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Γενικά στοιχεία: Η κοινή µηδική (Medicago sativa) είναι πολυετές ψυχανθές φυτό
(5–6 έτη) που κατάγεται από τη Νοτιοδυτική Ασία και συγκεκριµένα από την περιοχή
του Ιράν, Ιράκ και Τουρκµενιστάν1. Στην Ελλάδα και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό
χώρο εισήχθη κατά τους Ελληνοπερσικούς πολέµους, τον 5ο αιώνα π.Χ.2. Η µηδική
είναι το σπουδαιότερο χορτοδοτικό φυτό σε παγκόσµια κλίµακα, γεγονός που
οφείλεται στην υψηλή θρεπτική του αξία. Το χόρτο της µηδικής είναι πλούσιο σε
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ανόργανα άλατα και βιταµίνες. Χρησιµοποιείται ως
χονδροειδής ζωοτροφή στα σιτηρέσια βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και
πουλερικών, µε τον περιορισµό ότι µπορεί να προκαλέσει τυµπανισµό στα
µηρυκαστικά εφόσον καταναλωθεί χλωρή3. Τα τελευταία χρόνια, εξαπλώνεται
διαρκώς η βιολογική καλλιέργεια της µηδικής, προς κάλυψη των αναγκών των
βιολογικά εκτρεφόµενων ζώων, ο αριθµός των οποίων συνεχώς αυξάνεται.
Καλλιεργητικές

απαιτήσεις:

Η

µηδική

χαρακτηρίζεται

από

ευρεία

προσαρµοστικότητα και µπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές µε ποικίλες κλιµατικές
συνθήκες1. Όµως προσαρµόζεται καλύτερα σε περιοχές µε ήπιο χειµώνα και ζεστό
καλοκαίρι. Απαιτεί σηµαντικές ποσότητες νερού για την ανάπτυξή της και για το
λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η άρδευσή της όταν καλλιεργείται σε ξηρές
περιοχές. Παρόλα αυτά, το µεγάλο βάθος ανάπτυξης του ριζικού της συστήµατος, της
δίνει την ικανότητα να προσλαµβάνει νερό από τα βαθύτερα στρώµατα του εδάφους
(7-9 µέτρα βάθους), µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή και η ξηρική καλλιέργειά της
µηδικής µε µειωµένες όµως αποδοσεις1,4. Επίσης µπορεί να καλλιεργηθεί και σε
ορεινές περιοχές επειδή αντέχει αρκετά στο κρύο. Όσον αφορά τις εδαφικές της
απαιτήσεις, η µηδική παρουσιάζει µεγάλη προσαρµοστικότητα. Ιδανικότερα
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θεωρούνται τα βαθιά και µέσης µηχανικής σύστασης, διαπερατά και γόνιµα εδάφη µε
υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Ως ψυχανθές φυτό, η µηδική έχει την ικανότητα
να δεσµεύει άζωτο και εποµένως η καλλιέργειά της δεν είναι απαιτητική σε αζωτούχο
λίπανση. Επιπλέον, λόγω της αζωτοδεσµευτικής ικανότητάς της καθώς και του
εκτεταµένου ριζικού της συστήµατος, βοηθά στη βελτίωση της δοµής του εδάφους
και στον εµπλουτισµό του µε θρεπτικά στοιχεία1. Η µηδική µπορεί εύκολα να
καλλιεργηθεί

βιολογικά,

αφού

οι

καλλιεργητικές

τεχνικές

της

βιολογικής

καλλιέργειας δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τις αντίστοιχες της συµβατικής,
ενώ, οι όποιες διαφορές περιορίζονται στο είδος των ουσιών που χρησιµοποιούνται
για λίπανση και φυτοπροστασία5. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του φυτού σε αζωτούχο
λίπανση και η επάρκεια των ελληνικών εδαφών σε φώσφορο και κάλιο ευνοούν την
εξάπλωση του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας της µηδικής. Οι υψηλές απαιτήσεις
σε φώσφορο επιβάλλουν όµως την προσθήκη του στοιχείου αυτού στο έδαφος σε
ετήσια βάση, ενώ η περιεκτικότητα του εδάφους σε ασβέστιο επηρεάζει σε µεγάλο
βαθµό τη µακροβιότητα και την παραγωγική ικανότητα της µηδικής, γι’ αυτό και
συνίσταται η προσθήκη ασβεστίου στο έδαφος ένα µήνα περίπου πριν από τη σπορά6.
Παραγωγή και Κατανάλωση: Η µηδική αποτελεί το σπουδαιότερο σανοδοτικό
φυτό παγκοσµίως. Η καλλιέργειά της συγκεντρώνεται σήµερα σε ζώνες στο Βόρειο
Ηµισφαίριο, κυρίως Η.Π.Α., Καναδά, Ιταλία, Γαλλία, Κίνα, Ρωσία, και σε ορισµένες
χώρες στο νότιο ηµισφαίριο όπως Αργεντινή, Χιλή, Ν. Αφρική, Αυστραλία και Ν.
Ζηλανδία1. Στη χώρα µας η παραγωγή εντοπίζεται κυρίως στις πεδινές περιοχές της
Β. και Κ. Ελλάδας, αν και λόγω της µεγάλης προσαρµοστικότητάς της θεωρείται
κατάλληλη για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας6. Το 2006 η
καλλιεργούµενη έκταση µηδικής στη χώρα µας ξεπέρασε τα 1.220.000 στρέµµατα7,
ενώ η έκταση της βιολογικής µηδικής έφτασε το 2004 τα 58.032 στρέµµατα8. Εκτός
από τη χρήση της για παραγωγή σανού, η µηδική χρησιµοποιείται και για βόσκηση ή
ως χλωρή φυτοµάζα.
Απόδοση – Τιµή συµβατικής και βιολογικής µηδικής*: Από τα διαθέσιµα στοιχεία
για την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007, προκύπτει ότι η απόδοση της συµβατικής
καλλιέργειας µηδικής φτάνει κατά µέσο όρο τα 1366 κιλά/στρέµµα. Προκύπτει
*

