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Περιεχόµενα

�� ΓενικήΓενική παρουσίασηπαρουσίαση τωντων φυτώνφυτών

�� ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα καικαι µειονεκτήµαταµειονεκτήµατα

�� ΓεωργικέςΓεωργικές πρακτικέςπρακτικές

�� ΑποδόσειςΑποδόσεις
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Ενεργειακές καλλιέργειες
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Ετήσιες για παραγωγή βιοντήζελ, βιοαιθανόλης
(βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς), ινών και βιο-υλικών
(πράσινων χηµικών, φαρµακευτικών, κα.)
Πολυετείς για παραγωγή βιοµάζας, βιοκαυσίµων
δεύτερης γενιάς (βιοντήζελ, βιοαιθανόλη) και
βιουλικών (δοµικά υλικά, χαρτί, κα)
∆ασικές µικρού περίτροπου χρόνου για παραγωγή
βιοµάζας, βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς και
βιουλικών (δοµικά υλικά, χαρτί, κα)



Ελαιούχες ενεργειακές καλλιέργειες
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Καλλιεργούµενες σε εµπορική κλίµακα: Ηλίανθος, 
ελαιοκράµβη, σόγια

Καλλιεργούµενες σε πιλοτικούς αγρούς: αγριαγκινάρα, 
καµελίνα

Καλλιεργούµενες σε πειραµατικούς αγρούς: ρετσινολαδιά, 
κράµβη, λουνάρια, κουφέα, λεσκουερέλλα, κα, στα πλαίσια
ερευνητικών έργων (Eurobioref, ICON,κα)



Ελαιούχα φυτά
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Πολυετείς καλλιέργειες

Castor

Ρετσινολαδιά Κουφέα Κράµβη Λουνάρια Ατραχτυλίδα

Αγριαγκινάρα Καλάµι Switchgrass Μίσχανθος Ιτιά
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� Είναι µη-τροφικά φυτά κι ως εκ τούτου δεν ανταγωνίζονται µε την αγορά
των τροφίµων

� Μπορούν να καλλιεργηθούν σε σχετικά ξερικές συνθήκες, εποµένως
δεν ανταγωνίζονται τα γόνιµα κι αρδευόµενα εδάφη που προορίζονται

για τις παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες

� Μπορούν να καλλιεργηθούν σε αµειψισπορά µε τα γεωργικά είδη

� Η χηµική σύσταση των ελαίων τους είναι κατάλληλη για την παραγωγή

χηµικών προϊόντων υψηλής αξίας

� Κανένα από αυτά δεν καλλιεργείται αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη σε

µεγάλη κλίµατα

Γιατί τα συγκεκριµένα ελαιούχα φυτά;



ΡετσινολαδιάΡετσινολαδιά ((Ricinus communisRicinus communis L. EuphorbiaceaeL. Euphorbiaceae)

� Ενδηµικό στις Μεσογειακές χώρες, Αν. 
Αφρική και Ινδία. Ευρέως διαδεδοµένο
στις τροπικές χώρες. 

� Καλλιεργείται σε εµπορική κλίµακα
στην Ινδία, Κίνα και Βραζιλία. Η
παγκόσµια παραγωγή είναι 1.2 ΜΤ

� Ετήσιο, σπανίως πολυετές

� Καλά προσαρµοσµένο στα εύκρατα
κλίµατα

� Παραγωγή:

� Σε σπόρους: 150-350 κιλά /στρ
(κάποια υβρίδια >400 κιλά /στρ)

� Σε λάδι: 60-200 κιλά/στρ

� Περιεχόµενο σε λάδι: 40-55% (85-
95% ρισινολεϊκό οξύ)



Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα

ΡετσινολαδιάΡετσινολαδιά ((Ricinus communis L. Euphorbiaceae)Ricinus communis L. Euphorbiaceae)

