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Εηζαγσγηθό κέξνο
Με βάζε ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θαη ηελ θαηαλάισζε, ην ζηηάξη είλαη ε
ζπνπδαηφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαζψο επίζεο θαη ηεο
ρψξαο καο (καιαθφ ζηηάξη:~ 1,8 εθαη, ζηξέκκαηα, ζθιεξφ ζηηάξη: ~5,0 εθαη.
ζηξέκκαηα). Οη ζεηηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ ζην ζπληειεζηή
ζπγθνκηδήο, ζηελ αλζεθηηθόηεηα θαηά ησλ αζζελεηψλ θαη ερζξψλ φπσο θαη ζηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θφθθσλ ηνπ ζηηαξηνχ (Parryet et al., (2011) είλαη
πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, ηφζν ζηνπο θχθινπο ησλ γεσηερληθψλ φζν θαη ζηνπο θαηά
θχξην επάγγεικα παξαγσγνχο.
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα φκσο νη απνδφζεηο ηνπ ζηηαξηνχ παξακέλνπλ ζε
θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο ΔΔ, παξά ην ακεηάβιεην ζηελ
πξνζθνξά εθνδίσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ κέζσλ. Σπλαθψο ππάξρνπλ θαη
θάπνηεο νκάδεο κηθξψλ θπξίσο παξαγσγψλ πνπ ακθηζβεηνχλ ην πςειφηεξν
παξαγσγηθφ θαη πνηνηηθφ δπλακηθφ ησλ λέσλ πνηθηιηψλ έλαληη ησλ παιαηφηεξσλ
πνηθηιηψλ. Καηά ησλ Bisson et al.,(2010) θαη Καξακάλν (2011) ην θαηλφκελν ηεο
ζηαζηκφηεηαο ηεο πεξαηηέξσ αχμεζεο ησλ απνδφζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο ελ εμειίμεη
αιιαγέο θάπνησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ. Δμ απηψλ ν ζπνπδαηφηεξνο παξάγνληαο
γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή ηεο ρψξαο καο είλαη νη βξνρνπηψζεηο ( χςνο θαη θαηαλνκή
ησλ επεηζνδίσλ).Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εθηηκήζεηο ησλ κεηεσξνιφγσλ θξίλεηαη
απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε, ηφζν απφ ηε γελεηηθή-βειηίσζε φζν θαη απν ηνλ ηνκέα
ησλ ηερληθψλ παξαγσγήο, ζηε δεκηνπξγία αλζεθηηθφηεξσλ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ γηα
ζπλζήθεο πδαηηθνχ ζηξέο θαη επηλφεζε ηερληθψλ παξαγσγήο πνπ εμνηθνλνκνχλ λεξφ
θαη ελέξγεηα (θαχζηκα θαη Ν-ιίπαλζε).
Ωο γλσζηφλ ε ρψξα καο απψιεζε ηελ απηάξθεηα ζην καιαθφ ζηηάξη πνπ είρε
επηηεπρζεί ην έηνο 1957 (Καξακάλνο 1987) θαη πξνβαίλεη ζήκεξα ζε εηζαγσγέο
ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ καιαθνχ ζηηαξηνχ απφ φκνξεο ρψξεο θαη φρη κφλν. Απφ
θάπνηνπο θχθινπο γεσηερληθψλ ηίζεηαη ην εχινγν εξψηεκα γηαηί ε ρψξα καο αθήλεη
λα δηαιπζεί ν θιάδνο ηεο παξαγσγήο καιαθνχ ζηηαξηνχ θαηά ηελ ρξνληθή ζπγθπξία
πνπ νη ηζρπξφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ εληείλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο
γηα πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ. Γελ
πξέπεη λα καο δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη ην ςσκί, γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ, είλαη ην
βαζηθφηεξν ηξφθηκν θαη νθείιεη ε πνιηηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δνκέο ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο λα κεζνδεχζεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαηά ηξφπν ηέηνην,
ψζηε ζε απηή ηελ αθεξέγγπα, αλαζθαιή θαη αζηαζή πεξίνδν λα κε απνδηνξγαλσζεί ε
παξαγσγηθή βάζε ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ ζε βαζκφ κε επαλάθακςεο. Σηελ ΔΔ
ηξέρνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο πξνζπαζεηψλ
βειηίσζεο ησλ απνδφζεσλ, ησλ πνηνηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ θφθθσλ ηνπ καιαθνχ
ζηηαξηνχ, ηελ ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ επηλφεζε κεζφδσλ
παξαγσγήο πην θηιηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ ζηελ
εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Έλα ηέηνην είλαη π.ρ. ην BRIWECS (Breeding innovations in
wheat for resilient cropping systems) ην νπνίν αμηνπνηνχλ θάπνηεο κεγάιεο
επξσπατθέο ρψξεο.

