
ηη καλλιεργειακαλλιεργεια τηςτης μηδικηςμηδικης στστoo ΝΟΜΟΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣ



ΣήμεραΣήμερα όσοόσο ποτέποτέ άλλοτεάλλοτε τοτο ζητούμενοζητούμενο στηνστην
ΕλληνικήΕλληνική γεωργίαγεωργία είναιείναι ηη ποιότηταποιότητα καικαι ηη

ανταγωνιστικότηταανταγωνιστικότητα τωντων προϊόντωνπροϊόντων τηςτης, , ηη γεωργικήγεωργική
παραγωγήπαραγωγή είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο νανα ασκηθείασκηθεί κάτωκάτω απόαπό

έναένα τρίπτυχοτρίπτυχο::

••ΠοιότηταΠοιότητα προϊόντωνπροϊόντων
•• ΑσφάλειαΑσφάλεια καταναλωτήκαταναλωτή
••ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική μέριμναμέριμνα..



ΌσονΌσον αφοράαφορά τηντην γεωργικήγεωργική παραγωγήπαραγωγή,  ,  ηη ποιότηταποιότητα τωντων αγροτικώναγροτικών

προϊόντωνπροϊόντων,  ,  ηη ασφάλειαασφάλεια τουτου καταναλωτήκαταναλωτή καικαι ηη περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική μέριμναμέριμνα

είναιείναι παράγοντεςπαράγοντες πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην παραγωγήπαραγωγή τωντων καλλιεργειώνκαλλιεργειών. . ΗΗ

διερεύνησήδιερεύνησή τουςτους είναιείναι εξαιρετικάεξαιρετικά απαιτητικήαπαιτητική διαδικασίαδιαδικασία αναν επιχειρηθείεπιχειρηθεί
μεμε αποκλειστικάαποκλειστικά επιστημονικήεπιστημονική μεθοδολογίαμεθοδολογία. . ΈναΈνα πλήθοςπλήθος απόαπό πολύπολύ

χρήσιμεςχρήσιμες πληροφορίεςπληροφορίες στοστο σύστημασύστημα έδαφοςέδαφος -- φυτόφυτό -- νερόνερό,  ,  μπορούνμπορούν νανα
συλλεχθούνσυλλεχθούν μεμε τηντην εφαρμογήεφαρμογή ειδικώνειδικών τεχνικώντεχνικών στονστον αγρόαγρό μεμε στόχοστόχο τηντην
παρακολούθησηπαρακολούθηση κρίσιμωνκρίσιμων παραμέτρωνπαραμέτρων στηστη διαδικασίαδιαδικασία παραγωγήςπαραγωγής τουτου

προϊόντοςπροϊόντος. . ΣτοΣτο πλαίσιοπλαίσιο αυτώναυτών τωντων εξελίξεωνεξελίξεων, , παραδοσιακέςπαραδοσιακές
καλλιέργειεςκαλλιέργειες όπωςόπως τατα χορτοδετικάχορτοδετικά φυτάφυτά αποκτούναποκτούν νέονέο οικονομικόοικονομικό
ενδιαφέρονενδιαφέρον μεμε κυρίαρχοκυρίαρχο τοτο καλλιεργούμενοκαλλιεργούμενο τριφύλλιτριφύλλι ήή μηδικήμηδική..



ΗΗ μηδικήμηδική είναιείναι τοτο σπουδαιότεροσπουδαιότερο χορτοδοτικόχορτοδοτικό φυτόφυτό σεσε
παγκόσμιαπαγκόσμια κλίμακακλίμακα,  ,  γεγονόςγεγονός πουπου οφείλεταιοφείλεται στηνστην υψηλήυψηλή
θρεπτικήθρεπτική τουτου αξίααξία. . ΤοΤο χόρτοχόρτο τηςτης μηδικήςμηδικής είναιείναι πλούσιοπλούσιο σεσε
πρωτεΐνεςπρωτεΐνες, , υδατάνθρακεςυδατάνθρακες,  ,  ανόργαναανόργανα άλαταάλατα καικαι βιταμίνεςβιταμίνες.  .  
ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται ωςως χονδροειδήςχονδροειδής ζωοτροφήζωοτροφή σταστα σιτηρέσιασιτηρέσια
βοοειδώνβοοειδών,  ,  αιγοπροβάτωναιγοπροβάτων,  ,  χοίρωνχοίρων καικαι πουλερικώνπουλερικών, , μεμε τοντον
περιορισμόπεριορισμό ότιότι μπορείμπορεί νανα προκαλέσειπροκαλέσει τυμπανισμότυμπανισμό σταστα
μηρυκαστικάμηρυκαστικά εφόσονεφόσον καταναλωθείκαταναλωθεί χλωρήχλωρή.  .  ΤαΤα τελευταίατελευταία
χρόνιαχρόνια, , εξαπλώνεταιεξαπλώνεται διαρκώςδιαρκώς ηη βιολογικήβιολογική καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης

μηδικήςμηδικής, , προςπρος κάλυψηκάλυψη τωντων αναγκώναναγκών τωντων βιολογικάβιολογικά
εκτρεφόμενωνεκτρεφόμενων ζώωνζώων, , οο αριθμόςαριθμός τωντων οποίωνοποίων συνεχώςσυνεχώς

αυξάνεταιαυξάνεται.  .  



ΤαΤα τελευταίατελευταία χρόνιαχρόνια, , εξαπλώνεταιεξαπλώνεται διαρκώςδιαρκώς ηη καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης μηδικήςμηδικής καικαι ιδιαίτεραιδιαίτερα
τηςτης βιολογικήςβιολογικής μηδικήςμηδικής, , προςπρος κάλυψηκάλυψη τωντων αναγκώναναγκών τωντων βιολογικάβιολογικά εκτρεφόμενωνεκτρεφόμενων

ζώωνζώων, , οο αριθμόςαριθμός τωντων οποίωνοποίων συνεχώςσυνεχώς αυξάνεταιαυξάνεται..

ΑξιοσημείωτηΑξιοσημείωτη σταθερότητασταθερότητα εμφανίζουνεμφανίζουν οιοι τιμέςτιμές παραγωγούπαραγωγού στοστο φρέσκοφρέσκο
τριφύλλιτριφύλλι, , μεμε τατα καθαράκαθαρά κέρδηκέρδη στηστη βιολογικήβιολογική καλλιέργειακαλλιέργεια μηδικήςμηδικής, , ηη οποίαοποία
μάλισταμάλιστα επιδοτείταιεπιδοτείται, , νανα υπολογίζονταιυπολογίζονται σεσε 430 430 ευρώευρώ ανάανά στρέμμαστρέμμα..

ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε στοιχείαστοιχεία τουτου ΙνστιτούτουΙνστιτούτου ΓεωργοοικονομικώνΓεωργοοικονομικών καικαι ΚοινωνιολογικώνΚοινωνιολογικών

ΕρευνώνΕρευνών τουτου ΕΘΕΘ..ΙΙ..ΑΓΑΓ..ΕΕ., ., προκύπτειπροκύπτει ότιότι ηη απόδοσηαπόδοση τηςτης συμβατικήςσυμβατικής
καλλιέργειαςκαλλιέργειας μηδικήςμηδικής φτάνειφτάνει κατάκατά μέσομέσο όροόρο τατα 1.366 1.366 κιλάκιλά ανάανά στρέμμαστρέμμα. . 
ΠροκύπτειΠροκύπτει ακόμηακόμη ότιότι ηη απόδοσηαπόδοση τηςτης μηδικήςμηδικής μειώνεταιμειώνεται ελάχισταελάχιστα ότανόταν ηη

καλλιέργειακαλλιέργεια είναιείναι βιολογικήβιολογική. . ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα, , ηη απόδοσηαπόδοση τηςτης βιολογικήςβιολογικής μηδικήςμηδικής

εμφανίζεταιεμφανίζεται μειωμένημειωμένη κατάκατά 8,87% 8,87% καικαι φτάνειφτάνει τατα 1.245 1.245 κιλάκιλά ανάανά στρέμμαστρέμμα. . ΗΗ
μέγιστημέγιστη απόδοσηαπόδοση γιαγια τητη βιολογικήβιολογική μηδικήμηδική φτάνειφτάνει τατα 2.031 2.031 κιλάκιλά//στρέμμαστρέμμα, , ενώενώ ηη
ελάχιστηελάχιστη τατα 300 300 κιλάκιλά. . ΗΗ ελάχιστηελάχιστη αυτήαυτή τιμήτιμή παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκε καικαι στηνστην περίπτωσηπερίπτωση
τηςτης συμβατικήςσυμβατικής μηδικήςμηδικής καικαι οφείλεταιοφείλεται κυρίωςκυρίως στηνστην έλλειψηέλλειψη νερούνερού. . ΑπόΑπό τηντην άλληάλλη
μεριάμεριά, , ηη μέγιστημέγιστη απόδοσηαπόδοση τηςτης συμβατικήςσυμβατικής καλλιέργειαςκαλλιέργειας μηδικήςμηδικής, , φτάνειφτάνει τατα 2.500 2.500 

κιλάκιλά..



