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Υπό αυτό το πρίσμα, οι κρίσιμης σημασίας αρμοδιότητες που εκ του 
νόμου έχει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση, πι-
στοποίηση γεωργικών συμβούλων, πιστοποίηση προϊόντων ποιότητας, 
έλεγχοι, κ.λπ.), δεν έγινε δυνατόν να ασκούνται μέσα σε ένα σαφές 
πλαίσιο, κυρίως λόγω της έλλειψης μιας συνεκτικής πολιτικής αγροτι-
κής ανάπτυξης. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ πραγματοποιείται αγροτική 
έρευνα υψηλού επιπέδου αυτή είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποσυνδεδεμέ-
νη από την παραγωγή αλλά και τη διαμόρφωση πολιτικής. Η επαγγελ-
ματική εκπαίδευση - κατάρτιση που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
και να διεξάγεται συστηματικά, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των 
αγροτών, είναι αποσπασματική και δεν είναι συνδεδεμένη με την έρευ-
να και τα ΑΕΙ. Η ανάπτυξη προϊόντων ποιότητας δεν ακολουθεί κάποια 
συγκεκριμένη στρατηγική - συμπεριλαμβανόμενης και της προώθησης 
των προϊόντων αυτών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο ΕΛΓΟ έχει και 
δραστηριότητες που ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστές όπως η σπορο-
παραγωγή παραδοσιακών και βελτιωμένων ποικιλιών, ο έλεγχος της 
ποιότητας του γάλακτος και της προέλευσης του κρέατος, κ.λπ. 

Κατά συνέπεια, δεύτερος σημαντικός στόχος της νέας διοίκησης του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η καλύτερη ανταπόκριση του Οργανισμού στα 
παραπάνω «καθήκοντα». Αυτό σημαίνει μια νέα κατεύθυνση (και όραμα) 
όσον αφορά α) στην εφαρμοσμένη, κυρίως, αγροτική έρευνα ώστε να 
ανταποκρίνεται σε προβλήματα και να παράγει καινοτομίες κατάλληλες 
για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, β) στην εκπαίδευση και κατάρ-
τιση ώστε με σύγχρονα προγράμματα να προωθεί αφενός τις καινοτο-
μίες στους παραγωγούς και αφετέρου τα προβλήματα των παραγωγών 
στην έρευνα, γ) στην εκπόνηση προτύπων ποιότητας και την πιστοποί-
ηση αγροτικών προϊόντων ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους 
και οι δυνατότητες προώθησής τους στις αγορές. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση εργάζεται ώστε ο Οργανισμός με την 
ενεργή συμμετοχή του σε ποικίλα προγράμματα, συμβατά με την απο-
στολή του,  και την ανάπτυξη συνεργασιών με όλους τους φορείς που 
εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη, να ενισχυθεί ώστε να μπορέσει 
να εκπληρώσει τους στόχους του και να δικαιώσει το λόγο ύπαρξής του 
στα μάτια των παραγωγών αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, γενικότε-
ρα. Στην κατεύθυνση αυτή, η συνεργασία όλων των εργαζομένων του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.

ήμερα, μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό, και 
όχι μόνο, πλαίσιο ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που προέκυψε από 
την εσπευσμένη συγχώνευση τεσσάρων Οργανισμών, ως 
μνημονιακή επιταγή, καλείται να λειτουργήσει με προ-
βληματικούς προϋπολογισμούς, ελλείψεις προσωπικού 
και, σε αρκετές περιπτώσεις, ανεπαρκείς υποδομές  και 

να επιτύχει, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, τους στόχους του που 
εν τέλει αφορούν στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

Από την άλλη, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δεν 
έχει μέχρι στιγμής βρει το βηματισμό του. Ένας πρώτος, λοιπόν, στόχος 
της νέας διοίκησης είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού νομικού πλαισί-
ου που θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του. Σε αυτό συμπεριλαμ-
βάνεται το Οργανόγραμμα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς το υφιστάμενο 
οργανωτικό πλαίσιο δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επι-
λύει. Και ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, ταυτόχρονα επιχειρούνται επιμέρους άμεσες βελτιώσεις 
της λειτουργίας του με τη εκπόνηση σειράς Κανονισμών που αφενός θα 
καταστήσουν ενιαία και αφετέρου θα εξομαλύνουν τη λειτουργία του. 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι επί τέσσερα σχεδόν χρόνια ο Οργανισμός 
λειτουργεί με τους Κανονισμούς που ίσχυαν στους παλιούς, συγχωνευ-
μένους πλέον Οργανισμούς, με αποτέλεσμα να διατηρείται, ουσιαστι-
κά, η παράλληλη λειτουργία τους, υπό κοινή διοίκηση. Ως εκ τούτου, 
εξακολουθούν να επικρατούν οι επιμέρους λογικές και νοοτροπίες που 
παρεμποδίζουν τη συνεργασία και τις συνέργιες στους διάφορους το-
μείς δραστηριότητάς του, γεγονός που προφανώς παρεμποδίζει και την 
αποτελεσματική συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο αγροτικός τομέας έχει επιδείξει ανθεκτικότη-
τα στη διάρκεια της κρίσης και τούτο παρά τα ιδιαίτερα, σε σχέση με άλ-
λες χώρες, χαρακτηριστικά του (μεγάλος αριθμός διάσπαρτων, μικρών 
και πολυτεμαχισμένων εκμεταλλεύσεων, γήρανση ανθρώπινου δυναμι-
κού, διάρθρωση παραγωγής σε συνάρτηση με την εξάρτηση πολλών 
κλάδων από τις επιδοτήσεις, υψηλό κόστος παραγωγής, μεσάζοντες 
και συνολικά ετεροβαρείς όροι εμπορίας, έλλειψη κτηματολογίου, προ-
βληματικοί συνεταιρισμοί, κ.λπ.). Η στόχευση μόνο στο χαμηλό κόστος 
παραγωγής και τη χαμηλή τιμή, δε φαίνεται να είναι η πιο κατάλληλη 
στρατηγική για την ελληνική γεωργία. Αντίθετα, η διαφοροποίηση και η 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, αξιοποιώντας τα μικροκλίματα και την 
παράδοση, φαίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη αναπτυξιακή πολιτική 
που σε συνέργια με άλλους κλάδους της οικονομίας μπορεί να συμβά-
λει συνολικά στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό βέβαια 
δεν αναιρεί την αναγκαιότητα της εξασφάλισης επαρκών τροφίμων γε-
γονός που, με τη σειρά του, συνεπάγεται την ενίσχυση των διακλαδικών 
σχέσεων (προϊόντα, υπηρεσίες, κ.λπ.) και της συλλογικής δράσης.

Καθηγητής Αλέξανδρος Κουτσούρης
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
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σο Kola της βορειοδυτικής Ρωσίας.
▶  Ο Δυτικός (ασιατικός) πληθυσμός που αναπαράγεται στην 

κεντρική Σιβηρία και εκτιμάται σε 1850-2550 ζευγάρια.
▶  Ο Ανατολικός (ασιατικός) πληθυσμός που αναπαράγεται 

στην ανατολική Σιβηρία και εκτιμάται σε 1050-1850 ζευ-
γάρια. 

Η Νανόχηνα είναι μεταναστευτικό είδος μεγάλων αποστάσε-
ων που αναπαράγεται κατά τον Μάιο-Ιούνιο στην αρκτική ζώνη. 
Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής, κατά τους μήνες 
Ιούλιο – Αύγουστο, οι Νανόχηνες συγκεντρώνονται σε απομο-
νωμένες περιοχές (όχι μακριά από τις περιοχές φωλιάσματος) 
για να αλλάξουν πτέρωμα. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 
25 ημέρες. Μετά την αλλαγή πτερώματος, οι Νανόχηνες αρχί-
ζουν σταδιακά το ταξίδι της μετανάστευσης προς τις περιοχές 
διαχείμασης. Ενώ για το Δυτικό και Ανατολικό υπο-πληθυσμό 
η μεταναστευτική διαδρομή και οι περιοχές στάθμευσης και δι-
αχείμασης είναι ελάχιστα γνωστές μέχρι σήμερα, για τον Φιν-
νοσκανδικό πληθυσμό γνωρίζουμε αρκετά, χάρη στην εντατική 
έρευνα Νορβηγών και Φινλανδών ορνιθολόγων που περιλάμ-
βανε μεταξύ των άλλων τοποθέτηση εγχρώμων δακτυλιδιών 
στα πόδια των πτηνών καθώς και δορυφορικών πομπών σε 
κάποια από τα πτηνά. Με βάση τα στοιχεία από τους δορυ-
φορικούς πομπούς και τις παρατηρήσεις των ορνιθολόγων, 
διαπιστώθηκε ότι ολόκληρος ο Φιννοσκανδικός πληθυσμός, 
κατά το Σεπτέμβριο, ταξιδεύει προς τις περιοχές διαχείμασης. 
Ξεκινώντας από τις περιοχές αναπαραγωγής (βόρεια Νορβηγία 
και Φινλανδία), η Νανόχηνα αρχικά ταξιδεύει ανατολικά προς 

Η Νανόχηνα (Anser erythropus Linnaeus, 1758) είναι 
το πλέον απειλούμενο με εξαφάνιση είδος υδρό-
βιου πτηνού σήμερα στην Ευρώπη και ένα από τα 
πιο απειλούμενα είδη πτηνών της Δυτικής Παλαι-
αρκτικής. Ο πληθυσμός της Ευρώπης αριθμεί περί-

που 80 πτηνά (μόλις 20-25 ζευγάρια) και περιλαμβάνεται στην 
υψηλότερη κατηγορία κινδύνου του Κόκκινου Βιβλίου των 
απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Κρισίμως Κινδυνεύον).

Περιγραφή και μετακινήσεις του είδους στην 
Ευρώπη και την Ελλάδα

Η Νανόχηνα είναι το μικρότερο σε μέγεθος είδος της υπο-οικο-
γένειας Anserinae της τάξης των Χηνομόρφων (Anseriformes). 
Έχει μήκος σώματος 53-66 εκ., άνοιγμα πτερύγων 120-135 εκ. 
και βάρος 1300 – 2300 γρ. Το μικρό της μέγεθος συγκριτικά με 
τα άλλα είδη χηνών, η λευκή λωρίδα στο μέτωπο που εκτείνε-
ται στην κορόνα του κεφαλιού και ο έντονα κίτρινος δακτύλιος 
γύρω από το μάτι είναι τα πιο ευδιάκριτα χαρακτηριστικά των 
ενηλίκων ατόμων του είδους. Τα ανήλικα άτομα δεν έχουν λευ-
κή λωρίδα στο μέτωπο ούτε κίτρινο δακτύλιο στο μάτι.

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν τρεις υπο-πληθυσμοί 
του είδους, που αποτελούν υπολείμματα ενός πρότερου ενιαί-
ου πληθυσμού:

▶  Ο Φιννοσκανδικός (ευρωπαϊκός) πληθυσμός που αναπαρά-
γεται στο βόρειο τμήμα της Σκανδιναβίας και στη Χερσόνη-

Δρ Σάββας Καζαντζίδης, Αναπληρωτής Ερευνητής
Ιωακείμ Βασιλειάδης, Δασολόγος, MSc 

Ζευγάρι Νανοχηνών στα έλη Valdak της βόρειας
Νορβηγίας (Φωτο: T. Aarvak, Birdlife Norway)

Ο αγώνας για την προστασία του πλέον απειλού-
μενου υδρόβιου είδους πτηνού στην Ευρώπη 

Νανόχηνα
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τη Χερσόνησο Kola της Ρωσίας και στη συνέχεια νότια προς 
στην ανατολική Ουγγαρία (ιδιαίτερα τα λιβάδια του Εθνικού 
Πάρκου Hortobagy), όπου παραμένει περίπου 2-3 εβδομάδες. 
Στη συνέχεια ταξιδεύει στην Ελλάδα, όπου διαχειμάζει. Στη 
χώρα μας παραμένει περίπου πέντε μήνες, μέχρι αρχές Μαρ-
τίου. Τότε αρχίζει το ταξίδι της επιστροφής προς τις περιοχές 
αναπαραγωγής. Κατά τo διάστημα από τέλη Μαΐου έως αρχές 
Ιουνίου αρχίζει η αναπαραγωγική περίοδος, η οποία διαρκεί 
60-68 ημέρες.

Η κατανομή της Νανόχηνας στην Ελλάδα περιορίζεται στο 
βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Αρχικά οι Να-
νόχηνες έρχονται στη Λίμνη Κερκίνη, όπου παραμένουν μέχρι 
τέλη Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια πηγαίνουν στο Δέλτα Έβρου. 
Περιστασιακά μόνο καταγράφονται κάποια άτομα σε άλλες πε-
ριοχές, όπως οι λίμνες Κορώνεια, Ισμαρίδα ή Βιστονίδα. Από το 
Δέλτα Έβρου οι Νανόχηνες θα αναχωρήσουν προς τις περιοχές 
αναπαραγωγής.

της κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως κυνήγι, 
οικοτουρισμός κ.ά.,

•  η γενετική μόλυνση του άγριου πληθυσμού από άτομα που 
προέρχονται από απελευθερώσεις ή απόδραση εκτρεφόμε-
νων ατόμων Νανόχηνας.

Προσπάθειες διατήρησης του είδους 
Οι προσπάθειες διατήρησης του είδους ξεκίνησαν το 1979 

στη Σκανδιναβία και δε σταμάτησαν ποτέ από τότε. Στην Ελλά-
δα, η πρώτη έρευνα για το είδος πραγματοποιήθηκε το 1987, 
όταν με χρηματοδότηση της Βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας 
για την Προστασία των Πτηνών διερευνήθηκε η κατάσταση του 
διαχειμάζοντος πληθυσμού στο  Δέλτα Έβρου. Ακολούθησαν 
δύο ερευνητικά προγράμματα, το 1997 και το 2005, που χρη-
ματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE-Φύση) και 
περιλάμβαναν δράσεις σε όλες τις περιοχές, όπου καταγράφη-
κε το είδος στη χώρα μας. 

Χάρη στις προσπάθειες ερευνητών, επιστημονικών φορέων 
και περιβαλλοντικών οργανώσεων από πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες και ιδιαίτερα χάρη στα μέτρα προστασίας στη Σκανδινα-
βία επιβραδύνθηκε η μείωση του πληθυσμού της Νανόχηνας, 
ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας 2000 φαίνεται πως σταθε-
ροποιήθηκε. Ωστόσο, ο αριθμός των πτηνών είναι εξαιρετικά 
μικρός και εκτιμάται ότι ο πληθυσμός βρίσκεται στα όρια της 
κατάρρευσης. Έτσι, το 2012 ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα για 
το είδος σε συνεργασία με οκτώ φορείς (ερευνητικά ινστιτού-
τα, εθνικά πάρκα και περιβαλλοντικές οργανώσεις) από πέντε 
χώρες, στις οποίες το είδος αναπαράγεται, σταθμεύει και δι-
αχειμάζει και κάθε μία έχει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση 
του είδους. Αυτές είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η 
Φινλανδία και η Νορβηγία. Το πρόγραμμα με τίτλο «Διαφύλαξη 
του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές 
περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της ευρω-
παϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (LIFE+10/GR/000638) και τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Νορβηγίας. Ξεκίνησε το 2011 
και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα του 2016. 

Το υπό εξέλιξη πρόγραμμα LIFE+  
για τη Νανόχηνα

Το πρόγραμμα έχει στόχο να σταματήσει τη μείωση του ευρω-
παϊκού πληθυσμού της Νανόχηνας και να αποκαταστήσει τον 
πληθυσμό της σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 

Οι δράσεις που υλοποιούνται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
που περιλαμβάνει:

•  Εφαρμογή ενός ειδικού συστήματος φύλαξης στην Ελλάδα 
και τη  Βουλγαρία.

Οι μεταναστευτικές διαδρομές της Νανόχηνας: α) Φθινοπωρινή μετανάστευση 
– μπλε διαδρομή: από τις περιοχές αναπαραγωγής (βόρεια Νορβηγία και Φιν-
λανδία) προς τις περιοχές διαχείμασης (Ελλάδα) μέσω της κεντρικής Ευρώπης 
(Ουγγαρία). β) Εαρινή μετανάστευση- πράσινη διαδρομή: από την Ελλάδα ταξι-
δεύει στις περιοχές αναπαραγωγής μέσω Ουγγαρίας και χωρών της Βαλτικής. 
Κάποια άτομα μετά την αναπαραγωγική περίοδο ταξιδεύουν ανατολικότερα 
(γαλάζια διαδρομή) και έρχονται να διαχειμάσουν στην Ελλάδα ακολουθώντας 
την ανατολική διαδρομή, μέσω Ρωσίας και Καζακστάν (κόκκινη διαδρομή).
(Πηγή: www.piskulka.net)

Απειλές
Σύμφωνα με το Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα, ο 

παγκόσμιος πληθυσμός της μειώθηκε δραματικά κατά τον 20ό 
αιώνα. Η μείωση του πληθυσμού συνοδεύτηκε από συρρίκνω-
ση της γεωγραφικής κατανομής, τον κατακερματισμό των πε-
ριοχών αναπαραγωγής και τελικά σχηματισμό υπο-πληθυσμών. 
Η μείωση εξακολουθεί να υφίσταται στους εναπομείναντες 
υπο-πληθυσμούς και ο κίνδυνος εξαφάνισης του είδους είναι 
υπαρκτός. 

Συνοπτικά, τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Νανόχηνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα εκτιμάται πως είναι: 

•  η κυνηγετική πίεση και η από λάθος θήρευσή της - κυρίως 
εξαιτίας της μεγάλης ομοιότητάς της με την Ασπρομέτωπη 
χήνα, η οποία είναι θηρεύσιμο είδος,

•  ο κατακερματισμός των περιοχών αναπαραγωγής και δια-
χείμασης εξαιτίας υποβάθμισης ή απώλειας ενδιαιτημάτων, 
που μπορεί να οφείλεται στην εντατικοποίηση της γεωργί-
ας, την υπερβόσκηση και σε αποξηράνσεις ή υποβάθμιση 
υγροτόπων,

•  η όχληση που προκαλείται κοντά στις περιοχές διατροφής 

Κατανομή περιοχών αναπαραγωγής Φιννοσκανδικού (ευρωπαϊκού) πληθυσμού 
της Νανόχηνας πριν το 1950 (πάνω αριστερά), το 1960-80 (πάνω δεξιά), το 
1990 (κάτω αριστερά) και το 2005 (κάτω δεξιά).
(Πηγή: Διεθνές Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα)
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•  Αξιολόγηση της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 
και τη Βουλγαρία.

•  Διερεύνηση της δίαιτας της Νανόχηνας στην Ελλάδα και  
την Ουγγαρία.

•  Αποκατάσταση του ενδιαιτήματος διατρο-
φής της Νανόχηνας στην Ελλάδα και 
την Ουγγαρία.

•  Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για τη Νανόχηνα στην Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία και την Ουγγαρία.

•  Εκστρατεία ενημέρωσης για την 
καταπολέμηση της λαθροθηρίας 
στους ελληνικούς υγροτόπους.

•  Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κυνη-
γούς και φύλακες φορέων διαχεί-
ρισης προστατευομένων περιοχών 
στην Ελλάδα και τη Φινλανδία.

