Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων στο ΙΕΛΥΑ

T

ην Τρίτη 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) στα Χανιά. Σκοπός της
επίσκεψης ήταν η συμμετοχή σε συνάντηση με εκπροσώπους
φορέων της Ομάδας Εργασίας της Αντιπεριφέρειας Χανίων για
την καλλιέργεια του αβοκάντο. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι
βουλευτές Χανίων κ. Β. Βαγιωνάκη και κ. Α. Μπαλωμενάκης και
ο Διευθυντής του ΙΕΛΥΑ Δρ Ανδρέας Ντούλης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε σύντομη παρουσίαση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αβοκάντο
από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Παραγωγών Βιολογικών
Προϊόντων Χανίων κ. Γ. Καλλιτεράκη καθώς και των κύριων δραστηριοτήτων της Ομάδας Εργασίας από τον γεωπόνο της ΔΑΟΚ
Χανίων κ. Ν. Παπαδαντωνάκη, δίνοντας έμφαση σε τρέχοντα ζητήματα που απαιτούν άμεση στήριξη και ενέργειες από το ΥΠΑΑΤ.
Τέλος, εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου έγινε
παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΕΛΥΑ Δρ. Γ.
Ψαρρά των βασικών θεμάτων όπου πρέπει να εστιαστεί η έρευνα

για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, σε συμφωνία με τις
προτεραιότητες που έχουν
καθοριστεί από την Ομάδα
Εργασίας. Οι άξονες δράσης
που παρουσιάστηκαν, μεσοπρόθεσμα καλύπτουν τα σπουδαιότερα προς επίλυση θέματα, ενώ
μακροπρόθεσμα θέτουν τις βάσεις για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της καλλιέργειας στις τοπικές συνθήκες της Κρήτης και
προστασίας της από δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη
φυτοπροστασία.
Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της καλλιέργειας του αβοκάντο για την περιοχή των Χανίων, τη σημαντική συνεισφορά της
στο εισόδημα των παραγωγών που ασχολούνται με αυτή και την
αναγνώρισε ως ένα από τα καλά παραδείγματα εισαγωγής μιας
νέας καλλιέργειας στη χώρα. Τέλος, επισήμανε την ανάγκη στήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το
αβοκάντο, ως συνέχεια του σημαντικού έργου που έχει επιτελέσει στο παρελθόν το Ινστιτούτο.

Επίσκεψη Αυστραλού δημοσιογράφου
στη χώρα μας για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σ

τις 21 Ιανουαρίου επισκέφθηκε τη χώρα μας ο έγκριτος
δημοσιογράφος του Αυστραλιανού δικτύου ABC, ειδικός σε αγροτικά θέματα, κ. Brett Worthington.
Η επίσκεψη διήρκησε έως τις 24 Ιανουαρίου και πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη των διαπραγματεύσεων EE Αυστραλίας για τη σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο δημοσιογράφος επισκέφτηκε τις
Βρυξέλλες καθώς και αγροτικούς προορισμούς της Ιταλίας και
της Ελλάδας.
Σκοπός της δημοσιογραφικής αποστολής ήταν η αποτύπωση
της οπτικής των ευρωπαίων παραγωγών για τα προϊόντα ΠΟΠ/
ΠΓΕ και η ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών
τους ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι στην
Αυστραλία για τα θετικά
αποτελέσματα που θα
έχει η προστασία των
ΠΟΠ/ΠΓΕ, στο πλαίσιο
της Συμφωνίας, στη διασφάλιση του Αυστραλού
καταναλωτή.
Η αντιπροσωπεία της
ΕΕ στην Αυστραλία, ζήτησε τη συνδρομή της
ελληνικής πλευράς για
τον καθορισμό προγράμματος, το οποίο να περιλαμβάνει:

• πραγματοποίηση πολιτικών συναντήσεων σε υψηλό επίπεδο
• συναντήσεις του με εκπροσώπους επιχειρηματικών/παραγωγικών φορέων
• επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ με
εξαγωγική δραστηριότητα προς την Αυστραλία
Έτσι πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις:
• Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.
Σταύρο Αραχωβίτη
• Με εκπροσώπους Παραγωγικών Φορέων της χώρας:
και επισκέψεις:
Στη ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, μονάδα παραγωγής «Φέτας ΠΟΠ»
Στην ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, μονάδα παραγωγής «Κορινθιακής Σταφίδας Βοστίτσας ΠΟΠ»
Στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΥΚΕΑΣ, μονάδα παραγωγής ελαιολάδου «ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΓΕ»
Στην Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. ΑΕ, μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΓΕ «Κ.Α.Σ.Ε.Λ»
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις παραπάνω μονάδες ο
κ. Worthington παρακολούθησε όλη τη διαδικασία παραγωγής
των παραπάνων ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων ενώ συνομίλησε και πήρε
συνέντευξη από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων.
Τον δημοσιογράφο συνόδευσαν η κ. Σ. Μανανά, Προϊστάμενη
του Τμήματος ΠΟΠ – ΠΓΕ - ΕΠΙΠ και Άλλων Συστημάτων Ποιότητας του ΥΠΑΑΤ και η κ. Β. Φυντανή, Προϊστάμενη του Τμήματος Πιστοποίησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
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Δράσεις προώθησης της Φέτας ΠΟΠ
σουν από κοντά την παραγωγική διαδικασία της φέτας
 διανομές δειγμάτων του προϊόντος σε σημεία πώλησης, προκειμένου να προσελκύσουμε νέους καταναλωτές, να παγιώσουμε τη σχέση με παλιούς καταναλωτές και κυρίως να ενισχύσουμε τη μεταστροφή στη ζήτηση (από τις απομιμήσεις
στο αυθεντικό προϊόν)
 δημοσίευση ολοσέλιδων καταχωρήσεων σε έντυπα μέσα που
απευθύνονται σε καταναλωτές και επιχειρηματίες
 διαφήμιση σε τηλεόραση & στο διαδίκτυο
 διαφήμιση μέσω γιγαντοαφισών/αφισών/διαφημιστικών
πλαισίων σε εξωτερικούς χώρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ παράγεται λευκό τυρί, το
οποίο στη συνέχεια πωλείται ως φέτα, ακόμη και αν η πρώτη ύλη
είναι το αγελαδινό γάλα. Επίσης στο ράφι βρίσκει κανείς πληθώρα λευκών τυριών με την ονομασία φέτα, τα οποία προέρχονται
από τη Δανία, τη Γαλλία ή τη Βουλγαρία.

