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Όπως θα διαβάσατε στη διπλανή σελίδα, στο 7ο

“Field day” σιτηρών που διοργάνωσε η F.A.S.στον
Πλατύκαμπο Λάρισας, ο επικεφαλής του γενετικού
προγράμματος της εταιρίας Dr. Vincenzo Natoli
ανέλυσε τους στόχους του ερευνητικού προγράμ-
ματος, τη διαδικασία των διασταυρώσεων καθώς
και των αξιολογήσεων του γενετικού υλικού που
προκύπτει. Η «ΑγροΕκφραση», στο περιθώριο
του“Field day”, συνομίλησε με τον κ. Natoli και
ολόκληρη η συζήτηση μαζί του έχε ως εξής:

Dr Natoli, είστε γενετιστής, πόσα χρόνια κά-
νετε αυτή τη δουλειά και πού έχετε δουλέψει
μέχρι τώρα;

Είμαι είκοσι χρόνια γενετιστής, ξεκίνησα από το
πανεπιστήμιο της Bologna, ως ερευνητής το 1999
μέχρι το 2007, κατόπιν πήγα στην ISEA ως προ-
ϊστάμενος έρευνας στα σιτηρά και στα ψυχανθή
έως το Μάρτιο 2014. Μετά δημιούργησα την εται-
ρεία GENETIC SERVICES, η οποία έγινε μέλος του
ομίλου SANTACROCE, όπου μαζί με την F.A.S. είναι
οι κύριοι χρηματοδότες της έρευνάς μας.

Το 2016 όταν ο όμιλος SANTACROCE, απέκτησε
την CO.SE.ME. όλο το γενετικό υλικό, μεταβιβάστη-
κε κατευθείαν στη  GENETIC SERVICES.

Πάνω σε ποια προϊόντα έχετε εστιάσει την

έρευνά σας;
Δουλεύουμε πάνω στα σιτηρά και κυρίως στα

σκληρά και τα μαλακά. Τελευταία χρόνια έχουμε
αναπτύξει και ένα πρόγραμμα βελτίωσης στο κριθά-
ρι, τη βρώμη και το τριτικάλε.  Ένα άλλο δυνατό ση-
μείο της GENETIC SERVICES, είναι η ανάπτυξη κτη-
νοτροφικών ψυχανθών, όπως το λούπινο και το
κτηνοτροφικό κουκί. Όπου οι νεωτερισμοί που ει-
σήγαγε, εκτός του ότι θα αλλάξουν τις καλλιεργητι-
κές συνήθειες, θα δημιουργήσουν και σοβαρές οι-
κονομικές προοπτικές  γι’ αυτά τα προϊόντα. 

Μπορείτε να μας πείτε ποιές είναι οι ποιο
γνωστές ποικιλίες σας;

Στο σκληρό σιτάρι, έχουμε τα: QUADRATO, PIETRA -
FITTA, VENDETTA, GATTUSO, TORREBIANCA, CAN-
NAVARO, ACADUR, ALLEMANOκαι στο κριθάρι
AQUIRONE, MARTINO. Επίσης αυτό το διάστημα,
έχουμε προς εγγραφή στην Ελλάδα, δύο νέες ποικι-
λίες σκληρού σίτου και μία κριθαριού, για μπύρα.
Επίσης, δουλεύουμε πάνω σε καινοτόμες γενετικές
λύσεις, όσον αφορά το σκληρό και το μαλακό σιτάρι
(υβριδισμός).

Είστε ευχαριστημένοι με τη συνεργασία που
έχετε με τη F.A.S.;

Ναι, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη
F.A.S., γιατί πέρα από την οικονομική σχέση, είναι η
μοναδική ελληνική, ιδιωτική εταιρεία που επενδύει
στην έρευνα.

Τι τιμή πιστεύετε, ότι θα έχει, φέτος, το
σκληρό σιτάρι και πού το αποδίδεται;

Είναι πολύ δύσκολο να πούμε, γιατί επηρεάζουν
αρκετοί παράγοντες την τιμή του. Εκείνο που θέλω
να πω, είναι  ότι ο καιρός μέχρι στιγμής,  βοηθάει την
καλλιέργεια και πιστεύω πως θα έχουμε καλές πα-
ραγωγές. 

Τι πιστεύετε για το μέλλον των σιτηρών διε-
θνώς;

Πιστεύω ότι οι εκτάσεις σκληρού σιταριού, θα αυξη-
θούν στο μέλλον, γιατί χώρες που δεν το είχαν στην
καθημερινή διατροφή τους, ήδη το έχουν εντάξει και
μία από αυτές είναι η Κίνα και όπως καταλαβαίνετε, θα
υπάρξει μία έκρηξη στη ζήτησή του, με αποτέλεσμα να
ανεβαίνουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Τέλος θα θέλαμε να μας  πείτε τη γνώμη σας,
για το μέλλον της γεωργίας. Για παράδειγμα,
μερικοί λένε πως χωρίς τη γεωργία, θα σβήσει
η ανθρωπότητα.

Η γεωργία αλλάζει συνεχώς  για δύο κυρίως λό-
γους: α) Η γνώση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι
για το τί βάζουν κάθε μέρα στο τραπέζι τους , το πώς
προήλθε και από πού.

β) Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει αρκετά το μέλ-
λον της γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο προς το
χειρότερο.

Οι παραπάνω λόγοι μας κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου, ότι εάν δεν αλλάξουμε μοντέλο, σί-
γουρα τα πράγματα δεν θα είναι ρόδινα. Η δική μου
πρόταση για την ασφάλεια των τροφίμων είναι να
προτιμάμε προϊόντα που θα έχουν σήμανση και βε-
βαιώσεις από επίσημους οργανισμούς.   
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Η έρευνα αποδίδει καρπούς 
και προσφέρει κέρδος στους αγρότες
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