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Πεξίιεςε 
 

Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζηαδηαθή 

εμάληιεζε ησλ θνηηαζκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο, γηα ηα νπνία επζχλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα, επηβάιιεη ηελ αλαδήηεζε άιισλ πεγψλ ελέξγεηαο, νη 

νπνίεο λα είλαη αλαλεψζηκεο θαη αλεμάληιεηεο. Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ) είλαη νη θπζηθνί δηαζέζηκνη πφξνη – πεγέο ελέξγεηαο, πνπ ππάξρνπλ ζε 

αθζνλία ζην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ, δελ εμαληινχληαη, αιιά δηαξθψο αλαλεψλνληαη 

θαη δχλαληαη λα κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθή ή ζεξκηθή ελέξγεηα, φπσο είλαη ν ήιηνο, 

ν άλεκνο, ε βηνκάδα, ε γεσζεξκία, νη πδαηνπηψζεηο θαη ε ζαιάζζηα θίλεζε. Σα  

νθέιε  απφ  ηε  ρξήζε  αλαλεψζηκσλ  πεγψλ  ελέξγεηαο  είλαη  ζεκαληηθά. Απφ 

πεξηβαιινληηθήο απφςεσο είλαη ελεξγεηαθέο πεγέο κε πξαθηηθά κεδεληθέο εθπνκπέο 

CO2 ζε αληίζεζε κε ηελ θαχζε πδξνγνλαλζξάθσλ. ηε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ 

αθνινπζεί, εθπνλείηαη ε µειέηε θαη ν ζρεδηαζµφο ηφζν ζε ηερληθφ επίπεδν 

(εγθαηάζηαζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο θαιιηέξγεηαο), φζν θαη ζε νηθνλνµηθφ επίπεδν 

(θφζηνο επέλδπζεο δεθαπεληαεηίαο) ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ Arundo Donax 

L.(Καιάκη), Miscanthus x Giganteus (Μίζραλζνο), Panicum Virgatum L. 

(Switchgrass).Απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ θπηψλ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο, θαη ηα ηξία 

εμεηαδφκελα θπηά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θέξδνπο γηα ηνλ αγξφηε. Ο 

Μίζραλζνο θαη ην Καιάκη θαίλεηαη λα βξίζθνληαη θνληά ζην λεθξφ ζεκείν 

νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ελψ ην Switchgrass εκθαλίδεηαη ιίγν ππνδεέζηεξν. 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, ελεξγεηαθά θπηά, βηνκάδα, κίζραλζνο, 

θαιάκη, Switchgrass, νηθνλνκηθή αλάιπζε, εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο, abc aua 
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Abstract 
 

ECONOMIC ANALYSIS of CROPS ENERGY PLANT IN GREECE: The view of the 

producer farmer 

 

The continuous increase in energy demand, coupled with dwindling reserves of fossil 

fuels and environmental problems facing our planet, imposes the need for search for 

other sources of energy that are renewable and inexhaustible. Renewable Energy 

Sources (RES) are the non-exhaustible natural sources available - energy sources that 

are plentiful in our natural environment, continually which can be converted into 

electrical or thermal energy. Renewable energy sources are the sun, wind, biomass, 

geothermy, hydropower and sea waves. The benefits of using renewable energy 

sources are important. From an environmental point of view, they are all energy 

sources with zero CO2 emissions, in contrast to fossil fuels. The thesis that follows, 

drafts the study and design at the technical level (installation and agronomy of the 

studied crops) and in economic terms (appraisal of investment costs or a period of 

fifteen years). The energy plants being examined are: Arundo Donax L., Miscanthus x 

Giganteus, Panicum Virgatum L. The economic analysis of plant cultivation 

concluded that, under the current circumstances and conditions, all three examined 

plants are not able to create profit for the farmer. Miscanthus and Giant Reed are close 

to the breakeven point of economic viability, while Switchgrass appears slightly 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: energy crops, energy plants, biomass, Miscanthus, reed, Switchgrass, 

economic analysis, annual equivalent cost, abc aua 
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Δηζαγσγή 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα πξνβιήκαηα ζηελ Διιεληθή γεσξγία έρνπλ γίλεη πνιχ 

έληνλα. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο έρεη πξνθαιέζεη αμηνζεκείσηε εμάληιεζε 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ.  

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζπληειεί ζηελ 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο επίζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο. Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα 

αλαδηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο. Ζ εηζαγσγή λέσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ ζα 

απεπζχλνληαη ζηελ λενεηζεξρφκελε ελεξγεηαθή αγνξά, ίζσο απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

παξάγνληα επαλάθακςεο ηεο γεσξγίαο καο. Ήδε ζηελ Δπξψπε έρεη δηακνξθσζεί 

ζρεηηθή αγνξά θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παξαγσγψλ ζπλερψο απμάλεηαη.  

Ζ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηζρπξφ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ησλ ηηκψλ νδήγεζαλ ηελ Δπξψπε 

θαη άιιεο ρψξεο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο γηα ελέξγεηα. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλζηνηρείσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αγξφηε-παξαγσγνχ, ησλ θνζηψλ 

επέλδπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ, Donax Reed (Arundo Donax 

L.), Miscanthus (Miscanthus x Giganteus) θαη Switchgrass (Panicum virgatum), ζε 

εδάθε ηεο Γπηηθήο Διιάδνο, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ννκνχ Ζιείαο, ζην Γήκν 

Κξεζηέλσλ- Αλδξηηζαίλεο. 

Όια ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα δηαηέζεθαλ, θπξίσο, απφ έλαλ αγξφηε-παξαγσγφ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εκπεηξίαο, φπνπ 

νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία επηβεβαηψζεθαλ ή δηαζηαπξψζεθαλ απφ βηβιηνγξαθίεο ή 

απφ άιινπο αγξφηεο- παξαγσγνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ φξν ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Σν 

δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο βηνκάδαο, νη εθαξκνγέο θαη νη ρξήζεηο 

ηεο, θαζψο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα ηεο. 
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Δλ ζπλερεία, ζην ηξίην θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη νη ελεξγεηαθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ (Arundo Donax L., 

Miscanthus* Giganteus, Panicum Virgatum L.), ηα νπνία παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζηελ παξαθάησ δηπισκαηηθή εξγαζία. ην πέκπην θεθάιαην, 

παξνπζηάδεηαη κηα αλάιπζε SWOT. 

Δπηπιένλ, ζην έθην, ζην έβδνκν θαη ζην φγδνν θεθάιαην ηεο παξαθάησ 

εξγαζίαο, αλαιχεηαη ε θνζηνιφγεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηεο παξαγσγήο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ε θνζηνιφγεζε πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξάιιεια, ζην έλαην θεθάιαην αλαιχνληαη νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα εμεηαδφκελα ελεξγεηαθά θπηά. 

ην δέθαην θαη ελδέθαην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

απαηηνχκελεο επέλδπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο επέλδπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο ABC. Αληίζηνηρα, ζην δσδέθαην 

θεθάιαην ππνινγίδεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο πξνο ην εξγνζηάζην κεηαηξνπήο ηεο 

βηνκάδαο θαη ηέινο, ζην δέθαην ηξίην αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ. 
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Κεθάιαην 1 . Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
 

Δίλαη γλσζηέο ζε φινπο καο νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλερείο θαη 

ξαγδαίεο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο, φπσο επίζεο θαη ε απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηα 

νξπθηά θαχζηκα αιιά θαη νη αλνδηθέο ηηκέο ελέξγεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ράξαμε λέσλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή ελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα, 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, βηνκάδα θαη γεσζεξκηθή ελέξγεηα) είλαη κία απφ απηέο ηηο 

δξάζεηο, αθνχ εθπέκπνπλ πεξηνξηζκέλα ή θαζφινπ αέξηα πνπ επζχλνληαη γηα ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ξχπαλζε γεληθφηεξα.  

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ νξηζκέλα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: 

 δελ εμαληινχληαη, θαη  

 ε αμηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη κε κεζφδνπο, πνπ δελ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην 

πεξηβάιινλ(γη‟ απηφ νλνκάδνληαη θαη ήπηεο). 

Παξάιιεια παξνπζηάδνπλ θαη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα, φπσο: 

 Δίλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. 

 Μεηψλνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο. 

 Δίλαη εγρψξηεο. 

 Δληζρχνπλ ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Δίλαη πνιχ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνληαο νπζηαζηηθά κεδέλ θαηάινηπα 

θαη απφβιεηα. 

 Δίλαη αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζε

ο απφ ηνπο άιινπο ζπκβαηηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο (θπξίσο νξπθηά θαχζηκ

α), νη νπνίνη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ εμαληινχληαη. 

 Μπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξψλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ. 
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 Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αλάινγε κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ, θαηαξγψληαο ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο 

κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, αιιά θαηγηα κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο. 

 Ο εμνπιηζκφο είλαη απιφο ζηελ θαηαζθεπή θαη έρεη κεγάιν ρξφλν δσήο. 

 Δίλαη θηιηθέο πξνο ηνλ άλζξσπν θαη πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ

ο είλαη γεληθά απνδεθηή απφ φινπο. 

 Δίλαη εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκβάιινπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηάξθεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππξήλα γηα ηελ 

αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη 

πφιν γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, µε ηελ πξνψζεζε αλάινγσλ επελδχζεσλ (π.ρ. 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο µε ηε ρξήζε γεσζεξµηθήο ελέξγεηαο). 

 Δπηδνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο. 

 Δπελδχνληαο  ζηηο  ΑΠΔ  δεκηνπξγνχληαη  λέεο  ζέζεηο  εξγαζίαο  ζε  ηνπηθφ  

θπξίσο επίπεδν. 

 

Όκσο ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα, φπσο: 

 Ζ παξνρή θαη απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο αιιά θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη 

ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη. 

 Έρνπλ  ρακειή  ππθλφηεηα ηζρχνο  θαη  ελέξγεηαο  θαη  ζπλεπψο  γηα  κεγάιε  

παξαγσγή απαηηνχληαη ζπρλά εθηεηακέλεο εγθαηαζηάζεηο.  

 Ζ ρακειή δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζπλήζσο νδεγεί ζε ρακειφ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζήο ηνπο. 

 Έρνπλ αξθεηά κηθξφ ζπληειεζηή απφδνζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ή/θαη 

ρακειφηεξν. πλεπψο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ζε 

κεγάιε επηθάλεηα γεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. Έηζη, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. 
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Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ, 

(Miscanthus x Giganteus, Arundo Donax L., Panicum Virgatum L.), γηα ηελ 

παξαγσγή βηνκάδαο θαη θαη‟ επέθηαζε βηνελέξγεηαο. 
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Κεθάιαην 2. Βηνκάδα 
 

Χο βηνκάδα νξίδεηαη ε χιε πνπ έρεη βηνινγηθή (νξγαληθή) πξνέιεπζε. 

Πξαθηηθά, ζηνλ φξν βηνκάδα εκπεξηέρεηαη νπνηνδήπνηε πιηθφ πξνέξρεηαη άκεζα ή 

έκκεζα απφ ην θπηηθφ θφζκν. 

Δηδηθφηεξα, ε βηνκάδα γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο πεξηιακβάλεη θάζε ηχπν πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ, πγξψλ ή αέξησλ θαπζίκσλ 

(ΚΑΠΔ, 2006).  Ζ βηνκάδα απνηειεί  κηα δεζκεπκέλε θαη απνζεθεπκέλε κνξθή ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ ρισξνθχιιε ησλ θπηψλ κεηαζρεκαηίδεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα 

κε κηα ζεηξά δηεξγαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθέο πξψηεο χιεο ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα θαζψο λεξφ θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά απφ ην έδαθνο.  

 

 Ζ δηεξγαζία απηή κπνξεί λα παξαζηαζεί ζρεκαηηθά σο εμήο: 

Νεξφ + Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Ζιηαθή ελέξγεηα (θσηφληα) + Αλφξγαλα ζηνηρεία  

Βηνκάδα + Ομπγφλν 

 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο βηνκάδαο είλαη φηη είλαη αλαλεψζηµε πεγή ελέξγεηαο 

θαη φηη παξέρεη ελέξγεηα απνζεθεπκέλε µε ρεηιηθή µνξθή. Ζ αμηνπνίεζε ηεο κπνξεί 

λα γίλεη µε κεηαηξνπή ηεο ζε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, µε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 

ηε ρξήζε ζρεηηθά απιήο ηερλνινγίαο. αλ πιενλέθηεκά ηεο θαηαγξάθεηαη, επίζεο, 

θαη ην φηη θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο δελ δεκηνπξγνχληαη νηθνινγηθά 

θαη πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα. 

ηελ πξάμε ππάξρνπλ δχν ηχπνη βηνκάδαο: α) νη ππνιεηκκαηηθέο κνξθέο 

βηνκάδαο θαη β) ε βηνκάδα πνπ παξάγεηαη απφ ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο.  

Οη ππνιεηκκαηηθέο κνξθέο βηνκάδαο πεξηιακβάλνπλ: 

 ηα γεσξγηθά ππνιείκκαηα αγξνχ, φπσο ην άρπξν ζηηεξψλ, ηα βακβαθνζηειέρε, ηα 

θιαδνδέκαηα, θ.ά., 
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 ηα δσηθά απφβιεηα, 

 ηα απνξξίκκαηα,  

 ηα αγξφ-βηνκεραληθά ππνιείκκαηα θαη παξαπξντφληα, φπσο ηα ππνιείκκαηα 

εθθνθθηζηεξίνπ, ηνπο ππξήλεο ησλ θξνχησλ θιπ.,  

 ηα αζηηθά θαη βηνκεραληθά απφβιεηα (νξγαληθφ ηκήκα) θαη  

 ηα δαζηθά ππνιείκκαηα πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ αξαηψζεηο δέλδξσλ, 

ππνιείκκαηα πινηνκίαο, ππνιείκκαηα επεμεξγαζίαο μχινπ θιπ. 

 

2.1. Δθαξκνγέο θαη ρξήζεηο ηεο βηνκάδαο 

 

Οη θπξηφηεξεο ηξέρνπζεο ρξήζεηο ηεο βηνκάδαο είλαη: 

 Θέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ: ε πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο δηαζέζηκεο βηνκάδαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε βηνκάδα ζαλ θαχζηκν ζε 

θαηάιιεινπο ιέβεηεο γηα ηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. 

 Θέξκαλζε Κηηξίσλ κε θαχζε βηνκάδαο ζε αηνκηθνχο/ θεληξηθνχο ιέβεηεο: ε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ 

αηνκηθνί/θεληξηθνί ιέβεηεο ππξελφμπινπ. 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο: Βηνκάδα γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο ζηηο νπνίεο ε βηνκάδα πξνθχπηεη ζε 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζαλ ππφιεηκκα ή ππνπξντφλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη έρεη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζεξκφηεηα. Δθθνθθηζηήξηα, 

ππξελνειαηνπξγεία, βηνκεραλίεο ξπδηνχ θαζψο θαη βηνηερλίεο 

θνλζεξβνπνίεζεο θαίλε ηα ππνιείκκαηά ηνπο (ππνιείκκαηα εθθνθθηζκνχ, 

ππξελφμπιν, θινηνί θαη θνπθνχηζηα, αληίζηνηρα), γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζεξκηθψλ αλαγθψλ ή/θαη κέξνο ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε βηνκεραλίεο μχινπ. Σα ππνιείκκαηα βηνκεραληψλ 

επεμεξγαζίαο μχινπ (πξηνλίδη, πνχδξα, μαθξίδηα θιπ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηεο δηεξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηε 

ζέξκαλζε θηηξίσλ. 

 Σειεζέξκαλζε: είλαη ε πξνκήζεηα ζέξκαλζεο ρψξσλ θαζψο θαη ζεξκνχ λεξνχ 

ρξήζεο ζ‟ έλα ζχλνιν θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, έλα ρσξηφ ή κηα πφιε, απφ έλα 
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θεληξηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. Ζ ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη ζε πξν-

κνλσκέλν δίθηπν αγσγψλ απφ ην ζηαζκφ πξνο ηα ζεξκαηλφκελα θηίξηα. 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη Υψξνπο 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ): Σν βηναέξην πνπ παξάγεηαη 

απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε κνλάδεο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ θαη ησλ απνξξηκκάησλ ζε ΥΤΣΑ, θαίγεηαη ζε κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια 

κπνξεί λα αμηνπνηείηαη ε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηνπ ςπθηηθνχ 

κέζνπ ησλ κεραλψλ γηα λα θαιπθζνχλ αλάγθεο ηηο δηεξγαζίαο ή/θαη άιιεο 

αλάγθεο ζέξκαλζεο (π.ρ. ζέξκαλζε θηηξίσλ). 

 Τγξά Βηνθαχζηκα: ήκεξα, ν φξνο βηνθαχζηκα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα 

πγξά θαχζηκα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

Σα πην ζπλεζηζκέλα ζην εκπφξην είλαη ην βηνληίδει, κεζπιεζηέξαο ν νπνίνο 

παξάγεηαη θπξίσο απφ ειαηνχρνπο ζπφξνπο (ειίαλζνο, ειαηνθξάκβε, θ.ά.) θαη 

κπνξεί αλ ρξεζηκνπνηεζεί είηε κφλν ηνπ είηε ζε κίγκα κε πεηξέιαην θίλεζεο 

ζε πεηξέιαην θηλεηήξεο θαη ε βηναηζαλφιε ε νπνία παξάγεηαη απφ 

ζαθραξνχρα, θπηηαξηλνχρα θαη ακπινχρα θπηά (ζηηάξη, θαιακπφθη, ζφξγν, 

ηεχηια, θ.ά.) θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο έρεη ζε βελδηλνθηλεηήξεο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί κεηαηξνπή είηε ζε κίγκα κε βελδίλε ζε θαλνληθνχο βελδηλνθηλεηήξεο 

είηε ηέινο λα κεηαηξαπεί ζε ΔΣΒΔ (πξφζζεην βελδίλεο). 

Οη ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο ηεο βηνκάδαο πνηθίινπλ ζε κέγεζνο απφ κηθξνχο ιέβεηεο 

γηα ηε ζέξκαλζε θαηνηθηψλ, ζε απηφκαηεο ηξνθνδνζίαο ιέβεηεο γηα ηε ζέξκαλζε 

κεγαιχηεξσλ θηηξίσλ (ζρνιεία, λνζνθνκεία, θ.ά.), κέρξη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα πψιεζε ζην δίθηπν ηεο. 

 

Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα βηνκάδαο: 

Σα πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηε βηνκάδα σο αλαλεψζηκε πεγή 

ελέξγεηαο, είλαη ηα εμήο: 

 Απνηειεί αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. 

 Δίλαη αλεμάληιεην πιηθφ, θαζψο απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα “απνζήθε” 

ειηαθήο ελέξγεηαο. 
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 Ζ απνηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην νπνίν νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ. Ζ βηνκάδα δε ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ ξχπνπ απηνχ ζηελ αηκφζθαηξα, γηαηί ελψ θαηά ηελ θαχζε 

ηεο παξάγεηαη CO2, θαηά ηελ παξαγσγή ηεο θαη κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο 

επαλαδεζκεχνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο απηνχ ηνπ ξχπνπ. 

 Ζ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) 

πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ζπληειεί ζην 

θαηλφκελν ηεο “φμηλεο βξνρήο”. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο βηνκάδαο ζε ζείν είλαη 

πξαθηηθά ακειεηέα. 

 Ζ πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, νη ρακειέο εηζξνέο ζε 

ιηπάζκαηα, ε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ε εθκεηάιιεπζε 

εδαθψλ ρακειήο γνληκφηεηαο. 

 Δθ‟ φζνλ ε βηνκάδα είλαη εγρψξηα πεγή ελέξγεηαο, ε αμηνπνίεζε ηεο ζε 

ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελα 

θαχζηκα θαη βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

βηνκάδαο θαη αθνξνχλ, σο επί ην πιείζηνλ, δπζθνιίεο ζηελ εθκεηάιιεπζή ηεο, είλαη 

ηα εμήο: 

 Ο απμεκέλνο φγθνο ηεο θαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζε πγξαζία, ζε 

ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα δπζρεξαίλνπλ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο 

βηνκάδαο. 

 Ζ κεγάιε δηαζπνξά θαη ε επνρηαθή παξαγσγή ηεο βηνκάδαο δπζθνιεχνπλ ηε 

ζπλερή ηξνθνδνζία κε πξψηε χιε ησλ κνλάδσλ ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο 

βηνκάδαο. 

