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H Γεωργική µας
Έρευνα
Επίδραση της αναλογίας K:Ca:Mg στην υδροπονική
καλλιέργεια της φράουλας
∆ρ ∆αµιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
στο Iνστιτούτο Γεωργικών Eρευνών

υχνά, τα νερά άρδευσης που είναι διαθέσιµα για την παρασκευή θρεπτικών διαλυµάτων στην Κύπρο, αλλά και
στις λοιπές Μεσογειακές Xώρες περιέχουν άλατα Ca ή/και Mg σε υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις. Όταν οι
Σ
συγκεντρώσεις Ca ή/και Mg υπερβαίνουν αυτές που συνιστώνται για τη θρέψη φυτών, όπως τη φράουλα, τα οποία
δεν είναι ανθεκτικά στην αλατότητα, τίθεται το ερώτηµα αν πρέπει να αυξηθούν οι συγκεντρώσεις και των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η συνιστώµενη αναλογία K:Ca:Mg, οπότε αναγκαστικά θα
ανυψωθεί ακόµη περισσότερο η ηλεκτρική αγωγιµότητα (EC) ή θα πρέπει να παραµείνουν στα συνιστώµενα επίπεδα οι συγκεντρώσεις των άλλων θρεπτικών στοιχείων, οπότε θα µεταβληθεί η αναλογία K:Ca:Mg ή θα πρέπει να
µειωθούν οι αναλογίες των άλλων θρεπτικών στοιχείων, οπότε θα διατηρηθεί σταθερή η EC στα συνιστώµενα επίπεδα. Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδοµένου της πρακτικής σηµασίας του θέµατος αυτού στις υδροπονικές καλλιέργειες, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, διερεύνησαν την
επίδραση της αναλογίας K:Ca:Mg στην υδροπονική καλλιέργεια της φράουλας.
Μεθοδολογία
Για να διερευνηθεί το πιο πάνω ερώτηµα τα ακόλουθα θρεπτικά διαλύµατα (Θ∆) εφαρµόστηκαν σε υδροπονική καλλιέργεια φράουλας ποικιλίας Camarosa (Εικόνα 1).
1. BNS – Μάρτυρας (κανονικό θρεπτικό διάλυµα για φράουλα µε συγκέντρωση Ca = 3 mmol L-1, K = 6 mmol
2. L-1 και Mg = 1,4 και EC = 1,8 dS/m).
2. highCa - Αυξηµένο Ca = 5 mmol L-1, K =
6 mmol L-1 και Mg = 1,4 και EC = 2,2
dS/m).
3. highall - Αυξηµένα όλα τα κατιόντα αντίστοιχα: Ca = 5 mmol
L-1, K = 10 mmol L-1 και Mg =
2,3 και EC = 2,8 dS/m).
4. compensation – Εξισορρόπηση της αυξηµένης συγκέντρωσης Ca (5 mmol L-1)
µε αναλογική µείωση των
συγκεντρώσεων K = 3,27
mmol L-1 και Mg = 0.76 mmol
L-1, ώστε να διατηρηθεί η ίδια
EC µε τον µάρτυρα (1,8 dS/m).
Στις µεταχειρίσεις 2 και 3 έγιναν ισοδύναµες αυξήσεις των θειικών και νιΥδροπονική καλλιέργεια φράουλας
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τρικών ανιόντων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα στο θρεπτικό διάλυµα. Το pH ρυθµίστηκε στο
5,6 και οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων ήταν οι ίδιες σε όλες τις µεταχειρίσεις. Μετρήθηκε
η βλαστική αύξηση, η παραγωγή, οι φωτοσυνθετικές και υδατικές σχέσεις των φυτών, οι περιεκτικότητες θρεπτικών στοιχείων σε διαλύµατα και ιστούς, οι µεταβολές της αγωγιµότητας (EC) και του pH στην απορροή, και η ποιότητα των καρπών.
Αποτελέσµατα
Όταν το νερό για άρδευση περιέχει υψηλή συγκέντρωση Ca, το Θ∆ highCa θα πρέπει να συνιστάται, διότι δεν περιορίζει την απόδοση, τη φωτοσύνθεση (Σχήµα 1), τις υδατικές σχέσεις, την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και
την ποιότητα των καρπών. Από την άλλη, το Θ∆ highall αύξησε την αγωγιµότητα στη ρίζα (EC) (Σχήµα 2), επηρέασε αρνητικά την απόδοση, τη φωτοσύνθεση (Σχήµα 1) και τις υδατικές σχέσεις και επηρέασε την ισορροπία του
Κ, Ca και Mg στα φύλλα εις βάρος του Ca (Πίνακας 1). Η υψηλή EC αντανακλά συσσώρευση αλάτων στο ριζικό σύστηµα και ωσµωτική καταπόνηση. Επιπλέον, ένα µεγάλο µέρος των θρεπτικών συστατικών – λιπασµάτων απορρίπτεται µε οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος. Το θρεπτικό διάλυµα compensation δεν ευνόησε κανένα από τα
χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν, ενώ άλλαξε και την ισορροπία του Κ, Ca και Mg στα φύλλα εις βάρος του Mg (Πίνακας 1).
Τα αποτελέσµατα µάς έδειξαν ότι, η θετική επίδραση του Θ∆ highCa θα µπορούσε να εξηγηθεί µε τη διατήρηση
υψηλής στοµατικής αγωγιµότητας συνοδευόµενης από υψηλό ρυθµό φωτοσύνθεσης, σε συνδυασµό µε ευνοϊκό
υδατικό δυναµικό στα φύλλα, χωρίς θρεπτικούς περιορισµούς, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη παραγωγικότητα
χωρίς απώλειες στην ποιότητα. Έτσι, όταν υπάρχει αυξηµένο Ca στο νερό της άρδευσης που είναι διαθέσιµο για
την παρασκευή θρεπτικού διαλύµατος, το Θ∆ highCa εµφανίζεται να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.
Σχήµα 1: Επίδραση της αναλογίας K:Ca:Mg του θρεπτικού διαλύµατος στην παραγωγή (A) και στη φωτοσύνθεση (Β)
υδροπονικής καλλιέργειας φράουλας. Οι τιµές µε όµοια γράµµατα δεν διαφέρουν σηµαντικά.
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BNS

