγωγή, άριστη 
προσαρμοστικότητα στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και εξαιρετικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σύντομος χρόνος βρασμού, γευστικότητα, χρώμα κλπ). 
Επιπλέον, η ποικιλία Σάμος δεν πλαγιάζει, η ποικιλία Αθηνά είναι ιδιαίτερα πρώιμη και σε 
πολλές περιοχές συστήνεται και για ανοιξιάτικη σπορά, ενώ η ποικιλία Ικαρία παρουσιάζει 
ανθεκτικότητα στον Περονόσπορο (Peronospora lentis). Όλες οι ανωτέρω ποικιλίες 
προτείνονται και για βιολογική καλλιέργεια. 

 
ΡΕΒΙΘΙ (Cicer arietinum L.) 

 
Προωθείται το ρεβίθι ως καλλιέργεια οσπρίων στις ξηρικές περιοχές της χώρας. Διακρίνεται 
για τη μεγάλη του αντοχή στην ξηρασία, τις ελάχιστες απαιτήσεις σε έδαφος και την 
ορθοστέλεχη ανάπτυξή του που διευκολύνει τη μηχανική συγκομιδή. Υποφέρει σε εδάφη τα 
οποία έχουν κακή αποστράγγιση. 
Προτεινόμενες ποικιλίες ρεβιθιού (Cicer arietinum L.): 
Η μικρόσπερμη Αμοργός, η οποία παρουσιάζει ανθεκτικότητα στην ασκοχύτωση 
(Ascochyta rabiei) και οι μεσόσπερμες ποικιλίες Γαύδος και Θήβα με ανεκτικότητα και 
σχετική ευαισθησία στην ασκοχύτωση αντίστοιχα. Όλες οι προωθούμενες ποικιλίες 
προσαρμόζονται άριστα στις συνθήκες της Ελληνικής υπαίθρου και έχουν εξαιρετικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σύντομος χρόνος βρασμού, γευστικότητα, χρώμα κλπ). Η 
ποικιλία Αμοργός είναι κατάλληλη και για τη βιολογική γεωργία. 
 

ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΟΥΚΙΑ (Vicia faba L.),  
ΛΑΘΟΥΡΙ  –  ΦΑΒΑ (Lathyrus sativus , L. ochrus, L. clymenum) 

 
Προωθείται η καλλιέργεια των ανωτέρω ειδών οσπριοειδών. _Δεν υπάρχουν ποικιλίες που 
να έχουν δημιουργηθεί στο οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σήμερα καλλιεργούνται 
κυρίως τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί ή τοπικές ποικιλίες 
 

2 Όσπρια κατάλληλα για αρδευόμενα χωράφια 
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Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα διάφορα είδη φασολιών (κοινό φασόλι, 
γίγαντες, ελέφαντες, μαυρομάτικα) 
 

ΦΑΣΟΛΙΑ (Phaseolus sp.) 
 

Προωθείται η καλλιέργεια των κοινών φασολιών (Phaseolus vulgaris L.) και των φασολιών 
γιγάντων και ελεφάντων (Phaseolus coccineus L.) σε περιοχές που υπάρχει δυνατότητα 
άρδευσης και οι κλιματολογικές συνθήκες κρίνονται κατάλληλες. Γενικά, το φασόλι είναι 
φυτό υγρόφιλο, απαιτητικό σε ένταση φωτός και ηλιοφάνεια. Προσαρμόζεται σε μεγάλη 
ποικιλία εδαφικών τύπων, αλλά αποδίδει καλύτερα σε χαλαρά, στραγγιζόμενα και γόνιμα 
εδάφη. Η κατηγορία των γιγάντων και ελεφάντων προτιμά πιο δροσερά περιβάλλοντα από 
το κοινό φασόλι και απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες μικροκλίματος κυρίως κατά την περίοδο της 
ανθοφορίας. 
             Προτεινόμενες ποικιλίες κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.): 
Προτείνονται οι μεσόσπερμες ποικιλίες Πυργετός και Ηρώ. Και οι δυο ποικιλίες 
χαρακτηρίζονται από πρωιμότητα, ανεκτικότητα στις ιώσεις και άριστα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά (σύντομος χρόνος βρασμού, γευστικότητα, χρώμα κλπ). 

