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Δ. Τέηαπηο μέπορ
Αθιέπωμα ζηο καλαμπόκι
Δ.1. «Από ηοςρ Μάγια ζηην Ελλάδα…»
Σνπ Dr. Θσκάο αββίδεο
Ο αξαβόζηηνο είλαη ην αξραηόηεξν δεκεηξηαθό, θαζώο εκθαλίζηεθε θάπνπ
ζηελ θεληξηθή Ακεξηθή πξηλ από 20.000 ρξόληα. Σν αληίζηνηρν δεκεηξηαθό ζηνλ
παιαηό θόζκν, ην ζηηάξη, εκθαλίζηεθε πξηλ από 6.500 ρξόληα. Παξ’ όια απηά ν
αξαβόζηηνο άξγεζε πνιύ λα γίλεη απνδνηηθό θπηό γηαηί ήηαλ άκεζα εμαξηώκελν
από ηνλ άλζξσπν. Γελ κπνξνύζε δειαδή λα εμαπισζεί από κόλν ηνπ, παξά κόλν
κε ηε θξνληίδα ηνπ αλζξώπνπ. ηελ πεξηνξηζκέλε εμάπισζε ηνπ αξαβνζίηνπ
ζηνλ λέν θόζκν ζπληέιεζε θαη ην επίκεθεο ζρήκα ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ ε
νπνία εθηείλεηαη από ηνλ έλα πόιν κέρξη ηνλ άιιν. Σν θπηό δπζθνιεπόηαλ λα
πξνζαξκόδεηαη θάζε θνξά ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ θιηκάησλ πνπ ζπλαληνύζε
ζηελ πνξεία ηνπ είηε πξνο βνξά είηε πξνο λόην, θάζεηα πξνο ηνλ ηζεκεξηλό ηνπ
πιαλήηε καο. Αληίζεηα ην ζηηάξη, από ηελ πξία από όπνπ μεθίλεζε είρε λα
θηλεζεί ζρεδόλ παξάιιεια πξνο ηνλ ηζεκεξηλό ζπλαληώληαο θάζε θνξά
παξόκνηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.
Ο ιαόο πνπ ην πξσηνθαιιηέξγεζε ζηελ θεληξηθή Ακεξηθή ήηαλ
νη Μάγηα νη νπνίνη είραλ σο θύξηα
νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηε γεσξγία κε αηρκή ην θαιακπόθη, ηα
θαζόιηα, ηα θνινθύζηα, ηηο πηπεξηέο, ην θαθάν θαη ην βακβάθη. Σν
όλνκά ηνπο Maia ή Maiam, πήξαλ
από ηνλ ίδην ηνλ Κνιόκβν ην 1502
θαη δηαηεξήζεθε ζήκεξα ζην Maiami ησλ Ζ.Π.Α. Οη Μάγηα έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί σο «νη Έιιελεο ηνπ
Νένπ Κόζκνπ», από ην πςειό
επίπεδν αλάπηπμεο ζηηο ηέρλεο, ηηο
επηζηήκεο, ηελ πνιηηηθή δνκή ζε
πόιεηο θξάηε. Αμηόινγνη καζεκαΦση: J. T. Esquinas
ηηθνί θαη αζηξνλόκνη νη Μάγηα,
ήηαλ νη πξώηνη πνπ ρξεζηκνπνίε-
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ζαλ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ κεδέλ «0» ζηνπο ππνινγηζκνύο. Ζ ζξεζθεία ηνπο
βαζηδόηαλ ζε έλα πάλζεν θπζηθώλ ζεώλ ηνπ Ήιηνπ, ηεο ειήλεο, ηεο Βξνρήο
θαη θπζηθά ηνπ θαιακπνθηνύ, ην νπνίν ήηαλ θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ε βάζε
ηεο δηαηξνθήο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο. Ο ύςηζηνο ζεόο θαη επηθεθαιήο ηνπ
παλζένπ (ν αληίζηνηρνο ζα ιέγακε ηνπ Γία) ήηαλ ν Hunab Ku (Υνύλακπ Κνπ).
ύκθσλα κε ην Popol Vuh (Πόπνι βνπρ) έλα ινγνηερληθό πνίεκα κε 9.000
ζηνίρνπο (αληίζηνηρν ησλ νκεξηθώλ επώλ ή
ηεο Κνζκνγνλίαο) ν ζεόο απηόο δεκηνύξγεζε ηελ αλζξσπόηεηα από θαιακπόθη.