ΟσονΟσον αφοράαφορά τηντην τιμήτιμή παραγωγούπαραγωγού, , γιαγια τητη βιολογικήβιολογική μηδικήμηδική, , φτάνειφτάνει κατάκατά

μέσομέσο όροόρο τατα 0,20,200 ευρώευρώ τοτο κιλόκιλό, , αυξημένηαυξημένη κατάκατά 20% 20% περίπουπερίπου σεσε σχέσησχέση μεμε
τηντην αντίστοιχηαντίστοιχη μέσημέση τιμήτιμή γιαγια τητη συμβατικήσυμβατική μηδικήμηδική ((0,10,177 ευρώευρώ τοτο κιλόκιλό). ). ΗΗ
ελάχιστηελάχιστη τιμήτιμή πουπου παρατηρήθηκεπαρατηρήθηκε γιαγια τητη βιολογικήβιολογική μηδικήμηδική είναιείναι 0,13 0,13 ευρώευρώ

ανάανά κιλόκιλό, , ενώενώ ηη μέγιστημέγιστη 0,26 0,26 ευρώευρώ τοτο κιλόκιλό. . ΗΗ ελάχιστηελάχιστη τιμήτιμή γιαγια τητη
συμβατικήσυμβατική μηδικήμηδική είναιείναι 0,12 0,12 ευρώευρώ ανάανά κιλόκιλό καικαι ηη μέγιστημέγιστη 0,23 0,23 ευρώευρώ τοτο κιλόκιλό..



ΚόστοςΚόστος παραγωγήςπαραγωγής συμβατικήςσυμβατικής καικαι βιολογικήςβιολογικής μηδικήςμηδικής: : τοτο μέσομέσο
κόστοςκόστος παραγωγήςπαραγωγής τηςτης βιολογικήςβιολογικής μηδικήςμηδικής φτάνειφτάνει τατα 206,5 206,5 ευρώευρώ
ανάανά στρέμμαστρέμμα. . ΤοΤο 35% 35% τωντων δαπανώνδαπανών αυτώναυτών αφοράαφορά τιςτις δαπάνεςδαπάνες

σταθερούσταθερού κεφαλαίουκεφαλαίου καικαι κυρίωςκυρίως τιςτις δαπάνεςδαπάνες τουτου μηχανολογικούμηχανολογικού
εξοπλισμούεξοπλισμού ((απόσβεσηαπόσβεση, , τόκοςτόκος, , ασφάλισηασφάλιση καικαι συντήρησησυντήρηση) ) αφούαφού

ηη καλλιέργειακαλλιέργεια είναιείναι πλήρωςπλήρως εκμηχανισμένηεκμηχανισμένη. . ΤοΤο κόστοςκόστος τηςτης
εργασίαςεργασίας είναιείναι περίπουπερίπου 35 35 ευρώευρώ ανάανά στρέμμαστρέμμα, , τόσοτόσο στηνστην
περίπτωσηπερίπτωση τηςτης βιολογικήςβιολογικής καλλιέργειαςκαλλιέργειας όσοόσο καικαι στηνστην

περίπτωσηπερίπτωση τηςτης συμβατικήςσυμβατικής καικαι αφοράαφορά κυρίωςκυρίως τοτο κόστοςκόστος τηςτης
ξένηςξένης μηχανικήςμηχανικής εργασίαςεργασίας, , καικαι συγκεκριμένασυγκεκριμένα τιςτις δαπάνεςδαπάνες γιαγια τηντην

κοπήκοπή καικαι τοτο δέσιμοδέσιμο τηςτης μηδικήςμηδικής..