Τα πρωτογενή στοιχεία, που αφορούν την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007, προέρχονται από
επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους νοµούς Σερρών, ∆ράµας και Αιτωλοακαρνανίας και
στην οποία συµµετείχαν συνολικά 99 παραγωγοί.
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ακόµη ότι η απόδοση της µηδικής µειώνεται ελάχιστα όταν η καλλιέργεια είναι
βιολογική. Συγκεκριµένα, η απόδοση της βιολογικής µηδικής εµφανίζεται µειωµένη
κατά 8,87% και φτάνει τα 1245 κιλά/στρέµµα. Η µέγιστη απόδοση για τη βιολογική
µηδική φτάνει τα 2031 κιλά/στρέµµα ενώ η ελάχιστη τα 300 κιλά. Η ελάχιστη αυτή
τιµή παρατηρήθηκε και στην περίπτωση της συµβατικής µηδικής και οφείλεται
κυρίως στην έλλειψη νερού. Από την άλλη µεριά, η µέγιστη απόδοση της συµβατικής
καλλιέργειας µηδικής, φτάνει τα 2500 κιλά. Όσον αφορά την τιµή παραγωγού, για τη
βιολογική µηδική, φτάνει κατά µέσο όρο τα 0,2 €/κιλό, αυξηµένη κατά 20% περίπου
σε σχέση µε την αντίστοιχη µέση τιµή για τη συµβατική µηδική (0,17 €/κιλό). Η
ελάχιστη τιµή που παρατηρήθηκε για τη βιολογική µηδική είναι 0,13 €/κιλό, ενώ η
µέγιστη 0,26 €/κιλό. Η ελάχιστη τιµή για τη συµβατική µηδική είναι 0,12 €/κιλό και η
µέγιστη 0,23 €/κιλό.
Κόστος Παραγωγής συµβατικής και βιολογικής µηδικής: Το µέσο κόστος
παραγωγής της βιολογικής µηδικής φτάνει τα 206,5 €/στρέµµα. Το 35% των δαπανών
αυτών αφορά τις δαπάνες σταθερού κεφαλαίου και κυρίως τις δαπάνες του
µηχανολογικού εξοπλισµού (απόσβεση, τόκος, ασφάλιση και συντήρηση) αφού η
καλλιέργεια είναι πλήρως εκµηχανισµένη. Το κόστος της εργασίας είναι περίπου 35
€/στρέµµα, τόσο στην περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας όσο και στην
περίπτωση της συµβατικής και αφορά κυρίως το κόστος της ξένης µηχανικής
εργασίας, και συγκεκριµένα τις δαπάνες για την κοπή και το δέσιµο της µηδικής.
Τονίζεται ότι, το σύνολο των παραγωγικών δαπανών της βιολογικής µηδικής δεν
διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια, µε εξαίρεση το
κόστος των λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που είναι µειωµένο κατά 40%. Το
αναλώσιµο κεφάλαιο για τη βιολογική και τη συµβατική καλλιέργεια παρουσιάζεται
αναλυτικά στον Πίνακα 1. Επισηµαίνεται ότι πάνω από το 40% του αναλώσιµου
κεφαλαίου αφορά το κόστος της άρδευσης, τόσο στη βιολογική όσο και στη
συµβατική καλλιέργεια µηδικής. Τέλος, το ενοίκιο του εδάφους δεν διαφέρει µεταξύ
των δύο τρόπων παραγωγής και φτάνει τα 51,08 €/στρέµµα στην περίπτωση της
βιολογικής καλλιέργειας.
Όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης της µηδικής ανέρχεται στα 101,84 €/στρέµµα
στη συµβατική και 61,79 €/στρέµµα στη βιολογική καλλιέργεια. Η διαφορά αυτή
οφείλεται στο διαφορετικό κόστος των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων που
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χρησιµοποιούνται στους δύο εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής. Οι εργασίες
εγκατάστασης δεν παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση, ενώ το κόστος του σπόρου
στην περίπτωση της µηδικής φτάνει τα 21,17 €/στρέµµα. Τα στοιχεία που
διαµορφώνουν το κόστος παραγωγής τόσο στην συµβατική όσο και στη βιολογική
καλλιέργεια της µηδικής παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κόστος παραγωγής ανά κιλό συµβατικής και
βιολογικής µηδικής είναι 0,15 € και 0,17 € αντίστοιχα. Από τα στοιχεία της έρευνας
προκύπτει ότι το κόστος αγοράς της µηδικής και ιδιαίτερα της βιολογικής, είναι
σηµαντικά

µεγαλύτερο

(20%).

