
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: 

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σ. Πατσιαλή1, Ε. Μυγδάκος2, Χ. Αυγουλάς3, Γ. Μυγδάκος4  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εργασία αυτή ερευνάται και συγκρίνεται πειραµατικά η βιολογική και συµβατική καλλιέργεια 
βαµβακιού από καλλιεργητικής και οικονοµικής  άποψης. Το πείραµα που διεξάγεται σε συνεργασία των 
Πανεπιστηµίων Γεωπονικού Αθηνών και Ιωαννίνων περιλαµβάνει τέσσερις µεταχειρίσεις και τέσσερις 
επαναλήψεις πλήρως τυχαιοποιηµένες: ∆ύο µεταχειρίσεις βιολογικής καλλιέργειας στις οποίες 
χρησιµοποιείται το ψυχανθές βίκος ως χειµερινή καλλιέργεια και στη µεν µια περίπτωση ενσωµατώνεται για 
χλωρή λίπανση στη δε άλλη κόβεται και πωλείται ως σανό, µια τρίτη βιολογική µεταχείριση χωρίς καµιά 
λίπανση και µια τέταρτη µεταχείριση συµβατικής καλλιέργειας. 

 Τα αποτελέσµατα µιας διετίας έδειξαν ότι η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού, µε χρήση χειµερινού 
ψυχανθούς, δίνει σηµαντικά υψηλότερη παραγωγή έναντι της συµβατικής κατά 25 κιλά/στρέµµα όταν ο 
βίκος ενσωµατώνεται και κατά 33 κιλά/στρέµµα όταν ο βίκος κόβεται και αποµακρύνεται. ∆ίνει, επίσης, 
σηµαντικά υψηλότερο ακαθάριστο κέρδος, µε την ίδια τιµή πώλησης του βαµβακιού, που κυµαίνεται από 
17,1 €/στρέµµα στην πρώτη περίπτωση µέχρι 57,3 €/στρέµµα  στην  περίπτωση που ο βίκος κόβεται και 
πωλείται ως σανό, οπότε προκύπτει και δεύτερο εισόδηµα. Έδειξαν ακόµη ότι η βιολογική καλλιέργεια 
βαµβακιού χωρίς καµιά λίπανση, ενώ υπολείπεται της συµβατικής κατά 56 κιλά/στρέµµα, έχει µικρότερο 
ακαθάριστο κέρδος µόλις κατά 4,1 €/στρέµµα. Αν  ληφθεί υπόψη και η επιδότηση του βιολογικού βαµβακιού 
(60 €/στρέµµα) τότε η βιολογική καλλιέργεια υπερέχει κατά πολύ της συµβατικής ακόµη και χωρίς καµιά 
λίπανση.  
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Εισαγωγή 
 
Είναι γενικά γνωστό ότι τα τελευταία 60 χρόνια έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση των αποδόσεων 

πολλών καλλιεργειών, η οποία αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: η 

ευρεία χρήση των αγροχηµικών, η χρησιµοποίηση νέας τεχνολογίας, οι νέες ποικιλίες, η αποτελεσµατική 

διαχείριση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και άλλοι. Οι µεγάλες όµως αυξήσεις των αποδόσεων δεν επιτεύ-

χθηκαν χωρίς συνέπειες και κοινωνικό κόστος: Η µείωση της οργανικής ουσίας, η διάβρωση και υποβάθµιση 

του εδάφους, η ρύπανση του περιβάλλοντος και των υπογείων υδάτων, η υποβάθµιση της ποιότητας των 

προϊόντων, τα µεγάλα αποθέµατα προϊόντων, το αυξηµένο κόστος παραγωγής κλπ. είναι µερικά από τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα που δηµιούργησε η σηµερινή εντατική ή εκµηχανισµένη γεωργία για τα οποία  

ενοχοποιείται σε µεγάλο βαθµό (Ferrigno et al 2005, Γαλανοπούλου και άλλοι 2001, Lampkin 1990, Carter 

1989,1990, Gliessman et al1990, Roberts 1989, Ruttan 1990, Myes and Stolon 1999, Mygdakos 1982,).  

Για την αντιµετώπιση της παραπάνω κατάστασης η λύση που προτείνεται από πολλούς ερευνητές, 

φορείς κλπ. καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντικατάσταση της σηµερινής χηµικής γεωργίας είναι 

η αειφορική γεωργία, οποία βασίζεται στην καλύτερη διαχειριστική  ικανότητα, στην περιορισµένη ή 

µηδενική χρήση αγροχηµικών και στην αντικατάσταση των εκτός γεωργίας εισροών µε προερχόµενες από τη  

γεωργία µε στόχο την επιστροφή στην υγιεινή διατροφή, συµπεριλαµβανοµένης και της Μεσογειακής 

(Lampkin 1990, Carter 1990, Ε.U. Regulation 2092/91 και 2078/92, Σωτηρόπουλος και Ντεµούσης 2002 και 

2004, Σωτηρόπουλος και Πατρώνης 2004, Patronis et all 2004). 

Βιολογική   γεωργία  είναι  µια µορφή αειφορικής γεωργίας,   που  σέβεται το περιβάλλον, ένα  

σύστηµα παραγωγής το οποίο δεν χρησιµοποιεί  συνθετικά λιπάσµατα, χηµικά φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα, 

εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, προσθετικά ζωοτροφών κλπ. Βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 

αµειψισπορά, στα υπολείµµατα των καλλιεργειών, στη ζωική κοπριά, στα ψυχανθή, στη χλωρή λίπανση, στα 

οργανικά απόβλητα και στο βιολογικό έλεγχο των εντόµων για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του 

εδάφους, τον εφοδιασµό των φυτών µε θρεπτικά συστατικά, την καταπολέµηση των εντόµων, των ζιζανίων 

κλπ.(Ferrigno et al 2005, Lampkin 1990,  Eyhorn et al 2005, Γαλανοπούλου και άλλοι 2001). 