Έλαο άιινο λεώηεξνο ζεόο ν Yum Kaax
(Γηνπκ Κάαμ) επηθνξηίζηεθε κε ηε θξνληίδα ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ θαιακπνθηνύ.
ηελ ηέρλε ησλ Μάγηα αλαπαξηζηάλεηαη σο
λένο άλδξαο πνπ θέξεη, σο θόζκεκα, ζην
θεθάιη ηνλ θαξπό ηνπ θαιακπνθηνύ.
ηελ Δπξώπε ν αξαβόζηηνο έθζαζε
κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο, ηνλ 16ν
αηώλα, από ηνλ Φεξδηλάλδν Κνξηέδ. Αλαηνιηθά δηαδόζεθε από ηνπο Βελεηνύο, αιιά
ε ππνδνρή ηνπ δελ ήηαλ θαζόινπ ελζνπζηώδεο, όπσο θαη ζε άιια γεσξγηθά θπηά ηνπ λένπ θόζκνπ, κε γλσζηό παξάδεηγκα ηελ παηάηα. Ζ επηθπιαθηηθή αληηκεηώπηζή ηνπ θαηαδεηθλύεηαη από ηα
νλόκαηα πνπ έιαβε θαηά θαηξνύο από ηνπο ιανύο πνπ ην πξσηνγλώξηδαλ: ηα
γαιιηθά Ble de barbarie (ζηηάξη ησλ βαξβάξσλ). ηα ζιαβηθά θνπθνπξίηζε (ζηηάξη ησλ θνπξνύηζσλ, έλαο βαξβαξηθόο ιαόο). ηα γεξκαληθά Turkishe weizen
(ζηηάξη ησλ ηνύξθσλ). ηα ηηαιηθά Grano turko (ζηηάξη ησλ ηνύξθσλ). ηα ηνπξθηθά Μηζίξ κπνγληάτ (ζηηάξη ησλ Αηγππηίσλ). ηα ειιεληθά αξαβόζηηνο (ζηηάξη
ησλ Αξάβσλ). Φαίλεηαη δειαδή, όηη όινη νη ιανί ζεσξνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ην
ζηηάξη σο βαζηθή πεγή ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δηαηξνθήο. Αληίζεηα ηνλ αξαβόζηην, σο ππνθαηάζηαην ηνπ ζίηνπ, ηνλ παξαρσξνύλ ζηνπο θαηώηεξνπο δηαηηνινγηθά θαη πνιηηηζηηθά από απηνύο ιανύο. Αιιά θαη ηα ηνπηθά νλόκαηα ηνπ
αξαβνζίηνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν δελ είλαη, επίζεο, θνιαθεπηηθά. ηελ Κέξθπξα
ιέγεηαη Μπαξκπαξόζηαξν (ζηηάξη ησλ βαξβάξσλ), ζηελ Κξήηε μελνζίηαξν (ζηηάξη ησλ μέλσλ), ζηελ Κύπξν ζηηαξνπνύια (κεησηηθό ππνθνξηζηηθό), ζηνλ Πόλην ιαδνύδ’ (ζηηάξη ησλ Λαδώλ).
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Ζ κνίξα ηνπ θαιακπνθηνύ, όπσο θαη θάζε λενεκθαληδόκελεο αμίαο, λα βάιιεηαη
παληαρόζελ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα κε ηε κεηαιιαγκέλε ηνπ πιένλ κνξθή.
Καηά ζύκπησζε θαη πάιη ε ρώξα πξνέιεπζεο είλαη ε Ακεξηθή. Πξόθεηηαη γηα
ηνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο ηύπνπο θαιακπνθηνύ (όπσο ν BT-11) κε
νξηζκέλεο ηδηόηεηεο επηζπκεηέο από ηνλ άλζξσπν, όπσο ε απνηειεζκαηηθή
αληίζηαζή ηνπ ζηα έληνκα θαη ηα δηδαληνθηόλα. Θα παξαθνινπζήζνπκε κε
ελδηαθέξνλ θαη απηή ηελ ηζηνξία. Καη επεηδή είλαη γλσζηό όηη «ε ηζηνξία
επαλαιακβάλεηαη» κπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε θαη πάιη ηηο επηθπιάμεηο,
αληηδξάζεηο αιιά θαη δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Δμάιινπ ν γλσζηόο καο ζεόο
ηεο ηερλνινγίαο, ν Ήθαηζηνο, ήηαλ ρσιόο από ην έλα ηνπ πόδη γεγνλόο πνπ
καξηπξνύζε ηηο δύν πιεπξέο θάζε εθεύξεζεο πνπ εκθαληδόηαλ ζηελ αλζξσπόηεηα. Σεο θαιήο θαη ηεο θαθήο. Γηα λα πξνζαξκνζηεί βέβαηα ην παξάδεηγκά
καο από ηε κπζνινγία, ηελ ηερλνινγία ηνπ Ήθαηζηνπ λα ηελ θάλνπκε βίνηερλνινγία ησλ κνξηαθώλ εξγαζηεξίσλ.