Κρίνεται

εποµένως

συµφέρουσα,

για

τις

εκµεταλλεύσεις βιολογικής κτηνοτροφίας, η ιδιοπαραγωγή βιολογικής µηδικής, αφού
µε τον τρόπο αυτό µειώνεται το κόστος διατροφής των ζώων.
Σχήµα 1. ∆ιαµόρφωση του κόστους παραγωγής ανά στρέµµα βιολογικής και συµβατικής
µηδικής
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Πηγή: Υπολογισµοί συγγραφέων

Πίνακας 1. Αναλώσιµο Κεφάλαιο ανά Στρέµµα Βιολογικής και Συµβατικής Μηδικής
Αναλώσιµο Κεφάλαιο
Λιπάσµατα-Φάρµακα
Καύσιµα
Κόστος Άρδευσης
Λοιπές δαπάνες
∆απάνες Πιστοποίησης
Σύνολο

Κόστος / στρέµµα
Βιολογική µηδική
11,19€
7,58€
20,35€
2,53€
5,34€
46,99€

Συµβατική µηδική
18,72€
4,36€
20,19€
2,96€
0,00€
46,23€

Πηγή: Υπολογισµοί συγγραφέων

Ακαθάριστη Πρόσοδος – Κέρδος βιολογικής και συµβατικής µηδικής: Η µέση
ακαθάριστη πρόσοδος ανά στρέµµα βιολογικής µηδικής ανέρχεται στα 317,8 €
αυξηµένη κατά 28,87% σε σχέση µε αυτή της συµβατικής (246,18 €). Η ελάχιστη και
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η µέγιστη ακαθάριστη πρόσοδος στην περίπτωση της βιολογικής µηδικής είναι 84,82
€/στρέµµα και 643,61 €/στρέµµα αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιµές για τη συµβατική
µηδική είναι 73,02 €/στρέµµα και 457,49 €/στρέµµα. Σηµειώνεται ότι η επιδότηση
βιολογικής καλλιέργειας φτάνει τα 60 €/στρέµµα και συµµετέχει µε ποσοστό 18%
περίπου στο σχηµατισµό της ακαθάριστης προσόδου. Όσον αφορά το µέσο καθαρό
κέρδος ανά στρέµµα, φτάνει τα 111,26 € για τη βιολογική µηδική και τα 37,4 € για τη
συµβατική. Η µέγιστη τιµή του καθαρού κέρδους είναι 437,01 € και 248,71 € για τη
βιολογική και συµβατική µηδική αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συµβατική
µηδική παρουσιάζει πιθανότητα αρνητικού κέρδους (ζηµία) 28,34%. Η ζηµία αυτή
µπορεί να φτάσει µέχρι και τα 135,76 €/στρέµµα. Η µέγιστη ζηµία στην περίπτωση
της βιολογικής παραγωγής είναι 121,72 €/στρέµµα όµως η πιθανότητα εµφάνισης
ζηµίας στη βιολογική µηδική είναι πολύ µικρή (6,68%). Αυτό οφείλεται κυρίως στην
επιδότηση της βιολογικής παραγωγής.
Προοπτικές βιολογικής καλλιέργειας µηδικής
Θετικοί παράγοντες
9 Η πλήρης εκµηχάνιση της καλλιέργειας και οι µικρές απαιτήσεις σε ανθρώπινη
εργασία
9 Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε λίπανση και η µεγάλη προσαρµοστικότητα σε
ποικιλία εδαφών και κλιµάτων
9 Η συµβολή της στη βελτίωση της δοµής και της γονιµότητας του εδάφους, λόγω
του ριζικού της συστήµατος και της ικανότητάς της να δεσµεύει άζωτο
9 Το χαµηλό κόστος παραγωγής και η µικρή διαφοροποίησή του, µεταξύ
βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας
9 Η ελάχιστη µείωση της απόδοσης σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια
9 Η σηµαντική µείωση του κόστους διατροφής των αγροτικών ζώων από την
ιδιοπαραγωγή βιολογικής µηδικής στις µεικτές εκµεταλλεύσεις
Αρνητικοί παράγοντες
9 Οι υψηλές απαιτήσεις σε άρδευση για την επίτευξη καλών αποδόσεων
9 Το αυξηµένο κόστος σε ξένη µηχανική εργασία για την κοπή και το δέσιµο της
µηδικής
9 Η µεγάλη εξάρτηση του κέρδους από την επιδότηση βιολογικής παραγωγής
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