Επιδίωξη της βιολογικής γεωργίας είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, 

περιβαλλοντικά και οικονοµικά αειφορικού συστήµατος γεωργικής παραγωγής το οποίο να βασίζεται σε 

ανανεώσιµους φυσικούς πόρους και σε οικολογικές και βιολογικές διαδικασίες διαχείρισης, έτσι ώστε να 

παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων για την διατροφή του ανθρώπου, 

προστασία από τα έντοµα και τις αρρώστιες και µια ικανοποιητική απόδοση στους χρησιµοποιούµενους πό-

ρους (Ferrigno et al 2005, Lampkin 1994).  

Η βιολογική γεωργία µπορεί να εφαρµοστεί και στην καλλιέργεια βαµβακιού που εµφανίζεται ως η 

πιο απαιτητική καλλιέργεια σε αγροχηµικά, λόγω του µεγαλύτερου βιολογικού κύκλου του βαµβακιού και 

της ευαισθησίας της καλλιέργειας στα έντοµα και ζιζάνια σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες. Η αυξηµένη 

χρήση αγροχηµικών όµως έχει µειώσει σηµαντικά το οικονοµικό αποτέλεσµα της καλλιέργειας αφού το 
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κόστος τους κυµαίνεται από 50% έως 86% του συνολικού κόστους παραγωγής του προϊόντος (Ferrigno et al 

2005, ICAC Recorder 1998, 1996, 1994,). Η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού είναι η εναλλακτική πρόταση 

για τον περιορισµό των αγροχηµικών προς την κατεύθυνση της αειφορικής γεωργίας.  

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Συµβουλευτική Επιτροπή Βάµβακος: "Οργανικό βαµβάκι είναι αυτό που  

παράγεται χωρίς συνθετικά ανόργανα χηµικά λιπάσµατα, µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 

ρυθµιστές ανάπτυξης και αποφυλλωτικά, το οποίο πιστοποιείται  από αρµόδιο φορέα πιστοποίησης" (ICAC 

1994). 

    Βιολογικό βαµβάκι καλλιεργείται στην Τουρκία, στις ΗΠΑ, στην Ινδία, στην Αργεντινή, στην 

Αυστραλία, στην Αίγυπτο, στη Βραζιλία κλπ. σε µικρή κλίµακα και πωλείται σε τιµές µέχρι και 20-22% 

πάνω από το συµβατικό (Ferrigno 2006, Eyhorn 2006, Ferrigno et al 2005, ICAC 1994, Τοn 1998,). 

Μέχρι σήµερα η παραγωγή του βιολογικού βαµβακιού είναι περιορισµένη λόγω πολλών 

περιοριστικών παραγόντων κύρια δε των εντόµων, των ασθενειών, των ζιζανίων, της χαµηλής παραγωγής και 

ποιότητας, του υψηλού κόστους παραγωγής και πιστοποίησης, της έλλειψης κατάλληλων ποικιλιών 

βαµβακιού, οργανωµένων δοµών εµπορίου και  σχετικής πληροφόρησης των παραγωγών κλπ. (ICAC 

Recorder 2003, 1994c, 1993, Klonsky et al 1995). Οι στρεµµατικές αποδόσεις της οργανικής καλλιέργειας 

βαµβακιού θεωρούνται γενικά χαµηλότερες συγκρινόµενες µε αυτές της συµβατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα 

µε τη ∆ιεθνή Συµβουλευτική Επιτροπή Βάµβακος, η µείωση της απόδοσης κυµαίνεται από 1 % µέχρι και 

43%, εξαρτώµενη από πολλούς παράγοντες µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα έντοµα, τα ζιζάνια, η 

γονιµότητα του εδάφους, η διαχείριση, η περιοχή, η καλλιεργητική τακτική, η ποικιλία, η ικανότητα του πα-

ραγωγού κλπ. Υπάρχουν όµως και αναφορές για µη σηµαντικές ή καθόλου διαφορές στην απόδοση µεταξύ 

βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας (Ferrigno et al 2005, Swezey and Colman 1996), καθώς  και 

αναφορές για αυξηµένες  αποδόσεις της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού µέχρι και 7% και υψηλότερες σε 

σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια στις ΗΠΑ και αλλού (Eyhorn 2006, Mae-Wan Ho 2005, ICAC 2003, 

1994, 1996, Kirby 2002, Eyhorn et al 2005).  

 Αναφορικά µε την ποιότητα, το οικολογικό βαµβάκι φαίνεται να υπερτερεί από άποψη υγιεινής, 

οµοιοµορφίας, ωριµότητας, αντοχής και πιθανώς και µικροναίρ λόγω της µη χρησιµοποίησης αγροχηµικών 

και αποφυλλωτικών, ενώ το µήκος της ίνας και η κλάση φαίνονται χαµηλότερα (ICAC  2994, Beltrao et al 

1994).  

Τέλος, σε ότι αφορά στο κόστος παραγωγής τα  ελάχιστα δεδοµένα δείχνουν ότι οι δαπάνες 

παραγωγής του βιολογικού βαµβακιού είναι υψηλότερες κατά 10% -15% σε σύγκριση µε το συµβατικό. Το 

υψηλότερο κόστος αποδίδεται στις δαπάνες εργασίας για την καταπολέµηση των ζιζανίων, στην 

καταπολέµηση των εντόµων και στη µειωµένη απόδοση (Ferrigno et al 2005, ICAC 1994, Lampkin 1990). 