Προτεινόμενες ποικιλίες φασολιών γιγάντων και ελεφάντων (Phaseolus coccineus 
L.). 
Προτείνονται οι ποικιλίες Κέλετρο (ελέφαντας) και η ποικιλία Ορεστίδα (γίγαντας). 
Προτεινόμενες ποικιλίες μαυρομάτικου φασολιού (Vigna sinencis) Κιέριον και Τρίκκη 
 

 
Β. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 

 
Γενικές προϋποθέσεις των προωθούμενων ειδών και ποικιλιών 

κτηνοτροφικών φυτών: 
α) Οι προωθούμενες ποικιλίες να είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και στον Κοινoτικό Κατάλογο των 
κρατών μελών της ΕΕ.  
β) Τα προωθούμενα είδη και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες αυτών θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από άριστη προσαρμοστικότητα στις περιοχές καλλιέργειας 
γ) Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν θα πρέπει να είναι γενετικά τροποποιημένες 
 
δ) Συνιστάται η χρησιμοποίηση κατά τη σπορά πιστοποιημένου σπόρου ο οποίος πρέπει 
να εξασφαλίζει ποικιλιακή (γενετική ) καθαρότητα και να αντιπροσωπεύει τα μορφολογικά 
αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναγραφόμενης ποικιλίας.   
Είναι σημαντική η αποφυγή της καλλιέργειας μη πιστοποιημένου γενετικού υλικού.  
 

1. Κτηνοτροφικά Φυτά για παραγωγή σανού ή ενσιρώματος κατάλληλα για 
ξηρικά χωράφια 

 
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι και το 
κτηνοτροφικό λαθούρι. 
 

ΒΙΚΟΣ (Vicia sativa L.). 
 

Προσαρμόζεται ευρύτατα στα διάφορα οικολογικά περιβάλλοντα της χώρας μας. Είναι ίσως 
το καταλληλότερο φυτό για την εφαρμογή της απαραίτητης αμειψισποράς σε χωράφια 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΒ-ΒΩ9



 

 

 

- 5 -

ξηρικά που έχουν εξαντληθεί από τη συνεχή μονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Αποτελεί 
άριστη ζωοτροφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά. 

Προωθούμενες ποικιλίες βίκου 
Προτείνονται οι ποικιλίες Όμηρος, Φίλιππος, Αλέξανδρος, Ζέφυρος, Καλλιρρόη, Ίστρος, 
Εύηνος, Πήγασος και Τέμπη που εμφανίζουν άριστη προσαρμοστικότητα στις 
εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδας. Είναι ποικιλίες χειμερινού τύπου, υψηλής και 
ποιοτικής παραγωγής. 

α) ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ-ΣΙΤΗΡΩΝ 
 

Ο βίκος συμμετέχει με ιδιαίτερη επιτυχία στα συστήματα συγκαλλιέργειας με σιτηρά. Τα 
πλεονεκτήματα της συγκαλλιέργειας βίκου με σιτηρά είναι τα ακόλουθα: 
1) Η αποφυγή του πλαγιάσματος και η μείωση των απωλειών κατά τη συγκομιδή. Είναι 
γνωστό ότι ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα του βίκου είναι το πλάγιασμα των φυτών. 
Έτσι, παρατηρούνται σημαντικές απώλειες κατά τη συγκομιδή, τόσο από τα θεριστικά 
μηχανήματα όσο και από τις σήψεις που παρατηρούνται όταν το έδαφος είναι υγρό. Το 
πρόβλημα αυτό μειώνεται με τη συγκαλλιέργεια όπου τα φυτά του βίκου «αναρριχώνται» 
πάνω στο σιτηρό και έτσι δεν πλαγιάζουν. 
2) Η μεγαλύτερη απόδοση σε φυτική μάζα (σανό ή ενσίρωμα) του συγκαλλιεργούμενου 
μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας. Σύγχρονες μελέτες που έγιναν στη χώρα μας έδειξαν ότι 
η αύξηση της φυτομάζας με τη συγκαλλιέργεια βίκου-κριθαριού κυμαίνεται από 15-30% σε 
σχέση με την μονοκαλλιέργεια του βίκου, ενώ στη συγκαλλιέργεια βίκου-βρώμης η αύξηση 
της απόδοσης σε φυτομάζα ήταν 30-35%. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ποιότητα 
του σανού της συγκαλλιέργειας ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή είναι μειωμένη σε σχέση με 
την ποιότητα του σανού βίκου σε μονοκαλλιέργεια. 
Ως καταλληλότερα φυτά για τη στήριξη του βίκου θεωρούνται το κριθάρι και η βρώμη. Τα 
αποτελέσματα του μακροχρόνιου πειραματισμού που έγινε στο ΙΚΦ&Β Λάρισας  έδειξαν ότι 
ο συνδυασμός των ποικιλιών μεταξύ σιτηρού και βίκου παίζει σημαντικό ρόλο. 
Παρατηρήθηκε ότι το κριθάρι, που είναι πρώιμη καλλιέργεια, συνδυάζεται με τις πρώιμες 
ποικιλίες βίκου και δίνει σανό συγκαλλιεργούμενου μίγματος υψηλής ποιότητας, ενώ η 
βρώμη πρέπει να προτιμάται στη συγκαλλιέργεια με πιο όψιμες ποικιλίες. 
Η αναλογία συγκαλλιέργειας βίκου-σιτηρού επηρεάζεται σημαντικά από τη γονιμότητα του 
χωραφιού. Έτσι, στα γόνιμα χωράφια, όπου ο βίκος αναπτύσσεται ικανοποιητικά, το 
ποσοστό του προς σπορά σπόρου κριθαριού ή βρώμης, που συμμετέχει στο μίγμα, μπορεί 
να είναι 30-40% (το υπόλοιπο 60-70% βίκος), ενώ στα φτωχά χωράφια όπου το σιτηρό και 
ιδιαίτερα το κριθάρι, είναι ισχυρός ανταγωνιστής για το βίκο, το ποσοστό σπόρου του 
σιτηρού πρέπει να είναι χαμηλότερο (από 15-20 %). 

 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΣΙΤΗΡΑ 

 
Όλες οι προωθούμενες ποικιλίες είναι κατάλληλες για συγκαλλιέργεια με σιτηρά. Ωστόσο, 
μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι ποικιλίες Καλλιρρόη και Τέμπη. 
 

β) Ο ΒΙΚΟΣ ΩΣ ΦΥΤΟ ΧΛΩΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
 

Ο βίκος θεωρείται από τα καταλληλότερα φυτά για τη χλωρή λίπανση για δυο λόγους: 
1) έχει την ικανότητα να δεσμεύει το ατμοσφαιρικό άζωτο στο έδαφος και να το διαθέτει 
στην επόμενη καλλιέργεια και  
2) η σπορά του γίνεται το φθινόπωρο και έτσι εκμεταλλευόμενος τις χειμωνιάτικες και 
πρώιμες ανοιξιάτικες βροχές παράγει σημαντική ποσότητα φυτικής μάζας η οποία αφού 
ενσωματωθεί αυξάνει την οργανική ουσία του εδάφους.  
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Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της χλωρής λίπανσης είναι η επιλογή 
της κατάλληλης ποικιλίας. Η ποικιλία του βίκου που θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό, 
θα πρέπει να έχει γρήγορη ανάπτυξη στα πρώτα της στάδια, ώστε μέχρι την ενσωμάτωσή 
της στο έδαφος ν’ αναπτύξει όσο το δυνατόν περισσότερη φυτομάζα.  
Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η εποχή που θα γίνει η ενσωμάτωση. Η κατάλληλη εποχή 
εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης του βίκου και από την ημερομηνία σποράς της 
επόμενης καλλιέργειας. Στόχος είναι η ενσωμάτωση να γίνεται το αργότερο δυνατό για να 
αποκτήσει ο βίκος το μέγιστο της βιομάζας αλλά να απέχει από τη σπορά της επόμενης 
καλλιέργειας τόσο ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την αποσύνθεση των 
υπολειμμάτων και την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη καλλιέργεια. 
 

 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ (Pisum sativum L.). 