Αο δνύκε όκσο ηελ ηαπηόηεηα απηνύ ηνπ θπηνύ γηα ηελ νπνία εξίδεη θαη πάιη
ε αλζξσπόηεηα. Ο αξαβόζηηνο είλαη έλα ςειό ζρεηηθά εηήζην θπηό, κε ζπκπαγή
βιαζηό θαη κεγάια ινγρνεηδή θύιια. Σα άξξελα άλζε ηνπ δεζπόδνπλ ζηελ
θνξπθή σο ηαμηαλζία (θόβε), ελώ ηα ζήιεα (ζπάδηθαο) πην θάησ ζα δώζνπλ ηνλ
θαξπό. Πξόθεηηαη γηα έλα δπλακηθό θπηό κε πνιπάξηζκα πβξίδηα ηα νπνία
πξνζαξκόδνληαη ζηηο πνιππνίθηιεο εδαθηθέο, θιηκαηνινγηθέο, θ.ιπ. ζπλζήθεο.
Ζ ζπνξά ηνπ γίλεηαη ηελ άλνημε γηα ηελ απνθπγή ησλ παγεηώλ. Απαηηεί βαζύ
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όξγσκα ιόγσ ησλ απμεκέλσλ ηνπ αλαγθώλ ζε λεξό. Ζ απόζηαζε ησλ αηόκσλ
κεηαμύ ηνπο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από απηή ησλ άιισλ δεκεηξηαθώλ, νπόηε
απαηηείηαη, νξγαλσκέλε ζπνξά ζε ζεηξέο θαη αξαίσζε γηα ηελ κέγηζηε απόδνζε.
Σα εδάθε πξέπεη λα είλαη γόληκα, λα θαηεξγάδνληαη θαη λα απνζηξαγγίδνληαη
εύθνια, κε άθζνλε νξγαληθή νπζία θαη αζβέζηην. Όηαλ νη ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο είλαη επλντθέο, γίλεηαη ην πην παξαγσγηθό από όια ηα άιια δεκεηξηαθά.
Όηαλ ηα εδάθε είλαη γόληκα ε ζπνξά κπνξεί λα γίλεηαη θάζε ρξόλν, ελώ ζηελ
ακεηςηζπνξά θαιό είλαη ην θαιακπόθη λα παίξλεη ηε ζέζε ησλ ςπραλζώλ δει.
θαζόιηα, ξεβίζηα, θαθέο θ.ι.π. Σα ςπραλζή σο γλσζηόλ εκπινπηίδνπλ ην έδαθνο
κε άδσην. Θα κπνξνύζε αθόκα ην θαιακπόθη λα αθνινπζεί ζην ίδην ρσξάθη ηα
θζηλνπσξηλά ζηηεξά, σο δεύηεξε θαιιηέξγεηα. Σν βαζύ όξγσκα ζπκβάιεη, εθηόο
ησλ άιισλ, ζην παξάρσκα ησλ πξνεγνύκελσλ θαιιηεξγεηώλ θαη ησλ δηδαλίσλ
νπόηε έρνπκε ηελ ιεγόκελε ρισξή ιίπαλζε. Ζ παξαπέξα θξνληίδα ηνπ θπηνύ
είλαη αλάινγε ηεο ζρεδηαδόκελεο αμηνπνίεζεο ηνπ. Σν θνξθνιόγεκα ηνπ άλσ
κέξνπο ζπκβάιιεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ηνπ θαξπνύ. Ζ θαζπζηέξεζε
ηεο ζπγθνκηδήο είλαη πξνο όθεινο ηνπ παξαγσγνύ, ελέρεη όκσο θαη ηνλ θίλδπλν
δεκηώλ.
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ γίλεηαη ζήκεξα ζε όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ.