highCa

highall

compens.

BNS

6,6

a

4

a
a
b
b

a

a

b
bc
c

b
bc
c

pH ʍʏɻʆɲʋʉʌʌʉɼ

EC ʍʏɻʆɲʋʉʌʌʉɼ

5

2

highall

compens.

6,8

6

3

highCa

b
b
c

1

6,4

6,2

a
a

ab
b
b

a

ab
b
b

6

b
b
b

5,8

a
a
a

5,6

0

5,4
20

40

60

80

ȸʅɹʌɸʎɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʉʐʋɸɿʌɳʅɲʏʉʎ

20

40

60

80

ȸʅɹʌɸʎɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʉʐʋɸɿʌɳʅɲʏʉʎ

((BNS:
BN S:66mM
m MK,K,
3 m Ca
M and
C a and
1.4Mg,
m M 1.8
M g,
m -1;hi
m M Ca
K,and
5 m1.4
M mM
C a and
1.4 dS
m Mm-1M; highall:
g,
3 mM
1.4 mM
dS1.
m8-1;dS
highCa:
6 ghC
mM a:
K, 56 mM
Mg, 2.2
-1
2.2 dS m ;highall:10 m M K,5 m M C a and-1 2.33 m M M g,2.8 dS m -1;com pens.:3.27 m M K,5 m M -1
10 mM K, 5 mM Ca and 2.33 mM Mg, 2.8 dS m ; compens.: 3.27 mM K, 5 mM Ca and 0.764 mM Mg, 1.8 dS m )
C a and 0.764 m M M g,1.8 dS m -1)