 
Αποδίδει άριστα σε σχετικά δροσερές περιοχές με αυξημένες βροχοπτώσεις. Προτείνεται 
για καλλιέργεια στη θέση του βίκου στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συγκαλλιέργεια με σιτηρά. Το κτηνοτροφικό μπιζέλι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως καρποδοτικό φυτό. 

Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφικού μπιζελιού 
Προτείνονται οι ποικιλίες Οδυσσέας, Όλυμπος και Δωδώνη οι οποίες είναι κατάλληλες 
κυρίως για παραγωγή σανού, αλλά και καρπού. Η ποικιλία Όλυμπος είναι γενικής 
προσαρμοστικότητας, ενώ η ποικιλία Δωδώνη προσαρμόζεται καλύτερα σε υγρές και 
δροσερές περιοχές. 

 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΛΑΘΟΥΡΙ (Lathyrus cicera L.). 

 
Η καλλιέργειά του εντοπίζεται στις ξερές και θερμές περιοχές της Πελοποννήσου, της 
Κρήτης και σε πολλά νησιά του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους, όπου αντικαθιστά την 
καλλιέργεια του βίκου ή και άλλων κτηνοτροφικών ψυχανθών, επειδή έχει μεγαλύτερη 
αντοχή στη ζέστη και την ξηρασία. Δεν αντέχει στην υπερβολική υγρασία και μάλιστα σε 
υγρές χρονιές υποφέρει από μυκητολογικές ασθένειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συγκαλλιέργεια με σιτηρά. 

Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφικού λαθουριού 
Προτείνονται οι ποικιλίες Ρόδος, Άργος, Χίος και Κρήτη. Είναι όλες πρώιμες ποικιλίες. Η 
ποικιλία Ρόδος είναι κατάλληλη για παραγωγή σανού και καρπού, ενώ οι ποικιλίες Άργος, 
Χίος και Κρήτη κυρίως για παραγωγή σανού. 

 
 

 
2. Κτηνοτροφικά Φυτά για παραγωγή σανού ή ενσιρώματος κατάλληλα για 

ποτιστικά χωράφια. 
 

ΜΗΔΙΚΗ (Medicago sativa L.). 
 

Η μηδική είναι καλλιέργεια που προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφο-κλιματικών 
συνθηκών. Ευνοϊκοί παράγοντες για την εκμετάλλευση όλων των παραγωγικών 
δυνατοτήτων της είναι: ψηλές θερμοκρασίες, επάρκεια νερού, πλούσιο και βαθύ έδαφος. Το 
ψύχος, η περίσσεια υγρασίας στο έδαφος (κακή στράγγιση) και το χαμηλό pH είναι 
περιοριστικοί παράγοντες. 

Προωθούμενες ποικιλίες μηδικής 
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Προτείνονται οι ποικιλίες Χλόη, Υλίκη, Υπάτη, Δολίχη και Χαιρώνεια. Οι δυο πρώτες είναι 
μεσοπρώιμες, μακρόβιες, παραγωγικές με εξαιρετική ικανότητα εγκατάστασης και 
προσαρμοστικότητα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Οι ποικιλίες Δολίχη και Χαιρώνεια 
είναι μακρόβιες, με άριστη ικανότητα εγκατάστασης και προτείνονται για τις θερμότερες 
περιοχές της χώρας όπου αναβλαστάνουν και το χειμώνα. 

 
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Trifolium alexandrinum L.) 
ΛΕΙΜΩΝΙO ΤΡΙΦΥΛΛΙ (Trifolium pratense L.) 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΡΠΟΝ (Trifolium repens L.) 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ (Trifolium resupinatum L.) 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΥΠΟΓΕΙΟ (Trifolium subterraneum L.) 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΝΟΘΟ (Trifolium hybridum L.) 

ΣΟΥΛΑ (Hedysarum coronarium L.) 
ΛΩΤΟΣ (Lotus corniculatus L.) 

ΑΓΡΙΟΤΡΙΦΥΛΛΟ (Medicago polymorpha L.) 
 