Συνέπεια του υψηλότερου κόστους παραγωγής είναι και οι υψηλότερες τιµές πώλησης του βιολογικού 

βαµβακιού (Ferrigno et al 2005, Beltrao et al 1994). Υπάρχουν όµως και αναφορές όπου το καθαρό κέρδος 

του βιολογικού βαµβακιού ήταν µεγαλύτερο από αυτό του συµβατικού (Mae-Wan Ho 2005, Eyhorn 2006, 

Eyhorn et al 2005). 
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Στη χώρα µας έγινε τα τελευταία χρόνια µια προσπάθεια καλλιέργειας βιολογικού βαµβακιού σε 

περιορισµένη έκταση χωρίς ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα (Fotopoulos and Pantzios 1998). Ο 

Οργανισµός Βάµβακος, αντίθετα, σε µια εξαετή πειραµατική έρευνα καλλιέργειας  βιολογικού και 

συµβατικού βαµβακιού διαπίστωσε πολύ θετικά αποτελέσµατα υπέρ της βιολογικής καλλιέργειας. 

Συγκεκριµένα, η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού µε τη χρησιµοποίηση ψυχανθούς (κουκιών ή βίκου) για 

χλωρή λίπανση, υπερείχε της συµβατικής καλλιέργειας σε απόδοση κατά 52,5 κιλά/στρέµµα ή 14,5% και σε 

ακαθάριστο κέρδος κατά 31,2 €/στρέµµα ή 24,3% περίπου (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 

2001). 

Στην παρούσα εργασία γίνεται συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της συµβατικής 

καλλιέργειας βαµβακιού µε τη βιολογική καλλιέργεια, στην οποία χρησιµοποιείται ο βίκος ως χειµερινή 

καλλιέργεια (cover crop) και είτε ενσωµατώνεται για χλωρή λίπανση, είτε κόβεται  και πωλείται για 

απόκτηση επιπλέον εισοδήµατος. Το δεύτερο αυτό στοιχείο αποτελεί  µια καινοτοµία της παρούσας έρευνας 

σε σχέση µε προηγούµενες ανάλογες µελέτες, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα µας. Παράλληλα 

ερευνάται και η περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού χωρίς καµιά λίπανση (µάρτυρας). Η 

συγκριτική µελέτη των αποδόσεων και των οικονοµικών αποτελεσµάτων της συµβατικής και βιολογικής 

καλλιέργειας βαµβακιού γίνεται µε βάση το ακαθάριστο κέρδος, που είναι η διαφορά µεταξύ ακαθάριστης 

προσόδου και µεταβλητών (άµεσων) δαπανών παραγωγής του προϊόντος (Κιτσοπανίδης 2006, ICAC 

Recorder 2003, BBCNews 2002, Lampkin, 1990, Κιτσοπανίδης και Καµενίδης  2003) 

 

 Υλικά  και µέθοδοι 

To πείραµα της παρούσας µελέτης εγκαταστάθηκε στην περιοχή Παλαµά Καρδίτσας την περίοδο 

2003-2004 και συνεχίζεται και φέτος για τρίτη χρονιά. Αποτελείται από τέσσερις τυχαιοποιηµένες πλήρως 

οµάδες µε τέσσερις επαναλήψεις συνολικής έκτασης 2.560 τ.µ. Οι τέσσερις µεταχειρίσεις είναι: Η βιολογική 

καλλιέργεια βαµβακιού όπου χρησιµοποιείται το ψυχανθές φυτό  βίκος για χειµερινή κάλυψη και για λίπανση 

του αγρού  ενσωµατούµενος ως χλωρή µάζα την άνοιξη. Η βιολογική καλλιέργεια όπου ο βίκος 

αποµακρύνεται ως σανό την άνοιξη και πωλείται στην αγορά για απόκτηση δεύτερου εισοδήµατος από τον 

ίδιο αγρό την ίδια χρονιά. Η βιολογική καλλιέργεια – µάρτυρας, όπου δεν χρησιµοποιείται καµιά λίπανση 

χηµική ή βιολογική. Και τέλος η συµβατική καλλιέργεια όπου γίνεται χρήση χηµικής λίπανσης και άλλων 

αγροχηµικών. 

Η  µηχανική  σύσταση  του  εδάφους  του  κτήµατος, όπως  προέκυψε  από τη 

σχετική ανάλυση είναι: άµµος 34%, άργιλος 25% και ιλύς 41%. Το PH του εδάφους είναι 8,4 και η οργανική 

ουσία 0,8%.  

Οι καλλιεργητικές φροντίδες του πειραµατικού τεµαχίου ξεκινάνε από το φθινόπωρο µε την κοπή των 

βαµβακοστελεχών και τo σκόρπισµά τους  οµοιόµορφα πάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Έπειτα και σε 

κάθε µεταχείριση χωριστά ακολουθούν οι εξής εργασίες:  

       α. Στην πρώτη µεταχείριση µετά τη στελεχοκοπή ακολουθεί  η σπορά του βίκου. Ο βίκος α-
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ναπτύσσεται όλο το χειµώνα και στις αρχές Απριλίου γίνεται  τεµαχισµός και ενσωµάτωσή του. Στη συνέχεια 

γίνεται κατάλληλη προετοιµασία της σποροκλίνης και ακολουθεί η σπορά του βαµβακιού. Η ποσότητα της 

υπέργειας χλωρής βιοµάζας του βίκου κυµαίνεται γύρω στα 1400 κιλά/στρέµµα κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε 

τις σχετικές µετρήσεις. Με καλές κλιµατικές συνθήκες η χλωρή βιοµάζα  µπορεί να φτάσει και τα 4000 

κιλά/στρέµµα (Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001). 

β.  Στη δεύτερη µεταχείριση ακολουθείται η ίδια διαδικασία σποράς του 

βίκου µε την πρώτη µεταχείριση, την ίδια ηµέρα. Όµως  την άνοιξη ο βίκος δεν ενσωµατώνεται, αλλά 

κόβεται µε χορτοκοπτικό, ξηραίνεται και πωλείται ως σανό για ζωοτροφή. Στη συνέχεια γίνεται 

προετοιµασία για τη δηµιουργία της επιθυµητής σποροκλίνης και σπορά του βαµβακιού. Η ποσότητα ξηράς 

µάζας (σανού) που πωλείται ανέρχεται σε 165 κιλά/στρέµµα κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε τις µετρήσεις που 

έγιναν. Μπορεί όµως να φτάσει και τα 400 κιλά/στρέµµα µε καλές καιρικές συνθήκες (Μυγδάκος και 

Πατσιαλής 2001). 