20



ΑΓΡΟΤΗΣ

(BNS: 6 mM K, 3 mM Ca and 1.4 mM Mg, 1.8 dS m-1; highCa: 6 mM K, 5 mM Ca and 1.4 mM Mg, 2.2 dS m-1; highall: 10 mM K, 5 mM Ca and 2.33 mM Mg, 2.8 dS m-1; compens.: 3.27 mM K, 5 mM Ca and 0.764 mM Mg, 1.8
dS m-1)

Πίνακας 1: Επίδραση της αναλογίας K:Ca:Mg του θρεπτικού διαλύµατος στην περιεκτικότητα των θρεπτικών
στοιχείων (% ξ.β.) και στις αναλογίες των στοιχείων (n) στα φύλλα και στους καρπούς υδροπονικής
καλλιέργειας φράουλας. Οι τιµές µε όµοια γράµµατα στην ίδια γραµµή για την κάθε παράµετρο
δεν διαφέρουν σηµαντικά.

Χρήση σανού και ενσιρώµατος τριτικάλε στη διατροφή
των µηρυκαστικών ζώων
∆ιονύσης Σπαράγγης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ο τριτικάλε, αποτελεί υβρίδιο σιταριού (Triticum aestivum) και σίκαλης (Secale cereale), το οποίο αναπτύχθηκε
σε Εργαστήρια στη Σκωτία, στα τέλη του 19 αιώνα. Το όνοµά του αποτελεί συνδυασµό των επιστηµονικών ονοΤ
µασιών των δύο ειδών από τα οποία προέρχεται. Το τριτικάλε συνδυάζει τη δυναµικότητα υψηλής παραγωγής και
ου

την καλή ποιότητα καρπού του σιταριού, µε την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και δυσµενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες της σίκαλης. Μελέτες έχουν δείξει ότι, η διατροφική του αξία είναι παρόµοια ή/και υψηλότερη από τα υπόλοιπα σιτηρά.
Το τριτικάλε είναι σιτηρό αρκετά πλούσιο σε πρωτεΐνη. Συγκεκριµένα, ο καρπός του περιέχει υψηλότερη πρωτεΐνη
από τους καρπούς του αραβόσιτου, του κριθαριού και του σιταριού (National Research Council, 2007), ενώ η ενεργειακή του αξία είναι παρόµοια µε τον καρπό του σιταριού (Everington & Givens, 1989). Επιπλέον, ο σανός τριτικάλε περιέχει πέραν του 10% πρωτεΐνη σε σχέση µε τους σανούς σιταριού και κριθαριού που περιέχουν γύρω στο
9%. Η µεταβολιστέα ενέργεια και η πεπτικότητα της πρωτεΐνης του τριτικάλε είναι παρόµοιες ή/και υψηλότερες από
αυτές του αραβόσιτου, του κριθαριού και του σιταριού (National Research Council, 2007). Τα χαρακτηριστικά αυτά
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επιτρέπουν τη χρήση του τριτικάλε στη διατροφή των µηρυκαστικών ζώων µε θετικά
αποτελέσµατα στα παραγωγικά τους χαρακτηριστικά (National Research Council,
2007). Πειράµατα έδειξαν ότι,
το τριτικάλε µπορεί να υποκαταστήσει τον αραβόσιτο στο
σιτηρέσιο αρµεγόµενων αγελάδων και παχυνόµενων µοσχαριών σε ποσοστό µέχρι και
75%, χωρίς οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στη γαλακτοπαραγωγή, στη λιποπεριεκτικότητα και στο ρυθµό ανάπτυξης (Smith et al., 1994). Το
τριτικάλε είναι, επίσης, αρκετά
πλούσιο σε απαραίτητα αµινοξέα, όπως λυσίνη (Charmley &
Greenhalgh, 1987) και θρεονίνη (Haydon & Hobbs, 1991),
Στάχυ τριτικάλε (Πηγή: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών)
χαρακτηριστικό που του δίνει
σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων σιτηρών και στη διατροφή µη µηρυκαστικών ζώων, όπως χοίρους και πτηνά.
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σταδιακή αύξηση των παγκοσµίως καλλιεργούµενων εκτάσεων τριτικάλε (FAO,
2008). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το 2000 καλλιεργήθηκαν, παγκοσµίως 2,49 εκ. εκτάρια από όπου συγκοµίστηκαν 9,1 εκατοµµύρια τόνοι καρπού, ενώ το 2010 καλλιεργήθηκαν, παγκοσµίως, 3,97 εκ. εκτάρια από όπου συγκοµίστηκαν 13,85 εκ. τόνοι (FAO, 2011). Οι Χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή τριτικάλε, παγκοσµίως, είναι η Πολωνία, η Γερµανία, η Γαλλία και η Λευκορωσία (FAO, 2008). Στην Κύπρο, την τελευταία πενταετία, έχει αυξηθεί η
καλλιέργεια και η χρήση του τριτικάλε ως ζωοτροφή, ιδίως, από τους αγελαδοτρόφους που το χρησιµοποιούν ως
σανό. Σύµφωνα µε την αρµόδια Αρχή Ελέγχου Σπόρων, το 2007, εισήχθησαν 213 τόνοι, το 2008, 424 τόνοι, το
2009, 700 τόνοι και το 2010, 740 τόνοι σπόρου. Σε αυτές τις ποσότητες, πρέπει να προστεθεί και ο σπόρος που παράγουν οι ίδιοι οι γεωργοί για επανασπορά, που υπολογίζεται να φτάνει ακόµα και στο 40% των εισαγωγών. Όσον
αφορά την παραγωγή τριτικάλε ανά δεκάριο, αυτή είναι µεγαλύτερη από το κριθάρι και τη βρώµη τόσο σε ξηρά
ουσία, όσο και σε ολική πρωτεΐνη (McCartney & Vaage, 1994). Το τριτικάλε έχει παρόµοιες ανάγκες σε νερό µε το
µαλακό σιτάρι και πιο αυξηµένες σε
σχέση µε το κριθάρι. Όσον αφορά
την αντοχή του φυτού σε αυξηµένες θερµοκρασίες το τριτικάλε είναι
πιο ανθεκτικό από το σκληρό σιτάρι.