 Βάζεη ησλ παξαπάλσ, παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο θαηά ηε ζπιινγή, 

κεηαθνξά, θαη απνζήθεπζε ηεο βηνκάδαο, απμάλνληαο ην θφζηνο ηεο 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο, ελψ νη ζχγρξνλεο θαη βειηησκέλεο ηερλνινγίεο 

κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο απαηηνχλ πςειφ θφζηνο εμνπιηζκνχ, ζπγθξηλφκελεο 

κε απηφ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 



 

17 

 

       Εηθόλα 1. Κύθινο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα 

 

Σα βηνθαχζηκα πξνεξρφκελα απφ νξγαληθά πξντφληα ζεσξνχληαη αλαλεψζηκα 

θαχζηκα θαη σο αλαλεψζηκα θαχζηκα, έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ρακειφηεξσλ 

εθπνκπψλ CO2 ζην ζπλνιηθφ θχθιν δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά νξπθηά 

θαχζηκα, ζηνηρείν πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ηε ρξήζε ηνπο 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπο. Καηά ηελ θαχζε ηνπο ηα θαχζηκα 

απηά εθπέκπνπλ πεξίπνπ ίζεο πνζφηεηεο CO2 κε ηα αληίζηνηρα πεηξειατθήο 

πξνέιεπζεο. Λφγσ ηνπ φηη είλαη φκσο νξγαληθήο πξνέιεπζεο, ν άλζξαθαο ηνλ νπνίν 

πεξηέρνπλ έρεη δεζκεπηεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαληθήο χιεο απφ ηελ 

αηκφζθαηξα ζηελ νπνία επαλέξρεηαη κεηά ηελ θαχζε θαη έηζη ην ηζνδχγην εθπνκπψλ 

ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ βηνθαπζίκνπ είλαη ζεσξεηηθά κεδεληθφ. 

ηελ πξάμε, επεηδή θαηά ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ηεο πξψηεο χιεο αιιά 

θαη ησλ ίδησλ ησλ βηνθαπζίκσλ, ππεηζέξρνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο 

νπνίεο παξάγνληαη εθπνκπέο CO2 ην ηειηθφ φθεινο απφ ηα θαχζηκα απηά κπνξεί λα 

είλαη απφ πνιχ κεγάιν έσο κεδακηλφ. Γηα λα απνθαλζεί θαλείο αζθαιψο γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά νθέιε θάπνηνπ βηνθαπζίκνπ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε θχθινπ δσήο. 
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ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

 

Έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη άκεζα θα ζε κεγάιν βαζκφ ηελ γεσξγηθή 

παξαγσγή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ελ δπλάκεη πξνζθνξά βηνκάδαο, είλαη ε αγξνηηθή 

πνιηηηθή. Σν ζχζηεκα εληζρχζεσλ ηεο παξαγσγήο, δχλαηαη λα θαηεπζχλεη ηε 

γεσξγηθή παξαγσγή θαη λα επηδξάζεη ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη παξαδνζηαθά ζε κηα πεξηνρή θαη λέσλ 

θαιιηεξγεηψλ, φπσο είλαη νη ελεξγεηαθέο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε θαη ε 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηδξάζεσλ απφ ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αγξνηηθήο 

πνιηηηθήο. 

Μειεηψληαο ηελ πνξεία ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απφ ην 1992 έσο ζήκεξα, παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα κεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφδνζεο ησλ εληζρχζεσλ. πγθεθξηκέλα, πξηλ ην 2000, νη εληζρχζεηο πνπ ιάκβαλαλ 

νη παξαγσγνί ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη είραλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο. ηε ζπλέρεηα, 

ην ζχζηεκα εληζρχζεσλ ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο απνζπλδέζεθε απφ ηηο παξαγφκελεο 

πνζφηεηεο θαη βαζίζηεθε ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, έρνληαο σο ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο εληαηηθνπνηεκέλεο παξαγσγήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Παξά ηαχηα, νη εληζρχζεηο παξέκεηλαλ άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Αληίζεηα, ε ηειεπηαία αλακφξθσζε ηεο 

Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, ζεζπίδεη ζχζηεκα εληζρχζεσλ πνπ ζε κεγάιν βαζκφ 

απνζπλδέεηαη απφ ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ. 

Σν 1992, θαηά ηελ αλακφξθσζε MacSharry απνθαζίζηεθαλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Οη ηηκέο ζηήξημεο ησλ πξντφλησλ 

κεηψζεθαλ νπζηαζηηθά θαη νη αγξφηεο παξαγσγνί εμαζθάιηζαλ άκεζεο εληζρχζεηο ζε 

αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη πηνζεηήζεθαλ δηάθνξα 

κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, νη πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απέθηεζαλ πςειή πξνηεξαηφηεηα απέλαληη ζηηο 

κεγάιεο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο απηέο, είραλ λα θάλνπλ κε ηελ πεξηζηνιή 

ηεο παξαγσγήο, κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ αγνξά θαη κε ηελ 

αλάγθε αληαπφθξηζεο ζηηο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο πξνηηκήζεηο θαη επηζπκίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα.  
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ηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2000, ε Δπηηξνπή 

αλέιαβε ην 1997 κία αθφκα πξσηνβνπιία ζπληζηψληαο κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ, 

ε νπνία ζπλέηαμε κηα έθζεζε κε ηίηιν «Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή γηα 

ηελ Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ ζηελ Δπξψπε». Ζ έθζεζε πξαγκαηεχεηαη δχν θχξηα 

δεηήκαηα: ηελ αλάγθε λέαο αλακφξθσζεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ ηηκψλ, θαη ηελ εθ λένπ λνκηκνπνίεζε ηεο 

θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηε γεσξγία φρη κφλν ελ φςεη ηεο δηεχξπλζεο πξνο ηηο δέθα λέεο 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, αιιά θαη ελ φςεη λέσλ επηθείκελσλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. 

Οη πξνηάζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα κηα λέα θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή θαη 

πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, επηγξακκαηηθά, αλαθέξνληαη ζε ηέζζεξα 

ζηνηρεία: ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ζηελ θαηαβνιή εληζρχζεσλ πνπ ζα 

ζπλδένληαη κε ην ξφιν ησλ παξαγσγψλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ ηνπίνπ, ζηα θίλεηξα γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ) θαη ηηο κεηαβαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

αγξνηψλ. Ζ πξσηνηππία ησλ πξνηάζεσλ έγθεηηαη ζηελ θαηαβνιή πεξηβαιινληηθψλ 

εληζρχζεσλ, έλα γεληθεπκέλν κέηξν πνιηηηθήο γηα φιεο ηη πεξηνρέο ηεο επξσπατθήο 

ππαίζξνπ, πνπ εθαξκφδεηαη σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ, 

πνπ παξέρεηαη σο κηα ππεξεζία, ρξήζηκε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, παξάιιεια κε ηελ 

παξαγσγή ηδησηηθψλ αγαζψλ γηα ηελ αγνξά. 

Δληζρχζεηο απηήο ηεο κνξθήο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξνπλ έλα θαηάιιειν πιαίζην 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ζηήξημεο ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ. Όκσο, νη πξνηάζεηο 

απηέο δελ ελζσκαηψζεθαλ ηειηθά ζην Πξφγξακκα Γξάζεο 2000, αλ θαη παξέκεηλαλ 

σο ρξήζηκεο ππνδείμεηο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, είλαη ηα επίζεκα Δπξσπατθά έγγξαθα ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο, ε Λεπθή Βίβινο θαη ε Πξάζηλε Βίβινο. Αξρηθά, ε Δ.Δ. κε ηελ Πξάζηλε 

Βίβιν (96/576) ζέηεη ζε πξψην πιάλν ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο γηα ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη πξνζπαζεί λα νδεγήζεη ηα θξάηε-κέιε 

πξνο ηελ απεμάξηεζή ηνπο απφ ηηο ζπκβαηηθέο θαη ξππνγφλεο πεγέο ελέξγεηαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ, θαη λα ηα ζηξέςεη ζηε ζπζηεκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ΑΠΔ. Με ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ ΑΠΔ, είλαη 
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αλάγθε λα πξνζηαηεπζεί ην πεξηβάιινλ κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2. 

Όκσο, απηφ δελ είλαη ην κνλαδηθφ θίλεηξν γηα ηελ Πξάζηλε Βίβιν. Ζ ρξήζε ησλ 

ΑΠΔ ζα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε ηεο Δ.Δ. θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξαγσγνχο ελέξγεηαο (πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θιπ.). 

ε επίπεδν απαζρφιεζεο, κε ηελ αλάπηπμε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ΑΠΔ, ζα 

απμεζεί ε απαζρφιεζε θαη ε νηθνλνκία, θαζψο ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια ζα αλαπηπρζνχλ θαη νξηζκέλεο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. 

ε δεχηεξν επίπεδν, επηρεηξήζεηο ηέηνηαο ελέξγεηαο ζα κπνξέζνπλ λα επεθηαζνχλ θαη 

λα θαιχςνπλ αξθεηέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο άιισλ πεξηνρψλ, απμάλνληαο ηα θέξδε 

ηνπο θαη ζπλαθφινπζα ηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ.. 

Οη ζηφρνη πνπ ζέηεη θαη πξνσζεί ε Πράζινε Βίβλος, είλαη: 

i. Ο δηπιαζηαζκφο ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεσο ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ πιαίζην ηεο 

Δ.Δ. κέρξη ην 2010 γχξσ ζην 12%. 

ii. Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ΑΠΔ. 

iii. Ζ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη ηελ 

εμέιημε ησλ ΑΠΔ, πνπ ελδηαθέξεη θαη σο νηθνλνκηθφ κέγεζνο. 

iv. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζπληειείηαη σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε Πξάζηλε Βίβινο, ζρεηηθά κε ηε ζπζηεκαηηθφηεξε ρξήζε 

ησλ ΑΠΔ. 

Αθνχ δηελεξγήζεθαλ φιεο νη πνιηηηθέο δπκψζεηο πνπ απαηηνχληαη εληφο ηεο 

Δ.Δ., αθνινχζεζε ε Λεπθή Βίβινο (97/599) γηα κηα θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή θαη έλα 

ζρέδην δξάζεο πνπ ζρεηηθά κε ηηο ΑΠΔ, πξνέβιεπε, θαη‟ αξρήλ, ηελ αλάγθε κηαο 

θνηλνηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, κέζσ ζεκαληηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα είρε σο ζηφρνπο ηεο, ηελ επίηεπμε απμεκέλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ Δ.Δ., ηελ αζθάιεηα ηεο παξνρήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πξναλαθεξφκελε 

ζηξαηεγηθή ηεο Κνηλφηεηαο, ε Λεπθή Βίβινο πξνηείλεη θαη έλα ζρέδην δξάζεο. 

θνπφο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, είλαη λα ππάξμνπλ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο απφ φινπο 



 

21 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Ζ δηάξζξσζή ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάπνηα 

κέηξα εζσηεξηθήο αγνξάο, φπσο: 

i. Ζ δίθαηε πξφζβαζε ησλ ΑΠΔ ζηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ, νη νπνίεο είλαη ε 

θπξηφηεξε ελεξγεηαθή αγνξά, θαη πνπ έσο ηψξα θαηαθιχδεηαη απφ πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ δελ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ii. Ζ θαζηέξσζε κέηξσλ θνξνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο θχζεσο, δειαδή, 

θνξνινγηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα θαη ειαθξχλζεηο πνπ ζα δνζνχλ πξνο 

ηηο εηαηξείεο, αιιά θαη ηνπο ηδηψηεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

«πξάζηλε» ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. 

iii. Ζ ρξήζε βηνελέξγεηαο γηα ηηο κεηαθνξέο, ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ ειεθηξηζκφ, 

φπσο ηα θπηηθά έιαηα θιπ., παξά ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπο, ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα επηδνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη απηφ ην ζπγθξηηηθφ έιιεηκκα 

πνπ έρεη. 

iv. Ζ βειηίσζε ησλ θαλνληζκψλ δνκήζεσο φισλ ησλ νηθεκάησλ, θαζψο 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γίλεηαη απ‟ ηα λνηθνθπξηά 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, αιιά θαη θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

 

Σειεπηαίν ζηάδην, πξνθεηκέλνπ λα κε κείλεη ε Λεσκή Βίβλος έλα απιφ 

επρνιφγην, είλαη ε εθαξκνγή θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζρεδίνπ. Απηφ ζα επηηεπρζεί, 

κε ηελ ζχλδεζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ, κε ηε ρξήζε ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, αιιά θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο γη‟ απηέο, ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ε ζπλερήο 

ζπλεξγαζία κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ. ε ζπλέρεηα ηεο Λεπθήο θαη 

ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ζέζπηζε ζρεηηθέο νδεγίεο. 

Αξρηθά, ε Οδεγία 2001/77/EC ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο απεπζπλφηαλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηελ 

νδεγία απηή, φια ηα θξάηε-κέιε ζέζπηζαλ εζληθνχο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ. Δάλ φια ηα θξάηε-κέιε 

επηηχρνπλ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, ην 2010 ζα παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

πνζνζηφ 21% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ.. Αλ θαη νξηζκέλα 

θξάηε-κέιε πιεζηάδνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, απνδεηθλχεηαη φηη ε 
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πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ έρεη θαζπζηεξήζεη θαη ν ζηφρνο ηνπ 19% δελ ζα επηηεπρζεί 

κέρξη ην 2010 γηα ηελ πνζφηεηα ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ. 

Ζ νδεγία ζέηεη ελδεηθηηθνχο εζληθνχο ζηφρνπο γηα θάζε θξάηνο-κέινο, 

ελζαξξχλεη ηε ρξήζε εζληθψλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο, ηελ εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ 

θξαγκψλ θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ θαη επηβάιιεη ηελ 

ππνρξέσζε ρνξήγεζεο ζηνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο, απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

εγγχεζεο πξνέιεπζεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

Ο ελαξκνληζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία έγηλε κε ηνλ λφκν 2773 (ΦΔΚ 286/Α/22.12.1999) θαη ηηο κεηέπεηηα 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Δπίζεο, πξφζθαηα ςεθίζηεθε θαη ν λφκνο 3468 (ΦΔΚ 129/Α/27.06.2006) 

πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ ζπκπαξαγσγή απφ ΑΠΔ. 

Αληίζηνηρα, ην 2003, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηε λέα Οδεγία 

2003/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ή άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ ληίδει ή ηεο βελδίλεο ζηηο κεηαθνξέο ζε θάζε θξάηνο-

κέινο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο είλαη ε ηήξεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, ε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ε πξνψζεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ ελ 

ιφγσ Οδεγία ζέηεη ηνπο εμήο ζηφρνπο: 

i. Σα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη κηα ειάρηζηε αλαινγία 

βηνθαπζίκσλ θαη άιισλ αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ δηαηίζεηαη ζηηο αγνξέο ηνπο 

θαη θαζνξίδνπλ, πξνο ηνχην, εζληθνχο ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο.  

ii. Ζ κία ηηκή αλαθνξάο γηα ηνπο ζηφρνπο απηνχο είλαη 2%, ππνινγηδφκελε βάζεη 

ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ, επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ ληίδει πνπ δηαηίζεηαη ζηηο αγνξέο ηνπο πξνο ρξήζε ζηηο 

κεηαθνξέο, έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005.  

iii. Μηα άιιε ηηκή αλαθνξάο γηα ηνπο ζηφρνπο απηνχο είλαη 5,75% ππνινγηδφκελε 

βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ, επί ηνπ ζπλφινπ ηεο βελδίλεο θαη ηνπ 

πεηξειαίνπ ληίδει, πξνο ρξήζε ζηηο κεηαθνξέο, πνπ δηαηίζεηαη ζηηο αγνξέο 

ηνπο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005, ε Διιάδα ελαξκφληζε ηε δηθή ηεο λνκνζεζία κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε Οδεγία. Ο λφκνο 3243/05 (ΦΔΚ 304/Α/13.12.2005) νξίδεη ηνπο 
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δηάθνξνπο ηχπνπο βηνθαπζίκσλ, ζέηεη σο ζηφρν γηα ην 2005 ηελ θαηαλάισζε 5,75% 

βηνθαπζίκσλ σο πνζνζηφ ζηα θαχζηκα κεηαθνξψλ θαη ζεζπίδεη ην πξφγξακκα 

θαηαλνκήο πνζνηήησλ βηνθαπζίκσλ, πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ Δηδηθφ Φφξν 

Καηαλάισζεο. 

Σν 2004, ε Δ.Δ. ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε γηα ηελ δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ Δ.Δ. 

[COM (2004)366], ελψ ην 2005 αλαθνηλψλεη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε Βηνκάδα 

[COM (2005) 628], ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ βηνκάδα μχινπ, απνβιήησλ θαη γεσξγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεη θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία αγνξάο βηνκάδαο 

θαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηα νπνία πξνζθξνχεη ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο απηήο. 

Υάξε ζηα κέηξα απηά, ε Δπξψπε είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηα 

νξπθηά θαχζηκα, λα ειαηηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Σν ζρέδην δξάζεο ζπληζηά κηα αξρηθή ζπληνληζηηθή θάζε θαη πεξηιακβάλεη κέηξα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηεο βηνκάδαο ζηε ζέξκαλζε, ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαθνξέο, αιιά θαη νξηδφληηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζθνξά 

βηνκάδαο, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ έξεπλα. 

ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2007, ππήξμε κηα πνιχ ζεκαληηθή αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζην πκβνχιην θαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε ηίηιν «Υάξηεο 

πνξείαο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηεο». ην ράξηε πνξείαο παξνπζηάδεηαη ε 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ ζηελ Δ.Δ.. Με ηε 

ζηξαηεγηθή απηή επηδηψθεηαη λα επηηχρεη ε Δ.Δ. ην δηηηφ ζηφρν ηεο κεγαιχηεξεο 

αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ κίγκα, 

θαζψο θαη ε πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δείρλνπλ φηη νη 

ΑΠΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξα. 

ην ράξηε πνξείαο, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα θαζνξηζηεί σο δεζκεπηηθφο 

ζηφρνο κεξίδην 20% ησλ ΑΠΔ ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ. γηα ην 2020, 

θαζψο θαη έλαο ειάρηζηνο δεζκεπηηθφο ζηφρνο χςνπο 10% γηα ηα βηνθαχζηκα. 

Δπίζεο, πξνηείλεη λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο 

ρξήζεο ΑΠΔ. Πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε-κέιε ζα ζεζπίζνπλ δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο θαη 

ζρέδηα δξάζεο πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζην αληίζηνηρν δπλακηθφ ηνπο. Σα 
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ζρέδηα δξάζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ εηδηθά κέηξα θαη ζηφρνπο ζηνπο 

αθφινπζνπο ηξεηο ηνκείο: ειεθηξηζκφο, βηνθαχζηκα, θαη ζέξκαλζε θαη ςχμε.  

Ζ επέιηθηε απηή πξνζέγγηζε, ζα αθήζεη ζηα θξάηε-κέιε επαξθέο πεξηζψξην 

ειηγκψλ θαη θάζε θξάηνο-κέινο ζα πξέπεη λα ζεζπίζεη έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο πνπ 

ζα νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηα κεξίδηα ηεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

ζηηο κεηαθνξέο, ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ην 

2020. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξίδεη ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ πφξσλ βηνκάδαο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ πφξσλ 

βηνκάδαο γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο, φπσο επίζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ. Σα θξάηε-κέιε ζα ππνρξενχληαη επίζεο 

ζηε ζπρλή ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο ρξήζεο ΑΠΔ. Πέξα απφ ηηο 

νδεγίεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε βηνκάδα, ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε 

πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Με ηελ νδεγία γηα 

ηηο εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Οδεγία 2003/87/EC, 8 Μαΐνπ 2003), ε 

Δπξσπατθή Έλσζε νξίδεη δηθαηψκαηα εκπνξίαο ξχπσλ γηα ηελ Διιάδα θαη άιιεο 

ρψξεο-ξππαληέο. 

Ζ Διιάδα ελαξκνλίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ νδεγία κε ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ 

54409/2632 (ΦΔΚ 1931/Β/27.12.04). εκεηψλνπκε φηη, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ απαηηείηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε αληηθαηάζηαζε 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ απφ βηνκάδα. 

Σαπηφρξνλα, ε ζρεηηθά πξφζθαηε αλαδηάξζξσζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. (Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003 ηνπ πκβνπιίνπ, 29 

επηεκβξίνπ 2003), κε πεξίνδν ηζρχνο απφ ην 2006 έσο ην 2013, πξνζθέξεη λέεο 

επθαηξίεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο καο γηα ηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ, αιιά θαη γηα πξψηε θνξά, νξίδεη άκεζε ελίζρπζε ελεξγεηαθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ηεο ηάμεσο ησλ 65 επξψ αλά εθηάξην. 

ε φηη αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ, κέζσ ηεο Οδεγίαο 2004/8/EC, ε 

Δ.Δ. εληζρχεη ηηο επελδχζεηο ζπκπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ. Δπηπιένλ, ν ηειεπηαίνο 

αλαπηπμηαθφο λφκνο ηεο Διιάδαο (ΦΔΚ 261/Α/23.12.2004) παξέρεη επελδπηηθά 
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θίλεηξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο. Μέζα ζηηο 

επηιέμηκεο επελδχζεηο ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρνπλ θαη νη κνλάδεο βηνελέξγεηαο. 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000) 
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Κεθάιαην 3. Δλεξγεηαθέο Καιιηέξγεηεο 
 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη θαιιηεξγνχκελα ή απηνθπή είδε, 

παξαδνζηαθά ή λέα, ηα νπνία παξάγνπλ βηνκάδα σο θχξην πξντφλ θαη πνπ 

πξννξίδεηαη θπξίσο γηα δηάθνξνπο ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο φπσο παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ.  