F

eta - European Taste - Authentic Greek Cheese
είναι το βασικό μήνυμα του τριετούς (2018-2021) προγράμματος προώθησης της φέτας που υλοποιεί ο ΕΛΓΟ
– ΔΗΜΗΤΡΑ στις αγορές των ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ με στόχο
την αύξηση των εξαγωγών, την ενημέρωση των καταναλωτών,
καθώς και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των γραφικών
συμβόλων των συστημάτων ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις δράσεις προώθησης προβλέπονται:
 εκδηλώσεις τύπου για διατροφολόγους, γαστρονόμους, δημοσιογράφους εξειδικευμένους σε θέματα υγείας και διατροφής και bloggers
 περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις
 εργαστήρια σε σχολές μαγειρικής
 εβδομάδες ειδικών προσφορών σε εστιατόρια & ειδική εκδήλωση για bloggers τροφίμων κατά τη διάρκεια των εβδομάδων αυτών
 χορηγίες σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου (EUFF) στον Καναδά, προκειμένου μέσω των
εκδηλώσεων αυτών, να προωθηθούν τα μηνύματα του προγράμματος στις ομάδες-στόχους
 εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα για διατροφολόγους, γαστρονόμους, δημοσιογράφους εξειδικευμένους σε θέματα
υγείας και διατροφής και bloggers, προκειμένου να γνωρί26

| ΔΗΜΗΤΡΑ

Στον Καναδά, η CETA, προβλέπει ότι θα επιτρέπεται στους παραγωγούς του Καναδά που έκαναν χρήση της ονομασίας «φέτα»
για τα λευκά τους τυριά μέχρι τις 18/10/2013, να εξακολουθούν
να τη χρησιμοποιούν, απαγορεύοντας ουσιαστικά τη χρήση της
ονομασίας αυτής, μόνο σε μελλοντικούς παραγωγούς (μετά δηλαδή την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία), για τους οποίους
προβλέπει ότι η χρήση της ονομασίας «φέτα» θα συνοδεύεται
από διατυπώσεις όπως «kind», «type», «style», «imitation», ή κάτι
συναφές, σε συνδυασμό με μία ευανάγνωστη και ορατή ένδειξη
της γεωγραφικής προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος,
ενώ απαγορεύεται πλέον και η χρήση ενδείξεων (σε παλιούς και
νέους παραγωγούς) οι οποίες παραπέμπουν στην Ελλάδα.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επιδιώκει με τις παραπάνω δράσεις και με τη συμμετοχή 7 αρμόδιων
φορέων, (ΣΕΒΓΑΠ, ΣΕΚ, ΟΔΙΠΠΑΦ, ΠΕΚ, Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας,
Σύλλογος Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας και Εταιρεία Πωλήσεων
& Διανομής Γαλακτοκομικών Προϊόντων Θεσσαλίας), να ενημερώσει τον Αμερικάνο και Καναδό καταναλωτή για τις σημαντικές
ποιοτικές διαφορές μεταξύ του αυθεντικού προϊόντος και των
αντίστοιχων απομιμήσεων που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
Κοινό - στόχο του προγράμματος αποτελούν οι:
Καταναλωτές μεσαίας και υψηλής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Ανάλογα με την ηλικία τους, η προσέγγιση
των καταναλωτών θα γίνει με διαφορετικές δράσεις και σε διαφορετικό περιβάλλον.
Διαμορφωτές κοινής γνώμης. Αυτή η ομάδα χρησιμοποιείται για τη διάδοση των μηνυμάτων του προγράμματος και
περιλαμβάνει: διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες στη
βιομηχανία τροφίμων, δημοσιογράφους, διατροφολόγους &
διαιτολόγους, σύμβουλους χορτοφαγικής διατροφής, bloggers
τροφίμων, οργανώσεις καταναλωτών.
Επαγγελματίες διανομείς. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει εισαγωγείς, εκπροσώπους μεγάλων πρατηρίων, χονδρέμπορους
και λιανέμπορους που πρέπει να ενημερωθούν και να δουν θετικά τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την ανώτερη ποιότητα της
Φέτας ΠΟΠ. Η προσέγγιση αυτής της ομάδας-στόχου θα πραγ-

στις αγορές των ΗΠΑ -ΚΑΝΑΔΑ

ματοποιηθεί μέσω της συμμετοχής σε σημαντικές εμπορικές εκθέσεις τροφίμων και ποτών καθώς και μέσω επαγγελματικών
εκδηλώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B).
HORECA: Περιλαμβάνει ιδιοκτήτες εστιατορίων, διαχειριστές
F & B (Food and Beverage) και προμηθευτές εταιρειών catering,
καθώς και σεφ, τόσο έμπειρους όσο και αναδυόμενους, οι οποίοι
συνθέτουν ένα ζωτικό κοινό. Αυτό το κοινό θα ενημερωθεί και
θα εκπαιδευτεί μέσω επιχειρηματικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων σε σχολές σεφ.
Οι δράσεις του προγράμματος στις αγορές των ΗΠΑ και του
Καναδά, ξεκίνησαν με τη συμμετοχή του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ από
την Κυριακή 13 έως την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, στην έκθεση
WINTER FANCY FOOD SHOW στο Σαν Φρανσίσκο, μια από
τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο. Περισσότερα από 80.000 προϊόντα εκτίθενται στην έκθεση αυτή,
στην οποία συμμετέχουν πάνω από 1.400 εκθέτες από όλο τον
κόσμο. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του Γενικού Πρόξενου
της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο κ. Αντώνη Σγουρόπουλου και
της εμπορικής ακολούθου κας Δάφνης Βιτσικουνάκη, οι οποίοι είναι αρωγοί στις ενέργειες προβολής της Φέτας ΠΟΠ. Έγινε
μια αξιόλογη προσπάθεια για δημιουργία νέων επιχειρηματικών
επαφών και για την εξοικείωση επαγγελματιών με τη Φέτα ΠΟΠ.
Η κα Βιτσικουνάκη, προσκάλεσε στο περίπτερο σεφ από εστιατόρια στο Σαν Φρανσίσκο καθώς και food bloggers.
Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου παράλληλα με την έκθεση, σπουδαστές της σχολής μαγειρικής «The Culinary Institute of
America in California (CIA)», είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αυθεντικότητα, την ποιότητα, τη γεύση και τις
πολλαπλές χρήσεις της φέτας, καθώς και τη χρήση της στη με-