        γ. Στην  τρίτη  µεταχείριση  µετά  την  κοπή των στελεχών  γίνεται όργωµα ή 

καλλιεργητής. Την άνοιξη πραγµατοποιούνται οι αναγκαίες προετοιµασίες για τη δηµιουργία της 

κατάλληλης  σποροκλίνης, χωρίς καµιά λίπανση, χηµική ή οργανική, χωρίς εφαρµογή ζιζανιοκτόνων ή 

άλλων αγροχηµικών και ακολουθεί η σπορά. 

      δ. Στην τέταρτη µεταχείριση γίνονται  οι ίδιες επεµβάσεις, όπως και στην τρίτη µεταχείριση, καθώς 

και λίπανση µε 50 κιλά/στρέµµα λιπάσµατος του τύπου 20-10-10 και στη συνέχεια  δηµιουργία της 

κατάλληλης σποροκλίνης, ζιζανιοκτονία και σπορά του βαµβακιού.  

Η σπορά γίνεται στο διάστηµα µεταξύ 20 και 30 Απριλίου η δε ποικιλία βαµβακόσπορου που 

χρησιµοποιείται είναι η Celia, σε ποσότητα 3 κιλών /στρέµµα.   

       Μετά  το  φύτρωµα  ακολουθούν δύο µηχανοσκαλίσµατα και δύο τσαπίσµατα 

(βοτανίσµατα) για την καταστροφή των ζιζανίων σε όλες τις µεταχειρίσεις. 

Μέσα  στη  καλλιεργητική  περίοδο  και  ανάλογα  µε  τις καιρικές συνθήκες, 

γίνονται τρία µε τέσσερα ποτίσµατα µε το σύστηµα σταγόνας, αρχίζοντας από τα τέλη Ιουνίου και τερµατί-

ζοντας στα τέλη Αυγούστου. Καµιά άλλη επέµβαση από καλλιεργητικής πλευράς δεν έγινε ούτε χρειάστηκε 

να γίνει διότι δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα.   

      Η συγκοµιδή του βαµβακιού γίνεται µε τα χέρια στις δύο µεσαίες γραµµές των επαναλήψεων. Τα 

συγκεκριµένα τεµάχια συγκοµίζονται δύο φορές µέσα στον Οκτώβρη. Τα  συγκοµιζόµενα δείγµατα ζυ-

γίζονται µε ζυγό ακριβείας για να προσδιοριστούν τα αντίστοιχα βάρη και να γίνει αναγωγή σε στρεµµατική 

απόδοση και σύγκριση των µεταχειρίσεων. 

       Για όλη την καλλιεργητική περίοδο καταγράφονται τόσο τα στοιχεία ανάπτυξης όσο και τα 

οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των δαπανών παραγωγής, του µεταβλητού 

κόστους και των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Τα δεδοµένα αυτά αναλύονται και συστηµατοποιούνται µε 

βάση το ακαθάριστο κέρδος ως στοιχείο σύγκρισης (Κιτσοπανίδης 2006, ICAC Recorder 2003, BBCNews 

2002, Lampkin, 1990, Κιτσοπανίδης και Καµενίδης  2003). Το γεγονός ότι πρόκειται για συγκριτική µελέτη 
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του µεταβλητού κόστους παραγωγής και του οικονοµικού αποτελέσµατος, η χρησιµοποίηση του 

ακαθάριστου κέρδους δίνει πλήρη και σαφή εικόνα του µέτρου σύγκρισης. Παράλληλα πραγµατοποιείται 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µε το στατιστικό πακέτο SPSS 13 (ανάλυση διακύµανσης και ανάλυση 

πολλαπλών συγκρίσεων) για τη διεξαγωγή των σχετικών συµπερασµάτων. 

 

 Αποτελέσµατα και συζήτηση 

Στους πίνακες 1 έως 3  φαίνονται  τα  αποτελέσµατα  της διετούς  έρευνας. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα και στους άλλους δύο πίνακες τα αποτελέσµατα 

της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων. Παρατηρώντας τον πίνακα 1  διαπιστώνονται τα εξής:  

 1. Η απόδοση είναι µεγαλύτερη (436 κιλά/στρ.) στη µεταχείριση όπου   αποµακρύνεται ο βίκος και 

σχετικά χαµηλότερη (428 κιλά/στρ. ή ποσοστό 98,2%) στη µεταχείριση όπου ενσωµατώνεται ο βίκος, αν και 

το αντίθετο θα έπρεπε να  αναµένεται, αφού στη δεύτερη περίπτωση γίνεται και χλωρή λίπανση µε την 

ενσωµάτωση του βίκου.  Η υστέρηση αυτή αποδίδεται στη βραδεία  ανοργανοποίηση της βιοµάζας που 

ενσωµατώνεται στο έδαφος µε συνέπεια τη σχετικά περιορισµένη ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών της 

µεταχείρισης αυτής σε σχέση µε την περίπτωση που ο βίκος αποµακρύνεται. Ακολουθεί η συµβατική 

καλλιέργεια µε ακόµη µικρότερη απόδοση (403 κιλά/στρ. ή ποσοστό 92% σε σχέση µε την πρώτη 

µεταχείριση και 94% σε σχέση µε τη δεύτερη µεταχείριση) και τελευταία έρχεται η µεταχείριση χωρίς 

λίπανση (347 κιλά/στρ. ή ποσοστό 86% σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια). Τα θετικά αυτά 

αποτελέσµατα της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού µε χρήση του βίκου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 

προηγούµενων µελετών του Οργανισµού Βάµβακος αλλά και άλλων ερευνητών, επιβεβαιώνοντας για µια 

φορά ακόµη τη δυνατότητα και χρησιµότητα των ψυχανθών, σε αντικατάσταση των χηµικών λιπασµάτων, 

δείχνοντας παράλληλα και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν οι βαµβακοπαραγωγοί µας για  

µεγαλύτερες αποδόσεις και µικρότερους κινδύνους και συνέπειες για τους ίδιους και το περιβάλλον 

(Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001, Eyhorn 2006, Mae-Wan Ho 2005). 