Καλλιέργεια τριτικάλε (Πηγή: www.seedinc.biz)

Για την καλύτερη συντήρηση και
διατήρηση του τριτικάλε, µε στόχο
τη διάθεσή του στα ζώα καθ’ όλην
τη διάρκεια του έτους, χρησιµοποιείται η ενσίρωση. Το ενσιρωµένο
τριτικάλε περιέχει υψηλότερα ποσοστά κυτταρίνης και λιγνίνης σε
σχέση µε τα ενσιρώµατα κριθαριού
και βρώµης (McCartney & Vaage,
1994), καθώς και πρωτεΐνης σε σχέση µε τα ενσιρώµατα κριθαριού, σιταριού και αραβοσίτου (National Research Council, 2007). Στην καθηµερινή διατροφή των µηρυκαστικών,
ένα κιλό σανού τριτικάλε υποκαθίσταται από, περίπου, 2,5 έως 3 κιλά
ενσιρώµατος, αναλόγως της περιε-
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χόµενης υγρασίας. Πειράµατα που έχουν γίνει σε παχυνόµενα µοσχάρια έδειξαν ότι, το ενσίρωµα τριτικάλε µπορεί να υποκαταστήσει το ενσίρωµα κριθαριού µέχρι 25% στο ολικό σιτηρέσιο, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στον
ηµερήσιο ρυθµό ανάπτυξης των ζώων (ZoBell et al., 1992).

Ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
στη χρήση τριτικάλε
Στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (IΓE), έχει µελετηθεί, στο παρελθόν, η χορήγηση του καρπού τριτικάλε στα
πρόβατα φυλής Χίου (Hadjipanayiotou & Georghiades, 1985) και άχυρου (Hadjipanayiotou et al., 1985) µε θετικά
αποτελέσµατα. Οι έρευνες αυτές κατέδειξαν ότι, ο καρπός τριτικάλε έχει υψηλότερη πεπτικότητα, ολική πρωτεΐνη
και µεταβολιστέα ενέργεια από τον καρπό του κριθαριού, ενώ το άχυρο τριτικάλε έχει παρόµοια διατροφική αξία
µε το άχυρο κριθαριού. Πέρα των πιο πάνω µελετών, η διεθνής βιβλιογραφία στη χρήση του τριτικάλε ως σανοδοτικό και ως ζωοτροφή µηρυκαστικών ζώων είναι, σχετικά, περιορισµένη. Η συντριπτική πλειοψηφία των µελετών
αφορούν τη διατροφή χοίρων, αλόγων και πτηνών µε καρπό τριτικάλε.
Το ΙΓΕ, από το 2006, αξιολόγησε πέραν των 350 γενετικών γραµµών τριτικάλε από διάφορες πηγές κάτω από τις
κυπριακές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες. Πέντε από αυτές επιλέγηκαν
και βρίσκονται σε πολύ προχωρηµένα
στάδια πειραµατισµού. Άλλες βρίσκονται σε λιγότερο προχωρηµένα στάδια
και άλλες διασταυρώθηκαν µεταξύ
τους για περεταίρω βελτίωση και εισαγωγή κάποιων επιθυµητών χαρακτηριστικών. Από πλευράς γενετικής
βελτίωσης, συλλέγονται παρατηρήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του τριτικάλε για σανοποίηση, µε προοπτική την παραγωγή ποιοτικότερου
και βελτιωµένου σανού και ενσιρώµατος τριτικάλε. Πρόσφατα, προκαταρτικά αποτελέσµατα κατέδειξαν τις δυνατότητες του τριτικάλε ως σανοδοτικό µεγάλων αποδόσεων.
Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται ερευνητική εργασία για την κάλυψη του ερευνητικού κενού που υφίσταται στη
διατροφή των µηρυκαστικών, και, ιδίως,
Καρπός τριτικάλε (Πηγή: www.mirfak.com.au)
των αιγοπροβάτων, όσον αφορά τη
χρήση του τριτικάλε ως σανό και ενσίρωµα. Στόχος της έρευνας είναι η µελέτη της επίδρασης της αντικατάστασης του µέχρι τώρα χορηγούµενου σανού
κριθαριού στη γαλακτοπαραγωγή, στη χηµική σύσταση του γάλακτος και στη µεταβολή του βάρους των ζώων που
βρίσκονται στην αρχή της γαλακτικής περιόδου. Επιπρόσθετα, γίνεται αξιολόγηση της διαιτητικής αξίας του τριτικάλε µέσω του υπολογισµού της πεπτικότητας. Η µελέτη περιλαµβάνει τη φύτευση και την παραγωγή σανού και
ενσιρώµατος τριτικάλε στην Πειραµατική Έπαυλη Αθαλάσσας του ΙΓΕ, καθώς και κριθαριού που χρησιµοποιείται ως
µάρτυρας. Οι παραγόµενες ζωοτροφές χορηγούνται σε αγελάδες της φυλής Holstein-Friesian, σε αίγες της φυλής
∆αµασκού και σε πρόβατα της φυλής Χίου στην έναρξη της γαλακτικής τους περιόδου, αντικαθιστώντας πλήρως
τον κριθαροσανό.
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Πηγές αγροτικής πληροφόρησης στην Κύπρο
Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Eρευνών
και Γιώργος Αδαµίδης
Aνώτερος Λειτουργός Γεωργικών Eρευνών
στο Iνστιτούτο Γεωργικών Eρευνών