Σπγθξίζεηο παιαηώλ θαη λέσλ πνηθηιηώλ καιαθνύ ζηηαξηνύ
Παξαηίζεληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζχγθξηζεο 220 παιαηψλ θαη λέσλ πνηθηιηψλ
καιαθνχ ζηηαξηνχ πνπ αθνξνχλ ζηελ θπξίαξρε παξάκεηξν ησλ γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ , ηελ απόδνζε ζε θόθθνπο. Οη πνηθηιίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ΔΔ θαη κειεηήζεθαλ ζε ζπλζήθεο εληαηηθέο, κέηξηαο θαη
ρακειήο έληαζεο απφ ηε ζθνπηά ησλ εθαξκνζζέλησλ εθνδίσλ θαη ηερληθψλ κέζσλ
απφ δχν δηαθνξεηηθά Παλ/κηα ηεο Γεξκαλίαο ( Kiel θαη Giessen) ηελ ίδηα πεξίνδν
(Σρήκαηα 1 θαη 2). Οη πνηθηιίεο ηαμηλνκήζεθαλ ζε 5 πεξηφδνπο αλάινγα κε ην έηνο
ιήςεο έγθξηζεο γηα θαιιηέξγεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή θάζε πεξηνρήο (ρψξαο). Η
κειέηε ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Kηέινπ απνθάιπςε φηη ε κέζε πνξεία αχμεζεο ηεο
απφδνζεο ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ 40 ηειεπηαίσλ εηψλ ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 30
kg/ha/έηνο ζην εληαηηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο (220kgN/ha, κε θπηνπξνζηαζία, κε
ξπζκηζηέο αλάπηπμεο), ελψ ζηα ζπζηήκαηα κέηξηαο (220kgN/ha/έηνο,ρσξίο
θπηνπξνζηαζία, κε ξπζκηζηέο αλάπηπμεο) θαη ρακειήο έληαζεο (110kgN/ha/έηνο,
ρσξίο θπηνπξνζηαζία, ρσξίο ξπζκηζηέο αλάπηπμεο) νη απνδφζεηο βειηηψζεθαλ θαηά
49 θαη 37kg/ha (ha=10 ζηξ.).Οη ζπγθξηηηθά πςειφηεξεο ηηκέο πνπ επηηεχρζεθαλ ζηελ
αχμεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ ζηα δχν ηειεπηαία ζπζηήκαηα παξαγσγήο
(κέηξηαο θαη ρακειήο έληαζεο) απνδφζεθαλ ζην βειηησκέλν επίπεδν θαηά ησλ
αζζελεηψλ ησλ λέσλ πνηθηιηψλ. Ο ζπληειεζηήο ζπγθνκηδήο (βάξνο θφθθσλ δηα
βάξνο βηνκάδαο) ζεκείσζε αλνδηθή πνξεία απφ ηηο παιαηφηεξεο πξνο ηηο λεψηεξεο
πνηθηιίεο (απφ 0,48 ζηα 0,53), ζηελ παξάκεηξν απηή θαζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή
ηεο Ν-ιίπαλζεο.