ΤαξινόμησηΤαξινόμηση-- ΜορφολογίαΜορφολογία ––
ΦυσιολογίαΦυσιολογία

•• ΗΗ βοτανικήβοτανική ταξινόμησηταξινόμηση τουτου είναιείναι::
•• BBασίλειοασίλειο ((KingdomKingdom): ): ΦυτάΦυτά ((PlantaePlantae))
•• ΣυνομοταξίαΣυνομοταξία ((PhylumPhylum//DivisionDivision): ): MagnoliophytaMagnoliophyta –– FloweringFlowering

plantsplants
•• ΟμοταξίαΟμοταξία ((ClassClass): ): ΔικοτυλήδοναΔικοτυλήδονα, , ΜαγνολιόψιδαΜαγνολιόψιδα

((MagnoliopsidaMagnoliopsida))
•• ΥφομοταξίαΥφομοταξία ((SubclassSubclass): ): RosidaeRosidae
•• ΔιαίρεσηΔιαίρεση ((DivisionDivision): ): MagnoliophytaMagnoliophyta–– FloweringFlowering plantsplants
•• ΤάξηΤάξη ((OrderOrder): ): FabalesFabales
•• ΟικογένειαΟικογένεια ((FamilyFamily): ): FabaceaeFabaceae –– PeaPea familyfamily
•• ΓένοςΓένος ((GenusGenus): ): MedicagoMedicago L.L. –– alfalfaalfalfa
•• ΕίδοςΕίδος ((SpeciesSpecies): ): MedicagoMedicago sativasativa L. L. –– alfalfaalfalfa



ΕίναιΕίναι φυτόφυτό πολυετέςπολυετές καικαι πολλαπλώνπολλαπλών κοπώνκοπών, , μεμε δυνατότηταδυνατότητα αναβλάστησηςαναβλάστησης μετάμετά απόαπό κάθεκάθε
κοπήκοπή,,

ενώενώ μιαμια ποτιστικήποτιστική καλλιέργειακαλλιέργεια αποδίδειαποδίδει ικανοποιητικάικανοποιητικά καικαι είναιείναι οικονομικάοικονομικά συμφέρουσασυμφέρουσα

μέχριμέχρι καικαι τοτο 44οο--55οο έτοςέτος απόαπό τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τηςτης..
ΗΗ χρήσηχρήση μιαςμιας καλάκαλά μελετημένηςμελετημένης αμειψισποράςαμειψισποράς προσφέρειπροσφέρει τατα γνωστάγνωστά μακροπρόθεσμαμακροπρόθεσμα οφέληοφέλη
στηνστην καλλιέργειακαλλιέργεια τουτου τριφυλλιούτριφυλλιού. . ΤοΤο καλύτεροκαλύτερο προηγούμενοπροηγούμενο γιαγια τητη σποράσπορά τριφυλλιούτριφυλλιού είναιείναι τατα

φθινοπωρινάφθινοπωρινά ψυχανθήψυχανθή καικαι τατα χειμερινάχειμερινά σιτηράσιτηρά..



ΑνάγκεςΑνάγκες σεσε θρεπτικάθρεπτικά στοιχείαστοιχεία
ΗΗ ετήσιαετήσια λίπανσηλίπανση θαθα πρέπειπρέπει νανα αντικαθιστάαντικαθιστά τουλάχιστοντουλάχιστον τηντην

ποσότηταποσότητα πουπου απομακρύνεταιαπομακρύνεται απόαπό τητη συλλεχθείσασυλλεχθείσα

καλλιέργειακαλλιέργεια..
•• ΆζωτοΆζωτο: : ΚατάΚατά τητη σποράσπορά χορηγούνταιχορηγούνται 3 3 μονάδεςμονάδες//στρέμμαστρέμμα
αζώτουαζώτου ((ΝΝ) ) καικαι μόνομόνο σεσε φτωχάφτωχά εδάφηεδάφη..

•• ΦώσφοροςΦώσφορος: 9 : 9 -- 12 12 μονάδεςμονάδες//στρέμμαστρέμμα. . ΗΗ εφαρμογήεφαρμογή γίνεταιγίνεται
σεσε μίαμία (1) (1) δόσηδόση μεμε τηντην κοπήκοπή τηςτης μηδικήςμηδικής..

•• ΗΗ ποσότηταποσότητα τουτου φωσφόρουφωσφόρου ρίχνεταιρίχνεται κατάκατά τητη σποράσπορά τουτου
πρώτουπρώτου χρόνουχρόνου..

•• ΚάλιοΚάλιο: : ΔεΔε χρειάζεταιχρειάζεται
•• ΑσβέστιοΑσβέστιο: : ΣεΣε όξιναόξινα ήή φτωχάφτωχά εδάφηεδάφη πρινπριν τητη σποράσπορά μεμε
ενσωμάτωσηενσωμάτωση, , χορηγούνταιχορηγούνται 500 500 κιλάκιλά//στρέμμαστρέμμα γιαγια όληόλη τητη
διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής τηςτης ΜηδικήςΜηδικής..

