
24 | ΔΗΜΗΤΡΑ

Ενεργή συμμετοχή 
είχε ο ΕΛΓΟ – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ στο πλαί-
σιο της Agrotica, 

που διήρκεσε από 1 - 4 
Φεβρουαρίου στη Θεσσα-
λονίκη, διοργανώνοντας 
πλήθος ενημερωτικών εκ-
δηλώσεων τόσο στο χώρο 
της ΔΕΘ έχοντας δικό του 
stand και διοργανώνοντας 
με το ΓΕΩΤΕΕ εκδήλωση, 
όσο και στη Θέρμη Θεσσα-
λονίκης.

Όσον αφορά στον χώρο της Έκθεσης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είχε 
δικό του χώρο στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, στο οποίο φιλοξενούνταν και οι υπόλοι-
ποι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο φορείς, ενώ στη Θέρμη και 
συγκεκριμένα στον χώρο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης 
& Φυτογενετικών Πόρων έγιναν τα εγκαίνια της Τράπεζας Δια-
τήρησης Γενετικού Υλικού.

Στον χώρο της Έκθεσης (περίπτερο 2, stand 27) η Γαλακτο-
κομική Σχολή Ιωαννίνων, αλλά και το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτρο-
πικών Φυτών και Αμπέλου παρουσίαζαν καθημερινά το έργο 
τους προσελκύοντας πλήθος κόσμου που ήθελε να ενημερωθεί. 

Παράλληλα, οι 
επισκέπτες μπο-
ρούσαν να δοκι-
μάσουν προϊόντα 
των σπουδαστών  
αλλά και των 
ερευνητών του 
O ρ γ α ν ι σ μ ο ύ .  
Υπήρχαν στο πε-
ρίπτερο καθόλη 
τη διάρκεια της 
έκθεσης τυριά, 
παγωτό και κρα-
σιά παραγωγής 
των μαθητών της 
Γαλακτοκομικής 
Σχολής και της 
ΕΠΑΣ Νεμέας, 
ξυλόγλυπτα έργα 
των μαθητών της 

Ξυλογλυπτικής Σχολής Καλαμπάκας, καθώς και από το Ινστι-
τούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων ψωμί και 
Digestive μπισκότα φτιαγμένα από υπολείμματα βιομηχανικού 
ρυζιού, πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, αλλά και 
βιολίπασμα από ρύζι, το οποίο είναι προϊόν κομποστοποίησης με 
περιεκτικότητα 70-75% υποπροϊόντων ρυζιού.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο, το ΥπΑΑΤ διορ-
γάνωσε σειρά ενημερωτικών συζητήσεων στις οποίες συμμετείχε 
και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα θεμάτα που αναπτύχθηκαν ήταν τα 
ακόλουθα:

 � Παρουσίαση του νέου βιβλίο που εξέδωσε ο ΕΛΓΟ – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ με τη στήριξη της Διεύθυνσης Αγροτικού Τομέα της 
Τράπεζας Πειραιώς με τίτλο: «Χρήση του Αρδευτικού Νερού 
– Κλιματική Αλλαγή», συγγραφείς του οποίου είναι τέσσερις 
ερευνητές του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων και το 
οποίο διανέμεται δωρεάν.

 � Πρόγραμμα προβολής της φέτας σε Ευρώπη και Αμερική – 
αύξηση εξαγωγών. Ομιλητής ο κ. Αθανάσιος Βλάχος, Διευθύ-
νων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

 � Τα αρωματικά – φαρμακευτικά βότανα: παρουσίαση και γευ-
σιγνωσία. Ομιλήτρια η Δρ Ελένη Μαλούπα, Διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων 
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

 � Γεωργικοί Σύμβουλοι - ο Γεωπόνος στο χωράφι. Ομιλητής ο 
κ. Αθανάσιος Δημάκης, μέλος του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

 � Παρουσίαση του νέου προγράμματος κατάρτισης των Νέων 
Αγροτών (2018) και απολογισμός του τρέχοντος (2017). Ομι-
λητής ο Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ.

 � Γεωργία ακρι-
βείας – μετα-
βλητή παρο-
χή αζώτου σε 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό 
χρόνο, μια πρω-
τοποριακή μέ-
θοδος λίπανσης 
που αναπτύσσε-
ται και δοκιμά-
ζεται στην Ελ-
λάδα. Ομιλητής 
ο Δρ Ελευθέρι-
ος Ευαγγέλου, 
σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς 
του Ινστιτούτου 
Βιομηχανικών 
& Κτηνοτροφι-
κών Φυτών του 
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ.

Οι δραστηριότητες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
στην Agrotica 2018

Ο Δρ Γ. Καρέτσος

Ο κ. Α. Βλάχος
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Τα εγκαίνια των νέων δομών της Τράπεζας Διατήρησης Γενετι-
κού Υλικού (ΤΓΥ) έγιναν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου παρουσία και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού κ. Ι. Τσιρώνη, την 1η Φεβρουαρίου, σήμαναν μια νέα πτυχή για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και του πρωτογενή τομέα. 

Μετά την τελετή των εγκαινίων οι δύο Υπουργοί φύτευσαν συμ-
βολικά στον χώρο μια ελιά και ξεναγήθηκαν στις εγκατάστεις από 
τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογε-
νετικών Πόρων Δρ Ελένη Μαλούπα. 

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Ν. 
Αντώνογλου, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχεί-
ρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Πιερίας κ. Ελισσάβετ Σκούφα, ο Δήμαρχος Θέρμης κ. Θ. Παπαδό-
πουλος, ο τέως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Α. 
Τσαυτάρης, ο Διευθυντής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων κ. Ν. Βάγιας, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Ανθοπαραγω-
γικού Συνεταιρισμού Αθηνών κ. Α. Κελμάγερ, στελέχη του ΥπΑ-

ΑΤ, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, και 
πλήθος κόσμου. Η λειτουργία των νέων 
δομών της ΤΓΥ αποτελεί ένα σημαντικό 
βήμα για την ενίσχυση του ρόλου της στη 
διατήρηση και στην αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της 
χώρας. Η Τράπεζα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη της 
Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ι. Τσιρώνης και ο 
κ. Ε. Αποστόλου στην 

ΤΓΥ

Ενημερωτική εκδήλωση για την Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού
Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Τράπεζα 

Διατήρησης Γενετικού Υλικού: Ρόλος και Υπε-
ραξία Φυτικών Προϊόντων» συνδιοργάνωσε ο 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με το ΓΕΩΤΕΕ, αναδεικνύ-
οντας τον επίκαιρο ρόλο της συνέργειας και 
συνεργασίας της Τράπεζας Γενετικού Υλικού, 
των ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, των 
ιδιωτικών και επιχειρηματικών φορέων για την 
ολοκληρωμένη αξιοποίηση των φυτογενετικών 
πόρων. Την ημερίδα χαιρέτισαν ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γ. Καρέτσος, ο πρόεδρος 
του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπ. Μάμαλης, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θ. Παππάς, 
ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κ. 
Κιλτίδης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδας κ. Α. Σαββάκης. 

Η ημερίδα είχε ιδιαίτερη απήχηση και επιτυχία με τη συμμετο-
χή επιστημόνων, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων του γεωτεχνικού και 
επιχειρηματικού κλάδου και ιδιωτικών φορέων, ανταποκριτών-δη-
μοσιογράφων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκδοτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και ενδιαφερόμε-
νων πολιτών. 

Την ημερίδα στην πρώτη ενότητα πλαισίωσαν ομιλίες με τα ακό-
λουθα θέματα: «Αξιοποίηση των συλλογών της Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού: προκλήσεις και προοπτικές» από την Δρ Φωτεινή Μυλωνά, 
Υπεύθυνη της ΤΓΥ, που επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των συλ-
λογών με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και τη δυνατότητα της 
εφαρμογής τους για τη βελτίωση των ποικιλιών, αναδεικνύοντας 
τον γενετικό πλούτο των φυτογενετικών πόρων και τη δυνατότητα 
για την ανάπτυξη ποικιλιών προσαρμοσμένων στις εδαφοκλιματι-
κές συνθήκες της Ελλάδας μέσω ερευνητικών χρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων. Ο κ. Ε. Ζαγγίλης εκπροσωπώντας τον Σύν-
δεσμο Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ) παρέθεσε 
την κατάσταση δημιουργίας, παραγωγής και διακίνησης ποικιλιών 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επισημαίνοντας τις δυνατότητες 
των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων. Κατόπιν η ομιλία της Δρ 
Α. Πατσιούρα από την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, ανέδειξε την υπε-
ραξία του γενετικού υλικού σιτηρών για την παραγωγή καινοτό-

μων λειτουργικών τροφίμων. Ακολούθησε η παρουσίαση 
του κ. Κ. Λιούπη από την εταιρία ΓΑΙΑ ΑΕ, αναφορικά με 
τη σποροπαραγωγή ως μοχλό ανάπτυξης της αγροτικής 
οικονομίας σε σχέση με τις εισαγωγές-εξαγωγές πολλα-
πλασιαστικού υλικού ποικιλιών και αγροτικών προϊόντων.