Σηνπο πεηξακαηηθνχο αγξνχο ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Giessen, ζηνλ αγξφ Β πξνζηέζεθε
θαη ε επέκβαζε άξδεπζε (απφ Μάξηην κέρξη Ινχιην) ιφγσ ηνπ θαηά 100mm

ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ησλ βξνρνπηψζεσλ ηεο πεξηνρήο. Τα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 2 θαη απνθαιχπηνπλ φκνηα ηάζε θαη ζε απηή ηελ πεξηνρή,
δειαδή ηελ ππεξνρή ησλ λεψηεξσλ πνηθηιηψλ έλαληη ησλ παιαηφηεξσλ ζηηο
απνδφζεηο ζε θφθθνπο θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ή φρη
θπηνπξνζηαζίαο. Σηελ επέκβαζε ρσξίο άξδεπζε (ζρ. 2, δεμηφ ηκήκα), νη απνδφζεηο
θφθθσλ ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ ππνιείπνληαλ ζε ζρέζε κε ηελ επέκβαζε κέ άξδεπζε
,θαηά κέζν φξν, 30%. Αλεμάξηεηα απφ ηε δηελέξγεηα ηεο άξδεπζεο , νη λεψηεξεο
γεληάο πνηθηιίεο ππεξηεξνχζαλ ζαθψο ζε απφδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο παιαηφηεξεο
πνηθηιίεο (ζρήκα 2). Οη Ahlemeyer θαη Friedt (2012) ζε έξεπλά ηνπο κε γελεηηθφ
πιηθφ ηεο πεξηφδνπ 1960-2000 (90 δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ), ππνιφγηζαλ κηα κέζε
εηήζηα αχμεζε ζηελ απφδνζε απφ 34-37kg/ha ιφγσ λεψηεξεο ειηθίαο ησλ πνηθηιηψλ.

Σε 16 πνηθηιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο απφ ην 1904 κέρξη
ζήκεξα, φπνπ φκσο θάζε πνηθηιία είρε θαιιηεξγεζεί 5 θνξέο ζε κηα 4εηή
ακεηςηζπνξά, εθαξκφζηεθαλ επίζεο ηξία δηαθνξεηηθήο έληαζεο ζπζηήκαηα
παξαγσγήο, απνδείρηεθε επίζεο κηα εληππσζηαθή ζεηηθή αληίδξαζε ησλ λεψηεξσλ
πνηθηιηψλ ηδηαίηεξα ζην εληαηηθφ ζχζηεκα, ελψ πνιχ κηθξφηεξεο ήηαλ νη απμήζεηο
ζηηο απνδφζεηο ησλ παιαηφηεξσλ πνηθηιηψλ (Hueging et al.,2016).Σηε ρψξα καο κε
ην ζέκα απηφ αζρνιήζεθε ν Γθφγθαο (1990), νη πνηθηιίεο κειεηήζεθαλ ζην
Ιλζηηηνχην Σηηεξψλ Θεζ/θεο ηελ πεξίνδν 1978-1989, θαηαπηή νη λεψηεξεο πνηθηιίεο
απνδείρηεθαλ ,θαηά κέζν φξν, θαηά 12% παξαγσγηθφηεξεο ησλ παιαηφηεξσλ.

Παξαηεξήζεηο-ζπκπεξάζκαηα
Με ζηνηρεία ηεο Αγξνηηθήο Σηαηηζηηθήο ηνπ Υπ/γείνπ Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ
θαη ηεο πεξηφδνπ επίηεπμεο ηεο απηάξθεηαο ζε καιαθφ ζηηάξη ηεο 10εηίαο ηνπ 1960,
ην έιιεηκκα ζε καιαθφ ζηηάξη ηεο ρψξαο εθηηκάηαη ζηνπο ~ 960.000 ηόλνπο/έηνο.