•  Δράσεις ενημέρωσης- ευαισθητοποίη-
σης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα.

Οι φορείς που συμμετέχουν από την Ελλάδα είναι το Ιν-
στιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
(συντονιστής του προγράμματος). Οι περιοχές όπου εφαρμό-
ζεται στην Ελλάδα είναι τα Εθνικά Πάρκα της Λίμνης Κερκίνης, 
του Δέλτα Έβρου και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Το ΙΔΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

•  Εκτίμηση της επίδρασης της κυνηγετικής δραστηριότητας 
στο διαχειμάζοντα πληθυσμό της Νανόχηνας στο Δέλτα 
Έβρου. 

•  Ανάλυση της δίαιτας της Νανόχηνας στο Δέλτα Έβρου και 
τη Λίμνη Κερκίνη.

•  Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου και σχεδίου αποκατάστα-
σης των ενδιαιτημάτων διατροφής στο Δέλτα Έβρου.

•  Διαχείριση των ενδιαιτημάτων διατροφής. 

Επίσης, το ΙΔΕ συμμετέχει στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τη Νανόχηνα, ενώ θα αξιολογήσει μέ-
ρος της δράσης που αφορά στην ενημέρωση 
των κατοίκων του Έβρου σχετικά με την 
παρουσία της Νανόχηνας στο Δέλτα.

Για την υλοποίηση των δράσεων το 
ΙΔΕ συνεργάζεται με τους Φορείς 
Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων 
Δέλτα Έβρου και λίμνης Κερκίνης, 
τα Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης, 
Ξάνθης και Σουφλίου καθώς και 
με το Τμήμα Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
της έρευνας σχετικά με τη 
δίαιτα της Νανόχηνας (μια 
από τις ελάχιστες έρευ-
νες για το είδος αυτό 
στον κόσμο) έδει-
ξαν ότι τρέφεται 
κυρίως με αγρω-
στώδη. Όμως, τα 
ίδια είδη φυτών 
προτιμούν και 
τα αγροτικά ζώα 
στο Δέλτα Έβρου 
(βοοειδή) και τη 
λίμνη Κερκίνη (Νε-
ροβούβαλοι). Αν 

και στη Κερκίνη οι Νεροβούβαλοι τρέφονται σε διαφορετικές 
θέσεις απ’ ότι οι Νανόχηνες, δε συμβαίνει το ίδιο στο Δέλ-

τα Έβρου και φαίνεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ 
των δύο ειδών ως προς την τροφή. Η αρμονική 

συνύπαρξη των βοοειδών με τις  Νανόχηνες 
στο ίδιο λιβάδι στο Δέλτα Έβρου είναι μια 

πρόκληση που ανέλαβε να διερευνήσει 
το Ινστιτούτο μας στην προσπάθεια να 
βρεθεί η καταλληλότερη λύση τόσο 
για τη διατήρηση της Νανόχηνας όσο 
και για τη διατήρηση μιας παραγω-
γικής δραστηριότητας στην ακριτική 
αυτή περιοχή. Τα διαχειριστικά μέτρα 

που πειραματικά εφαρμόζονται στο 
Δέλτα Έβρου αισιοδοξούμε ότι θα μας 

«δείξουν» την καταλληλότερη πρόταση δι-
αχείρισης του σημαντικότερου λιβαδιού για τη 

Νανόχηνα. 
Όσον αφορά στην κυνηγετική δραστηριότητα, το Δέλτα 

Έβρου είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές για τους 
κυνηγούς υδρόβιων πουλιών στη χώρα μας. Αν και κατά τη 
διάρκεια της έρευνάς μας η κυνηγετική δραστηριότητα ήταν 
πολύ περιορισμένη (πιθανότατα εξαιτίας της οικονομικής κρί-
σης), εκτιμάται πως εξακολουθεί να αποτελεί μια εν δυνάμει 
απειλή για τη Νανόχηνα. Ο λόγος είναι η μη εύκολη διάκρι-
ση της Νανόχηνας από την Ασπρομέτωπη χήνα, η οποία στο 
Δέλτα Έβρου θηρεύεται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή 
στην Ελλάδα. Η ενημέρωση των κυνηγών καθώς και ο συ-
στηματικός έλεγχός τους από τη Δασική Υπηρεσία αποτελεί 
τον καταλληλότερο τρόπο για τον περιορισμό του κινδύνου 
θήρευσης Νανοχηνών από λάθος.

Η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα 
στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ως το επιστέγασμα των 
δράσεων του προγράμματος. Η θεώρησή του από την αρ-

μόδια υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ θα διασφαλίσει τη συνέχιση 
των δράσεων προστασίας της Νανόχηνας και μετά τη 

λήξη του προγράμματος μέσα από μια σειρά μέτρων 
που οι εμπλεκόμενοι φορείς (φορείς διαχείρισης, 
ερευνητικά ινστιτούτα, περιβαλλοντικές οργανώ-

σεις) θα κληθούν να εφαρμόσουν.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 570 06 Βασιλικά, Θεσσα-
λονίκη, τηλ.: 2310 461171-3, e-mail: savkaz@fri.gr
http://www.fri.gr/index.php/el/2010-10-07-11-04-50/2010-10-07-11-
05-30/2012-03-16-12-18-35

(Φωτο: Θ. Ναζιρίδης)

(Φωτο: Nikolai Petkov)
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Έργο HYDROFLIES: επίδειξη ορθών
πρακτικών σε υδροπονική καλλιέργεια
κηπευτικών σε Κρήτη και Κύπρο

Το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλά-
δας-Κύπρου 2007-2013» (INTERREG IV) είχε ως 
βασικούς στόχους την αειφορική ανάπτυξη και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, 

εγκρίθηκε προς υλοποίηση το Έργο «HYDROFLIES» με τίτλο 
“Ορθολογική Διαχείριση Βιοτικών και Αβιοτικών Παραμέτρων 
σε Υδροπονική Καλλιέργεια Τομάτας και Μαρουλιού”, το οποίο 
είχε ως βασική δράση την ανάπτυξη συστημάτων υδροπονίας 
σε θερμοκήπια για δύο σημαντικά λαχανικά, την τομάτα και το 
μαρούλι, με χαμηλό σχετικά κόστος και προσαρμοσμένα στις 
ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής. Απώτεροι 
στόχοι ήταν η καλλιέργεια με βάση τις αρχές της ολοκληρω-
μένης διαχείρισης, η συγκέντρωση επαρκούς εκπαιδευτικού και 
υποστηρικτικού υλικού διαθέσιμου σε ηλεκτρονική μορφή στο 
διαδίκτυο, καθώς και δράσεις επίδειξης και εκπαίδευσης παρα-
γωγών και γεωτεχνικών στην υδροπονική καλλιέργεια κηπευτι-
κών. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος ήταν το Τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν ο 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αμπέλου, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Η εξέλιξη της υδροπονίας ως μέθοδος καλλιέργειας φυτών 
στο θερμοκήπιο είναι θεαματική τις τελευταίες δεκαετίες. Αρ-
χικά, η υδροπονία υιοθετήθηκε από τις χώρες της βόρειας Ευ-
ρώπης ως μέθοδος αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανόμενων 
εδαφογενών προβλημάτων και αξιοποίησης στο έπακρο του 
ήδη υπάρχοντος, υψηλού επιπέδου, τεχνολογικού εξοπλισμού 
στα θερμοκήπια. Ωστόσο, σήμερα η υδροπονία δε θα πρέπει 

Δρ Κωνσταντίνος Τζεράκης, Γεωπόνος
Δρ Κυριακή Βαρίκου, Γεωπόνος – Εντομολόγος
Δρ Γεώργιος Ψαρράς, Αναπληρωτής Ερευνητής
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

να περιορίζεται μόνο στους καλλιεργητές που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα με το έδαφος καθώς έχει σημαντικά πλε-
ονεκτήματα σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. 
Η υδροπονία στην Κρήτη έχει διαδοθεί σε πολύ μικρό βαθμό. 
Μόλις 200 στρέμματα αποτελούν οι υδροπονικές καλλιέργειες 
κηπευτικών και ανθέων με τα κηπευτικά υπό κάλυψη να κατα-
λαμβάνουν το 80%. Οι κυριότεροι λόγοι της χαμηλής διάδο-
σης της υδροπονίας στην Κρήτη είναι η έλλειψη ενημέρωσης 
– τεχνογνωσίας των παραγωγών και το σχετικά υψηλό αρχικό 
κόστος εγκατάστασης. 

Υφιστάμενη κατάσταση στην Κρήτη
Για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά 

στις υδροπονικές καλλιέργειες στην Κρήτη, συμπληρώθηκαν 
ερωτηματολόγια από 25 παραγωγούς που ασχολούνται με τη 
χρήση υδροπονικών συστημάτων και από 246 καταναλωτές 
όλων των ομάδων του καταναλωτικού κοινού. Από τους 19 
συνολικά παραγωγούς οπωροκηπευτικών προϊόντων σε υδρο-
πονία, οι 18 καλλιεργούσαν τομάτα, ενώ 7 διέθεταν παράλλη-
λα και καλλιέργεια αγγουριάς. Αξιοσημείωτη διαπίστωση είναι 
η έλλειψη ποικιλίας προϊόντων και συγκεκριμένα ευρέως δια-
δεδομένων υδροπονικά καλλιεργειών, όπως το μαρούλι και η 
φράουλα. Στα καλλωπιστικά φυτά εντοπίστηκαν 6 παραγωγοί 
που καλλιεργούσαν τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα και χρυσάνθε-
μα. Από τα ερωτηματολόγια των καταναλωτών προέκυψε ότι 
είναι φανερή η ελλιπής ενημέρωση του κοινού καθώς και η 
ανάγκη για ενημέρωση των καταναλωτών για τα είδη και την 
ποιότητα των κηπευτικών προϊόντων που καταναλώνουν.

Ορθολογική διαχείριση συντελεστών 
παραγωγής

Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια λαχανικών χαρακτηρίζεται από 
την εντατική της φύση και αποτελεί ίσως τον πιο δυναμικό το-
μέα της γεωργικής παραγωγής, καθώς επιτρέπει την επίτευξη 
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υψηλών αποδόσεων, ποιοτικών προϊόντων, με μικρές ανάγκες 
σε χώρο και νερό. Η εντατικοποίηση όμως της παραγωγής σε 
θερμοκήπια συνοδεύεται από την ουσιαστική αύξηση της χρή-
σης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών. Η μη ορθο-
λογική χρήση λιπασμάτων αυξάνει το κόστος παραγωγής και 
έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των υπογείων και επιφα-
νειακών υδάτων με νιτρικά άλατα. Η παρουσία υψηλών συγκε-
ντρώσεων νιτρικών στα τρόφιμα μπορεί να έχει επικίνδυνες 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (πρόδρομες ουσίες καρ-
κινογενέσεων). Παράλληλα, η μη ορθολογική χρήση γεωργικών 
φαρμάκων συμβάλλει στην αύξηση του κόστους παραγωγής, 
ενώ δημιουργεί δυνητικά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο 
και επιβάρυνση στο περιβάλλον, με δυσμενείς επιπτώσεις σε 
μοναδικά φυτικά και ζωικά είδη που ζουν στα δύο νησιά.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, επιτρέπουν την ουσια-
στική μείωση του κόστους παραγωγής και των αρνητικών επι-
πτώσεων της θερμοκηπιακής καλλιέργειας μέσω τριών κυρίως 
τεχνικών: 

α) της καλλιέργειας λαχανικών εκτός εδάφους (υδροπονία) 
σε τεχνητά υποστρώματα από αδρανές υλικό ή/και σε θρεπτικό 
διάλυμα συνεχούς ροής (ΝFT), με πλήρη έλεγχο των εισροών/
εκροών λιπασμάτων

β) του λεπτομερούς ελέγχου των κλιματικών συνθηκών εντός 
του θερμοκηπίου για μείωση των προβλημάτων από ασθένειες 
και βελτιστοποίηση της ανάπτυξης των φυτών, και

γ) της εφαρμογής μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμε-
τώπισης φυτοφάγων οργανισμών, με σημαντι-
κότερη την εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων, 
που μπορούν να ελέγξουν τους πληθυ-
σμούς των εντομολογικών εχθρών.

Δημιουργία επιδεικτικών 
μονάδων στον 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Στο πλαίσιο του προγράμματος 

«HYDROFLIES» πραγματοποιήθη-
κε εκσυγχρονισμός θερμοκηπίου 
στις εγκαταστάσεις του Ινστιτού-
του Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αμπέλου στα Χανιά, με στόχο την 
εκπαίδευση παραγωγών και γεωτε-
χνικών στην υδροπονική καλλιέργεια 
μαρουλιού. Για τις ανάγκες της επίδειξης 
/ εκπαίδευσης επιλέχθησαν δύο συστήματα 

καλλιέργειας: καλλιέργεια σε λεπτή στοιβάδα θρεπτικού διαλύ-
ματος (NFT: Nutrient Film Technique) και επιπλέουσα υδροπο-
νία (DFT: Deep Flow Technique). Τα υλικά που χρησιμοποιήθη-
καν για τα κανάλια και τις δεξαμενές καλλιέργειας προέρχονταν 
από το γενικό εμπόριο και ήταν σχετικά χαμηλού κόστους, με 
στόχο τη μείωση του αρχικού κόστους εγκατάστασης. 

Παράλληλα, στο Ινστιτούτο κατασκευάστηκαν ειδικά διαμορ-
φωμένοι χώροι  για την εκτροφή του παρασιτοιειδούς Aphidius 
colemani (Hymenoptera; Braconidae) για τη βιολογική κατα-
πολέμηση των αφίδων Aphis gossypii και Myzus persicae, με 
στόχο τη λειτουργία τους ως επιδεικτικής μονάδας για την επι-
τυχή εκτροφή και εξαπόλυση του παρασιτοειδούς σε θερμοκη-
πιακές καλλιέργειες. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε αφορούσε 
την εκτροφή του παρασιτοειδούς στο τελικό στάδιο σε αφίδες 
του είδους Rhopalosiphum padi, επιλογή που βασίστηκε στο γε-
γονός ότι το συγκεκριμένο είδος αφίδας δεν προσβάλλει τα κη-
πευτικά. Οι διαθέσιμες επιλογές για την εξαπόλυση του παρασι-
τοειδούς στο θερμοκήπιο είναι η μεταφορά φύλλων κριθαριού 
με μουμιοποιημένες αφίδες ή η μεταφορά ολόκληρων φυτών 
κριθαριού (φυτά τράπεζες).

Πειραματικά αποτελέσματα 
Αν και βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η επίδειξη 

τεχνικών σε παραγωγούς, στο στάδιο μεταξύ της δημιουργίας 
των υποδομών και των εκπαιδευτικών δράσεων πραγματοποι-
ήθηκαν σύντομα πειράματα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης 
των υδροπονικών συστημάτων και της διαδικασίας εκτροφής 
του παρασιτοειδούς. Όσον αφορά στην επιδεικτική μονάδα 
υδροπονίας πραγματοποιήθηκαν: 

α)  διαχείριση λίπανσης με νιτρικό άζωτο (διαφορετικά επίπεδα 
συγκεντρώσεων NO3) και ποιότητας αρδευτικού νερού (δι-
αφορετικά επίπεδα αλατότητας), 

β)  χρήση επιλεκτικών ηλεκτροδίων (NO3, ΕC, και pH) με ενσω-
μάτωση Η/Υ ελέγχου και διόρθωσης θρεπτικού διαλύματος, 

γ)  μελέτη της επίδρασης διαφορετικών επιπέδων θερμοκρασί-
ας/ηλιοφάνειας (διαφορετικές εποχές, επίπεδα δροσισμού) 
κατά την ανάπτυξη των καλλιεργειών, 

δ)  εφαρμογή μέτρων φυτοπροστασίας για τον έλεγχο των 
εντομολογικών προσβολών (εντομοστεγή δίχτυα, μαζική 
παγίδευση εντόμων, κ.λπ.), 

ε)  τοποθέτηση ηλεκτροδίων νιτρικών σε μόνιμα σημεία ανα-
φοράς (δεξαμενή απορροής, λεκάνη επιπλέουσας υδρο-
πονίας) και συσχετισμός των τιμών που προέκυψαν με τα 
επίπεδα νιτρικών στο φυτικό ιστό.

Από τα συγκεκριμένα πειράματα προέκυψε ότι είναι δυνατή 
η παραγωγή μαρουλιών με χαμηλά επίπεδα νιτρικών με το 

σύστημα NFT διατηρώντας την αγωγιμότητα σταθερή 
κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας καθώς η συ-

γκέντρωση των νιτρικών στο θρεπτικό διάλυ-
μα (ΘΔ) μειώνεται με την πάροδο του χρό-

νου λόγω αυξημένης απορρόφησης σε 
σχέση με τα υπόλοιπα μακροστοιχεία. 
Η συγκέντρωση των νιτρικών στα 
φύλλα στο σύστημα DFT ήταν αυξη-
μένη σε όλες τις επεμβάσεις καθώς 
λόγω μεγάλου όγκου θρεπτικού 
διαλύματος ανά φυτό η αδράνεια 
του συστήματος είναι μεγάλη και 
η συγκέντρωση νιτρικών στο ΘΔ 
δε μειώθηκε κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας. Η ποιότητα του νερού 
άρδευσης (αλατούχο ή μη) επηρέασε 

σημαντικά τις αποδόσεις και στα δύο 
συστήματα. Η μείωση της παραγωγής 

ήταν μεγαλύτερη στο NFT λόγω μικρότε-
ρης αναλογίας ΘΔ ανά φυτό (1,25 λίτρα/φυτό) 
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και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για την 
υδροπονία και τη χρήση των ωφέλιμων εντόμων.  Εκτός από 
τις παραπάνω Δράσεις του «HYDROFLIES», οι οποίες παρου-
σιάστηκαν αναλυτικά στο πλαίσιο του Έργου, δημιουργήθη-
κε ή συγκεντρώθηκε αρκετό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό 
υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://web.
cut.ac.cy/hydroflies/. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται εκθέ-
σεις με τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν στη 
διάρκεια του έργου, σημειωματάριο υδροπονίας με βασικές 
πληροφορίες για τη συγκεκριμένη τεχνική, αλλά και λίστες 
με προμηθευτές και αναλυτικά εργαστήρια στα δύο νησιά, 
εγχειρίδια αναγνώρισης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης 
εχθρών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, θεματικοί χάρ-
τες Κρήτης και Κύπρου με χρήσιμες πληροφορίες που σχε-
τίζονται με την επιλογή κατάλληλων περιοχών, αλλά και την 
υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην υδροπονία, οδηγοί 
για την υδροπονική καλλιέργεια τομάτας και μαρουλιού, κ.λπ. 
Το έργο «HYDROFLIES» ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2014. 
Παρόλα αυτά, οι υποδομές που δημιουργήθηκαν σε Κρήτη και 
Κύπρο θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται και στο μέλλον τόσο 
ως πιλοτικές μονάδες επίδειξης για την αειφορική διαχείριση 
υδροπονικής καλλιέργειας κηπευτικών σε θερμοκήπια όσο και 
ως υποδομές εκπαίδευσης νέων γεωτεχνικών και ερευνητών, 
στο πλαίσιο διατριβών ή μεταπτυχιακών σπουδών, αποτελώ-
ντας χρήσιμες μονάδες για την επέκταση της υδροπονικής καλ-
λιέργειας στα δύο νησιά.