Μ

ε τον όρο αγροτική πληροφόρηση εννοούµε τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που αποκτούν οι αγρότες από
τα διάφορα Μέσα Ενηµέρωσης, µε σκοπό να πάρουν τεκµηριωµένες αποφάσεις. Οι πηγές αγροτικής πληροφόρησης είναι τα µέσα που χρησιµοποιούν οι αγρότες για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικές µε την αγροτική
τους δραστηριότητα. Σήµερα, ένα µεγάλο εύρος πηγών αγροτικής πληροφόρησης είναι διαθέσιµες στους αγρότες.
Οι πηγές αυτές χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις διαπροσωπικές (π.χ. πληροφόρηση από συναδέλφους
αγρότες, επισκέψεις ειδικών στους αγρούς κ.ά.) και τις µαζικές (π.χ. ∆ιαδίκτυο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Εφηµερίδες, Περιοδικά κ.ά.). Οι µαζικές πηγές θεωρείται ότι, βοηθούν τους αγρότες να αποκτήσουν επίγνωση της πληροφορίας και οι διαπροσωπικές να την εφαρµόσουν ή να την απορρίψουν.
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (IΓE) χρησιµοποιεί, κυρίως, µαζικές πηγές πληροφόρησης, αφού οι διαπροσωπικές πηγές αξιοποιούνται, κυρίως, από τις Γεωργικές Εφαρµογές. Η µετάδοση των ερευνητικών αποτελεσµάτων γίνεται, κυρίως, µε τη
χρήση έντυπων µέσων (έγκριτα και επαγγελµατικά Περιοδικά, Eφηµερίδες, ενηµερωτικά
∆ελτία κ.ά.), του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης,
µε παρουσιάσεις σε διεθνή Συνέδρια και µε ∆ιαλέξεις που πραγµατοποιούνται στο ΙΓΕ. Επίσης,
το ΙΓΕ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών για διάδοση των ερευνητικών
αποτελεσµάτων. ∆ιαθέτει ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο (www.ari.gov.cy) και ιστολόγιο
(http://blog.ari.gov.cy), όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά µε το ερευνητικό του έργο, αλλά και για
τις ποικίλες δραστηριότητες που διεξάγει. Επί-
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σης, αξιοποιεί ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το Twitter (@ari_rd), YouTube (www.youtube.com/user/ARICyprus),
Issuu
(http://issuu.com/ari-rd)
και
Slideshare
(http://www.slideshare.net/ARIWebinars).
Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, διαχειρίζεται το ερευνητικό
Πρόγραµµα µε τίτλο: «Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Ενηµέρωση αγροτών µέσω νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει το
βαθµό πληροφόρησης του αγροτικού κόσµου σε
αγροτικά θέµατα, τις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης που χρησιµοποιούν για να αποκτήσουν τις
πληροφορίες, το βαθµό ικανοποίησής τους από τις
υφιστάµενες πηγές πληροφόρησης, το βαθµό αξιοποίησης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον αγροτικό τοµέα και
την ανάδειξη νέων εργαλείων για ενηµέρωση ή/και
καλύτερη αξιοποίηση των υφισταµένων.
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, καταρτίστηκε τυχαίο στρωµατοποιηµένο δείγµα από όλες
τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου και συντάχθηκε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. Μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Μαρτίου 2011 πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε 219 Kοινότητες και µε τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων συλλέχτηκαν 602 πλήρως συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Από την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας και λαµβάνοντας υπόψη ως θετική απάντηση τις επιλογές από λίγο έως πάρα πολύ προκύπτει
ότι, οι κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης των αγροτών, µε φθίνουσα σειρά, είναι η µεταξύ τους προσωπική επαφή
(86,2%), η Τηλεόραση (86,1%), τα ενηµερωτικά Φυλλάδια του Τµήµατος Γεωργίας (Τ.Γ.) (76,3%), το Ραδιόφωνο (71%)
και οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τ.Γ. στους αγρούς (68,5%) (Γράφηµα 1). Αξίζει να αναφέρουµε ότι, παρ’ όλο που το ∆ιαδίκτυο δεν αποτελεί κυρίαρχη πηγή πληροφόρησης για τους παραγωγούς, ωστόσο
το 95% από αυτούς πιστεύει ότι, αποτελεί χρήσιµη πηγή αγροτικής πληροφόρησης. Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των πηγών πληροφόρησης, οι παραγωγοί θεωρούν αποτελεσµατικότερη πηγή τις επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τ.Γ. στους αγρούς (70,6%), ενώ ακολουθούν οι ∆ιαλέξεις/Σεµινάρια (63,5%) και η Τηλε-