Χο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, ραξαθηεξίδνληαη νη θαιιηέξγεηεο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ (βηναηζαλφιε θαη βηνληίδει). Οη 

παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, ησλ νπνίσλ ην ηειηθφ πξντφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ, ζεσξνχληαη επίζεο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ν αξαβφζηηνο, ηα δαραξφηεπηια θη ν 

ειίαλζνο αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

Οη «λέεο» ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη είδε κε πςειή παξαγσγηθφηεηα ζε 

βηνκάδα αλά κνλάδα γεο θαη αλαθέξνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ηηο γεσξγηθέο 

θαη ηηο δαζηθέο. Οη γεσξγηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο δηαθξίλνληαη ζε εηήζηεο θαη 

πνιπεηείο (ΚΑΠΔ, 2006).  

Οη δαζηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

Διιάδα, είλαη:  

 Γχν είδε επθαιχπησλ {Eucalyptus labour, Eucalyptus camaldulensis) 

 Φεπδαθαθία {Robinia pseudoacacia)  

Οη γεσξγηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο κεζνγεηαθέο 

ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο είλαη:  

Α. Πνιπεηείο 

 Καιάκη {Arundo donax L.)  

 Μίζραλζνο {Miscanthus ρ giganteus)  

 Αγξηαγθηλάξα {Cynara cardunculus L.)  

 Switchgrass {Panicum virgatum L.) 
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Β. Δηήζηεο 

 Γιπθφ θαη θπηηαξηλνχρν ζφξγν {Sorghum bicolor)  

 Κελάθ {Hibiscus cannabinus)  

 Διαηνθξάκβε {Brassica napus, Brassica carinata) 

Σα θπηά πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξαθάησ δηπισκαηηθή εξγαζία, φπσο ν 

κίζραλζνο, ην Switchgrass θαη ην θαιάκη ραξαθηεξίδνληαη σο λέεο θαιιηέξγεηεο, 

πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα παξαγσγή βηνκάδαο θαη ην ηειηθφ πξντφλ ηνπο είλαη 

πςειήο παξαγσγηθφηεηαο βηνκάδα, αλά κνλάδα γεο. 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο:  

 πξνζηαηεχνπλ ην έδαθνο απφ δηάβξσζε θαη ηαπηφρξνλα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο εδαθψλ ρακειήο γνληκφηεηαο,  

 δχλαηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη 

ηαπηφρξνλα ζηε κείσζε εηζξνψλ ζε ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα,  

 βάζεη πξφζθαησλ κειεηψλ (Papazoglou, 2007; Papazoglou et al, 2005), 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θπηνεμπγίαλζε ησλ κνιπζκέλσλ απφ 

βαξέα κέηαιια εδαθψλ θαη  

 δχλαηαη λα πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο ηεο γεο, (ελδπλάκσζε ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ) θαη αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο 

Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ Διιάδα ζρεηηθά πξφζθαηα. 

Σε δεθαεηία 1990-2000 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ θπηψλ, ελψ αμηνινγήζεθαλ 

δηάθνξεο πνηθηιίεο. Απφ ην 2000 θαη έπεηηα γίλνληαη πεηξάκαηα θαη κειέηεο ζρεηηθά 

κε ηηο εηζξνέο, ηηο ρξήζεηο πξντφλησλ θ.ά. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ 

νπζηαζηηθά έρεη επηηεπρζεί κφλν απφ πεηξάκαηα, πνπ ζηεξίρζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα.  

Με ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, επηηπγράλνληαη ηα εμήο : 
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 Πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ ιχζεσλ γηα ηνπο αγξφηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ θάπνηα είδε επηδνηήζεσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ. 

 Ζ δηείζδπζε ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηθαλνπνηεηηθφ αγξνηηθφ εηζφδεκα ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο 

ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη λα εληζρχζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ παξαγσγψλ. 

 Μείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ πεηξέιαην, αθνχ ε ρξήζε θαιιηεξγεηψλ γηα 

ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ παξαγσγήο 

εζληθψλ πξντφλησλ θαη ειαηηψλεη ηελ εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο 

πεηξειαίνπ. 

 Με ηελ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, ζα δεκηνπξγεζεί 

αλάγθε γηα πξνκήζεηα λέσλ πνηθηιηψλ, βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ 

κεζφδσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη 

απνζήθεπζε ησλ λέσλ θπηψλ. Απηφ ζα δψζεη ψζεζε ζηε θζίλνπζα 

γεσξγηθή νηθνλνκία θαη ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο 

γεσξγηθήο βηνκεραλίαο. 

 Δμαζθάιηζε αεηθφξνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, αθνχ ε δεκηνπξγία 

αγνξάο γηα παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ ζηελ 

πεξηθέξεηα, ζα ζπκβάιιεη ζηελ παξακνλή ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

πξφζζεησλ εηζνδεκάησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

 Σερλνινγίεο Μεηαηξνπήο ηεο Βηνκάδαο ζε Δλέξγεηα 

ήκεξα έρνπλ εμειηρζεί δηάθνξεο ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο ζε 

ελέξγεηα, νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πξψηε χιε θαη ην ηειηθφ 

πξντφλ. Σν δηάγξακκα 1 παξαθάησ, παξνπζηάδεη, ελ ζπληνκία, ηηο βαζηθέο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κέζσ κεηεζηεξνπνίεζεο, ηα έιαηα απφ ζπφξνπο 

ζπκβαηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ θπηψλ, φπσο ν ειίαλζνο θαη ε ειαηνθξάκβε, κπνξεί λα 

κεηαηξαπνχλ ζε βηνληίδει, πνπ είλαη ππνθαηάζηαην ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο. 

Αληίζηνηρα, νη ακπινχρνη ζπφξνη ησλ ζηηεξψλ, θαζψο θαη νη ζαθραξνχρεο πξψηεο 
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χιεο, φπσο ηα δαραξφηεπηια θαη ην γιπθφ ζφξγν, κπνξεί, κέζσ δχκσζεο, λα 

παξάμνπλ βηναηζαλφιε, σο ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο.  

Σέινο, έρνπκε ηε κεηαηξνπή ηεο μεξήο βηνκάδαο, πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ 

πνιπεηείο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, ζε ζεξκφηεηα θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Σν 

δηάγξακκα 1παξνπζηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο. 

 

 Δηάγξακκα 1. Μεηαηξνπή βηνκάδαο ζε ελέξγεηα 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κειέηε παξαγσγήο ηξηψλ πνιπεηψλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ννκνχ Ζιείαο, γηα 

ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ βηνθαπζίκσλ. Σα ηξία απηά θπηά πνπ κειεηψληαη είλαη ην 

Καιάκη, ν Μίζραλζνο θαη ην Switchgrass. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπηψλ 

θαιχπηεηαη απφ ην θεθάιαην 4. 

Οη ηξεηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο πνπ κειεηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο 

απηήο, πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη 

βαζηθέο ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζε ειεθηξηθή είλαη ε θαχζε, ε αεξηνπνίεζε θαη ε ππξφιπζε.  
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Ζ θαχζε ηεο βηνκάδαο πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία αέξα θαη παξάγεη ζεξκφ 

αέξην ζε ζεξκνθξαζία 800-1000 °C. Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο θαχζεο αλέξρεηαη ζε 20-

40%, ελψ ηα πξντφληα πνπ κπνξεί λα παξαρζνχλ είλαη ζεξκφηεηα, κεραληθή δχλακε 

θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Καηά ηελ ζπκπαξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κέζσ θαχζεο, ηερλνινγία θαηά ηελ νπνία ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 

75%, ην ζεξκφ αέξην ηεο θαχζεο θηλεί αεξηνζηξφβηιν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξκηθνχο ζθνπνχο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ ηειεζέξκαλζε. ηελ πξάμε, ε θαχζε, είλαη απνδνηηθή κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ πγξαζίαο ηεο βηνκάδαο δελ μεπεξλά ην 50%, δηαθνξεηηθά 

ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί μήξαλζε ηεο βηνκάδαο (McKendry, 2002[a]). 
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Κεθάιαην 4. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Πνιπεηώλ Δλεξγεηαθώλ 

Φπηώλ 
 

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ πνιπεηψλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ απαηηεί 

πξψηηζηα ηε γλψζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ ησλ ππφ δηεξεχλεζε θπηψλ. Ο αλαιπηήο, πέξα απφ ηηο 

απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο, πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο απαηηνχκελεο 

θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο θαη ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ηηο απαηηήζεηο 

ζε ψξεο αλζξψπηλεο θαη κεραληθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πιηθά, ηηο απνδφζεηο ησλ 

θπηψλ ζε μεξή βηνκάδα, ηελ πεξίνδν, ηνλ ηξφπν ζπγθνκηδήο θιπ.  

Ζ ζπιινγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε θαη έξεπλα απφ ηελ εκπεηξία ησλ επηζηεκφλσλ (αγξφηε-παξαγσγφ) ηνπ 

είδνπο, θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ζε απνηειέζκαηα πεηξακαηηθψλ 

αγξψλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο κειέηεο βαζίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη 

πεξηγξάθεη ηα βαζηθά θαιιηεξγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ κειέηε ελεξγεηαθψλ 

θπηψλ. Οη πνιπεηείο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αγξσζησδψλ, 

πνπ πεξηγξάθνληαη είλαη:  

 ν Μίζραλζνο (Miscanthus x Giganteus),  

 ην Καιάκη ή Giant Reed (Arundo Donax L.) θαη 

 ην Switchgrass (Panicum virgatum L.). 

 

4.1. Miscanthus x Giganteus 

Πεξηγξαθή ηνπ θπηνύ Miscanthus x Giganteus (Μίζραλζνο) 

Ο κίζραλζνο (Miscanthus spp.) είλαη έλα πνιπεηέο θπηφ. Σν γέλνο 

Miscanthus, πνπ πεξηιακβάλεη 17 είδε, είλαη ζπγγελέο κε ην γέλνο Saccharum 

(πεξηέρεη θαη ην δαραξνθάιακν) θαη κεξηθά είδε ησλ δχν απηψλ γελψλ 

δηαζηαπξψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε επθνιία. Ο κίζραλζνο πξσηνθαιιηεξγήζεθε ζηελ 

Δπξψπε ην 1930 σο θαιισπηζηηθφ θπηφ, ελψ απφ ηα ηέιε ηνπ 1960 δηεξεπλήζεθε ε 

αμηνπνίεζε ησλ ηλψλ απφ ηελ θπηηαξίλε ηνπ γηα ηελ παξαγσγή δνκηθψλ πιηθψλ. Με 
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έλαξμε ηα κέζα-ηέιε ηνπ 1980, έρεη δηεμαρζεί εθηεηακέλνο πεηξακαηηζκφο ζηηο 

Δπξσπατθέο ρψξεο γηα ηε ρξήζε ηνπ σο βηνελεξγεηαθή πξψηε χιε ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο κε θαχζε, ελψ ζήκεξα ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη θαη ζηελ παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ δεχηεξεο γεληάο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κίζραλζνπ ελδηαθέξνπζα γηα 

φιεο ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ηαρχ ξπζκφ αλάπηπμεο, ηηο ρακειέο 

απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, ηηο πεξηνξηζκέλεο πξνζβνιέο απφ ερζξνχο θαη 

αζζέλεηεο, ηελ επρεξή εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηελ πςειή απφδνζε 

βηνκάδαο πνπ είλαη πινχζηα ζε ιηγλνθπηηαξίλε. 

 

              Εηθόλα 2. Φπηό Μίζραλζνο 

 

Η θαιιηέξγεηα ηνπ Μίζραλζνπ 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ κίζραλζνπ είλαη πνιπεηήο θαη σο εθ ηνχηνπ νη δαπάλεο θαη 

εξγαζίεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο επηβαξχλνπλ κηα θνξά κφλν ηε θπηεία. Ζ 

θαηεξγαζία εδάθνπο γίλεηαη κε ζπκβαηηθή θαηεξγαζία ή κε θάπνηα κέζνδν 

κεησκέλεο θαηεξγαζίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε γίλεηαη κεηά ηελ πξνεγνχκελε 

θαιιηέξγεηα φξγσκα θαη αθνινπζεί ε δεπηεξνγελήο θαηεξγαζία κε ρξήζε ζβάξλαο. 

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε βαξέσο θαιιηεξγεηή αιιά θαη πεξηζηξνθηθνχ θαιιηεξγεηή. 

Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηα πξψηα δπν έηε ππάξρεη πξφβιεκα αληαγσληζκνχ ηεο 

θαιιηέξγεηαο απφ ηα δηδάληα, γη‟ απηφ ε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Ζ πνηθηιία Μ.sinesis giganteus πνιιαπιαζηάδεηαη κε ξηδψκαηα θαη θπηάξηα, 

κε θαηαιιειφηεξν ηνλ ηξφπν κε ξηδψκαηα ζπλδπάδνληαο ηαρχηεηα εθαξκνγήο, 
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νκνηνκνξθία θαη κηθξφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο. Έηζη, πξνηηκάηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο 

θπηείαο λα γίλεηαη κε ξηδψκαηα. 

       

                  Εηθόλα 3. Ρηδώκαηα Miscanthus * Giganteus 

 

Έδαθνο-Κιίκα 

Ο κίζραλζνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη έλα κεγάιν εχξνο εδαθηθψλ ηχπσλ απφ 

ακκψδε σο αξγηιψδε θαη εδάθε πινχζηα ζε νξγαληθή νπζία. Έλα πείξακα ζηελ 

πεξηνρή πεξρεηάδαο Φζηψηηδαο ζε έδαθνο ακκψδεο θαη άγνλν έδεημε φηη ε πςειή 

παξαγσγή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε άξδεπζε χςνπο 400-500mm (Γαλαιάηνο 1997 θαη 

άιινη). Σν εδαθηθφ pΖ κε εχξνο (5-8) δελ επεξέαζε ηελ παξαγσγή μεξήο νπζίαο 

(Nielsen 1987). Όζνλ αθνξά ηηο εηήζηεο ζεξκνθξαζίεο θαη ην χςνο βξνρήο γηα ηηο 

επξσπατθέο δνθηκέο απηέο θπκαίλνληαη απφ 7,5 σο 17,5
ν
C θαη 500-1000mm κε 

πεξηζζφηεξε αλάγθε ζε άξδεπζε ζε λφηηα γεσγξαθηθά πιάηε. 

Δρζξνί-αζζέλεηεο 

Ζ δηδαληνθηνλία είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο ηδίσο 

ησλ πνιπεηψλ δηδαλίσλ κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ, θπξίσο θαηά ηα πξψηα δπν έηε. 

Μφλν ην Fusarium spp. απνηειεί πξφβιεκα γηαηί κπνξεί λα πξνζβάιεη πεξηζηαζηαθά 

ηα ξηδψκαηα ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα εκβαπηίδνληαη πξηλ απφ ηελ θχηεπζε ζε 

κπθεηνθηφλν. Δμαηηίαο ηεο ζπλεθηηθήο επηδεξκίδαο ησλ θχιισλ, ν κίζραλζνο είλαη 

αλζεθηηθφο ζηηο αζζέλεηεο ηνπ θπιιψκαηνο. Γελ έρνπλ αλαθεξζεί πξνζβνιέο 

εληφκσλ ζην θχιισκα ηνπ κίζραλζνπ ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ θχιινπ πνπ είλαη 

ηλψδεο θαη ζθιεξφ.  
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Λίπαλζε 

Ζ θαιιηέξγεηα κίζραλζνπ ρξεηάδεηαη κηθξά πνζά ιηπάζκαηνο κεηά ηνλ 

δεχηεξν ρξφλν, εθηηκάηαη φηη αξθνχλ 7 κνλάδεο αδψηνπ θαη 3,5 κνλάδεο θσζθφξνπ 

αλά ζηξέκκα σο βαζηθή εθαξκνγή. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαζπζηεξεί ε ζπγθνκηδή 

αξγά ην Φζηλφπσξν ψζηε λα κεηαθέξνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζηα 

ξηδψκαηα. Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηά ηε ζπγθνκηδή λα αθήλνληαη ζην ρσξάθη 

ηα θάησ θχιια ηνπ κίζραλζνπ ψζηε λα εκπινπηίδεηαη ην έδαθνο κε νξγαληθή νπζία 

θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηε δηάβξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ κίζραλζνπ εληζρχεη ηελ αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ 

νπζηψλ ζην εδαθηθφ ζχζηεκα. Ζ ελζσκάησζε ησλ θχιισλ ζην έδαθνο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο νξγαληθνχ άλζξαθα θαη 

αδψηνπ ζην έδαθνο. Δπηπιένλ ηα ππνιείκκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο κίζραλζνπ έρνπλ 

επηπηψζεηο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο. 

Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, δίλνπλ ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθαηάζηαζεο, απαηηνχληαη 100 kg θσζθφξνπ 

θαη αδψηνπ (Dercas et al, 1996; Dalianis et al., 1995). Οη Dercas et al. (1996) 

δνθίκαζαλ ζε πεηξακαηηθέο θπηείεο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο εηήζηα αδσηνχρν 

ιίπαλζε ησλ 40 kg αλά εθηάξην, κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ πςειφηεξε 

ιίπαλζε ησλ 120 kg Ν αλά εθηάξην δελ επέδξαζε απμεηηθά ζηελ απφδνζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Αληίζηνηρα, νη Dalianis et al. (1995) δνθίκαζαλ ζηελ Κεθαινληά εηήζηα 

αδσηνχρν ιίπαλζε 60 kg αλά εθηάξην κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ κε ιίπαλζε 240 

kg Ν δελ είραλ ζεκαληηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Αληηκεηώπηζε Εηδαλίσλ 

Ζ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ δηεμάγεηαη κεραληθά ή ρεκηθά θαη είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη θαηά ηνλ 

επφκελν ρξφλν. Όκσο, ηα επφκελα ρξφληα, ιφγσ ηεο ηαρείαο αχμεζεο θαη κεγάιεο 

θπιιηθήο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή δηδαληνθηνλίαο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε. 

Άξδεπζε 

Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε θαηά ην έηνο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη θαηά ηα επφκελα 

έηε δσήο ηνπ θπηνχ, θαη νδεγεί ζε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο ηξεηο 

πξψηεο πεξηφδνπο αλάπηπμεο (Christou et al, 2002). 
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πγθνκηδή 

Ο κίζραλζνο ζπγθνκίδεηαη απφ ην Φεβξνπάξην σο ηνλ Μάξηην κε ηελ 

πξνυπφζεζε ε πγξαζία ησλ ζηειερψλ λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25%. Αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη θαηά ηνλ Απξίιην, ε πγξαζία ηνπ θπηνχ έρεη κεησζεί ζην 10% κε 

20% θαη ην χςνο ηνπ έρεη θηάζεη ηα 2 κε 3 κέηξα (Venturi et al, 1998). 

Ζ θαζπζηέξεζε ηεο ζπγθνκηδήο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ζε βηνκάδα κε 

ηελ πηψζε ησλ θχιισλ ελψ βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο θαχζεο ηεο βηνκάδαο ιφγσ 

κείσζεο ηεο πγξαζίαο θαη ηελ δηχιηζε ησλ αλεπηζχκεησλ ηκεκάησλ βηνκάδαο φπσο 

Cl θαη Κ θαη ηε κείσζε ηεο ηέθξαο (Jorgehsen and Sander,1997). Δπίζεο ε κείσζε 

ηνπ Cl, N θαη ηνπ λεξνχ εθηφο απφ ηηο κεησκέλεο εθπνκπέο επηβιαβψλ νπζηψλ θαηά 

ηελ θαχζε κεηψλεη θαη ηελ ελέξγεηα μήξαλζεο ηεο βηνκάδαο (Lewandowski and 

Kicherer,1997). 

Ζ ζπγθνκηδή κπνξεί λα γίλεη είηε κε ζεξηζκφ -μήξαλζε ζηνλ αγξφ θαη 

αθνινχζσο δεκαηνπνίεζε, είηε κε θνπή θαη ςηινηεκαρηζκφ κε ζηινθνπηηθφ κεράλεκα 

(2-25 cm) θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ ζην φρεκα κεηαθνξάο. Δπίζεο, κηα ζπλήζεο θαη 

αξθεηά απνδνηηθή ηερληθή είλαη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα κεγάισλ απνδφζεσλ 

πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελζίξσζε ηνπ αξαβνζίηνπ (ζεξηδναισληζηηθή 

κεραλή), ε νπνία ηεκαρίδεη ζε κνξθή ζξπκκάησλ (chips) ην πιηθφ. 

Παξαγσγή 

Ζ κέγηζηε παξαγσγή επηηπγράλεηαη δχν-ηξία ρξφληα κεηά ηελ θχηεπζε. ε 

πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ε παξαγσγή μεξήο 

νπζίαο κίζραλζνπ θπκάλζεθε απφ 2,6 σο 3,2 ηφλνπο αλά ζηξέκκα εηεζίσο θαη ην 

εθηηκψκελν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ αλήιζε ζηα 1,38 ΣΗΠ αλά ζηξέκκα. Σν απμεκέλν 

δπλακηθφ παξαγσγήο ζε βηνκάδα ηνπ κίζραλζνπ ζηελ Διιάδα αλνίγεη κειινληηθέο 

πξννπηηθέο σο ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα ρακειψλ εηζξνψλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Κ.Α.Π.Δ. 1988). 

Δθηφο απφ ηελ πςειή παξαγσγή ν κίζραλζνο έρεη θαη πςειή πεξηεθηηθφηεηα 

μεξήο νπζίαο κε θαιά ραξαθηεξηζηηθά θαχζεο θαη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν 

θαη άδσην, κε κηθξφηεξεο εθπνκπέο CO2 θαη SO2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαχζε 

πεηξειαίνπ γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο (Lewandowski and Heinz 2003).  
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4.2. Arundo Donax L. 

