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Δθθξάδνληαη ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο δηεπζπληέο, ην
επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Ηλζηηηνχησλ :
α. Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ θαη
β. Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ Λάξηζαο ζηνπο αγξνχο ησλ
νπνίσλ θηινμελήζεθαλ ηα πεηξάκαηα.
Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνπο ρεκηθνχο Φ. Κιεηζηάξε, Π. Χσκά,
Α. Μπνχληια θαζψο θαη ζηελ
παξαζθεπάζηξηα Π. Παπαγεξίδνπ ,
ησλ εξγαζηεξίσλ Φεκείαο
θαη Τερλνινγίαο Σηηεξψλ θαη ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ
Δδαθoυδαηηθψλ Πφξσλ Θεζ/λίθεο γηα ηε βνήζεηά ηνπο
ζηηο αλαιχζεηο πνηφηεηαο. Δπίζεο ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο Φπηψλ ηνπ ΑΠΘ Α. Μαπξνκάηε θαη Α.
Πνιχδσξα γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζπκβνπιή θαη ζπκβνιή.
Τέινο, ζεξκέο επραξηζηίεο θαη επγλσκνζχλε εθθξάδνληαη ζηνλ
Γξ
Γ. Βιαρνζηέξγην, ζηνπο πξψελ εξεπλεηέο ηνπ ΔΘΗΑΓΔ Γξ Ν.
Σηαπξφπνπιν θαη Γξ Κ. Μπιαδελφπνπιν γηα ηελ εζηθή θαη
επηζηεκνληθή ζπκπαξάζηαζε ηνπο θαη βνήζεηα, ζηελ Γξ Δ. Νίλνπ θαη
Υπ. Γξ Β. Κνξπέηε γηα ηελ αξσγή ζηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ, ζηε γεσπφλν ΜSc Δ. Κξαβαξίηε γηα ηε βνήζεηα ζηε
κνξηαθή αλάιπζε θαζψο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο Παξαθνινχζεζεο ηνπ
έξγνπ Γξ Κ.Μ Κνπθ θαη Γξ Μ. Ζξαθιή γηα ηελ επηζηεκνληθή
παξαθνινχζεζε θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηεθκεξίσζε θαη
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Σν έξγν εληάζζεηαη ζηε Πξάμε «Δθπόλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθώλ &
Σερλνινγηθώλ Αλαπηπμηαθώλ Έξγσλ Καηλνηνκίαο (ΑγξνΔΣΑΚ)» MIS
453350,
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «AΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ, (ΔΠΑΝΑΓ,ΔΠΑ 2007-2013). Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (ΔΚΣ) θαη από
Δζληθνύο
πόξνπο (ΔΠΑ 2007-2014), ην νπνίν
ζπληνλίδεηαη από ηνλ ΔΛΓΟΓΗΜΗΣΡΑ , Ιλζηηηνύην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθώλ
Πόξσλ, Θέξκε Θεζζαινλίθεο.

Ι . Δηζαγσγή
Σήκεξα, παξά ηηο αιιαγέο ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηαηξνθήο
ιφγσ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, αλαδεηνχληαη πξνηάζεηο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο πνηφηεηαο (βηνινγηθή γεσξγία) θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ
αξραία δηαηξνθηθή θιεξνλνκηά θαη γεχζε.
Πξφζθαηα, νη Έιιελεο θαηαλαισηέο εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα
πνηνηηθά πξντφληα ζηηαξηνχ, απφ παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, αιιά θαη κε
ηδηαίηεξε δηαηξνθηθή αμία (π.ρ. πξντφληα κε εηδηθή πνηφηεηα ή ρακειή
πνζφηεηα γινπηέλεο, πξντφληα «ΕΔΑΣ») πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ
ηα ιεγφκελα «αξραία» ή ««ληπκέλα»» ζηηάξηα (κνλφθνθθν, δίθνθθν θαη
ζηηάξη ζπέιηα).

Οη θπξηόηεξνη ζηόρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ:
•
Σρεδηαζκφο λένπ ηχπνπ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ, ψζηε
ζέζε λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα κεηαβαιιφκελν
θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο κειινληηθέο
απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.