2. Η ακαθάριστη πρόσοδος του βαµβακιού, που είναι συνάρτηση της απόδοσης και της τιµής του 

προϊόντος, εµφανίζεται υψηλότερη στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο µε 316,1 €/στρ.,  ως 

αποτέλεσµα της υψηλότερης απόδοσης σε σύσπορο βαµβάκι. Έπειτα έρχεται η µεταχείριση µε 

ενσωµατούµενο το βίκο µε 310,3 €/στρ. ή ποσοστό 98,1% σε σχέση µε την προηγούµενη και ακολουθεί η 

συµβατική καλλιέργεια µε 292,2 €/στρ. ή ποσοστό 83,8% σε σχέση µε την πρώτη και 94,3% σε σχέση µε τη 

δεύτερη. Τελευταία βρίσκεται η µεταχείριση χωρίς λίπανση µε 251,6 €/στρ. ή ποσοστό 86% σε σχέση µε τη 

συµβατική καλλιέργεια. Στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο θα πρέπει να προστεθεί και η 

ακαθάριστη πρόσοδος από την πώληση του βίκου που είναι 33 €/στρ (165 κιλά/στρ.x 0.20 €/κιλό.), οπότε η 

συνολική ακαθάριστη πρόσοδος φτάνει   στα  349,1 €/στρ.  

3. Οι συνολικές µεταβλητές δαπάνες παραγωγής εµφανίζονται υψηλότερες (179,1 €/στρ.) στη 

µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο, είναι ελάχιστα χαµηλότερες (178,8 €/στρ.) στη µεταχείριση µε 

αποµακρυνόµενο το βίκο και ελάχιστα, επίσης, χαµηλότερες (178,1 €/στρ.) στη συµβατική καλλιέργεια. 
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Αυτό σηµαίνει ότι οι δαπάνες λίπανσης και ζιζανιοκτoνίας (26 €/στρέµµα, ή ποσοστό 14,6%) της συµβατικής 

καλλιέργειας, ισοσκελίζονται από τις δαπάνες που αφορούν στην καλλιέργεια του βίκου, στην κοπή, στην  

ενσωµάτωση κλπ. (20 €/στρέµµα ή ποσοστό 11%) πλέον µέρος των δαπανών συλλογής για την επιπλέον 

ποσότητα σύσπορου βαµβακιού των δύο βιολογικών µεταχειρίσεων (6 €/στρέµµα ή ποσοστό 3,6%) σε σχέση 

µε τη συµβατική καλλιέργεια, οπότε προκύπτει το ίδιο αποτέλεσµα (26 €/στρ. και ποσοστό 14,6%). Πολύ 

λιγότερες (141,6 €/στρ.) είναι οι µεταβλητές δαπάνες παραγωγής στη µεταχείριση χωρίς λίπανση, κάτι που 

είναι λογικό, αφού δεν υπάρχουν δαπάνες για βίκο, λίπανση και ζιζανιοκτονία, µια διαφορά ίση µε 37 €/στρ. 

 4. Το µεταβλητό κόστος παραγωγής που είναι συνάρτηση των µεταβλητών δαπανών παραγωγής και 

της απόδοσης, είναι ίδιο (0,41 €/κιλό) στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο και στη µεταχείριση 

χωρίς λίπανση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η µεταχείριση χωρίς λίπανση έχει µεν µικρή απόδοση αλλά 

έχει και λιγότερες δαπάνες µε αποτέλεσµα οι συνέπειες στο κόστος να είναι ίδιες. Ελάχιστα υψηλότερο (0,42 

€/κιλό) είναι το κόστος στη µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο και ακόµη υψηλότερο (0,44 €/κιλό) στη 

συµβατική καλλιέργεια. Αυτό σηµαίνει ότι το κόστος της συµβατικής καλλιέργειας είναι υψηλότερο κατά 

7,3% σε σχέση µε αυτό των δύο πρώτων µεταχειρίσεων (αποµακρυνόµενο βίκο και χωρίς λίπανση) και κατά 

4,8% σε σχέση µε τη µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο. 

 5. Τέλος, το ακαθάριστο κέρδος, που αποτελεί και το µέτρο σύγκρισης µεταξύ των µεταχειρίσεων, 

παρουσιάζει την εξής εικόνα. Είναι υψηλότερο, όπως είναι λογικό, στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το 

βίκο φτάνοντας τα 170,3 €/στρ. Ακολουθεί η µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο µε 131,2 €/στρ. και στη 

συνέχεια έρχεται η συµβατική καλλιέργεια µε 114,1 €/στρ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67,1% σε σχέση µε 

την πρώτη µεταχείριση και 89% σε σχέση µε τη δεύτερη. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν, επίσης, µε 

εκείνα προηγούµενων µελετών (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001, Eyhorn 2006, Soth 

2006) και ενισχύουν ακόµη περισσότερο την οικονοµικότητα της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού σε 

σχέση µε τη συµβατική, αφού το ακαθάριστο κέρδος  αυξάνει κατά 56,3 €/στρ. ή ποσοστό 49,3% στην 

περίπτωση που αποµακρύνεται ο βίκος και κατά 17,1 €/στρ., έναντι 31,2 €/στρ. σε προηγούµενες µελέτες 

(Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001), στην περίπτωση της ενσωµάτωσης του βίκου για 

χλωρή λίπανση. Στην  τελευταία θέση, όχι όµως µακριά, βρίσκεται η µεταχείριση χωρίς λίπανση µε 110 

€/στρ. ή ποσοστό 96,4% σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια. που σηµαίνει µια διαφορά µόλις 4,1 €/στρ., 

έναντι µηδενικής διαφοράς σε προηγούµενες µελέτες, (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 

2001), διαφορά που δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά αναφορικά µε τη χρήση λιπασµάτων στην απόδοση και 

στο οικονοµικό αποτέλεσµα της σηµερινής συµβατικής βαµβακοκαλλιέργειας.   