Έηζη ιόγσ ηνπ δηαθνξεηηθνύ θιίκαηνο θάζε κήλα ιακβάλεη ρώξα θαη κία
ζπγθνκηδή αξαβνζίηνπ ζε θάπνηα πεξηνρή ηνπ πιαλήηε. Από ηηο ρώξεο κε
κεγάιε παξαγσγή αξαβνζίηνπ αλαθέξνληαη θαηά ζεηξά νη Ζ.Π.Α., ε Κίλα, ε
Βξαδηιία, ε λόηηα Αθξηθή, ε Αξγεληηλή θ.ιπ. Ζ κεγάιε παξαγσγή θαιακπνθηνύ
δηθαηνινγείηαη από ηηο πνιιέο θαη πνηθίιεο ρξήζεηο ηνπ σο θηελνηξνθηθό θαη
βηνκεραληθό ζηηεξό. Απνηειεί ηε βάζε ηεο δηαηξνθήο όισλ ησλ νηθόζηησλ δώσλ
όπσο πηελώλ θαη ρνίξσλ ζηα νπνία δεκηνπξγεί θαιήο πνηόηεηαο ιεπθό θξέαο.
Σα πίηπξα ηνπ θαιακπνθηνύ είλαη ηδηαίηεξα ζξεπηηθά γηα ηα γαιαθηνπαξαγσγηθά
δώα. Ζ βηνκεραλία παξάγεη από ην θαιακπόθη άκπιν, γιπθόδε, νηλόπλεπκα,
ραξηνκάδα, πιαζηηθά, ρξώκαηα θαη θνιιεηηθέο νπζίεο. Από ηηο ηξίρεο ηνπ
θαξπνύ (κνπζηάθηα) παξαζθεπάδεηαη αθέςεκα ρξήζηκν ζηε θαξκαθεπηηθή σο
άξηζην δηνπξεηηθό ζηηο παζήζεηο ηνπ νπξεηηθνύ ζπζηήκαηνο.
ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ ην άιεπξν ηνπ θαιακπνθηνύ κπνξεί, ζε θάπνην
βαζκό, λα ζπκπιεξώζεη ην άιεπξν ηνπ ζίηνπ θαη λα βειηηώζεη ηηο κεραληθέο θαη
γεπζηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ άξηνπ. Έηζη από αξαβνζηηάιεπξν παξαζθεπάδεηαη
Polenta ησλ Ηηαιώλ, ε Rilolte ησλ Γάιισλ, ε Mamaliga ησλ Ρνπκάλσλ, ηα
«Σνξηίγηαο» ησλ Λαηηλνακεξηθαλώλ θαη έλα πιήζνο γιπθώλ θαη εδεζκάησλ ζηελ
Ακεξηθή. Πιήξεο όκσο αληηθαηάζηαζε ηνπ ζίηνπ δελ είλαη δπλαηή θαη όζεο
θνξέο απηό επηρεηξήζεθε, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα δπζάξεζηα.
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ηελ Διιάδα ην ςσκί από θαιακπνθάιεπξν (κπνκπόηα) παξαπέκπεη ζε
κειαλέο ζειίδεο ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο καο. Σν θαιακπόθη πεξηέρεη 10%
πξσηεΐλε, ζηελ νπνία όκσο ιείπνπλ δύν βαζηθά ακηλνμέα ε ηξππηνθάλε θαη ε
ιπζίλε. Δηδηθόηεξα ε έιιεηςε ηεο ηξππηνθάλεο πξνθαιεί εξεζηζκό ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ πνπ κπνξεί ζε 3-5 ρξόληα λα νδεγήζεη ζε ζάλαην εάλ ην θαιακπόθη θαηαλαιώλεηαη παξαηεηακέλα θαη απνθιεηζηηθά. Ζ ηξππηνθάλε ζηνλ
νξγαληζκό κεηαηξέπεηαη ζηε βηηακίλε ληαζίλε ε νπνία πξνθπιάζεη ηνλ άλζξσπν
από ηελ πειάγξα (Pella agra = δέξκα ηξαρύ), κηα αζζέλεηα πνπ παξαηεξήζεθε
αξρηθά ζηελ Ηηαιία. ήκεξα νη ηζαγελείο Μάγηα ζηε Γνπαηεκάια εκθαλίδνπλ ζε
κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα πειάγξα, ιόγσ ηεο αξηνπνίεζεο ζε κεγάιν βαζκό ηνπ
θαιακπνθηνύ.