Τη δεύτερη ενότητα πλαισίωσαν ομιλίες που επικε-
ντρώθηκαν στον ρόλο της διατήρησης και αξιοποίησης 
μέσω της καλλιέργειας των φυτογενετικών πόρων. Η 
παρουσίαση της Δρος Π. Ράλλη αφορούσε την εκτός τό-
που και επί τόπου διατήρηση των φυτογενετικών πόρων. 
Ακολούθησε η ομιλία του Αν. Καθηγητή Δενδροκομίας 
κ. Α. Μολασιώτη από το ΑΠΘ, με θέμα τις τοπικές ποι-
κιλίες οπωροφόρων δένδρων, την υπεραξία της καλλι-
έργειας και παραγωγής καθώς και τα προβλήματα με 

το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Στη συνέχεια ήταν η 
παρουσίαση του αναγνωρισμένου οινοποιού και αμπελουργού κ. 
Ε. Γεροβασιλείου από το ΚΤΗΜΑ-ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αναφορικά με 
την αναβίωση της καλλιέργειας της τοπικής, γηγενούς ποικιλίας 
αμπέλου «Μαλαγουζιά» και την ανάδειξη των επώνυμων οίνων, με 
διεθνή αναγνώριση και βραβεία σε εκθέσεις οίνου. Η ημερίδα ολο-
κληρώθηκε με την ομιλία του κ. Γ. Σταυρόπουλου από την εταιρία 
ΚΟΡΡΕΣ-Φυσικά Προϊόντα, παρουσιάζοντας το εύρος χρήσης των 
αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών στη δημιουργία και παρα-
γωγή καινοτόμων προϊόντων μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας με 
ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα με την ομώνυμη εταιρία.  

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με ερωτήματα και 
συζήτηση σχετικά με την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών, τις δυνα-
τότητες χρήσης και αξιοποίησής τους στις προκλήσεις της γεωργί-
ας και της αγροτικής ανάπτυξης. 

Εγκαίνια της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού
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Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Νικόλαος Αντώνογλου επισκέφτηκε το νησί της Λέσβου την Πέμπτη 15 
Μαρτίου, προκειμένου να παραβρεθεί στην εναρκτήρια παρουσίαση ερευ-
νητικού έργου με τίτλο «Εξειδικευμένη έρευνα προώθησης ελαιολάδου 

και προϊόντων ελιάς Βορείου Αιγαίου μέσω ανάδειξης του βιοδραστικού περιεχομέ-
νου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας», που χρηματοδοτείται από την 
Περιφέρεια Β. Αιγαίου και υλοποιείται με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή  
Ν. Θωμαΐδη, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας. 
Το Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 
και Αμπέλου συμμετέχει στο εν λόγω ερευνητικό έργο διεξάγοντας πληθώρα εργα-
στηριακών δοκιμών σε 400 περίπου δείγματα ελαιολάδου από διάφορες ελαιοπαρα-
γωγικές περιοχές των νησιών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. 

Μετά το τέλος της ημερίδας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Αντώνογλου μαζί με τον γεωπόνο-συνεργάτη του κ. Κ. Μπριλλάκη, επισκέφθηκαν 
το διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025 Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης στο Κάτω Τρίτος Λέσβου. Ο Γενικός Γραμματέας ξεναγήθηκε 
σε όλους τους εργαστηριακούς χώρους, ενημερώθηκε για τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό του, για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου 
καθώς και για τις δυνατότητες αξιοποίησης του ελαιοκτήματος, συνολικής έκτασης 85 στρ. Τέλος, η Υπεύθυνη του Εργαστηρίου και 
panel leader της διαπιστευμένης ομάδας οργανοληπτικής αξιολόγησης που διαθέτει το Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης, κ. Ευστρατία 
Κουζούμη, παρουσίασε αναλυτικά στον Γενικό Γραμματέα, τον τρόπο διεξαγωγής δοκιμών οργανοληπτικής αξιολόγησης και του παρείχε 
τη δυνατότητα να δοκιμάσει στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Εργαστηρίου, ελαιόλαδα διαφόρων ελληνικών ποικιλιών.

Τ ην ημέρα εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Δα-
σοπονίας, στις 21 Μαρτί-
ου, το Ινστιτούτο Μεσο-

γειακών Δασικών Οικοσυστημάτων 
(ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η 
Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασι-
κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 
συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα ημερί-
δα με θέμα «ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» 
(Οργανωτική Επιτροπή: Ουρανία Κα-
ραμπίνη, Ειρήνη Στρακαντούνα, Δρ 
Αλεξάνδρα Σολωμού και Δρ Νίκος Προύτσος).

Στην ημερίδα, που προέδρευσαν από κοινού ο Διευθυντής 
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ Δρ Δημή-
τριος Βακάλης και η Διευθύντρια του ΙΜΔΟ Δρ Κωνσταντινιά 
Τσαγκάρη, απεύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, η Βουλευτής 
Χαλκιδικής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προ-
στασίας Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη, ο Ειδι-
κός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΝ Ομ. Καθηγητής ΑΠΘ Ιάκωβος 
Γκανούλης, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Δρ 
Νικόλαος Θεοδωρίδης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος και ο Πρόεδρος ΔΣ 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γεώργιος Καρέτσος. Τις εργασίες της 
ημερίδας χαιρέτισαν επίσης ο Πρόεδρος της ΠΕΔΔΥ κ. Νικόλαος 
Μπόκαρης, η Γεν. Γραμματέας της ΕΕΔΔΥ κ. Σοφία Κολλάρου και 
ο Πρόεδρος της ΠΟΔΔΥ κ. Γεώργιος Παπαδιάς. Στην εκδήλωση 

παραβρέθηκαν η Γενική Διευθύντρια 
Αγροτικής Έρευνας Δρ Ειρήνη Πιτ-
ταρά και η Διευθύντρια Υποστήριξης 
Ερευνητικών, Αναπτυξιακών Έργων 
και Προϊόντων Έρευνας Δρ Ευαγγε-
λία Βαβουλίδου.

Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από 
Υπηρεσιακούς Παράγοντες, Ερευνη-
τές και Εκπροσώπους Περιβαλλοντι-
κών ΜΚΟ για τη δασική πολιτική και 
έρευνα με έμφαση σε εφαρμογές και 
εργαλεία για την προστασία και ανά-
πτυξη των δασικών οικοσυστημάτων 

καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για τα νέα ερευνητικά 
προγράμματα του ΙΜΔΟ από την Δρ Κ. Τσαγκάρη, για τις πηγές 
Χρηματοδότησης της Δασοπονίας από τον Δρ Δ. Βακάλη, για το 
Αστικό Πράσινο από την εκπρόσωπο του WWF Ελλάς κ. Σ. Αξω-
νίδη, για την Καστανιά και Αγρο-Δασοπονία στην ΠΕ Χανίων από 
τον Επιστημονικό Συνεργάτη του ΜΑΙΧ Δρ Στέφανο Διαμαντή, για 
την Επιτροπή «Φύση 2000» από τον Πρόεδρό της Δρ Β. Λυκούση, 
για τα Μανιτάρια από την Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ Ζ. Γκόνου-Ζά-
γκου, για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τον Αντιπρόεδρο 
της ΕΕΠΦ κ. Σ. Σκαμπαρδώνη, για τη Διασύνδεση Φύσης και Πο-
λιτισμού από τον εκπρόσωπο του MedINA Δρ Ν. Γεωργιάδη και 
για τη Διατήρηση της Νανόχηνας από την εκπρόσωπο της Ελλη-
νικής Ορνιθολογικής Εταιρίας κ. Μ. Βουγιούκαλου. Οι εισηγήσεις 
της ημερίδας είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΙΜΔΟ, www.
fria.gr. 