Τα παραπάνω πολύ θετικά αποτελέσµατα για τη βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού προέκυψαν στο 

επίπεδο του αγρού από τη χρήση και µόνο του  βίκου για χειµερινή κάλυψη και λίπανση του εδάφους, µια 

πρακτική χωρίς καµιά δυσκολία εφαρµογής της από τους παραγωγούς. Βεβαίως τα οφέλη αυτά δεν είναι τα 

µοναδικά. Υπάρχουν και άλλα θετικά στοιχεία για τα βιολογικά προϊόντα στο επίπεδο της αγοράς και 

συγκεκριµένα οι αυξηµένες τιµές των προϊόντων αυτών που φτάνουν και στο διπλάσιο και πλέον  της τιµής 

των συµβατικών (Γαλανοπούλου και άλλοι 2001, Φωτόπουλος και άλλοι 2001, Beltrao et all 1994). Για το 
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βιολογικό βαµβάκι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται τιµές µέχρι και 22% υψηλότερες της τιµής του 

συµβατικού προϊόντος (Beltrao et all 1994). Με βάση τη νέα αυξηµένη τιµή (κατά 22%) του βιολογικού 

βαµβακιού, προκύπτουν σηµαντικότατα αποτελέσµατα υπεροχής της βιολογικής καλλιέργειας, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 1.   

Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζεται η επιπλέον πρόσοδος από την αυξηµένη 

τιµή πώλησης του βαµβακιού για τις βιολογικές µεταχειρίσεις, η οποία προστιθέµενη στα προηγούµενα 

µεγέθη δίνει νέα µεγέθη ακαθαρίστου προσόδου που είναι 378,5 €/στρ. για τη µεταχείριση µε 

ενσωµατούµενο το βίκο, 418,3 €/στρ. για την περίπτωση που αποµακρύνεται ο βίκος και 306,5 €/στρ. για την 

µεταχείριση χωρίς καµιά λίπανση. Το νέα µεγέθη ακαθάριστου κέρδους είναι τώρα αρκετά υψηλότερα  και 

συγκεκριµένα: Της µεταχείρισης µε ενωµατούµενο το βίκο 199,4 €/στρ., της περίπτωσης µε αποµακρυνόµενο 

το βίκο 239,8 €/στρ και της µεταχείρισης χωρίς καµιά λίπανση 164,9 €/στρ., ενώ η συµβατική µεταχείριση 

παραµένει στα 114,1 €/στρ. Με τα νέα δεδοµένα η µεταχείριση µε ενωµατούµενο το βίκο έχει αυξηµένο 

ακαθάριστο κέρδος κατά 74,4%, η µεταχείριση µε αποκρινόµενο το βίκο κατά 110%,  αλλά και η 

µεταχείριση χωρίς καµιά λίπανση υπερέχει τώρα έναντι της συµβατικής κατά 44,5%, ποσοστό διόλου 

ευκαταφρόνητο.     

Στα παραπάνω δεδοµένα έγινε στατιστική ανάλυση µε τη  µέθοδο της  ανάλυσης της διακύµανσης 

(ANOVA), όπως εφαρµόζεται σε πειραµατικά σχέδια πλήρως τυχαιοποιηµένων οµάδων. Επιπλέον, για τις 

πολλαπλές συγκρίσεις µεταξύ των µεταχειρίσεων εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι Bonferrone και Tukey Honest 

Significant Differeence. Τα επίπεδα σηµαντικότητας ήταν  5% και 1%.  

Μια εικόνα των στατιστικών ευρηµάτων της διετούς έρευνας παρουσιάζεται  στους  πίνακες 2 και 3. 

Στον πίνακα 2 όπου παρουσιάζονται τα δεδοµένα του πρώτου έτους (2003-2004) παρατηρούνται τα εξής: 

1. Σχετικά   µε   την   απόδοση  σε   σύσπορο   βαµβάκι  παρατηρείται  ότι  οι 

 βιολογικές µεταχειρίσεις µε το βίκο έδειξαν  στατιστικά σηµαντική υπεροχή έναντι της συµβατικής 

καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας p < 0,01.  Στατιστικά σηµαντική διαφορά υπάρχει και µεταξύ της 

βιολογικής καλλιέργειας χωρίς λίπανση και της συµβατικής καλλιέργειας για το ίδιο επίπεδο 

σηµαντικότητας, αλλά υπέρ της δεύτερης τη φορά αυτή. 

 2. Αναφορικά µε το µεταβλητό κόστος παραγωγής, η ανάλυση έδειξε ότι δεν παρατηρούνται  

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών µεταχειρίσεων της  βιολογικής  και της συµβατικής 

καλλιέργειας. 

 3. Τέλος,  όσον αφορά στο ακαθάριστο κέρδος οι  βιολογικές µεταχειρίσεις µε βίκο υπερέχουν 

στατιστικά σηµαντικά της συµβατικής καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,01, ενώ δεν 

παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της βιολογικής µεταχείρισης χωρίς λίπανση και της 

συµβατικής καλλιέργειας. 

 Ανάλογη κατάσταση παρατηρείται και στον πίνακα 3 που αναφέρεται στο δεύτερο έτος 

πειραµατισµού (2004-2005). 

 α. Η απόδοση της βιολογικής µεταχείρισης µε αποµακρυνόµενο το βίκο υπερτερεί  στατιστικά 
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σηµαντικά της συµβατικής καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,01, καθώς και η µεταχείριση µε 

ενσωµατούµενο το βίκο για το ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας, ενώ η συµβατική καλλιέργεια υπερτερεί 

σηµαντικά της βιολογικής χωρίς καµιά λίπανση επίσης για επίπεδο σηµαντικότητας  p< 0,01. 