Μπορεί να καλλιεργηθεί στη χώρα µας µε υψηλές αποδόσεις

Οι σπόροι περιέχουν 40 µε 60% λάδι (µη βρώσιµο)
Υπάρχουσες αγορές: λιπαντικά, φαρµακευτικά και πολυµερή
Μηχανική καλλιέργεια (σπορά και συγκοµιδή)
Ευαίσθητο στις χαµηλές θερµοκρασίες και για υψηλές αποδόσεις
απαιτεί θερµοκρασίες 20-250C για 4.5-6 µήνες και άρδευση
Οι σπόροι περιέχουν µια τοξική πρωτεΐνη και γι'αυτό δεν πρέπει να
αναµειγνύονται µε άλλους ελαιούχους βρώσιµους σπόρους

Ανοµοιόµορφη ωρίµανση

Απαιτείται βελτίωση στις αποδόσεις και στην µηχανική συγκοµιδή



●●ΕποχήΕποχή σποράςσποράς:: Μάρτιος – Απρίλιος (ανοιξιάτικο) 

●●ΒάθοςΒάθος σποράςσποράς:: 13-25 mm, 

●●ΠοσότητεςΠοσότητες σπόρουσπόρου:: 1,2-1,6 κιλά/στρ

●●ΠυκνότηταΠυκνότητα σποράςσποράς:: σε γραµµές 100cmX90cm, ή 100cmx50cm 

●●ΒασικήΒασική λίπανσηλίπανση:: 3-6 κιλά P/στρ

●●ΆρδευσηΆρδευση:: 600 mm 

●●ΛίπανσηΛίπανση:: 3-6 κιλά Ν/στρ, ανάλογα µε τη γονιµότητα του εδάφους

●●ΜηχανικήΜηχανική σποράσπορά:: Οι σπόροι της ρετσινολαδιάς έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι και σπάζουν εύκολα µε αποτέλεσµα να
µπλοκάρουν τις µηχανές σποράς. Οι σπαρτικές του καλαµποκιού είναι
κατάλληλες µε µικρές τροποποιήσεις.

Καλλιεργητικές πρακτικές

ΡετσινολαδιάΡετσινολαδιά ((Ricinus communis L. Euphorbiaceae)Ricinus communis L. Euphorbiaceae)
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ΡετσινολαδιάΡετσινολαδιά ((Ricinus communisRicinus communis L. EuphorbiaceaeL. Euphorbiaceae)

12.06.12 16.07.12

13.08.12 19.09.12

19.09.12

Ηµεροµηνία σποράς: 19.05.12 Ηµεροµηνία συγκοµιδής: 20.09.12



●●ΕιδικάΕιδικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου φυτούφυτού::

●Η φυτεία είναι οµοιογενής και τα φυτά έχουν
οµοιόµορφο ύψος.

●Οι σπόροι είναι µέσα σε κάψα, δεν
θρυµµατίζονται αλλά µπορεί να σπάσουν
κατά τη συγκοµιδή. 

●● ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή::

Τον Οκτώβριο, όταν όλες οι κάψες ξεραίνονται
και τα φύλλα πέσουν. 

●●ΜηχανικήΜηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή::

Για τη συγκοµιδή χρησιµοποιούνται οι
θεριζοαλωνιστικές του καλαµποκιού µε µικρές
τροποποιήσεις για να αποφευχθεί το σπάσιµο
των σπόρων, µε βαθµό απόδοσης 85%. Στο
Ισραήλ κατασκευάζονται πρωτότυπες
εξειδικευµένες µηχανές.

Συγκοµιδή

Prototype by Kaiima company

ΡετσινολαδιάΡετσινολαδιά ((Ricinus communis L. Euphorbiaceae)Ricinus communis L. Euphorbiaceae)



Κράµβη (Crambe abyssinica L. Brassicaceae)

� Ενδηµικό της Μεσογείου, Αφρικής, 
Μέσης Ανατολής, Κεντρικής-∆υτικής
Ασίας, Ευρώπης, ΗΠΑ και Νότιας
Αµερικής.