 

Κατάλληλα για βοσκή, σανό, ενσίρωση, συγκαλλιέργεια με άλλα ψυχανθή και αγρωστώδη, 
χλωρή λίπανση. Οι ποικιλίες να είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Χώρας μας ή/και στον Κοινοτικό Κατάλογο των 
κρατών μελών της ΕΕ.  
 
 
 

3. Κτηνοτροφικά Φυτά για παραγωγή πρωτεϊνούχων καρπών κατάλληλα για 
ξηρικά χωράφια 

 
Στην ανωτέρω κατηγορία συγκαταλέγονται είδη των οποίων ο καρπός αποτελεί άριστη 
πρωτεϊνούχο συμπυκνωμένη τροφή (κτηνοτροφικό ρεβίθι, κουκί, λούπινο). Λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη τα παραπάνω είδη θα μπορούσαν να 
αντικαταστήσουν μερικά ή/και ολικά άλλους ακριβότερους πρωτεϊνούχους καρπούς στα 
σιτηρέσια των ζώων. 
 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΡΕΒΙΘΙ (Cicer arietinum L.). 
 

Το κτηνοτροφικό ρεβίθι έχει πολύ λίγες απαιτήσεις σε έδαφος γι’ αυτό μπορεί να 
καλλιεργηθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων, από τα ελαφρά αμμώδη μέχρι και τα 
αργιλώδη. Γενικά, τα μέτρια έως βαριά εδάφη είναι πολύ ευνοϊκά υπό την προϋπόθεση να 
είναι καλά στραγγιζόμενα, γιατί τα φυτά δεν αντέχουν σε υπερβολική υγρασία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ο καρπός του ρεβιθιού αποτελεί άριστη συμπυκνωμένη πρωτεϊνούχο 
ζωοτροφή (περιέχει 20-28% πρωτεΐνη) κατάλληλη για χοίρους, πρόβατα, βοοειδή, 
πουλερικά και άλογα. 

Προωθούμενες ποικιλίες κτηνοτροφικού ρεβιθιού 
Προτείνονται οι ποικιλίες Άνδρος, Σέριφος και Αμοργός οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποδοτικές 
και ανθεκτικές στην ασκοχύτωση. Λόγω αντοχής στις χαμηλές θερμοκρασίες προτείνονται 
και για φθινοπωρινή σπορά. Οι ανωτέρω ποικιλίες χαρακτηρίζονται από σταθερή 
παραγωγή και άριστη προσαρμοστικότητα. 

 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΥΚΙ (Vicia faba L.). 
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Είναι φυτό που αναπτύσσεται υπό ξηρικές συνθήκες στη χώρα μας και μπορεί να 
καλλιεργηθεί ακόμα και σε πολύ φτωχά ξηρικά εδάφη. Δεν πλαγιάζει, όπως άλλα ψυχανθή 
και γι΄ αυτό προσφέρεται για πλήρη μηχανοποίηση όλων των φάσεων της καλλιέργειάς του. 
Ο καρπός του κουκιού αποτελεί άριστη συμπυκνωμένη πρωτεϊνούχο ζωοτροφή, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (25-34%) κατάλληλη για χοίρους, πρόβατα, βοοειδή, 
πουλερικά και άλογα. 

Προωθούμενες ποικιλίες κουκιού 
Προτείνονται οι ποικιλίες Σόλων, Πολυκάρπη και Τανάγρα. Είναι πρώιμες ποικιλίες, 
χειμερινού τύπου, με σχετικά γρήγορη πρώτη ανάπτυξη και υψηλή παραγωγικότητα. 
Παρουσιάζουν καλή αντοχή στο ψύχος και ανεκτικότητα στη σκληρωτίνια. Προσαρμόζονται 
σε όλες τις περιοχές που καλλιεργούνται κουκιά στη χώρα μας. 

 
ΛΟΥΠΙΝΟ ΛΕΥΚΟ (Lupinus albus L.). 