 β. Το µεταβλητό κόστος των βιολογικών µεταχειρίσεων, επίσης, δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές σε σχέση µε  αυτό της συµβατικής καλλιέργειας. 

 γ.  Τέλος,  το ακαθάριστο κέρδος των  δύο βιολογικών  µεταχειρίσεων µε  το βίκο παρουσιάζεται 

στατιστικά σηµαντικά υψηλότερο της συµβατικής καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας  p< 0,01, ενώ 

δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της συµβατικής καλλιέργειας και της βιολογικής χωρίς  

λίπανση.  

Στα παραπάνω στατιστικά ευρήµατα θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός  ότι ο έλεγχος των 

υπολοίπων (residuals) µε τις κατάλληλες µεθόδους δεν αποκάλυψε καµιά σηµαντική παραβίαση των 

υποθέσεων που διέπουν τη σωστή εφαρµογή του. 

Πέρα όµως από την αυξηµένη τιµή του βιολογικού βαµβακιού θα  πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 

επιδότησή του από τον Κανονισµό 2078/92 της Ε.Ε., ύψους  60 €/στρέµµα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να 

προστεθεί στα προηγούµενα δεδοµένα για να προκύψει ολόκληρο το οικονοµικό όφελος του βιολογικού 

βαµβακιού. 

 Ακόµη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γενικότερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος (αέρας, 

έδαφος, νερό, υγεία, υγιεινή διατροφή κλπ.) από τη µη χρησιµοποίηση αγροχηµικών και λοιπών 

σκευασµάτων.  

Τέλος, θα πρέπει να λεχθεί ότι προκύπτει και µια ακόµη σηµαντική  ωφέλεια από την παραγωγή και 

προσφορά του βίκου ως ζωοτροφή για την ενίσχυση του τοµέα της κτηνοτροφίας της χώρας µας αλλά και την 

εξοικονόµηση συναλλάγµατος. 

 

   Συµπεράσµατα 

Τα αποτελέσµατα της συγκριτικής µελέτης της βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας βαµβακιού 

στη διάρκεια της διετούς έρευνας  έδειξαν και επιβεβαίωσαν για µια φορά ακόµη ότι η καλλιέργεια 

βιολογικού βαµβακιού µε χρήση του βίκου για λίπανση ή/και για δεύτερο εισόδηµα και δυνατή είναι και 

επικερδής για τους παραγωγούς αλλά και πολλαπλά ωφέλιµη για το περιβάλλον και την κοινωνία.  

Από καλλιεργητικής άποψης δεν παρουσιάστηκαν προβλήµατα µέσα στη διετία σε καµιά φάση της 

καλλιεργητικής περιόδου, ενώ από οικονοµικής άποψης η βιολογική καλλιέργεια µε χρήση του βίκου έδειξε 

υπεροχή σε πολλά σηµεία:   

Υπερτερεί σηµαντικά της συµβατικής σε απόδοση, αφού βρέθηκε να παράγει 25 - 33  κιλά/στρέµµα 

περισσότερο σύσπορο βαµβάκι, ενώ η  βιολογική µεταχείριση χωρίς καµιά λίπανση, όπως αναµένεται, είχε 

απόδοση µικρότερη της συµβατικής κατά 56 κιλά/στρέµµα. 

Το µεταβλητό κόστος παραγωγής σε όλες τις µεταχειρίσεις βιολογικής καλλιέργειας (0,41-0,42 

€/κιλό) βρέθηκε χαµηλότερο από το αντίστοιχο της συµβατικής καλλιέργειας (0,44 €/κιλό), αλλά όχι 



 

 9

σηµαντικά χαµηλότερο. 

     Αναφορικά µε το ακαθάριστο κέρδος, για ενιαία τιµή πώλησης του βαµβακιού, τα αποτελέσµατα είναι 

ακόµη πιο θετικά. Η µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο έχει το υψηλότερο ακαθάριστο κέρδος που 

φτάνει τα 170,4 €/στρέµµα σε σχέση µε τη συµβατική που έχει 114,1 €/στρέµµα, µια διαφορά ίση µε 56,3 

€/στρέµµα (ποσοστό 49%), στατιστικά σηµαντική. Μεγαλύτερο είναι και το ακαθάριστο κέρδος της 

µεταχείρισης µε ενσωµατούµενο το βίκο που φτάνει τα 131,2 €/στρέµµα, δηλαδή µια υπεροχή έναντι της 

συµβατικής ίση µε 17,1 €/στρέµµα (ποσοστό 14,1%), επίσης στατιστικά σηµαντική. Η βιολογική µεταχείριση 

χωρίς  λίπανση έχει ακαθάριστο κέρδος ίσο µε 110 €/στρέµµα, ήτοι χαµηλότερο µόνο κατά 4,1 €/στρέµµα 

έναντι της συµβατικής (ποσοστό µόλις 3,7%), διαφορά στατιστικά µη σηµαντική.  

         Τα αποτελέσµατα αυτά γίνονται ακόµη πιο θετικά για τη βιολογική καλλιέργεια, αν ληφθεί υπόψη 

αυξηµένη τιµή πώλησης του βιολογικού βαµβακιού, κατά 22% περίπου. Στην περίπτωση αυτή το ακαθάριστο 

κέρδος στη βιολογική καλλιέργεια γίνεται πολύ υψηλότερο ακόµα και στη µεταχείριση χωρίς λίπανση. 

Στα παραπάνω οφέλη θα πρέπει να προστεθούν και αυτά από τη µη χρησιµοποίηση των αγροχηµικών 

όπως: της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των ανθρώπων, της συµβολής στην ανάπτυξη της 

κτηνοτροφίας κλπ. για να προκύψουν τα συνολικά οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού. 