Πεξηγξαθή ηνπ θπηνύ Arundo Donax L. (Καιακηνύ) 

 

 

Εηθόλα 4. Φπηό Καιακηνύ 

 

 Ζ θαιακηά είλαη έλα πνιπεηέο C3 θπηφ πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Poaceae. 

Με πηζαλή θαηαγσγή ηελ Αζία, ζεσξείηαη επίζεο θπηφ ελδεκηθφ ησλ Μεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ. Σν θπηφ έρεη επεθηαζεί ζε πνιιέο ππνηξνπηθέο θαη ζεξκέο-εχθξαηεο πεξηνρέο 

θαη επξίζθεηαη αλαπηπζζφκελν ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Κίλα, ζηελ Απζηξαιία, θαη ζηε Ν. 

Αθξηθή. Σα λεαξά θχιια ηνπ θπηνχ είλαη θαηάιιεια γηα δσνηξνθή, ελψ ζηελ 

Δπξψπε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ θαιισπηζηηθφ θπηφ. Άιιεο ρξήζεηο ηνπ θπηνχ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηήξημε θαη αληηαλεκηθή πξνζηαζία δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ 

θαηαζθεπή πξφρεηξσλ ππφζηεγσλ, ξάβδσλ κεηξήκαηνο, κπαζηνπληψλ, κνπζηθψλ 

νξγάλσλ, θαιαζηψλ θαη ςαζψλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη πιαζηηθψλ. 

Λφγσ ηεο πςειήο ηνπ απφδνζεο ζε βηνκάδα, ην θαιάκη ζεσξείηαη θαηάιιειν σο 

ζηεξεφ βηνθαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο. 

Θεσξείηαη έλα πνιχ δπλακηθφ θπηφ θαη πνιιαπιαζηάδεηαη θπξίσο κε ξηδψκαηα. 

Μπνξεί φκσο λα πνιιαπιαζηαζηεί θαη κε κνζρεχκαηα. 
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                 Εηθόλα 5. Ρίδωκα Arundo Donax L. 

 

Έδαθνο-Κιίκα 

Σν θπηφ έρεη άξηζηε αλάπηπμε ζηα θαιά ζηξαγγηδφµελα εδάθε µε άθζνλε 

πγξαζία. Δίλαη αλεθηηθφ ζε πςειά πνζνζηά αιαηφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Καηά ηνλ 

πξψην ρξφλν ηεο αλάπηπμήο ηνπ αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεµα ζε πεξίπησζε 

μεξαζίαο, θάηη πνπ δελ ηζρχεη φµσο κεηά ην δεχηεξν ρξφλν. Ζ ηθαλφηεηα επηβίσζεο 

ηνπ ζε κεγάιεο πεξηφδνπο μεξαζίαο νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ρνλδξνχ, 

αλζεθηηθνχ ζηελ μεξαζία ξηδψκαηνο, ηθαλνχ γηα δηείζδπζε ζε κεγάιν βάζνο γηα 

αλαδήηεζε πγξαζίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα επηβηψζεη ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, 

αιιά αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεµα ζε παγεηνχο κεηά ηελ έλαξμε ηεο αλνημηάηηθεο 

βιάζηεζεο (Perdue, 1958). 

Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, θαηάιιεια γηα ηελ αλάπηπμή ηεο θαιακηάο είλαη 

ηα θησρά ακκψδε εδάθε κε ειηνθάλεηα, ελψ ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

απαληψληαη ζε πεξηνρέο κε εηήζηα βξνρφπησζε 300-400mm, κέζε εηήζηα 

ζεξκνθξαζία 10-28
o
C θαη pH 5-8. 

Ζ θαιακηά είλαη πξνζαξκνζκέλε ζε έλα επξχ θάζκα θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, 

αιιά θαηά βάζε είλαη θπηφ ζεξκψλ πεξηνρψλ, παξ‟ φια απηά κπνξεί λα επηβηψζεη 

ελφο παγεηνχ. Δμαηηίαο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ πςειή αιαηφηεηα θαη εδαθηθή 

πγξαζία, ε θαιακηά αλαπηχζζεηαη ηφζν ζε παξαπνηάκηεο θαη παξαιίκληεο φζν θαη ζε 

ζηλψδεηο πεξηνρέο. Παξάιιεια, ιφγσ ησλ αλζεθηηθψλ ξηδσκάησλ ηνπ θαη ηνπ 
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πινχζηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ εδαθηθή πγξαζία ζε κεγάιν 

βάζνο, είλαη θπηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζε μεξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Δρζξνί- Αζζέλεηεο 

Ζ „‟ζεζάκηα‟‟ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε εληνκνινγηθή πξνζβνιή ηεο θαιακηάο. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αζζελεηψλ, ηα ίδηα ζε γεληθέο γξακκέο ηζρχνπλ θαη γηα 

ηνπο ερζξνχο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαιακηάο. Σν θπηφ απηφ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αληνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο πνπ έρεη θαη κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, δελ 

πξνζβάιιεηαη απφ ερζξνχο. 

Ζ θαιακηά ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην αλζεθηηθέο θαιιηέξγεηεο ζε πξνζβνιή 

απφ αζζέλεηεο. ε γεληθέο γξακκέο, δελ πξνζβάιιεηαη απφ ηνχο, κχθεηεο θαη 

βαθηήξηα. Βάζεη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ην κφλν παζνγφλν πνπ δξα πάλσ ζηελ 

θαιακηά είλαη ην „‟Pythium spp‟‟. 

Λίπαλζε 

Οξηζκέλεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έδεημαλ φηη εηήζηα ιίπαλζε 40-60 kg 

αδψηνπ/εθηάξην είλαη ηθαλνπνηεηηθή (Christou et al, 2002; Dalianis et al, 1995; 

Panoutsou et al., 2000). H εηήζηα αδσηνχρνο ιίπαλζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κεηά ηε 

ζπγθνκηδή ηεο βηνκάδαο θαη πξηλ ηελ αλαβιάζηεζε ησλ θπηψλ λσξίο ηελ άλνημε. 

Αληηκεηώπηζε Εηδαλίσλ 

Ζ επηηπρήο εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο απαηηεί ηελ θαηαπνιέκεζε 

δηδαλίσλ κφλν θαηά ηελ πξψηε ρξνληά, ελψ ηα επφκελα ρξφληα, ιφγσ ηεο ηαρείαο 

αχμεζεο θαη κεγάιεο θπιιηθήο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή δηδαληνθηνλίαο δελ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε. 

Άξδεπζε 

Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ θπηνχ θαη γηα 

ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε έληαζε ηεο άξδεπζεο 

εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 
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πγθνκηδή 

Ζ πεξίνδνο ζπγθνκηδήο ηνπ θαιακηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή θαιιηέξγεηαο θαη γεληθά θπκαίλεηαη απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην κέρξη θαη λσξίο ηελ άλνημε πξηλ ηελ λέα αλάπηπμε. Ζ πγξαζία ηνπ 

ζπγθνκηδφκελνπ πξντφληνο απηήλ ηελ πεξίνδν θηάλεη ην 45% - 50% . Γηα ηελ ρψξα 

καο, πιένλ θαηάιιειε επνρή γηα ζπγθνκηδή είλαη κεηά ην ηέινο ηνπ ρεηκψλα 

(Ηαλνπάξην-Μάξηην) νπφηε έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ ζε 

πγξαζία.  

Ζ ζπγθνκηδή ηνπ θαιακηνχ γηα παξαγσγή βηνκάδαο πξαγκαηνπνηείηαη, θάζε 

ρξφλν κε θνηλέο ζπγθνκηζηηθέο (Θεξηδναισληζηηθέο) κεραλέο. Σν ζπγθνκηδφκελν 

πιηθφ είλαη ζε κνξθή ζξπκκάησλ (chips) θαη κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε ρξήζε 

θνξηεγψλ πνπ αθνινπζνχλ ην ελζηξσηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. 

Παξαγσγή 

Οη απνδφζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην ζχλνιν ησλ πεηξακαηηθψλ αγξψλ (ζηηο 

ειιεληθέο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο), θπκάλζεθαλ απφ 0,5 έσο 3 ηφλνπο ην 

ζηξέκκα ζε μεξή νπζία (Christou 1998, ΚΑΠΔ). χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο 

Διιάδαο, ην πνζφ ηεο απφδνζεο πνπ επηθξαηεί θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηνλ 1,5 ηφλν ην 

ζηξέκκα.   

εκαληηθή δηαθχκαλζε ζηηο απνδφζεηο παξαηεξήζεθε γηα ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα άξδεπζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ην πεηξακαηηθφ ζηάδην. Σα πςειφηεξα 

επίπεδα νδήγεζαλ ζηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ απνδφζεσλ, ελψ ε αδσηνχρνο ιίπαλζε 

δελ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

4.3 Panicum Virgatum L. 

Πεξηγξαθή ηνπ θπηνύ Panicum Virgatum L. (Switchgrass) 

Σν Switchgrass είλαη έλα πνιπεηέο, αγξσζηψδεο C4 θπηφ πνπ αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα Poaceae. Δίλαη ελδεκηθφ θπηφ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη έρεη επεθηαζεί ζε 

φιε ηελ Ακεξηθαληθή ήπεηξν απφ ην Μεμηθφ έσο ηνλ Καλαδά, αιιά ε θαιιηέξγεηά ηνπ 

έρεη δηαδνζεί θαη ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ. Υξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθά 

θπξίσο θαηά ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη γηα ηελ παξαγσγή ρνξηνλνκήο θαη ηλψλ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνχ έρεη εζηηαζηεί ζηε 

ρξήζε ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

βηναηζαλφιεο 2εο γεληάο. Γεδνκέλνπ φηη ε θαιιηέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη πςειή παξαγσγηθφηεηα αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο ρακειψλ 

εηζξνψλ, ην Switchgrass απνηειεί ειθπζηηθή ιχζε γηα ηελ παξαγσγή 

ιηγληηνθπηηαξηλνχραο βηνκάδαο. 

 

             Εηθόλα 6. Φπηό Switchgrass 

 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνύ 

Ζ εκθάληζε ησλ ζπνξφθπησλ ιακβάλεη ρψξα ηελ άλνημε, νπφηε ε 

ζεξκνθξαζία εδάθνπο είλαη απφ 10
o
C θαη άλσ. Ζ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ θαηά ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν είλαη ηαρεία θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο, πνπ 

ζπκβαίλεη ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ, ε παξαγσγή βηνκάδαο θζάλεη ην 75% ηεο 

ζπλνιηθήο.  

Με ην πέξαο ηεο αλζνθνξίαο ηα ζηειέρε μπινπνηνχληαη θαη αξρίδεη ε πεξίνδνο 

σξίκαλζεο-μήξαλζεο, φπνπ ην θπηφ εηζέξρεηαη ζε ιήζαξγν. ε ζεξκά θιίκαηα, φπσο 

απηά ηεο λφηηαο Δπξψπεο, ν βηνινγηθφο θχθινο ηνπ θπηνχ κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε 

ην ηέινο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ.  
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία απφ ηα θχιια θαη ηα 

ζηειέρε επαλαηνπνζεηνχληαη ζηηο ξίδεο θαη ζηα ξηδψκαηα φπνπ θαη απνζεθεχνληαη 

γηα ρξήζε ηνπο ηελ επφκελε πεξίνδν. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαηνπνζέηεζεο, 

απνζήθεπζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξαγφκελεο βηνκάδαο πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ 

θαχζεο. 

 

                  Εηθόλα 7. πόξνη Panicum Virgatum L. 

 

Έδαθνο θαη Κιίκα 

Παξά ηελ επξεία πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε πιεζψξα εδαθηθψλ ηχπσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ειαθξά, θησρά ζηξαγγηδφµελα, πεηξψδε, ακκψδε ή εδάθε πνπ 

πιεκκπξίδνπλ εχθνια, ην Switchgrass πξνηηκά ηα βαζηά εδάθε πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηθαλνπνηεηηθή πδαηντθαλφηεηα θαη ζηξάγγηζε. Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε έλα 

εχξνο εδαθηθψλ ηηκψλ pH απφ 5- 7,5. ε φμηλα άγνλα εδάθε, ιφγσ ηνπ πινχζηνπ 

ξηδηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξάγεη πεξηζζφηεξε βηνκάδα ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

αγξσζηψδεηο ή δελδξψδεηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο. 

Σν Switchgrass είλαη πνψδεο θπηφ ζεξκψλ θιηκάησλ πνπ αλαπαξάγεηαη κε 

ζπφξν. Με βάζε ηα βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνηηκήζεηο 

ηνπ θπηνχ, ην Switchgrass θαηαηάζζεηαη ζε δχν νηθνηχπνπο. Ο πξψηνο ηχπνο 

απαληάηαη ζε πγξέο πεδηλέο πεξηνρέο (lowland) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ, ιεπηφ 

θαη ηξαρχ ζηέιερνο, φςηκε σξίκαλζε θαη αλζεθηηθφηεηα ζηε ζθσξίαζε, ελψ ν 
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δεχηεξνο αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςφκεηξν (upland) θαη μεξφ θιίκα θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξα, ιεπηά, ζηειέρε θαη κηθξφηεξε παξαγσγή βηνκάδαο. 

Δρζξνί θαη Αζζέλεηεο 

Ζ πεηξακαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ Switchgrass ζηελ Δπξψπε δελ αληηκεηψπηζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πξνζβνιψλ απφ ερζξνχο θαη αζζέλεηεο. Δληνκνινγηθφο 

ερζξφο πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ θαιιηέξγεηα είλαη νη αθξίδεο.  

Οη ζεκαληηθέο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο είλαη νη ηήμεηο θπηαξίσλ (Ρηδνθηφληα, 

Pythium spp θαη Φπηφθζνξα). Οη παξαπάλσ πξνζβνιέο απνηεινχλ απεηιή θαηά ηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο θαη θπξίσο ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπνξφθπησλ.  

Λίπαλζε 

Οη απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε άδσην είλαη ζρεηηθά κηθξέο θαζψο ην θπηφ 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην δηαζέζηκν εδαθηθφ άδσην. ε άγνλα ή αξδεπφκελα 

εδάθε ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή αδσηνχρνπ ιίπαλζεο ζε πνζφηεηα 5-10 kg/ζηξέκκα. Ζ 

εθαξκνγή πςειήο πνζφηεηαο αδψηνπ εθηφο ηεο αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ επλνεί θαη 

ην πιάγηαζκα, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ηειηθήο απφδνζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία. Ζ εθαξκνγή θσζθνξηθήο θαη θαιηνχραο ιίπαλζεο 

ζπληζηάηαη απφ ηνλ 1
o
 ρξφλν ηεο θαιιηέξγεηαο ζε πεξηπηψζεηο κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ζην έδαθνο.  

Καηά ηα επφκελα έηε, ε εθαξκνγή ιίπαλζεο ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

απφδνζεο ζε βηνκάδα. Γεδνκέλνπ φηη ηα ζηειέρε ζπγθνκίδνληαη φηαλ έρνπλ ήδε 

μεξαζεί, νη απψιεηεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, εμαηηίαο ηεο ζπγθνκηδφκελεο βηνκάδαο, 

είλαη ρακειέο θαη ζπλεπψο ε επηπιένλ εθαξκνγή ιίπαλζεο γηα ηελ αλαπιήξσζή ηνπο, 

ζπληζηάηαη θάζε 3-4 ρξφληα. 

Αληηκεηώπηζε Εηδαλίσλ 

Ζ εμφλησζε ησλ αλνημηάηηθσλ θαη θαινθαηξηλψλ δηδαλίσλ, θπξίσο ησλ 

πνιπεηψλ, είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπνξνθιίλεο θαζψο 

εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Ηδηαίηεξα 

θξίζηκνο είλαη ν πξψηνο ρξφλνο ηεο θαιιηέξγεηαο ψζηε λα επηβηψζεη ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο ζπνξφθπησλ.  
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Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ηα επφκελα ρξφληα, 

νπφηε ε θαιιηέξγεηα δχλαηαη λα ηα αληαγσληζηεί απνηειεζκαηηθά. Ζ θαηαπνιέκεζε 

ησλ αγξσζησδψλ δηδαλίσλ γίλεηαη κε νξγαλνθσζθνξηθά ζθεπάζκαηα (γιπθίλεο) πξηλ 

ηε ζπνξά ή αηξαδίλεο πξν- ή κεηαθπηξσηηθά. 

Άξδεπζε 

Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ θπηνχ θαη γηα 

ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε έληαζε ηεο άξδεπζεο 

εμαξηάηαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

πγθνκηδή 

Ζ ζπγθνκηδή ζπληζηάηαη αξγά ηνλ ρεηκψλα νπφηε, παξά ηελ κεησκέλε 

βηνκάδα, ν ρεηξηζκφο ηεο είλαη επρεξέζηεξνο θαη ε πνηφηεηά ηεο θαιχηεξε ιφγσ ηεο 

κηθξφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε επηβιαβή αλφξγαλα ζηνηρεία. Παξάιιεια, ε φςηκε 

ζπγθνκηδή απνκαθξχλεη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην έδαθνο 

ελψ αληίζεηα ε πξψηκε θζηλνπσξηλή ζπγθνκηδή, πξηλ ηελ σξίκαλζε, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κεγάιεο απψιεηεο ιφγσ κείσζεο ηεο πηζαλφηεηαο επηβίσζεο θαηά ηελ 

ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα αλαγέλλεζε ηελ άλνημε. 

Παξαγσγή 

Ζ απφδνζε θαηά ην 1
o
 έηνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Switchgrass είλαη ρακειή 

θαη ζπρλά ε ζπγθνκηδή δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. Σν 2
o
 έηνο νη απνδφζεηο 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηνπο 0,8-1,5 ηφλνπο μεξήο νπζίαο/ζηξέκκα. Ζ ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο απαηηεί ηελ πάξνδν 3-5 εηψλ.  

Αλάινγα κε ηνλ εδαθηθφ ηχπν, ε απφδνζε κεγηζηνπνηείηαη ζε 2-3 θαη 4-5 

ρξφληα γηα ηα ειαθξά θαη βαξηά εδάθε αληίζηνηρα, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Ζ ηειηθή απφδνζή ζε μεξή βηνκάδα πνηθίιεη, αλάινγα κε ηε 

γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, απφ 1-2 ηφλνπο/ζηξέκκα. 
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Κεθάιαην 5.  SWOT Analysis 

 

Ζ παξαθάησ αλάιπζε SWOT, παξνπζηάδεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία, 

θαζψο θαη ηηο απεηιέο θαη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζηελ Διιάδα. 

 

Strengths (Γπλαηά ζεκεία) 

1. Καιέο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα γηα θαιιηέξγεηα 

ελεξγεηαθψλ θπηψλ γηα βηνκάδα. 

2. Καιιηέξγεηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ (κεησκέλεο απαηηήζεηο ζε πνηφηεηα 

εδαθψλ, ρξήζε ιηπαζκάησλ/ δηδαληνθηφλσλ θιπ). 

3. Πνιχ θαιή πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ επηιεγκέλσλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο 

Διιεληθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο, 

4. Κάπνηεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

5. Δπελδπηηθά θίλεηξα, φπσο επηρνξήγεζε θφζηνπο επέλδπζεο.  

Weaknesses (Αδύλαηα εκεία) 

1. Τςειή ηηκή πξψηεο χιεο (ξηδσκάησλ). 

2. Απμεκέλε ηηκή πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ. 

3. Υακειή ηηκή βηνκάδαο. 

 

Opportunities (Δπθαηξίεο) 

1. Πνιιά θίλεηξα θαη πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

2. Δθκεηάιιεπζε κε θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ. 

3. Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

4. Μεησκέλε εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο απφ νξπθηά θαχζηκα 

5. Μείσζε εθπνκπήο αεξίσλ, πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

6. ηξνθή ζηελ αγξνηηθή απαζρφιεζε. 
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7. Μείσζε ηεο ρξήζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Threats (Απεηιέο) 

1. Ζ επηηπρία παξαγσγήο θαη πψιεζεο ηεο βηνκάδαο είλαη εμαξηψκελε απφ ηηο 

πνιηηηθέο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. 

2. Μείσζε ηεο ηηκήο νξπθηψλ ζηα θαχζηκα (πεηξέιαην, βελδίλε θηι). 

3. Γηαηήξεζε ζρεηηθά πςειήο ηηκήο πεηξειαίνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ. 

4. Απμεκέλν θφζηνο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 
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Κεθάιαην 6. Κνζηνιόγεζε Γεσξγηθήο Παξαγσγήο 
 

6.1. Γεληθά πεξί θνζηνιόγεζεο 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο απαηηνχληαη νξηζκέλεο 

γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, φπσο θαη γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο ιεηηνπξγίεο 

κηαο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ρξεηάδνληαη αλάινγεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα λα 

επηηεπρζεί ν παξαγσγηθφο ζθνπφο ηνπο. Απαηηείηαη, δειαδή, έλα ιεπηνκεξέο θαη 

εθηεηακέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ λα ζπλδπάδεη ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ  

πιεξνθνξηψλ, ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ηελ εθαξκνζκέλε αμηνπνίεζή 

ηνπο, κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, χζηεξα ηελ 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο, θαη κε απψηεξν ζηφρν ην κέγηζην 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Χο θνζηνιφγεζε, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία νξηζκνχ θαηαγξαθήο, θαηαινγηζκνχ θαη ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο πξντφληνο θαη ππεξεζίαο.  