 
Τα λευκά λούπινα έχουν μεγάλη διατροφική αξία σαν κτηνοτροφικά φυτά γιατί περιέχουν 
στα σπέρματά τους πρωτεΐνη σε πολύ υψηλό ποσοστό (28-44%), λιπαρές ουσίες σε 
μεγάλα ποσοστά (5-14%) και έχουν το μικρότερο ποσοστό αντιδιαθρεπτικών παραγόντων 
σε σχέση με τα άλλα είδη λούπινων. Μπορούν να αξιοποιήσουν ξηρά, φτωχά και όξινα 
εδάφη καλύτερα από τα άλλα ψυχανθή. Αν και τα λούπινα χαρακτηρίζονται ως 
ασβεστόφοβα φυτά, τα λευκά λούπινα είναι ανθεκτικά στο ασβέστιο του εδάφους σε 
ποσοστό 5-10%.  
Δεν υπάρχουν ποικιλίες που να έχουν δημιουργηθεί στο οικολογικό περιβάλλον της 
Ελλάδας. Σήμερα καλλιεργούνται μόνο ποικιλίες εισαγωγής ή τοπικοί αβελτίωτοι 
πληθυσμοί. 

ΡΟΒΙ (Vicia ervilia L.) 
 

Προωθείται η καλλιέργεια του ροβιού ή ρόβης. Δεν υπάρχουν ποικιλίες που να έχουν 
δημιουργηθεί στο οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας. Σήμερα καλλιεργούνται κυρίως 
τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί ή τοπικές ποικιλίες. 

 
 
 
 
 

4. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
 

Η  οικογένεια των ψυχανθών παρουσιάζει έντονο μελισσοκομικό ενδιαφέρον. Η δενδρώδης 
μηδική (Medicago arborea L.) είναι πολυετής νομευτικός, μελισσοκομικός και 
καλλωπιστικός θάμνος με κίτρινα άνθη. Έχει γρήγορη ανοιξιάτικη και παρατεταμένη 
φθινοπωρινή αναβλάστηση. Είναι ευαίσθητη στο ψύχος, καλλιεργείται σε πολύ 
περιορισμένη έκταση στις θερμότερες ξερές και άγονες περιοχές της χώρας μας. Το 
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας έχει δημιουργήσει την ποικιλία 
δενδρώδους μηδικής «ΝΑΞΟΣ» η οποία είναι γραμμένη στον ΕΚ. Ιδιαίτερο μελισσοκομικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν η μηδική (Medicago sativa L.) όταν προορίζεται για 
σποροπαραγωγή καθώς και ο μελίλωτος (Melilotus officinalis) και η Ονοβρυχίδα 
(Onobrychis viciifolia).  
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H ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                              Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

 
 
                                             ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι κκ. Μιχάλης & Δημήτρης Στ. Σαράντη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε., σας προσκαλούν το Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 και ώρα  11:15 π.μ.  σε Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ στη Λάρισα,  με  θέμα « Ελληνικό αγελαδινό γάλα, παρόν και μέλλον ».



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
 

« Ελληνικό αγελαδινό γάλα, παρόν και μέλλον » 
 

11:15   Προσέλευση 

11:30 – 12:30  Ξενάγηση στους χώρους του εργοστασίου 

12:30 –12:40      Έναρξη - Χαιρετισμός 

12:40 – 12:50 Εξέλιξη αγοράς παστεριωμένου γάλακτος και γάλακτος  
υψηλής παστερίωσης   

                            Γεωργόπουλος Χρήστος, Υπ. Marketing ΟΛΥΜΠΟΣ 

12:50 – 13:00 Εξέλιξη ποσοτήτων και τιμών αγελαδινού γάλακτος 

                             Βουζαράς Δημήτρης, Υπ. Ζώνης Γάλακτος ΟΛΥΜΠΟΣ 

13:00 – 13:20 Καλλιέργεια μη Γενετικά Τροποποιημένων Πρωτεϊνούχων 
Κτηνοτροφικών Φυτών   

Δρ. Μαυρομάτης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. 

13:20 – 13:40    Διαχείριση  κρίσιμων  σημείων  στη  διαμόρφωση  του  
κόστους  παραγωγής  του γάλακτος 

Αμοιρίδης  Γεώργιος ,  Καθηγητής  Μαιευτικής  &  
Αναπαραγωγής  των  Μηρυκαστικών 

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας  

13:40 – 14:00    Συζήτηση- Συμπεράσματα 

14:00 – 15:00     Γεύμα 
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