σογειακή και τη διεθνή γαστρονομία, στο πλαίσιο υλοποίησης
ειδικά σχεδιασμένων μαθημάτων με ομιλήτρια την βραβευμένη
επαγγελματία chef και συγγραφέα κα Janet Fletcher. 100 μαθητές σε 2 διαφορετικά εργαστήρια, δοκίμασαν φέτα σε διάφορες
συνταγές και συμμετείχαν σε μια διαδραστική παρουσίαση της
Janet Fletcher, η οποία μίλησε για τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα, την υφή της φέτας, τόνισε τις διαφορές της φέτας από άλλα
λευκά τυριά τόσο στην προέλευση, όσο και στα χαρακτηριστικά
και στον τρόπο παραγωγής.
Παράλληλα, διοργανώθηκε εκδήλωση για τη φέτα στο
«Cheese School» του Σαν Φρανσίσκο στις 16.01.2019. Οι προσκεκλημένοι ήταν food bloggers, εστιάτορες και εισαγωγείς τροφίμων. Παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
και η εμπορική ακόλουθος κα Δάφνη Βιτσικουνάκη. Η διακεκριμένη σεφ κα Janet Fletcher, έκανε παρουσίαση για τη φέτα ΠΟΠ
και η σεφ Jocelyn Van Landingham παρουσίασε τα πιάτα που
είχε ετοιμάσει. Ακολούθησε γεύμα, συζήτηση και καφές.
Ανάλογες δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του 2ου προγράμματος προώθησης της φέτας στις αγορές της Γερμανίας, του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.
Τον Απρίλιο και Μάιο οι δράσεις των προγραμμάτων προώθησης της φέτας συνεχίζονται, στη Νέα Υόρκη, στο Τορόντο,
στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στο Ντίσελντορφ, με το 1ο έτος να
ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2019.
Η ιστοσελίδα των προγραμμάτων http://www.fetapdo.
eu/, περιέχει πολύτιμο πληροφοριακό υλικό για τη Φέτα ΠΟΠ
σε τρεις γλώσσες, καθώς και το μητρώο των πιστοποιημένων
επιχειρήσεων που παράγουν ή συσκευάζουν ή εμπορεύονται το
προϊόν.

FOOD EXPO 2019

Ο

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στην FOOD EXPO 2019,
τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε έναν ιδιαίτερα καλαίσθητο χώρο,
φιλοξένησε ανάμεσα στους άλλους εποπτευόμενους φορείς και
τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον Οργανισμό να ενημερώσει τους επισκέπτες σχετικά με τις υπηρεσίες
και δραστηριότητες που διεξάγει στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
Το κεντρικό μήνυμα που πρόβαλε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ήταν η
υλοποίηση του προγράμματος προώθησης της φέτας ΠΟΠ στις
αγορές του εξωτερικού.

Ο Υπουργός Στ. Αραχωβίτης στον χώρο του περιπτέρου
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Εκδήλωση
για το πρασίνισμα των πόλεων

Σ

το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο
«Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών
στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» (GrIn LIFE17 GIC/GR/000029)
πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης την Παρασκευή 1 Μαρτίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αμαρουσίου.
Την ημερίδα χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εφαρμογή του πιλοτικού αυτού προγράμματος
για το αστικό πράσινο στο Δήμο Αμαρουσίου, που τα αποτελέσματά του θα δώσουν ανάσα και ελπίδα στο μέλλον σε όλες τις
πόλεις της χώρας μας.
Αναφερόμενος στις συνέπειες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα, αλλά και στην υγεία των πολιτών, τόνισε, τα
οφέλη που δίνει στην καθημερινή ζωή ο πλούτος της ελληνικής
χλωρίδας στους αστικούς χώρους των πόλεων. Στη συνέχεια,
χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Γεώργιος  Πρωτόπαπας εκ μέρους του
Εθνικού Εστιακού Σημείου LIFE, αναλύοντας τις διαστάσεις του
Προγράμματος LIFE, γενικότερα στην Ελλάδα και ειδικότερα
στην Αττική, ενώ επεσήμανε τη σημασία αυτού του προγράμματος για τον αστικό ιστό και ειδικότερα για το Μαρούσι. Στην
ημερίδα συμμετείχε επίσης η Γενική Διευθύντρια της Αγροτικής
Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Ειρήνη Πιτταρά.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από υπηρεσιακούς
παράγοντες, ερευνητές και επιστημονικούς συνεργάτες για το
αστικό πράσινο και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική
αλλαγή, με έμφαση στην ορθολογική διαχείριση, διατήρηση και
προστασία του αστικού πρασίνου και της βιοποικιλότητάς του
καθώς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για τους στόχους,
τις δράσεις του προγράμματος LIFE GrIn και τους ρόλους των
εταίρων σε αυτό από τη συντονίστρια του προγράμματος LIFE
GrIn, Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, η οποία τόνισε ότι
σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού και
διαχείρισης των πράσινων υποδομών τους, με πιλοτικές εφαρμογές στην Αθήνα (Δήμος Αμαρουσίου) και στην Κρήτη (Δήμος
Ηρακλείου), για το Αστικό Πράσινο και την Κλιματική Αλλαγή
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από τον Ομότιμο Καθηγητής ΕΜΠ, Αρχ. Τοπίου Δρ Κωνσταντίνο
Κασσιό, ο οποίος αναφέρθηκε με παραδείγματα στην εφαρμογή
του αντικειμένου του προγράμματος παγκοσμίως, αλλά, έκανε
και εκτενή αναφορά στο «πάθημα» των Ολυμπιακών Έργων
Πρασίνου και στην νέα ευκαιρία που δίνεται μέσα από τέτοια
έργα να δημιουργηθούν νέοι χώροι, ειδικά με ελληνικά φυτά
και ελληνικούς κήπους, για τις πεταλούδες ως δείκτης ποιότητας του Πρασίνου από τον Δρ Δημήτριο Αβτζή, Ερευνητή του
Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, για τον ρόλο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στην εποχή της Πράσινης
Οικονομίας και Ανάπτυξης από την κ. Δέσποινα Χαμακιώτη, Διεθνολόγος - στέλεχος Διεθνών Σχέσεων ΚΕΔΕ, για το πρόγραμμα LIFE ASTI με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος πρόγνωσης της
αστικής θερμικής νησίδας με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών
αστικής   προσαρμογής» από την Δρ Αναστασία Πούπκου, Μεταδιδάκτορας, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ και για την αξία της διαχείρισης των πράσινων υποδομών για την προσαρμογή των πόλεων
στην κλιματική αλλαγή από την Δρ. Αιμιλία Κοντογιάννη, επιστημονική συνεργάτιδα, εταιρία Τεχνομοιόσταση.
Όλες οι εισηγήσεις ήταν άκρως ενδιαφέρουσες και υψηλού επιστημονικού επιπέδου και κέντρισαν το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων, έγιναν πολλές ερωτήσεις και τοποθετήσεις, στις οποίες
οι ομιλητές, αλλά και τα στελέχη του Δήμου Αμαρουσίου απάντησαν, καταγράφοντας παράλληλα και τις προτάσεις του κοινού.
Το έργο υλοποιείται την περίοδο 15/06/2018 έως 31/12/2021,
έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.763.885€ και πραγματοποιείται
με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εν λόγω
έργο συμμετέχουν και οι κάτωθι εταίροι:
 Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Συντονιστής)
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε.
 Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
 Δήμος Αμαρουσίου
 Δήμος Ηρακλείου
Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.lifegrin.gr