•• ΑπόΑπό τοτο 22οο έτοςέτος καικαι μετάμετά: : ΤουςΤους μήνεςμήνες ΙανουάριοΙανουάριο, , 
ΦεβρουάριοΦεβρουάριο, , χορηγείταιχορηγείται ΦώσφοροςΦώσφορος



ΣυγκομιδήΣυγκομιδή, , ΑποθήκευσηΑποθήκευση



ΣτηςΣτης ανοιξιάτικηςανοιξιάτικης σποράςσποράς σανοδοτικέςσανοδοτικές καλλιέργειεςκαλλιέργειες οο
πρώτοςπρώτος θερισμόςθερισμός γίνεταιγίνεται στηνστην έναρξηέναρξη προςπρος γενίκευσηγενίκευση

τηςτης άνθησηςάνθησης (40(40--45%).45%). ΣτοΣτο ίδιοίδιο στάδιοστάδιο γίνονταιγίνονται καικαι
οιοι άλλοιάλλοι θερισμοίθερισμοί τουτου πρώτουπρώτου έτουςέτους εκτόςεκτός απόαπό τοντον

τελευταίοτελευταίο πουπου γίνεταιγίνεται αρκετάαρκετά πρινπριν απόαπό τηντην
συνηθισμένησυνηθισμένη ημερομηνίαημερομηνία εμφανίσεωςεμφανίσεως τωντων παγετώνπαγετών καικαι

εφόσονεφόσον ηη βλάστησηβλάστηση έχειέχει ύψοςύψος >30 >30 εκεκ. . ΑπόΑπό τοτο
δεύτεροδεύτερο έτοςέτος καικαι μετάμετά οο πρώτοςπρώτος θερισμόςθερισμός γίνεταιγίνεται ότανόταν
ωριμάσειωριμάσει ηη βλάστησηβλάστηση. . ΟιΟι άλλοιάλλοι θερισμοίθερισμοί γίνονταιγίνονται όπωςόπως

τοντον πρώτοπρώτο χρόνοχρόνο..



ΑνάλογαΑνάλογα μεμε τηντην περιοχήπεριοχή στιςστις σανοδοτικέςσανοδοτικές καλλιέργειεςκαλλιέργειες γίνονταιγίνονται 55--6 6 
κοπέςκοπές τοτο χρόνοχρόνο καικαι στιςστις σποροπαραγωγικέςσποροπαραγωγικές 1 1 γιαγια σπόροσπόρο καικαι 22--3 3 γιαγια

σανόσανό..
ΣτηνΣτην ξηρικήξηρική καλλιέργειακαλλιέργεια οο καλύτεροςκαλύτερος τρόποςτρόπος αξιοποιήσεωςαξιοποιήσεως τηςτης αραιάςαραιάς

καικαι χαμηλήςχαμηλής καλοκαιρινήςκαλοκαιρινής αναβλάστησηςαναβλάστησης είναιείναι ηη βόσκησηβόσκηση. . ΗΗ
φθινοπωρινήφθινοπωρινή αναβλάστησηαναβλάστηση τηςτης ποτιστικήςποτιστικής καικαι ξηρικήςξηρικής μηδικήςμηδικής

προσφέρεταιπροσφέρεται επίσηςεπίσης γιαγια βόσκησηβόσκηση, , αρκείαρκεί νανα απομακρύνονταιαπομακρύνονται έγκαιραέγκαιρα τατα
ζώαζώα πολύπολύ πρινπριν απόαπό τητη συνηθισμένησυνηθισμένη ημερομηνίαημερομηνία εμφανίσεωςεμφανίσεως τωντων

παγετώνπαγετών. . ΗΗ υπερβόσκησηυπερβόσκηση μπορείμπορεί νανα προκαλέσειπροκαλέσει σοβαρέςσοβαρές ζημίεςζημίες στιςστις
κεφαλέςκεφαλές τηςτης μηδικήςμηδικής καικαι αραίωμααραίωμα. . ΗΗ υπερβόσκησηυπερβόσκηση είναιείναι μιαμια απόαπό τιςτις
κυριότερεςκυριότερες αιτίεςαιτίες πρόωρουπρόωρου αραιώματοςαραιώματος τηςτης μηδικήςμηδικής. . ΤιςΤις μεγαλύτερεςμεγαλύτερες
αποδόσειςαποδόσεις σεσε σανόσανό παίρνουμεπαίρνουμε τοτο δεύτεροδεύτερο ήή τρίτοτρίτο χρόνοχρόνο, , αλλάαλλά καικαι οιοι
αποδόσειςαποδόσεις τουτου τέταρτουτέταρτου, , πέμπτουπέμπτου έτουςέτους είναιείναι ικανοποιητικέςικανοποιητικές. . ΟιΟι

