
Το λούπινο των Άνδεων στην Ελλάδα, µια πρωτεϊνική καλλιέργεια 
µε πολλαπλές χρήσεις 

των Αγγελικής Πετράκη, Τηλέµαχου Χατζηγεωργίου και Πηνελόπης Μπεµπέλη του 
Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Τα τελευταία χρόνια ο γεωργικός τοµέας αντιµετωπίζει µία σειρά σηµαντικών προκλήσεων 
όπως η ανάγκη για ασφαλή και καθαρά προϊόντα διατροφής, περιβαλλοντικά βιώσιµη 
παραγωγή και τις συνεχείς αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών. Επιπλέον οι 
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε τροφή λόγω της αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού 
πιέζουν για αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων σε πρωτεϊνικούς και ελαιούχους 
σπόρους. Σε αυτό το πλαίσιο το λούπινο των Άνδεων (Lupinus mutabilis) το οποίο παράγει 
σπόρους υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, έλαιο, φυτικές ίνες, καλλιεργούµενο 
µάλιστα σε οριακά (δηλαδή χαµηλής γονιµότητας) εδάφη αποτελεί µια αξιόλογη λύση. 
Επιπλέον οι πολλαπλές χρήσεις ολόκληρου του σπόρου όπως επίσης και µόνο της 
πρωτεΐνης, του ελαίου ή και άλλων συστατικών του το καθιστούν άριστη πρώτη ύλη για την 
χρήση του στην αγροδιατροφική, την φαρµακευτική βιοµηχανία και την βιοµηχανία 
καλλυντικών. 

Ειδικότερα η παραγόµενη βιοµάζα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χλωρά λίπανση, ενώ οι 
σπόροι ως τροφή για τον άνθρωπο και τα ζώα εφόσον έχει προηγηθεί ‘’ξεπίκρισµα’’ 
(επεξεργασία µε φυσικό ή χηµικό τρόπο), αφαίρεση δηλαδή των πικρών ουσιών που 
ονοµάζονται αλκαλοειδή. 

Τα αλκαλοειδή µπορεί να είναι τοξικά εάν καταναλωθούν σε µεγάλες ποσότητες. Γι’ αυτό 
το λόγο µε την µέθοδο της βελτίωσης, δηµιουργήθηκαν σειρές οι οποίες περιέχουν χαµηλές 
ποσότητες αλκαλοειδών, τα οποία ωστόσο µπορούν να αξιοποιηθούν από την 
φαρµακευτική βιοµηχανία. Εξαιτίας της ανακάλυψης αυτών των νέων σειρών οι οποίες 
παράγουν σπόρους µε υψηλή θρεπτική αξία και ποιότητα, µε πρωτεΐνη (41-51%) και έλαιο 
(14-24%), οι βιοµηχανίες καλλυντικών, φαρµάκων και τροφίµων έδειξαν ενδιαφέρον για την 
καλλιέργειά του στην Ευρώπη.  

 



 

 
Εικόνα 1. LIBBIO (Lupinus mutabilis for Increased Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries) 

Το εργαστήριο Βελτίωσης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε 13 
φορείς (8 δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµού και 5 ιδιωτικούς φορείς) από 7 Ευρωπαϊκές 
χώρες, συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα, LIBBIO (Lupinus mutabilis for Increased 
Biomass from marginal lands and value for BIOrefineries, http://www.libbio.net) (εικόνα 1).  

Οι στόχοι του προγράµµατος είναι η δηµιουργία προϊόντων βρώσιµων ή µη, ζωοτροφών και 
βιοµάζας από ποικιλίες λούπινου των Άνδεων (εικόνα 2) προσαρµοζόµενες στις 
Ευρωπαϊκές συνθήκες καλλιέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο καταχωρήθηκε η πρώτη 
Ευρωπαϊκή ποικιλία µε ονοµασία COTOPAXI.  