Δθηόο όκσο από ηελ ιεινγηζκέλε ρξήζε ηνπ αξαβνζηηάιεπξνπ ην θαιακπόθη
παξέρεη ζηνλ άλζξσπν ην πςειήο βηνινγηθήο αμίαο αξαβνζηηέιαην ην νπνίν
πξνέξρεηαη από ην θύηξν (αζπίδην) ηνπ θαξπνύ. Μεηά από ηνλ απαξαίηεην
εμεπγεληζκό (ξαθηλάξηζκα) γίλεηαη πεξηζζόηεξν αθνκνηώζηκν από ηνλ νξγαληζκό θαη πξνζθέξεηαη ζην εκπόξην σο έλα θαιό ιάδη καγεηξηθήο, πινύζην ζε
πξνβηηακίλε Α θαη βηηακίλε Δ. Μεγάιε είλαη ε θαηαλάισζε ηνπ θαιακπνθηνύ
σο πξόζζεην ζηα αιιαληηθά, ζηε δαραξνπιαζηηθή θαη κε ηε κνξθή ληθάδσλ
(corn flakes) ζηα πξσηλά εδέζκαηα. Οξηζκέλεο πνηθηιίεο, όπσο ην γιπθό θαιακπόθη (sweet corn), ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηε καγεηξηθή θπξίσο σο ιαραληθό ζηηο ζαιάηεο, ζηηο νπνίεο πξνζδίδεη ρξώκα θαη γεύζε. Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο απέδεημαλ όηη ε ρξήζε ηνπ αξαβνζίηνπ ζηε δηαηξνθή επλνεί
ηελ κεηεκθξαγκαηηθή ζεξαπεία ηνπ θαξδηαθνύ ηζηνύ θαη πξνθαιεί πηώζε ησλ
επηπέδσλ ηεο ηξαλζακηλάζεο. Έηζη ελδείθλπηαη γηα ηελ ζεξαπεία ησλ επαθόινπζσλ ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ.
Αλαπι. Καζεγ. Dr. Θσκάο αββίδεο
ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Σκήκα Βηνινγίαο - Σνκέαο Βνηαληθήο
Σ.Κ. 54124 Θεζζαινλίθε
Tει.: 2310 998294, 200757, Fax.: 998389,
Κηλ.: 6944 655033,
E-mail: sawidis@bio.auth.gr
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Δ.2. Το καλαμπόκι πος μος άλλαξε ηη ζωή.
Τος Παναγιώηη Σαϊναηούδη

Οη πξώηνη ληόπηνη ζπόξνη πνπ έπηαζα ζηα ρέξηα κνπ ήηαλ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
1991, από κηα ηξάπεδα γελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ εμσηεξηθνύ. Μέζα ζε απηνύο ήηαλ
πνηθηιίεο από θαιακπόθηα πνπ νη θπιέο πνπ ηα θαιιηεξγνύζαλ έρνπλ εμαθαληζηεί, αιιά νη ζπόξνη ηνπο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ.
Απηό ήηαλ ην θαιακπόθη, πνπ ζηαζεθε αθνξκή λα θάλσ
ηελ πξώηε κνπ αλαδήηεζε γηα ληόπηνπο
ζπόξνπο ζηε γελέηεηξα κνπ Βακβαθνύζα
ηνπ λνκνύ εξξώλ
θαη κεηά λα αθνινπζήζνπλ εθαηνληάδεο
απνζηνιέο ζε όιε
ηελ Διιάδα.
Σν
επηέκβξην
ηνπ 1992 κνίξαδα ηα
πξνζθιεηήξηα γάκνπ ηνπ αδεξθνύ κνπ, ζηε γελέηεηξα κνπ Βακβαθνύζα ηνπ
λνκνύ εξξώλ. ηελ απιή ελόο ζπηηηνύ είδα έλα θνληόξνθν καύξν θαιακπόθη.