πρώιμεςπρώιμες ποικιλίεςποικιλίες αραιώνουναραιώνουν γρηγορότεραγρηγορότερα ακόμαακόμα καικαι ότανόταν εφαρμόζεταιεφαρμόζεται
ηη σωστήσωστή διαχείρισηδιαχείριση. . ΟιΟι μεσοπρώιμεςμεσοπρώιμες ελληνικέςελληνικές ποικιλίεςποικιλίες ««ΥΠΑΤΗΥΠΑΤΗ»» καικαι
««ΥΛΙΚΗΥΛΙΚΗ»» είναιείναι απόαπό τιςτις πιοπιο μακρόβιεςμακρόβιες. . ΟιΟι ξηρικοίξηρικοί μηδικεώνεςμηδικεώνες αντίθετααντίθετα
απόαπό ότιότι πιστεύαμεπιστεύαμε παλαιοτέραπαλαιοτέρα διατηρούνταιδιατηρούνται περισσότεροπερισσότερο απόαπό τουςτους

ποτιστικούςποτιστικούς..



ΑρνητικοίΑρνητικοί παράγοντεςπαράγοντες

•• ΟιΟι υψηλέςυψηλές απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε άρδευσηάρδευση γιαγια τηντην
επίτευξηεπίτευξη καλώνκαλών αποδόσεωναποδόσεων

•• ΤοΤο αυξημένοαυξημένο κόστοςκόστος σεσε ξένηξένη μηχανικήμηχανική
εργασίαεργασία γιαγια τηντην κοπήκοπή καικαι τοτο δέσιμοδέσιμο τηςτης
μηδικήςμηδικής

•• ΗΗ μεγάλημεγάλη εξάρτησηεξάρτηση τουτου κέρδουςκέρδους απόαπό τηντην
επιδότησηεπιδότηση βιολογικήςβιολογικής παραγωγήπαραγωγή



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα τηςτης καλλιέργειαςκαλλιέργειας
μηδικήςμηδικής

•• ΗΗ πλήρηςπλήρης εκμηχάνισηεκμηχάνιση τηςτης καλλιέργειαςκαλλιέργειας καικαι οιοι μικρέςμικρές απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε
ανθρώπινηανθρώπινη εργασίαεργασία. . 

•• ΟιΟι ελάχιστεςελάχιστες απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε λίπανσηλίπανση καικαι ηη μεγάλημεγάλη
προσαρμοστικότηταπροσαρμοστικότητα σεσε ποικιλίαποικιλία εδαφώνεδαφών καικαι κλιμάτωνκλιμάτων. . 

•• ΗΗ συμβολήσυμβολή τηςτης στηστη βελτίωσηβελτίωση τηςτης δομήςδομής καικαι τηςτης γονιμότηταςγονιμότητας τουτου
εδάφουςεδάφους, , λόγωλόγω τουτου ριζικούριζικού τηςτης συστήματοςσυστήματος καικαι τηςτης ικανότητάςικανότητάς τηςτης νανα
δεσμεύειδεσμεύει άζωτοάζωτο. . 

•• ΤοΤο χαμηλόχαμηλό κόστοςκόστος παραγωγήςπαραγωγής καικαι ηη μικρήμικρή διαφοροποίησήδιαφοροποίησή τουτου, , 
μεταξύμεταξύ βιολογικήςβιολογικής καικαι συμβατικήςσυμβατικής καλλιέργειαςκαλλιέργειας. . 

•• ΗΗ ελάχιστηελάχιστη μείωσημείωση τηςτης απόδοσηςαπόδοσης σεσε σχέσησχέση μεμε τητη συμβατικήσυμβατική
καλλιέργειακαλλιέργεια. . 

•• ΗΗ σημαντικήσημαντική μείωσημείωση τουτου κόστουςκόστους διατροφήςδιατροφής τωντων αγροτικώναγροτικών ζώωνζώων
απόαπό τηντην ιδιοπαραγωγήιδιοπαραγωγή βιολογικήςβιολογικής μηδικήςμηδικής στιςστις μεικτέςμεικτές
εκμεταλλεύσειςεκμεταλλεύσεις



ΤελοςΤελος
παρουσίασηςπαρουσίασης