� Ετήσιο φυτό

� Προσαρµοσµένο σε µεγάλο εύρος
κλιµατικών συνθηκών

� Παραγωγή:

� Σε σπόρους: 120-200 κιλά /στρ
(µπορεί να φτάσει τα 250 κιλά /στρ)

� Σε λάδι: 40 κιλά/στρ

� Περιεχόµενο σε λάδι: 35-38% (53-
66% ερουσικό οξύ)



Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα

Κράµβη (Crambe abyssinica L. Brassicaceae)

Μπορεί να καλλιεργηθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη

Στα ψυχρά κλίµατα καλλιεργείται σαν ανοιξιάτικο φυτό και στις
περιοχές µε ήπιο κλίµα σαν φθινοπωρινό

Το λάδι του σπόρου της κράµβης είναι πλούσιο σε ερουσικό οξύ (50 -
60% των λιπαρών οξέων) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
παραγωγή χηµικών για πλαστικά φιλµ, νάιλον, πολυµερή, κα.
Ανθεκτική στο πλάγιασµα και στην ξηρασία

Πολύ ευαίσθητη στις χαµηλές θερµοκρασίες (κάτω του -4°C) κατά την
σπορά και την άνθηση

Μικρή γενετική παραλλακτικότητα

Σε περίπτωση καθυστερηµένης συγκοµιδής παρατηρείται σπάσιµο
σπόρων

Η ανάπτυξη µεγάλου αριθµού διακλαδώσεων δηµιουργεί προβλήµατα
στην µηχανική συγκοµιδή

Μικρότερες αποδόσεις σε σχέση µε την ελαιοκράµβη



●●ΕποχήΕποχή σποράςσποράς:: Οκτώβριο-∆εκέµβριο (φθινοπωρινό), Μάρτιο-Απρίλιο
(ανοιξιάτικο)

●●ΒάθοςΒάθος σποράςσποράς:: 5-25 mm

●●ΠοσότητεςΠοσότητες σπόρουσπόρου:: 1 – 1,5 κιλά/στρ

●●ΠυκνότηταΠυκνότητα σποράςσποράς:: σε γραµµές 12-50 cm

●●ΒασικήΒασική λίπανσηλίπανση:: 8 - 15 κιλά N/στρ

●●ΛίπανσηΛίπανση:: 0-20 κιλά N/στρ (συνήθως 7,5 κιλά N/στρ)

●●ΜηχανικήΜηχανική σποράσπορά:: Όπως η ελαιοκράµβη.

Γεωργικές πρακτικές

Κράµβη (Crambe abyssinica L. Brassicaceae
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Κράµβη (Crambe abyssinica L. Cruciferae)

30.05.12 13.06.12

Ηµεροµηνία σποράς: 26.04.12

25.05.12 12.06.12

16.07.1225.06.12

Ηµεροµηνία συγκοµιδής: 16.07.12



●●ΕιδικάΕιδικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου φυτούφυτού::

●Συγκοµίζεται 90-100 µέρες µετά τη
σπορά, όταν όλα τα φύλλα έχουν
πέσει και οι σπόροι, τα στελέχη και οι
κορυφές έχουν πάρει το χρώµα του
άχυρου

●Αν καθυστερήσει η συγκοµιδή οι
σπόροι θρυµµατίζονται

●Η έντονη διακλάδωση των στελεχών
δυσχεραίνει τη συγκοµιδή.

●●ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή::

Ιούνιος - Ιούλιος

●●ΜηχανικήΜηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή::

Όπως η ελαιοκράµβη.

Συγκοµιδή

Source: Claas SE GmbH

Κράµβη (Crambe abyssinica L. Cruciferae)



Ατρακτυλίδα (Carthamus tinctorius L.)

20°S

40°N

� Είναι από τα αρχαιότερα φυτά που
καλλιεργήθηκαν από τον άνθρωπο, 
αλλά ακόµα καλλιεργούνται σε
περιορισµένη έκταση (Ινδία, Κίνα, 
ΗΠΑ, Αιθιοπία)

� Ετήσιο φθινοπωρινό/ανοιξιάτικο φυτό
� Υπάρχουν ποικιλίες µε υψηλό ολεϊκό
και λινολεϊκό οξύ

� Κατάλληλο κυρίως για θερµά και ξηρά
κλίµατα

� Παραγωγή:

� Σε σπόρους: 260-500 κιλά /στρ

� Σε λάδι: 56-100 κιλά/στρ

� Περιεχόµενο σε λάδι: 21-22%



Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα

Ατρακτυλίδα (Carthamus tinctorius L.)

