
"Φυτώριο" καταρτισμένων γεωργών η Ακαδημία Σίτου της Μέλισσα  
 

 

Σε μήτρα ανάδειξης καταρτισμένων αγροτών που γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές και τις σύγχρονες 

μεθόδους της ποιοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής των ελληνικών σιτηρών 

εξελίσσεται η Ακαδημία Σίτου της Μέλισσα Κίκιζας.  

 

Η γνωστή βιομηχανία τροφίμων και ζυμαρικών έχει ιδρύσει την Ακαδημία Σίτου για να παρέχει 

εξειδικευμένη εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη σε αγρότες σχετικά με τις ορθές πρακτικές 

που θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη και ποιoτικότερη παραγωγή των ελληνικών σιτηρών, με 

γνώμονα το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, που διαθέτει μόνιμο χαρακτήρα, μετά την ολοκλήρωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, ένας από τους εκπαιδευόμενους παραγωγούς επιβραβεύεται με πλήρη 

υποτροφία αξίας 8.000 ευρώ στο ετήσιο πρόγραμμα "Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές” στο Perrotis 

College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει το σύνολο των 

διδάκτρων, στέγαση, διατροφή και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Σχολής.  

 

Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη αποφοίτηση της Ακαδημίας Σίτου 

όπου απονεμήθηκαν στους σπουδαστές τα πτυχία και αναδείχθηκε ο υπότροφος της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής.  

 

Να σημειωθεί ότι στα σεμινάρια παίρνουν μέρος παραγωγοί από τη Θεσσαλία, το Δομοκό, τη 

Λιβαδειά, την Κοζάνη, την Καστοριά αλλά και τη Θεσσαλονίκη, περιοχές με τους μεγαλύτερους 

σιτοβολώνες στην Ελλάδα. 

 

Στην Ακαδημία Σίτου φοιτούν κάθε χρόνο 25 νέοι αγρότες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους σχετικά με 

τις ορθές πρακτικές καλλιέργειας του σκληρού σιταριού, την ενδεδειγμένη χρήση λιπασμάτων και 

μηχανημάτων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη σωστή 

κοστολόγηση. 

 

Η ποιότητα 

 

Όπως αναφέρουν από την εταιρεία, σκοπός της Ακαδημίας Σίτου είναι οι θεωρητικές γνώσεις σχετικά 

με τις βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες μεταλαμπαδεύονται στους παραγωγούς με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να υπάρξει η εφαρμογή όλων αυτών στο άμεσο μέλλον. "Θέλουμε 

να συνδέσουμε την ποιότητα του σιταριού με αυτή των ζυμαρικών μας. Επίσης, θέλουμε να φέρουμε 

τον αγρότη κοντά στον "πελάτη” του”. 

 

Αναφορικά με το κομμάτι της συμβουλευτικής γεωργίας στόχος είναι να εντοπιστούν και να τεθούν επί 

τάπητος προβλήματα σχετικά με τις καλλιέργειες ή να φανεί το αποτέλεσμα της θεωρίας στην πράξη. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς και την άμεση εικόνα που 

υπάρχει από χωράφι σε χωράφι. Μέσα από τα παραπάνω, δημιουργούνται καλύτερες σχέσεις και 

σχέσεις εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

 

"Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού προϊόντος από τη Μέλισσα Κίκιζας η 

"Χρυσή Επιλογή". Είναι ένα προϊόν αποκλειστικά από σιτάρια παραγωγών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα” σημειώνουν από την εταιρεία.  

 

Με σεβασμό στο περιβάλλον 

 



Η Ακαδημία Σίτου περιλαμβάνει μια σειρά πέντε σεμιναρίων σε συνεργασία με την Αμερικάνικη 

Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης στα οποία αναπτύσσονται, διδάσκονται και αναλύονται θεματικές, 

όπως: 

•    Εδαφοληψία 

•    Λίπανση 

•    Πιστοποιημένος σπόρος 

•    Κ.Α.Π. 