Με ηελ θνζηνιφγεζε δελ πξνζδηνξίδεηαη κφλν ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο, αιιά πνιιέο θνξέο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ επί κέξνπο ζέζεσλ θφζηνπο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. Απηφ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ νξζνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν κηαο ζχγρξνλεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ επηζπκεί λα θαηαθηήζεη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζηελ αγνξά ηεο. Δπνκέλσο, είλαη ην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

παξαγσγφο γηα λα πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο κνλάδαο 

ηνπ γηα πξντφληα ίδηαο πνηφηεηαο. πλνπηηθά ε ζεκαζία ηεο θνζηνιφγεζεο 

ζπλίζηαηαη: 

1. ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

2. ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο  

3. ζηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο 

φπνπ ε εθκεηάιιεπζε δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο. 

Ζ γεσξγηθή παξαγσγή δηαθέξεη ζε ζεκαληηθά ζεκεία απφ ηελ αληίζηνηρε 

βηνκεραληθή παξαγσγή. ηε γεσξγία, ν ζπνπδαηφηεξνο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο 

είλαη ην έδαθνο, ην νπνίν κπνξεί λα αλήθεη ζηνλ παξαγσγφ ή λα ελνηθηάδεηαη απφ 
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άιινλ. Δπίζεο, κέξνο απφ ηνπο άιινπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο αλήθνπλ ζηνλ 

παξαγσγφ θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε νηθνγελεηαθή 

εξγαζία θαη ηα ίδηα κεραλήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φηη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε δελ απνηεινχλ εκθαλείο δαπάλεο. Παξά ηαχηα, ην θφζηνο ηνπο δελ ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη κεδεληθφ.  

Ζ παξαγσγή βηνκάδαο, απφ ηελ θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθψλ θπηψλ, απνηειεί 

έλαλ, ελ δπλάκεη, αλαπηπζζφκελν ηνκέα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή 

βηνκάδαο ζε ηνπηθφ επίπεδν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δηαθφξσλ 

πξνζεγγίζεσλ. 

a) ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν επελδπηήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη 

θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή, αγνξάδνληαο φιε ηελ απαηηνχκελε έθηαζε γηα 

ηελ παξαγσγή βηνκάδαο θαη εγθαζηζηψληαο κνλάδα κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο 

ζε ελέξγεηα, εληφο ηεο πεξηνρήο. 

b) ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν επελδπηήο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο 

πνζφηεηεο βηνκάδαο κέζσ ζπκβνιαίσλ κε ηνπο παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο. Οη 

παξαγσγνί ζα θαιιηεξγνχλ ηα ελεξγεηαθά θπηά ρξεζηκνπνηψληαο ηε γε ηνπο 

θαη ην κεραλνινγηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ 

ηε ζπγθνκηδή θαη ηελ παξάδνζε βηνκάδαο. 

c) Μηα παξαιιαγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο είλαη λα γίλεηαη ε παξαγσγή 

ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ απφ ηνπο παξαγσγνχο, κεηά απφ ζπκβφιαηα κε ηνλ 

επελδπηή, ελψ ε ζπγθνκηδή λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηε κνλάδα κεηαηξνπήο. Απηφ ην ζελάξην έρεη λφεκα 

λα ειεγρζεί ζηελ πεξίπησζε ηεο βηνκάδαο, θαζψο ν κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο γηα ηε ζπγθνκηδή ησλ θπηψλ έρεη πνιχ πςειφ θφζηνο απφθηεζεο. 

Σφηε, ε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πεξηζζφηεξσλ απφ κία 

εθκεηαιιεχζεηο νδεγεί ζηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 
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6.2. Γεληθέο Αξρέο Κνζηνιόγεζεο 

 

1. Κάζε δαπάλε πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ αηηία πνπ ηε δεκηνπξγεί. Ο 

ζπζρεηηζκφο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ πνζνηηθφ ηεο πξνζδηνξηζκφ θαη ζηε 

ρξεκαηηθή ηεο αμία. 

2. Μηα δαπάλε πξέπεη λα ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Γελ πξέπεη δειαδή λα θαηαινγίδνληαη δαπάλεο γηα 

θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν, νη νπνίεο φκσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθή 

ρξνληθή πεξίνδν, π.ρ. αγνξά ιηπαζκάησλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζα ζην 

παξαγσγηθφ έηνο αλαθνξάο. 

3. Μηα δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο κφλνλ φηαλ αλαθέξεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ απνηειεί ζθνπφ ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, π.ρ. δελ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε αγνξά ςπγείνπ γηα 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

4. Όιεο νη δαπάλεο ππνινγίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηηθήο 

ηνπο αμίαο. 
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Κεθάιαην 7. Κόζηνο Παξαγσγήο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ 
 

Σν θφζηνο παξαγσγήο ελφο θπηηθνχ πξντφληνο είλαη ε ακνηβή ή ε δαπάλε ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ πεγή πξνειεχζεψο ηνπο. Σν θφζηνο παξαγσγήο ελφο θπηηθνχ πξντφληνο 

πεξηιακβάλεη ην ελνίθην ηνπ εδάθνπο, ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο, ηελ αμία ηνπ 

κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ θαη ηηο εηήζηεο δαπάλεο ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ, άζρεηα κε 

ην αλ αλήθνπλ ζηνλ παξαγσγφ ή ζε ηξίηνπο. Δθ‟ φζνλ ην θφζηνο απηφ αλαθέξεηαη ζ‟ 

νιφθιεξε ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ιέγεηαη ζπλνιηθφ θφζηνο, ελψ 

φηαλ αλαθέξεηαη ζηε κνλάδα απηνχ ιέγεηαη θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα. 

7.1. ηνηρεία θόζηνπο παξαγσγήο 

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, είλαη νη 

ηξεηο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, δειαδή ην έδαθνο, ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ζηε ζχγρξνλε γεσξγηθή νηθνλνκία, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλχπαξμε 

ησλ ηξηψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ. 

 

7.1.1. Έδαθνο 

Σν έδαθνο, σο ζπληειεζηήο παξαγσγήο, είλαη ην ηκήκα ηεο γεο, φπνπ 

πξννξηζκφο ηνπ είλαη ε παξνρή εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δσή θαη αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη πθίζηαηαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

θιίκαηνο θαη ησλ κεραληθψλ κέζσλ θαιιηέξγεηαο. 

Σν έδαθνο απνηειεί ίζσο ηνλ ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα γηα ηελ γεσξγηθή 

παξαγσγή θαη πνιιέο θνξέο έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θφζηνπο. Ζ εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο γεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά θαη δελ ζα πξέπεη λα 

παξαιείπεηαη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη εδαθψλ, γηα παξάδεηγκα αξδεπφκελα, κε 

αξδεπφκελα, νξηαθά ή ππνβαζκηζκέλα θιπ. πνπ ν θάζε ηχπνο έρεη δηαθνξεηηθφ 

θφζηνο. Οη γεσξγηθέο εθηάζεηο κε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ιφγσ δπζκελψλ 

βηνθπζηθψλ (θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, παξαγσγηθφηεηα εδαθψλ θιπ.) θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ (θφζηνο παξαγσγήο, ηηκέο αγνξάο θιπ.) ζπλζεθψλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο εδάθε νξηαθήο ρξήζεο (marginal land). πγθεθξηκέλα, 
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αλαθεξφκαζηε ζε εθηάζεηο κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθά βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο 

ρξήζεηο, φπνπ ε θεξδνθνξία απφ ηελ παξνχζα ρξήζε είλαη ρακειή ή αξλεηηθή (Smit, 

Bray θαη Keddie, 1991). 

Σν έδαθνο κπνξεί λα είλαη ηδηφθηεην ή ελνηθηαδφκελν. Καηά ηελ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε, θφζηνο γεο νλνκάδνπκε ζπλήζσο ην εθηηκψκελν θφζηνο επθαηξίαο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο γεο, ην ελνίθην αληηθαηνπηξίδεη 

ζπλήζσο κε αξθεηή αθξίβεηα ην θφζηνο επθαηξίαο ηεο γεο. Έηζη, φηαλ ε γε είλαη 

ελνηθηαδφκελε, ηφηε ην ελνίθην απνηειεί θαηαβαιιφκελε δαπάλε θαη ηαπηίδεηαη κε ην 

θφζηνο ηεο. Αληίζηνηρα, φηαλ ην έδαθνο αλήθεη ζηελ ίδηα ηελ εθκεηάιιεπζε, ηφηε ην 

θφζηνο ηνπ δελ είλαη θαηαβαιιφκελε δαπάλε. Παξά ηαχηα, ππάξρεη θάπνην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο (θφζηνο επθαηξίαο) απφ ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ εδάθνπο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξφζνδνο απφ ηελ ελνηθίαζή ηνπ ή απφ ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ. 

 

7.1.2. Δξγαζία 

Όηαλ ιέκε εξγαζία ελλννχκε ηελ εζειεκέλε πξνζπάζεηα, πνπ θαηαβάιιεη ν 

άλζξσπνο γηα ηελ παξαγσγή νηθνλνκηθψλ αγαζψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο 

γεσξγίαο γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ απαηηνχκελε γηα ηε γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε εξγαζία είηε θαηαβάιιεηαη απφ ηα κέιε ηεο γεσξγηθήο νηθνγέλεηαο, 

είηε πξνζθέξεηαη απφ μέλνπο εξγάηεο θαη εξγάηξηεο. Γειαδή, ππάξρνπλ δηάθνξνη 

ηχπνη εξγαζίαο, φπσο αλεηδίθεπηε, εμεηδηθεπκέλε, ρεηξηζηήο κεραλεκάησλ αιιά θαη 

κηζζσηή, νηθνγελεηαθή θιπ., κε δηαθνξεηηθφ θφζηνο αλά ηχπν. 

Ζ ζπλήζεο κνξθή ππφ ηελ νπνία παξέρεηαη ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο είλαη ζε 

ρξήκα. Οη πην ζπλήζεηο ηξφπνη θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη: α)ε 

ακνηβή κε βάζε ην ρξφλν δηάξθεηαο ηεο εξγαζίαο, β) ε ακνηβή κε βάζε ην 

εθηεινχκελν έξγν θαη γ)ε ακνηβή πνπ ζπλδπάδεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα κε ην 

εθηεινχκελν έξγν. 

α) Χο ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ιακβάλεηαη ε ψξα, ε εκέξα, ν κήλαο θαη 

ην έηνο, ε δε αληίζηνηρε ακνηβή είλαη ην σξνκίζζην, ην εκεξνκίζζην θαη ν κηζζφο ζε 

κεληαία ή εηήζηα βάζε. Ο θαζνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε βάζε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο ακνηβήο ζηε γεσξγηθή παξαγσγή.  
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β) Ζ θαη‟ απνθνπή ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηεξίδεηαη ζην εθηεινχκελν απφ 

απηνχο έξγν, πνπ κεηξηέηαη ζε ζηξέκκαηα, ρηιηφγξακκα, αξηζκφ δέληξσλ ή δψσλ θιπ. 

Ζ θαη‟ απνθνπήλ ακνηβή εθαξκφδεηαη ζηηο εξγαζίεο πνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο 

επείγνπζεο θαη ζηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο κεηά ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θαη‟ απνθνπήλ ακνηβήο εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ ε 

ζπγθνκηδή ησλ πξντφλησλ, ην θιάδεκα ησλ δέληξσλ, ν εκβνιηαζκφο ηνπ δελδξπιιίνπ 

θιπ.. Ζ θαη‟ απνθνπήλ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο 

ακνηβήο, πιελ φκσο πνιχ ιηγφηεξνο ζπλήζεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνχκελν. 

γ) Ζ ακνηβή πνπ ζπλδπάδεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα κε ηελ εθηεινχκελε εξγαζία, 

ζηεξίδεηαη βαζηθά ζην εκεξνκίζζην, πιελ φκσο ππνρξενχηαη ν εξγαδφκελνο λα 

ηειεηψζεη νξηζκέλε εξγαζία αθφκα θαη πέξα απφ ην ζχλεζεο σξάξην ηεο εκέξαο. 

 

7.1.3. Κεθάιαην 

Κεθάιαην, ραξαθηεξίδεηαη  ν ζπληειεζηήο εθείλνο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, 

φπνπ απνηειείηαη απφ φια ηα πιηθά κέζα θαη αγαζά πνπ ρξεζηκνπνηεί ν γεσξγφο καδί 

κε ην έδαθνο θαη ηελ εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή θπηηθψλ. ε αληίζεζε κε ην έδαθνο 

θαη ηελ εξγαζία, ην θεθάιαην είλαη απνηέιεζκα πξνγελέζηεξεο ρξήζεσο ηνπ εδάθνπο 

θαη πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπνπ. 

Σν ζχλνιν ηνπ γεσξγηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ή απνθηήζεσο ηνπ, 

θαη κε ην νπνίν ε εθκεηάιιεπζε αθ‟ ελφο κελ ελεξγεί, αθ‟ εηέξνπ δε εμαζθαιίδεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαιείηαη ελεξγεηηθφ. Με άιια ιφγηα, ην ελεξγεηηθφ 

πεξηιακβάλεη ηηο έγγεηεο βειηηψζεηο, ηηο γεσξγηθέο θαηαζθεπέο, ηα θπηά θαη γεληθά 

ηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, ηηο κεραλέο θαη ηα εξγαιεία θαη ηέινο ηελ εξηεκέλε 

εζνδεία, ηηο πξνκήζεηεο, ηα πξντφληα θαη ηα ρξεκαηηθά κέζα ζηα ρέξηα ηνπ γεσξγνχ. 

Απφ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία άιια κελ αλήθνπλ ζην αγξφηε-παξαγσγφ  

θαη είλαη γλσζηά σο θαζαξή πεξηνπζία ή ίδην θεθάιαην, ελψ θάπνηα άιια πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δελ αλήθνπλ κεξηθά ή νιηθά ζην 

γεσξγφ, θαη απνηεινχλ ην παζεηηθφ ή μέλν θεθάιαην. ηηο ζπλήζεηο κνξθέο ηνπ 

παζεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζπφξνη, ιηπάζκαηα, θάξκαθα, θαχζηκα, κεραλήκαηα, 

εξγαιεία, ξηδψκαηα θαη δελδξχιιηα. 
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7.1.4. Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 

Σν θφζηνο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απνηειείηαη απφ α) ηελ απφζβεζε 

ηνπ, β) ηνπο ηφθνπο ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, γ) ην θφζηνο εηήζηαο ζπληήξεζεο 

θαη δ) ην θφζηνο αζθάιηζεο. Σν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην Κφζηνο 

Υξήζεο Κεθαιαίνπ (Capital Service Cost - CSC) θαη ππνινγίδεηαη αλά έηνο ή ψξα 

ιεηηνπξγίαο. Ζ νηθνλνκηθή απφζβεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ε 

απψιεηα ηεο αμίαο ηνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο ηνπ απαμίσζεο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο ζπλήζεο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο απφζβεζεο γίλεηαη βάζεη 

ηεο γξακκηθήο απφζβεζεο θαη ππνινγίδεηαη σο: 𝐷 =
Vo−Vn

n
, φπνπ V0 είλαη ε αξρηθή 

αμία ηνπ παγίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δσήο (n), Vn είλαη ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ θαηά ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δσήο θαη n είλαη ε 

νηθνλνκηθή ηνπ δσή ζε έηε.  

Αληίζηνηρα, εάλ ιάβνπκε ππφςε ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ίζν κε i, ην χςνο 

ηεο εηήζηαο απφζβεζεο ππνινγίδεηαη σο D=
V0−Vn/(1+i)n

n
. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 

Vn /(1 + ί)
n
 απνηειεί ηελ παξνχζα αμία ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. Οη ηφθνη ηνπ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ αθνξνχλ ζηνλ ηφθν ηεο αμίαο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ αγαζνχ 

ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φπνπ ε αμία ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή λα πξνθχπηεη 

απφ ηελ αξρηθή αμία απφθηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κείνλ ην απνζβεζζέλ θεθάιαην. Σν 

εηήζην θφζηνο ρξήζεο ηνπ θεθαιαίνπ (annual CSC) ππνινγίδεηαη σο ην εηήζην 

ηζνδχλακν ηεο απφζβεζεο θαη ησλ ηφθσλ, ζπλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο.  

Έηζη, πξνθχπηεη: 𝐶𝑆𝐶 =
Vo−Vn / 1+𝐼 𝑛

a(n,i)
 + Μ + Ins , φπνπ a(n, i) είλαη ε αξρηθή 

αμία κνλαδηαίαο ξάληαο , Μ a(n,i) είλαη ην εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη Ins είλαη ην 

εηήζην θφζηνο αζθάιηζεο. Γηαηξψληαο ην εηήζην θφζηνο ρξήζεο κε ηε κέζε εηήζηα 

ιεηηνπξγία ζε ψξεο πξνθχπηεη ην θφζηνο ρξήζεο αλά ψξα (Soldatos et al, 2003). 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο κπνξεί λα είλαη ηδηφθηεηνο ή ελνηθηαδφκελνο, 

ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηνλ ειιεληθφ αγξνηηθφ ρψξν πξνέξρεηαη απφ 

αληαιιαγή κεραλεκάησλ κεηαμχ εθκεηαιιεχζεσλ ή αθφκα θαη απφ δαλεηζκφ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηα κεραλήκαηα θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

ην θφζηνο ησλ κεραλεκάησλ απνηειεί κε θαηαβαιιφκελε δαπάλε θαη ζε κηα 

θαιιηεξγεηηθή επέκβαζε πξνθχπηεη σο, α) ην σξηαίν θφζηνο ρξήζεο 

πνιιαπιαζηαζκέλν κε ην ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζπλ β) ην θφζηνο 



 

53 

ηνπ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο ζπλ γ) ην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ. Ζ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζε κεραλήκαηνο ζε θάζε 

θαιιηεξγεηηθή επέκβαζε. πλεπψο, ν ίδηνο ειθπζηήξαο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ κεηαμχ “ειαθξψλ” θαη “βαξέσλ” θαιιηεξγεηηθψλ 

επεκβάζεσλ. 

 

7.2. Τπόινηπνη Παξάγνληεο Κνζηνιόγεζεο 

 

7.2.1 Οηθνλνκηθή δσή 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, 

ηα θηίξηα θαη νη γεσξγηθέο θαηαζθεπέο, αιιά θαη νη πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο, δειαδή ε δηάξθεηα δσήο ηνπο ζε έηε, θαηά 

ηελ νπνία παξακέλνπλ νηθνλνκηθά απνδνηηθά. ε θάζε πεξίπησζε, ε νηθνλνκηθή δσή 

ησλ παξαπάλσ επεξεάδεη ην εηήζην θφζηνο ηνπ θαζελφο, αιιά θαη ηνπ αγξνηηθνχ 

ζρεδίνπ (Soldatos et al., 2003). 

7.2.2. Κόζηνο Δγθαηάζηαζεο Φπηείαο 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θαιιηεξγεηψλ, α) νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο, 

ε δηάξθεηα δσήο ησλ νπνίσλ νινθιεξψλεηαη εληφο κηαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, 

δειαδή ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ έηνπο, ελψ ν θχθινο ηεο θαιιηέξγεηαο κπνξεί 

λα επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θάζε ρξφλν θαη β) νη πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, 

ζηηο νπνίεο πξνεγείηαη ε πεξίνδνο εγθαηάζηαζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εηήζηεο επεκβάζεηο θαη ε εηήζηα ζπγθνκηδή, πνπ 

επαλαιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δσήο ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Καηά ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, ε πεξίνδνο εγθαηάζηαζεο ησλ πνιπεηψλ 

θπηψλ νλνκάδεηαη θαη “έηνο κεδέλ”. Σν έηνο κεδέλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ρξνληθή 

πεξίνδνο κε δηάξθεηα έλα ή πεξηζζφηεξα έηε πνπ ηειεηψλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πξψηνπ έηνπο παξαγσγηθήο δσήο ηνπ θπηνχ. Σν δηάζηεκα απηφ δειψλεη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νινθιεξψλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πνιπεηνχο θπηνχ, 

δειαδή ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε λέα θπηεία εγθαζίζηαηαη θαη αλαπηχζζεηαη. 
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Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη α) ην θφζηνο γηα ζχλνιν ησλ 

θαιιηεξγεηηθψλ επεκβάζεσλ, β) ην ελνίθην ηνπ εδάθνπο, γ) ηα πάγηα έμνδα, θαζψο 

θαη δ) ηνπο ηφθνπο ησλ δαπαλψλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ θπηνχ δηαξθνχλ πάλσ απφ έλα έηνο), θαηά ηελ πεξίνδν εγθαηάζηαζεο. 

Καηά ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ πνιπεηψλ θπηεηψλ, ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο 

θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζην θάζε έηνο ηεο παξαγσγηθήο δσήο ηεο θπηείαο 
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Κεθάιαην 8. Κνζηνιόγεζε βαζηζκέλε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ACTIVITY BASED COSTING (ABC) 

Σν πξφγξακκα ActivityBasedCosting (ABC), είλαη κηα κεζνδνινγία 

κέηξεζεο θφζηνπο θαη απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε εθκεηάιιεπζε γηα λα παξάγεη ηα πξντφληα 

ηεο.  