σε σχέση με το σύστημα DFT (18 λίτρα/φυτό) με αποτέλεσμα 
η αγωγιμότητα να αυξάνεται με πολύ γρηγορότερο ρυθμό με 
την είσοδο στο σύστημα αλατούχου νερού. Το πρόβλημα της 
αλατότητας ήταν πολύ πιο έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες 
σε σχέση με το χειμώνα λόγω αυξημένων αναγκών σε νερό 
(υψηλή εξατμισοδιαπνοή).

Όσον αφορά στην αξιοποίηση του παρασιτοειδούς A. colemani, 
οι μέθοδοι εκτροφής και εξαπόλυσης που αναπτύχθηκαν κρίνο-
νται ικανοποιητικά επαρκείς. Με τη μέθοδο μεταφοράς του πα-
ρασιτοειδούς με μουμιοποιημένες αφίδες, τα φύλλα μπορούν 
να μεταφερθούν στο θερμοκήπιο είτε άμεσα είτε μετά από 1 
εβδομάδα αποθήκευσης στους 4οC. Αν επιλεγεί ως τρόπος με-
ταφοράς τα φυτά -  τράπεζες, για να είναι πιο αποτελεσματικό 
το σύστημα φυτών - αφίδων - παρασιτοειδών, τα φυτά πρέπει 
να εισάγονται στα θερμοκήπια αμέσως μετά την εμφάνιση των 
πρώτων αφίδων ή ακόμα και προληπτικά. Αρχικά, πρέπει να 
τοποθετούνται δύο μονάδες με φυτά τράπεζες ανά στρέμμα 
θερμοκηπίου ενώ στη συνέχεια προστίθεται μία επιπλέον μονά-
δα ανά στρέμμα θερμοκηπίου, κάθε δύο εβδομάδες. 

Στο Ινστιτούτο πραγματοποιήθηκε επίσης εργαστηριακή με-
λέτη για τη δημιουργία καταλόγου, στον οποίο κατηγοριοποι-
ούνται τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που 
εφαρμόζονται σε καλλιέργειες μαρουλιού, ανάλογα με την 
τοξικότητά τους στο παρασιτοειδές A. colemani. Η κατηγοριο-
ποίηση αυτή επιτρέπει την επιλογή σκευασμάτων συμβατών με 
τη συγκεκριμένη μέθοδο βιολογικής καταπολέμησης, τα οποία 
είναι σχετικά ασφαλή για το ωφέλιμο έντομο.

Δράσεις επίδειξης / ενημέρωσης
Στο πλαίσιο του έργου HYDROFLIES πραγματοποιήθηκαν 

ενημερωτικές ημερίδες σε Κρήτη και Κύπρο, καθώς και θερι-
νά σχολεία για την εκπαίδευση ενδιαφερομένων σε θέματα 
υδροπονίας. Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αμπέλου ανέλαβε τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στα 
Χανιά, καθώς και θερινού σχολείου, το οποίο παρακολούθη-
σαν 34 συμμετέχοντες από την Κρήτη. Κατά τη διάρκεια του 
θερινού σχολείου πραγματοποιήθηκε θεωρητική εκπαίδευση 
αρχικά και εν συνεχεία πρακτική εξάσκηση στις εγκαταστά-
σεις του Ινστιτούτου για την καλλιέργεια μαρουλιού και στο 
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων για την καλλι-
έργεια τομάτας. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε έντυπο 

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου
Αγροκήπιο, 73 100, Χανιά, τηλ.: 28210 83440, e-mail: gpsarras@
nagref-cha.gr

Δραστική ουσία (δ.ο.) Εμπορικό όνομα
Μέγιστη εφαρμοζό-
μενη συγκέντρωση 

mg δ.ο./L

Κατηγορία τοξικότητας 
στο στάδιο της μούμιας

Κατηγορία τοξικότητας
σε ενήλικα παρασιτοειδή

Acetamiprid Profil 55 2 4

Cypermetrhin Assist 30 2 3

Chlorantraniliprole Altacor 42 1 1

Emamectine benzoate Affirm 14.25 1 3

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki XenTrari 30 1 1

Helicoverpa armigera nucleopolyhedro Helicovex 448 1 1

Copper oxychloride Coure Valles 1200 1 1

Iprodione Rovral 600 2 2

Mandipropamid Revus 150 2 2

Propamocarb Fluopicolide Volare 1000
100

1
1

3
3

Fludioxonil Cyprodinil Switch 250
375

2 3

Γραμμές χωρίς σκίαση αφορούν εντομοκτόνα, ενώ με σκίαση αφορούν μυκητοκτόνα.
Κατηγοριοποίηση τοξικότητας γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με τον IOBC: 1 -  αβλαβή (<30% θνησιμότητα), 2 – ελαφρώς επιβλαβή (30 - 79% θνησιμότητα), 

3 – μετρίως επιβλαβή (80 - 99% θνησιμότητα), 4- επιβλαβή (>99% θνησιμότητα).

Κατηγοριοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα) που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες 
 μαρουλιού ως προς την τοξικότητά τους στο παρασιτοειδές Aphidius colemani 
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Η αγωνιώδης αναζήτηση για εναλλακτικές πηγές ενέρ-
γειας αποτελεί στις μέρες μας βασικό προβληματισμό 
των σύγχρονων κοινωνιών, καθώς οι αντιδράσεις 
που πηγάζουν από την επίδραση του «φαινομένου 
του θερμοκηπίου» μεταξύ άλλων οδηγούν και στη 

στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη χώρα μας ει-
δικότερα, επιπρόσθετο παράγοντα πίεσης αποτελούν οι υψηλές 
τιμές των ορυκτών καυσίμων. Η καύση ξυλώδους βιομάζας για 
την κάλυψη ενεργειακών αναγκών αποτελεί μια προφανή επιλο-
γή που συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις για περιορισμό των 
εκπομπών άνθρακα αξιοποιώντας διάφορες πηγές υλικών όπως 
απορρίμματα ξύλου, αγροτικά υπολείμματα, ενεργειακές καλλιέρ-
γειες. 

Όπως είναι λογικό, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών 
σε πρώτες ύλες στερεών βιοκαυσίμων, μέρος της δασικής βιο-
μάζας θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί, αρκεί κάτι τέτοιο 
να μη γίνεται σε βάρος της οικολογικής ισορροπίας των δασικών 
οικοσυστημάτων. Άλλωστε, η συγκομιδή της δασικής βιομάζας 
μεσογειακών δασών έχει αναγνωριστεί όχι μόνο ως μέσο για την 
κάλυψη ενεργειακών αναγκών αλλά και ως μέτρο για την προ-
στασία των δασών από δασικές πυρκαγιές. Βέβαια, η χρήση των 
δασών από τον άνθρωπο για την κάλυψη των ενεργειακών του 
αναγκών δεν είναι κάτι νέο. Στην Ελλάδα, πολλά δάση αειφύλλων 
πλατυφύλλων παραδοσιακά υλοτομούνται για την παραγωγή ξυ-
λοκάρβουνου και καυσόξυλων και είναι πρεμνοφυή με μικρό πε-
ρίτροπο χρόνο (25-30 χρόνια).

Η παραγωγή τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων υπό τη 
μορφή σύμπηκτων (πέλετ, μπρικέτες) παρουσιάζει επιπλέον πλε-
ονεκτήματα που απορρέουν από τον περιορισμό του όγκου της 
βιομάζας και την αυτοματοποίηση της τροφοδοσίας καύσης. Για 
τους λόγους αυτούς παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή και 
κατανάλωση αλλά και αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας των στε-
ρεών βιοκαυσίμων, γεγονός που προϋποθέτει τη λεπτομερή ανά-

λυση και βαθειά γνώση των προτεινόμενων εναλλακτικών πηγών 
βιομάζας. Η ανάγκη αυτή παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική στην 
περίπτωση της δασικής βιομάζας, η οποία περιλαμβάνει πλήθος 
ειδών βλάστησης με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χημική σύ-
σταση και επομένως διαφορετικές θερμικές ιδιότητες και εν γέ-
νει απαιτήσεις χειρισμού της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ως 
άνω μεταβλητότητας είναι η παρουσία φλοιού, ο οποίος παρουσι-
άζει σημαντικές διαφορές (π.χ. κατά κανόνα μεγαλύτερα ποσοστά 
περιεχόμενης τέφρας) από το ξύλο. Τα μεσογειακά είδη πλατυ-
φύλλλων αναπτύσσουν συνήθως μικρές διαμέτρους, οι οποίες 
επιφέρουν υψηλά ποσοστά φλοιού σε σχέση με το ξύλο. Αυτό 
στις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ξυλοκάρβουνου δεν 
αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού ο φλοιός απομακρύνεται πα-
θητικά και κατά συνέπεια δε χρησιμοποιείται. Από την άλλη πλευ-
ρά κατά την παραγωγή συμπήκτων ο φλοιός δεν είναι εύκολο να 
απομακρυνθεί και κατά κανόνα παραμένει στη βιομάζα.

Σε ό,τι αφορά τα μεσογειακά δασικά είδη πλατυφύλλων, αν 
και έχουν δημοσιευθεί αρκετές σχετικές εργασίες, δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία για τις διαφορές θερμικών χαρακτηριστικών ξε-
χωριστά για το φλοιό και το ξύλο των ειδών αυτών ούτως ώστε 
να αναγνωριστεί η επίδραση του φλοιού στα θερμικά χαρακτη-
ριστικά τους. Γενικά πάντως είναι γνωστό ότι αυξημένα ποσοστά 
περιεχόμενης τέφρας επιφέρουν χαμηλότερη θερμαντική αξία 
του βιοκαυσίμου, αυξάνουν τον κίνδυνο θερμικής συσσωμάτωσης 

Δυνατότητες αξιοποίησης δασικής
βιομάζας από μεσογειακά είδη
πλατυφύλλων για την παραγωγή βιοκαυσίμων

Δρ Χαράλαμπος Λυκίδης, Εντεταλμένος Ερευνητής
Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων 
Δρ Ιωάννης Μπαρμπούτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ

Ξυλώδης βιομάζα από δάση αειφύλλων πλατυφύλλων 
για παραγωγή κάρβουνου.

Περιοχή μετά την υλοτομία αειφύλλων πλατυφύλλων.
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και γενικά έχουν αρνητική επίδραση στον εξοπλισμό παραγωγής 
συμπήκτων. Για το λόγο αυτό στο ισχύον σχετικό ευρωπαϊκό πρό-
τυπο, που καθορίζει τις κατηγορίες ποιότητας βιοκαυσίμων (EN 
14961-2), προβλέπεται μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή περιεχόμενης 
τέφρας στο πέλετ ίση με 3%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Εργαστήριο Ανατομίας 
και Τεχνολογίας Ξύλου του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) σε συνεργασία με το εργα-
στήριο Δασικής Τεχνολογίας (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, ΑΠΘ) εκπόνησε έρευνα για τον προσδιορισμό της 
θερμαντικής αξίας και της περιεχόμενης τέφρας του ξύλου και 
του φλοιού μεσογειακών δασικών ειδών πλατυφύλλων αλλά και 
της εξάρτησης των παραπάνω χαρακτηριστικών από τη διάμετρο 
των κορμιδίων για χαρακτηριστικά είδη μεσογειακής δασικής βι-
ομάζας.

Αποτελέσματα της έρευνας ήδη παρουσιάστηκαν στο 57ο Διε-
θνές Συνέδριο του Συλλόγου Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου 
(23-27 Ιουνίου 2014, Σλοβακία) και στο 10ο Εθνικό Συνέδριο για 
τις Ήπιες Μορφές Ενεργείας (26-28 Νοεμβρίου 2014, Θεσσαλο-
νίκη).

Για τους σκοπούς της έρευνας, πραγματοποιήθηκε δειγματο-
ληψία ξυλώδους βιομάζας από τα αείφυλλα πλατύφυλλα δασι-
κά είδη: Arbutus unedo (κουμαριά), Quercus ilex (αριά), Quercus 
coccifera (πρίνος - πουρνάρι), Erica arborea (ερείκι) και Phillyrea 
latifolia (φιλίκι). Για συγκριτικούς λόγους έγινε επιπλέον δειγμα-
τοληψία κορμών από οξιά  (Fagus sylvatica) και όστρια (Ostrya 
carpinifolia) καθώς τα εν λόγω είδη φύονται στα ίδια δάση και το 
ξύλο τους παραδοσιακά χρησιμοποιείται για καυσόξυλα. Η δειγ-
ματοληψία πραγματοποιήθηκε από δάση της ανατολικής Χαλκι-
δικής και το δείγμα αποτελούταν από κορμίδια διαμέτρου έως 
10 cm, τα οποία προέρχοταν από υλικό υλοτομίας για παραγωγή 
καυσοξύλων. Για ολα τα δείγματα έγινε διαχωρισμός του φλοιού 
από το ξύλο και έπειτα τα υλικά θρυμματίστηκαν με φορητό θρυμ-
ματιστή, κονιοποιήθηκαν σε εργαστηριακό μύλο σε διαστάσεις μι-
κρότερες από 0,7 mm και ξηράθηκαν ήπια. Για τον προσδιορισμό 
της περιεχόμενης τέφρας των υλικών εφαρμόστηκε η μεθοδολο-
γία που περιγράφεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14775:2004 
ενώ η θερμογόνος δύναμη εκφράστηκε με τον προσδιορισμό της 
υψηλής θερμαντικής αξίας (HHV) χρησιμοποιώντας αδιαβατικό 
θερμιδόμετρο οβίδας οξυγόνου (τύπου Parr 1261) και ακολου-
θώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο ευρωπαϊκό πρό-
τυπο CEN/TS 14918:2005. Ακολούθως λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα, δημιουργήθηκαν απλά μοντέλα εκτίμησης της 
περιεχόμενης τέφρας και της θερμογόνου δύναμης για τα δοκι-
μασθέντα είδη και έγινε σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες οριακές 
τιμές που καθορίζονται από το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14961-2: 
2011 για πέλετ οικιακής χρήσης. Το εν λόγω πρότυπο καθορίζει 
τρεις κατηγορίες ποιότητας: ENplus-A1, ENplus-A2 και ENplus-Β.

Αποτελέσματα 
Οι έμφλοιες διάμετροι των δειγμάτων κυμάνθηκαν μεταξύ 4,1 

και 7,5 cm, ενώ το πάχος φλοιού για όλα τα είδη κυμάνθηκε σε 
περιορισμένο εύρος από 0,13 έως 0,20 cm. Σχετικά με το ποσο-
στό φλοιού στα εξετασθέντα είδη, αυτό κυμάνθηκε από 7,8% για 
το Quercus ilex έως 15,9% για το Erica arborea. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι σχετικά με τη 
θερμαντική αξία, όλα τα βιοκαύσιμα που δοκιμάστηκαν θα μπο-
ρούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου 
EN 14961-2 αλλά όχι πάντα για τις υψηλότερες ποιότητες. Οι 
υψηλότερες τιμές θερμαντικής αξίας παρουσιάστηκαν από το 
ξύλο του Erica arborea (4751,48 cal/g) και το φλοιό του Phyllirea 
latifolia (4956,91 cal/g) ενώ τις χαμηλότερες τιμές θερμαντικής 
αξίας ξύλου παρουσίασαν το Quercus coccifera (4454,56 cal/g) 
και το Quercus ilex. Σε ό,τι αφορά στο φλοιό, το Quercus ilex 
(4121,77 cal/g) παρουσίασε τη χαμηλότερη θερμαντική αξία. Με 
εξαίρεση το Phyllirea latifolia, όλα τα εξετασθέντα είδη παρου-
σίασαν σημαντικά υψηλότερη θερμαντική αξία για το ξύλο από 
ότι για το φλοιό τους, εκτός από το Erica arborea, στο οποίο η 
διαφορά δεν ήταν σημαντική. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός 
ότι το Erica arborea, αν και εμφάνισε τη χαμηλότερη διάμετρο και 
το μεγαλύτερο ποσοστό φλοιού, είχε την υψηλότερη θερμαντική 
αξία ξύλου και τη 2η υψηλότερη του φλοιού μεταξύ των δοκιμα-
σθέντων ειδών.

Διάμετρος κορμών, πάχος φλοιού και αναλογία ξύλου: φλοιού 
για δοκιμασθέντα είδη.

Είδος Διάμετρος 
κορμού a (cm)

Πάχος φλοι-
ού a (mm)

Φλοιός 
(%)

Ξύλο 
(%)

Quercus 
coccifera 6,2 (2,3) 1,7 (0,20) 10,7 89,3

Quercus ilex 7,5 (1,6) 1,5 (0,19) 7,8 92,2

Phillyrea 
latifolia 6,8 (1,3) 2,0 (0,28) 11,4 88,6

Arbutus unedo 6,4 (2,1) 1,3 (0,15) 7,9 92,1

Erica arborea 4,1 (0,9) 1,7 (0,22) 15,9 84,1

a : Αριθμητικός μέσος 30 επαναλήψεων, τυπική απόκλιση σε παρένθεση

Μεταξύ όλων των εξετασθέντων ειδών, τις υψηλότερες τιμές 
περιεχόμενης τέφρας παρουσίασε τόσο για το φλοιό (12,18%) 
όσο και για το ξύλο (1,62%) το Quercus coccifera ενώ οι χαμη-
λότερες παρατηρήθηκαν για το ξύλο του Erica arborea (0,39%) 
και το φλοιό του Phyllirea latifolia (4,97%). Είναι αξιοσημείωτο 
ότι αναφορικά με το φλοιό των εξετασθέντων ειδών, κανένα από 
αυτά δε βρίσκεται σε επίπεδα κάτω του 3% και επομένως δεν 
καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου EN 14961-

Περιεχόμενη τέφρα φλοιού (αριστερός κατακόρυφος άξονας) και ξύλου 
(δεξιός αριστερός κατακόρυφος άξονας) για τα υλικά της έρευνας.

Θερμαντική αξία του φλοιού και του ξύλου για υλικά της έρευνας.
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2. Κατά συνέπεια, ο φλοιός των αειφύλλων πλατυφύλλων θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί στην παραγωγή κατάλληλων πέλετ 
μόνο εφόσον η χρήση του περιοριστεί σε τέτοιες αναλογίες που 
θα διατηρούν τα ποσοστά της συνολικής περιεχόμενης τέφρας 
τους χαμηλότερα από τα σχετικά όριά του. Στο Γράφημα 1 παρου-
σιάζεται η θεωρητική μεταβολή της συνολικής περιεχόμενης τέ-
φρας ανάλογα με τη διάμετρο του κορμιδίου για τα εξετασθέντα 
είδη και οι οριακές τιμές με βάση το πρότυπο EN 14961-2. Όπως 
φαίνεται στο γράφημα αυτό, τα Quercus coccifera και Quercus 
ilex, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πέλετ, που 
στην καλύτερη των περιπτώσεων κατατάσσονται στην κλάση EN-
B. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που το Quercus coccifera είχε 
μέση διάμετρο κορμιδίων μικρότερη από 5 cm, θα είχε συνολική 
περιεχόμενη τέφρα περισσότερη από 3% και κατά συνέπεια θα 
ήταν ακατάλληλο.