λα είλαη ζε
πεξηβάιινλ
πνηφηεηαο,
δηαηξνθηθέο

•
Αλάπηπμε ηερληθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
«ληπκέλσλ» ζηηαξηψλ (T. monococcum, T. dicoccum, T. spelta) ζηα
νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη
γεσξγίαο
ρακειψλ εηζξνψλ.

Απφ ηελ άιιε νη γεσξγνί έρνπλ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ζηελ
παξαγσγή ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο
ηεο αγνξάο κε αζξφεο εηζαγσγέο ζπφξνπ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ αιιαγή
ηνπ θιίκαηνο, επίζεο, απεηιεί ηελ δηαηξνθηθή καο αζθάιεηα θαη λέεο
πξνζαξκνζκέλεο πνηθηιίεο θαη είδε ζηηεξψλ ρξεηάδνληαη λα επηιεγνχλ
απφ ηελ πινχζηα γελεηηθή δεμακελή ηεο γεσξγηθήο βηνπνηθηιφηεηαο.

•
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ κνλφθνθθνπ,
δίθνθθνπ θαη ζπέιηα ζηηαξηνχ, κέζσ πξνηάζεσλ θαηάιιειεο
δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πεξηβάιινλ, ην ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο θαη
ηελ αλακελφκελε ρξήζε.

Τν έξγν είρε ζαλ βαζηθφ ζθνπφ λα θάλεη επηινγή κεηά απφ
αμηνιφγεζε πνηθηιηψλ θαη παξαγσγή βειηησηηθνχ πιηθνχ
ζηηαξηνχ (Triticum. monococcum, T. dicoccum, T. spelta) γηα
νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα : (α) βηνινγηθήο γεσξγίαο
θαη
(β) γεσξγίαο ρακειψλ εηζξνψλ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή
πξντφλησλ κε ηθαλνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη
πςειή δηαηξνθηθή αμία.

•
Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζπφξν κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ
ζπλερψο απμαλφκελσλ εηζαγσγψλ ηφζν ζε πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ
φζν θαη ζε πξντφληα δηαηξνθήο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ
άιιεο ρψξεο.

•
Αμηνπνίεζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο γεσξγηθήο
βηνπνηθηιφηεηαο κε γλψκνλα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο ηεο ρψξαο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο
ησλ γεσξγψλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο.

Τα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ
απηάξθεηα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζε ««ληπκέλα» ζηηεξά» θαη ζηελ
εθαξκνγή
γεσξγίαο ρακειψλ εηζξνψλ ψζηε λα δψζνπλ ηελ
επθαηξία γηα
πξσηνβνπιίεο πνπ πξνσζνχλ ηηο δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο ζηνλ πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ηνκέα ζπκβάιινληαο ζηελ
κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ηφζν ζε πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ φζν θαη ζε
πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ άιιεο ρψξεο.

II. Μέζνδνη – Απνηειέζκαηα
Από ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε όηη :

Σν έξγν πεξηειάκβαλε :
1. δνθηκέο αμηνιφγεζεο «ληπκέλνπ» ζηηαξηνχ (Triticum
monococcum, T. dicoccum, T. spelta) ζε ζπλζήθεο α. κεησκέλσλ
εηζξνψλ θαη β.
βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε δχν πεξηνρέο: Θεζζαινλίθε
(Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ θαη Λάξηζα
( Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ) θαη
2. παξαγσγή βειηησηηθνχ πιηθνχ κε ελδνπνηθηιηαθή επηινγή
(κεκνλσκέλα θπηά ζε αξαηή ζπνξά) ζε ζπλζήθεο βηνινγηθήο γεσξγίαο
ζε κηα πεξηνρή : Άλσ Λερψληα Βφινπ .



Ζ πεξηνρή ηεο Αλ. Μεζνγείνπ δηαζέηεη γελεηηθφ
πινχην «ληπκέλσλ» θαη ηδηαίηεξα κνλφθνθθνπ θαη
δίθνθθνπ ζηηαξηνχ, ρξήζηκν θαη απαξαίηεην ζηηο
πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο θαη ηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο .



Τα «ληπκέλα» ζηηεξά ελδείθλπληαη γηα ζπλζήθεο κεησκέλσλ
εηζξνψλ, βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη παξαδνζηαθή γεσξγία ζε
ιηγφηεξν εχθνξεο πεξηνρέο θαζψο έρνπλ αληνρή ζε αζζέλεηεο
θαη έληνκα θαη μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο, αληαγσλίδνληαη ιφγσ
χςνπο ηα αγξηφρνξηα θαη κπνξνχλ επηηπρψο λα εληαρζνχλ ζηα
ζπζηήκαηα ακεηςηζπνξάο. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ
σο δσνηξνθέο θαη ζηηο κηθηέο εθκεηαιιεχζεηο ιφγσ ηεο
βηνκάδαο ηνπο θαη ηεο ζξεπηηθήο ηνπο αμίαο .



Υπάξρνπλ πνηθηιίεο «ληπκέλσλ» ζηηεξψλ, κεηαμχ απηψλ πνπ
εμεηάζηεθαλ,
πνπ
παξνπζηάδνπλ
ραξαθηεξηζηηθά
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε ζπλζήθεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη
κεησκέλσλ εηζξνψλ φπσο πρ πξψτκε αλάπηπμε, ηθαλφηεηα
αληαγσληζκνχ κε αγξηφρνξηα,
αληνρή ζην πιάγηαζκα,
αζζέλεηεο θπιιψκαηνο θιπ, αιιά θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
πνηφηεηαο (π.ρ. πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηετλε,
ηρλνζηνηρεία, θ.α.).



Τφζν ην κνλφθνθθν φζν θαη ηα δίθνθθν ζηηάξη έρνπλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξσηείλεο απφ ηα «γπκλά» ζηηάξηα
σζηφζν πζηεξνχλ ζηελ πνηφηεηα αξηνπνίεζεο (κε εμαίξεζε ην
ζπέιηα) θαζψο έρνπλ ρακειφ δείθηε γινπηέλεο . Τα πξντφληα
πξνηείλνληαη γηα παξαζθεπή άιισλ αξηνπνηεκάησλ (κπηζθφηα,
θξπγαληέο, θξάθεξο, ρπινπίηεο, θνξθφην, θιπ)

Σθνπφο ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ ήηαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ηειηθή
επηινγή πνηθηιηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη βέιηηζηε
αγξνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο
ρακειέο εηζξνέο, ζηε βηνινγηθή
γεσξγηθή πξαθηηθή θαη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.
Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε κνξηαθψλ κεζφδσλ (αλάιπζε DNA) έγηλε
γελεηηθή ηαπηνπνίεζε θαη ζρέζε ζπγγέλεηαο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ θαη,
ηέινο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο γηα
ηελ επηινγή πνηθηιηψλ κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά θαη πςειή
δηαηξνθηθή αμία.