Σν πξφγξακκα ABC παξνπζηάδεη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κηα πνζνηηθή 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε επηρείξεζε θαη ηνπο εμνπιίδεη κε 

έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε ιήςε ζσζηψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Αλ θαη είλαη μεθάζαξν φηη ν πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ ζπζηεκάησλ ABC είλαη 

λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο ηεο γξακκήο παξαγσγήο, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα ζε κηα επηρείξεζε. Ζ 

κεζνδνινγία ABC παξέρεη πνιχηηκε βνήζεηα, αθνχ επηηξέπεη ζηελ δηνίθεζε λα 

δηεθπεξαηψζεη δηάθνξεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο: 

 Να εληνπίζεη ηηο δηάθνξεο πςειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο αλά κνλάδα 

πξντφληνο θαη λα βξεη ηξφπνπο λα κεησζνχλ.  

 Να κεηξήζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, ζε 

ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ινγηζηηθήο. 

Με άιια ιφγηα, ε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ABC ππνζηεξίδεη ηξεηο 

ζεκαληηθέο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ: 

1) Σελ θνζηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

2) Σελ δηαθνξνπνίεζε ηεο γθάκαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο είηε κε 

ηελ παξνπζίαζε θαη πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ, είηε κε ηελ δηαθνπή παξαγσγήο 

κέξνπο απηψλ. 

3) Σνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ ABC ζπρλά ζεσξείηαη αξθεηά πνιχπινθε θαζφηη πνιινί 

ζεσξνχλ φηη πεξηέρεη πνιχπινθνπο θαη επαλαιακβαλφκελνπο επηκεξηζκνχο ηνπ 

θφζηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζε πνιχ ιίγεο αξρέο. 
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Αξρή 1: Κάζε δξαζηεξηφηεηα θαηαλαιψλεη επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο. Όζν 

πεξηζζφηεξν επαλαιακβάλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα, άζρεηα απφ ην αλ είλαη ρξήζηκε ή 

φρη, θαηαλαιψλεη επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο. 

Αξρή 2: Κάζε δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη γηα θάπνην ζθνπφ ή αηηία. ηηο άξηηα 

νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, θάζε δξαζηεξηφηεηα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα 

αληηθείκελα θφζηνπο, δειαδή ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πειάηεο. 

πκβαίλεη φκσο ζπρλά, έλα κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο λα κελ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε ην αληηθείκελν θφζηνπο, αιιά λα 

ζπζρεηίδεηαη κε θάπνην θέληξν θφζηνπο, δειαδή θάπνην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. 

Αξρή 3: Γηαθνξεηηθνί πειάηεο, πξντφληα ή θαη θαλάιηα δηαλνκήο ζπλεπάγνληαη 

δηαθνξεηηθήο έληαζεο εξγαζία. 

 

8.1. Τα βήματα για την εφαρμογή της ABC είναι τα εξής: 
 

Βήκα 1: Απνινγηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο επηρείξεζεο. ρεδφλ φιεο 

νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη, κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Βήκα 2: Καζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο γίλεηαη πεξηγξάθνληαο 

ηηο θαηαζθεπαζηηθέο θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο, πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ιεηηνπξγηθνχο πφξνπο ή αθνξνχλ επελδχζεηο θεθαιαίνπ. 

Βήκα 3: Καζνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Οη δαπάλεο ζα 

πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ιεηηνπξγηθψλ πφξσλ, πνπ πξνθαιεί 

θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Βήκα 4: Δπηινγή ησλ νδεγψλ θφζηνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

«αληρλεπζεί» ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πάλσ ζηα πξντφληα κε βάζε ην ξπζκφ 

θαηαλάισζήο ηνπο. Άξα, νη ιεηηνπξγηθνί παξάγνληεο θφζηνπο κπνξνχλ λα 

αληρλεχζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη νη «θεθαιαηνπρηθνί» παξάγνληεο θφζηνπο 

κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηε ρξέσζε θεθαιαίνπ ζηα πξντφληα. 



 

57 

Βήκα 5: Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα πξντφληνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο θεθαιαίνπ νη ζπγγξαθείο πηνζεηνχλ ην κνληέιν  

CC = C * CCR ,  

φπνπ ην C αλαπαξηζηά ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο θαη ην CCR αλαθέξεηαη ζην 

θφζηνο επθαηξίαο ηνπ θεθαιαίνπ (CapitalCostRate). Σν CCR εμαξηάηαη απφ ην 

ηξέρνλ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ, ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

θεθαιαηαθή δνκή θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, φιεο νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

θπξίσο, ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη νη βαζηθέο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ειήθζεζαλ απφ 

έλα λέν αγξφηε παξαγσγφ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κξεζηέλσλ-Αλδξηηζαίλεο θαη 

επαιεζεχηεθαλ απφ άιινπο αγξφηεο παξαγσγνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 
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Εηθόλα 8. Πξόγξακκα abc software 

Απφ ηελ εηθφλα 8, παξαηεξνχκε πψο είλαη ην πξφγξακκαABC θαζψο 

αλνίγνπκε ηελ εθαξκνγή. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε 

φισλ ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (operations), ησλ κεραλεκάησλ (machinery) κε 

ηελ αλάινγε θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα ηνπο (energy) θαη ησλ εξγαηνσξψλ (labour), 

ηνπ ελνηθίνπ ηνπ εδάθνπο (lands) θαζψο θαη ησλ πξψησλ πιψλ (raw materials) πνπ 

ρξεηάδνληαη. Κάζε θαιιηεξγεηηθή ηερληθή ρξεζηκνπνηεί ηα αλάινγα κεραλήκαηα 

ή/θαη ηηο πξψηεο χιεο, θαζψο θαη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ εξγαηψλ. 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηελ απφδνζε ηεο θάζε 

θαιιηέξγεηαο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ θέξδνπο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνχ. 
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Κεθάιαην 9. Αλάιπζε Καιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ 

Σν πξψην βήκα είλαη λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα ηεο γεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ θπηψλ πνπ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα δνθηκή εδάθνπο. 

Σα ελεξγεηαθά θπηά πνπ εξεπλνχκε αλαπηχζζνληαη θαιά ζε εδάθε κε PH 5.5 - 7.5 

θαη κέηξηαο έσο πςειήο γνληκφηεηαο, αιιά πξνζαξκφδνληαη ζε κηα κεγάιε πνηθηιία 

απφ εδάθε. Μηα ηππηθή αλάιπζε εδάθνπο, ζπληζηάηαη ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεο θαιιηέξγεηαο. 

9.1. Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηήζακε αγξνηεκάρην 1 ha, 

δειαδή 10 ζηξεκκάησλ. 

9.1.1. Δγθαηάζηαζε Καιιηέξγεηαο 

1. Πξν-θύηεπζε 

Ζ ελδειερήο πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή 

εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, ηελ επθνιία ηεο κεηέπεηηα δηαρείξηζεο ηεο θαη ηηο 

πςειέο απνδφζεηο. Γεδνκέλνπ φηη ε θαιιηέξγεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζην 

έδαθνο γηα ηνπιάρηζηνλ 15 έηε, είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζσζηά ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ κειινληηθά πξνβιήκαηα. 

Σν πξψην βήκα πξαγκαηνπνηείηαη ην θζηλφπσξν πξηλ απφ ηε θχηεπζε. Καηά 

ην ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί άξνηξν, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο, έηζη απηφ νξγψλεηαη θαη αθήλεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Παξάιιεια, απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ησλ παξαζίησλ «Ley», φπσο 

ηηο πξνλχκθεο δηκήλνπ, ηελ θνηλή „‟rustic moth‟‟ θαη ζην „‟ζθψξν θάληαζκα‟‟, πνπ 

επηηίζεληαη ζηα πξφζθαηα αλεπηπγκέλα θπηά, φπσο θαη θάζε πξνλχκθεο ή απγά πνπ 

είλαη ήδε ζην έδαθνο απφ θάπνηα πξνεγνχκελε θαιιηέξγεηα. ε ειαθξά εδάθε 

κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειν γηα ηελ άλνημε ην άξνηξν. 

Σελ επφκελε άλνημε, ε πεξηνρή ηνπ ρσξαθηνχ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί κε 

δηζθνζβάξλεο (θξέδα) ακέζσο πξηλ απφ ηε θχηεπζε. Απηφ ζα βειηηψζεη ηνλ αεξηζκφ 
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ηνπ εδάθνπο θαη ηελ εγθαηάζηαζε, βνεζψληαο ζηελ θαιή αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δλ ζπλέρεηα, κεηά ηε θχηεπζε, ζα βειηηψζεη επίζεο ηελ επαθή ησλ 

ξηδψλ κε ην έδαθνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνιεηκκαηηθψλ δηδαληνθηφλσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη. 

Σν δεχηεξν βήκα, θαη‟ επέθηαζε, είλαη ν έιεγρνο ησλ πνιπεηψλ δηδαλίσλ, θαη 

έηζη ςεθάδεηαη ην ρσξάθη κε έλα θαηάιιειν δηδαληνθηφλν επξένο θάζκαηνο (π.ρ. 

glyphosate). 

Τιηθά θύηεπζεο 

Σα πςειήο πνηφηεηαο πιηθά θνπήο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε θαιήο 

εγθαηάζηαζεο. Σα ξηδψκαηα πξέπεη λα αγνξάδνληαη απφ ηα εηδηθά θπηψξηα 

παξαγσγήο απηψλ, λα είλαη λεαξήο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, θαη λα κελ έρνπλ ιεθζεί 

απφ ηηο παιηέο θαιιηέξγεηεο αληίζηνηρσλ θπηψλ. Ο πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο θαη ε 

κεηαθνξά ησλ ξηδσκάησλ πξηλ απφ ηε θχηεπζε είλαη επίζεο κηα απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο. Γηα ιφγνπο πγείαο ησλ θπηψλ, ηα 

ξηδψκαηα ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ(Miscanthus* Giganteus, Arundo Donax L.) θαζψο 

θαη ν ζπφξνο ηνπ Switchgrass (Panicum Virgatum L.), ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη 

κφλν απφ επξσπατθέο ρψξεο. 

Ππθλόηεηα θύηεπζεο 

Σα ξηδψκαηα πξέπεη λα θπηεπηνχλ έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε επέθηαζε ηνπ 

θπηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζε βάζνο εδάθνπο 5-10 εθαηνζηψλ. Οη 

ππθλφηεηεο ηεο θχηεπζεο πνηθίιινπλ απφ 12.500 έσο 15.000 ξηδψκαηα αλά εθηάξην. 

πλήζσο πξνηηκψληαη 15.000 ξηδψκαηα, θαη ην θαιχηεξν είλαη λα δεηνχλ ζπκβνπιέο 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή αγξφηε παξαγσγφ, σο πξνο ηελ θαηάιιειε ππθλφηεηα γηα ηα 

ρσξάθηα ηνπο. 

Ζ αξρηθή ππθλφηεηα θχηεπζεο επηηξέπεη λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο δεκηέο ζηελ 

θαιιηέξγεηα, ελψ εμαθνινπζείηαη λα παξέρεηαη  ππθλφηεηα ησλ θπηψλ πεξίπνπ 

15.000 ξηδψκαηα / ha - πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε απφδνζε απφ ην 

ηξίην έηνο θαη κεηά θαη ε απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ κέζσ 

ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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Σν βέιηηζην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε θχηεπζε ησλ ξηδσκάησλ ή ηε ζπνξά 

είλαη απφ ην Μάξηην κέρξη ηνλ Απξίιην θαη απηφ ζπληζηάηαη σο πξψηκε θχηεπζε δηφηη 

έρεη ην πιενλέθηεκα εθκεηάιιεπζεο ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο ηελ άλνημε θαη 

επηηξέπεη κηα εθηεηακέλε αλάπηπμε θαηά ηνλ πξψην ρξφλν. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, 

δηφηη επηηξέπεη θαιχηεξα ζηα ξηδηθά ζπζηήκαηα λα αλαπηπρζνχλ. Απηφ ην θαζηζηά 

πην ηζρπξφ γηα ηα επφκελα ρξφληα, θαη επηηξέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα λα αλέρεηαη ηελ 

μεξαζία θαη ηνλ παγεηφ θαιχηεξα.  

Ζ θχηεπζε κπνξεί λα ζπλερηζηεί κέρξη ηνλ Μάην θαη αθφκε θαη ζηηο αξρέο 

Ηνπλίνπ, αιιά δελ ελζαξξχλεηαη απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ε νπνία είλαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα. Απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλίζηαηαη, ζπλήζσο, γηα ηε ζπνξά 

ηνπ Switchgrass.  

Παξάιιεια κε ηε θχηεπζε ησλ ξηδσκάησλ ή ηε ζπνξά, πξαγκαηνπνηείηαη 

βαζηθή ιίπαλζε κε ζθεχαζκα N-P-K (20-10-10), θαη ηέινο πνηίδεηαη φιε ε 

θαιιηέξγεηα. 

2. Γεληθή δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηώλ 

 Απαηηήζεηο θαιιηέξγεηαο ζε ιίπαλζε 

Οη εηήζηεο απαηηήζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε ιηπάζκαηα είλαη πνιχ ρακειέο, 

ιφγσ ηεο απνδνηηθφηεηαο απφ ηελ θαιή ρξήζε ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ θπηνχ λα αλαθπθιψλεη κεγάιεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ κεο 

ζηα ξηδψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ κέξνπο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε απψιεηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαηά ηε ζπγθνκηδή είλαη ρακειή. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα θχιια παξακέλνπλ, θπξίσο, ζην ρσξάθη, είλαη απαξαίηεην 

λα πξνζκεηξήζνπκε κφλν ηελ πνζφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ 

απνκαθξχλζεθε κε ηα ζηειέρε. Οη απαηηήζεηο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ θαιχπηνληαη απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ θχιισλ, ησλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο, απφ ηα ξηδηθά απνζέκαηα θαη απφ ηηο 

αηκνζθαηξηθέο ελαπνζέζεηο. 

Σα ψξηκα ξηδψκαηα ηείλνπλ λα απνζεθεχνπλ πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά απφ ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ψζηε κεηά ηα πξψηα δχν ρξφληα, 

κπνξεί λα απαηηείηαη κφλν κηα κηθξή πνζφηεηα επηπιένλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 
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Ζ ιίπαλζε ζηηο εμεηαδφκελεο θαιιηέξγεηεο ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε, ηε βαζηθή θαη 

ηελ θαλνληθή. Ζ βαζηθή ιίπαλζε πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα πεξίπνπ θαη 

απνηειείηαη απφ ζθεχαζκα N-P-K (20-10-10) θαη ε θαλνληθή κε ιίπαζκα αλαινγίαο 

20-10-0, φπνπ γίλεηαη θάζε ρξφλν ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηε βαζηθή. 

 Έιεγρνο ησλ δηδαλίσλ 

Σα δηδάληα αληαγσλίδνληαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ γηα θσο, λεξφ θαη 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη κπνξεί λα κεησζνχλ νη απνδφζεηο. Έλα επξχ θάζκα 

δηδαληνθηφλσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηδαλίσλ - 

ρσξίο νξαηή δεκηά ζηελ θαιιηέξγεηα. 

Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ, ζηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

είλαη απαξαίηεηε, δηφηη ν ειιηπήο έιεγρνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζνβαξά ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαιιηέξγεηαο. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, νη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο ησλ ρσξαθηψλ 

λα θαζαξηζηνχλ απφ ηα πνιπεηή δηδάληα πξηλ ιάβεη ρψξα νπνηαδήπνηε θχηεπζε. 

Μεηά ην έηνο εγθαηάζηαζεο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα αθφκα εθαξκνγή ηελ 

άλνημε κε δηδαληνθηφλν επξένπ θάζκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηδαλίσλ ριφεο, φπσο 

αγξηάδα, γξαζίδη θαη πιαηχθπιια δηδάληα ζηηο αξρέο ηεο ζεδφλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

δηδαληνθηφλνπ, ζηηο θαιιηέξγεηεο, δελ πξέπεη λα γίλεη πάλσ απφ έλα κέηξν ζε χςνο 

θαη ηα θπηά  δελ κπνξνχλ, ζηε ζπλέρεηα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηξφθηκα ή 

δσνηξνθέο. 
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Δηάγξακκα 2. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο εγθαηάζηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

 

Δμνπιηζκόο Φύηεπζεο  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη απαξαίηεην ν αγξφηεο-

παξαγσγφο λα δηαζέηεη έλα ηξαθηέξ 70 HP, θαη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ην 

φξγσκα, ην θξεδάξηζκα, ηε θχηεπζε ησλ ξηδσκάησλ ή ηε ζπνξά αληίζηνηρα, θαζψο 

θαη λα έρεη βπηίν κε ςεθαζηήξα γηα ηηο ιηπάλζεηο θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηδαλίσλ. 
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Κεθάιαην 10.  Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Απαηηνύκελεο 

επέλδπζεο 

 

Ζ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ ηξηψλ επηιεγκέλσλ πνιπεηψλ 

θαιιηεξγεηψλ, ζε 1 ha αλά θπηφ, εθηείλεηαη ζηα δεθαπέληε ρξφληα θαη ην θφζηνο 

θαιιηέξγεηαο δηαθέξεη απφ έηνο ζε έηνο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ απαξαίηεησλ 

γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ζην πξφηππν ηνπ εθάζηνηε ηνκέα ηεο 

παξαγσγήο.  

Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο είλαη πςειφ, αιιά θαηαβάιιεηαη 

κφλν θαηά ην πξψην έηνο, ελψ ηα έζνδα δε ξένπλ πξηλ απφ ην δεχηεξν ή ηξίην ρξφλν. 

Δπηπιένλ, νξηζκέλεο γεσξγηθέο δηαδηθαζίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηαθηηθέο 

θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάζε ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα (π.ρ. βαζηθή 

ιίπαλζε). Όπσο επίζεο, θαηά ην πξψην έηνο παξαηεξείηαη ε απνιχκαλζε ηνπ 

εδάθνπο γηα ηπρφλ δηδάληα, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο κεηά 

ηε θχηεπζή ηνπο.  

Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φζν πην πξαγκαηηθέο 

αληηπξνζσπεπηηθέο εηήζηεο εθηηκήζεηο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φιεο ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ πνιπεηψλ θπηψλ θαη λα 

θαηαλεκεζνχλ θαηάιιεια φιεο νη ζρεηηθέο επελδχζεηο θαη νη ελδηάκεζεο δαπάλεο θαη 

ηα έζνδα. 

Ζ κεζνδνινγία ηεο θνζηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο (LCC) ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη πην θαηάιιειεο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε ζπγθνκηδή ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ (παξάδεηγκα) . ε 

απηήλ ηελ εξγαζία έρνπκε πηνζεηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ LCC, σο εθ ηνχηνπ, φιεο νη 

επελδπηηθέο δαπάλεο (εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο, 

θ.ιπ.) θαη φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα εθηηκεζήθαλ γηα θάζε 

έηνο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο θάζε εμεηαδφκελεο θαιιηέξγεηαο θαη κεηαηξάπεθαλ ζε 

νηθνλνκηθά ηζνδχλακεο εηήζηεο δαπάλεο. Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη νη πην θαηάιιειεο 

γηα ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε δηαθνξεηηθά πξφηππα 

θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηεο γεο. 
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10.1. Αλάιπζε κέζσ ηνπ προγράμματος ABC 

Όιε ε δηαρξνληθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο έρεη δηαηεζεί ζην πξφγξακκα ABC 

(ActivityBasedCosting), ην νπνίν είλαη έλα εηδηθφ πξφγξακκα ψζηε λα ππνινγίδεη ην 

θφζηνο ηνπ θχθινπ δσήο (LCC) ησλ γεσξγηθψλ ζρεδίσλ-θαιιηεξγεηψλ.  

ην πξφγξακκα ABC, ην θφζηνο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο απνηειείηαη απφ 

ην θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πνιπεηψλ θπηψλ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα ρξεηάδεηαη γεσξγηθέο εηζξνέο 

κε ηε κνξθή ησλ σξψλ εξγαζίαο, ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, πιηθά, θ.ιπ. Ζ 

σξηαία ακνηβή ησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη σο „‟εηήζην 

ηζνδχλακν θφζηνο„‟, θαη δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ έηνπο. 

Οη απνδφζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο κεηξνχληαη ζε "παξαδνηέν μεξνχ ηφλνπ" (Mg 

t-1). Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ησλ θπηψλ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπο πξνο ηελ αγνξά. "Παξαδνηέν" ζεκαίλεη φηη νη απψιεηεο 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε ζπγθνκηδή θαη θαηά ηε κεηαθνξά. 

Ο κίζραλζνο (Miscanthus* Giganteus) θαη ην Switchgrass (Panicum virgatum) 

κπνξνχλ λα δεκαηνπνηνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα μεξαίλνληαη ζην αγξφθηεκα πξηλ 

απφ ηε κεηαθνξά ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο (πεξίπνπ 20% πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία). 