Για την παραγωγή πέλετ κλάσης ENplus-A2, αναφορικά με την 
περιεχόμενη τέφρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κορμίδια της 
Erica arborea, αρκεί η διάμετρος αυτών να είναι μεγαλύτερη από 
2,8 cm. Αντίστοιχα, κορμίδια της Phyllirea latifolia με διάμετρο 
μεγαλύτερη απο 4cm μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πα-
ραγωγή πέλετ κλάσης ENplus-A2 class.

Η μόνη περίπτωση στην οποία από τα υλικά της έρευνας θα 
μπορούσαν να παραχθούν πέλετ κλάσης ENplus-A1 είναι εκείνη 
κατά την οποία θα χρησιμοποιούνταν κορμίδια της Erica arborea 
με διάμετρο μεγαλύτερη από 10 cm, κάτι που στην πράξη δε συ-
νανάται συχνά. 

Συμπεράσματα
Από την παρούσα έρευνα συμπεραίνεται ότι κορμίδια των αει-

φύλλων πλατυφύλλων δασικών ειδών Quercus coccifera, Quercus 
ilex, Arbutus unedo, Phillyrea latifolia και Erica arborea μπορούν 
υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτη ύλη για την 
παραγωγή πέλετ οικιακής χρήσης καλύπτοντας τις απαιτήσεις του 
ευρωπαϊκού προτύπου EN 14961-2. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά 
τις τιμές περιεχόμενης τέφρας, ο φλοιός των ανωτέρω ειδών σε 
κανένα από αυτά δε βρίσκεται σε επίπεδα κάτω του 3% και κατά 
συνέπεια δεν καλύπτει μεμονωμένα το ως άνω πρότυπο. Κατά συ-
νέπεια, ο φλοιός των εν λόγω αειφύλλων πλατυφύλλων μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή πέλετ μόνο εφόσον η χρήση 
του περιοριστεί σε τέτοιες αναλογίες που θα διατηρούν τα ποσο-
στά της συνολικής περιεχόμενης τέφρας τους χαμηλότερα από τα 
σχετικά όριά του.

Η Erica arborea αποδείχθηκε το πλέον κατάλληλο είδος (ανάμε-
σα στα δοκιμασθέντα) για την παραγωγή πέλετ καθώς παρουσία-
σε τις χαμηλότερες τιμές περιεχόμενης τέφρας και την υψηλότερη 
θερμαντική αξία. Επιπλέον, κορμίδια της Erica arborea με διάμε-
τρο μεγαλύτερη από 2,8 cm μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή πέλετ κλάσης ENplus-A2.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, 
Τ.Θ. 14180, Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα, τηλ.: 210 7783750, 
fax: 210 7784602, e-mail: lykidis@fria.gr, www. fria.gr/woodtech 
ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τηλ.: 210998895
e-mail: jbarb@for.auth.gr, ιστοσελίδα: wood-technology.web.auth.gr 

Περιεχόμενη τέφρα των ειδών ως συνάρτηση της ακτίνας των κορμιδίων.

Θερμαντική αξία των ειδών ως συνάρτηση της ακτίνας των κορμιδίων.
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Η διαχείριση του αζώτου στις καλλιέργειες αποτε-
λεί εδώ και πολλές δεκαετίες πεδίο έρευνας και 
δημόσιας συζήτησης. Μη αποδοτικές πρακτικές 
διαχείρισης του αζώτου έχουν συμβάλει στη μει-
ωμένη αξιοποίησή του σε καλλιέργειες, όπως το 

καλαμπόκι που κυμαίνεται μεταξύ 30-40% του προστιθέμε-
νου με τη λίπανση αζώτου. Οι παράγοντες που ευθύνονται 
για τα χαμηλά ποσοστά αξιοποίησης του προστιθέμενου 
αζώτου είναι πολλοί και συνοψίζονται σε τρία βασικά ση-
μεία: (i)  κακός συγχρονισμός μεταξύ της διαθεσιμότητας του 
εδαφικού αζώτου και της ζήτησής του από την καλλιέργεια, 
(ii) ενιαία εφαρμογή δόσεων αζωτούχων λιπασμάτων σε ένα 
αγρό, ανεξάρτητα της χωρικής μεταβολής των εδαφικών ιδι-
οτήτων του και (iii) αποτυχία υπολογισμού του μεταβαλλόμε-
νου χρόνου μέγιστης ζήτησης αζώτου από την καλλιέργεια. 
Η αδυναμία πλήρους πρόβλεψης του συγχρονισμού μεταξύ 
της διαθεσιμότητας του εδαφικού αζώτου και της ζήτησής 
του από την καλλιέργεια στα όρια του αγρού, έχει ως αποτέ-
λεσμα την εφαρμογή σημαντικών ποσοτήτων του στοιχείου 
αυτού πριν τη σπορά ομοιόμορφα, σε όλη την έκταση του 
αγρού, που σε συνδυασμό με τις ποσότητες αζώτου που προ-
έρχονται από την ανοργανοποίηση των οργανικών μορφών 
του μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αζώτου από το σύστημα 
έδαφος - φυτό μέσω της βαθειάς διήθησης, της απονιτροποί-
ησης ή της εξαέρωσης.

Σε επίπεδο αγρού η βέλτιστη δόση αζώτου διαφέρει ση-
μαντικά στο χώρο και με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων 
που θα μπορούσαν να καταγράψουν αυτή την παραλλακτι-
κότητα θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα 
της αζωτούχου λίπανσης. Μια καινοτόμος μέθοδος αύξησης 
της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου αζώτου που 
βασίζεται στο ίδιο το φυτό, αφορά στην έμμεση μέτρηση 
του στοιχείου στα φύλλα της καλλιέργειας με εναλλακτικές 
εφαρμογές τηλεπισκόπησης. Οι εφαρμογές αυτές έχουν το 
πλεονέκτημα αξιόπιστης χωρικής ανάλυσης για την αξιολό-
γηση του επιπέδου αζώτου στα φυτά κατά την καλλιεργητική 
περίοδο και δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών ενός 
αγρού σχετικά γρήγορα και εύκολα. Μια από τις βασικές με-
θόδους που έχουν μελετηθεί την τελευταία δεκαετία σε μεγά-
λη κλίμακα είναι οι επίγειοι ενεργοί αισθητήρες φυλλώματος. 
Οι «επίγειοι ενεργοί αισθητήρες φυλλώματος» εκτιμάται ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του επιπέδου 
αζώτου στο φύλλωμα της καλλιέργειας και την καθοδήγηση 
επιφανειακών λιπάνσεων, στη διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου, αλλά και στο χώρο.

Αισθητήρες φυλλώματος 
Οι ενεργοί αισθητήρες φυλλώματος παράγουν ρυθμιζόμε-

νη ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού (VIS, 400–700-nm) 
και του υπέρυθρου (NIR, 700–1000-nm) ηλεκτρομαγνητι-
κού φάσματος. Ένα μέρος της ακτινοβολίας αυτής απορρο-
φάται από το φύλλωμα της καλλιέργειας και το υπόλοιπο 
ανακλάται. Η ακτινοβολία που ανακλάται από το φύλλωμα 
της καλλιέργειας τόσο του ορατού όσο και του υπέρυθρου 

Αισθητήρες φυλλώματος και αζωτούχος 
λίπανση των καλλιεργειών 

Δρ Λευτέρης Ευαγγέλου, Γεωπόνος
Δρ Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός Ερευνητής 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών 

φάσματος μπορεί να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί σε διά-
φορους δείκτες. Ορισμένοι δείκτες δίνουν έμφαση σε συγκε-
κριμένα χαρακτηριστικά του φυλλώματος όπως είναι το leaf 
area index, leaf chlorophyll, η συνολική βιομάζα του φυτού, 
η πυκνότητα φύτευσης, η θερμοκρασία του φυλλώματος, η 

συγκέντρωση υγρασίας του φυλλώματος. 
Η τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε στη ανάπτυξη των ενεργών 

αισθητήρων, οι οποίοι παράγουν τη δικιά τους ακτινοβολία, 
με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζεται πλήρως από το φυ-
σικό φωτισμό. Eιδικές φωτοδίοδοι σιλικόνης μπορούν να 
«συλλέγουν» μόνο την ακτινοβολία που ανακλάται από το 
φύλλωμα της καλλιέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης 
των αισθητήρων φυλλώματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
μέσα στη μέρα αλλά ακόμη και σε απόλυτο σκοτάδι κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

Οι ενεργοί αισθητήρες φυλλώματος αναπτύσσονται συνε-
χώς προκειμένου να προσφέρουν τη δυνατότητα βοήθειας 
στη λήψη απόφασης για μεταβλητή παροχή λίπανσης ανά-
λογα των αναγκών των φυτών στην καλλιέργεια του αρα-
βόσιτου. 

Σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας των αισθητήρων
φυλλώματος σε φυτό αραβόσιτου (Πηγή http://www.agleader.com)
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Δύο σημαντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη 
λειτουργία των ενεργών αισθητήρων φυλλώματος και αυτοί 
είναι:  

1)  Η αρχιτεκτονική του φυλλώματος.
2)   Η ανάκλαση της ακτινοβολίας από το γυμνό έδαφος, ιδί-

ως σε περιπτώσεις όπου δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως το 
φύλλωμα της καλλιέργειας.

Για τις ανάγκες της εκτίμησης του στρες από έλλειψη αζώ-
του με τη χρήση αισθητήρων φυλλώματος, έχουν χρησιμο-
ποιηθεί δείκτες όπως για παράδειγμα ο δείκτης NDVI και 
υπολογίζεται από την εξίσωση: 

NDVI= (NIR-VIS) / (NIR+VIS),

όπου NIR και VIS μήκη κύματος του υπέρυθρου και ορατού 
φάσματος αντίστοιχα. Η ανάκλαση του ορατού μήκους κύμα-
τος εξαρτάται κύρια από την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη 
του φύλλου και το NIR από τη δομή των κυττάρων του και τις 
κοιλότητες μεταξύ τους. Μια ισχυρή συσχέτιση υπάρχει μετα-
ξύ της συγκέντρωσης χλωροφύλλης και της συγκέντρωσης 
αζώτου στα φύλλα. Μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια και πιο 
πράσινη βιομάζα του φυτού έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερες 
ανακλάσεις και κατά συνέπεια υψηλότερες τιμές NDVI. 

Εκτίμηση της επιφανειακής δόσης αζώτου  
με τη χρήση των αισθητήρων φυλλώματος  

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ αλγό-
ριθμοι που μετατρέπουν τις μετρήσεις ανάκλασης του φυλ-
λώματος αραβόσιτου των ενεργών αισθητήρων σε δόσεις 
αζωτούχου λίπανσης σε σχέση με εδαφολογικά και άλλα 
δεδομένα. 

Η ποσότητα αζώτου, που υπολογίζεται από τους αλγό-
ριθμους για ένα συγκεκριμένο σημείο του αγρού εξαρτάται 
εκτός των δεικτών ανάκλασης του φυλλώματος, όπως για 
παράδειγμα ο δείκτης χλωροφύλλης, το στάδιο ανάπτυξης 
της καλλιέργειας τη δεδομένη χρονική στιγμή, τη συνολική 
ποσότητα αζώτου που απαιτείται από την καλλιέργεια και 
την ποσότητα αζώτου που έχει ήδη εφαρμοστεί. Με αυτό τον 
τρόπο η πληροφορία για την εκτίμηση των απαιτήσεων σε 
άζωτο δε βασίζεται σε εδαφολογικές αναλύσεις ή αναλύσεις 
φυτικών ιστών, αλλά στην αντίδραση το ίδιου του φυτού 
στην προσπίπτουσα ακτινοβολία που συμπεριλαμβάνει τις 
όποιες διαφοροποιήσεις τόσο χωρικά στα όρια ενός αγρού 
όσο και χρονικά από έτος σε έτος. Ένα σημαντικό πλεονέ-

Αισθητήρες φυλλώματος σε 
σάρωση καλλιέργειας βάμβακος 

στον Πλατύκαμπο Λάρισας κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

(Πηγή: www.HydroSense.org)

κτημα της μεθόδου είναι ότι 
η συμπεριφορά του φυτού 
στην απορρόφηση/ανάκλα-
ση της ακτινοβολίας που 
δέχεται από τους αισθη-
τήρες ενσωματώνει όλους 
του εδαφικούς και κλιματο-
λογικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την τελική του 
απόδοση.   

Οι αλγόριθμοι που χρησι-
μοποιούνται τα τελευταία 

χρόνια για την εφαρμογή επιφανειακής λίπανσης στον αρα-
βόσιτο βασίζονται στον δείκτη SI (Sufficiency Index). Ο δεί-
κτης SI συγκρίνει τα δεδομένα της χλωροφύλλης από μια 
περιοχή αναφοράς υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο με το 
υπόλοιπο τμήμα του αγρού. 

SI=CIField/CIReference
 
Η βασική ιδέα στηρίζεται στην κανονικοποίηση της ανάκλα-

σης του αραβόσιτου σε σχέση με το πιο «πράσινο» τμήμα του 
αγρού. Ο δείκτης SI είναι τυπικά μικρότερος του 1, και στην 
ουσία υποδεικνύει την έλλειψη αζώτου και την ανάγκη αζω-
τούχου λίπανσης προκειμένου να διορθωθεί αυτή η ανεπάρ-
κεια. Ο δείκτης SI βασικά περιγράφει την ανομοιομορφία που 
υπάρχει στα όρια ενός αγρού, η οποία πριν δεν ήταν δυνατόν 
να ποσοτικοποιηθεί. 

Η λίπανση μεταβλητής παροχής
σε πραγματικό χρόνο  

Η πιο σύγχρονη μέθοδος χρήσης των αισθητήρων φυλλώ-
ματος για τη λίπανση του αραβόσιτου είναι η χρήση τους σε 
συστήματα μεταβλητής παροχής του αζώτου για λίπανση σε 
πραγματικό χρόνο. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από:

•  Πολυφασματικούς αισθητήρες ικανούς να μετρούν δεί-
κτες βλάστησης, όπως αυτός του δείκτη χλωροφύλλης 
(CI).

•  Σύστημα καταγραφής/διαχείρισης δεδομένων με ειδική 
λειτουργία απόκρισης αζώτου που ελέγχει πλήρως ειδικό 
εφαρμογέα για την εφαρμογή της μεταβλητής αζωτού-
χου λίπανσης.

•  Ειδικός λιπασματοδιανομέας που λιπαίνει ανάλογα των 
εντολών που δέχεται από το σύστημα καταγραφής/δια-
χείρισης δεδομένων.

•  Ένα διαφορικό σύστημα GPS ικανό να παράγει υψηλής 
ακρίβειας χάρτες, όπως δείκτη χλωροφύλλης, απαιτήσε-
ων σε άζωτο ή εισροών αζώτου. 

H λίπανση πραγματοποιείται από το σύστημα ως εξής: οι 
φορητοί πολυφασματικοί αισθητήρες εφαρμόζονται σε τρα-
κτέρ και σαρώνουν/συλλέγουν την ακτινοβολία που ανακλά-
ται από τη φυλλική επιφάνεια από μια σταθερή απόσταση 60 
cm, από τρία μήκη κύματος (ερυθρό, υπέρυθρο, εγγύς υπέ-
ρυθρο) σε στάδιο της καλλιέργειας που αντιστοιχεί σε πρώι-
μο στάδιο της καμπύλης πρόσληψης του αζώτου. Η βέλτιστη 
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χρονική στιγμή που πρέπει να αρχίσουν οι σαρώσεις είναι 
αντικείμενο της έρευνας για κάθε περιοχή και τύπο εδάφους 
και συνήθως ξεκινά στα στάδια ανάπτυξης του αραβόσιτου 
V6 έως V10.  

Τα δεδομένα ανάκλασης μετατρέπονται σε πραγματικό χρό-
νο σε δείκτη χλωροφύλλης και απαίτησης σε άζωτο, ενώ με 
ειδική λειτουργία «απόκρισης αζώτου» ειδικός ρυθμιστής 
«οδηγεί» τη λειτουργία ενός ειδικού λιπασματοδιανομέα που 
μεταβάλει χωρικά τις ποσότητες του αζώτου που εφαρμόζο-
νται ανάλογα των αναγκών των φυτών. 

Κατά τη διαδικασία της εφαρμογής επιφανειακών λιπάν-
σεων με το σύστημα μεταβλητής παροχής παράγονται ταυ-
τόχρονα θεματικοί χάρτες ανάκλασης της ακτινοβολίας των 
φυτών, απαίτησης της καλλιέργειας σε άζωτο και πραγματι-
κών ποσοτήτων εφαρμογής.  

Για την οικονομικά βιώσιμη διαχείριση της λίπανσης με τη 
βοήθεια αισθητήρων στον αραβόσιτο έχει προταθεί η χρήση 
του στα στάδια από V6 έως V15. Σε μικρότερα στάδια ανά-
πτυξης της καλλιέργειας τα φυτά είναι πολύ μικρά για να 
δώσουν μια ακριβή μέτρηση του χρώματός τους αλλά και το 
ριζικό τους σύστημα δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά ώστε να 
είναι αντιπροσωπευτικό της ικανότητας που έχει το φυτό να 
προμηθεύεται άζωτο από το έδαφος. Όσο το φυτό μεγαλώ-
νει γίνονται πιο εμφανής οι διαφορές μεταξύ ενός καλά εφο-
διασμένου με άζωτο φυτού και ενός με ανεπάρκεια αζώτου. 
Το σύστημα που κανονίζει τη δόση του λιπάσματος λαμβάνει 
υπόψη το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. Αποτελέσματα στις 
ΗΠΑ από τη συγκεκριμένη μέθοδο λίπανσης στον αραβόσιτο 
έδειξαν μείωση της αζωτούχου λίπανσης έως και 5 kg αζώ-
του/στρ., με ταυτόχρονη αύξηση της αξιοποίησης του αζω-
τούχου λιπάσματος.

Συμπεράσματα
Οι ενεργοί αισθητήρες φυλλώματος και η σχετική με αυ-

τούς τεχνολογία που συνεχώς αναπτύσσεται έχει τη δυ-
νατότητα να βελτιώσει τις αποδόσεις στην αξιοποίηση της 
αζωτούχου λίπανσης και το εισόδημα στην καλλιέργεια αρα-
βόσιτου. Οι συμβατικές μέθοδοι λίπανσης έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να παρέχουν το άζωτο που χρειάζεται η καλλιέργεια 
με τη βασική λίπανση και με τις επιφανειακές λιπάνσεις σε 
καθορισμένες περιόδους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη όλους 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και την 
πρόσληψη του αζώτου από το φυτό, όπως είναι οι κλιματικοί 
και εδαφολογικοί παράγοντες, που μπορεί να οδηγήσουν σε 
απώλειες αζώτου από  το ριζόστρωμα με οικονομικές και πε-
ριβαλλοντικές συνέπειες. 