III. Δθιατθεπζε/Δλζσκάησζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία — Δθαξκνγέο
1. Σα «ληπκέλα» ζηηεξά (γεληθέο πιεξνθνξίεο - θαηαγσγή)
Τα ιεγφκελα ««ληπκέλα»» ζηηεξά δειαδή ην κνλφθνθθν ζηηάξη
(Triticum. monococcum), ην δίθνθθν ζηηάξη (T. dicoccum), θαη ην ζηηάξη
ηχπνπ ζπέιηα (T. spelta), είλαη απφ ηα πην αξραία ζηηεξά πνπ βξέζεθαλ
θαη θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Κεληξηθήο
Δπξψπεο. Απηά ηα ζηηεξά ήηαλ δεκνθηιή θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο
δηαηξνθήο καδί κε ηα φζπξηα, γηα εθαηνληάδεο ρξφληα [1].
Πξφθεηηαη γηα είδε κε «ληπκέλν» ζπφξν ηα νπνία ηα ηειεπηαία
ρξφληα είραλ εθηνπηζζεί απφ ηελ θαιιηέξγεηα ιφγσ ησλ ρακειψλ απνδφζεσλ ηνπο θαη ηεο κεγαιχηεξεο απαηηνχκελεο θαηεξγαζίαο ηνπ ζπφξνπ
κεηά ηε ζπγθνκηδή ζε ζρέζε κε ην καιαθφ (T. aestivum ) θαη ην
ζθιεξφ ζηηάξη (T. durum).
Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ
1930, ην κνλφθνθθν ζηηάξη θαιιηεξγήζεθε ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ζηε
Θξάθε θαη ζηε Μαθεδνλία ελψ ε θαιιηέξγεηα ηνπ δίθνθθνπ δελ έρεη αλαθεξζεί ζηελ
Διιάδα κεηά ηνλ 20ν αηψλα [2].
Αληίζεηα ην ζηηάξη ζπέιηα δελ
έρεη θαιιηεξγεζεί
θαζφινπ
κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα
ζχκθσλα κε αλαθνξέο θαη
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα.
Γηα θνηλσληθνχο,
πνιηηηζηηθνχο ή απιά γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο, ηα ««γπκλά»
ζηηάξηα» (ζθιεξφ θαη καιαθφ) έγηλαλ δεκνθηιή θαη επηθξάηεζαλ ηα
ηειεπηαία 200 ρξφληα ζπλδένληαο ηε ρξήζε ηνπο κε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ
ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή (ιεπθφ ςσκί, δπκαξηθά θιπ).

Σηηο κέξεο καο ηφζν ζε Μεζνγεηαθέο ρψξεο φπσο ε Ηηαιία αιιά
θαη ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε επαλέξρεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηα
««ληπκέλα» ζηηάξηα», ηα νπνία δελ ζεσξνχληαη πιένλ ε «ηξνθή ησλ
θησρψλ», φπσο ήηαλ ζην παξειζφλ. Αληίζεηα, έρνπλ γίλεη κηα
απνθιεηζηηθή θαη κνληέξλα ηξνθή, γηα ηελ νπνία νη απαηηεηηθνί
θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή απφ
φηη γηα νπνηνδήπνηε άιιν πξντφλ ζίηνπ [3].
Ζ βηνινγηθή γεσξγία απφ ηελ άιιε πιεπξά πνπ ζηνρεχεη ζηε
κείσζε ησλ εηζξνψλ ζε θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα, ππνζρφκελε ηελ
παξαγσγή πγηεηλψλ θαη πνηνηηθψλ ηξνθίκσλ, απνθηά παλεπξσπατθά
απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα θαη απηφ έρεη νδεγήζεη ζε έλα αλαλεσκέλν
ελδηαθέξνλ γηα ηηο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο θαη γηα ηα ««ληπκέλα»»
είδε ζηηαξηνχ [4].

Σηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα, φπσο ζπλέβε ζηελ
Ηηαιία κε ην ζηηάξη πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία «Farro»,
ε θαηαλάισζε απηψλ ησλ πξντφλησλ πνπ
αλαθέξνληαη κε ηε ζπιινγηθή νλνκαζία ζηηάξηα
ηχπνπ «ΕΔΑ», έρεη νινέλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ
απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε ζπλέπεηα θαη νη γεσξγνί,
νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ζηελ
παξαγσγή ηνπο, λα πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο θάλνληαο αζξφεο
εηζαγσγέο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ απφ ην
εμσηεξηθφ [5].