Γράφηµα 1: Κύριες πηγές πληροφόρησης των αγροτών

ΑΓΡΟΤΗΣ



25

Γράφηµα 2: Αποτελεσµατικότητα των πηγών πληροφόρησης

όραση (58,6%) (Γράφηµα 2). Οι τρεις επικρατέστερες πηγές πληροφόρησης που έχουν επηρεάσει τους παραγωγούς
για να καινοτοµήσουν (π.χ. να εφαρµόσουν µια νέα καλλιεργητική πρακτική), είναι η µεταξύ τους προσωπική επαφή
(70,8%), οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών (64,1%) και τα ενηµερωτικά Φυλλάδια (64,1%). Από γενικές ερωτήσεις σε αγροτικά θέµατα προκύπτει ότι, οι παραγωγοί είναι αρκετά ενηµερωµένοι (π.χ. για το ΠΑΑ 20072013, τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα, την ΚΑΠ κ.ά.). Επικρατούν, κυρίως, οι παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης (δηλαδή η µεταξύ τους προσωπική επαφή, οι επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών, τα ενηµερωτικά
Φυλλάδια και οι ∆ιαλέξεις). Το κινητό τηλέφωνο ως πηγή πληροφόρησης είναι πολύ διαδεδοµένο στον αγροτικό
κόσµο, ακόµη και σε άτοµα µεγάλης ηλικίας. Ακόµη, οι Οµάδες Παραγωγών µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των παραγωγών. Σύµφωνα µε τους παραγωγούς, οι ώρες µετάδοσης των υφισταµένων αγροτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων πρέπει να αλλάξουν και, επίσης, να προστεθούν
περισσότερα αγροτικά προγράµµατα. Επιπλέον, οι υφιστάµενες πηγές αγροτικής πληροφόρησης χρειάζονται βελτίωση και αναβάθµιση και η κινητή τηλεφωνία πρέπει να αξιοποιηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό. Τέλος, οι παραγωγοί
εισηγούνται την αποστολή των ενηµερωτικών Φυλλαδίων, σε θέµατα που ενδιαφέρει τον κάθε παραγωγό, ταχυδροµικώς, αλλά και την αποστολή µε e-mail ή/και sms στους ενδιαφεροµένους παραγωγούς για τυχόν εκδηλώσεις
κ.ά.
Συµπερασµατικά, η πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση, την κατάλληλη στιγµή, στη σωστή µορφή και από τη
σωστή πηγή, ενδέχεται να µετατοπίσει την ισορροπία µεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας του γεωργού. Η πρόσβαση στην πληροφορία παρέχει τη δυνατότητα στους αγρότες να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για βελτίωση της
ποιότητας της ζωής τους, να υπερασπιστούν καλύτερα τα συµφέροντά τους και να διατυπώσουν τις ανάγκες τους,
ενώ αυξάνει τη διαπραγµατευτική τους δύναµη και την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Αναµφίβολα, η έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των αγροτών συµβάλλει στην αύξηση
της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, στην αύξηση του κέρδους και στη µείωση του κόστους, στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, στη βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Εν κατακλείδι, τα Τµήµατα/Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να
υιοθετούν, σε µεγαλύτερο βαθµό, τις νέες τεχνολογίες για διάδοση της γνώσης στους αγρότες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι, οι παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης (π.χ. επισκέψεις των Λειτουργών και Επιθεωρητών στους αγρούς)
πρέπει να περιθωριοποιούνται. Αντίθετα, για καλύτερα αποτελέσµατα, τα σύγχρονα Μέσα Ενηµέρωσης θα πρέπει
να συνδυάζονται µε τα παραδοσιακά.