Η τεχνολογία των αισθητήρων φυλλώματος προσφέρει τη 

δυνατότητα της βελτιστοποίησης της ισορροπίας μεταξύ της 
απόδοσης, του οικονομικού κέρδους και της περιβαλλοντι-
κής προστασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δυνατότητα που 
δίνουν οι αισθητήρες για την επίτευξη συγχρονισμού μεταξύ 
των απαιτήσεων της καλλιέργειας σε άζωτο και της εφαρμο-
γής της λίπανσης, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες διαφορο-
ποιήσεις των απαιτήσεων είτε χωρικά στα όρια ενός αγρού 
είτε χρονικά από έτος σε έτος. Η έρευνα στο συγκεκριμένο 
πεδίο που είναι συνεχής στο εξωτερικό κάνει τα πρώτα της 
βήματα στην Ελλάδα και αναμένεται να προσφέρει σημαντι-
κά στη βελτιστοποίηση των λιπάνσεων του αραβόσιτου με 
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

Έρευνα για τους αισθητήρες φυλλώματος 
του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτρο-

φικών Φυτών   
Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αυτή την περίοδο δραστηριοποιείται στην 
έρευνα που αφορά τη χρήση των αισθητήρων φυλλώματος 
για τη λίπανση των καλλιεργειών με 2 ερευνητικά έργα: 

1. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FATIMA (Horizon 
2020) σε συνεργασία με τον Δρα Σταμάτη Σταματιάδη από 
το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και την εταιρία 
REDCOAST, θα εφαρμοστεί σε κατάλληλους πειραματισμούς 
η μεταβλητή παροχή αζωτούχου λιπάσματος σε πραγματικό 
χρόνο σε καλλιέργειες αραβόσιτου, βάμβακος και σιταριού.

2. Σε ερευνητικό έργου της Πράξης ΑγροΕΤΑΚ με ωφελού-
μενο τον Δρα Λευτέρη Ευαγγέλου και υπεύθυνο παρακολού-
θησης τον Δρα Χρίστο Τσαντήλα, έχει εγκατασταθεί πείραμα 
καλλιέργειας αραβόσιτου, σε δύο τυπικά για τη Θεσσαλία 
εδάφη, όπου θα αξιολογηθεί μέσα από εδαφικούς, φυτικούς, 
περιβαλλοντικούς και οικονομικούς δείκτες η μέθοδος υπο-
λογισμού των αζωτούχων δόσεων που στηρίζεται στη χρήση 
ενεργών αισθητήρων φυλλώματος.

Σύστημα μεταβλητής παροχής αζώτου σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση 
αισθητήρων φυλλώματος που χρησιμοποιείται στο ευρωπαικό πρόγραμμα 

FATIMA

Απεικονίση των κατάλληλων δόσεων επιφανειακής λίπανσης για τα στάδια V9 
έως V14 ως συνάρτηση των τιμών του SI που προσδιορίστηκε με τους αισθη-

τήρες φυλλώματος, που αναπτύχθηκε από τους Solari et al. (2010).

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, 
Θεοφράστου 1, Συν/σμος Αβέρωφ, 413 35 Λάρισα, τηλ.: 2410 671286, 
e-mail: levagel@env.aegean.gr
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Η κοκκιδίωση των μικρών μηρυκαστικών είναι 
παρασίτωση που προκαλείται από πρωτόζωα 
παράσιτα του γένους Eimeria και προσβάλει 
κυρίως νεαρά ζώα ηλικίας 3-8 εβδομάδων. 
Υπάρχουν πολλά είδη Eimeria και πιο συχνά 

παρατηρούνται μολύνσεις με περισσότερα του ενός είδους, 
ενώ η παρουσία των παθογόνων ειδών E. 
ovinoidalis και E. crandallis είναι συ-
χνή κατά τις πρώτες εβδομάδες 
ζωής των αμνών. Συνολικά για 
τη χώρα μας έχουν περιγραφεί 
11 διαφορετικά είδη Eimeria 
σε εκτροφές προβάτων, ενώ 
σε ότι αφορά τα ερίφια έχουν 
αναφερθεί τα παθογόνα είδη 
E. ninakohlyakimovae και E. 
arloingi, σε παλαιότερες μελέ-
τες στον ελληνικό χώρο χωρίς 
δυστυχώς να υπάρχουν πρό-
σφατα δεδομένα. Η μόλυνση με 
κοκκίδια κατά τη διάρκεια της 
ζωής των μικρών μηρυκαστικών 
θεωρείται αναπόφευκτη, καθώς 
ένα μόνο μολυσμένο ζώο είναι 
ικανό να μολύνει τον περιβάλ-
λοντα χώρο της εκτροφής 
με εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια κοκκίδια εντός λίγων 
ημερών, τα οποία στη συ-
νέχεια δύναται να μολύ-
νουν τα υπόλοιπα ζώα. Η 
εκδήλωση του νοσήματος 
εξαρτάται από την έντα- σ η 
της μόλυνσης, το είδος Eimeria, και την 
αντίσταση/ανοχή του ζώου στον παρασι-
τισμό, ενώ δεν πρέπει να συγχέεται με την 
απλή μόλυνση, η οποία δεν προκαλεί απώλει-
ες. Βέβαια, η κοκκιδίωση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές 
οικονομικές απώλειες, κυρίως κάτω από εντατικές συνθήκες 
εκτροφής, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν εκδηλώνεται 
με την κλινική της μορφή. Αυτό έχει τεκμηριωθεί σε μελέτες 
στις οποίες φαινομενικά υγιή ζώα μετά από αντικοκκιδιακή 
θεραπεία βελτίωσαν αισθητά τους δείκτες απόδοσής τους 
(αύξηση βάρους).

Βιολογικός κύκλος
Ο βιολογικός κύκλος ζωής των κοκκιδίων είναι άμεσος {η 

μόλυνση δηλαδή του ζώου (τελικού ξενιστή) γίνεται άμεσα 
από το περιβάλλον χωρίς να παρεμβάλλεται άλλος οργανι-
σμός (ενδιάμεσος ξενιστής)}. 

Τα ζώα μολύνονται όταν μαζί με την τροφή ή το νερό  
προσλαμβάνουν τη μολύνουσα μορφή του παρασίτου (ώρι-

Δρ Αναστάσιος Σαράτσης, Βιολόγος
Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη, Τακτική Ερευνήτρια 
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 

Εντερική κοκκιδίωση των μικρών 
μηρυκαστικών. Η αόρατη απειλή

μη ωοκύστη), η οποία όταν φτάσει στο έντερο απελευθε-
ρώνει τα σποροζωΐδια. Τα σποροζωΐδια με τη σειρά τους 
εισέρχονται σε επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου όπου πολ-
λαπλασιάζονται (σχιστά 1ης γενιάς) και αφού καταστρέψουν 
τα κύτταρα απελευθερώνονται στον εντερικό αυλό για να 
προσβάλουν εκ νέου κύτταρα και να συνεχίσουν να πολ-
λαπλασιάζονται (σχιστά 2ης γενιάς). Η φάση αυτή λέγεται 
μερογονία ή σχιζογονία (αγενής αναπαραγωγή) κατά τη 
διάρκεια της οποί- ας καταστρέφεται μεγάλος 
α ρ ι θ μ ό ς εντερικών επιθη-

λιακών κυττά-
ρων γεγονός 

στο οποίο οφεί-
λεται και η παθογό-

νος δράση των κοκκιδίων. 
Στη συνέχεια, μετά την 

ολοκλήρωση των παρα-
πάνω κύκλων (διαφέρουν 

σε αριθμό σε κάθε είδος 
Eimeria) o βιολογικός κύ-
κλος ζωής εισέρχεται στην 
εγγενή του φάση, κατά την 
οποία σχηματίζονται οι μα-

κρο- και μικρογαμέτες. Η σύ-
ζευξη των τελευταίων οδηγεί 

στη δημιουργία της άωρης ωο-
κύστης. Η άωρη ωοκύστη είναι η 

μορφή του παρασίτου που εξέρχε-
ται στο εξωτερικό περιβάλλον με τα 

κόπρανα του μολυσμένου ζώου. Οι 
άωρες ωοκύστεις στο εξωτερικό πε-
ριβάλλον και κάτω από κατάλληλες 
συνθήκες (θερμοκρασία, παρουσία 
οξυγόνου και υγρασίας) εξελίσσο-
νται στη μολυσματική μορφή του 
παρασίτου (σπορογονία) εντός λί-
γων ημερών. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπά-
νω, η παθογόνος δράση των δια-
φόρων ειδών κοκκιδίων εξαρτάται 
από α) τη μολυσματική δόση (τον 

αρχικό δη- λαδή αριθμό των παρασίτων που 
έχει προσλάβει το ζώο με την τροφή ή το νερό σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα), β) τον αριθμό των μερο-
ζωιδίων που παράγονται ανά κύκλο αναπαραγωγής και γ) 
τον αριθμό των κύκλων αυτών (συνήθως 2 αλλά μπορεί και 
περισσότεροι). Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και το 
τμήμα του εντερικού σωλήνα το οποίο προσβάλλει το κάθε 
είδος Eimeria. Τα πιο παθογόνα είδη κοκκιδίων είναι αυτά 
που προσβάλλουν και καταστρέφουν τα επιθηλιακά κύτταρα 
των κρυπτών του παχέος εντέρου (παράδειγμα τα είδη E. 
ovinoidalis, E. crandallis (πρόβατο) και E. ninakohlyakimovae 
(αίγες)). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στα μηρυκαστικά 
το μήκος του λεπτού εντέρου είναι πολύ μεγαλύτερο από 
αυτό του παχέος εντέρου άρα και ο αντίστοιχος αριθμός των 
επιθηλιακών κυττάρων (στόχων του παρασίτου) είναι μεγα-
λύτερος. Έτσι λοιπόν στο λεπτό έντερο ακόμη και αν κατα-
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στραφεί μεγάλος αριθμός κυττάρων, η λειτουργία του μπορεί 
να μη διαταραχθεί. 

Επιζωοτιολογία/ Δυναμική μόλυνσης
Στο εργαστήριο Παρασιτολογίας του Ινστιτούτου Κτηνια-

τρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχουμε 
ασχοληθεί πολύ τα τελευταία χρόνια με την κοκκιδίωση των 
αμνών. Στις μελέτες που πραγματοποιήσαμε, επιβεβαιώσαμε 
τη μεγάλη έκταση της μόλυνσης από κοκκίδια στις εκτροφές 
των προβάτων και στη χώρα μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, 
ότι το 92,7% των αμνών σε μία μελέτη στην οποία συμμετεί-
χαν συνολικά 220 ζώα απέβαλε ωοκύστεις για τουλάχιστον 
μία φορά εντός των πρώτων 31-33 ημερών μετά τη γέννη-
ση τους. Η έκκριση ωοκύστεων άρχιζε σε ηλικία 13-15 ημε-
ρών και κορυφωνόταν στην ηλικία των 19-21 ημερών. Μόνο 
το 18,9% των κοπράνων που μελετήθηκαν ήταν διαρροϊκά 
(χωρίς αίμα), γεγονός το οποίο δείχνει ότι στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων η κοκκιδίωση παρουσιάζεται με υποκλινική 
μορφή. Ιδιαίτερα σε αρνιά της όψιμης περιόδου τοκετών πα-
ρατηρείται σημαντική τάση μόλυνσης των ζώων νωρίτερα σε 
σύγκριση με ζώα της πρώιμης περιόδου τοκετών.

Ως αρχική πηγή μόλυνσης με κοκκίδια για τους αμνούς/ερί-
φια θεωρούνται οι ωοκύστεις που αποβάλλονται (σε μικρούς 
αριθμούς) από τις προβατίνες στο περιβάλλον της εκτροφής. 
Στη συνέχεια όμως και λόγω της υψηλής δυναμικής πολ-
λαπλασιασμού του παρασίτου, τα πρώτα αρνιά/ερίφια που 
μολύνονται και αποβάλλουν ωοκύστεις, 2-3 εβδομάδες αρ-
γότερα, μολύνουν με τη σειρά τους το χώρο της εκτροφής 
με εκατοντάδες εκατομμύρια ωοκύστεις (για παράδειγμα ο 
υψηλότερος αριθμός ωοκύστεων/γραμμάριο κοπράνων που 
έχει καταγραφεί από εμάς σε αμνό ήταν 5,6 x 106). Με αυτό 
τον τρόπο, ζώα τα οποία δεν έχουν μολυνθεί ακόμη ή γεν-
νιούνται αργότερα, εκτίθενται σε υψηλές μολυσματικές δό-
σεις. Η μόλυνση των ζώων με μεγάλο αριθμό ωοκύστεων σε 
μικρό χρονικό διάστημα είναι συνήθως η αιτία εκδήλωσης 
της κλινικής μορφής της νόσου.

Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι επαναλαμβανόμενες ήπιες 
μολύνσεις προκαλούν ανάπτυξη ανοσίας, η οποία αφορά 
το είδος/είδη με το/τα οποία έχει μολυνθεί το ζώο (δηλαδή 
δεν παρατηρείται διασταυρούμενη ανοσία). Έτσι, λόγω των 
επαναλαμβανόμενων μολύνσεων περιορίζονται οι αλλοιώ-
σεις μετά από αναμολύνσεις με το ίδιο είδος, γεγονός που 
συνεπάγεται τη σταδιακή μείωση του αριθμού ωοκύστεων 

που εκκρίνονται μετά από τους 2-3 πρώτους μήνες ζωής (τα 
ενήλικα ζώα είναι ανθεκτικά εκκρίνοντας χαμηλούς αριθμούς 
ωοκύστεων).  

Κλινική εικόνα
Μια πρώτη ένδειξη της ασθένειας αποτελεί η επιβράδυνση 

της ανάπτυξης των νεαρών ζώων. Συνήθως συνοδεύεται από 
διάρροια (η οποία σε κλινικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αι-
μορραγική ή βλεννώδης), αδυναμία, ανορεξία, κακή εμφάνι-
ση του τριχώματος, πυρετό (λόγω δευτερογενών μολύνσεων 
με βακτηρίδια) και αφυδάτωση. Μετά από νεκροψία παρα-
τηρείται οίδημα στα τοιχώματα του εντέρου και στο βλεννο-
γόνο διακρίνονται πετέχιες, αιμορραγίες και λευκά στίγματα 
(χαρακτηριστικά σχιστά 1ης γενιάς).

Διάγνωση
Η διάγνωση εκτός από το ιστορικό της εκτροφής πρέπει να 

βασίζεται στα κλινικά συμπτώματα και την ταυτοποίηση αλ-
λοιώσεων του εντέρου κατά τη διάρκεια της νεκροψίας. Η 
εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση των ωοκύ-
στεων σε δείγματα κοπράνων. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι 
οι μεγάλοι αριθμοί ωοκύστεων στα κόπρανα από μόνοι τους 
δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη παρουσίας της ασθένειας, 
καθώς κλινικά υγιή ζώα μπορούν να παράγουν μεγάλους 
αριθμούς, χωρίς όμως να παρουσιάζουν συμπτώματα. Αντί-
στοιχα, ζώα τα οποία δεν εκκρίνουν ακόμη ωοκύστεις (δηλα-
δή κατά τη διάρκεια της αφανούς περιόδου) θα μπορούσαν 
να έχουν πεθάνει από κοκκιδίωση. Σημαντική ένδειξη αποτε-
λεί η παρουσία διάρροιας (με ή χωρίς αίμα) με ταυτόχρονη 
ύπαρξη παθογόνων ειδών (συνήθως πρέπει να ξεπερνούν το 
50% των ειδών που απαντώνται στο δείγμα κοπράνων). Οι 
παθολογοανατομικές αλλοιώσεις του εντέρου περιλαμβά-
νουν οιδηματικό τυφλό, ειλεό ή ακόμη και κόλον με παρου-
σία μεγάλου αριθμού παρασίτων μετά από λήψη ξεσμάτων.  

Πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης   
Με βάση τα παραπάνω, στόχος μας δεν είναι η αποφυγή 

της μόλυνσης, αλλά η διατήρηση ενός όσο το δυνατόν μι-
κρότερου παρασιτικού φορτίου εντός του ποιμνίου. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται σε εντατικά συστήματα εκτροφής 
και όπου γενικά παρατηρείται συνωστισμός αμνών/εριφίων. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω: 1) της απομάκρυνσης της 
κοπριάς (π.χ. πριν από την έναρξη της κάθε περιόδου τοκε-

Βιολογικός κύκλος Eimeria spp

Αλλοιώσεις σε έντερο αμνού που πέθανε από κοκκιδίωση. 
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τού) και τη συχνή ανανέωση της στρωμνής, 2) της χρήσης 
καθαρών και αν είναι εφικτό υπερυψωμένων ταϊστρών/ποτι-
στρών (αποφυγή μόλυνσής τους), 3) της αποφυγής συνωστι-
σμού των ζώων, 4) της αποφυγής δημιουργίας εστιών νερού/
υγρασίας οι οποίες ευνοούν την εξέλιξη των ωοκύστεων, 5) 
της επιτήρησης των ζώων μετά από έκθεση σε συνθήκες 
στρες (απογαλακτισμός, μετακίνηση ζώων), 6) της σχολα-
στικής απολύμανσης του χώρου με κατάλληλα φάρμακα σε 
περιπτώσεις κρουσμάτων κοκκιδίωσης, 7) της κατανάλωσης 
επαρκούς ποσότητας πρωτογάλακτος από τα νεογέννητα, η 
οποία προσδίδει παθητική ανοσία κατά τις πρώτες εβδομά-
δες ζωής, και τέλος 8) της βελτιωμένης διατροφής τόσο των 
αμνοεριφίων όσο και των ενήλικων ζώων.

Φαρμακευτική αγωγή
Για την πρόληψη της κοκκιδίωσης μπορούν επίσης να χρη-

σιμοποιηθούν (σε εκτροφές με ιστορικό κοκκιδίωσης) κοκκι-
διοστατικά φάρμακα στην τροφή. Σκοπός είναι να μειωθεί το 
παρασιτικό φορτίο της εκτροφής, επιτρέποντας όμως παράλ-
ληλα την ανάπτυξη επαρκούς ανοσίας από τα ζώα. Πρόβλη-
μα αποτελεί η μειωμένη πρόσληψη τροφής κατά τις πρώτες 
εβδομάδες ζωής, καθώς τα φάρμακα προστίθενται στο σιτη-
ρέσιο, οπότε απαιτείται συνεχής έλεγχος της κατανάλωσης 
τροφής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιονοφόρα αντιβιοτι-
κά, όπως το lasalocid και το monensin. Εναλλακτικά, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το παράγωγο κινολόνης decoquinate ή 
sulfadimidine, πάντα βάσει προγράμματος που προτείνει ο 
κτηνίατρος της εκτροφής.

Για την προληπτική/θεραπευτική αντιμετώπιση της κοκκι-
δίωσης, εκτός των παραπάνω, συνιστάται και η χρήση των 
κοκκιδιοκτόνων ουσιών και συγκεκριμένα του diclazuril και 
του toltrazuril. Σε πρόσφατη μελέτη που έγινε από το εργα-
στήριό μας σε αρνιά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εφάπαξ 
δόση toltrazuril στη συνιστώμενη δοσολογία, οδήγησε σε 
υψηλή μείωση του μέσου αριθμού ωοκύστεων/γραμμάριο 

κοπράνων για μια περίοδο 2-3 εβδομάδων, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο χορήγησης (προληπτικά ή θεραπευτικά σε ημιε-
ντατικό ή εντατικό σύστημα εκτροφής). Αυτό οδήγησε επίσης 
και σε στατιστικά σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού 
ωοκύστεων (μείωση παρασιτικού φορτίου), που αποβάλλο-
νται από το ζώο στο περιβάλλον. Επίσης, υπάρχουν βιβλιο-
γραφικά δεδομένα που αφορούν τη χορήγηση diclazuril και 
αναφέρουν υψηλή αποτελεσματικότητα για τουλάχιστον 1 
εβδομάδα στους πειραματισμούς, οι οποίοι πραγματοποιήθη-
καν σε εντατικές εκτροφές. 