Επίσκεψη του ΓΓ του ΥπΑΑτ στο Εργαστήριο 
Ελαιολάδου Μυτιλήνης

 «ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» για την Παγκόσμια 
Ημέρα Δασοπονίας 

Ο κ. Ν. Αντώνογλου, η κ. Ε. Κουζούμη και ο κ. Κ. 
Μπριλλάκης
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Ε υρεία σύσκεψη για τις προοπτικές ανάπτυξης του Ιν-
στιτούτου Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στην 
Παραλίμνη Γιαννιτσών, με πρωτοβουλία της Διοίκησης 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 

Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε η ανάπτυξη στρατηγικής 
για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου, του αγρο-
κτήματος έκτασης 3.500 στρεμμάτων, καθώς και του ανθρώπι-
νου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού του Ινστιτούτου 
Ζωικής Παραγωγής. Σκοπός ήταν το Ινστιτούτο, διαμέσου του 
εκσυγχρονισμού των υποδομών του Αγροκτήματος και της βελ-
τίωσης της παραγωγικότητας του εκτρεφόμενου ζωικού κεφα-
λαίου, να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση του κλάδου 
της ελληνικής κτηνοτροφίας, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο βα-
σικό πυλώνα της Αγροτικής Οικονομίας.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. 
Αθανάσιος Βλάχος, η Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας Δρ 
Ειρήνη Πιτταρά, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ζωικής Παρα-
γωγής Δρ Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, η Βουλευτής του Νομού 
Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη και ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόριος 
Στάμκος. Επίσης, παρόντες στη σύσκεψη ήταν: το μέλος του ΔΣ 
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Μιχάλης Καραβέλας, ο Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Δρ. Θωμάς Παπαχρήστου, η Δι-
ευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετι-
κών Πόρων Δρ Ελένη Μαλούπα, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Κτηνιατρικών Ερευνών Δρ Αντώνιος Ζδράγκας, ο εκπρόσωπος 
του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας Δρ 
Αθανάσιος Ράγκος, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος Δρ Ευστράτιος Νικολάου, η Προ-
ϊσταμένη του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας 
κ. Δέσποινα Βαρβαρούση, ο Δρ Φίλιππος Παπαδόπουλος μαζί με  
εκπροσώπους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, καθώς και οι  
ερευνητές του Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συνάντησε και ενημέρωσε 
τον Βουλευτή Πέλλας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Καρασμάνη για τις προθέσεις της 
αναφορικά με την περαιτέρω πορεία του Ινστιτούτου Ζωικής 
Παραγωγής και την ανάδειξή του σε ένα Πρότυπο Πάρκο Κτηνο-
τροφίας με ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιδεικτικό χαρακτήρα. 
Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο άμεσο μέλλον θα ενημε-

ρώσει και τον Βουλευτή Πέλλας κ. Ιωάννη Σηφάκη, ο οποίος 
δεν μπόρεσε να παραστεί στη σύσκεψη, λόγω απουσίας του στο 
εξωτερικό, καθώς επίσης και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα. 

Επίσης, η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενημέρωσε όλους 
όσους πήραν μέρος στη σύσκεψη, ότι έχει αποφασιστεί η εκ-
πόνηση μελέτης για τη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης του 
Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής, υπό τον συντονισμό του Ινστι-
τούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής και ιδιώτη μελετητή, 
προκειμένου να υποδειχτούν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του 
ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου του εν λόγω Ινστιτούτου. 
Οι εισηγήσεις όλων των παρευρισκόμενων στη σύσκεψη εντάσ-
σονταν στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης. Μάλιστα ζητήθηκε 
από όλους τους παρευρισκόμενους να αποστείλουν τις προτά-
σεις τους εγγράφως, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την 
εκπόνηση της μελέτης.

Επιπροσθέτως, η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε 
την απόφασή της για τη διατήρηση της διοικητικής αυτοτέλειας 
του Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής, που σήμερα αποτελεί το μο-
ναδικό εθνικής εμβέλειας Ινστιτούτο, το οποίο στελεχώνεται από 
μια κρίσιμη μάζα ερευνητών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, 
οι οποίοι διεξάγουν πειραματισμούς στις υπάρχουσες εκτροφές. 
Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε το Ινστιτούτο να πρωτοστατήσει στη 
διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, στοχεύοντας 
στην περαιτέρω γενετική τους βελτίωση και τη διάθεσή τους σε 
κτηνοτρόφους της χώρας, προκειμένου να αναχαιτιστεί η αθρόα 
εισαγωγή ξένων φυλών.

Για τον σκοπό αυτό, συμφωνήθηκε να αναπτυχθούν οι ανα-
γκαίες συνέργειες με άλλα Ινστιτούτα της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να υπάρξει αποτε-
λεσματικότερη αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων που 
θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ερευνητικό και αναπτυξιακό χαρα-
κτήρα του Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής. Επισημάνθηκε ότι για 
τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί και η περαιτέρω συνερ-
γασία με ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια 
και ΤΕΙ), καθώς και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της 
σύγχρονης οικονομίας [spinoff εταιρείες, δημιουργία incubators 
(θερμοκοιτίδων), Κέντρων Καινοτομίας και μεγαλύτερη συνερ-
γασία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με εταιρείες 
του ιδιωτικού τομέα].

Σύσκεψη για τις προοπτικές ανάπτυξης του 
Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής
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CrInI: Μια πρωτοβουλία για την αξιοποίηση 
της Καινοτομίας στην Κρήτη

O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω του Ινστιτούτου Ελιάς Υπο-
τροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ), συμμετέχει 
στην πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της Καινοτομίας 
στην Κρήτη με τίτλο CrInI –Crete Innovation Initiative, 

μαζί με το σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των της Κρήτης, τα οποία για πρώτη φορά συνεργάζονται στη 
δημιουργία και λειτουργία ενός σταθερού μηχανισμού υποστήρι-
ξης του δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης. Στο 
πλαίσιο αυτό, τον Ιανουάριο του 2018 υπεγράφη Συμφωνητικό 
Συνεργασίας για τη δημιουργία του CrInI, μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του Μεσογειακού 
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), του Πανεπιστημίου Κρή-
της, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΤΕΙ Κρήτης.

H δράση «Crete Innovation Initiative» αποτελεί μία μοναδική 
πρωτοβουλία για τα μέχρι τώρα ελληνικά δεδομένα. Για πρώτη 
φορά οι ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί φορείς μιας Περιφέρειας 
στο σύνολό τους συμφώνησαν μέσω της υπογραφής Μνημονίου 
Συνεργασίας να συνεργαστούν ουσιαστικά και εις βάθος πάνω 
σε μία σειρά από θέματα σχετικά με την ολιστική ανάδειξη, προ-
ώθηση και αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.

Η Περιφέρεια Κρήτης διαθέτει ακαδημαϊκή και ερευνητική 
κοινότητα μεγάλου κύρους, διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρι-
σης, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιστημονικού δυναμικού 

σε επίπεδο περιφέρειας στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά που την 
καθιστούν ιδανική για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού 
αξιοποίησης της καινοτομίας. Σκοπός της δημιουργίας του CrInI 
είναι να εντοπίζει και να αξιοποιεί τη νέα γνώση που παράγεται 
από τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ιστό της Κρήτης, με στόχο 
την παραγωγή πλούτου που θα επιστρέφει στην περιφερειακή 
οικονομία της. Το CrInI θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες δομές και τη 
διαθέσιμη τεχνογνωσία, παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς τε-
χνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενημέ-
ρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτή-
σεων, προστασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης του διανοητικού 
κεφαλαίου, δράσεις τεχνολογικής και επενδυτικής προ-αξιολό-
γησης, τεχνολογικού marketing και τεχνομεσιτείας.

Επιπλέον, το CrInI φιλοδοξεί να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο 
προς την Περιφέρεια Κρήτης και τις δομές της και την ανάπτυξη 
διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του επιχειρηματικού και ερευνητι-
κού δυναμικού του νησιού. Αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά 
με τις προτάσεις του στην υλοποίηση της στρατηγικής για την 
έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) της Περιφέρειας Κρήτης ενώ φιλοδο-
ξεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη χάραξη των περιφερειακών, 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Απώτερος στόχος είναι η 
ανάδειξη της Περιφέρειας Κρήτης σε Περιφέρεια Πρότυπο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας το σύνολο των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων της.