Σν θαιάκη (Arundo Donax) κπνξεί λα παξακείλεη ζξπκκαηηζκέλν θαη λα θνξηψλεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηε ζπγθνκηδή, αθνχ ε δεκαηνπνίεζε δελ είλαη εχθνιε. Απηφ απμάλεη 

ζεκαληηθά ην θφζηνο κεηαθνξάο. Γη‟ απηφ, ζηελ παξαπάλσ εξγαζία, φια ηα ππφ 

εμέηαζε θπηά παξακέλνπλ ζξπκκαηηζκέλα θαη κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ κε ην 

θνξηεγφ ζην εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηε «ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηε ζπκβαηφηεηα» ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί γηα ηελ παξαπάλσ εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ παξαηεξεζεί δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο, λνκηζκάησλ, επίπεδα ηηκψλ, θ.ιπ. 

χκθσλα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ABC, ζα 

κπνξνχζακε λα ρσξίζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ηελ 15εηή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαιιηέξγεηαο ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζε δπν θαηεγνξίεο, ε κηα 

πεξηιακβάλεη ην ρξφλν φπνπ εγθαζίζηαηαη ε θαιιηέξγεηα (ρσξάθη, κεραλήκαηα, 
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πξψηεο χιεο θηι.) θαη ε άιιε ηελ κεηέπεηηα θαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή ησλ ππφ 

εμέηαζε θπηψλ, ε νπνία έρεη δηάξθεηα δεθαπέληε έηε. 

Σέινο, ην θφζηνο ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο ζηελ θαιιηέξγεηα εθηηκάηαη ζε εηήζην 

ηζνδχλακν θφζηνο. Σν ηζνδχλακν εηήζην θφζηνο κπνξεί απιά λα είλαη έλαο ηξφπνο 

έθθξαζεο ηνπ θφζηνπο κηαο εθ‟ άπαμ επέλδπζεο ζε εηήζην ή γεληθφηεξα πεξηνδηθφ 

ρξνληθφ νξίδνληα. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, απαηηείηαη ε αλαγσγή φισλ ησλ 

δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδπηηθψλ, ζε εηήζηα βάζε. Δάλ ππάξρνπλ 

νθέιε, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζηα δχν ζρέδηα ηφηε απηά ζπλππνινγίδνληαη σο 

«θφζηε» πξνζεκαζκέλα αξλεηηθά.(Σζψιαο, 2002, Απνζηνιίδεο, 1986) 

Ζ κεηαηξνπή ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζε εηήζην θφζηνο επηηπγράλεηαη µε 

ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

Πξνζέγγηζε 1ε: 

πλνιηθφ εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο = ε παξνχζα αμία ηεο ζπλνιηθήο ξνήο 

θφζηνπο (έμνδα επέλδπζεο ζπλ θαζαξά θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο) 

*ζπληειεζηήο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ: 

 

 

φπνπ: 

 t =0 είλαη ην έηνο αλαθνξάο 

Ct = ζπλνιηθά έμνδα επέλδπζεο ζηελ πεξίνδν t 

OCt = ζπλνιηθά θαζαξά θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ πεξίνδν t 

r = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο αλά πεξίνδν 

n = ε εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ ζε έηε 
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Πξνζέγγηζε 2ε: 

πλνιηθφ εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο = (θφζηνο θεθαιαίνπ * ζπληειεζηήο 

αλάθηεζεο θεθαιαίνπ) + θαζαξά εηήζηα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο: 

 

 

φπνπ:  

C0 = ε επέλδπζε ην έηνο 0 (έηνο αλαθνξάο) 

r = ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο 

n = ε εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ ζε έηε 

OC = ζπλνιηθά θαζαξά θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (ζηαζεξά γηα θάζε 

έηνο). 

(Καιηακπάθνο, Γακίγνο, 2008) 

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο ιέγεηαη ην επηηφθην µε ην νπνίν ππνινγίδεηαη πφζν 

ηφθν ζα πιεξψζεη ν θάηνρνο ηνπ ηίηινπ πξνο πξνεμφθιεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ( r ) είλαη ζην 5%.  

 

10.2.Οηθνλνκηθή αλάιπζε επέλδπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, φια ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

ειήθζεζαλ απφ λέν αγξφηε-παξαγσγφ (Ξελνθψληα ηακαηειφπνπιν, Γξχιινο 

Ζιείαο), θαζψο θαη ππήξραλ δηαζηαπξψζεηο θαη επηβεβαηψζεηο απφ άιινπο αγξφηεο-

παξαγσγνχο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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Γηα λα πινπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ε ζπληήξεζε ψζηε λα 

έρνπκε ηελ αλακελφκελε απφδνζε κε ηε ζπγθνκηδή θάζε ρξφλν γηα ηα επφκελα 15 

έηε, ρξεηάδεηαη λα  ππάξρνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπ αγξφηε- παξαγσγνχ έλα ηξαθηέξ 

70hp κε θφζηνο 35.000€, εμάξηεκα κε δηζθνζβάξλεο 4.500€, εμάξηεκα αξφηξνπ 

2.000€, δηαλνκέαο ιηπαζκάησλ- θαξκάθσλ (βπηίν) 1.000€ κε ςεθαζηήξα 400€, 

εμάξηεκα θχηεπζεο 8.000€.  

 

 

Εηθόλα 8. Δηζθνζβάξλεο (disk harrow) θαη Άξνηξν (plough) 

 

Με ην δεδνκέλν φηη, ε θαιιηεξγήζηκε γε είλαη ππφ ελνίθην, φπνπ 

θνζηνινγείηαη ζηα 200€/yr ην 1ha, θαη κε ηνλ ηφθν θηάλεη ζηα 226,29€/yr ην 1haγηα 

θάζε θαιιηέξγεηα. 

Γηα ηε ζπγθνκηδή ρξεηάδεηαη ζεξηδναισληζηηθή κεραλή , ηεο νπνίαο ην θφζηνο 

αγνξάο ηεο είλαη ζηα 100.000€, θαζψο θαη έλα θνξηεγφ 10Σ αμίαο 45.000€.  
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         Εηθόλα 9. Θεξηδναιωληζηηθή κεραλή 

 

Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα πνηίζκαηνο πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα ηελ άξδεπζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ απνηειείηαη απφ κηα γεψηξεζε, ε νπνία πξνυπάξρεη κέζα ζην ρσξάθη 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ άιια αγξνθηήκαηα, θαη έλα κεράλεκα πνηίζκαηνο φπνπ 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ αλέξρεηαη ζηα 500€.  

Μεραλήκαηα Κόζηνο Αγνξάο 

Σξαθηέξ (Tractor) 70hp 35.000 € 

Γηζθνζβάξλεο (Disk Harrow) 4.500 € 

Άξνηξν (Plough) 2.000 € 

Φπηεπηήο (Planter) 8.000 € 

Γηαλνκέαο Ληπαζκάησλ 

(Fertilizer Distributor) 

1.000 € 

Φεθαζηήξαο (Sprayer) 400 € 

Φνξηεγφ (Lorry) 10T 45.000 € 

Θεξηδναισληζηηθή κεραλή 

(Combine harvester) 

100.000 € 

Μεράλεκα άξδεπζεο( Irrigation 

Machinery) 

500 € 

Πίλαθαο 10.1. Κφζηνο αγνξάο κεραλεκάησλ  
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Παξάιιεια, νη πξψηεο χιεο γηα ηε θχηεπζε, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ είλαη ηα 

ξηδψκαηα θαη νη ζπφξνη ησλ θπηψλ πνπ θνζηίδνπλ ην Arundo Donax 0,20€/ξηδ. , o 

Miscanthus x Giganteus 0,08€/ξηδ. θαη νη ζπφξνη ηνπ Panicum Virgatum 11,5€/kg. 

Δπηπξνζζέησο, ηα ιηπάζκαηα πνπ ζα ρξεηαζηνχκε είλαη αλαινγίαο (20-10-10) 

κε θφζηνο 0,42€/kg, ην ιίπαζκα (20-10-0) ζηα 0,38€/kg θαη ην δηδαληνθηφλν 

(Roundup), φπνπ ρξεηάδεηαη θαηά ηα 2 πξψηα ρξφληα ηεο θαιιηέξγεηαο, φπνπ ην 

θφζηνο αγνξάο ηνπ είλαη ζηα 10€/l.  

Δλ ζπλερεία, πξέπεη λα νξηζηνχλ ην θφζηνο ηνπ εκεξνκίζζηνπ ηνπ ρεηξηζηή, ην 

νπνίν είλαη ζηα 50€/ha θαη ηνπ βνεζνχ- εξγάηε ζηα 20€/ha. Οη ζπλήζεηο ψξεο 

δνπιεηάο δελ μεπεξλνχλ ην 8σξν. 

Σέινο, ην θφζηνο ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φιεο ηηο 

εξγαζίεο θαηά ηελ θαιιηέξγεηα, αλέξρεηαη ζηα 1,108€/lt*, φκσο ιφγσ ηεο επηζηξνθήο 

ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θφξνπ (11%) θαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο (0,26€), 

θνζηίδεη ζηνλ αγξφηε-παξαγσγφ 0,72€/lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Σηκή, ε νπνία ππήξρε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Ζιείαο θαηά ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 11. Οηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο επέλδπζεο ησλ 

ελεξγεηαθώλ θπηώλ. 

 

11.1. Arundo Donax L. (Καιάκη) 

Δγθαηάζηαζε (Πξώηνο ρξόλνο) 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο γηα ηελ θαιιηέξγεηα είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ηξαθηέξ 70hp θαη ησλ αλάινγσλ 

εμαξηεκάησλ γηα ην φξγσκα (άξνηξν), ην θξεδάξηζκα (δηζθνζβάξλεο) θαη γηα ηνπο 

ςεθαζκνχο (Γηαλνκέαο- βπηίν, ςεθαζηήξα). 

Εηδαληνθηνλία (Σα δπν πξώηα έηε) 

Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά ηα αξρηθά 2 έηε 

ηεο θαιιηέξγεηαο. Ζ πξψηε θνξά γίλεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ε δεχηεξε ηελ 

επφκελε ρξνληά. 

Παξαγσγηθή δσή 

Απφ ην δεχηεξν ρξφλν θαη γηα θάζε επφκελν ρξφλν νη δηαδηθαζίεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο, ηεο ιίπαλζεο, ηεο άξδεπζεο θαη ηεο ζπγθνκηδήο παξακέλνπλ ίδηεο, κε 

κηα κηθξή δηαθνξά ζηε ιίπαλζε.  

Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη γηα ηελ απαηηνχκελε 

απφδνζε ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ είλαη ε ιίπαλζε, θαη ε άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, 

φπνπ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 130h. Κάζε ρξφλν ηα θπηά ιηπαίλνληαη κε ιίπαζκα 

πεξηεθηηθφηεηαο Ν-Ρ-Κ (20-10-0). Ζ πνζφηεηα πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη πεξίπνπ 

400kg γηα 1ha. 

Ζ δηαθνξά, πνπ πξναλαθέξακε, παξνπζηάδεηαη ζηε ιίπαλζε φπνπ θάζε 4 

ρξφληα πξαγκαηνπνηείηαη κηα βαζηθή ιίπαλζε (200kg) κε ζθεχαζκα αλαινγίαο Ν-Ρ-Κ 

(20-10-10) , δηφηη ζέινπκε πην πνιχ λα εληζρχζνπκε ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ ζην 

έδαθνο ηεο θαιιηέξγεηαο.  



 

72 

Παξάιιεια ηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ςεθαζκνχ είλαη ην ηξαθηέξ κε ηνλ ρεηξηζηή θαη ην δνρείν δεμακελήο θαη ηνλ 

ςεθαζηήξα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο θάζε ρξφλν, απνηειεί έλα κεγάιν θφζηνο γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα. Γηα ηε ζπγθνκηδή ρξεηάδνληαη έλα θνξηεγφ 10Σ κε ηνλ νδεγφ θαη 

κηα ζεξηδναισληζηηθή κεραλή κε ηνλ ρεηξηζηή, θαζψο επίζεο είλαη απαξαίηεην λα 

έρνπκε θαη έλαλ επηπιένλ εξγάηε ζην ρσξάθη γηα βνήζεηα θαη επίβιεςε. 

Ζ απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θπηνχ θπκαίλεηαη ζηνπο 23ton 

αλά εθηάξην. 

Πίλαθαο 11.1.1.Οηθνλνκηθή Αλάιπζε θαιιηέξγεηαο ηνπ Arundo Donax (abc software) 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ην ζπλνιηθφ εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο 

ηεο θαιιηέξγεηαο, πνπ είλαη απφξξνηα φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (operations)ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνχ Arundo Donax (Καιάκη). Κάζε δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη 

απφ ηα επηκέξνπο απαξαίηεηα εξγαιεία ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθή. 

Απφ ηνπο πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν θφζηνο ηεο επέλδπζεο 

παξαηεξείηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ιφγσ ηεο αγνξάο ησλ πξψησλ 

πιψλ (ξηδσκάησλ), απηφ φκσο ζπκβαίλεη κηα θνξά θαηά ηελ 15εηή δηάξθεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο(ζπλνιηθφ εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο 425,24 €/ha). 

 

         Πίλαθαο 11.1.2.Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο αγνξάο ξηδωκάηωλ 

Πίλαθαο 11.1.3.Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο Εγθαηάζηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

Δπηπιένλ, απφ ηνλ Πίλαθα 1, παξαηεξείηαη φηη θαη ην θφζηνο ηεο ζπγθνκηδήο 

παξακέλεη πςειφ, εμαηηίαο ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελέξγεηα (πεηξέιαην) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ (ζπλνιηθφ εηήζην 

ηζνδχλακν θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθνκηδήο 311,60 €/ha). 

 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν θόζηνο 

Rhizomes (Ρηδώκαηα) 15.000 394,42 €/ha 

Μεραλήκαηα 

 

Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor (Σξαθηέξ) 70h 35.000 € 10 hr/ha 5.27 €/ ha 

Disk Harrow 

(Γηζθνζβάξλεο) 

4.500 € 3 hr/ha 0,31 €/ha 

Plough (Άξνηξν) 2.000 € 3 hr/ha 0,15 €/ha 

Planter 8.000 € 3 hr/ha 1,55 €/ha 
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Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Lorry (Φνξηεγό) 10T 35.000 € 5 hr/ha 38,87 €/ha 

Combine harvester 

(Θεξηδναισληζηηθή) 

1000 € 5 hr/ha 120,97€/ha 

Πίλαθαο 11.1.4.Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο πγθνκηδήο ηεο θαιιηέξγεηαο 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Combine harvester’s 

Diesel (Πεηξέιαην) 
45 l/ha 53,10 €/ha 

Lorry’s Diesel 

(Πεηξέιαην) 
37 l/ha 43,66 €/ha 

Πίλαθαο 11.1.5.Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο ηεο ελέξγεηαο  ηωλ κεραλεκάηωλ 

Απφ ηελ παξαπάλσ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνχ Arundo 

Donax L. (Καιάκη), δηαπηζηψλνπκε φηη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ειάρηζην θαη 

θπκαίλεηαη ζηα 97,75€/ha .Σν θφζηνο παξαγσγήο είλαη ζηα 1.397,25 €/ha, ελψ ηα 

έζνδα είλαη ζηα 1.495€/ha. 

 

11.2. Miscanthus x Giganteus (Μίζραλζνο) 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη αθξηβψο ε ίδηα φπσο 

θαη ζην Arundo Donax, δηφηη ζην Μίζραλζν επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηαο 

πνζφηεηαο ξηδσκάησλ σο κνζρεχκαηα γηα ην θπηφ. 

Δγθαηάζηαζε (Πξώηνο ρξόλνο) 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο γηα ηελ θαιιηέξγεηα είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ηξαθηέξ 70hp θαη ησλ αλάινγσλ 

εμαξηεκάησλ γηα ην φξγσκα (άξνηξν), ην θξεδάξηζκα (δηζθνζβάξλεο) θαη γηα ηνπο 

ςεθαζκνχο (Γηαλνκέαο- βπηίν, ςεθαζηήξα).  

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ ρξεηάδνληαη 10h/ha ιεηηνπξγίαο κε 

ηξαθηέξ, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη 3h/ha φξγσκα, 3h/ha θξεδάξηζκα θαη 4h/ha 

γηα θχηεπζε ησλ ξηδσκάησλ. Ζ πνζφηεηα ησλ ξηδσκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ην 1ha 

είλαη 15.000. 
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Παξαγσγηθή δσή 

Απφ ην δεχηεξν ρξφλν θαη γηα θάζε επφκελν ρξφλν νη δηαδηθαζίεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο ιίπαλζεο, ηεο άξδεπζεο θαη ηεο ζπγθνκηδήο παξακέλνπλ ίδηεο, κε 

κηα κηθξή δηαθνξά ζηε ιίπαλζε. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη 

γηα ηελ απαηηνχκελε απφδνζε ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ είλαη ε ιίπαλζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη 3h/y, θαη ε άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Κάζε ρξφλν ηα θπηά 

ιηπαίλνληαη κε ιίπαζκα πεξηεθηηθφηεηαο Ν-Ρ-Κ (20-10-0). Ζ πνζφηεηα πνπ 

ρξεηαδφκαζηε είλαη πεξίπνπ 400kg. 

Ζ δηαθνξά, πνπ πξναλαθέξακε, παξνπζηάδεηαη ζηε ιίπαλζε φπνπ θάζε 4 

ρξφληα πξαγκαηνπνηείηαη κηα βαζηθή ιίπαλζε (200kg) κε ζθεχαζκα αλαινγίαο Ν-Ρ-Κ 

(20-10-10), δηφηη ζέινπκε πην πνιχ λα εληζρχζνπκε ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ ζην 

έδαθνο ηεο θαιιηέξγεηαο. Παξάιιεια, ηα αληίζηνηρα κεραλήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ςεθαζκνχ είλαη ην ηξαθηέξ, κε ηνλ ρεηξηζηή θαη ην δνρείν 

δεμακελήο θαη ηελ ςεθαζηήξα. 

Χζηφζν, έλα κεγάιν θφζηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα απνηειεί ε ζπγθνκηδή. Γηα 

ηε ζπγθνκηδή ρξεηάδνληαη έλα θνξηεγφ 10Σ κε ηνλ νδεγφ θαη κηα ζεξηδναισληζηηθή 

κεραλή κε ηνλ ρεηξηζηή ηεο, θαζψο επίζεο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη έλαο επηπιένλ 

εξγάηεο ζην ρσξάθη γηα βνήζεηα θαη επίβιεςε. 

Ζ απφδνζε ηνπ ππφ εμέηαζε ελεξγεηαθνχ θπηνχ ηνπ Μίζραλζνπ θπκαίλεηαη 

πεξίπνπ ζηνπο 18ton αλά εθηάξην. 



 

76 

 Πίλαθαο 11.2.1Οηθνλνκηθή Αλάιπζε θαιιηέξγεηαο ηνπ Miscanthus*Giganteus(abc software) 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πίλαθα 2, 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν θφζηνο ηεο επέλδπζεο πξνέξρεηαη απφ ηε ζπγθνκηδή, 

θπξίσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιίζθεηαη απφ απηά. 

 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην 

ηζνδύλακν θόζηνο 

Lorry (Φνξηεγό) 

10T 

35.000 € 5 hr/ha 38,85 €/ha 

Combine harvester 

(Θεξηδναισληζηηθή) 

1.000 € 5 hr/ha 120,95€/ha 

Πίλαθαο 11.2.2.Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο πγθνκηδήο ηεο θαιιηέξγεηαο 
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Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Combine harvester’s 

Diesel (Πεηξέιαην) 
45 l/ha 53,10 €/ha 

Lorry’s Diesel (Πεηξέιαην) 37 l/ha 43,66 €/ha 
   Πίλαθαο 11.2.3. Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο ηεο ελέξγεηαο  ηωλ κεραλεκάηωλ 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 5 hr/ha 30 €/ha 

Labor 

(Δξγάηεο) 

2 10 hr/ha 25 €/ha 

Πίλαθαο 11.2.4. Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  

Παξάιιεια, απμεκέλν θφζηνο παξαηεξείηαη θαη θαηά ηε ιίπαλζε, κηθξή 

ζρεηηθά δηαθνξά κε ηεο εγθαηάζηαζεο, ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πξψηεο χιεο 

(ιηπάζκαηα).  

      Πίλαθαο 11.2.5. Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο ιηπάζκαηνο 

Απφ ηελ παξαπάλσ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θπηνχ Miscanthus * Giganteus (Μίζραλζνο) ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επηρείξεζε έρεη 

κεδακηλφ θέξδνο πνπ θπκαίλεηαη ζηα 6,30€/ha, κε ην θφζηνο λα είλαη ζηα 

1.163,70€/ha θαη ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ 18ton είλαη 1.170 €/ha ην ρξφλν.  

 

11.3. Panicum Virgatum L. (Switchgrass) 

Σν Switchgrassδηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαιιηέξγεηεο δηφηη δελ έρεη 

ξηδψκαηα αιιά ζπφξν θαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζε ιίπαζκα είλαη ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε 

ηα άιια δπν, ελ δπλάκεη, ελεξγεηαθά θπηά. 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν θόζηνο 

Fertilizer 20-10-10 400 kg/ha 171,08 €/ha 
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Δγθαηάζηαζε (Πξώηνο ρξόλνο) 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο γηα ηελ θαιιηέξγεηα είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ηξαθηέξ 70hp θαη ησλ αλάινγσλ 

εμαξηεκάησλ γηα ην φξγσκα (άξνηξν), ην θξεδάξηζκα (δηζθνζβάξλεο) θαη γηα ηνπο 

ςεθαζκνχο (Γηαλνκέαο- βπηίν, ςεθαζηήξα).  