Είναι κατάλληλο για ζεστά και ξηρά κλίµατα. Στην νότια Ευρώπη
ωριµάζει στα τέλη του καλοκαιριού. Στα ζεστές περιοχές µπορεί να
καλλιεργηθεί σαν φθινοπωρινό φυτό. 
Το λάδι των σπόρων είναι πολύ σταθερό στις υψηλές θερµοκρασίες και
χρησιµοποιείται για καλλυντικά, καλύψεις τροφίµων (βρώσιµο λάδι)
Η πίττα του σπόρου έχεις 24% πρωτεΐνες και είναι πλούσια σε φυτικές
ίνες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν πρωτεϊνική πηγή στις
ζωοτροφές

Μηχανική καλλιέργεια και συγκοµιδή

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε αµειψισπορά µε σιτηρά, 
Ευαίσθητο στις χαµηλές θερµοκρασίες και γι αυτό οι αποδόσεις στην
βόρεια Ευρώπη είναι πολύ χαµηλότερες από αυτές που καταγράφονται
στην νότια Ευρώπη



●●ΕποχήΕποχή σποράςσποράς:: αργά τον Απρίλιο ή αρχές Μαΐου. Αν σπαρθεί αργότερα
από τα µέσα Μαΐου µπορεί να µην ωριµάσει Στην Ελλάδα µπορεί να
σπαρθεί Οκτώβριο – ∆εκέµβριο (φθινοπωρινό φυτό) και Μάρτιο –
Απρίλιο (ανοιξιάτικο)

●●ΒάθοςΒάθος σποράςσποράς:: 25 -35 mm, 

●●ΠοσότητεςΠοσότητες σπότωνσπότων:: 2 κιλά/στρ

●●ΠυκνότηταΠυκνότητα σποράςσποράς:: σε γραµµές ανά 50 cm 

●●ΒασικήΒασική λίπανσηλίπανση:: 6-8 κιλά Ν/στρ και 4-7 κιλά P/στρ

●●ΛίπανσηΛίπανση:: 0-20 κιλά Ν/στρ (συνήθως 7,5 κιλά Ν/στρ)

●●άρδευσηάρδευση:: 600 - 700 mm 

●●ΜηχανικήΜηχανική σποράσπορά:: κοινές σπαρτικές

Γεωργικές πρακτικές

Ατρακτυλίδα (Carthamus tinctorius L.)
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Ατρακτυλίδα (Carthamus tinctorius L.)

Ηµεροµηνία σποράς: 23.03.12 Ηµεροµηνία συγκοµιδής: 21.08.12

31.05.12 25.06.12

16.07.12 13.08.12



●●ΕιδικάΕιδικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου φυτούφυτού::

●Τα κελύφη των σπόρων µπορεί να
δηµιουργήσουν προβλήµατα κατά τη
συγκοµιδή. 

●●ΕποχήΕποχή συγκοµιδήςσυγκοµιδής::

Σεπτέµβριος - Οκτώβριος

●●ΜηχανικήΜηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή::
Θεριζοαλωνιστικές

Συγκοµιδή

Source: Claas SE GmbH

Ατραχτυλίδα (Carthamus tinctorius L.)