Ο ρόλος του ΓΠΑ ήταν η καλλιέργεια του λούπινου των Άνδεων στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά, η διερεύνηση άριστων συνθηκών για την καλλιέργεια, η µελέτη µορφολογικών και 
αγροκοµικών χαρακτηριστικών και η επίδραση της καλλιέργειας στην εδαφική γονιµότητα. 
Για την µελέτη όλων των προαναφερθέντων πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα και 
αποδεικτικοί αγροί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, 

 



  

 
Εικόνα 2. Λούπινο των Άνδεων 

 
 
Καλλιεργητικές τεχνικές 

Εδαφολογικές και κλιµατολογικές απαιτήσεις του λούπινου των Άνδεων στην 
Ελλάδα 

Το Λούπινο των Άνδεων είναι µία καλλιέργεια που ήρθε από την Νότια Αµερική στην 
Ευρώπη, ως εκ τούτου δεν είναι πλήρως προσαρµοσµένη στις Ευρωπαϊκές συνθήκες και αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα τις χαµηλές ή ασταθείς αποδόσεις. Όπως και άλλα είδη λούπινου, το 
Λούπινο των Άνδεων, προτιµά ελαφρά (αµµώδη) εδάφη µε χαµηλό ανθρακικό ασβέστιο 
(CaCO3) <20% και pH <7. Τέτοια εδάφη βρίσκονται σε πολλές περιοχές της χώρας µας, 
µάλιστα σε αυτές που παραδοσιακά καλλιεργείται το λούπινο, όπως η Μάνη, η Κρήτη και 
διάφορα νησιά Αιγαίου. Επιπλέον περιοχές µε χαµηλή εδαφική περιεκτικότητα σε 
ανθρακικό ασβέστιο βρίσκονται κυρίως στην Δυτική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε 
εδαφικές «νησίδες» σε πολλές περιοχές στην χώρα µας.  



Η προετοιµασία του εδάφους προ της σποράς εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Εάν το 
έδαφος είναι βαρύ, πρέπει να προηγηθεί όργωµα ώστε να αεριστεί και έτσι να προστατευθεί 
από την κατακράτηση νερού, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις συνίσταται σβάρνισµα. Χαµηλές 
θερµοκρασίες στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του φυτού µπορεί να είναι επιζήµιες για την 
ανάπτυξη και απόδοση του λούπινου, ενώ υψηλές ανοιξιάτικες θερµοκρασίες άνω των 27 oC 
κατά την ανθοφορία οδηγούν σε χαµηλότερες αποδόσεις. Για τις συνθήκες της Νότιας 
Ευρώπης συνίσταται πρώιµη σπορά, από τον Οκτώβριο έως τον Νοέµβριο.  

Το βάθος σποράς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4εκ., η προτεινόµενη ποσότητα σπόρου ανά 
στρέµµα είναι τα 9 kg αν και µπορεί να κυµαίνεται από 4 έως 16 kg ανά στρέµµα ανάλογα 
µε την επιθυµητή πυκνότητα σποράς το βάρος και την βλαστικότητα του σπόρου. Όταν 
σπέρνεται σε γραµµές µε µηχανή σποράς δηµητριακών, συνίσταται οι αποστάσεις µεταξύ 
των γραµµών να είναι 10-20 εκ. και πυκνότητα φύτευσης 25-70 φυτά ανά τετραγωνικό µέτρο. 

 

Βασικοί εχθροί και ασθένειες του Λούπινου των Άνδεων στην Ελλάδα 

Πολλά κολεόπτερα (σκαθάρια), (Astylus spp.) τα οποία τρέφονται από την γύρη των ανθέων, 
έχει διαπιστωθεί ότι προτιµούν τα άνθη του λούπινου των Άνδεων από τα υπόλοιπα 
βλαστικά µέρη του φυτού, προκαλώντας µείωση της παραγωγής. Τρία είδη Κολεοπτέρων 
έχουν καταγραφεί στο L. mutabilis στην Ελλάδα. Ειδικότερα τα Tropinota hirta Poda, T. Squalida 
Scopoli και Oxythyrea funesta Poda παρατηρήθηκαν σε δύο περιοχές (Αθήνα, Ερυθρές) να 
τρέφονται από τα άνθη. Η αντιµετώπιση αυτών των ειδών γίνεται µε παγίδες σε πρώιµες 
και όψιµες καλλιέργειες κατά το στάδιο της ανθοφορίας. Άλλες ασθένειες που εµφανίζονται 
συχνά στην Ελλάδα είναι το ωίδιο, το οποίο δεν αποτελεί σηµαντική απειλή. Σε µεγαλύτερα 
στάδια ανάπτυξης παρουσιάζεται η σηµαντικότερη ασθένεια του λούπινου των Άνδεων που 
είναι η ανθράκωση που προκαλείται από τον µύκητα Colletotrichum lupini (Bondar) Damm, 
P.F. Cannon & Crous, ο µύκητας αυτός προσβάλει και άλλα είδη λούπινου προκαλώντας 
µείωση έως και πλήρη απώλεια της παραγωγής.  