Ιδιοπαραγωγή τυροκομικών γαλακτοκομικών
προϊόντων και διάθεσή τους στον καταναλωτή

Μ

ια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση με σκοπό την
ενημέρωση για την “Ιδιοπαραγωγή τυροκομικών
γαλακτοκομικών προϊόντων και τη διάθεσή τους
στον καταναλωτή» διοργάνωσε η Γαλακτοκομική
Σχολή Ιωαννίνων με τη στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και του
Δήμου Ιωαννιτών στα Ιωάννινα στις 20 Μαρτίου στον Πολυχώρο “Δ. Χατζής” (Παλιά Σφαγεία).
Η Διευθύντρια της Σχολής κ. Αλεξάνδρα Μέγα
προλογίζοντας ανέφερε ότι
η ιδιοπαραγωγή είναι μια
δραστηριότητα που ενδιαφέρει πολλούς από τους
μαθητές και αποφοίτους
της Γαλακτοκομικής Σχολής και για τον λόγο αυτό
η Σχολή έγινε από το 2017
μέλος του δικτύου FACE
των κτηνοτρόφων-παραγωγών τυροκομικών γαλακτοκομικών προϊόντων σε
όλη την Ευρώπη. Επίσης, η
Σχολή διοργάνωσε το 2018
Ο κ. Αθ. Μπακαλέξης
ένα πιλοτικό πρόγραμμα
κατάρτισης στις βασικές αρχές της τυροκομίας για δέκα ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους, μια προσπάθεια που θα μπορούσε
να επαναληφθεί.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης, η Αντιδήμαρχος Ιωαννιτών
κ. Βάσω Μέγα, ο Καθηγητής του Γεωπονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αναστάσιος Τσίνας, ο πρόεδρος της
Ένωσης Αγροτών κ. Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης και ο πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων κ. Ιωάννης
Δεκόλης, οι οποίοι αφού εξήραν το έργο της Γαλακτοκομικής
Σχολής και την προσφορά της στην πρωτογενή παραγωγή και
την τυροκομία της χώρας για πολλές δεκαετίες, αναφέρθηκαν
στα προβλήματα της κτηνοτροφίας, στην ιδιαίτερη σημασία που
έχουν τα ποιοτικά προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα
προϊόντα οικοτεχνίας στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Οι ομιλίες ξεκίνησαν με την παρουσίαση της εργασίας «Εθνική
νομοθεσία για την οικοτεχνία» που εκπόνησε πρωτοετής μαθητής της Σχολής για το μάθημα «Εμπορία προϊόντων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας». Ακολούθησε η παράθεση των «Ευκαιριών και προβλημάτων κατά την ιδιοπαραγωγή και πώληση
γαλακτοκομικών - τυροκομικών προϊόντων» που μοιράστηκε με
το ακροατήριο απόφοιτη της Γαλακτοκομικής Σχολής που δραστηριοποιείται στη μεταποίηση του γάλακτος της οικογενειακής
Φάρμας.
Κατά τις ομιλίες που ακολούθησαν παρουσιάστηκαν οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με την καταχώριση στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, για την εγγραφή στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
και στο ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως και αυτές που αφορούν στην έκδοση
άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου. Οι ομιλητές, οι
οποίοι ήταν εκπρόσωποι των αρμόδιων φορέων, επεξήγησαν
αναλυτικά και κωδικοποιημένα τα διαδοχικά στάδια που πρέπει
να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος για την έναρξη της ιδιοπαραγωγής ώστε να τηρεί τις νόμιμες υποχρεώσεις και, το βασικότερο, να παράγει και να προωθεί στον καταναλωτή ασφαλή
προϊόντα.
Ακολούθως, αναπτύχθηκαν ευρύτερα θέματα, όπως οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου FACE και ο «Οδηγός για
τις Ορθές Πρακτικές Υγιεινής στην παραγωγή τυριού και γαλακτοκομικών στο αγρόκτημα» που έχει εκπονηθεί και υιοθετηθεί από την ΕΕ με πρωτοβουλία του δικτύου, όπως και οι όροι
που απαιτούνται για τη δραστηριότητα του «Πολυλειτουργικού
Αγροκτήματος».
Τέλος, αναπτύχθηκαν επίσης λεπτομερώς, από σχετικό ομιλητή υπεύθυνο Εταιρείας Συμβούλων, θέματα που αφορούν το
κόστος ίδρυσης και εξοπλισμού μιας επιχείρησης ιδιοπαραγωγής
προϊόντων από γάλα, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και η φορολόγηση του σχετικού εισοδήματος.
Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος των εισηγητών με το
ακροατήριο για όλα τα θέματα που αναπτύχθηκαν και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γευστική δοκιμή γαλακτοκομικών προϊόντων της Γαλακτοκομικής Σχολής αλλά και από οικοτεχνικές
εκμεταλλεύσεις που ήδη λειτουργούν και παράγουν εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα.
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Ημερίδα για τους νέους εντομολογικούς εχθρούς σε
καλλιέργειες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων

Τ

ην Πέμπτη 31
Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις
εγκαταστάσεις του
Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων
Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών
Πόρων, ημερίδα με
θέμα “Νέοι εντο- Ο Δρ Στ. Ανδρεάδης
μολογικοί εχθροί
σε καλλιέργειες φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων”.
Ο Καθηγητής Εφαρμοσμένης Εντομολογίας Νικόλαος Παπαδόπουλος, του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ανέπτυξε
το θέμα «Η μύγα της Μεσογείου μια νέα απειλή για τα καρποφόρα δέντρα της Μακεδονίας». Η μύγα της Μεσογείου είναι
ένα μικρό δίπτερο της οικογένειας Tephritidae, παγκόσμια διαδεδομένο και πολυφάγο είδος, που προσβάλλει πάνω από 250
είδη φυτών, μεταξύ αυτών και τα κυριότερα καρποφόρα δένδρα
(πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα, εσπεριδοειδή). Οι ζημίες στους
καρπούς προκαλούνται από τα ενήλικα άτομα κατά την ωοτοκία,
λόγω του ότι τρυπάνε τον καρπό δημιουργώντας οπή στην οποία
γεννάνε 1-6 αυγά. Οι προνύμφες του εντόμου τρέφονται με τη
σάρκα, με αποτέλεσμα το σάπισμα και την πτώση των καρπών.
Επίσης, στους προσβεβλημένους υπό σήψη καρπούς προσελκύονται και αναπτύσσονται δευτερογενείς προσβολές από άλλα
παθογόνα μεγιστοποιώντας τη ζημιά. Στην Ελλάδα εμφανίζει
3-7 γενεές και κατά άλλους, 5-6 γενεές. Το γεωγραφικό εύρος
της δράσης του εντόμου ήταν για χρόνια από τα νοτιότερα άκρα
της Ελλάδας έως το ύψος της Πιερίας, καθότι δεν ευνοούνταν
από τις χαμηλές θερμοκρασίες της Βόρειας Ελλάδας. Κατά τη
φετινή χρονιά όμως παρατηρήθηκαν μεγάλες ζημιές από μύγα
της Μεσογείου σε αγροκτήματα των περιοχών Μονοσπίτων και
Κοπανού, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Νάουσας, οι οποίες
ήταν οικονομικά σοβαρές, με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου μέρους της παραγωγής ροδακίνων και μήλων των εν λόγω
αγρών. Πιθανότερη αιτία της επέκτασης της ζώνης διαβίωσης
της μύγας Μεσογείου είναι η κλιμακούμενη κλιματική αλλαγή, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία θερμοκρασιακών συνθηκών κατάλληλων για την ανάπτυξη του εντόμου στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ένας τρόπος καταπολέμησης της μύγας της Μεσογείου είναι οι
δολωματικοί ψεκασμοί μιας περιοχής με κατάλληλα εντομοκτόνα, ιδιαίτερα στο στάδιο της αλλαγής του χρώματος του καρπού,
πριν ωοτοκήσει το έντομο. Οι ψεκασμοί ολικής κάλυψης επιλέγονται όταν έχουμε έξαρση πληθυσμών. Καλά αποτελέσματα δίνει και η μαζική παγίδευση των εντόμων, με τροφοελκυστικές ή
άλλες παγίδες, όταν οι πληθυσμοί είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα.
Ο Δρ Στέφανος Ανδρεάδης, Ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗ30 | ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΗΤΡΑ, ανέπτυξε το θέμα «Η βρωμούσα Halyomorpha
halys: έντομο όχλησης ή σοβαρός εχθρός των
καλλιεργειών της Ελλάδας;». Η βρωμούσα Halyomorpha halys
κατάγεται από την ανατολική Ασία (Κίνα, Κορέα και Ιαπωνία).
Στην Ευρώπη αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2004. Πρόκειται
για ένα πολυφάγο είδος που προσβάλλει περισσότερα από 100
διαφορετικά φυτά-ξενιστές. Στην Ελλάδα το Η. Ηalys αναφέρθηκε για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2011 να προκαλεί αρχικά
μόνο όχληση εντός των κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας, ωστόσο, το 2017 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά να προσβάλει τους
καρπούς της ακτινιδιάς στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής
Μακεδονίας. Πέρυσι το φαινόμενο αυτό ήταν ακόμα πιο έντονο
ενώ παράλληλα υπήρξε και η τάση επέκτασης της προσβολής
και σε άλλες καλλιέργειες (π.χ. ροδακινιά). Πιο συγκεκριμένα
καρποί ακτινιδιάς που έχουν προσβληθεί τόσο από νύμφες όσο
και ενήλικα του Η. Halys παρατηρήθηκε να φέρουν εξωτερικά
χαρακτηριστικές υδαρές κηλίδες (κοντά στον ποδίσκο) ενώ εσωτερικά στο σημείο της προσβολής δημιουργούνται περιοχές με
λευκό φελλώδες ιστό. Όσον αφορά την καταπολέμηση του Η.
Halys αυτή προς το παρόν στηρίζεται στη χρήση φερομονικών
παγίδων και διχτυών εμποτισμένων με εντομοκτόνο. Ωστόσο,
απαιτείται καλύτερη κατανόηση της βιολογίας και συμπεριφοράς
του Η. Ηalys, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική διαχείρισή του.
Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Συμεών Μαρνασίδη, Γεωπόνου
του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Πέλλας και της κ. Χριστίνας Καραμαριά, Γεωγράφου, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου με θέμα «Drosophila suzukii (κηλιδόπτερη δροσόφιλα)
σε κερασεώνες της Π.Ε. Πέλλας». Η κηλιδόπτερη δροσόφιλα
(Drosophila suzukii), είναι ιθαγενές της Ασίας και διαδεδομένο
και σε άλλες χώρες, όπως Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία, Πακιστάν,
Ταϊλάνδη κ.ά. Το είδος Drosophila suzukii θεωρείται λόγω της
πρόκλησης μεγάλων ζημιών στην παραγωγή ορισμένων φρούτων και τη διαρκή και παγκόσμια εξάπλωσή του τα τελευταία
χρόνια, ένας σημαντικός εντομολογικός εχθρός για τον οποίο
δεν υπάρχει συσσωρευμένη γνώση σε αντίθεση με το Drosophila
melanogaster. Το δίπτερο αυτό, εντοπίστηκε για πρώτη φορά
στην περιοχή της Έδεσσας το έτος 2015, στην καλλιέργεια της
ακτινιδιάς, χωρίς όμως να προκαλέσει προσβολές. Το έτος 2016
προκάλεσε ζημιές σε καρπούς κερασιάς, το έτος 2017 δεν αναφέρθηκαν προσβολές και οι συλλήψεις ήταν περιορισμένες.
Το έτος 2018 εμφάνισε μεγάλους πληθυσμούς και σημαντικές
προσβολές στην κερασοκαλλιέργεια. Δεν έχει μελετηθεί ακόμα
πόσες γενεές έχει το έντομο στις συνθήκες της περιοχής μας.
Έως σήμερα, δεν έχει καθοριστεί όριο ανεκτής πυκνότητας για
τη Drosophila suzukii. Το πρώτο καλλιεργητικό μέτρο για την
αντιμετώπιση του εντόμου στην κερασοκαλλιέργεια είναι η συλλογή όλων των κερασιών από τα δέντρα και από το έδαφος. Το
γεγονός ότι την περσινή χρονιά, μεγάλες ποσότητες κερασιών
έμειναν ασυγκόμιστες στους αγρούς λόγω της ποιοτικής υποβάθμισής τους από τις αλλεπάλληλες βροχοπτώσεις, οδήγησε σε
ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών.

Εκδηλώσεις Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας
Θωμάς Σεμερτζίδης, καλλιεργητής λεβάντας και αποσταγματοποιός αιθέριου ελαίου από το Τσοτύλι Κοζάνης, αναφέρθηκε στην
καλλιέργεια λεβάντας από τη σκοπιά του παραγωγού και απάντησε με σαφήνεια σε καίριες ερωτήσεις του κοινού.

Μ

ια ενημερωτική ημερίδα και ένα επιμορφωτικό
σεμινάριο ήταν ο απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που υλοποιήθηκαν από το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας, το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου.
Η επιστημονική συνάντηση, 5η στη σειρά, με διαφορετικό θέμα
κάθε φορά, που διοργανώνει την τελευταία πενταετία το Κέντρο
“ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας, με θέμα «Ημέρα Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών», αποτέλεσε την ενημερωτική ημερίδα που υλοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου με πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλη
τη Β. Ελλάδα. Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η Δρ Ελένη Μαλούπα, Διευθύντρια του ΙΓΒ & ΦΠ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η
οποία αναφέρθηκε στις τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο των ΑΦΦ
στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο κ. Πασχάλης Παπαδάκης, γεωπόνος και πρόεδρος του συνεταιρισμού ΑΦΦ Έβρου-Ροδόπης,
παρουσίασε τον ρόλο και τα οφέλη από την σύσταση Ομάδων
Παραγωγών και συνεταιρισμών καλλιεργητών ΑΦΦ. Τέλος, ο κ.

