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MED - AMIN 
τισ 22 και 23 Ιανουαρίου 
2014 ζλαβε χϊρα θ πρϊτθ 
ςυνάντθςθ των εκπροςϊπων 
των μελϊν του Δικτφου AMIS 
MED που αφορά τθν πλθρο-
φόρθςθ αναφορικά με τθν 
αγορά των δθμθτριακϊν, ςτα 
πρότυπα του δικτφου AMIS 
(G20). Αποφαςίςτθκε θ επιλο-
γι 4 καλλιεργειϊν για τισ ο-
ποίεσ πιλοτικά κα ςυλλε-
χκοφν τα πρϊτα ςτοιχεία και 
ςτθ ςυνζχεια κα επεξεργα-
ςτοφν ςφμφωνα με τον τρόπο 
που κα ςυμφωνθκεί ςε επό-
μενθ ςυνεδρίαςθ. Οι 4 καλ-
λιζργειεσ που επιλζχκθκαν 
ιταν το ςιτάρι (μαλακό και 

ςκλθρό), το ρφηι και ο αρα-
βόςιτοσ. τθ ςυνάντθςθ 
παρευρζκθκε και ο Τπουρ-
γόσ Γεωργίασ τθσ Γαλλίασ, ο 
οποίοσ εξζφραςε τθ ςτιριξθ 
του ςτο όλο εγχείρθμα. Σο 
όνομα του δικτφου όπωσ 
αποφαςίςτθκε ςτθν πρϊτθ 
ςυνάντθςθ κα είναι Medi-

terranean Agricultural 
Markets Information Net-
work (MED-AMIN). Η λζξθ 
AMIN ςτα αραβικά ςθ-
μαίνει εμπιςτοςφνθ. τα 
πρϊτα ςτάδια τθσ λει-
τουργίασ του κα χρθςιμο-
ποιθκοφν οι υπάρχουςεσ 
δομζσ, όπωσ του CIHEAM, 
του FAO, του AMIS και 
τθσ FranceAgrimer για τθν 
παροχι τεχνογνωςίασ. 
Αρχικά μζλθ του δικτφου 
κα είναι μόνο δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ, με αντικείμε-
νο τα δθμθτριακά και τθ 
γεωργικι ςτατιςτικι. 

Ποιοτικά Χαρακτθριςτικά Ελλθνικοφ Ρυηιοφ 
τθ χϊρα μασ το 70 % των 
καλλιεργοφμενων με ρφηι 
εκτάςεων καταλαμβάνει το 
ρφηι τφπου indica. Ζνα ρφηι 
ιδιαίτερα υψθλισ ποιότθ-
τασ και με τισ μεγαλφτερεσ 
εξαγωγζσ προσ χϊρεσ τθσ 
Ε.Ε. Σο υπόλοιπο 30 % των 
εκτάςεων καλλιεργείται με 
ρφηι τφπου japonica. Η χρι-
ςθ ποικιλιϊν κατάλλθλα 
προςαρμοςμζνων ςτισ τοπι-
κζσ ςυνκικεσ και ςτα αλα-
τοφχα εδάφθ οριςμζνων 
περιοχϊν τθσ χϊρασ, προς-
δίδει υψθλζσ και ςτακερζσ 
αποδόςεισ, κακϊσ και υψθ-
λι ποιότθτα ςτο παραγόμε-

νο τελικό προϊόν. Για τθν 
εςοδεία 2012, οι μζςεσ 
ςτρεμματικζσ αποδόςεισ α-
νζρχονται ςτα 800 kgr για το 
ρφηι τφπου indica και ςτα 700 
kgr για το japonica. Οι τιμζσ 
των φυςικϊν και χθμικϊν 
αναλφςεων ςτα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του παραγό-
μενου προϊόντοσ του 2012 ςε 
δείγματα του τακμοφ Ελζγ-
χου και Συποποίθςθσ Δθμθ-
τριακϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ, 

δείχνουν τθν ςυνολικι 
απόδοςθ ςτουσ μφλουσ 
για το ρφηι τφπου indica 
να αγγίηει το 70% και για 
το ρφηι τφπου japonica το 
67%. Επιπλζον, θ  απόδο-
ςθ ςε ολόκλθρουσ κόκ-
κουσ ανζρχεται ςε 59% 
για το indica και 49% για 
το japonica. Κφριο όμωσ 
χαρακτθριςτικό τθσ εςο-
δείασ είναι θ παρουςία 
αυξθμζνθσ ποςότθτασ 
ξζνων προςμίξεων από 
αναβλαςτιςεισ ηιηανίων, 
λόγω μικρισ υπολειμματι-
κισ δράςθσ μεταφυτρωτι-
κϊν ηιηανιοκτόνων. 

ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΩΝ 
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Η παγκόςμια αγορά των Δθμθτριακών 
(Πθγι: Ευρωπαϊκι Επιτροπι) 

Ποιοτικά Χαρακτθριςτικά κλθροφ ίτου 
Οι ποικιλίεσ ςκλθροφ ςίτου 
που καλλιεργοφνται ςτθ 
χϊρα μασ ζχουν προςαρμο-
ςτεί άριςτα ςτισ ξθροκερμι-
κζσ ςυνκικεσ και ςε ςυνδυ-
αςμό με ελάχιςτθ χριςθ 
πιςτοποιθμζνου ςπόρου 
ςποράσ (10 kgr/ςτρ) παρου-
ςιάηουν υψθλι ςτακερότθ-
τα αποδόςεων και ποιότθ-
τασ. Φυςικά υπάρχουν δια-
κυμάνςεισ ςτα ποιοτικά χα-

ρακτθριςτικά του προϊόντοσ 
ανά Νομό και ανά καλλιερ-
γθτικι περίοδο, ανάλογα με 
τθν εκάςτοτε ποικιλία, τθ 
λίπανςθ και τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. Ο τακμόσ Ελζγ-
χου και Συποποίθςθσ Δθμθ-
τριακϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ 
διεξάγει ετθςίωσ και δειγμα-
τολθπτικά φυςικζσ και χθμι-
κζσ αναλφςεισ που δείχνουν 
τθ διακφμανςθ αυτι, αλλά 

ταυτόχρονα και τθν υψθλι 
ποιότθτα του προϊόντοσ. Οι 
τιμζσ των αναλφςεων από 
δείγματα εςοδείασ 2012 δεί-
χνουν υψθλζσ τιμζσ εκατολι-
τρικοφ βάρουσ (79,8 kgr/Hl), 
ςυνεπϊσ μεγάλθ απόδοςθ ςε 
ςιμιγδάλι, πρωτεΐνθσ (13,8%) 
για μεγάλθ ςτακερότθτα των 
ηυμαρικϊν ςτθν υψθλι κερ-
μοκραςία και κίτρινεσ χρωςτι-
κζσ (6,3 ppm). 
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Ιςοηφγιο Δθμθτριακών ςτθν Ελλάδα (2012-2013) 
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Προβλζπονται ςτρεμματικζσ αποδόςεισ 
κρικισ και μαλακοφ ςίτου ςτα ίδια με τθν 
προθγοφμενθ καλλιεργθτικι περίοδο επί-
πεδα, ενϊ οι αποδόςεισ ςκλθροφ ςίτου, 
αραβοςίτου και ρυηιοφ εμφανίηονται ιδιαί-
τερα αυξθμζνεσ. Αντίκετα με τθν παραγω-
γι και ςυγκριτικά με τθν εςοδεία 2012, οι 
τιμζσ των φυςικϊν και χθμικϊν αναλφςεων 
δειγμάτων ςκλθροφ ςίτου εςοδείασ 2013 
δείχνουν χαμθλι ποιότθτα, τόςο ωσ προσ 
τθν περιεκτικότθτά τουσ ςε πρωτεΐνθ (11,5 
%), όςο και ςε ότι αφορά τισ κίτρινεσ χρω-
ςτικζσ (5,9 ppm).  

Εςοδεία Δθμθτριακών ςτθν Ελλάδα 
(Εμπορικι Περίοδοσ 2013-2014) 
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Εκδίδεται από το Σμιμα Δθμθτριακϊν του Τπουργεί-
ου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και περιλαμ-
βάνει κζματα  που αφοροφν αποκλειςτικά το τομζα 
των δθμθτριακϊν. Σα  ςτατιςτικά  ςτοιχεία  που 
παρατίκενται, αποτελοφν τμιμα  των πλθροφοριϊν 
που ςε εβδομαδιαία βάςθ αποςτζλλονται ςτθν Ευ-
ρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθ ςυνζχεια  χρθςιμοποιοφ-
νται για  τθν τροφοδότθςθ των υπθρεςιϊν χάραξθσ 
πολιτικισ τθσ ΕΕ ςτον τομζα  των γεωργικϊν αγορϊν.  
Σα  ποιοτικά  χαρακτθριςτικά  των καλλιεργειϊν 
προζρχονται από το τακμό Ελζγχου και Συποποίθ-
ςθσ Δθμθτριακϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Διεφκυνςθ Παραγωγισ και Αξιοποίθςθσ 
Προϊόντων Φυτϊν Μεγάλθσ Καλλιζργειασ 
Σμιμα Δθμθτριακϊν 
Μενάνδρου 22 
104 55, Ακινα 
Σθλ.: 210 212 5040 
Fax: 2105245195 
email: aperdikaris@minagric.gr 

Σιμζσ Δθμθτριακών 
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