Ενημέρωση μαθητών για τη δενδροκομική έρευνα 

Σ τις 16 Μαρτίου επισκέφτηκε το 
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωρο-
φόρων Δένδρων του Ινστιτού-
του Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων οι μαθητές της Δ' 
τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροι-
ας, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτι-
κούς κ. Ολυμπία Συροπούλου και κ. Σοφία 
Κουκουράκη-Σουλιώτη. Οι 21 μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από 
τους ερευνητές Δρ Παυλίνα Δρογούδη και Δρ Γεώργιο Παντελίδη 
για τις ερευνητικές δραστηριότητες, να ξεναγηθούν στους οπωρώ-
νες του Ινστιτούτου καθώς και να παρακολουθήσουν και να “συμ-
μετάσχουν” στις εργασίες που διεξάγονταν σε αυτούς. 

Οι μαθητές, με μεγάλη χαρά, συμμετείχαν στη φύτευση νέου 
οπωρώνα με 17 ποικιλίες ροδακινιάς, ο οποίος συγχρόνως εγκα-
θίσταται σε άλλες 10 περιοχές της Ευρώπης, στο πλαίσιο ευρωπα-
ϊκού προγράμματος, και σκοπό έχει τη μελέτη της επίδρασης του 
περιβάλλοντος στα χαρακτηριστικά των ποικιλιών. “Διάβασαν” ένα 
σχεδιάγραμμα φύτευσης, τοποθέτησαν τα δένδρα στις θέσεις τους, 
έμαθαν πώς γίνεται η φύτευση, ποιος ο σκοπός αυτής της εργασί-
ας και προσκλήθηκαν να έρχονται να παρακολουθούν τις ποικιλίες 
που φύτευσαν τα επόμενα χρόνια.

Κατόπιν, είδαν πώς είναι ένας σύγχρονος μετεωρολογικός σταθ-
μός και ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι 
μετρήσεις και πώς αυτές οι μετρήσεις, μαζί με παρατηρήσεις των 

φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των 
δένδρων, οδηγούν στον προσδιορι-
σμό των επιπτώσεων του κλίματος, 
στον εγκλιματισμό μίας ποικιλίας σε 
συγκεκριμένη περιοχή, την απόδοση 
και την ποιότητα των παραγόμενων 
καρπών.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
δουν ανθισμένα δένδρα ροδακινιάς, 
βερικοκιάς και αμυγδαλιάς καθώς και 

μηλιάς, αχλαδιάς, κερασιάς που βρίσκονταν σε λήθαργο. Ενημερώ-
θηκαν για το πώς γίνεται η γονιμοποίηση και πώς η τεχνητή επικο-
νίαση, με σκοπό τη δημιουργία νέων ποικιλιών. Ήταν οι πρώτοι που 
επισκέφθηκαν και θαύμασαν την άνθηση σε νεαρό οπωρώνα με 
500 ποικιλίες ροδακινιάς απ’ όλο τον κόσμο. Οι ποικιλίες διέφεραν 
στον χρόνο άνθησης, την πυκνότητα των ανθοφόρων οφθαλμών, 
το σχήμα της κόμης κ.ά. Εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των ποικι-
λιών παρατηρήθηκαν στο χρώμα των ανθέων που ήταν: από λευ-
κό μέχρι κόκκινο, δίχρωμο στο ίδιο άνθος ή άνθη με διαφορετικά 
χρώματα στο ίδιο δένδρο, καθώς και άνθη με περισσότερα από 
τέσσερα πέταλα, που προέρχονταν από την Ασία. 

Η επίσκεψη στις ανθισμένες ροδακινιές ήταν ιδιαίτερη εμπειρία 
για μικρούς και μεγάλους, ένας ύμνος στη διαφορετικότητα και 
γενετική παραλλακτικότητα που υπάρχει στη φύση. Η επαφή με 
τη φύση έδωσε ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά καθώς και ευαισθητο-
ποιήθηκαν σε θέματα σπουδαιότητας της δενδροκομικής έρευνας. 
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2η ετήσια ημερίδα για την ποιότητα του 
ελληνικού βαμβακιού 

Συνάντηση δικτύου έρευνας για το βαμβάκι στις 
χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

Στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ με τη Διεπαγγελματι-
κή Οργάνωση Βάμβακος 

(ΔΟΒ), πραγματοποιήθηκε στις 26 
Ιανουαρίου ημερίδα με τίτλο: «Αύ-
ξηση της αξίας της βαμβακοκαλλι-
έργειας» στο συνεδριακό Κέντρο 
Ταξινόμησης Βάμβακος. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη 
και την παρακολούθησαν όλα τα μέλη της αλυσίδας βάμβακος, 
βαμβακοπαραγωγοί, εκκοκκιστές, κλωστοϋφαντουργοί, διακινη-
τές-έμποροι, γεωπόνοι, εκπρόσωποι των εταιριών σποροπαρα-
γωγής (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού) 
και φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Την έναρξη την ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Δρ Γ. Καρέτσος ενώ χαιρετισμό απηύθυναν: ο Πρόεδρος 
της ΔΟΒ Β. Μάρκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Β. Τσιά-
κος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας Φ. Αλεξάκος, ο Δήμαρχος Μουζακί-
ου Γ. Κοτσός, ενώ επιστολές χαιρετισμού έστειλαν οι βουλευτές 
νομού Καρδίτσας και Λάρισας. 

Εισηγητές ήταν ο κ. Αχ. Λιούτας, εκπρόσωπος των παραγωγών, 
ο κ. Δ. Πολύχρονος, εκπρόσωπος Συνδέσμου Κλωστοϋφαντουρ-
γών, ο κ. Δ. Ζέλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού, ο κ. Σ. Κόκκινος εκπρόσωπος της 
αγοράς βάμβακος, ο κ. Κ. Μπελιάτσος ως εκπρόσωπος γεωρ-
γικών συμβούλων και τέλος ο Δρ Μ. Νταράουσε, προϊστάμενος 

του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος 
παρουσίασε διετή αποτελέσματα 
δύο ερευνητικών έργων, που αφο-
ρούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ποικιλιών βάμβακος και στην τα-
ξινόμηση 1% των παραγόμενων 
δεμάτων βάμβακος σε επίπεδο 

χώρας και Περιφέρειας. 
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που αναφέρθηκαν για τα 

έργα ήταν ότι: 
Εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα του βαμβα-

κιού μεταξύ των Περιφερειών, αλλά και μεταξύ των ποικιλιών. 
Αυτό σημαίνει ότι η ανάμειξη βαμβακιών διαφορετικής γεωγρα-
φικής ή γενετικής προέλευσης επηρεάζει αρνητικά την τυποποί-
ηση του προϊόντος βάμβακος. Επίσης, επισημάνθηκε ότι από τη 
σύγκριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο προ-
γραμμάτων, της ταξινόμησης 1% που αφορά το σύνηθες σύστη-
μα παραγωγής και της σποροπαραγωγής ως σύστημα παραγω-
γής ελεγχόμενης καλλιέργειας, προκύπτει ότι η Ελλάδα μπορεί 
να παράγει πολύ καλύτερο κυτίο χρώματος και ξένων υλών, που 
είναι σημαντικά για την αγορά. Η ελεγχόμενη καλλιέργεια, όπως 
αυτή της σποροπαραγωγής, μπορεί να προταθεί ως ένα νέο μο-
ντέλο παραγωγής για εμπορική καλλιέργεια, κυρίως για τις νέες 
Ομάδες Παραγωγών, με στόχο να παραχθεί ένα διαφορετικό και 
ποιοτικά καλύτερο προϊόν για νέες αγορές.