Απηφ ζεκαίλεη, ζέηνληαο σο βάζε ηηο ζεκεξηλέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ζε θφθθνπο
(~280kg/ζηξ.), φ,ηη απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απηάξθεηαο ζην καιαθφ ζηηάξη ~
5.190.000 ζηξέκκαηα. Σπλεπψο, γηα λα απνδεζκεπηεί έθηαζε, αθνχ δελ πθίζηαηαη
άιιε δπλαηφηεηα απφθηεζεο γεο γηα λα απνδνζεί γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ
θαιιηεξγεηψλ, θαζίζηαηαη κνλφδξνκνο ε εληαηηθνπνίεζε φισλ ησλ κέζσλ ( γελεηηθνχ
πιηθνχ, ηερληθψλ
θαη εθνδίσλ) κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ αύμεζε ησλ
ζηξεκκαηηθώλ απνδόζεσλ. Αλ επηδησρζεί θαη επηηεπρζεί κειινληηθά κία αχμεζε
ησλ ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ θαηά 10%, κπνξεί κέζσ απηήο ηεο νδνχ λα
απνδεζκεπηεί κηα έθηαζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ
πεξίπνπ 550.000 ζηξεκκάησλ. Έλαο ηέηνηνο ζηφρνο φκσο ζέηεη σο πξνυπφζεζε κηα
ζηελφηεξε ζπλεξγαζία πνιηηείαο θαη παξαγσγψλ. Όζνλ αθνξά ζηα κέηξα θαη ηνπο
παξαγσγνχο ζπληζηψληαη ηα θάησζη: 1) ρσξνηαμηθή ηαμηλφκεζε πεξηνρψλ κε
θξηηήξην ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 2) αμηνπνίεζε ηνπ λένπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ
γελεηηθνχ πιηθνχ, 3) πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερληθψλ παξαγσγήο θαη ησλ
εθνδίσλ, 4) ηέινο, ίζσο είλαη θαη ην ζπνπδαηφηεξν, θαηάξηηζε ησλ παξαγσγψλ ζε
ζέκαηα νξγάλσζεο θαη εκπνξίαο.
Η ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ λένπ θαη ηνπ παιαηνχ γελεηηθνχ πιηθνχ (ζρήκαηα 1 θαη 2)
δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο ηεο αλσηεξφηεηαο ησλ λέσλ πνηθηιηψλ έλαληη
ησλ παιαηψλ πνηθηιηψλ ζην δπλακηθφ απφδνζεο, ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θφθθσλ θαη ζηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηα λέαο γεληάο εθφδηα θαη ζηηο ζχγρξνλεο
ηερληθέο νη νπνίεο δηαξθψο εμειίζζνληαη. Σηε κειέηε απηή πνπ αθνξνχζε 220
πνηθηιίεο εθηηκήζεθε φ,ηη ε εηήζηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ζε θφθθνπο ηνπ ζηηαξηνχ
ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ θπκάλζεθε απφ 30 κέρξη 49 kg/ha. Σηηο
πνηθηιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξν ηνπ 1960 κφλν ην 25% ηεο βειηίσζεο ησλ
απνδφζεσλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ νθεηιφηαλ απνθιεηζηηθά ζηε γελεηηθή-βειηίσζε
θαη ην 75% ζηηο ηερληθέο παξαγσγήο (Schuster, 1997). Σε κεηαγελέζηεξν γελεηηθφ
πιηθφ, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 40% θαη 60% θαη απνδφζεθε απηφ ζηελ έκθαζε
πνπ δφζεθε απφ ηε γελεηηθή βειηίσζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ
θπηψλ ζε παζνγφλα θαη παξάζηηα φπσο θαη ζηηο πνηνηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θφθθσλ θαη
ιηγφηεξν ζηελ απφδνζε (Ahlemeyer and Friedt, 2012). Σε κηθξφηεξν αξηζκφ
πνηθηιηψλ ζηε ρψξα καο, νη λεψηεξεο πνηθηιίεο ήηαλ παξαγσγηθφηεξεο θαηά 12%
ζπγθξηλφκελεο κε ηηο παιαηφηεξεο πνηθηιίεο (Γθφγθαο, 1990).
Τν χςνο ηεο παξαγσγήο δελ ην επεξεάδεη, αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο,
θαλέλα άιιν εθφδην ηφζν άκεζα φζν ε ιίπαλζε κε ην ζηνηρείν άδσην. Τν άδσην
είλαη ππεχζπλν γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ζηνπο θφθθνπο ηνπ ζηηαξηνχ
ηεο πξσηεΐλεο θαη πνιιψλ άιισλ ρξήζηκσλ ακηλνμέσλ. Σηελ αξλεηηθή πιεπξά
θαηαγξάθνληαη ,ππν πξνυπνζέζεηο, ν εκπινπηηζκφο ησλ πδάησλ (ειεχζεξσλ θαη
ππφγεησλ) κε ληηξηθά θαη ε αχμεζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ ζηελ αηκφζθαηξα
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