Εναλλακτικές προσεγγίσεις 
Η γενικότερη ανάγκη για περιορισμένη χρήση φαρμάκων 

οδήγησε στην προσπάθεια ανεύρεσης νέων προσεγγίσεων 
εναλλακτικής αντιμετώπισης της κοκκιδίωσης. Συγκεκριμένα, 
τα τελευταία χρόνια άρχισε να πραγματοποιείται έρευνα για 
την αντιμετώπιση της κοκκιδίωσης σε αμνούς και ερίφια με 
τη χρήση βιοενεργών φυτών, τα οποία περιέχουν συμπυκνω-
μένες τανίνες. Για παράδειγμα, η προσθήκη φύλλων σκίνου 
(Pistacia lentiscus) ή βελανιδιάς (Quercus acutissima), πευκο-
βελόνων (Quercus acutissima) ή ψυχανθών, όπως η ονοβρυ-
χίδα (Onobrychis viciifolia) και η Sericea lespedeza (Lespedeza 
cuneata) στο σιτηρέσιο αρνιών ή εριφίων, οδήγησε πολλές 
φορές σε αποτελεσματική μείωση του αριθμού ωοκύστεων. Η 
χρήση τους παρόλα αυτά, θα πρέπει να συνδυάζεται με πολύ 
καλές διαχειριστικές πρακτικές υγιεινής εντός του ποιμνίου, 
ενώ πρέπει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα, ώστε να 
γίνει κατανοητός ο τρόπος δράσης των δευτερογενών μετα-
βολιτών που περιέχουν κατά των κοκκιδίων.

Ωοκύστεις Eimeria σε δείγμα κοπράνων (εικόνα από μικροσκόπιο).

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, 57001, 
Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310 365390 e-mail: sotiraki@vri.gr, 
saratsis@vri.gr



Γεωργική ΕΠΑΣ 
ΝΕΜΕΑΣ: 
Η μοναδική Δημόσια
Σχολή για 
Οινοποιούς

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Νεμέας είναι  μία από 
τις έξι Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές που ανήκουν 
στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ που είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.    
Στην ΕΠΑΣ Νεμέας λειτουργεί η ειδικότητα της «Αμπελουργίας 

- Οινοτεχνίας». Άρχισε να λειτουργεί ως Τεχνική Επαγγελματική 
Σχολή (ΤΕΣ) το 1997, στη συνέχεια μετατράπηκε σε Τεχνολογικό 
Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) και τέλος σε Επαγγελματι-
κή Σχολή (ΕΠΑΣ). Η Σχολή παρέχει δωρεάν στέγαση και διατρο-
φή σε όσους το επιθυμούν. 

Η Σχολή στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα στις παρυφές της 
πόλης της Νεμέας και διαθέτει εκτός από τις αίθουσες διδασκα-
λίας, σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια Χημείας, Γευσιγνωσίας, 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γεωργικής Τεχνικής, πλήρως εξο-
πλισμένο Οινοποιείο και ιδιόκτητο Αμπελώνα, φυτεμένο με την 
ποικιλία Αγιωργίτικο (Μαύρο Νεμέας), έκτασης πέντε στρεμμά-
των.    

Οι σπουδαστές παρακολουθούν ένα σύγχρονο και εξειδικευ-
μένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 
Αμπελουργία, Οινοτεχνία, Γεωργική Οικονομία, Γεωργική Παρα-
γωγή, Εργασιακό Περιβάλλον του Αγροτικού Χώρου, Ποιότητα 
και Ποιοτικός Έλεγχος, Μάρκετινγκ Αγροτικών προϊόντων, Οινο-
ποιητικές Εγκαταστάσεις και Μηχανολογικός εξοπλισμός Οινο-
ποιείων. Επιπλέον, διδάσκονται τη χρήση ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών. 

Σε όλα τα μαθήματα εκτός από θεωρητικά μαθήματα υπάρχουν 
και εργαστήρια. Στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων 
γίνονται από τους σπουδαστές οι απαραίτητες καλλιεργητικές 
επεμβάσεις στον αμπελώνα, η οινοποίηση της παραγωγής του, 
όλες οι μεταζυμωτικές κατεργασίες του παραγόμενου οίνου κα-
θώς και η εμφιάλωσή του.

Οι σπουδαστές όταν αποφοιτήσουν είναι έτοιμοι να απασχολη-
θούν σε οινοποιητικές-αμπελουργικές μονάδες, σε οινολογικά 
εργαστήρια ή να δημιουργήσουν τη δική τους αμπελουργική, οι-
νοποιητική ή μικτή μονάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται να φοιτή-
σουν στη Γεωργική ΕΠΑΣ Νεμέας μπορούν να απευθύνονται στη 
Γραμματεία της στο τηλέφωνο 2746 023032.
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Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού υπάγεται στη Γε-
νική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρ-
τισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ως περιφερειακή 
δομή προσφέρει κατάρτιση σε όσους ασχολούνται 
ή θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτη-

νοτροφία, τη μελισσοκομία, την αλιεία κ.λπ. Κύρια δραστηρι-
ότητά του είναι η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων 
κατάρτισης στους παραπάνω τομείς. Παράλληλα, συνεργάζε-
ται με την τοπική αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
Δήμους του Νομού Μαγνησίας) και με διάφορους φορείς, 
όπως Πανεπιστήμια, Υπουργεία, Συλλόγους γονέων και κη-
δεμόνων, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών, κ.ά. 
και οργανώνουν από κοινού ημερίδες, εκθέσεις και δραστη-
ριότητες που αφορούν στον αγροτικό τομέα και στο περιβάλ-
λον. Την τελευταία πενταετία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί 
περισσότερες από σαράντα τέτοιες δραστηριότητες σε όλο το 
νομό Μαγνησίας με τη συμμετοχή του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Αλμυρού. 

Επιπλέον, το Κέντρο, έχει αναπτύξει συνεργασίες με σχολι-
κές μονάδες της περιοχής (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση), συμμετέχοντας με τις υποδομές του, σε διάφο-
ρα περιβαλλοντικά προγράμματα. Οι μαθητές των σχολείων, 
στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του Κέντρου, εί-
χαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν αλλά και 
να παρουσιάσουν σε πραγματικό χρόνο και χώρο, διάφορα 
περιβαλλοντικά προγράμματα καθώς εμπλέκονταν ενεργά 
στη διαδικασία της μάθησης. Παράλληλα, ήρθαν πιο κοντά 
στη φύση και παρακινήθηκαν να υιοθετήσουν στην καθημερι-
νότητά τους δράσεις, όπως η δενδροφύτευση, η ανακύκλωση 
και η κομποστοποίηση. 

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν τα περιβαλλοντικά προγράμμα-
τα με τίτλους «Ο Σχολικός Κήπος», «Η Ελιά και τα Προϊόντα 
της», «Τα αρωματικά Φυτά και Βότανα», «Η Ελιά δεν έχει Γε-
ράματα», «Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση», «Η καλλιέργεια 
της Ελιάς» και «Πρασινίζω τον Σχολικό μας Κήπο». Τα σχολεία 
που συμμετείχαν ήταν το 2ο, 3ο και 4ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού, 
το Δημοτικό Σχολείο Σούρπης και το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Αλ-

μυρού. Συνολικά συμμετείχαν 240 μαθητές και εκπαιδευτικοί. 
Για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων εφαρμόστηκε 

η βασική αρχή του Προσωπικού Εποικοδομισμού του Piaget, 
όπου η γνώση οικοδομείται ενεργητικά από το μαθητή και 
του Κοινωνικού Εποικοδομισμού (Vygotsky) όπου γνώση 
είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων των ατόμων με το πε-
ριβάλλον τους. Παράλληλα, όμως, εφαρμόστηκαν και τεχνι-
κές Συμπεριφορισμού, όπως η θετική ενίσχυση, η απόσβεση 
και η άμεση ανατροφοδότηση μέσα από μία καθοδηγούμενη 
μαθησιακή πορεία. Έτσι, η γνώση ανακαλύπτεται σταδιακά 
από τα παιδιά (Ανακαλυπτική Μάθηση, Bruner) και μέσω της 
ενεργητικής της διάστασης γίνεται κτήμα τους (Ενεργητική 
Μάθηση, Vygoysky). Ως μέθοδος διδασκαλίας επιλέχθηκε 
κυρίως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, με έμφαση στην 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών, αποκλείοντας την παθητική 
στάση, ενισχύοντας την αυτενέργεια, ορίζοντας το ρόλο του 
εκπαιδευτή ως συντονιστή και αρωγού στη διαδικασία της 
μάθησης και δίνοντας έμφαση στη χρήση ομαδικών δραστη-
ριοτήτων. Οι μαθητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν ενεργά, να 
συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να εμπλουτίσουν τα 
ερεθίσματά τους και να εκφραστούν σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο. Η μάθηση έλαβε χώρα μέσα από δραστηριότητες δι-
ερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας – πειραματισμού και επίλυ-
σης προβλημάτων. 

Μέσα από τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προγράμματα οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία: 

•  Να γνωρίσουν τα διάφορα φυτικά είδη (δέντρα, κηπευτι-
κά, λουλούδια, αρωματικά φυτά) και τη σημασία τους στη 
ζωή του ανθρώπου.

• Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των φυτών.
• Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.
• Να αγαπήσουν τον κήπο του σχολείου τους. 
•  Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και συνεργασίας 

στην ομάδα.
• Να γνωρίσουν το επάγγελμα του γεωπόνου.
•  Να εξοικειωθούν με τις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗ-

ΜΗΤΡΑ» της περιοχής τους. 

Παρουσίαση στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος στο 3ο Νηπια-
γωγείο Αλμυρού. 
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Τέλος, τόσο οι μαθητές με τους γονείς τους όσο και οι συνο-
δοί εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 
αρμοδιότητες και τις δράσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μεταξύ των άλλων οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν στην:
▶  Παρατήρηση σπόρων διαφόρων αρωματικών φυτών, 

σπορά σε αυτοσχέδια θερμοκήπια, φροντίδα και παρακο-
λούθηση της εξέλιξής τους.

▶  Μεταφύτευση σποροφύτων (από το φυτώριο) σε ατομικά 
γλαστράκια. 

▶  Διαμόρφωση του σχολικού κήπου με τη σπορά και φύτευ-
ση φυτικών ειδών. 

▶  Παρασκευή αρωματικού ελαιολάδου με φρέσκα αρωματι-
κά φυτά.

▶  Κατασκευή κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 
στα σχολεία και στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού.

▶  Συλλογή υλικών από την ομάδα και τοποθέτηση στους 
κάδους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

▶  Σύνταξη, διανομή, επεξεργασία και αξιολόγηση σχετικών 
ερωτηματολογίων.

**Υπεύθυνος του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού είναι ο γεωπόνος 
Παναγιώτης Μιχαλακόπουλος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών) και στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας). Είναι Διδά-
κτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Πιστοποιη-
τικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Παρουσίαση στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος στο 
3ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού. 

Φύτευση ελιάς στο προαύλιο του 3ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού. 

Παρουσίαση στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος στο 4ο 
Νηπιαγωγείο Αλμυρού.

Επίσκεψη του 3ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Επίσκεψη μαθητών του 2ου Γυμνασίου Αλμυρού στο Κέντρο «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ». Εργασία σε ομάδες.

Επίσκεψη μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αλμυρού στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ». 
Κατασκευή κάδου κομποστοποίησης. 

Πληροφορίες: Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού, 37 100 Αλμυρός Μαγνη-
σίας, τηλ.- fax: 24220 21473, e-mail: ogeekad@otenet.gr
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Τα Ροδάκινα Νάουσας αναγνωρίστηκαν ως Προϊόντα Ονο-
μασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 21.01.1998. 

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ. 1151/21.11.2012 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής η ένδειξη «Ροδάκινα Νάουσας», όπως και κάθε 

άλλη καταχωρισμένη ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ, προστατεύεται από:  
α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας 

για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, β) κάθε κατά-
χρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική 
προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών, γ) οποιαδήποτε άλλη 
ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, όσον αφορά την καταγω-
γή, την προέλευση, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες του 
προϊόντος, δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παρα-
πλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική 
προέλευση του προϊόντος. 

Οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 317735/18.01.1994  (ΦΕΚ 

23/18.01.1994) Υπουργική Απόφαση Αναγνώρισης του προ-
ϊόντος, η ονομασία Ροδάκινα Νάουσας ΠΟΠ μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί μόνο για το προϊόν που παράγεται από την καλλιέργεια της 
ροδακινιάς, στη γεωγραφική ζώνη που περιλαμβάνει τις περιοχές: Κα-
ραίδα, Τσιφλίκι, Στράντζα, Μαντέμι, Γάστρα, Σμίξη, Ισβόρια, Μπλάνα, 
Στύλος, Γαλατσιάνος, Παλιοκάλια, Κουκούλι, Μπαλτανέτο, Κουτίχα, 
Δαλαμάρι και οριοθετείται από τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων 
Αρκοχώρι, Στενήμαχος, Κοπανός, Λευκάδια, Μαρίνα, Γιαννα-
κοχώρι, Ροδοχώρι.

                 
Ποικιλίες-Χαρακτηριστικά

Το προϊόν Ροδάκινα Νάουσας ΠΟΠ προέρχεται από 
την καλλιέργεια των εκλεκτών ποικιλιών MAY-CREST, 
SPRING-CREST, JUNE-GOLD, DIXIRED, RED-HAVEN, 
MARIA BIANCA, SUN-CLOUND, FLAVOR-CREST, SUN-CREST, 
J.H. HALE, HONEYDEW HALE, ΟΨΙΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ, LO-RING.

Τα ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της ζώνης καλλιέργειας, 
η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του όρους Βέρμιου, σε συνδυ-
ασμό με τα γόνιμα πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη και τα άφθονα 
νερά των πηγών συντελούν ώστε το παραγόμενο προϊόν να αποκτά 
ποιοτικές ιδιαιτερότητες που το ξεχωρίζουν από τα ομοειδή προϊόντα 
άλλων περιοχών.

Το ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας προϊόν, αποκτά μέγεθος κανονικό έως 
μεγάλο, χρωματισμό κόκκινο, σάρκα χυμώδη, εύγευστη, αρωματική με 
λεπτή υφή.

Καλλιέργεια, Συγκομιδή
Οι καλλιεργητικές τεχνικές εφαρμόζονται συστηματικά, με ιδιαίτερη 

Ροδάκινα Νάουσας ΠΟΠ

επιμέλεια. Το κλάδεμα και το αραίωμα γίνονται έγκαιρα και με σχο-
λαστικότητα. Η αντιμετώπιση των ασθενειών γίνεται με χρήση ήπιας 
μορφής φυτοφαρμάκων. Η συγκομιδή των καρπών γίνεται σταδιακά 
μετά από έλεγχο της ωριμότητας, σε 4-5 χέρια. Μετά τη συγκομιδή, 
το προϊόν ελεγμένο και συσκευασμένο μεταφέρεται σε πιστοποιημένες 
μονάδες.

Επισήμανση
Η επισήμανση, επί της συσκευασίας των προϊόντων “Ροδάκινα Νάου-

σας ΠΟΠ”, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

• Την καταχωρισμένη ένδειξη «Ροδάκινα Νάουσας».
• Το σήμα ’’AGROCERT’’, σε έγχρωμη ή ασπρόμαυ-

ρη απεικόνιση.
• Τον αριθμό Πιστοποιητικού ΠΟΓ/ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ.

ΧΧ  του προϊόντος, κάτω ακριβώς από το σήμα 
“AGROCERT”. 
Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύ-

νολο με την εμπορική ονομασία του προϊόντος.
Όσον αφορά στην απεικόνιση του ευρωπαϊκού σήματος και στην ανα-

γραφή της καταχωρισμένης ένδειξης, ισχύουν τα εξής:
Έως την 3η Ιανουαρίου 2016, η επισήμανση του προϊόντος θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την ένδειξη «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευ-
σης» ή/και το αντίστοιχο κοινοτικό σήμα. 

Από την 4η Ιανουαρίου 2016 και μετά, θα εμφανίζε-
ται στην επισήμανση του προϊόντος, υποχρεωτικά τo 

σχετικό σύμβολο της Ένωσης, σε συνδυασμό με την 
καταχωρισμένη ονομασία του προϊόντος στο ίδιο 
οπτικό πεδίο. Παράλληλα, δύναται να αναφέρεται η 

ένδειξη «Προστατευόμενη  Ονομασία  Προέλευσης» 
ή το αρκτικόλεξο «ΠΟΠ».

Επιπλέον, βάσει της εθνικής νομοθεσίας στα μέσα συσκευασίας του 
προϊόντος αναγράφονται:

i. Τα στοιχεία του παραγωγού ή και του συσκευαστή (επωνυμία και 
διεύθυνση). Επισημαίνεται ότι, τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και στην 
περίπτωση επιχειρήσεων με δραστηριότητα μόνο στην εμπορία προϊό-
ντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 

ii. Τα στοιχεία ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από τα 2 αρχικά γράμ-
ματα της γεωγραφικής περιοχής της ονομασίας προέλευσης, ακολου-
θούμενα από τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία 
του έτους παραγωγής, ως εξής: ΝΑ-αύξων αριθ. ετικέτας/ δύο τελευ-
ταία ψηφία έτους παραγωγής  (π.χ. ΝΑ-00345/14 σημαίνει ροδάκινα 
Νάουσας ΠΟΠ, με αύξοντα αρ. συσκευασίας 345 που παρήχθησαν το 
έτος 2014).

Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, Χημικός-Μηχανικός, MSc
Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
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Πληροφορίες: Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών & Ενημέρωσης, Δ/νση 
Ανάπτυξης Εφαρμογών & Ενημέρωσης, Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποι-
ότητας Αγροτικών Προϊόντων, τηλ.: 210 8231277 (εσ. 514), e-mail: 
eskarmoutsou@agrocert.gr

Διακίνηση
Η Ελλάδα είναι βασική εξαγωγός χώρα νωπών και μεταποιημένων 

ροδάκινων. Σημειώνεται ότι, οι εξαγωγές ελληνικών νωπών ροδάκινων, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το έτος 2014 ανέρχονται στους 
160.000 τόνους (πηγή: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος & Ενέργειας). 

Η παραγωγή του προϊόντος «ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΟΠ» ανήλθε 
στους 9.272 τόνους το έτος 2014, με το μεγαλύτερο ποσοστό να εξά-
γεται (Στοιχεία ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ).