Α πό 2 έως 6 Φεβρου-
αρίου, πραγματοποι-
ήθηκε στο Λούξορ 
της Αιγύπτου, η 13η 

συνάντηση διαπεριφερειακού 
δικτύου έρευνας για το βαμβά-
κι στις χώρες της Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής, με 
125 συμμετέχοντες από 15 χώ-
ρες. Το διαπεριφερειακό δίκτυο 
έρευνας για το βαμβάκι πραγ-
ματοποιεί τακτικές συναντήσεις 
των μελών, με την υποστήριξη της Διεθνούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για το Βαμβάκι (ICAC- International Cotton Advisory 
Committee) και στην παρούσα συνάντηση από πλευράς του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής, 
με ερευνητική εργασία η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Δρ Ελένη Τσαλίκη. Στην 
εναρκτήρια συνεδρία παρουσιάστηκαν, από τις συμμετέχουσες 
χώρες, τα πρόσφατα δεδομένα στον τομέα του βαμβακιού και ο 
τεχνικός διευθυντής του ICAC, Dr K. Kranthi παρουσίασε συνο-
λικά τις τάσεις καλλιέργειας βαμβακιού στην περιοχή της Μεσο-

γείου και της Μέσης Ανατολής. 
Στις επόμενες συνεδρίες, παγκο-
σμίως αναγνωρισμένοι επιστή-
μονες, παρουσίασαν εργασίες 
στους τομείς γενετικής βελτί-
ωσης, αγροκομίας, τεχνολογίας 
και νανοτεχνολογίας ινών καθώς 
και στην επίδραση των μειωμέ-
νων εισροών και της κλιματικής 
αλλαγής στην καλλιέργεια. Τα 
πρακτικά και οι παρουσιάσεις 
όλων των συναντήσεων καθώς 

και πληροφορίες για το διαπεριφερειακό δίκτυο είναι διαθέσιμα 
στον σύνδεσμο https://www.icac.org/tech/Regional-Networks/
Inter-Regional-Cooperative-Research-Network-on-Cot.

Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον Διεθνή Σύν-
δεσμο Ερευνητών Βάμβακος (International Cotton Research 
Association – ICRA) που έχει ως βασικό στόχο την προώθηση και 
την ενδυνάμωση δικτύου συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων, 
που ασχολούνται με το βαμβάκι και περισσότερες πληροφορίες 
καθώς και η σχετική φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμες για όλους 
τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα www.icracotton.org.
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Εκδήλωση για την καλλιέργεια του αβοκάντο

Σ τις 26 Φεβρουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών 
Φυτών & Αμπέλου, στα Χανιά, 

εσπερίδα με θέμα «Η καλλιέργεια του αβο-
κάντο - Βασικές αρχές». Πρόκειται για την 
πρώτη από μια σειρά ανάλογων εκδηλώσε-
ων που αναμένεται να διοργανωθούν εντός 
του 2018 και προσβλέπουν στην ενημέρωση 
του κοινού σε θέματα που αφορούν βασικές 
δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, σε 
επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης. 

Το αβοκάντο αποτελεί την πιο δυναμικά εξελισσόμενη δενδρώ-
δη καλλιέργεια για τον νομό Χανίων, με τον αριθμό των νέων φυ-
τεύσεων να αυξάνεται συνεχώς. Επομένως, το ενδιαφέρον τόσο 
από πλευράς παραγωγών που είναι «νέοι» στην καλλιέργεια του 
αβοκάντο, όσο και αυτών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με 
αυτή είναι αρκετά μεγάλο. Το γεγονός αυτό αποτυπώθηκε και στην 
αθρόα προσέλευση του κοινού στην εκδήλωση, με περισσότερους 
από 150 συμμετέχοντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο έχει 
συνεισφέρει στο παρελθόν τα μέγιστα στην επιτυχημένη εισαγωγή 
της καλλιέργειας στην περιοχή, ενώ με την πρόσφατη ενδυνάμωση 
του ερευνητικού του δυναμικού, διαθέτει αυτή τη στιγμή, τη μόνη 
στην Ελλάδα ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα 
για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. 

Κατά την εκδήλωση, η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Δρ Θηρε-
σία-Τερέζα Τζατζάνη ανέπτυξε θέματα σχετικά με τις διαθέσιμες 
ποικιλίες, τα υποκείμενα και τον τρόπο επιλογής τους, την προετοι-
μασία του αγρού πριν την εγκατάσταση αβοκαντεώνα και τις επι-
μέρους φροντίδες για τη διαχείρισή του. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε 
από τους ερευνητές Δρ Γεώργιο Ψαρρά και Δρ Νεκτάριο Κουρ-
γιαλά στη θρέψη και την άρδευση, καθώς αποτελούν καίρια ση-

μεία της καλής απόδοσης των 
δέντρων. Επίσης, από τους 
ερευνητές Δρ Κική Βαρίκου 
και Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη 
παρουσιάστηκε η τρέχουσα 
κατάσταση και τα προβλή-
ματα εχθρών και ασθενειών που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή, 
καθώς και σοβαρών αντίστοιχων προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζονται σε άλλες χώρες, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης για 
μη εισαγωγή τους στην Κρήτη, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό 
και αντιμετώπισή τους, σε περίπτωση που αυτό συμβεί. Τέλος, ο 
γεωπόνος της ΔΑΟΚ Χανίων κ. Νικόλαος Παπαδαντωνάκης και 
ο γεωπόνος-υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου της «Συνεργατικής» 
κ. Ανδρέας Καντανολέων ανέπτυξαν τα δεδομένα που υπάρχουν 
σχετικά με την εμπορία και τις προοπτικές της καλλιέργειας, τόσο 
στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί πρακτικών θεμά-
των, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν στους τρόπους 
αντιμετώπισης προβλημάτων της καλλιέργειας αβοκάντο, όπου 
αναδείχθηκαν θέματα στα οποία πρέπει να δοθεί άμεσα έμφαση σε 
ερευνητικό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθούν λύσεις για την αντιμετώ-
πισή τους, προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Κρήτης. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΟΥ 
ΑΒΟΚΑΝΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Βασικές Αρχές

Ινστιτουτο ελιασ, Υποτροπικων φυτων & αμπελουαγροκηπιο, Αιθουσα Ν. Ψυλλακης 
17:00 

Πληροφορίες

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

Δρ. Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα28210 83430
tzatzani@nagref-cha.gr

Design selidamou.gr

Συμμετοχή του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ στην  
1η Διεθνή Έκθεση Κάνναβης

Η 1η Διεθνή Έκθεση Κάνναβης 
πραγματοποιήθηκε από τις 12 
έως 14 Ιανουαρίου στο Κλει-
στό Γυμναστήριο Tae Kwon 

Do Φαλήρου στην Αθήνα, με κύριο σκοπό 
να ενημερωθεί το κοινό για όλα τα προϊό-
ντα και τις καινοτομίες που υπάρχουν πα-
γκοσμίως στον τομέα της κάνναβης καθώς 
και τα τελευταία επιτεύγματα όσον αφορά 
τη φαρμακευτική και βιομηχανική χρήση της. Στα περίπτερα της 
έκθεσης παρουσιάστηκαν είδη ένδυσης και καθημερινής χρήσης 
από κλωστική κάνναβη, τρόφιμα (πχ. γραβιέρα, λάδι, τσάι κ.λπ.), 
καλλυντικά και οικοδομικά υλικά ενώ συγχρόνως καταγράφηκε η 
ιστορίας της κάνναβης στην Ελλάδα.

Παράλληλα με τη βασική έκθεση, οργανώθηκε ένα πλούσιο 
πρόγραμμα ομιλιών και προβολών και από πλευράς του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης, η Δρ 

Ελένη Τσαλίκη, ερευνήτρια του Ινστιτού-
του Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενε-
τικών Πόρων, πραγματοποίησε παρου-
σίαση με τίτλο «Αξιολόγηση ποικιλιών 
βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα». 
Στην ομιλία παρουσιάστηκε το έργο του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα δύο χρόνια, που 
επετράπη στην Ελλάδα η καλλιέργεια 
ποικιλιών κάνναβης με περιεκτικότητα σε 

τετραϋδροκαναβινόλη<0.2% και μετά την ομιλία ακολούθησε 
συζήτηση και ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Στα εγκαίνια της 1ης Διεθνούς Εκθέσεως Κάνναβης, παραβρέ-
θηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων Γιάννης Τσιρώνης καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Βιο-
μηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ευστράτιος 
Ζαφείρης. 
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Ελληνική συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο στη Ρωσία 