ΚουφέαΚουφέα ((Cuphea sppCuphea spp L. LythraceaeL. Lythraceae)

� Κατάγεται από την Αµερική. Πολύ καλά
πειραµατικά δεδοµένα στην περιοχή της
νοτίου Ευρώπης. Πειράµατα στην
Ολλανδία

� Ετήσιο χαµηλό φυτό

� Υπάρχουν πάνω από 45 είδη
� ∆εν έχει αντοχή στο κρύο κι εποµένως
δεν αναµένεται να ευδοκιµεί σε πολλές
περιοχές της Ευρώπης

� Παραγωγή:
� Σε σπόρους: 35-100 κιλά /στρ
� Σε λάδι: 2,4 - 30 κιλά/στρ
� Περιεχόµενο σε λάδι: 25-35% 



Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα

ΚουφέαΚουφέα ((Cuphea sppCuphea spp L. LythraceaeL. Lythraceae)

Πολύ καλή προσαρµογή και ανάπτυξη στις εύκρατες περιοχές

Οι σπόροι του είναι πηγή για τα C8, C10, C12 και C14 και µπορεί να
αντικαταστήσει το φοινικέλαιο και το καρυδέλαιο και να συµβάλει στην
κάλυψη των αυξηµένης ζήτησης λαδιού για βιοντήζελ

Στις ΗΠΑ προτάθηκε να καλλιεργηθεί σε αµειψισπορά µε το καλαµπόκι
και τη σόγια κάθε 3 χρόνια. 
Ευαίσθητο στις χαµηλές θερµοκρασίες και γι'αυτό δεν µπορεί να
καλλιεργηθεί στις κρύες περιοχές της Ευρώπης

Παρατηρείται σπάσιµο σπόρου κατά την συγκοµιδή

Ανοµοιόµορφη ωρίµανση µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολος ο
καθορισµός του χρόνου της µηχανικής συγκοµιδής

Έχει καλλιεργηθεί µόνο σε πειραµατικούς αγρούς µέχρι τώρα και η
συγκοµιδή γίνεται χειρονακτικά



●●ΕποχήΕποχή σποράςσποράς:: Μάιος - Ιούνιος

●●ΒάθοςΒάθος σποράςσποράς:: 13-25 mm, 

●●ΠοσότηταΠοσότητα σπόρουσπόρου:: 2 κιλά/στρ

●●ΠυκνότηταΠυκνότητα σποράςσποράς:: σε γραµµές 40-60 cm

●●ΒασικήΒασική λίπανσηλίπανση:: 9 κιλά Ν/στρ

●●ΛίπανσηΛίπανση:: 9 κιλά Ν/στρ

●●ΆρδευσηΆρδευση:: 300- 400 mm 

●●ΜηχανικήΜηχανική σποράσπορά: : Όπως στα σιτηρά

Γεωργικές πρακτικές

ΚουφέαΚουφέα ((Cuphea sppCuphea spp L. LythraceaeL. Lythraceae)
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ΚουφέαΚουφέα ((Cuphea sppCuphea spp L. LythraceaeL. Lythraceae)

Ηµεροµηνία σποράς: 07.05.12

31.05.12 25.06.12

31.05.12 13.08.12

Ηµεροµηνία συγκοµιδής: 12.09.12



●●ΕιδικάΕιδικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου φυτούφυτού::

●Συνεχόµενη άνθηση κι ανοµοιόµορφη
ωρίµανση έως και 2 µήνες

● Για την αποφυγή θρυµµατισµού του
σπόρου χρησιµοποιείται χηµική
επεξεργασία του σπόρου

●●ΕποχήΕποχή συγκοµιδήςσυγκοµιδής::

Ιούλιος – Αύγουστος (80-90 µέρες µετά τη
σπορά) η αργά τον Σεπτέµβριο-αρχές
Οκτωβρίου

●●ΜηχανικήΜηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή::

Όπως στα σιτηρά

Συγκοµιδή

Source: Claas SE GmbH

ΚουφέαΚουφέα ((Cuphea sppCuphea spp L. LythraceaeL. Lythraceae)



ΛουνάριαΛουνάρια ((Lunaria annuaLunaria annua L.L.)

� Ενδηµικό της νοτιοανατολικής Ασίας και δυτικής

Ασίας. Μπορεί να καλλιεργηθεί στις περιοχές µε
εύκρατο κλίµα.

� Καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό

� Στη Γερµανία, Αγγλία και Ολλανδία καλλιεργείται σαν
ελαιούχο. 