Ρώηεζα ηελ ειηθησκέλε θπξία ηη ήηαλ ην θαιακπόθη πνπ θξαηνύζε θαη κνπ είπε
όηη κε απηό θάλεη πνπ θνξλ ζηα εγγόληα ηεο. Εήηεζα ιίγνπο ζπόξνπο θαη κνπ
έδσζε επραξίζησο. Μεηά κνπ ήξζε ε ηδέα, ζε θάζε ζπίηη πνπ ζα πεγαίλσ πξνζθιεηήξην, λα δεηάσ λα κνπ δώζνπλ ζπόξνπο από δηθέο ηνπο πνηθηιίεο. Έηζη θαη
έγηλε, ζην ηέινο κνίξαζα ηα πξνζθιεηήξηα γάκνπ θαη γέκηζα κηα αγθαιηά από
θαιακπόθηα, θνινθύζεο, θαζνιηά θ.ιπ. Απηή ήηαλ ε πξώηε κνπ εμεξεπλεηηθή
απνζηνιή.
Σν 1995 ζην Γαθλνύδη ηνπ λνκνύ εξξώλ βξήθα έλα άζπξν θαιακπόθη πνπ
ήηαλ κπηεξό κπξνζηά.
Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1997 πξαγκαηνπνίεζα εμεξεπλεηηθή απνζηνιή ζηελ
πεξηνρή ηεο Αξγηζέαο. Δθεί νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ησλ Αγξάθσλ, έρνπλ σο
ληόπην θαιακπόθη ην άζπξν. Σν θίηξηλν δελ ην ζεσξνύλ ληόπην.
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Σν 1998 εξγάζηεθα ζην Ηλζηηηνύην ηηεξώλ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. ζην πξόγξακκα
αμηνιόγεζεο ησλ ληόπησλ πνηθηιηώλ θαιακπνθηνύ. Δθεί είρα ηελ ηύρε λα δσ
όιεο ηηο πνηθηιίεο θαη ηνπο πιεζπζκνύο θαιακπνθηνύ πνπ δηαηεξεί ην Ηλζηηηνύην. πλνιηθά, ην Ηλζηηηνύην ηηεξώλ δηαηεξεί 210 πνηθηιίεο θαη πιεζπζκνύο
από όιε ηελ Διιάδα.
Σν 1922 ε ηόηε θπβέξλεζε έδσζε, ζηνπο πξόζθπγεο ηνπ Πόληνπ, έλα θίηξηλν
θαιακπόθη γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα ηξαθνύλ. Απηό ην θαιακπόθη ην βξήθα κε
ην όλνκα «Πνληηαθό θαιακπόθη» ζην Γαζσηό Κάησ Νεπξνθνπίνπ ηνπ λνκνύ
Γξάκαο. Οη Πξόζθπγεο ηνπ Πόληνπ πνπ ήξζαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ζηελ
Διιάδα έθεξαλ καδί ηνπο έλα άζπξν θαιακπόθη.
ηελ εμεξεπλεηηθή απνζηνιή ζηα Άγξαθα, βξήθα έλαλ θαιιηεξγεηή πνπ
θαιιηεξγνύζε κηα παξαδνζηαθή πνηθηιία, θξαηνύζε θάζε ρξόλν δηθό ηνπ ζπόξν
θαη έπαηξλε πεξίπνπ 1000 θηιά ζην ζηξέκκα!!!
Δ.3.Το καλαμπόκι ζηην Ελλάδα.
Σν θαιακπόθη ζηελ Διιάδα θαιιηεξγήζεθε γηα πξώηε θνξά ηελ άλνημε ηνπ
1576 ζηα Ηόληα λεζηά θαη ζηηο απέλαληη θνληηλέο αθηέο από όπνπ θαη δηαδόζεθε
ζηελ Βαιθαληθή ρεξζόλεζν.
«ηελ Διιάδα, όπσο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο λνηίνπ θαη θεληξηθήο
Δπξώπεο, ην θαιακπόθη απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηαηξνθή ησλ δώσλ.
ηε ρώξα καο έλα κηθξό πνζνζηό ηεο παξαγσγήο, πεξίπνπ 50.000 ηόλνπο
(2,8%), ρξεζηκνπνηείηαη από ηε βηνκεραλία. Ο θύξηνο όγθνο ηεο παξαγσγήο
θαηαλαιώλεηαη από ηελ θηελνηξνθία, ελώ γίλνληαη θαη’ έηνο θαη θάπνηεο εμαγσγέο ζε ρώξεο ηεο Δ. Δ. Από ζηνηρεία ηνπ 2002 ε παξαγσγή Καιακπνθηνύ θαη
ε θαηαλνκή ηεο επί ηνηο % ήηαλ, ζηελ Διιάδα 2.014.000 ηόλνπο κε ηε
Μαθεδνλία λα παξάγεη ην 38%. ηελ Δπξώπε 40.624.313 ηόλνπο κε ηελ Γαιιία
λα παξάγεη ην 39% θαη παγθόζκηα 602.589.189 ηόλνπο κε ηελ Βόξεηα Ακεξηθή
λα παξάγεη ην 39%.