Διαδικασία Πιστοποίησης
Μετά την καταχώριση ενός ΠΟΠ ή ΠΓΕ προϊόντος στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παράγουν, συσκευά-
σουν ή/και εμπορευτούν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ακολουθούν την παρα-
κάτω διαδικασία πιστοποίησης, για την οποία αρμόδιος είναι ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Συγκεκριμένα, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση 
των υποβαλλόμενων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αιτημάτων 
ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, 
την πραγματοποίηση ελέγχων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε., τη διασφάλιση της τήρησης 
των προδιαγραφών, την πιστοποίηση των εν λόγω επιχειρήσεων και την 
τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων επιχειρήσεων και Μητρώου δικαιού-
χων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Σήμερα, στο μητρώο πιστοποιημένων επιχειρήσεων προϊόντων ΠΟΠ/
ΠΓΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ενταγμένες δύο (2) πιστοποιημένες μο-
νάδες με δραστηριότητα την παραγωγή-συσκευασία-εμπορία Ροδάκι-
νων Νάουσας ΠΟΠ:

•  ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας, με 424 παραγωγούς και 
4.172 στρέμματα.

•  ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, με 187 παραγωγούς και 1.326 στρέμματα.
Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη διακύμανση στη διακί-

νηση πιστοποιημένου προϊόντος από το έτος 2011 έως το τέλος του 
έτους 2014. 

Στοιχεία ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η διαδικασία της αναγνώρισης προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ και στη συνέ-
χεια η διαδικασία της πιστοποίησης από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ των επι-
χειρήσεων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή, 
συσκευασία ή/και εμπορία τέτοιων προϊόντων αποσκοπεί: 

•  στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς και εγχώ-
ριες αγορές,

•  στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές για την 
καταγωγή των προϊόντων και για τη μέθοδο παραγωγής τους, 

•  στην ενίσχυση της οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας 
των περιοχών παραγωγής των προϊόντων.
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Τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός τομέας βρίσκεται 
αντιμέτωπος με πλήθος προβλημάτων. Οι κυριότε-
ρες διαστάσεις τους έχουν να κάνουν με τη συρ-
ρίκνωση του εισοδήματος, με την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών 

πόρων. 
Είναι γεγονός επίσης, ότι οι έννοιες της αγροτικής οικονο-

μίας ή των γεωπονικών επιστημών σε συντριπτικό ποσοστό 
ταυτίζονται με αυτές της κλασικής γεωργίας, όπου περιλαμ-
βάνονται κυρίως οι φυτικές καλλιέργειες, η ζωική παραγωγή 
οργανισμών που ζουν στην ξηρά και η μεταποίηση των προϊ-
όντων που προκύπτουν.

Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι μέρος της ζωικής παραγωγής 
αποτελεί και η συλλεκτική αλιεία θαλασσίων και γλυκών υδάτων. 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης πραγματικότητας, ο τομέας της 
συλλεκτικής θαλάσσιας αλιείας βρίσκεται πλέον σε πολύ 
άσχημη κατάσταση και καλείται επειγόντως να αντιδράσει 
άμεσα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάκαμψης. 

Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλιεία, χρήζουν 
διαφορετικής αντιμετώπισης σε σχέση με τον υπόλοιπο αγρο-
τικό κλάδο, εξαιτίας ορισμένων ιδιαιτεροτήτων που χαρακτη-
ρίζουν τους αλιείς, κυρίως σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.

Ο τομέας της αλιείας αποτελεί αναμφισβήτητα, όχι μόνο έναν 
κρίσιμο τομέα για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, αλλά και 
σημαντική συνιστώσα για το σύνολο της εθνικής οικονομίας. 

Είναι πλέον αποδεδειγμένο και απολύτως κατανοητό, ότι η 
αλιευτική δραστηριότητα στη χώρα μας δεν είναι μονοδιάστα-
τη. Αποτελεί μια παραγωγική διαδικασία, της οποίας τα απο-
τελέσματα και οι επιδράσεις της επεκτείνονται σε πολλούς 
τομείς της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, 
δομώντας μεταξύ τους στην πορεία της ιστορίας, έντονες και 

αμφίδρομες σχέσεις.
Πρέπει να γίνει έντονα αντιληπτό, ότι το γεωγραφικό ανά-

γλυφο της χώρας μας, που χαρακτηρίζεται από μεγάλης έκτα-
σης θαλάσσιες επιφάνειες, με νησιωτικά συμπλέγματα και 
σχηματισμούς σπάνιας ομορφιάς και υποθαλάσσιας ποικιλο-
μορφίας, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση κοινω-
νιών και κατηγοριών επαγγελμάτων της θάλασσας με αρκετές 
ιδιαιτερότητες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί η 
διαχρονική και συναισθηματική σχέση που έχει ο Έλληνας με 
τη θάλασσα και το περιβάλλον της, κάτι που αντανακλάται 
στην παράδοσή μας και στον πολιτισμό μας.

Αυτές οι διεργασίες και οι συνδέσεις αποκτούν αυξημένη 
σπουδαιότητα στις περιπτώσεις περιοχών απομακρυσμένων 
από την «κυρίως Ελλάδα» και σε ζώνες πλησίον των συνό-
ρων. Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει προσδώσει στον τομέα 
της αλιείας και στον Έλληνα αλιέα έναν πρόσθετο χαρακτήρα 
ευαίσθητης εθνικής σημασίας.

 Η φύση της εργασίας του Έλληνα αλιέα, λόγω του εργασι-
ακού περιβάλλοντος και των καιρικών συνθηκών, το πλήθος 
των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν κάθε φορά το σκοπό 
του αλιευτικού ταξιδιού και τις ειδικές απαιτήσεις ανά αλιευ-
τική περίοδο, καθιστούν το επάγγελμα αυτό, ιδιαιτέρως απαι-
τητικό και οικονομικά ασταθές. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της 
Αλιείας (ΕΣΣΑAΛ 2007-2013), «ο αλιευτικός στόλος της Ελ-
λάδας, αποτελείται κυρίως από παλαιά σκάφη μικρής χωρη-
τικότητας και ιπποδύναμης, που αλιεύουν παράκτια αποθέμα-
τα κατά μήκος των νησιών και της εκτεταμένης ηπειρωτικής 
ακτογραμμής, καθώς και ορισμένα αποθέματα της Μεσογεί-
ου. Η παράκτια αλιεία έχει κυρίως τη μορφή παραδοσιακής 
οικογενειακής δραστηριότητας που συνδυάζεται και με άλλες 
ασχολίες, ενώ ασκείται κατά κύριο λόγο από μεγάλης ηλικί-
ας (μέση ηλικία άνω των 40 χρόνιων) και μη εκπαιδευμένους 
αλιείς».

Έλληνας αλιέας και κατάρτιση
Παναγιώτης Παπαφωτίου, Ιχθυολόγος, MSc
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Φωτο: Κ. Κακαγή)



Επιπλέον, σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα του 
Αλιέα (Ε.Π.Αλιέα) και το ΕΣΣΑΑΛ 2007-2013, έχει καταγρα-
φεί μείωση των αλιευμάτων (κατά 33,8%) την τελευταία 
20ετία), η οποία πλήττει κυρίως τους παράκτιους αλιείς (που 
αποτελούν το 94-96%) του κλάδου, λόγω υπεραλίευσης και 
ρύπανσης των παράκτιων ζωνών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό, αφού σε 
πολλές περιπτώσεις το βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο των 
αλιέων είναι χαμηλό, με συνέπεια την έλλειψη βασικών γνώσε-
ων, ικανοτήτων και στάσεων, για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση ακόμα και απλών δυσκολιών διαδικαστικού χαρακτήρα. 

Πρέπει να γίνει γνωστό επίσης, ότι στην ψυχολογία και στη 
νοοτροπία των Ελλήνων αλιέων κυριαρχεί η αίσθηση, ότι σε 
σχέση με τους υπόλοιπους αγρότες, διαχρονικά χρήζουν δια-
φορετικής, ίσως και άνισης αντιμετώπισης από την πολιτεία. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες, όμως υπάρχουν και νέοι άνθρωποι 
που επιθυμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα του αλιέα, 
επιζητούν ενθάρρυνση, αλλά δεν έχουν την επιθυμητή υπο-
στήριξη και καθοδήγηση.

Είναι εμφανές ότι ο κλάδος της αλιείας και η βιωσιμότητα 
των επαγγελματιών του, είναι ευάλωτοι σε παράγοντες που 
αφορούν στην παροδική ικανότητα επίτευξης ικανοποιητικής 
απόδοσης, στις απρόβλεπτες αυξήσεις του λειτουργικών εξό-
δων και στις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου αλιευμάτων 
στην αγορά. Οι συνέπειες από τις σημαντικές οικονομικές 
δυσκολίες των αλιέων, είναι ορατές στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον.

Επιπλέον, από την ανάλυση SWOT του ΕΣΣΑΑΛ 2007-2013, 
δηλαδή της μελέτης των δυνατών (Strengths) και αδύνατων 
(Weaknesses) σημείων του κλάδου, καθώς και των ευκαιριών 
(Opportunities) και απειλών (Threats) που αναδύονται, μετα-
ξύ των άλλων υπάρχουν αναφορές ότι:

•  οι Έλληνες αλιείς είναι «μεγάλης ηλικίας, μη επαρκούς εκ-
παίδευσης που εμφανίζουν αδυναμίες προσαρμογής στις 
νέες αντιλήψεις/δραστηριότητες της αλιείας, μη διευκο-
λύνοντας τη σύγχρονη διαχείριση των αλιευτικών πόρων 
αλλά και την ανάπτυξη της παραγωγικότητας» και

•  «υπάρχει αδυναμία – αδιαφορία να ανταποκριθούν οι αλι-
είς στην ανάγκη αναπροσαρμογής των αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων».

Το ερώτημα επομένως «Χρειάζονται οι Έλληνες αλιείς ορ-
γανωμένα συστήματα κατάρτισης;», δεν είναι θεωρητικό. Εί-
ναι υπαρκτό και αντανακλά ένα σύνολο προβλημάτων που 
έχουν συσσωρευτεί στην πορεία του χρόνου, ως συνέπειες 
της νοοτροπίας των αλιέων, της έντασης και απόδοσης της 
αλιευτικής δραστηριότητας, της υποβάθμισης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, αλλά και του υφιστάμενου συστήματος διά-
θεσης και πώλησης των αλιευμάτων.  

Η ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των Ελλήνων 
αλιέων, βρίσκεται ανάμεσα στους ειδικούς στόχους των στρα-
τηγικών του ΕΣΣΑΑΛ 2017-2013. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αλλά και η αναγκαι-
ότητα για άμεσο σχεδιασμό οργανωμένων συστημάτων κα-
τάρτισης και ενημέρωσης αλιέων, είναι γνωστές από το 2007. 

Παρατηρώντας, όμως τα Έργα που έχουν υλοποιηθεί από 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την Αλιεία, οι δράσεις για 
σχεδιασμό και υλοποίηση οργανωμένων συστημάτων κατάρ-
τισης σε εθνική κλίμακα, με σκοπούς που να ανταποκρίνονται 
στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες του Έλληνα αλιέα, 
είναι πολύ περιορισμένες.

Καθίσταται πλέον επιτακτικός ο εκσυγχρονισμός των γνώ-
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Ο κύριος Π. Παπαφωτίου σε αλιευτικό ταξίδι

Αλιεύματα επί του αλιευτικού σκάφους
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σεων, των δεξιοτή-
των, αλλά και ο με-
τασχηματισμός των 
στάσεων των αλιέων, 
μέσω εξειδικευμέ-
νων προγραμμάτων 
κατάρτισης, αφού εκ 
των διαπιστώσεων 
που αναφέρθηκαν, 
φαίνεται ότι όλες οι 
άλλες μέθοδοι που 
δοκιμάστηκαν δεν 
έχουν επιφέρει και τα 
αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. 

Η οργάνωση και 
υλοποίηση δράσε-
ων ενημέρωσης και 
κατάρτισης στον 
τομέα της αλιείας, 
χαρακτηρίζεται από 
ιδιαιτερότητες και 
δυσκολίες, αρκετά 
διαφορετικές από αυτές των τομέων της κλασικής φυτικής 
και ζωικής παραγωγής. Κυριότερες εξ αυτών είναι:

•  Η μεγάλη διασπορά των αλιέων στη νησιωτική Ελλάδα, 
σε πολύ μεγάλη έκταση, σε περιοχές απομακρυσμένες και 
απομονωμένες από την «κυρίως Ελλάδα» και σε ζώνες 
πλησίον των συνόρων.

•  Η φύση, το ωράριο και η διάρκεια της εργασίας του Έλλη-
να αλιέα, που εξαρτώνται σε ημερήσια και εποχική βάση 
από αστάθμητους παράγοντες. 

• Η ιδιοσυγκρασία και η ψυχολογία των αλιέων.
•  Η ύπαρξη ή όχι σε τοπική κλίμακα, συντεχνιακής φύσης 

αντιπαλοτήτων και συγκρούσειων, μεταξύ αλιέων διαφο-
ρετικών αλιευτικών εργαλείων.

•  Η διαχρονική έλλειψη εμπιστοσύνης και η καχυποψία των 
αλιέων απέναντι στους επιστήμονες του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος.  

Ο αλιέας ως ενήλικας «μαθητής» απαιτεί ιδιαίτερη αντιμε-
τώπιση, αφού οι βιωματικές του εμπειρίες και το μαθησιακό 
του υπόβαθρο σε γνώσεις, ικανότητες και στάσεις, προέρχο-
νται από μια πολυδιάστατη επαγγελματική, πολιτιστική και 
κοινωνική πορεία. Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί, ότι ως 
επαγγελματίας αποτελεί οντότητα που μεταφέρει δεξιότητες 
και συμπεριφορές, στις οποίες στην πορεία της ζωής του έχει 
επενδύσει ενέργεια και συναισθήματα. Απαιτείται αναγνώρι-
ση της αξίας και των ελλείψεών του, με προσεκτική προσέγ-
γιση και σεβασμό από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να 
υπάρξουν ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα. Μόνο έτσι η 
κατάρτισή του γίνεται ουσιαστική επένδυση για το μέλλον, κα-
λύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες, τόσο για 
τον ίδιο ως επαγγελματία αλιέα και το εισόδημά του όσο και 
για τον καταναλωτή και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Δεν μπορεί επίσης να αγνοηθεί, ότι οι Έλληνες αλιείς, δεν 
είναι εξοικειωμένοι στην ιδέα να συμμετάσχουν σε δραστη-
ριότητες κατάρτισης ενηλίκων. Ιδιαιτέρως δε, όταν δεν προ-
βλέπεται οικονομική ενίσχυση ή όταν το αποτέλεσμα (όπως οι 
γνώσεις) δεν είναι μετρήσιμο, συνεπώς γίνεται δύσκολα αντι-
λιπτό από τους αλιείς, αφού δε μεταφράζεται σε κάτι άμεσα 
χειροπιαστό και θετικό για το εισόδημά τους. Η ισχυρή προ-
σωπικότητά τους, αλλά και το γεγονός ότι τέτοιες δράσεις δεν 
είναι μέρος της «κουλτούρας» τους, δημιουργούν επιπρόσθε-
τες αντιστάσεις στη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρ-

τισης.  
Θα πρέπει να λη-

φθεί επίσης υπόψη, 
ότι γενικά στην εκ-
παιδευτική διαδικα-
σία των ενηλίκων 
από τη φύση της, 
στους συμμετέχο-
ντες υπάρχουν και 
τα συναισθήματα 
της αγωνίας, του 
φόβου και του άγ-
χους για το καινούρ-
γιο και την πιθανή 
αποτυχία. 

Επιπλέον, κρίνεται 
σημαντικό να το-
νισθεί, ότι οι σύγ-
χρονες διαδικασίες 
εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης ενηλίκων 
δεν είναι μονοδιά-
στατες. Χαρακτη-

ρίζονται από πληθώρα ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών, όπως 
στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων, στην επιλογή των 
κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας, στην οργάνωση και επι-
λογή των ομάδων στόχων και  στην επιλογή των κατάλληλων 
εκπαιδευτών. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, αθροιστικά προκαλούν ποικίλες δυ-
σκολίες σε πρακτικά και τεχνικά θέματα (θεματολογία, τόπος 
και χρόνος υλοποίησης, διάρκεια, συγχρονισμός και αριθμός 
συμμετεχόντων), στο σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσε-
ων κατάρτισης.

Απαραίτητο είναι η δομή και η διάρκεια των Προγραμμάτων 
Κατάρτισης, να χαρακτηρίζονται από ευελιξία και δυνατότη-
τες προσαρμογής.

Είναι απαγορευτικό να σχεδιαστεί μια μορφή εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, βασισμένη σε πρότυπα μάθησης που θεωρούνται 
πλέον ακατάλληλα για κατάρτιση ενηλίκων. Οι βασικοί άξονες 
των δράσεων κατάρτισης, μπορούν να περιλαμβάνουν:

•  Την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε ό,τι αφορά την οικονομική 
διάσταση και βιώσιμη διαχείριση της επιχείρησής τους.

•  Την ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος και προαγωγή συ-
νεργασιών μεταξύ των αλιέων, αλλά και μεταξύ αλιέων 
και επιστημόνων. 

•  Τη θετική αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών, απέ-
ναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικολογίας και της 
επιχειρηματικότητας, με την υιοθέτηση ορθών πρακτικών 
υπεύθυνης αλιείας.

•  Την υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση των πόρων και 
του περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί, ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
έχει την ευκαιρία να δηλώσει πρωτοπόρος Οργανισμός Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης των Αλιέων σε Εθνικό Δίκτυο, 
αφού λόγω του χαρακτήρα, των αρμοδιοτήτων και της δομής 
λειτουργίας του, αλλά και της μεγάλης του εμπειρίας και τε-
χνογνωσίας στην κατάρτιση αγροτών, μπορεί να συμβάλει ου-
σιαστικά με θετικά αποτελέσματα στον τομέα της ενημέρωσης 
και κατάρτισής τους.

Η αλιεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ομορφιάς της Ελλάδας
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Επίσκεψη του Υπουργού κ. Ευάγγελου Αποστόλου 
στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Κρήτη

Τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, 
Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο 
Ηράκλειο Κρήτης, επισκέφτηκε στις 18 Μαΐου ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Ευάγγελος 

Αποστόλου, στο πλαίσιο περιοδείας και επαφών που είχε στο Νομό 
Ηρακλείου. Τον Υπουργό υποδέχτηκαν οι εργαζόμενοι του Τμήματος 
Αμπέλου και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου και η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτρο-
πικών Φυτών & Αμπέλου Δρ Α. Τσαγκαράκου, η οποία και του απηύ-
θυνε χαιρετισμό. Στη σύντομη ομιλία της επεσήμανε τη θέληση των 
εργαζομένων του Ινστιτούτου να συνεισφέρουν με το έργο τους στην 
αγροτική παραγωγή της χώρας αναφέροντας ταυτόχρονα τα προβλή-
ματα έλλειψης προσωπικού που παρεμποδίζουν το έργο του καθώς 
και την ανάγκη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής ανά καλλιέργεια, 
η οποία θα εξασφάλιζε τη συνέχεια της έρευνας προς την επίτευξη 
ολοκληρωμένων στόχων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων της ελ-
ληνικής γεωργίας.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τη Διευθύντρια και το προσωπικό για την 
υποδοχή και τόνισε τη σημασία της έρευνας για την επίτευξη της πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ως εργαλείου για την έξοδο 

της χώρας από την κρίση. Δήλωσε την πρόθεσή του να στηρίξει αυτό 
το έργο ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα οφέλη στον αγροτικό χώρο, 
είτε μέσω της αντιμετώπισης σημαντικών εχθρών και ασθενειών των 
καλλιεργειών είτε μέσω της διατήρησης και ανάδειξης εγχώριου πολ-
λαπλασιαστικού υλικού, το οποίο θα προσφέρει την ποιοτική διαφο-
ροποίηση των προϊόντων της χώρας με στόχο την αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού στις αγορές. Στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις- προτά-
σεις από ερευνητές του Τμήματος Αμπέλου σχετικά με φυτοπαθολο-
γικά ζητήματα και εργασιακά. Επίσης, ερωτήματα του απηύθυναν ο 
Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα Κρήτης κ. Αλέξανδρος Στεφανά-
κης, σχετικά με την πορεία και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής 
της Κρήτης και εργαζόμενοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, σχετικά με εργασιακά ζητήματα.