Φυσικά δεν µπορεί να γίνει βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού σε όλα τα εδάφη και µικροκλίµατα. Για 

το λόγο αυτό απαιτούνται  προσεκτικά και σταθερά βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή. Βασική προϋπόθεση 

για την καλλιέργεια βιολογικού βαµβακιού θεωρείται η αµειψισπορά για περιορισµό των ζιζανίων και 

ασθενειών, καθώς και η ανάπτυξη ενός υγιούς συστήµατος εµπορίας. 

Όλα τα παραπάνω θέµατα θα πρέπει να µελετηθούν σφαιρικά και να δοθούν σαφείς απαντήσεις για 

µια σαφή και πλήρη ενηµέρωση των παραγωγών, των υπευθύνων φορέων (υπουργείων, οργανισµών, άλλων 

υπηρεσιών κλπ.), των  συνεταιρισµών, των οµάδων παραγωγών, των διεπαγγελµατικών οργανώσεων και 

κάθε ενδιαφερόµενου, µέσα από ένα δίκτυο ενηµέρωσης ώστε να προκύψουν  τα πραγµατικά οφέλη της 

βιολογικής καλλιέργειας του βαµβακιού για τη χώρα µας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οικονοµικά αποτελέσµατα βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας βαµβακιού διετίας 

(µ.ο.)  (2003-2004 και 2004-2005) 

Β ι ο λ ο γ ι κ ή       κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α  

       Είδος 

Με 

ενσωµατούµενο 

Βίκο 

Με 

αποµακρυνόµενο 

βίκο 

 Χωρίς καµιά 

     λίπανση 

   (µάρτυρας) 

 

 

 

Συµβατική 

καλλιέργεια 

πόδοση βαµβακιού 

ιλά/στρ.) 

428 436 347 403 

µή βαµβακιού 

/κιλό) 

 

0,725 

 

0,725 

 

0,725 

 

0,725 

καθάριστη προσοδ.  

µβακιού (€/στρ.) 

 
310,3 

 
316,1 

 
251,6 

 
292,2 

πόδοση βίκου 

ιλά/στρ.) 

0 165 0 0 

µή βίκου (€/κιλό) 0 0,2 0 0 

καθάριστη πρόσοδ. 

κου (€/στρ.) 

 
0 

 
33 

 

0 

 

0 

υνολική  ακαθάρ. 

όσοδος (€/στρ.) 

310,3 349,1 251,6 292,2 

ύν. µεταβλ. δαπαν. 

αραγωγής (€/στρ.) 

 
179,1 

 
178,8 

 
141,6 

      
    178,1 

εταβλητό κόστος 

αραγωγής (€/κιλό) 

 
0,42 

 
0,41 

 
0,41 

 
0,44 

καθάριστο κέρδος 

/στρ.) 

 
131,2 

 
170,3 

 
110,0 

 
114,1 

πιπλέον  πρόσοδος  

ό αυξηµένη τιµή 

τά 22%  (€/στρ.) 

 

          68,2 

 

69,5 

 

55,3 

 

0 
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έα ακαθάριστη 

όσοδος (€/στρ.) 

378,5 418,6 306,5 292,2 

έο ακαθάριστο 

ρδος (€/στρ.) 

199,4 239,8 164,9 114,1 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Στατιστικά στοιχεία αποτελεσµάτων βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας 

βαµβακιού στο Νοµό Καρδίτσας  την περίοδο 

 2003-2004  

 

     Α π ό δ ο σ η     Μεταβλητό 

  Κ  ό  σ  τ  ο  ς 

Ακαθάριστο 

Κέρδος 

 

 

Μεταχειρίσεις Κιλά/στρ.

µ.ο. 

 

τ.α. 

€/κιλό 

µ.ο. 

 

τ.α. 

€/στρ. 

µ.ο. 

 

τ.α. 

Βιολογική 

καλλιέργεια µε 

ενσωµατούµενο 

το βίκο 

 

425a

 

19,1 

 

0,40a

 

0,026 

 

148a

 

4,4 

Βιολογική 

καλλιέργεια µε 

αποκρινόµενο το 

βίκο 

 

426a

 

21,4 

 

0,40a

 

0,016 

 

179b

 

5,72 

Βιολογική 

καλλιέργεια 

χωρίς καµιά 

λίπανση 

 

335b

 

24,5 

 

0,40a

 

0,018 

 

118c

 

2,58 

Συµβατική 

καλλιέργεια 

 

390c

 

8,9 

 

0,43a

 

0,022 

 

123c

 

   4,69 

Τιµές στην ίδια στήλη µε τον ίδιο εκθέτη δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. 

Τιµές στην ίδια στήλη µε διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σηµαντικά για P < 0,01 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Στατιστικά στοιχεία αποτελεσµάτων βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας 

βαµβακιού στο Νοµό Καρδίτσας  την περίοδο 

 2004-2005  

 

     Α π ό δ ο σ η   Κ  ό  σ  τ  ο  ς Ακαθάριστο 

Κέρδος 

 

 

Μεταχειρίσεις Κιλά/στρ.

µ.ο. 

 

τ.α. 

€/κιλό 

µ.ο. 

 

τ.α. 

€/στρ. 

µ.ο. 

 

τ.α. 

Βιολογική 

καλλιέργεια µε 

ενσωµατούµενο 

το βίκο 

 

430a

 

13,1 

 

0,44a

 

0,019 

 

157a

 

1,83 

Βιολογική 

καλλιέργεια µε 

αποµακρυνόµενο 

το βίκο 

 

445b

 

9,3 

 

0,42a

 

0,017 

 

113b

 

1,85 

Βιολογική 

καλλιέργεια 

χωρίς καµιά 

λίπανση 

 

358c

 

24,8 

 

0,42a

 

0,032 

 

97c

 

1,90 

Συµβατική 

καλλιέργεια 

 

414d

 

8,9 

 

0,45a

 

0,018 

 

100c

 

   2,16 

Τιµές στην ίδια στήλη µε τον ίδιο εκθέτη δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. 

Τιµές στην ίδια στήλη µε διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σηµαντικά για P < 0,01 
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