Το πεντάωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Μαθήματα
Ελαιοκομίας», πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τείνει να γίνει θεσμός για το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας, αφού είναι η τρίτη χρονιά που υλοποιείται.
Παρόλα αυτά η προσέλευση ήταν πέραν του αναμενομένου και
ελαιοπαραγωγοί των νομών Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης και Έβρου παρακολουθούσαν την εκδήλωση με πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας,
με το οποίο συνδιοργανώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γεωπόνος κ. Ζαφείρης Μυστακίδης, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα φυτοπροστασίας ενάντια σε εχθρούς και ασθένειες
της ελιάς, ενώ ο γεωπόνος του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας, κ.
Άνθιμος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στις θρεπτικές ανάγκες της
ελιάς, τις απαιτούμενες λιπαντικές μονάδες θρεπτικών στοιχείων
και έκανε ειδική μνεία στο φαινόμενο της ακανόνιστης καρποφορίας και ακαρπίας. Ο πρώην Διευθυντής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Κομοτηνής, γεωπόνος κ. Κώστας Μπούντας, έκλεισε τον κύκλο
των ομιλιών παρουσιάζοντας 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.

2009-2018 - Μια γόνιμη δεκαετία πλούσιας εκπαιδευτικής
δράσης για το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας

Ε

νας κύκλος γόνιμης εκπαιδευτικής δράσης διάρκειας
10 ετών, που είχε ως αφετηρία το 2009, έκλεισε με την
παρέλευση του 2018 για το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας. Τη δεκαετία 2009-2018, το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ”
Δράμας, καθιερώθηκε στη συνείδηση των ανθρώπων που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ως ένα πρότυπο Εκπαιδευτικό Αγροτικό Κέντρο, που στόχος
του δεν είναι άλλος από τη συνεχή και έγκυρη ενημέρωση, απαραίτητη για τη βελτίωση και αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής και παράλληλα στηρίζει την τοπική κοινωνίας της Δράμας
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αν. Μακεδονίας. Το διάστημα αυτό το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας υλοποίησε μια πλειάδα
ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων, με πολυποίκιλο θεματικό αντικείμενο, που καλύπτει όλο το φάσμα των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, την περίοδο 20092018, υλοποιήθηκαν 103 ενημερωτικές ημερίδες/εσπερίδες και
22 σεμινάρια βραχυχρόνιας διάρκειας (3-5 ημερών), με δωρεάν
συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ο αριθμός των οποίων ήταν περίπου 6.800, προερχόμενοι κυρίως από την Αν. Μακεδονία αλλά
και άλλες περιοχές της χώρας μας. Τονίζεται ότι στον ανωτέρω
απολογισμό δε συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδεύσεις που έχουν
υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως είναι αυτές των Νέων Γεωργών.
Πέρα από τον αξιόλογο αριθμό των εκπαιδεύσεων, ένα άλλο
χαρακτηριστικό είναι ότι στην πλειονότητα αυτών, εισηγητές σε
κάθε θεματικό αντικείμενο ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες του

γεωτεχνικού χώρου, όπως καθηγητές Πανεπιστημίων και ερευνητές, προσδίδοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, χωρίς όμως να
παραγνωρίζεται η συμβολή γεωπόνων της περιφέρειας ΑΜΘ
που συμμετείχαν ως εισηγητές στα βραχυχρόνια σεμινάρια. Το
εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου “ΔΗΜΗΤΡΑ” Δράμας, αναγνωρίζεται τόσο από γεωτεχνικούς όσο και από ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, ενισχύοντας τη θέληση για συνέχιση της προσπάθειας αυτής, που στόχο έχει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των ανθρώπων της υπαίθρου.
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Παράδοση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Επιτροπής
για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών στην Ελλάδα

Μ

ην Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Επιτροπή που ορίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 για τη
διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων των πυρκαγιών
δασών και υπαίθρου στην Ελλάδα και την εκπόνηση προτάσεων για αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους στο
μέλλον, παρέδωσε το πόρισμά της στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη
Τσίπρα και τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ο οποίος
συνοδευόταν από την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη, τον Πρόεδρο
της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης κ. Αντώνιο Συρίγο και την πρόεδρο της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ. Χαρά Καφαντάρη. Στη συνέχεια η Επιτροπή παρέδωσε το Πόρισμά της στον Αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και σε
εκπροσώπους των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή παραχώρησε
συνέντευξη τύπου για ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης
και επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο στον οποίο και παρέδωσε επίσης το πόρισμα.
Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του Παγκόσμιου
Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών (Global Fire Monitoring
Center – GFMC), καθηγητής Johann Georg Goldammer και
μέλη της ο Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Δρ Γεώργιος Μαλλίνης, Επίκουρος
Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Δρ Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Τακτικός Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Δρ Ιωάννης Μητσόπουλος,
Δασολόγος-Ειδικός Δασικών Πυρκαγιών στη Γενική Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και ο κ. Γεώργιος Ευτυχίδης, Δασολόγος-διαχειριστής

ερευνητικών προγραμμάτων στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ο καθηγητής Goldammer, κατά την παράδοση τόνισε ότι:
«Το πόρισμα είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ εντατικού διαλόγου που διήρκεσε
τέσσερις μήνες και
στον οποίο συμμετείχαν Έλληνες επιστήμονες, ειδικοί,
επαγγελματίες και
εμπειρογνώμονες
όλων των κλάδων.
Συμμετείχαν επίσης
όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης
και πραγματοποιήθηκε ένα στρογγυλό τραπέζι, σε εθνικό επίπεδο, τον Δεκέμβριο του 2018, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες».
Η Επιτροπή ανέλυσε τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την κατάσταση στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, εντόπισε προβλήματα
και καταστάσεις που οδήγησαν σε όξυνση της συμπεριφοράς
των πυρκαγιών και σε μειωμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος προστασίας από τις πυρκαγιές και κατέληξε σε ένα πλαίσιο προτάσεων που θεωρεί ότι μπορεί να βελτιώσουν τα αποτελέσματα του συντονισμού και της διαχείρισης των Πυρκαγιών
Δασών και Υπαίθρου στο μέλλον.
Το Πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Διερεύνηση
των Αιτίων των Πυρκαγιών στην Ελλάδα μπορείτε να το διαβάσετε από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό συνέδριο του Τμήματος
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