1.1 Μνλόθνθθν ζηηάξη
Τν θαιιηεξγνχκελν «ήκεξν» κνλφθνθθν
ζηηάξη (Triticum monococcum ) είλαη ην πξψην
ζηηάξη πνπ θαιιηέξγεζε ν άλζξσπνο. Πξνήιζε απφ
ηελ εμεκέξσζε ηνπ άγξηνπ κνλφθνθθνπ
ζηηαξηνχ πεξί ην 10.000 π.ρ. Τν κνλφθνθθν ζηηάξη
θαιιηεξγήζεθε ζην παξειζφλ ζε επξχηαηε
γεσγξαθηθή δψλε πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ Καχθαζν αλαηνιηθά κέρξη ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν
δπηηθά, θαη απν ηε Βφξεην Αθξηθή ζην λφην κέρξη
ηε
Σνπεδία ζην Βνξξά. Δθηνπίζζεθε φκσο
βαζκηαία απφ ην ζθιεξφ θαη ην καιαθφ ζηηάξη, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο
ζηξεκκαηηθήο ηνπο απφδνζεο, ηεο κεγαιχηεξεο επθνιίαο ηνπο ζην
ζεξηδναισληζκφ, δεδνκέλνπ φηη είραλ ειεχζεξν θαη φρη ληπκέλν ζπφξν, θαη ηεο θαιχηεξεο αξηνπνηεηηθήο ηνπο αμίαο. Σηελ Διιάδα αλαθέξεηαη γηα ηειεπηαία θνξά
θαιιηέξγεηα ηνπ ζηε Θξάθε ηελ πεξίνδν 1934-36. [6]
Τν κνλφθνθθν ζηηάξη είλαη θαηάιιειν γηα παξαδνζηαθή,
νηθνινγηθή γεσξγία θαη γεσξγία κεησκέλσλ εηζξνψλ θαζψο δείρλεη
κεγαιχηεξε θσηνζπλζεηηθή ηθαλφηεηα απφ ην θνηλφ ζηηάξη, αληνρή ζε
αζζέλεηεο, έληνκα, δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη δίλεη
ζηαζεξφηεξεο παξαγσγέο. Tελ ηειεπηαία 20εηία ην ελδηαθέξνλ γηα ην
κνλφθνθθν ζηηάξη έρεη αλαδσππξσζεί ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπ βηνινγηθήο
αμίαο θαη ηεο αλαδήηεζεο ησλ πξνεγκέλσλ θνηλσληψλ γηα ελαιιαθηηθέο
ηξνθέο..
1.2 Γίθνθθν ζηηάξη
Τν δίθνθθν ζηηάξη θαιιηεξγήζεθε ζε πνιχ κεγάιε θιίκαθα ζηελ
Μ.Αζία θαη Δπξψπε απφ ην 8000 π.Φ κέρξη πεξίπνπ ην 3.000 π.Φ.
νπφηε ε θαιιηέξγεηά ηνπ απέθηεζε ξαγδαία θζίλνπζα πνξεία ιφγσ ηεο
επηθξάηεζεο ησλ παξαγσγηθφηεξσλ ζηηαξηψλ, ζθιεξνχ (T. durum) θαη
καιαθνχ (T. aestivum).

Σηελ Διιάδα θαιιηεξγήζεθε επίζεο ζε
επξεία θιίκαθα πνιχ λσξίο θαηά ηελ
παιαηνιηζηθή επνρή, (6.000 – 6.200 π.Φ.).
Τν δίθνθθν ζηηάξη θαιιηεξγείηαη κέρξη θαη
1500 κέηξα πςφκεηξν, αθφκα θαη ζε πεηξψδε
εδάθε. Πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε άγνλα εδάθε,
είλαη
ηδηαίηεξα
αλζεθηηθφ
ζε
ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη ζηηο ζπλήζεηο αζζέλεηεο ησλ
άιισλ δεκεηξηαθψλ (πρ. ζθσξηάζεηο, άλζξαθα,
δαπιίηε.
Σήκεξα ην δίθνθθν ζηηάξη έρεη εθηνπηζηεί
απφ είδε κε γπκλνχο θαξπνχο θαη πςειφηεξε παξαγσγή, θηάλνληαο
λα θαιιηεξγείηαη ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηελ Αηζηνπία, Βαιθάληα,
Ηηαιία, Ηζπαλία, Ηξάλ, Τνπξθία θαη Ηλδία
1.3 ηηάξη ζπέιηα
Τν ζηηάξη ζπέιηα (T. spelta) είλαη ην λεψηεξν ζε εμέιημε (κεηά ην
5.000 π.Φ )απφ ηα «ληπκέλα» πνπ θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηεο Κεληξηθή
θαη Γπηηθή
Δπξψπε, Γεξκαλία, Διβεηία, Απζηξία Τζερία θαη
Οπγγαξία. Δπίζεο θαιιηεξγείηαη ζηνλ Καλαδά θαη ηηο ΖΠΑ. Μπνξεί λα
θαιιηεξγεζεί ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ιηγφηεξν εχθνξα εδάθε
απφ φηη ην καιαθφ ζηηάξη θαη ζε γφληκα εδάθε
κπνξεί λα έρεη
αλάινγεο απνδφζεηο κε απηφ.
Σηηο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο
αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, ηδηαίηεξα ζε μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο θαη
ρξεηάδεηαη επηινγή
θαηάιιεισλ πνηθηιηψλ .
Αθφκε θαη ζε κεησκέλεο εηζξνέο ην ζπέιηα
έρεη πεξηζζφηεξεο πξσηετλεο θαη κέηαιια απφ ην
θνηλφ ζηηάξη. Δίλαη θαηάιιειν γηα αξηνπνίεζε
θαη γηα ηελ παξαγσγή
δηαθφξσλ επηπιένλ
αξηνπνηεκάησλ
(καθαξφληα,
κπηζθφηα,
θξπγαληέο θιπ).

2. Καιιηεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ληπκέλσλ» ζηηεξώλ
Τα «ληπκέλα» ζηηεξά ελδείθλπληαη γηα ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο
κεησκέλσλ εηζξνψλ, βηνινγηθήο θαη παξαδνζηαθήο γεσξγίαο, αθφκε θαη
ζε ιηγφηεξν εχθνξεο πεξηνρέο, θαζψο δείρλνπλ αληνρή ζε αζζέλεηεο
(ζθσξηάζεηο, δαπιίηε, άλζξαθα), έληνκα θαη μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο.
Δπίζεο
παξνπζηάδνπλ
αλζεθηηθόηεηα
ζην πιάγηαζκα θαη
αληαγσλίδνληαη κε επηηπρία ηα δηδάληα. Τα είδε απηά δελ
αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηελ αδσηνχρν ιίπαλζε, απελαληίαο ε αχμεζε
ηνπ χςνπο ηνπο ηα θάλεη
επηξξεπή ζην πιάγηαζκα.
Σε φηη αθνξά ζηελ πξσηκόηεηα σξίκαλζεο ηα «ληπκέλα» ζηηεξά είλαη
θαηά θαλφλα νςηκφηεξα ησλ «γπκλψλ» κε ζεηξά θαηάηαμεο (απφ ην πην
πξψηκν πξνο ην πην φςηκν): Γπκλφ → δίθνθθν → κνλφθνθθν→ ζπέιηα
(δηαθνξά 10 – 15 εκέξεο)

Τα ηξία είδε «ληπκέλσλ» ζηηεξψλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε απνδνηηθόηεηα
ζε ζρέζε κε ηα ζχγρξνλα θαιιηεξγνχκελα είδε
καιαθνχ θαη ζθιεξνχ ζηηαξηνχ.

Ψζηφζν ην ζηηάξη ζπέιηα ζε γφληκα ρσξάθηα κπνξεί λα αγγίμεη ηηο
απνδφζεηο ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ. Ληγφηεξν απνδνηηθφ είλαη ην δίθνθθν
ζηηάξη κε απνδφζεηο πνπ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα θηάζνπλ ηα 250 θηιά,
ελψ ρακειφηεξν ζε απφδνζε είλαη ην κνλφθνθθν ζηηάξη ην νπνίν φκσο
εκθαλίδεη ηελ ζηαζεξφηεξε ζπκπεξηθνξά ζε απφδνζε απφ ρξνληά ζε
ρξνληά, αθφκε θαη ζηηο ιηγφηεξν επλντθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζπλζήθεο.