Α πό τις 30 Ιανουαρίου έως τις 4 
Φεβρουαρίου, έπειτα από πρό-
σκληση του Πρύτανη του Κρατι-
κού Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Βολγογκράντ της Ρωσίας, o Δρ Π. Ζαμανίδης, 
Τακτικός Ερευνητής του Τμήματος Αμπέλου 
Αθήνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Ομότιμος 
Καθηγητής ΤΕΙ Πελοποννήσου Χρ. Πασχαλί-
δης, συμμετείχαν στο διεθνές επιστημονικό 
Συνέδριο "Παγκόσμιες επιστημονικο-τεχνο-
λογικές τάσεις της κοινωνικής-οικονομικής 
ανάπτυξης του Αγροτικού-Βιομηχανικού Συ-
μπλέγματος και των αγροτικών περιοχών", 
αφιερωμένο στην 75η επέτειο από το τέλος 
της μάχης του Στάλινγκραντ.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επιστήμονες 
από τις πρώην Δημοκρατίες της Σοβιετικής 
Ένωσης, την Ελλάδα, τη Σερβία και τη Σλοβενία. Αφορμή της 
πρόσκλησης στάθηκε η συνάντηση των αντιπροσωπειών των 
Υπουργείων Γεωργίας και Τροφίμων Ελλάδας και Ρωσίας, στη 
Θεσσαλονίκη, πριν από τρία χρόνια, όπου συζητήθηκε το θέμα 
της περαιτέρω ανάπτυξης του αγροτικού τομέα των δύο χωρών. 
Ο Δρ Παντελής Ζαμανίδης, κλήθηκε να συμμετάσχει στη σύσκε-
ψη ως ειδικός επιστήμονας αμπελουργίας. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Αλεξέϊ 
Σεμιονοβίτς Ovchinikov, Professor Corresponding member of 
RAS, πρότεινε άμεση συνεργασία στον Δρ Ζαμανίδη, με στόχο 
την από κοινού δημιουργία δύο καινούργιων επιτραπέζιων ποι-
κιλιών αμπέλου, ανθεκτικών στο ψύχος και οι οποίες να ονομα-

στούν " Stalingrad" και " Volga", προς τιμήν 
της μεγάλης νίκης στη μάχη του Στάλινγκραντ 
στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εποικο-
δομητική διμερής συνεργασία, οδήγησε σε 
θετικά αποτελέσματα των κοινών εργασιών 
ώστε να δημιουργηθούν οι δύο επιτραπέζι-
ες ποικιλίες αμπέλου, οι οποίες προέρχονται 
από πολύπλοκα μεσοειδικά υβρίδια στα οποία 
υπάρχουν γονίδια ευρωπαϊκών, αμερικανικών 
και ασιατικών ποικιλιών σταφυλιών. Η ποικι-
λία "Volga" έχει μεγάλα τσαμπιά, είναι ροζ, και 
όταν ωριμάσουν, γίνονται κόκκινα. Οι ρόγες 
ωριμάζουν νωρίς, και με την υψηλή θερμο-
κρασία, η σταφιδοποίησή τους γίνεται απευ-
θείας πάνω στο πρέμνο. Οι ποικιλίες είναι 
κατάλληλες για νωπή κατανάλωση καθώς και 
για παραγωγή οίνου και διαφόρων ποτών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες αντάλλα-
ξαν απόψεις σχετικά με τις παγκόσμιες επιστημονικές και τεχνο-
λογικές τάσεις στην ανάπτυξη του αγροτοβιομηχανικού τομέα 
της οικονομίας. Από ελληνικής πλευράς έγινε αναφορά στις 
υπάρχουσες συνθήκες της γεωργίας, της αμπελουργίας και της 
οινοποιίας στη χώρα μας. 

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου πρότεινε την περαιτέρω συ-
νεργασία της με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με την υπογραφή Πρω-
τοκόλλου Συνεργασίας. Η ρωσική πλευρά παρέδωσε 7 ποικιλίες 
ντομάτας, 2 ερέβινθου (ρεβυθιού) και 1 πιπεριάς, προς μελέτη προ-
σαρμογής τους στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας.

Εκδήλωση για τις ομάδες-οργανώσεις παραγωγών

Μ ε μεγάλη επιτυχία και 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
υλοποιήθηκε η ενη-
μερωτική ημερίδα που 

διοργάνωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε 
συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας και 
τον Δήμο Σκύδρας, με θέμα «Ομάδες 
– Οργανώσεις Παραγωγών και επενδυτικά εργαλεία στην Περι-
φερειακή Ενότητα Πέλλας».

Πλήθος αγροτών αλλά και εκπρόσωποι αγροτικών φορέ-
ων παραβρέθηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας την Πα-
ρασκευή 26 Ιανουαρίου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Κωνσταντίνος Κα-
φετζής, τεχνολόγος γεωπονίας της ΔΑΟΚ Πέλλας, που ήταν 
και ο πρώτος εισηγητής, αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κα-
τάσταση και ανέπτυξε το θεσμικό πλαίσιο για τις ομάδες και 
οργανώσεις παραγωγών και τις διαδικασίες αναγνώρισής 
τους. Ακολούθησε ο κ. Ιωάννης Βαΐδης, γεωπόνος και Γε-
νικός Διευθυντής της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ ΙΚΕ, που εστίασε την ει-
σήγησή του στα επενδυτικά εργαλεία που μπορούν να εκ-
μεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουν οι παραγωγοί αλλά 
και οι οργανωμένες ομάδες παραγωγών. Οι εισηγήσεις ολο-

κληρώθηκαν με την ομιλία του κ. 
Χρήστου Γιαννακάκη, προέδρου 
της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών 
Ομάδων Παραγωγών του ν. Ημα-
θίας, ο οποίος παρουσίασε την κα-
τάσταση που επικρατεί στις χώρες 
που αποτελούν τους ανταγωνιστές 
μας στις διεθνείς αγορές και τα 

πλεονεκτήματά τους έναντι της χώρας μας, που προκύπτουν 
από την τεράστια συλλογική οργάνωσή τους, γεγονός το 
οποίο απουσιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη χώρα μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή ήταν και η τοποθέτηση του 
βουλευτή κ. Ιωάννη Σηφάκη, ο οποίος τόνισε την αναγκαιό-
τητα της συλλογικής δράσης των αγροτών ώστε να μπορούν 
να είναι ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι. 

Παρόντες στην ενημερωτική ημερίδα ήταν η Δήμαρχος 
Σκύδρας κ. Αικατερίνη Ιγνατιάδου, ο Δήμαρχος Έδεσσας 
κ. Δημήτριος Γιάννου, ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόριος 
Στάμκος, ο Αντιδήμαρχος Σκύδρας κ Θεμιστοκλής. Κρητίδης, 
ο Αντιδήμαρχος Έδεσσας κ. Χρήστος Πέτκος καθώς και πλή-
θος γεωπόνων και εκπροσώπων αγροτικών φορέων. 

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησαν ερωτήματα 
και προβληματισμοί των ενδιαφερομένων-συμμετεχόντων 
αγροτών, που απαντήθηκαν από τους εισηγητές.
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Εκδηλώσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας

Τ ην 4η επιστημονική συνάντηση, με τίτλο «Ημέρα Οσπρίων 
και Κτηνοτροφικών Φυτών», διοργάνωσε το Κέντρο «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ενημερωτική 
εκδήλωση υλοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 

εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ) 
και περιελάμβανε πέντε εισηγήσεις, που αφορούσαν την καλλιέρ-
γεια των οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών της χώρας μας.

Η «Ημέρα Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών», εντάσσε-
ται στο πλαίσιο ενός κύκλου επιστημονικών συναντήσεων, 
που καθιέρωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας από το 2015 
και αποτέλεσε συνέχεια των τριών προηγούμενων, Ημέρα 
Φυτοπροστασίας, Ζιζανιολογίας και Εντομολογίας, αντίστοι-
χα. Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την ενημέρωση της παραγω-

γικής βάσης, σχετικά με την καλλιέργεια των οσπρίων, όπως 
ελληνικές ποικιλίες οσπρίων και η αξιοποίησή τους, τεχνική 
καλλιέργειας οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών, εχθροί και 
ασθένειες, προοπτικές, παράνομες ελληνοποιήσεις, καθώς 
και για τη χρησιμότητα παλαιών και νέων κτηνοτροφικών 
φυτών (λούπινο), αλλά και της διαχείρισης κτηνοτροφικών 
φυτών για την παραγωγή ενσιρώματος.