 

Ζιζάνια και αντιµετώπισή  

Η αντιµετώπιση των ζιζανίων στο Λούπινο των Άνδεων, βασίζεται σε προ-φυτρωτικά 
ζιζανιοκτόνα και σε µηχανικές µεθόδους όπως τo φρεζάρισµα και το σκάλισµα. Η αύξηση 
της πυκνότητας φύτευσης µπορεί να µειώσει τον πληθυσµό των ζιζανίων σηµαντικά. 

 
Συγκοµιδή 

H συγκοµιδή της καλλιέργειας του λούπινου γίνεται όταν αυτά ωριµάζουν. Στις περιοχές 
της Νότιας Ευρώπης, η συγκοµιδή των καρπών που συλλέγονται σε ξηρά µορφή γίνεται τον 
Μάιο/Ιούνιο όταν η ξηρασία σταµατά την ανάπτυξη των φυτών. Η συγκοµιδή του Λούπινου 



των Άνδεων γίνεται όταν πέσουν τα φύλλα και όλο το φυτό είναι ξερό, µε τη µηχανή 
(κοµπίνα) που χρησιµοποιείται για την συγκοµιδή των σιτηρών. 

 

Προϊόντα του λούπινου 

Η σύνθεση των σπόρων του Λούπινου των Άνδεων, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και αυτό 
κάνει την καλλιέργεια πολύτιµη τόσο για την διατροφή των ανθρώπων όσο και των ζώων 
αλλά και την κοσµετολογία. Η προστιθέµενη αξία που δίνουν στην κοσµετολογία και στην 
διατροφή όπως σε κραγιόν, αντι-γηραντικές κρέµες, σαµπουάν, conditioner, dressing, 
µαγιονέζα, σάλτσα πεστο, ζυµαρικά, άλευρα και σε σούπες, καθιστά την συγκεκριµένη 
καλλιέργεια ενδιαφέρουσα ευκαιρία, τόσο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές όσο και για 
τις επιχειρήσεις. Οι δυνατότητες των συστατικών του λούπινου έχουν αναγνωριστεί για την 
παραγωγή προϊόντων περιποίησης µαλλιών και δέρµατος (Εικόνα 3).  

  
Εικόνα 3. Σαπούνι από έλαιο λούπινου 

 

 



Ο ρόλος και προοπτικές του Λούπινου των Άνδεων στην Ελλάδα. 

Ο αγρότης που νοιάζεται για την φροντίδα του εδάφους του πρέπει να εξετάσει την 
καλλιέργεια του λούπινου. Το λούπινο προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα στη βιώσιµη 
καλλιεργητική τεχνική της αµειψισποράς. Λόγω της συµβίωσής του µε ριζοβακτήρια 
(Bradyrhizobium spp.), έχει την ικανότητα να δεσµεύει άζωτο από την ατµόσφαιρα. Επιπλέον, 
το λούπινο όταν ενσωµατώνεται στο έδαφος αυξάνει την οργανική ουσία του, η οποία στη 
συνέχεια αυξάνει την βιοποικιλότητα και την εδαφική υγρασία. Το λούπινο µπορεί να 
αξιοποιήσει µεγαλύτερο κλάσµα φωσφόρου, καθιστώντας τον φώσφορο διαθέσιµο για την 
καλλιέργεια µέσω των ριζών. Σε αυτό το πλαίσιο µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικό κοµµάτι 
της εναλλαγής καλλιεργειών µε σιτηρά. Στην Ελλάδα αποδόσεις διαφόρων πληθυσµών 
κυµαίνονται από 20έως 150 κιλά/στρέµµα. Παρόλα αυτά οι εισροές σε σχέση µε άλλες 
καλλιέργειες όπως τα σιτηρά είναι ιδιαίτερα χαµηλότερες καθώς δεν χρησιµοποιούνται 
ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα κ.α. Υψηλότερες αποδόσεις έως και 500 κιλά/ στρέµµα φαίνεται 
να είναι δυνατές εάν η εισαγωγή νέων ποικιλιών συνοδεύεται από συµβουλές ειδικών 
γεωπόνων και τα λούπινα αυτά καλλιεργούνται σε άριστες εδαφικές και κλιµατικές 
συνθήκες. 

 