ηε ρώξα καο κέρξη ην 1950, θαιιηεξγνύληαλ εγρώξηνη πιεζπζκνί θαη νη
απνδόζεηο ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 150-200 θηιά/ζηξέκκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’50 άξρηζε ζην Ηλζηηηνύην ηηεξώλ ην πξόγξακκα βειηίσζεο ηνπ
θαιακπνθηνύ. Έηζη νη ζηξεκκαηηθέο απνδόζεηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70
είραλ θζάζεη ηα 400 θηιά πεξίπνπ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ήκαζηαλ
απηάξθεηο ζε θαιακπόθη.
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Έρνληαο ράζεη όκσο
ηηο πεξηζζόηεξεο
παξαδνζηαθέο
πνηθηιίεο θαη
πιεζπζκνύο.
ήκεξα, κε ηα
γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλα
θαιακπόθηα λα
ρηππνύλε ηελ πόξηα
καο, θηλδπλεύνπκε λα
ράζνπκε θαη όηη έρεη
απνκείλεη.
Οη ληόπηεο πνηθηιίεο έρνπλ ην κεγάιν πιενλέθηεκα όηη κπνξνύλ λα δίλνπλ ην ζπόξν γηα ηελ
επόκελε ρξνληά. Δίλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη έρνπλ
αλαπηύμεη αλζεθηηθόηεηα ζε αζζέλεηεο.
Σν 1970, πεξηζζόηεξν από 80% ηνπ θαιακπνθηνύ ησλ ΖΠΑ έθεξε γνλίδην
πνπ έθαλε ηα θπηά επάισηα ζε έλα κύθεηα πνπ πξνθαιεί ηώδεηο θαθώζεηο ζηα
θύιια ή καύξνπο ιεθέδεο ζην θαξπό. Ζ επηδξνκή κείσζε ηηο απνδόζεηο έσο
50% κε απνηέιεζκα απώιεηα παξαγσγήο αμίαο ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ
κόλν γηα ην 1970. Απνηέιεζε έθπιεμε όηη ε ζεξαπεία δελ ήιζε από θάπνην
εξγαζηήξην, αιιά από ηνπο αγξνύο ηνπ λόηηνπ Μεμηθνύ, όπνπ νη κηθξήο
θιίκαθαο αγξόηεο δηαηεξνύλ ηε γελεηηθή πνηθηιόηεηα ηνπ θαιακπνθηνύ, θαιιηεξγώληαο εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο αλνηθηήο επηθνλίαζεο-δειαδή
ηνπο γελεηηθνύο γνλείο ηνπ ζύγρξνλνπ θαιακπνθηνύ. Οη επηζηήκνλεο κπόξεζαλ
λα εληνπίζνπλ κία πνηθηιία πνπ ήηαλ αλζεθηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν κύθεηα θαη λα
ην δηαζηαπξώζνπλ κε ηηο πνηθηιίεο ησλ ΖΠΑ(…)
Μόλνλ ην 20 % –έλα πέκπην– ησλ πνηθηιηώλ θαιακπνθηνύ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Μεμηθό ην 1930, είλαη ζήκεξα γλσζηέο. Σν κεγάιν δήηεκα είλαη όηη
ζήκεξα ράλνπκε πνηθηιίεο πνπ δελ πξνιαβαίλνπκε λα ηηο γλσξίζνπκε. Πνηθηιίεο
πνπ έρνπλ αληνρή ζε αζζέλεηεο, έρνπλ άξσκα θαη γεύζε θαη κεγάιε παξαγσγή.
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Δ.4. Καλλιέπγεια και ζςλλογή ηος καλαμποκιού.
Σα θαιακπόθηα θπηεύνληαη ζην ρώκα όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο
θηάζεη ζηνπο 15ν C. Τπάξρνπλ πνηθηιίεο πνπ είλαη πνιύ πξώηκεο, κέζα ζε 30
εκέξεο ζα αλζήζνπλ, απηέο είλαη αλζεθηηθέο ζηελ μεξαζία γηαηί ζα δέζνπλ πνιύ
γξήγνξα θαξπό. Τπάξρνπλ θαη πνηθηιίεο πνπ είλαη πνιύ όςηκεο 100 εκεξώλ,
θ.ι.π. απηέο ζα ρξεηαζηνύλ πεξηζζόηεξε θξνληίδα θαη λεξό από ηηο πξώηεο.
Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά ζαο από αλεπηζύκεηεο δηαζηαπξώζεηο κπνξείηε λα εθαξκόζεηε ηε ρξνληθή απνκόλσζε. Σε ρξνληθή απνκόλσζε ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζε θπηά πνπ αλζίδνπλ κηα θνξά ην ρξόλν, όπσο ηα θαιακπόθηα,
θπηεύνληαο ηα κε 30 κέξεο δηαθνξά από ηα γεηηνληθά θπηά. Με απηό ηνλ ηξόπν
πεηπραίλνπκε λα έρνπκε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο άλζεζεο. Δπίζεο όηαλ
έρνπκε κηα πνηθηιία θαιακπνθηνύ πνπ είλαη πνιύ πξώηκε θαη κηα πνπ είλαη πην
όςηκε κπνξνύκε λα ηηο θπηέςνπκε καδί, γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθή επνρή αλζεζεο.
Οη ηλδηάλνη ηνπ λόηηνπ Μεμηθνύ από ηελ πεξηνρή ηεο Σζηάπαο γλώξηδαλ θαη
ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ απηό ηνλ ηξόπν απνκόλσζεο θαη είλαη εληππσζηαθό πσο έρνπλ θξαηήζεη εθαηνληάδεο πνηθηιίεο θαιακπνθηνύ.
Ζ απόζηαζε απνκόλσζεο από άιιεο πνηθηιίεο είλαη 1000 κέηξα. Σν κεγάιν
πξόβιεκα είλαη κε ηα κεηαιιαγκέλα θαιακπόθηα. Αλ μέξεηε όηη ζε κηα πεξηνρή
έρεη θαιιηεξγεζεί κεηαιιαγκέλν θαιακπόθη απηό ζα ζπλερίδεη λα
κνιύλεη θαη ηηο επόκελεο θαιιηέξγεηεο γηα πνιιέο γεληέο αθόκε.
Αλ ζέιεηε λα πάξεηε ζπόξνπο γηα ηελ επόκελε ρξνληά ζα πξέπεη λα δηαιέμεηε
ηνπο ζπόξνπο από ηε κέζε ηεο ξόθαο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαιέμεηε πεξίπνπ 10 ξόθεο γηα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ην δείγκα ζαο.
Σνπο ζπόξνπο ηνπο ζηεγλώλνπκε ζηνλ ίζθην θαη ζε θαιά
αεξηδόκελν κέξνο. Φξνληίδνπκε
λα ηνπο αλαθαηεύνπκε θαζεκεξηλά γηα λα ζηεγλώζνπλ νκνηόκνξθα.
ηελ απνζήθεπζε θξνληίδνπκε
λα κελ έρεη ν ρώξνο ηξσθηηθά, πςειή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία. Μπνξνύκε λα
πξνζηαηεύζνπκε ηα θαιακπόθηα καο από ηα ηξσθηηθά απνζεθεύνληαο ηνπο
ζπόξνπο ζε κεηαιιηθά ή γπάιηλα δνρεία. Από ηελ πγξαζία κπνξνύκε λα ηνπο
πξνζηαηεύζνπκε βάδνληαο έλα θνκκάηη αζβέζηε κέζα ζην δνρείν πνπ ηνπο
θπιάκε.
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Αλ απνζεθεπηεί ζε θαιέο ζπλζήθεο, ν ζπόξνο ηνπ θαιακπνθηνύ κπνξεί λα
θπηξώζεη θαη κεηά από 5 ρξόληα.
Πεγέο:
1. Γεσξγία θηελνηξνθία ηεύρνο 10/2003 «Σν θαιακπόθη θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ»
Βαζίιεηνο Μειιίδεο θαη Γεώξγηνο Δπγελίδεο, ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ Ηλζηηηνύην ηηεξώλ.
2. THE INTERNATIONAL TREATY ON PLAN GENETIC RESOURCES FOR
FOOD AND AGRICULTURE, F.A.O
3. «ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 2005» ΣΟΤ WORLD WATCH INSTITUTE
ΚΔΦ. 4.
4. Γαίκσλ ΣΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ, ηεύρνο 50, Ηνύληνο 2005.

Καιακπόθη από ην Πεξνύ.
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