Εισηγητές της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν οι: Δρ Δημή-
τριος Βλαχοστέργιος, Δρ Δημήτριος Μπαξεβάνος, Δρ Ανα-
στασία Καργιωτίδου και Δρ Ελισάβετ Νίνου, από το Ινστι-
τούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα και ο κ. Ανδρέας Κώτσιας, γεωπόνος 
της Agrino.

Δ ύο επιμορφωτικά σεμινά-
ρια και μια ενημερωτική 
ημερίδα υλοποιήθηκαν 
από το Κέντρο «ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ» Δράμας, τον μήνα Μάρτιο.

Το πρώτο από τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια ήταν διάρκειας τεσσάρων 
ωρών και είχε θέμα «Μαθήματα Τυ-
ροκομίας» και πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 10 Μαρτίου, με τη συμ-
μετοχή 24 καταρτιζομένων, από τη 
Δράμα και την Καβάλα. Στην εισα-
γωγή του σεμιναρίου, η κ. Σταματία 
Παρασκευούδη, απόφοιτη της Γαλα-
κτοκομικής Σχολής του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, μίλησε στους καταρτιζόμε-
νους για την ιστορία του τυριού και 
τη σημασία της φέτας στη χώρα μας. Στη συνέχεια η κ. Αφροδίτη Ντόμπρουλου, γεωπόνος-τεχνολόγος τροφίμων, τους ενημέρωσε 
σε θεωρητικό επίπεδο για τις φυσικοχημικές ιδιότητες του γάλακτος και τα στάδια της τυροκόμησης. Τέλος ο τυροκόμος-κτηνο-
τρόφος, κ. Απόστολος Αδάλιαλης, παρασκεύασε κατσικίσιο τυρί, δείχνοντας αναλυτικά όλα τα στάδια της τυροκόμησης, με την 
ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων.

«Μαθήματα Ελαιοκομίας», ήταν το θέμα του δεύτερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο είχε διάρκεια τριών ημερών, συνο-
λικά δώδεκα ώρες και πραγματοποιήθηκε στις 5, 6 & 7 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 36 καταρτιζομένων από την Ανατ. Μακεδονία. 
Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, με το οποίο συνδιοργανώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γεωπόνος κ. Ζαφείρης 
Μυστακίδης, παρουσίασε την πρώτη μέρα τις θρεπτικές ανάγκες της ελιάς, τις απαιτούμενες λιπαντικές μονάδες θρεπτικών στοι-
χείων καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας ενάντια σε εχθρούς και ασθένειες της ελιάς. Τη δεύτερη μέρα, 
ο πρώην Διευθυντής του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής, γεωπόνος κ. Κώστας Μπούντας, παρουσίασε στους καταρτιζόμενους 
βασικά στοιχεία της φυσιολογίας της ελιάς και πληροφορίες για τον τρόπο κλαδέματος. Στη συνέχεια οι καταρτιζόμενοι μετέβησαν 
σε ελαιώνα της περιοχής, όπου έγινε πρακτική άσκηση στο κλάδεμα της ελιάς υπό τις οδηγίες του κ. Μπούντα. Την τρίτη μέρα η 
γεωπόνος-επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, κ. Θεοδώρα Μαυρογένη, αξιοποιώντας τη γνώση και τον αυθορμητισμό που τη 
διακατέχει, παρουσίασε τους τρόπους επεξεργασίας της ελιάς και τις πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του 
ελαιολάδου. 

Στους συμμετέχοντες και των δύο προαναφερόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων, δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης από 
τον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας, γεωπόνο, κ. Άνθιμο Αναστασιάδη.

Η σειρά των εκπαιδεύσεων του Μαρτίου έκλεισε με την ημερίδα «Η καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης», που έγινε στις 19 του 
μήνα με τη συμμετοχή περίπου 70 ενδιαφερομένων από όλη τη Β. Ελλάδα. Βασικοί ομιλητές ήταν οι ερευνητές του Ινστιτούτου Γενετι-
κής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ Ελένη Τσαλίκη και Δρ Απόστολος Καλύβας, οι οποίοι παρουσίασαν 
τις αρχές της καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης και την αξιολόγηση των ποικιλιών, αντίστοιχα. Σχετικά με την κείμενη νομοθεσία 
που διέπει την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης στη χώρα μας αναφέρθηκε ο γεωπόνος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
Δράμας, κ. Νεκτάριος Κυριακόπουλος. 

Η κ. Τσαλίκη, ο Κυριακόπουλος,  
ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Καλύβας 
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Ο ι διαγωνισμοί ελαιολάδου, οι οποίοι διοργανώνονται από φορείς 
του ελαιολάδου και λαμβάνουν χώρα σε διεθνές, εθνικό ή το-
πικό επίπεδο, έχουν ως σκοπό την ανάδειξη της ποιότητας και 
των χαρακτηριστικών των διαφόρων ποικιλιών καθώς και τη δι-

ασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας και την προώθηση του εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου.

Μέλη των διαπιστευμένων ομάδων οργανοληπτικής αξιολόγησης παρθέ-
νου ελαιολάδου, από τα Εργαστήρια Ελαιολάδου των Χανίων, Καλαμάτας 
και Μυτιλήνης του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕ-
ΛΥΑ), συμμετείχαν ως κριτές στην διαδικασία αξιολόγησης των συμμετεχό-
ντων δειγμάτων στους παρακάτω διαγωνισμούς:

 � 3oς Διεθνής Διαγωνισμός Ποιότητας Τυποποιημένου Εξαιρετικού Ελαιολά-
δου «ΙΟΟC KOTINOS 2018», 05-06 Μαρτίου 2018, Αθήνα (Ε. Μπαρμπο-
πούλου, Π. Κάτσαρης, Ε. Κουζούμη).

 � 4oς Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου, 16-18 Μαρτίου 2018, Ρέθυμνο 
(Ε. Μπαρμποπούλου, Α. Παπαμανωλιουδάκη).

 � 3oς Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου «ATHENA» (Athena International 
Olive Oil Competition – ATHIOOC), 26-28 Μαρτίου 2018, Δελφοί (Χ. 
Σεργεντάνη).

 � 4oς Διαγωνισμός Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου 
KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2018, 13-14 Απριλίου 2018, Καλαμάτα 
(Π. Κάτσαρης, Ε. Κουζούμη, Λ. Μικάλεφ).

 � 13th China International Olive Oil Competition, 21-22 Απριλίου 2018, 
Mπολόνια, Ιταλία (Ε. Μπαρμποπούλου).

Επιπλέον, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του 4oυ Παγκρήτιου 
Διαγωνισμού Ελαιολάδου, στις 17 Μαρτίου, στο Ρέθυμνο, διοργανώθηκε 
εσπερίδα για την «Παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, σύγχρονες προκλήσεις 
και προοπτικές», κατά την οποία ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ Εμμανου-
ήλ Ροδιτάκης ανάπτυξε την εισήγηση «Το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xylella 
fastidiosa, μια απειλή για την καλλιέργεια της ελιάς στην Μεσόγειο».

Διαγωνισμοί ελαιολάδου: ανάδειξη και προώθηση 
των εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων

Ενημέρωση του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας σε μαθητές προσχολικής αγωγής

Μ ετά από πρόσκληση της διεύθυνσης του 17ου Νηπια-
γωγείου Δράμας, ο προϊστάμενος του Κέντρου ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Δράμας, γεωπόνος Άνθιμος Αναστασιάδης, 
σε συνεργασία με τους μαθητές του σχολείου, υλο-

ποίησαν δράσεις ενημέρωσης σχετικά με το φυτό του ηλίανθου και 
την καλλιέργειά του, την Τρίτη 20 Μαρτίου.

Οι μικροί μαθητές υποδέχτηκαν με χαρά και θέρμη τον κ. Αναστα-
σιάδη, ο οποίος αρχικά παρουσίασε φωτογραφικό υλικό του φυτού 
του ηλίανθου αλλά και τον τρόπο καλλιέργειάς του ενώ παράλλη-
λα τα παιδιά ανέφεραν πράγματα που γνωρίζουν για τον ηλίανθο, 
όπως το φαινόμενο του ηλιοτροπισμού, προκαλώντας έκπληξη και 
ικανοποίηση στον φιλοξενούμενο. Στη συνέχεια, αφού πρώτα οι 
λιλιπούτειοι μαθητές χάρισαν μία θαυμάσια ζωγραφιά-χειροτεχνία, 
που απεικονίζει έναν ανθισμένο αγρό ηλίανθου, στον κ. Αναστασιά-
δη, μετέβησαν στον εξωτερικό χώρο, όπου έσπειραν τρία είδη ηλίανθου, τον ελαιούχο, τον καλλωπιστικό και τον διατροφής, με την 
ευχή να ανθίσουν πριν κλείσουν τα σχολεία!

