
Βιολογική καλλιέργεια Σιταριού στην Ελλάδα 
(Από: Ι. Κακαµπούκη, ∆. Μπιλάλης και Π. Θωµόπουλος) 

 
 
Γενικά 

Το σιτάρι που καλλιεργείται βιολογικά στην Ελλάδα είναι κυρίως σκληρό 

σιτάρι (~80%) (Triticum durum) για παραγωγή ζυµαρικών (pasta) καθώς 

επίσης και µαλακό (Triticum aestivum) για παραγωγή βιολογικού ψωµιού. 

Στην Ελλάδα σήµερα γίνεται εισαγωγή βιολογικών αλεύρων για παρασκευή 

ψωµιού διότι δεν καλύπτεται η ζήτηση.  

Οι περιοχές που κυρίως καλλιεργείται είναι η Στερεά Ελλάδα και η 

Θεσσαλία. 

Η βιολογική καλλιέργεια του σιταριού ξεκίνησε από το 1995 µετά την 

εφαρµογή του EN 2092/91 στην Ελλάδα. Το βιολογικό σιτάρι στην Ελλάδα 

είναι το 1~1,4% του συνόλου παραγωγής σιταριού. Ο αριθµός των 

καλλιεργητών βιολογικού σιταριού ήταν 422 (σκληρό σιτάρι) και 27 (µαλακό 

σιτάρι), ενώ χρησιµοποιήθηκαν 927 τόνοι και 26 τόνοι σπόρου για σπορά.  

 

Αµειψισπορά  

Το σιτάρι στην Ελλάδα εντάσσεται συνήθως στους παρακάτω κύκλους: 

Σιτάρι - Μηδική (4 έτη) - Σιτάρι 

Σιτάρι - Μηδική - Καλαµπόκι 

Σιτάρι - Βίκος - Καλαµπόκι 

Σιτάρι - Βίκος - Βαµβάκι 

 

Προσαρµοστικότητα 

Το σιτάρι στην Ελλάδα είναι χειµωνιάτικη καλλιέργεια λόγω του ήπιου 

χειµώνα. Οι απαιτήσεις επίσης σε νερό είναι περιορισµένες και για αυτό το 

λόγο δεν γίνονται αρδεύσεις. Οι καλλιέργειες του βιολογικού σιταριού στην 

Ελλάδα κυµαίνονται σε υψόµετρο από 0-550m. Επίσης καλλιεργείται σε 

µεγάλο εύρος εδαφών από αµµώδη έως αργιλώδη.    



Ποικιλίες 

Κυριότερες ποικιλίες σκληρού σιταριού για βιολογική γεωργία στην 

Ελλάδα είναι: 

Bob 
Bronte 
Meridiano 
Mexa 
Mexikali 81 

 

 Κυριότερες ποικιλίες µαλακού σιταριού για βιολογική γεωργία στην 

Ελλάδα είναι: 

• Αιγες, Aiges. 

• Κένταυρος, Centaurus. 

• Αχελώος, Acheloos.  

 

Εδαφοκατεργασία 

Μειωµένη κατεργασία του εδάφους. Αρχικά κόψιµο των στελεχών της 

προηγούµενης καλλιέργειας. Στην συνέχεια ενσωµάτωση της µε άροτρο ή 

καλλιεργητή και τελικά χρήση φρέζας για δηµιουργία σποροκλίνης.  

 

Λίπανση 

Η καλλιέργεια σιταριού είναι χαµηλών θρεπτικών απαιτήσεων.  Η λίπανση 

αφορά όλες τις καλλιέργειες τις αµειψισποράς. Μπορεί να εφαρµοσθεί κοπριά 

µε ποσότητες από 1,5-2,5 τόνους ανά στρέµµα. Πρέπει να συνυπολογίζεται η 

θετική επίδραση των ψυχανθών (µηδικής και βίκου) όπου πολλές φορές το Ν 

που αφήνουν στις καλλιέργειες ξεπερνά τα 20 Kg/στρέµµα. Σπάνια συνίσταται 

επιπλέον λίπανση µε κάποιο λίπασµα τύπου compost ή φωσφωρίτες κ.α. 

 

Σπορά  

Η σπορά του σιταριού γίνεται αρχές Νοέµβρη έως τέλη Ιανουαρίου. 

Εξαρτάται από κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν, από τον τύπο του 

εδάφους και από τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Εάν επικρατούν χαµηλές 



θερµοκρασίες το χειµώνα η σπορά είναι πρώιµη. Στα αµµώδη εδάφη η σπορά 

γίνεται αργότερα σε σχέση µε τα αργιλώδη εδάφη. Τέλος οι όψιµες ποικιλίες 

σπέρνονται νωρίτερα     

Η ποσότητα του σπόρου κυµαίνεται από 17-22 κιλά στο στρέµµα. Η 

ποσότητα αυτή είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε την αντίστοιχη της συµβατική 

γεωργίας για τρεις λόγους: α) καλύτερο ανταγωνισµό των φυτών µε τα ζιζάνια  

β) µικρότερες αποστάσεις µεταξύ των γραµµών σποράς (15 cm έναντι 20~25 

cm στην συµβατική και γ) λόγω αυξηµένων απωλειών από µύκητες του 

εδάφους γιατί ο σπόρος δεν έχει δεχθεί απολύµανση µε µυκητοκτόνα. 

 

Εχθροί - ∆ιαχείριση αγριόχορτων (ζιζανίων) 

∆εν παρατηρούνται σηµαντικά προβλήµατα µε τα ζιζάνια στην βιολογική 

καλλιέργεια σιταριού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην µεγάλη πυκνότητα σποράς 

γεγονός που ευνοεί τον ανταγωνισµό έναντι των ζιζανίων. 

Όσο αφορά τις διάφορες ασθένειες που προκαλούνται από έντοµα και 

µύκητες αυτές αντιµετωπίζονται µε την αµειψισπορά όπου διακόπτεται ο 

βιολογικός κύκλος του παθογόνου. Αν σε µία περιοχή παρατηρηθεί έξαρση 

ενός παθογόνου τότε συνιστάται η αντικατάσταση της καλλιέργειας του 

σιταριού µε µία άλλη που δεν αποτελεί ξενιστή του παθογόνου. 

Επίσης συνίσταται στην βιολογική γεωργία η  χρήση ποικιλιών ανθεκτικών 

και όχι παραγωγικών. 

 

Συγκοµιδή  

Γίνεται τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου µε θεριζοαλωνιστικές  µηχανές και οι 

τελικές αποδόσεις κυµαίνονται από 180 έως 270 κιλά σπόρου ανά στρέµµα.           


