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 Το PANACEA (1/11/17-

31/10/20) 

χρηματοδοτείται από το 

ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020.  

 Το έργο PANACEA  

(www.panacea-h2020.eu) 

είναι ένα θεματικό 

δίκτυο. 

PANACEA 
Σύνταξη Οδικού Χάρτη για την Εισαγωγή 

των μη Τροφικών / Βιομηχανικών 
Καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία σαν 

Πρώτη Ύλη για Παραγωγή Βιοπροϊόντων 
και Βιοενέργειας 

http://www.panacea-h2020.eu/
http://www.panacea-h2020.eu/
http://www.panacea-h2020.eu/
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 Μη τροφικές/βιομηχανικές καλλιέργειες θεωρούνται αυτές που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή ενός μεγάλου φάσματος μη τροφικών προϊόντων, όπως: 
πολυμερή, λιπαντικά, δομικά υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και 
βιοενέργειας και βιοκαύσιμων.  

 Στη χώρα μας παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της έκτασης καλλιέργειας δύο βασικών 
ελαιούχων καλλιεργειών, της ελαιοκράμβης και του ηλίανθου, για μη τροφική 
χρήση (παραγωγή βιοντίζελ).  
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Οργάνωση των πακέτων εργασίας 
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Πως γίνεται ο σχεδιασμός των οδικών 
χαρτών 
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Μη τροφικές καλλιέργειες κοντά στη γεωργική πρακτική  
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Ποιες είναι οι μη τροφικές καλλιέργειες που 
είναι κοντά στη γεωργική παραγωγή για το 
έργο PANACEA 

Lignocellulosic (L) Oilseeds (O) Woody (W) Carbohydrate (C) Speciatly (S) 

miscanthus, giant 
reed, cardoon, 
industrial hemp, 
switchgrass, reed 
canary grass, kenaf, 
sorghum, flax 

Ethiopian mustard 
(carinata), rapeseed 

HEAR, crambe, 
cardoon, industrial 
hemp, sunflower, 
castor, safflower, 

camelina, flax 

Eucalyptus, 
poplar, 
willow,   

black locust 
 

Sugar beets, lupin, 
sorghum, triticale 

guayule, Russian 
dandelion, 
rosemary, 

peppermint, 
lavender, calendula 

 

 

 Συνολικά έχουν επιλεχθεί 29 μη τροφικές 
καλλιέργειες και κάποιες από αυτές μπορούν να 
εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες 
όπως η αγριαγκινάρα, η βιομηχανική κάνναβη, το 
σόργο και το λινάρι.  

 Κάθε μια από τις συμμετέχοντες χώρες επέλεξε τις 5 
από τις 29 που είναι πιο κοντά στη γεωργική 
πρακτική και έκανα SWOT analysis. 

 

 



Δράσεις του έργου μέχρι σήμερα 

• Καταγραφή όλων των έργων που έχουν ασχοληθεί με τις 
βιομηχανικές/μη τροφικές καλλιέργειες.  

• Καταγραφή των αναγκών των αγροτών και των εταιρειών 
(μέσω ερωτηματολογίων) σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Πολωνία, Ρουμανία.  

• Οργάνωση μια σειρά ημερίδων σε εννέα χώρες. 

• Επιλογή των μη τροφικών/βιομηχανικών καλλιεργειών 
κοντά στην γεωργική πρακτική. 

• Δημιουργία πλατφόρμας για το έργο  
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The consortium 

Coordinator 

Partners 



Ποιες είναι οι πιο υποσχόμενες 
βιομηχανικές καλλιέργειες για τα 

υποβαθμισμένα / άγονα γεωργικά εδάφη  

Final selection of the top 20 crops 
as the most promising ones to be 

grown on marginal lands 

38 crops had been selected to be 
included in the database of the 

project 

67 industrial crops that had been 
selected from previous research 

projects 

 How the initial 

selection of 67 

industrial crops had 

been done? 

 The starting point was 

an old database for 

industrial crops that 

does not exist anymore 

(like IENICA), the 

recently completed 

projects such as 

4FCROPS, FIBRA, 

Crops2Industry and the 

international literature. 



Perennial herbaceous  
switchgrass, miscanthus, 
giant reed, reed canary 
grass, cardoon, tall 
wheatgrass, wild sugarcane 
 

Fibre crops   
industrial hemp, fiber 
sorghum 
 

Woody crops  
willow, poplar, Siberian 
Elm, black locust 

 20 industrial crops have been selected in total 

 8 of them can be grown in all partners of the project (camelina, crambe, 

switchgrass, miscanthus, industrial hemp, pennycress, poplar, Siberian elm) 

 Some of them can be grouped in more than one category (such as cardoon, hemp, 

etc.). 

Ποιες είναι οι πιο υποσχόμενες βιομηχανικές 
καλλιέργειες για τα υποβαθμισμένα / άγονα 

γεωργικά εδάφη  



Criteria 
1. Experience with agricultural management of the proposed industrial crops (20%) potential 
2. Crop productivity for industrial applications (according to the main uses) (20%) potential  
3. Expected crop performance on marginal land (30%) knowledge  
4. Industry needs (15%) commercial  
5. Market opportunities (15%) commercial  
 

Ποιες είναι οι πιο υποσχόμενες 
βιομηχανικές καλλιέργειες για τα 

υποβαθμισμένα / άγονα γεωργικά εδάφη  



Selected Industrial crops 
 Camelina* 

1. Crambe* 
2. Castor bean 
3. Ethiopian Mustard 
4. Safflower 
5. Pennycress* 
6. Switchgrass* 
7. Miscanthus* 
8. Giant reed 
9. Reed canary grass 
10. Cardoon 
11. Tall wheatgrass 
12. Wild sugarcane 
13. Poplar 
14. Willow 
15. Black locust* 
16. Siberian Elm* 
17. Industrial hemp* 
18. Fiber/sweet sorghum 
19. Lupin 
 
*These crops can be cultivated in 
all Europe. 

Distribution of agro-ecological zones taken into consideration for the 
development of marginal land low-input systems for industrial crops 

across Europe modified from Elbersen et al. (2018a) and Metzger et al. 
(2005) 



Ευχαριστώ πολύ για την  

προσοχή σας 

 

Έφη Αλεξοπούλου 

ealex@cres.gr   
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