KOTINOS 2018

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ

ATHENA
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Η ακτινιδιά το θέμα ημερίδας στη Νάουσα

Τ ην Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας, πραγμα-

τοποιήθηκε με επιτυχία και με τη συμμε-
τοχή πλέον των 300 συνέδρων ημερίδα 
με θέμα τη φυσιολογία, θρέψη και φυτο-
προστασία της ακτινιδιάς. Κατά τη διάρ-
κεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις. Ο ερευ-
νητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης Δρ 
Θεοχάρης Χατζηστάθης αναφέρθηκε στην παραγωγή και εμπορία 
των ακτινιδίων στη χώρα μας και ειδικότερα στην αυξητική τάση 
της παραγωγής αλλά και των εξαγωγών κατά τα τελευταία έτη. 
Ο ομότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας της Γεωπονικής Σχολής του 
ΑΠΘ Ιωάννης Θεριός αναφέρθηκε λεπτομερώς σε θέματα φυσιο-
λογίας, διαφοροποίησης ανθοφόρων οφθαλμών, άνθησης, καρπό-
δεσης και αύξησης του καρπού της ακτινιδιάς, στους παράγοντες 
που τα επηρεάζουν και στους τρόπους βελτίωσης της καρπόδεσης 
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών. Ο Δρ Θωμάς 
Σωτηρόπουλος, ερευνητής του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωρο-
φόρων Δένδρων Νάουσας ανέπτυξε το θέμα “Θρέψη και λίπανση 
της ακτινιδιάς”. Αναφέρθηκε στους ρόλους των θρεπτικών στοι-
χείων και στη συνιστώμενη λίπανση των ακτινιδεώνων με βάση τη 
φυσιολογία του φυτού και των εδαφολογικών αναλύσεων. Ο Δρ 
Αντώνης Ζαμπούνης, ερευνητής του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπω-

ροφόρων Δένδρων Νάουσας αναφέρ-
θηκε στις μυκητολογικές ασθένειες της 
ακτινιδιάς και ειδικότερα στον βοτρύτη 
και τη φυτόφθορα παρουσιάζοντας τους 
τρόπους αντιμετώπισης των ασθενειών 
στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης της παραγωγής. Ο Δρ Φίλιππος 
Ιωαννίδης ανέπτυξε το θέμα σχετικά με 

την αντιμετώπιση των προσβολών από έντομα και νηματώδεις στα 
φυτά της ακτινιδιάς και ο κ. Σάββας Παστόπουλος τον βακτηριακό 
καρκίνο και την ίσκα της ακτινιδιάς. Ο κ. Elvio Romani της εταιρεί-
ας Roberto Romani S.r.l. αναφέρθηκε στα καινοτόμα συστήματα 
τεχνητής επικονίασης της ακτινιδιάς που χρησιμοποιούνται στην 
Ιταλία και ειδικότερα στις μηχανές συλλογής και διασκορπισμού 
της γύρης για την επίτευξη καλύτερης επικονίασης και γονιμοποί-
ησης των καρπών. Ο κ. Θ. Καραγιάννης της εταιρείας λιπασμάτων 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ αναφέρθηκε στα λιπάσματα υψηλής τεχνολογίας 
Nutractive για αύξηση της αποτελεσματικότητας λίπανσης των 
καλλιεργειών. Οι επόμενοι ομιλητές Χ. Δημητρίου και Ε. Τσαγκε-
ράς των εταιρειών Κ&Ν Ευθυμιάδη και Χελλαφάρμ αντίστοιχα, 
παρουσίασαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα των εταιριών τους με 
έγκριση χρήσης στην ακτινιδιά. Από τη συζήτηση που ακολούθησε 
φάνηκε το ενδιαφέρον των παραγωγών και των γεωτεχνικών για 
την καλλιέργεια της ακτινιδιάς και για τους τρόπους αύξησης της 
παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας των καρπών.

Συμμετοχή ερευνητών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην 
7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας

Π ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία, η 7η Πανελλήνια Συνάντηση 
Φυτοπροστασίας από 5-8 Μαρτίου, 
στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με τη 

συμμετοχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων και όλων των επιστημονικών φορέ-
ων που αναφέρονται στη φυτοπροστασία. Υπό το 
γενικό θέμα της συνάντησης «Φυτοπροστασία & 
Σύγχρονες Απαιτήσεις» αναπτύχθηκαν σημαντικά 
θέματα της σύγχρονης φυτοπροστασίας σε 59 ει-
σηγήσεις κατανεμημένες σε 10 θεματικές συνεδρίες καθώς και μια 
στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο τη “Συνταγογράφηση Γεωργι-
κών Φαρμάκων - Γεωργικοί Σύμβουλοι”. Μεγάλος αριθμός γεω-
πόνων και εταιριών του κλάδου από όλη την Ελλάδα παρακολού-
θησαν τις εργασίες της συνάντησης όπως και αρκετοί παραγωγοί. 

Στις εργασίες της 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστα-
σίας, από πλευράς ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετείχαν επτά Ερευνη-
τές από πέντε Ινστιτούτα του Οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι 
Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκης και Αναστασία Τσαγκαράκου από το 
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου συμμετείχαν 
στη θεματική συνεδρία «Κηπευτικά» με την εισήγηση “Αντιμετώ-
πιση του υπονομευτή της τομάτας Tuta absoluta: προβλήματα 
και λύσεις” ενώ ο Δρ E. Ροδιτάκης συμμετείχε και στην συνεδρία 
«Αμπέλι-Ελιά» με την εισήγηση “Η φυτοπροστασία στο αμπέλι 
από την σκοπιά των γεωργικών προειδοποιήσεων: προβλήματα 

και προοπτικές”. Στη θεματική συνεδρία «Λοιπές 
δενδρώδεις καλλιέργειες» ο Δρ Ιωάννης Μαργα-
ριτόπουλος από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και 
Κτηνοτροφικών Φυτών, ανέπτυξε το θέμα “Ανθε-
κτικότητα της πράσινης αφίδας της ροδακινιάς 
(Myzuspersicae) σε εντομοκτόνα – προοπτικές 
και διαχείριση” ενώ στην ίδια συνεδρία συμμε-
τείχε και ο Δρ Στέφανος Ανδρεάδης από το Ινστι-
τούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων που παρουσίασε τη “Χρήση συνθετικών 

φερομονών για την καταπολέμηση εντόμων: εφαρμογή της με-
θόδου παρεμπόδισης σύζευξης”. Στη θεματική συνεδρία «Μικρής 
χρήσης καλλιέργειες» o Δρ Θωμάς Γιτσόπουλος, επίσης από το 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, συμ-
μετείχε στην εισήγηση “Χημική αντιμετώπιση και εναλλακτικές μέ-
θοδοι διαχείρισης ζιζανίων σε καλλιέργειες ψυχανθών” ενώ στην 
ίδια συνεδρία, ο Δρ Δημήτριος Αβτζής από το Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών, παρουσίασε το θέμα “Εχθροί της καστανιάς”. Τέλος, ο 
Δρ Γεώργιος Μπουροδήμος, από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 
Πόρων, ανέπτυξε την “Επιθεώρηση εξοπλισμού εφαρμογής φυ-
τοφαρμάκων: Σταθμοί επιθεώρησης και αποτελέσματα διενεργη-
θέντων ελέγχων” στη θεματική συνεδρία «Χημικός έλεγχος». Οι 
εισηγήσεις των ερευνητών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανέλυσαν σε 
βάθος όλα τα θέματα που ανέπτυξαν, μεταφέροντας με κατανοη-
τό τρόπο νέα τεχνογνωσία στον καταρτισμένο γεωπόνο αλλά και 
στον Έλληνα παραγωγό. 

Ο κ. Ροδιτάκης, η κ. Τσαγκαράκου 
και ο κ. Ανδρεάδης 