Γηα ηε ζπνξά ζπληζηάηαη ν αλαπνθινίσηνο ζπφξνο ζε πνζφηεηεο απφ
12 έσο 15 θηιά ην ζηξέκκα γηα ην κνλφθνθθν θαη 15- 18 θηιά ην
ζηξέκκα γηα ην ζπέιηα θαη δίθνθθν, κε άξηζην ηνπο 300- 350
θπηξσκέλνπο ζπφξνπο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Τν πξνηεηλφκελν
βάζνο ζπνξάο είλαη ειάρηζηα ιίγν κεγαιχηεξν απφ ηα «γπκλά» ψζηε
λα θνπζθψζνπλ ηα ιέππξα θαη λα θπηξψζεη ν ζπφξνο.
Ζ ζπγθνκηδή ηνπο γίλεηαη αθξηβψο ζηελ σξίκαλζε (ζπλήζσο Ηνχιην),
πξηλ «ζπάζνπλ» νη ζηάρεηο, κε ξχζκηζε ηεο ζπγθνκηζηηθήο κεραλήο
αλάινγα ψζηε λα κελ πέζεη ν ζπφξνο.
Ζ απνζήθεπζε ηνπ ζπφξνπ γίλεηαη κε ηα ιέππξα γεγνλφο πνπ
απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηα «ληπκέλα» ζηηεξά, δεδνκέλνπ φηη
πξνζβάιινληαη δπζθνιφηεξα απφ ηελ «ςείξα» (θαιάλδξα) ζε ζρέζε
κε ηα «γπκλά».
Ζ απνθινίσζε είλαη κηα απαξαίηεηε κεηαζπιιεθηηθή δηαδηθαζία ε
νπνία αλεβάδεη ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ησλ «ληπκέλσλ»
ζηηεξψλ. Ζ απφδνζε αλαπνθινίσηνπ ζε θαζαξφ απνθινησκέλν ζπφξν
θπκαίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ 65 % έσο 75%, κε ην
κηθξφηεξν πνζνζηφ λα αθνξά ζπλήζσο ζην κνλφθνθθν ζηηάξη. Τν
πνζνζηφ απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο
θαιιηέξγεηαο απφ ηφπν ζε ηφπν θαη απφ ρξνληά ζε ρξνληά.

3. Πνηόηεηα ησλ «ληπκέλσλ» ζηηαξηώλ – Γηαηξνθηθή αμία
Πνηθηιίεο ζηηαξηνχ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα αξηνπνίεζε πξέπεη
λα έρνπλ πςειφ δείθηε γινπηέλεο θαη πςειή ηηκή θαζίδεζεο . Οη
αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ην κνλφθνθθν θαη δίθνθθν ζηηάξη θαηά θαλφλα
είλαη πνιχ ρακειφηεξεο. Ζ γινπηέλε ηνπο είλαη ζπλήζσο «αδχλαηε» θαη
ε δχκε ηνπο δελ θνπζθψλεη αξθεηά κε απνηέιεζκα λα πζηεξεί γηα
αξηνπνίεζε. Γηα ην ζηηάξη ζπέιηα νη ηηκέο ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ γηα
αξηνπνίεζε πξνζεγγίδνπλ απηέο ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ, κε απνηέιεζκα
ην ζηηάξη ζπέιηα λα είλαη θαηάιιειν γηα αξηνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα
άιια δχν (κνλφθνθθν θαη δίθνθθν) ηα νπνία ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κίγκαηα κε ην θνηλφ ζηηάξη.

Όια ηα είδε ησλ «ληπκέλσλ» ζηηεξψλ έρνπλ γινπηέλε,
ηα νπνία δηαθέξνπλ έλαληη ησλ «γπκλψλ», ζε φηη
αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο γινπηέλεο (ρακειφο δείθηεο).
Σην κνλφθνθθν ζηηάξη παξαηεξείηαη ζπλήζσο ε
γινπηέλε λα κελ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί κε
απνηέιεζκα λα ραξαθηεξίδεηαη «δηαξξένπζα».