T

ο Τμήμα Φυλλοβόλων
Οπωροφόρων
Δένδρων
Νάουσας
(ΤΦΟΔΝ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων, συμμετείχε σε ευρωπαϊκό συνέδριο
για τα γιγαρτόκαρπα (μηλιά,
αχλαδιά) που διοργάνωσε το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνητικών Ινστιτούτων για τα Φρούτα
(EUFRIN). Το συνέδριο διεξήχθη στο Βουκουρέστι από 14-15
Μαρτίου 2019.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 49 ερευνητές, από 22 Ινστιτούτα,
από 17 χώρες καθώς και ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με
τη δημιουργία νέων ποικιλιών μηλιάς και αχλαδιάς. Αρχικά παρουσιάστηκαν 18 εισηγήσεις που αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την καλλιέργεια της μηλιάς και αχλαδιάς στις
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διάφορες χώρες (παραγωγή, τάσεις εισαγωγών-εξαγωγών, υπάρχουσες καλλιεργούμενες ποικιλίες) και
ακολούθως οι νέες τάσεις
αναφορικά με την καλλιέργεια (νέες ποικιλίες, υποκείμενα, συστήματα διαμόρφωσης των δένδρων
κ.ά). Ακολούθως, έγιναν 14
εισηγήσεις εταιρειών, όπου
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Το ΤΦΟΔΝ εκπροσώπησε ο Δρ Θωμάς Σωτηρόπουλος παρουσιάζοντας την εισήγηση «Αξιολόγηση ποικιλιών μηλιάς
στο ΤΦΟΔΝ» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
FruitTrees2SafeGuard, της Δράσης του ΤΦΟΔΝ ‘ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’ μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ημερίδα για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

T

ατά τη διάρκεια της έκθεσης Agrothessaly 2019, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ημερίδα με
τίτλο «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά: Προβλήματα και Προοπτικές» υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Το
ενδιαφέρον του κοινού ήταν εξαιρετικά μεγάλο, την εκδήλωση
παρακολούθησαν μέχρι το τέλος τουλάχιστον 200 άτομα, στην
πλειονότητά τους καλλιεργητές αρωματικών/φαρμακευτικών
φυτών αλλά και εκπρόσωποι του μεταποιητικού κλάδου.
Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμούς απηύθυνε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Β. Κόκκαλης, τονίζοντας τη δυναμικότητα του κλάδου και τον ρόλο που μπορεί να
παίξει στην πρωτογενή παραγωγή, καθώς η εξέλιξή του είναι
μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθηγητής Ν. Κατής, τόνισε τον ουσιώδη ρόλο
και τη συμβολή του Οργανισμού στην ανάπτυξη του κλάδου
αλλά και τη δυναμικότητα που έχει με τη στελέχωσή του με εκατό
νέους ερευνητές, σε ειδικότητες σχετικές τα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά.
Στην εισαγωγική ομιλία, ο καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας-ΑΠΘ Χ. Δόρδας ανέλυσε τις τάσεις και προοπτικές της καλλιέργειας των αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) στην
Ελλάδα σήμερα, δίνοντας μια σφαιρική εικόνα, τονίζοντας ότι
πολλά από τα προβλήματα οφείλονται στο μικρό χρονικό διάστημα που καλλιεργούνται τα περισσότερα είδη, αλλά και στην
απειρία των καλλιεργητών. Η καθηγήτρια του ΓΠΑ Γ. Οικονόμου-Αντώνακα, έδωσε αναλυτική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, της έκτασης των καλλιεργειών ΑΦΦ και της εξέλιξης
στα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η έλλειψη πιστοποιημένου
πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών ειδών είναι ανασχετικός
παράγοντας ανάπτυξης του τομέα. Παρουσίασε ακόμη τις προσπάθειες που γίνονται από το τμήμα της για την εγγραφή ποικιλιών στον εθνικό κατάλογο. Στη συνέχεια ο ειδικός συνεργάτης
του δήμου Τρικκαίων κ. Χ. Καλλιάρας, μέσα από την εισήγησή
του σε σχέση με την αξιοποίηση του μύθου του Ασκληπιού στην
περιοχή, μίλησε για την ανάγκη παραγωγής τοπικών προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας με ταυτότητα, όπου τα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά μπορούν να παίζουν κύριο ρόλο, καθώς
και σχετικές προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή σε θέματα εκπαίδευσης και καλλιέργειας τοπικών ειδών. Στη συνέχεια η
καθηγήτρια του ΤΕΙ Λάρισας Ε. Βογιατζή-Καμβούκου, ανέλυσε
τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιεργητικές τεχνικές μπορούν να
επηρεάσουν την ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος,
τονίζοντας ότι πρέπει να εφαρμόζεται ολιστική διαχείριση στις
καλλιέργειες για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ολοκληρωμένη εικόνα για τις ασθένειες των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους έδωσε
ο καθηγητής του τμήματος ΑΠΘ Γ. Καραογλανίδης, παρουσιάζοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό συμπτωμάτων. Παράλληλα,
τόνισε ότι η ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι καθοριστική για την αποδοτικότητα των καλλιεργειών και κυρίως τη
σχέση με την εμφάνιση ασθενειών, όπως αυτή του φυτοπλάσματος stolbur που εμφανίστηκε τελευταία σε φυτείες λεβάντας. Στο
ίδιο κλίμα, ο καθηγητής του ίδιου τμήματος Δ. Κωβαίος μίλησε
για τον προσδιορισμό για πρώτη φορά του φορέα-εντόμου της
προαναφερόμενης ασθένειας σε αγρούς της περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών και έδωσε οδηγίες για την αντιμετώπισή του.