� ∆ιετές φυτό

� Κατάγεται από την Ευρώπη και είναι καλά

προσαρµοσµένο στα εύκρατα κλίµατα

� Παραγωγή:
� Σε σπόρους: 200-250 κιλά /στρ ( συνήθως 90 κιλά / 
στρ) 

� Σε λάδι: 60 – 100 κιλά/στρ
� Περιεχόµενο σε λάδι: 30-40% (24 -34% στις ΗΠΑ). 
Υψηλή περιεκτικότητα σε ερουσικό και νερβονικό
οξύ.



Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα

ΛουνάριαΛουνάρια ((Lunaria annuaLunaria annua L.L.)

Οι σπόροι περιέχουν 30 µε 40 % λάδι µε υψηλές περιεκτικότητες στα
λιπαρά οξέα C22:1, C24:1) και γι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα πηγή για
την βιοµηχανία (λιπαντικά, φαρµακευτικά προϊόντα)
Αντοχή στο σπάσιµο του σπόρου

Το φυτό είναι ακόµα στο στάδιο της έρευνας και τόσο η καλλιέργεια όσο
και η µηχανική συγκοµιδή χρειάζονται περαιτέρω έρευνα πριν
καλλιεργηθούν σε µεγάλη κλίµακα

Όταν καλλιεργείται σαν διετές φυτό δεν ανθίζει παρά µόνο αν τα φυτά
είναι καλά εγκαταστηµένα



●●ΕποχήΕποχή σποράςσποράς:: Ιούνιος - Αύγουστος(UK)

●●ΒάθοςΒάθος σποράςσποράς:: 25 -35 mm, 

●●ΠοσότηταΠοσότητα σπόρουσπόρου:: 1,5 -2 κιλά/στρ

●●ΠυκνότηταΠυκνότητα σποράςσποράς:: σε γραµµές ανά 50 cm,

●●ΒασικήΒασική λίπανσηλίπανση:: 7,5 κιλά N/στρ, 5 κιλά P/στρ και 5 κιλά K/στρ

●●ΛίπανσηΛίπανση:: 7,5 κιλά N/στρ

●●άρδευσηάρδευση:: 300- 400 mm 

●●ΜηχανικήΜηχανική σποράσπορά:: --

Γεωργικές πρακτικές

ΛουνάριαΛουνάρια ((Lunaria annuaLunaria annua L.L.)
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ΛουνάριαΛουνάρια ((Lunaria annuaLunaria annua L.L.)

Ηµεροµηνία σποράς: 03.11.11

20.04.12

30.05.12 13.06.12

18.03.12

Ηµεροµηνία συγκοµιδής: 12.07.12



●●ΕιδικάΕιδικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου φυτούφυτού::

● Χρειάζεται να διαχειµάσει τουλάχιστον 20 εβδοµάδες σε χαµηλές
θερµοκρασίες 5 0C για να επιτευχθεί η µέγιστη ανθοφορία

●●ΕποχήΕποχή συγκοµιδήςσυγκοµιδής::

Οκτώβριος – Φεβρουάριος (η Ιούλιος του επόµενου έτους)

●●ΜηχανικήΜηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή::

Μέχρι τώρα καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό

Συγκοµιδή

ΛουνάριαΛουνάρια ((Lunaria annuaLunaria annua L.L.)



ΛεσκουερέλλαΛεσκουερέλλα ((Lesquerella fendleriLesquerella fendleri L.L.)

� Κατάγεται από ξηρικές περιοχές των ΝΑ

ΗΠΑ

� Υπάρχουν 70 είδη, 30% των οποίων είναι
ετήσια

� Κατάλληλο για καλλιέργεια σε υψόµετρα

600-1800 µ, µε ετήσια βροχόπτωση 250-
400mm, προσαρµοσµένο σε θερµοκρασίες
<-180C

� Παραγωγή:

� Σε σπόρους: 44 κιλά /στρ (Αγγλία), 140 
κιλά /στρ (Ολλανδία),112 κιλά /στρ (ΗΠΑ) 
αλλά µόνο 90 κιλά /στρ σε µεγάλη
κλίµακα.

