
ΣΑΑΕ ΕΒΡΟΤ

Η καλλιϋργεια τησ βιομηχανικόσ κϊνναβησ 
το 2016 και 2017

και η προοπτικό του 2018

Καβϊλα  27 Μαρτύου 2018



Αρχικϊ..

 3 παραγωγού

 10 ςτρϋμματα

την πορεύα..

 2 παραγωγού

 8 ςτρϋμματα

Ένασ παραγωγϐσ δεν ϋςπειρε επειδό 
εύχε παρϋλθει όδη η περύοδοσ ςπορϊσ

 Ο ςπϐροσ του ζυγύςτηκε και 
αποθηκεϑτηκε ςτην αποθόκη του για 
την επϐμενη χρονιϊ



Ποικιλύα:

 FIBRANOVA



 Καθυςτερημϋνη ςπορϊ (27 και 29 Ιουνύου)

4 Ιουλύου



 Πολλϊ ζιζϊνια



 Πολλϊ ζιζϊνια

4 Αυγοϑςτου



Αποτϋλεςμα:
 Δεν ςυγκομύςτηκε προώϐν
 Καταςτρϊφηκε η καλλιϋργεια



Αρχικϊ..

 10 παραγωγού

 79,5 ςτρϋμματα

την πορεύα..

 6 παραγωγού

 24,9 ςτρϋμματα

 Απϐ τουσ 3 του 2016, ξαναϋβαλαν οι 2 και 
προςτϋθηκαν 8 νϋοι παραγωγού.

 Απϐ τουσ 4 που εγκατϋλειψαν ο ϋνασ όταν λϐγω 
διαφορετικοϑ προώϐντοσ (FIBRANOVA) και οι 3 για 
διϊφορουσ λϐγουσ (ζιζϊνια, μη ϊρδευςη, γενικϐτερη 
απαιςιοδοξύα)



Ποικιλύεσ:

 FIBRANOVA  FINOLA



 Πρωιμϐτερη ςπορϊ (5-15 ΜαϏου)



 Πρωιμϐτερη ςπορϊ (5-15 ΜαϏου)

24 ΜαϏου



 Ποςϐτητα ςπϐρου ανϊ ςτρϋμμα: 700-800 gr

 Σιμό ςπϐρου ςπορϊσ: ~ 20€ / kg

 παρτικό μηχανό τεϑτλων

 Απϐςταςη μεταξϑ γραμμών: 45 cm

 Απϐςταςη μεταξϑ φυτών ςτη γραμμό: 6-8 cm

 2-3 ποτύςματα

πορϊ – Καλλιεργητικϋσ φροντύδεσ



 Λιγϐτερα ζιζϊνια 



 Αραιό φϑτευςη



 Απϐδοςη καλλιϋργειασ: 100 kg / ςτρ.

 Σιμό πώληςησ ςυγκομιςμϋνου ςπϐρου: 2€ / kg

 υνολικϐ κϐςτοσ παραγωγόσ: 50€ / ςτρ.

 Καθαρϐ κϋρδοσ για τον παραγωγϐ: 150€ / ςτρ.

υγκομιδό – Οικονομικϊ ςτοιχεύα



 Οι καλλιϋργειεσ που απϋτυχαν..



 καταςτρϊφηκαν παρουςύα μασ







 Αναλογύα λαδιοϑ/ςπϐρου: 1/5

 100 kg ςπϐρου δύνουν περύπου 18 kg λϊδι

 υςκευϊςτηκε ςε μπουκϊλια των 250 ml

 Κϊθε μπουκϊλι πωλεύται 15€ (10€ χονδρικό)

δηλαδό προσ 40-60€ το κιλϐ

Παραγωγό λαδιοϑ



Αποτελζςματα αναλφςεων δειγμάτων βιομηχανικήσ κάνναβησ καλλιεργητικήσ περιόδου 2017

ΠΕ Ποικιλία Περιεκτικότητα ςε THC (%) Έκταςη (ςτρ.)

Λάριςασ KC DORA 0.19 10

Έβρου* Finola
Καταστροφή 
καλλιέργειας

-

Έβρου Finola 0,19 8,4

Αρκαδίασ Futura 75 0,16 2

Ηλείασ ** Finola 0,13 35

ΣΥΝΟΛΟ 55,4

Δειγματοληψύεσ - Αναλϑςεισ



Μϋχρι ςτιγμόσ υπϋβαλαν  αύτηςη προϋγκριςησ: 
 4 παραγωγού
 για 32 ςτρϋμματα (ςυνολικϊ)

όμερα βριςκϐμαςτε ςτη φϊςη :
 του ελϋγχου των δικαιολογητικών και 
 τησ αναζότηςησ των ποινικών μητρώων

Σο ενδιαφϋρον για φϋτοσ



 Σο 2018 αναμϋνεται να καλλιεργηθοϑν περύπου 300 ςτρϋμματα 
ςτον Έβρο και την ευρϑτερη περιοχό (Ροδϐπη, ϋρεσ)



 Οι ποικιλύεσ που αναμϋνεται να καλλιεργηθοϑν 
εύναι οι:

FINOLA FUTURA 75 FEDORA 17



Υϋτοσ η ςπορϊ προβλϋπεται να γύνει νωρύτερα

 Γϑρω ςτα μϋςα Απριλύου

θα δοκιμαςτεύ πιο πυκνό φϑτευςη:

 Απϐ 700-800 gr/ςτρ. (το 2017)                   2 kg/ςτρ.

 και απϐ 45 cm 20 cm μεταξϑ γραμμών

Και αναμϋνονται αποδϐςεισ

 πϊνω απϐ 150 kg / ςτρ.