Οι μέθοδοι παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων, από
την απλή απόσταξη
και εκχύλιση μέχρι
την
εξειδικευμένη
παραλαβή καθαρών
συστατικών από την
πρώτη ύλη αναλύθηκαν από τον χημικό κ. Ι. Σαρακατσιάνο, ο οποίος τόνισε ότι οι διαδικασίες απαιτούν υψηλή εξειδίκευση. Στη συνέχεια η επίκουρη
καθηγήτρια του τομέα Φαρμακολογίας & Φαρμακογνωσίας του
ΑΠΘ Α. Καριώτη παρουσίασε σχετικά παραδείγματα απαιτούμενων ελέγχων πρώτης ύλης και μεταποιημένων προϊόντων που
αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματικότητά τους και την
ασφάλεια του καταναλωτή.
Στη συνέχεια η Δρ Κ. Γρηγοριάδου, εντεταλμένη ερευνήτρια
του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αφού εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο
προστατεύονται, διατηρούνται και αξιοποιούνται τα αυτοφυή
αρωματικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας στο Ινστιτούτο, έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα έργων που εκτελούνται, όπως
αυτό της ρίγανης του όρους Κόζιακα και της αξιοποίησης των
υποπροϊόντων ΑΦΦ στην δημιουργία καινοτόμων ζωοτροφών.
Στη συνέχεια η καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ Ουρ.
Μενκίσογλου, ανέλυσε τις δυνατότητες της αξιοποίησης των
ΑΦΦ στην φυτοπροστασία, δίνοντας πειραματικά αποτελέσματα
της χρήσης αιθέριων ελαίων ή εκχυλισμάτων.
Ο κ. Στ. Τζιμίκας, γιατρός, ιδιοκτήτης της εταιρείας ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ, η οποία είναι από τις πρώτες που δραστηριοποιήθηκαν
στην μεταποίηση των ΑΦΦ ανέλυσε τον τρόπο που παράγονται
τα καινοτόμα βιολειτουργικά τρόφιμα με την προσθήκη εκχυλισμάτων και τις δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία τους.
Στη συνέχεια η Δρ Π. Χατζοπούλου, διευθύντρια ερευνών του
Ινστιτούτου Γενετικής, Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανέλυσε τον τρόπο αξιοποίησης της πλούσιας
βιοποικιλότητας των ελληνικών ΑΦΦ σε τελικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας, τη σημασία των διαδικασιών βελτίωσης και
δημιουργίας ελληνικών ποικιλιών ΑΦΦ , το νομικό πλαίσιο που
ισχύει και τα προγράμματα βελτίωσης που εκτελούνται στο Ινστιτούτο. Ο κ. Γ. Σταυρόπουλος, γεωπόνος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας Korres, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η
εταιρία αναπτύσσει συνεργασίες με καλλιεργητές και προκάλεσε
συζήτηση με το κοινό σε ενδιαφέροντα θέματα που αφορούσαν
κυρίως την εμπορία και αξιοποίηση της πρώτης ύλης.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις σε συζήτηση που συντόνισε ο κ.
Ι. Σαρακατσιάνος με συμμετέχοντες τους Γ. Καλφόγλου, αναπληρωτή πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρωματικών
Φυτών Φαρσάλων, την Δρ Κ. Παπαδοπούλου της ΙΚΕ Μυρεψός
Κιλκίς, τον κ. Ηλ. Ντζανή, τεχνικό σύμβουλο της εταιρείας Ανθήρ
και τον κ. Αν. Πρασσά ιδιοκτήτη αποστακτήριου/μονάδας βιολογικών αρωματικών φυτών Ethoil. Τα ερωτήματα του κοινού σχετίζονταν με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες
στην παραγωγή και εμπορία των προϊόντων ΑΦΦ, τονίστηκε η
ανάγκη ύπαρξης συλλογικών σχημάτων και ειδικότερα του ρόλου της Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδας
(ΕΑΦΦΕ) και ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση.
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Ημερίδα στη Νάουσα για τη χρήση των υγρών οργανικών
λιπασμάτων στη δενδροκομία

Τ

η Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με τη συμμετοχή πολλών δενδροκαλλιεργητών και γεωτεχνικών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, του
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ημερίδα με θέμα «Η χρήση των υγρών οργανικών λιπασμάτων στη δενδροκομία».
Στην εισαγωγική του ομιλία ο Δρ Θωμάς Σωτηρόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε αποτελέσματα πειραματικού λίπανσης σε ακτινιδιές. Σκοπός του πειράματος
ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών και η βελτίωση
της ποιότητας των καρπών με στοχευμένες λιπάνσεις σε διάφορα στάδια του βλαστικού κύκλου. Χρησιμοποιήθηκαν πλήρως
υδατοδιαλυτά λιπάσματα με εφαρμογές διαφυλλικά και μέσω
υδρολίπανσης για άμεση απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.

Ο Δρ Θ. Σωτηρόπουλος

Κατά τη διάρκεια των επόμενων εισηγήσεων ο κ. Τάσος Παππάς. Διευθυντής της Εταιρείας "ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Υγρά Οργανικά
Λιπάσματα" αναφέρθηκε στη χρήση των υγρών οργανικών λιπασμάτων στη δενδροκομία ενώ ο Καθηγητής της Σχολής Γεω-

πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιος
Νάνος ανέπτυξε το θέμα «Μια διαφορετική ματιά στη σημερινή
λίπανση των δέντρων».

Η Άρδευση των καλλιεργειών
Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης

Η

ανάγκη για ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης, η χρήση σύγχρονων εργαλείων για τον σχεδιασμό της άρδευσης και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών, αποτέλεσαν το βασικό κίνητρο για τη συγγραφή αυτού
του βιβλίου. Στο βιβλίο, με εμπειρία του συγγραφέα πάνω
από 35 χρόνια σε θέματα άρδευσης, καταβλήθηκε προσπάθεια να καταγραφεί η υπάρχουσα επιστημονική γνώση σε
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την άρδευση και τις νέες
τεχνολογίες, που πρέπει να εφαρμοσθούν στις συνθήκες που
διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια.
Στόχος της έκδοσης, είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για φοιτητές, μελετητές, μηχανικούς περιβάλλοντος,
γεωπόνους, στελέχη δημόσιας διοίκησης σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης αλλά και για σύγχρονους αγρότες.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη.
Το Α΄ μέρος (Γενικό) απαρτίζεται από 10 Κεφάλαια, που
αναφέρονται στην εξέλιξη των αρδεύσεων στον κόσμο και
την Ελλάδα, στις σχέσεις νερού και εδάφους, στις σχέσεις
νερού και φυτού, στα συστήματα και μεθόδους άρδευσης,
στην εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό,
στον σχεδιασμό των αρδεύσεων, στις καινοτόμες πρακτικές
άρδευσης, στην αποτελεσματικότητα των αρδεύσεων, στην
ποιότητα του νερού άρδευσης και στη χρήση των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση.
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Το Β΄ μέρος (Ειδικό)
απαρτίζεται από 7 κεφάλαια που αναφέρονται
στον σχεδιασμό της άρδευσης, στις ανάγκες σε νερό
και την ποιότητα νερού για
τις κύριες καλλιέργειες της
χώρας, ελιά, εσπεριδοειδή,
αμπέλι, φυλλοβόλα (ροδακινιά, μηλιά, βερικοκιά,
αχλαδιά, ροδιά, φιστικιά),
υποτροπικά (αβοκάντο και
ακτινιδιά), κηπευτικά (βιομηχανική ντομάτα, πατάτα,
φασολιά) και υπό κάλυψη (ντομάτα, αγγουριά, μελιτζάνα,
πιπεριά) και φυτά μεγάλης καλλιέργειας (βαμβάκι, αραβόσιτος, τεύτλα, μηδική).
Πληροφορίες:
έτος έκδοσης: 2019
σελίδες: 435
εικόνες: έγχρωμες
διαστάσεις βιβλίου: 17x24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-52-6