•    Ορθές γεωργικές πρακτικές 

•    Κλιματικές αλλαγές 

•    Γεωργία ακριβείας 

•    Αμειψισπορά 

•    Ποιοτικές απαιτήσεις της Βιομηχανίας 

•    Ασθένειες καλλιεργειών 

•    Φυτοπροστασία 

•    Ορθή λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων 

•    Μέσα ατομικής προστασίας 

•    Συγκομιδή 

•    Αποθήκευση-Απεντόμωση 

•    Κοστολόγηση 

 

Όλα αυτά πάντα διδάσκονται με γνώμονα το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επιπλέον γίνονται 

επισκέψεις στους αγρούς όπου ο,τι διδάσκεται μέσω της θεωρίας γίνεται πράξη αλλά και βλέπουμε και 

το αποτέλεσμα. 

 

Μέσα από τα σεμινάρια δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές των Γεωργικών 

Μηχανημάτων, Λιπασμάτων και Φυτοφαρμάκων τα οποία είναι αρκετά επιβλαβή για το περιβάλλον. 

Επίσης, μεγάλη σημασία δίνεται στην όχι άσκοπη χρήση πόρων, όπως το νερό. 

 

Είναι γνωστό πως η λανθασμένη χρήση όλων των παραπάνω έχει επιφέρει μεγάλη ρύπανση και 

μόλυνση στο περιβάλλον αλλά και στο κλίμα. Πρέπει όμως σε βάθος να γίνει κατανοητό πως όλα αυτά 

έχουν αντίκτυπο και στον άνθρωπο.  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα στελέχη της Ακαδημίας Σίτου είναι σε συνεχή επαφή με τους αγρότες 

κατά την περίοδο που γίνονται οι λιπάνσεις, παρακολουθώντας τις προβλέψεις του καιρού, 

προκειμένου να εντοπιστεί η ιδανική στιγμή κατά την οποία πρέπει να τοποθετηθεί το λίπασμα. Κατά 

το παρελθόν, στις πλείστες των περιπτώσεων οι αγρότες έριχναν λίπασμα ανεξαρτήτως των καιρικών 

συνθηκών με αποτέλεσμα μια βροχή να ξέπλενε το λίπασμα πριν αυτό προλάβει να προσδώσει στο 

φυτό τις ευεργετικές του ουσίες, έχοντας ως αποτέλεσμα την άσκοπη επιβάρυνση του περιβάλλοντος 

και ουσιαστικά την άσκοπη αύξηση του κόστους του αγρότη.  

 

Επίσης, βάσει των πρακτικών της Γεωργίας Ακριβείας γίνονται εδαφολογικές μετρήσεις σε αρκετά 

σημεία κάθε χωραφιού προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες του εδάφους σε λεπτομέρεια. Ο 

αγρότης γνωρίζει λοιπόν, ποιο λίπασμα είναι ιδανικό για το χωράφι του (μέχρι πρότινος μπορεί να 

χρησιμοποιούσε λίπασμα με διαφορετικές ιδιότητες από αυτές που πραγματικά χρειαζόταν), αλλά 

ακόμα περισσότερο γνωρίζει σε ποιο σημείο του χωραφιού είναι απαραίτητο το λίπασμα και σε ποιο 

δεν χρειάζεται καθόλου. Αυτή η ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων από τους 

αγρότες και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της ενέργειας η 

Μέλισσα Κίκιζας μελετάει την αγορά ειδικού εξοπλισμού όπου με την χρήση GPS θα χαρτογραφούνται 

με τεράστια ακρίβεια οι εδαφολογικές ανάγκες κάθε σημείου και έτσι θα βοηθάει στην 

αυτοματοποίηση και την ακρίβεια της λίπανσης. 

 



Προσφάτως αποφεύχθηκε άσκοπη επιβάρυνση του περιβάλλοντος όταν μια ομάδα αγροτών απέδωσε 

το πρόωρο κιτρίνισμα των σταριών στην έλλειψη ψεκασμού. Μετά την επίσκεψη των γεωπόνων της 

Μέλισσα Κίκιζας στα χωράφια αποδείχθηκε ότι η αιτία ήταν εντελώς διαφορετική. 
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