� Σε λάδι: 22- 38 κιλά/στρ ((22,5-25% 
περιεχόµενο σε λάδι)

� Περιεχόµενο σε λάδι: 22% (UK) - 36% 
(NL), 21% (USA)



Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα

ΛεσκουερέλλαΛεσκουερέλλα ((Lesquerella fendleriLesquerella fendleri L.L.)

Θεωρείται ετήσιο φυτό µε χαµηλές απαιτήσεις σε νερό και γι αυτό
µπορεί να καλλιεργηθεί σε ξερικές περιοχές σαν φθινοπωρινό φυτό
(όταν οι θερµοκρασίες κατά τους χειµερινούς µήνες δεν είναι πολύ
χαµηλή. 
Πολύ καλή προσαρµογή σε εδάφη µε αλατότητα.
Η σύσταση του λαδιού των σπόρων είναι παρόµοια µε της
ρετσινολαδιάς και σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται ανώτερο από το
λάδι της ρετσινολαδιάς.
Η εγκατάσταση του φυτού είναι ένα στάδιο που χρειάζεται πολύ
προσοχή

Παρατηρούνται αρκετά στείρα φυτά (8%)
Οι στρεµµατικές αποδόσεις είναι σχετικά µικρές

Έχει καλλιεργηθεί µόνο σε πειραµατικούς αγρούς µέχρι τώρα και η
συγκοµιδή γίνεται χειρονακτικά

Η καλλιέργεια του είναι ακόµα σε πειραµατικό στάδιο (πειραµατικοί
αγροί σε διάφορα περιοχές στην Ευρώπη)



●●ΕποχήΕποχή σποράςσποράς:: Οκτώβριος

●●ΒάθοςΒάθος σποράςσποράς:: 25 -35 mm, 

●●ΠοσότηταΠοσότητα σπόρουσπόρου:: 0,5-1 κιλό/στρ (συνήθως 0,9 κιλά.στρ)

●●ΠυκνότηταΠυκνότητα φύτευσηςφύτευσης:: σε γραµµές 33 cm 

●●ΒασικήΒασική λίπανσηλίπανση:: 6-8 κιλά Ν/στρ και 4-7 κιλά P/στρ

●●ΛίπανσηΛίπανση:: 0-12 κιλά Ν/στρ

●●ΆρδευσηΆρδευση:: 300- 400 mm 

●●ΜηχανικήΜηχανική σποράσπορά: : όπωςόπως σταστα σιτηράσιτηρά

Γεωργικές πρακτικές

ΛεσκουερέλλαΛεσκουερέλλα ((Lesquerella fendleriLesquerella fendleri L.L.)



●●ΕιδικάΕιδικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου φυτούφυτού::

●Συνεχής άνθηση κι ανοµοιοµορφία στην
ωρίµανση των σπόρων. Οι κάψες όµως
παραµένουν κλειστές µέχρι να ωριµάσει
όλο το φυτό

●Αργή ανάπτυξη και µεγάλος ανταγωνισµός
µε τα ζιζάνια

●●ΕποχήΕποχή συγκοµιδήςσυγκοµιδής::

Ιούνιος - Ιούλιος

●●ΜηχανικήΜηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή: : ΘεριζοαλωνιστικέςΘεριζοαλωνιστικές

●●ΠροκατεργασίαΠροκατεργασία

Είναι δύσκολή η εκχύλιση των σπόρων λόγω
του µικρού µεγέθους τους

Συγκοµιδή

ΛεσκουερέλλαΛεσκουερέλλα ((Lesquerella fendleriLesquerella fendleri L.L.)

Source: Claas SE GmbH
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Αποδόσεις



18th July 2011



18th July 2011



30th August 2011
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The oil crop rotation field (13.06.2012)

The oil crop rotation field (25.06.2012). 
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The oil crop rotation field (16.07.2012)

The oil crop rotation field (13.08.2012)
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Crambe plantation (18.06.12) Crambe plantation (11.07.12) 

Crambe plantation (24.08.12) 
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