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ ρξεηάδνληαη 10h/ha ιεηηνπξγίαο κε 

ηξαθηέξ, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη 3h/ha φξγσκα, 3h/ha θξεδάξηζκα θαη 4h/ha 

γηα ηε ζπνξά. Ζ πνζφηεηα ησλ ζπφξσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα γηα ην 

1ha είλαη 100kg. 

Παξαγσγηθή δσή 

Απφ ην δεχηεξν ρξφλν θαη γηα θάζε επφκελν ρξφλν νη δηαδηθαζίεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο ιίπαλζεο, ηεο άξδεπζεο θαη ηεο ζπγθνκηδήο παξακέλνπλ ίδηεο, κε 

κηα κηθξή δηαθνξά ζηε ιίπαλζε.  

Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή αλάπηπμε θαη γηα ηελ απαηηνχκελε 

απφδνζε ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ είλαη ε ιίπαλζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 3h/y, 

θαη ε άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Κάζε ρξφλν ηα θπηά ιηπαίλνληαη κε ιίπαζκα 

πεξηεθηηθφηεηαο Ν-Ρ-Κ (20-10-0). Ζ πνζφηεηα πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη πεξίπνπ 

320kg. 

Ζ δηαθνξά, πνπ πξναλαθέξακε, παξνπζηάδεηαη ζηε ιίπαλζε. 

Πξαγκαηνπνηείηαη κηα βαζηθή ιίπαλζε θάζε 4 ρξφληα  (160kg) κε ζθεχαζκα 

αλαινγίαο Ν-Ρ-Κ (20-10-10), κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα εληζρχζνπκε ηα επίπεδα 

ηνπ θαιίνπ ζην έδαθνο ηεο θαιιηέξγεηαο. Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ςεθαζκνχ είλαη έλα ηξαθηέξ κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ θαη ην δνρείν 

δεμακελήο κε ηνλ ςεθαζηήξα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο γίλεηαη θάζε ρξφλν, θαη απνηειεί έλα κεγάιν 

θφζηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Γηα ηε ζπγθνκηδή ρξεηάδνληαη έλα θνξηεγφ 10Σ κε ηνλ 

νδεγφ θαη κηα ζεξηδναισληζηηθή κεραλή κε ηνλ ρεηξηζηή, θαζψο επίζεο είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη έλαο επηπιένλ εξγάηεο ζην ρσξάθη γηα βνήζεηα θαη επίβιεςε. 

Ζ απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ Switchgrass θπκαίλεηαη ζηνπο 12ton αλά 

εθηάξην. 
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  Πίλαθαο11.3.1. Οηθνλνκηθή Αλάιπζε θαιιηέξγεηαο ηνπ Panicum Virgatum (abc software) 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ θνζηψλ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ Πίλαθα 3, παξαηεξνχκε φηη ην εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο ηεο ζπγθνκηδήο είλαη 

κεγάιν, εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ηεο ελέξγεηαο (diesel) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ.  

 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην 

ηζνδύλακν θόζηνο 

Lorry (Φνξηεγό) 

10T 

35.000 € 5 hr/ha 38,85 €/ha 

Combine harvester 

(Θεξηδναισληζηηθή) 

1000 € 5 hr/ha 120,95€/ha 

Πίλαθαο 11.3.2. Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο πγθνκηδήο ηεο θαιιηέξγεηαο 
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Παξάιιεια, εληνπίδεηαη απμεκέλν εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο θαηά ηε 

ιίπαλζε, ιφγσ ησλ πξψησλ πιψλ (Πίλαθαο 3.2), αιιά έρεη κηθξή δηαθνξά κε ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ην νπνίν νθείιεηαη ζην θφζηνο αγνξάο ησλ ζπφξσλ ηνπ θπηνχ 

(Πίλαθαο 3.3). 

 

    Πίλαθαο 11.3.3. Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο ιηπάζκαηνο 

 

    Πίλαθαο 11.3.4. Εηήζην Ιζνδύλακν Κόζηνο πξώηωλ πιώλ (ζπόξωλ θπηνύ) 

 

 

 

 Εηθόλα 10. Δηαδηθαζία πγθνκηδήο  

 

Απφ ηελ παξαπάλσ νηθνλνκηθή αλάιπζε δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνχ Panicum Virgatum L. ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Fertilizer 20-10-10 320 kg/ha 136,86 €/ha 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν θόζηνο 

Seeds (πόξνη) 100kg 151,19 €/ha 
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εκπνξεχκαηνο θπκαίλνληαη ζηα 780 €/ha ην ρξφλν. Όκσο, ην εηήζην θφζηνο βξίζθεηαη 

ζηα 1.117,56 €/ha, νπφηε δελ ππάξρεη θέξδνο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα, 

αληηζέησο ε επηρείξεζε βγαίλεη δεκησκέλε θαηά 337,56 €/ha. 
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Κεθάιαην 12. Κόζηνο Μεηαθνξάο 
 

Μεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζην αγξφθηεκα, ε βηνκάδα 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί (νδηθέο κεηαθνξέο) ζε κηα κνλάδα κεηαηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαηξαπεί ζην ηειηθφ πξντφλ. Ζ κεηαθνξά ηεο βηνκάδαο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο 

κε θνξηεγφ, ην νπνίν θαηέρεη ήδε ε επηρείξεζε. 

Σα θφζηνο ηεο κεηαθνξάο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

αγξνθηεκάησλ θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ κεηαηξνπήο, θαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο βηνκάδαο. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε πνπ ζα δηαλπζεί ή/θαη κεγάιε ε πνζφηεηα ηεο 

απφδνζεο ησλ θπηψλ, ηφζν πεξηζζφηεξα θαχζηκα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο επίζεο 

θαη κεξνθάκαηα ηνπ εξγάηε. 

Αλ ππνζέζνπκε φηη απφζηαζε κεηαμχ αγξνθηήκαηνο θαη εξγνζηαζίνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα 35 km ηφηε ην θνξηεγφ ζα θάλεη 70km (δηαδξνκή απφ ην 

αγξφθηεκα ζην εξγνζηάζην κεηαηξνπήο βηνκάδαο θαη πάιη πίζσ ζην αγξφθηεκα) ή 

140km, αλαιφγσο ην θπηφ αλ ρξεηαζηνχλ 2 δηαδξνκέο. Γηα ην Arundo Donax L.,κε 

απφδνζε λα θπκαίλεηαη ζηνπο 23 tons/ha, Miscanthus*Giganteus, φπνπ ε απφδνζε 

ηνπ είλαη ζηνπο 18 tons/ha, ρξεηάδνληαη 2 δηαδξνκέο θαη 2 κεξνθάκαηα ρεηξηζηή, ελψ 

γηα ην Panicum Virgatum L., απφδνζεο 12 tons/ha, ζα ρξεηαζηεί κία δηαδξνκή. 

 

Δλεξγεηαθά Φπηά Γηαδξνκέο 

Φνξηεγνύ 

Diesel Κόζηνο 

Δλέξγεηαο 

Arundo Donax 2 4,5-5 lt/70km 10-11€ 

Miscanthus*Giganteus 2 4,5-5 lt/70km 10-11€ 

Panicum Virgatum 1 4,5-5 lt/70km 4,5-5,5€ 

Πίλαθαο 12.1. Κόζηνο Ελέξγεηαο Μεηαθνξηθώλ 

Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είλαη άλεπ επηζηξνθήο θφξνπ (ε νπνία είλαη ζην 11%) 

θαη απαιιαγήο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο. 
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Κεθάιαην 13. πκπέξαζκα 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη, ε νηθνλνκηθή αλάιπζε έρεη γίλεη ρσξίο ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ πηζαλψλ επηδνηήζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα  ειαθξχλνπλ ην θφζηνο 

επέλδπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ην εηήζην ηζνδχλακν θφζηνο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

θπηψλ. ε πεξίπησζε πνπ είρε ππνινγηζηεί θάπνην είδνο επηδφηεζεο- επηρνξήγεζεο, 

ηα εηήζηα θέξδε (profits) ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα δηφηη νη θαιιηέξγεηεο ζα ήηαλ 

απαιιαγκέλεο απφ βαζηθά επελδπηηθά θφζηε.  

Άξα, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο, ησλ θαιιηεξγεηψλ 

ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηα δπν θπηά Arundo Donax (Καιάκη) 

θαη ζην Miscanthus*Giganteus (Μίζραλζνο) ην πεξηζψξην θέξδνπο είλαη ειάρηζην. ‟ 

απηφ ζπκβάιεη θαη ε πςειή ηηκή ησλ ξηδσκάησλ, ην νπνίν απνηειεί κεγάιν 

κεηνλέθηεκα γηα ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Δλψ, απφ ην θπηφ Panicum Virgatum 

(Switchgrass) ην εηήζην πνζφ ησλ πσιήζεσλ είλαη πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

εηήζην θφζηνο ηεο θαιιηέξγεηαο, κε ζπλέπεηα ην ζρέδην ηεο θαιιηέξγεηαο λα είλαη 

δεκηνγφλν. 

Δλ θαηαθιείδη, δχν ιχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηήζνπλ βηψζηκν ην ζρέδην 

ηεο θαιιηέξγεηαο ελεξγεηαθψλ θπηψλ ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζηε Γπηηθή Διιάδα. Ζ 

κία είλαη λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ, ψζηε λα 

κεησζνχλ ηα θφζηε ηεο επέλδπζεο ή/θαη αθφκα λα ζπληειέζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ 

κέρξη ηψξα απνδφζεσλ (Μίζραλζνο 18ton/ha, Καιάκη 23ton/haθαη Switchgrass 

12ton/ha), ελψ ε δεχηεξε είλαη λα απμεζεί ε ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγσγήο, ε νπνία 

ζήκεξα θπκαίλεηαη ζηα 65€/ha.  
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ρεδηάγξακκα 13.1. Πηζαλέο ιχζεηο 
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Κέξδνο, αλ απμαλφηαλ 

ζηα 80 €/ton

Κέξδνο, αλ απμαλφηαλ ε 

παξαγσγή  θαηά 20%

Κέξδνο, κε 65 

€/ton
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ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ‟‟, Άξζξν απφ ην Πξφγξακκα PILOTEC Πηινηηθψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

1. Δπεμήγεζε κνλάδσλ κέηξεζεο 

Μνλάδεο Μέηξεζεο  

ha Δθηάξην 

kg Κηιά 

gr Γξακκάξηα 

N – P – K Άδσην- Φψζθνξνο- Κάιην 

hr Ώξεο 

yr Υξφλνο 

ton Σφλνο 

lt Λίηξα 

km ρηιηφκεηξα 

 

2. Κόζηνο κεραλεκάησλ 

Μεραλήκαηα Κόζηνο 

Tractor 70HP 

(Σξαθηέξ 70HP) 

35.000 € 

Lorry 10T 

(Φνξηεγφ 10Σ) 

45.000 € 

Planter 8.000 € 

Disk Harrow 4.500 € 

Plough 2.000 € 

Fertilizer Distributor 1.000 € 
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3. Πξώηεο ύιεο 

 

 

 

 

 

 

 

Sprayer 400 € 

Combine harvester 100.000 € 

Drill 2.500 € 

Irrigation Machinery 500 € 

Πξώηεο ύιεο Κόζηνο Πνζόηεηα 
Ρηδψκαηα Miscanthus * 

Giganteus 

0,08 15.000 ξηδψκαηα 

Ρηδψκαηα Arundo Donax 0,20 15.000 ξηδψκαηα 

πφξνη Panicum Virgatum 11,5€/kg 100 kg 

Fertilizer (Λίπαζκα) 

20-10-10 

0,42€/kg Arundo Donax, 

Miscanthus*Giganteus: 200 kg ην 

θαζέλα 

Panicum Virgatum: 160kg 

Fertilizer (Λίπαζκα) 

20-10-0 

0.38€/kg Arundo Donax, 

Miscanthus*Giganteus: 400kg ην 

θαζέλα 

Panicum Virgatum: 320 kg 

Herbicide (Εηδαληνθηφλν) 

Round up 

10€/lt 3lt ην θαζέλα θπηφ 
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4. Πίλαθεο αλάιπζεο εηήζηνπ ηζνδύλακνπ θόζηνπο ηνπ θπηνύ 

Miscanthus x Giganteus 

Δγκαηάζηαζε καλλιέργειας (Establishment) 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 10 hr/ha 7,89 €/ha 

Labor (Βνεζόο 

εξγάηεο) 

2 8 hr/ha 2,62 €/ha 

 

 Δξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

Fertilization (Δηήζια Λίπανζε) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000€ 3 hr/ha 13,59€/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0.51 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0.19 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 28,04 €/ha 

 

 

 

Μεραλήκαηα 

 

Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70h 

35.000 € 10 hr/ha 5.27€/ ha 

Disk Harrow 

(Γηζθνζβάξλεο) 

4.500 € 3hr/ha 0,31 €/ha 

Plough (Άξνηξν) 2.000 € 3 hr/ha 0,15 €/ha 

Planter 8.000 € 3 hr/ha 1,55 €/ha 
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Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 20,37 €/ha 

 

Irrigation (Άρδεσζε) 

Μεράλεκα Ώξεο ιεηηνπξγίαο Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Irrigation machinery 130 hr/ha 15,46 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 150 l/ha 122,88 €/ha 

 

Herbiciding (Ειδανιοκηονία) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000 € 3 hr/ha 3,02  €/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0.11 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0.04 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 6,22 €/ha 

 

 

 

 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Fertilizer 20-10-0 400 kg/ha 171,08 €/ha 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Roundup 3 lt 7,53 €/ha 
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Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 4,52 €/ha 

 

Harvesting (σγκομιδή) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην 

ηζνδύλακν θόζηνο 

Lorry (Φνξηεγό) 

10T 

35.000 € 5 hr/ha 38,85 €/ha 

Combine harvester 

(Θεξηδναισληζηηθή) 

1.000 € 5 hr/ha 120,95€/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Combine harvester’s 

Diesel (Πεηξέιαην) 
45 l/ha 53,10 €/ha 

Lorry’s Diesel 

(Πεηξέιαην) 
37 l/ha 43,66 €/ha 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 5 hr/ha 30 €/ha 

Labor 

(Δξγάηεο) 

2 10 hr/ha 25 €/ha 

 

Basic Fertilization (Βαζική Λίπανζε) 

 Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000 € 3 hr/ha 3,74 €/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0,14 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0,05 €/ha 
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Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 7,72 €/ha 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 5,61 €/ha 

 

 

5. Πίλαθεο αλάιπζεο εηήζηνπ ηζνδύλακνπ θόζηνπο ηνπ θπηνύ 

Arundo Donax L. 

 

 Δγκαηάζηαζε καλλιέργειας (Establishment) 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 84 l/ha 13,03 €/ha 

 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Fertilizer 20-10-10 200 kg/ha 26,35 €/ha 

Μεραλήκαηα 

 

Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70h 

35.000 € 10 hr/ha 5.27€/ ha 

Disk Harrow 

(Γηζθνζβάξλεο) 

4.500 € 3hr/ha 0,31 €/ha 

Plough (Άξνηξν) 2.000 € 3 hr/ha 0,15 €/ha 

Planter 8.000 € 3 hr/ha 1,55 €/ha 
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Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 10 hr/ha 7,89 €/ha 

Labor (Βνεζόο 

εξγάηεο) 

2 8 hr/ha 2,62 €/ha 

 

 Δξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

Fertilization (Δηήζια Λίπανζε) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000€ 3 hr/ha 13,59€/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0.51 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0.19 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 28,04 €/ha 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 20,37 €/ha 

 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Rhizomes 

(Ρηδώκαηα) 

15.000 394,42 €/ha 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Fertilizer 20-10-10 400 kg/ha 171,08 €/ha 
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Basic Fertilization (Βαζική Λίπανζε) 

 Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000 € 3 hr/ha 3,74 €/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0,14 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0,05 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 4,74 €/ha 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 5,61 €/ha 

 

Irrigation (Άρδεσζε) 

Μεράλεκα Ώξεο ιεηηνπξγίαο Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Irrigation machinery 130 hr/ha 15,46 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 150 l/ha 122,88 €/ha 

 

Herbiciding (Ειδανιοκηονία) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000 € 3 hr/ha 3,02  €/ha 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Fertilizer 20-10-10 200 kg/ha 26,35 €/ha 
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Fertilizer 

Distributor 

1000 € 3 hr/ha 0.11 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0.04 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 6,22 €/ha 

 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 4,52 €/ha 

 

Harvesting (σγκομιδή) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην 

ηζνδύλακν θόζηνο 

Lorry (Φνξηεγό) 

10T 

35.000 € 5 hr/ha 38,87 €/ha 

Combine harvester 

(Θεξηδναισληζηηθή) 

1.000 € 5 hr/ha 120,97€/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 45 l/ha 53,10 €/ha 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 5 hr/ha 30 €/ha 

Labor (Βνεζόο 

εξγάηεο) 

2 10 hr/ha 25 €/ha 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Roundup 3 lt 7,53 €/ha 
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6. Πίλαθεο αλάιπζεο εηήζηνπ ηζνδύλακνπ θόζηνπο ηνπ θπηνύ 

Panicum Virgatum L. 

Δγκαηάζηαζε καλλιέργειας (Establishment) 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 84 l/ha 13,03 €/ha 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 10 hr/ha 7,89 €/ha 

Labor (Βνεζόο 

εξγάηεο) 

2 8 hr/ha 2,62 €/ha 

 

 Δξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

Fertilization (Δηήζια Λίπανζε) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000€ 3 hr/ha 13,59€/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0.51 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0.19 €/ha 

    

Μεραλήκαηα 

 

Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70h 

35.000 € 10 hr/ha 5.27€/ ha 

Disk Harrow 

(Γηζθνζβάξλεο) 

4.500 € 3hr/ha 0,31 €/ha 

Plough (Άξνηξν) 2.000 € 3 hr/ha 0,15 €/ha 

Planter 8.000 € 3 hr/ha 1,55 €/ha 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Seeds (πόξνη) 100kg 151,19 €/ha 
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Δλέξγεηα  Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 28,04 €/ha 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 20,37 €/ha 

 

Basic Fertilization (Βαζική Λίπανζε) 

 Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000 € 3 hr/ha 3,74 €/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0,14 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0,05 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 7,72 €/ha 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 5,61 €/ha 

 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Fertilizer 20-10-10 320 kg/ha 136,86 €/ha 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Fertilizer 20-10-10 160 kg/ha 21,08 €/ha 
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Irrigation (Άρδεσζε) 

Μεράλεκα Ώξεο ιεηηνπξγίαο Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Irrigation machinery 130 hr/ha 15,46 €/ha 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 150 l/ha 122,88 €/ha 

 

Herbiciding (Ειδανιοκηονία) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Tractor 

(Σξαθηέξ) 70hp 

35.000 € 3 hr/ha 3,02  €/ha 

Fertilizer 

Distributor 

1.000 € 3 hr/ha 0.11 €/ha 

Sprayer 400 € 3 hr/ha 0.04 €/ha 

 

Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 21 l/ha 6,22 €/ha 

 

 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 3 hr/ha 4,52 €/ha 

 

Harvesting (σγκομιδή) 

Μεραλήκαηα Κόζηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ 

θαιιηέξγεηα 

Δηήζην 

ηζνδύλακν θόζηνο 

Lorry (Φνξηεγό) 

10T 

35.000 € 5 hr/ha 38,85 €/ha 

Combine harvester 

(Θεξηδναισληζηηθή) 

1.000 € 5 hr/ha 120,95€/ha 

 

 

Πξώηεο ύιεο Πνζόηεηα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Roundup 3 lt 7,53 €/ha 
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Δλέξγεηα Λίηξα Δηήζην ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Diesel (Πεηξέιαην) 45 l/ha 53,10 €/ha 

 

Αλζξώπηλν 

Γπλακηθό 

Πνζόηεηα Ώξεο απαζρόιεζεο Δηήζην 

ηζνδύλακν 

θόζηνο 

Operator 

(Υεηξηζηήο) 

1 5 hr/ha 30 €/ha 

Labor (Βνεζόο 

εξγάηεο) 

2 10 hr/ha 25 €/ha 

 

 

7. Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο Μεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

Μεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο 

Ώξεο 

ιεηηνπξγίαο 

(hr/yr) 

Κόζηνο 

Απόθηεζεο 

(€) 

Κόζηνο 

πληήξεζεο 

(M)  

(€) 

Κόζηνο 

Αζθάιηζεο 

(Ins) 

(€) 

 

Γηάξθεηα 

δσήο 

(yr) 

Tractor (Σξαθηέξ) 

70h 

1.200 35.000 800 150 25 

Lorry (Φνξηεγό) 

10Σ 

1.000 45.000 2.000 1.000 30 

Planter (θπηεπηήο) 350 8.000 150  25 

Disk harrow 

(Γηζθνζβάξλεο) 

700 4.500 50  20 

Plough (Άξνηξν) 700 2.000 50  25 

Fertilizer 

Distributor 

(Γηαλνκέαο 

Ληπαζκάησλ) 

1.000 1.000 10  25 

Sprayer 

(Φεθαζηήξαο) 

800 400   25 

Combine harvester 

(Θεξηδναισληζηηθή 

κεραλή) 

600 100.000 3.000 500 25 

Irrigation 

Machinery 

(Μεράλεκα 

άξδεπζεο) 

1.000 500 50  25 

 