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε είλαη πςειφηεξε ζηνπο ζπφξνπο
ησλ ««ληπκέλσλ»» ζηηεξψλ ζε ζρέζε κε ηα είδε ηνπ ζθιεξνχ θαη ηνπ
καιαθνχ ζηηαξηνχ [7]. Δπηπιένλ είλαη πινπζηφηεξα ζε ζεκαληηθά
ζξεπηηθά ηρλνζηνηρεία γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, ηδηαίηεξα ζε
ςεπδάξγπξν θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ ζίδεξν, θαη καγγάλην ζε ζρέζε κε
ηα «γπκλά» ζηηεξά. Τν κνλφθνθθν εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο απφ
φια ηα ππφινηπα είδε ζε φια ηα ηρλνζηνηρεία. Σε φηη αθνξά
ζηα καθξνζηνηρεία ηα «ληπκέλα» εκθαλίδνπλ ζαθή ππεξνρή ζε
θψζθνξν θαη καγλήζην έλαληη ησλ «γπκλψλ» ζηηεξψλ, ελψ γηα ην
αζβέζηην θαη θάιην δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε.
Παξφια απηά, ην ςσκί απφ κνλφθνθθν
θαη δίθνθθν ζηηάξη (φπσο θαη απφ ζπέιηα)
είλαη πνιχ εχγεπζην θαη ηδηαίηεξεο
δηαηξνθηθήο αμίαο. Οη ζπλήζεηο ρξήζεηο
πνπ πξνηείλνληαη γηα ηα ληπκέλα ζηηεξά
είλαη ε
παξαζθεπή δηαθφξσλ αξηνπνηεκάησλ
(κπηζθφηα,
θξπγαληέο,
θνπινχξηα, καθαξφληα, θξηζαξάθη, ρπινπίηεο, ηξαραλάο, θνξθφην, θνπζθνχο) ή
πξντφλησλ γηα ην πξσηλφ, (πρ λπθάδεο).

IV. Πξννπηηθέο

V. Βηβιηνγξαθία

Τα
«ληπκέλα» ζηηεξά πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
ιηγφηεξν εχθνξεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηψληαο ειάρηζηεο εηζξνέο κε
απνηέιεζκα λα πεηπραίλνπλ, κηθξφηεξεο κελ, αιιά ζηαζεξφηεξεο
απνδφζεηο ζε ζρέζε κε ηα «γπκλά» ζηηεξά.

1.

Δίλαη θαηάιιεια γηα ηελ κεηαπνίεζή ηνπο ζηε ιεγφκελε
«βηνηερληθή» αξηνπνηεία θαη νηθνηερλία γηα ηελ παξαζθεπή
παξαδνζηαθψλ, πγηεηλψλ θαη πνηνηηθψλ ηξνθψλ, επηπιένλ ζηε δπζνπνηία
αιιά θαη σο δσνηξνθέο ή ρξήζηκεο ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο ζηηο
ακεηςηζπνξέο.

Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηά ηνπο θαη κεηαπνίεζε κπνξεί
λα δψζεη επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία θαη εηζφδεκα
ζηνπο γεσξγνχο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο.
Καηάιιεια επηιεγκέλεο πνηθηιίεο απφ
αξρέγνλν θαη παξαδνζηαθφ
γελεηηθφ
πιηθφ κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηε βηνινγηθή
γεσξγία θαη ζηηο κεησκέλεο εηζξνέο, ζα
πξνζζέζνπλ αμία ζηελ πνηφηεηα ησλ
πξντφλησλ
πνπ
πξφθεηηαη
λα
παξαρζνχλ θαη ζα
βνεζήζνπλ ηνπο
αγξφηεο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο
παξαγσγήο θαη λα βξνπλ λέεο δηεμφδνπο ζε ηνπηθέο, καθξηλέο ή
εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο .
Πεξαηηέξσ έξεπλα ρξεηάδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ησλ «ληπκέλσλ» ζηηεξψλ (κεησκέλεο απνδφζεηο, ειιηπήο
ηερλνγλσζία, πνιιαπιέο ρξήζεηο) θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο επεμεξγαζίαο
ηνπο (απνθινίσζε) .
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