Ο Υπουργός αφού ευχαρίστησε τους εργαζόμενους, παραχώρησε μι-
κρής διάρκειας συνέντευξη σε δημοσιογράφους και ανεχώρησε προς 
τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του.

Στη συνέχεια ο Υπουργός επισκέφθηκε τη Γεωργική Σχολή Μεσσα-
ράς συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη και άλλους τοπικούς 
παράγοντες, όπου τον υποδέχθηκαν οι μαθητές της ΕΠΑΣ Κρήτης, οι 
εργαζόμενοι της ΕΠΑΣ  Κρήτης και η Διευθύντιρα κ. Μαρία Χαλκιαδά-
κη, η οποία αφού τον χαιρέτισε και τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή 
του στη Σχολή, παρουσίασε  συνοπτικά την προσφορά της Γεωργικής 
Σχολής Μεσσαράς από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και τόνισε ότι η 
θέληση των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων του Νομού είναι να 
μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, που δεν είναι άλλο 
από την εκπαίδευση – κατάρτιση του αγροτικού κόσμου σε θέματα 
αγροτικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που παρακωλύουν τη 
λειτουργία της με κύριο αυτό της έλλειψης προσωπικού καθώς και 
στην ανάγκη αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
των σχολών αυτών.

Ο Υπουργός δηλώσε αρχικά ικανοποιημένος από την εικόνα της Σχο-
λής κάτι, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ήταν πέραν των προσδο-
κιών του, τόνισε τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των αγροτών ως 
βασικό άξονα ανάπτυξης μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής γεωργί-
ας και δήλωσε τη θέλησή του να στηριχθεί η λειτουργία της Σχολής.

Η πρώτη Διεθνής Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών 
«Freskon 2015» πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη από τις 23 έως τις 25 Απριλίου και διοργανώθηκε 
από τη ΔΕΘ-HELEXPO, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στην έκθεση με δικό του περίπτε-
ρο, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε. Καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης 
το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού παρείχε συμβουλές 
και πληροφορίες στους επισκέπτες για τα πιστοποιημένα προϊόντα 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.

Το περίπτερο μεταξύ των άλλων επισκέφθηκε και ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας Ε. Αποστόλου. 

Το Σάββατο 25 Απριλίου και στο πλαίσιο των παράλληλων εκδη-
λώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η 
κ. Φ. Σηφακάκη, Τεχνολόγος Γεωπονίας της Γενικής Διεύθυνσης Δι-
ασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μίλησε για τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ ΠΓΕ και την εξέλιξή τους.

O ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην 1η έκθεση Freskon

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας Ε. Αποστόλου, στο περίπτερο του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ. 
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Στις 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ημερίδα στον αίθουσα Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης, με θέμα «Βιώσι-
μη ανάπτυξη του Δήμου Δεσκάτης με την αξιοποίηση των 
αγρο-δασο-λιβαδικών και κτηνοτροφικών πόρων, με στόχο 

τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος».

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Δεσκάτης και τον Ελ-
ληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, και συμμετείχαν δημότες 
του Δήμου, επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, αιρετοί εκπρόσωποι 
του Ν. Γρεβενών και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Τι-
μολέων Κοψαχείλης, Βουλευτής Ν. Γρεβενών και ο Δρ Γ. Καρέτσος, 
Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης στην ομιλία του με θέμα «Νέες προκλή-
σεις-προτάσεις του Δήμου Δεσκάτης», τοποθετήθηκε στις νέες προ-
κλήσεις και στις προτεραιότητες ανάπτυξης της περιοχής, αξιο-
ποιώντας τους φυσικούς χερσαίους και υδάτινους πόρους 
της περιοχής με κύριο στόχο την ανάπτυξη της περιο-
χής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εισηγήσεις ερευ-
νητών διαφόρων ειδικοτήτων (δασολόγοι, λιβα-
δοπόνοι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, φαρμακοποιοί) 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τρία Ινστιτούτα της 
Θεσσαλονίκης: Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών  
(Δρ Ι. Σπανός, Δρ Π. Πλατής, Δρ Θ. Παπαχρή-
στου, Δρ Ν. Γρηγοριάδης), Ινστιτούτο Κτηνιατρι-
κών Ερευνών (Δρ Α. Ζδράγκας, Δρ Γ. Σαμούρης, 
Δρ Σ. Σωτηράκη), Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης (Δρ Π. Χα-
τζοπούλου), ένας καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου (MSc, Λ. Χα-
τζηζήσης), μία γεωπόνος-περιβαλλοντολόγος (MSc, Γ. Κρίκου) και ο 
αγροτικός κτηνίατρος της Δεσκάτης (κ. Μ. Καγιαμπάκης).

Μετά το πέρας των εισηγήσεων έγιναν ερωτήσεις στους εισηγητές 
και ολιγόλεπτες παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες. 

Συνοψίζοντας τις εισηγήσεις, τις τοποθετήσεις και τη συζήτηση, 
προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις:

-Να γίνει αξιοποίηση των υπαρχόντων φυσικών πόρων του Δήμου 
Δεσκάτης, συνδέοντας τις παραδοσιακές χρήσεις γης με σύγχρονες 
εναλλακτικές ασχολίες με έμφαση στη βιολογική γεωργία, κτηνοτρο-
φία, δασοπονία, μελισσοκομία, οικοτουρισμό, εναλλακτικές μορφές 
ενέργειας, με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και γενικότε-
ρα του φυσικού περιβάλλοντος.

-Να γίνει αξιοποίηση των νέων καλλιεργειών, για παράδειγμα  σε 
καινοτόμα είδη που μπορούν να καλλιεργηθούν στην περιοχή της Δε-
σκάτης και από τη φύση τους είναι βιολογικά (αρώνια, κρανιά, ιππο-
φαές, μύρτιλλο, γκότζι, φελλοδρύς κ.ά.).

-Η περιοχή ενδείκνυται για την καλλιέργεια αρκετών αρωματικών 
φαρμακευτικών φυτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιοποίηση 
των πλεονεκτημάτων της περιοχής και της τοπικής χλωρίδας, με την 
καλλιέργεια αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, όπως η ελληνική 
ρίγανη, ο σιδερίτης (τσάι του βουνού), αλλά και άλλων, όπως φα-
σκόμηλο, θυμάρι, χαμομήλι, λεβάντα κ.λπ. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν 
βασικά σημεία της καλλιέργειας και σχετική έρευνα που διεξάγεται 
στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Φυτογενετικών Πόρων για τον 
Κρόκο.   

-Η αιγο- προβατοτροφία στη χώρα μας στηρίζει τη φέτα που είναι 
το μοναδικό εξαγώγιμο προϊόν  ζωικής προέλευσης με τεράστιες δυ-
νατότητες επέκτασης στις διεθνείς αγορές. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η αύξηση της παραγωγής 
με ταυτόχρονη άνοδο του επίπεδου ζωής των κτηνοτρόφων, ώστε 

το επάγγελμα να γίνει ελκυστικό και προσοδοφόρο για τους 
νέους επαγγελματίες του κλάδου. Η πρόληψη των νοση-

μάτων, η ορθολογική διατροφή, η γενετική βελτίωση 
των προβάτων, που είναι προσαρμοσμένα στο οικο-

σύστημα της Δεσκάτης, και η  σύνδεση της κτη-
νοτροφίας με τη γεωργική παραγωγή αποτελούν 
βασικά εργαλεία για την ανάδειξη της Δεσκάτης 
σε τόπο πρότυπης κτηνοτροφικής παραγωγής. 
Επιπλέον τα τοπικά χαρακτηριστικά του κλίματος 
της περιοχής και η αξιοποίηση της τοπικής χλω-

ρίδας σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό τρόπο 
τυροκόμησης θα μπορούσαν να αναδείξουν τα τυ-

ροκομικά προϊόντα της Δεσκάτης ως μοναδικά στον 
ελλαδικό χώρο.

-Η περιοχή φαίνεται ότι διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για ένταξη της Βουνάσας (Καμβούνια Όρη) στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 
(ή NATURA 2000).  Για το λόγο αυτό, χρειάζεται η σύνταξη Ειδικής 
Περιβαλλοντολογικής Μελέτης (ΕΠΜ) της ευρύτερης περιοχής της 
«Βουνάσας», ώστε να υπάρξει εμπεριστατωμένη νομική προστασία 
και οικοτουριστική ανάδειξη της περιοχής.     

-Να ιδρυθούν συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών, ώστε να αντα-
γωνιστούν τις γειτονικές χώρες που παράγουν τα ίδια προϊόντα. 

-Τα τοπικά προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και να προκύ-
πτουν κατά κύριο λόγο από παραδοσιακές και βιολογικές διαδικασίες.

-Η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη της πρωτογενούς 
παραγωγής με έμφαση την αγροτική οικονομία, δίδοντας κίνητρα με 
χρηματοδότηση στην έναρξη αγρο-δασο-λιβαδικών και κτηνοτροφι-
κών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στους νέους αγρότες, γεωτεχνικούς και 
νέους επιστήμονες που σήμερα πλήττονται κατά κύριο λόγο από την 
οικονομική κρίση και την ανεργία.

Ημερίδα για μια βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Δρ Ι. Σπανός
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Περιφερειακή ημερίδα 
ΑγροΕΤΑΚ στο 
Ηράκλειο Κρήτης

Σεμινάριο 
Μελισσοκομίας

O Μελισσοκομικός Σύλλογος Φθιώτιδας “Η μέλισσα” διοργάνω-
σε διήμερο σεμινάριο Μελισσοκομίας, στις 16 & 17 Απριλίου.  Το 
σεμινάριο έγινε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου “Δήμητρα” Βαρ-
δατών, με εισηγήτρια την Δρα Σοφία Γούναρη, Ερευνήτρια του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν  

•  Σκαθάρι μελισσιών - Aethina tumida/Murray (ανατομικά χαρα-
κτηριστικά, αντιμετώπιση, κύκλος ζωής του κ.λπ.).

• Μελισσοκομικοί χειρισμοί στην επαγγελματική μελισσοκομία.
• Νοζεμίαση (προσβολή, αντιμετώπιση κ.λπ.).
• Εκμετάλλευση των μελιτοεκκρίσεων της ελάτης.
Η προσέλευση ήταν μεγάλη και έγινε εκτενής συζήτηση όπου 

απαντήθηκαν πλήθος ερωτήσεων που υπέβαλαν οι μελισσοκόμοι.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η 2η Πε-
ριφερειακή Ημερίδα ΑγροΕΤΑΚ στο Ηράκλειο Κρήτης 
στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέ-
λου, Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας και 
Φυτοπροστασίας Ηρακλείου (ΙΕΛΥΑ, ΑΛΑΦ). Στην ημε-

ρίδα παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Και-
νοτομίας (ΕΤΑΚ) που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) 
η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  (ΕΣΠΑ 
2007-2013). Την ημερίδα  χαιρέτησε η αντιπεριφερειάρχης Κρή-
της Πρωτογενούς Τομέα κ. Θεανώ Βρέντζου, η οποία αναφέρθηκε 
στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τον πρω-
τογενή τομέα.

Στην ημερίδα, που παρακολούθησαν περισσότερα από εκατόν 
εξήντα πέντε άτομα, παρεβρέθηκαν και μίλησαν για τους σκοπούς 
και στόχους της πράξης ΑγροΕΤΑΚ, ο Γενικός Διευθυντής Αγρο-
τικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Α. Παπαδόπουλος και η 
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας Δρ Κ. 
Τσαγκάρη, ενώ η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Δρ Α. Τσαγκαράκου 
έκανε μια σύντομη παρουσίαση του Ινστιτούτου και των έργων 
ΑγροΕΤΑΚ που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. Ομιλητές 
ήταν επίσης μεταξύ άλλων ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης 
κ. Ν. Καλογεράκης που αναφέρθηκε στις Εναλλακτικές Τεχνολο-
γίες Επεξεργασίας & στη Στρατηγική Διαχείριση των Αποβλήτων 
Ελαιουργείων στην Κρήτη, ο αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τρά-
πεζας κ. Ν. Μυρτάκης που παρουσίασε τα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της τράπεζας για τον 
αγροτικό τομέα, η Δρ Μ. Μακριδάκη του δικτύου ΠΡΑΞΗ που ανα-
φέρθηκε στην αναπτυξιακή πρωτοβουλία των ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών φορέων Περιφέρειας Κρήτης και τα στελέχη της Πε-

ριφέρειας Κρήτης Δρ Ε. Χατζηγιάννη και ο κ. Ι. Μπαλαντινάκης.
Μετά την ημερίδα ακολούθησε σεμινάριο Παραγωγικής Βάσης 

με θέμα την «Eλαιοκομία», κατά το οποίο ο Δρ Εμμ. Καμπουρά-
κης, ερευνητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μίλησε για τα «Συστήματα 
οικολογικής ελαιοπαραγωγής: αρχές, μέθοδοι και αποτελέσματα» 
και παρουσίασαν το έργο τους και απάντησαν σε ερωτήσεις οι 
παρακάτω ωφελούμενοι ΑγροΕΤΑΚ.

• Δρ Ν. Βολακάκης, «Ελαχιστοποίηση εισροών ενέργειας και πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων αγροτικών καλλιεργειών. Ανάπτυξη, 
υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για γεωτεχνι-
κούς και αγρότες».

• Δρ Ν. Κουργιαλάς, «Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος λήψης αποφάσεων με σκοπό την αειφορική διαχείριση των 
υδατικών πόρων σε καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών».

• Δρ Χ. Αντωνίου, «Ανάπτυξη ταχέος αναλυτικού πρωτοκόλλου 
για τον προσδιορισμό πτητικών ενώσεων σε ελαιόλαδα, κατά τα 
διαφορετικά στάδια ωριμότητας του ελαιοκάρπου».

• Δρ Ε. Παπαζή, «Βιαποικοδόμηση τυροσόλης και υδρόξυ-τυρο-
σόλης, κύριων φαινολικών ενώσεων του κατσίγαρου, από το μι-
κροφύκος Scenedesmus obliquus».

Επιπλέον, 20 ωφελούμενοι ΑγροΕΤΑΚ, κατά το πλείστον από την 
Περιφέρεια Κρήτης, παρουσίασαν τα έργα τους υπό μορφή εικο-
νογραφημένων εργασιών και είχαν καθόλη τη διάρκεια της ημερί-
δας την ευκαιρία να συνομιλήσουν με γεωτεχνικούς αλλά και άλλα 
άτομα της παραγωγικής τους βάσης.
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Για την καλλιέργεια της σόγιας και τη σημασία της ως ελαι-
ο-πρωτεϊνούχου φυτού, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι 
αγρότες παρευρέθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Ανατολι-
κής Μακεδονίας και τον Αγροτικό Σύλλογο Δήμου Καβάλας, στη 
Δράμα. 

Η ημερίδα με θέμα «Η σόγια: καλλιέργεια και σημασία του πα-
γκόσμιου ηγέτη στις φυτικές πρωτεΐνες», πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 3 Απριλίου στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προ-
βολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας. 

Ο κ. Άνθιμος  Αναστασιάδης, προϊστάμενος του Κέντρου ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Δράμας, μίλησε για τις βασικές αρχές διαχείρισης καλ-
λιέργειας της σόγιας ενώ ο κ. Θέμης Καλπακίδης, πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Καβάλας, μίλησε για την οικονομι-
κότητα και τη σημασία της καλλιέργειας σόγιας στα Τενάγη Φι-
λίππων και την ευρύτερη περιοχή.

Το φυτό της σόγιας θεωρείται ο παγκόσμιος ηγέτης στις φυτι-
κές πρωτεΐνες, υψηλής βιολογικής αξίας. Ανήκει στην οικογένεια 
των ψυχανθών και κατά συνέπεια έχει αζωτοδεσμευτική ικανό-
τητα, ιδιότητα πολύ σημαντική στην εναλλαγή των καλλιεργειών, 
ενώ παράλληλα θεωρείται μια καλλιέργεια ελαιο-πρωτεϊνούχος, 
αφού είναι το πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες (40%) ελαιούχο φυτό 
και το πιο πλούσιο σε λάδι (18%) πρωτεϊνούχο φυτό. Λόγω της 
υψηλής θρεπτικής αξίας, αποτελεί βασικό συστατικό στα σιτηρέ-
σια των ζώων, γεγονός που οδηγεί στην εισαγωγή χιλιάδων τό-
νων σόγιας για να καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες, αφού και οι 
λίγες εκτάσεις σόγιας (22.000 στρ. το 2014) που καλλιεργούνται 
στη χώρα μας, κατευθύνονται ως επί το πλείστον για την παρα-
γωγή βιοντήζελ. Προκειμένου να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή, 
η νέα ΚΑΠ 2015-2020, προβλέπει συνδεδεμένη ενίσχυση για την 
καλλιέργεια της σόγιας, όταν αυτή προορίζεται για ζωοτροφή.

Στις 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Ηρά-
κλειο, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπι-
κών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Αν-
θοκομίας και Φυτοπροστασίας ημερίδα 
με θέμα «Προκλήσεις στη Σύγχρονη 
Φυτοπροστασία». Η ημερίδα συνδιορ-
γανώθηκε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο 
πλαίσιο των έργων: 

1. ΘΑΛΗΣ «Ανάπτυξη πληροφορικού 
συστήματος και μοριακών διαγνωστικών 
εργαλείων για την υποστήριξη και βελτίω-
ση της χημικής καταπολέμησης εντόμων, ζιζα-
νίων και φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, οι-
κονομικά σημαντικών εχθρών, σε κύριες καλλιέργειες 
της Ελλάδας», συντονιστής ΙΤΕ, Καθηγητής Κίτσος Λούης. 

2. ΘΑΛΗΣ «Γενωμική και λειτουργική προσέγγιση για την κα-
τανόηση της ανθεκτικότητας εντόμων και ακάρεων γεωπονικού 
ενδιαφέροντος στα εντομοκτόνα», συντονιστής Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Δρ Ι. Βόντας.

3. Αριστεία «Γενωμική προσέγγιση για την κατανόηση των μη-
χανισμών αποτοξικοποίησης των ξενοβιοτικών και της προσαρ-
μογής του δάκου στον ελαιόκαρπο», συντονιστής Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Δρ Ι. Βόντας. 

4. ΑγροΕΤΑΚ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογι-
κών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας», συντονιστής ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς 
πόρους μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Την ημερίδα άνοιξε με την ομιλία του ο κ. Δ. Βλάχος, Υπουρ-
γείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
με θέμα «Η φυτοπροστασία γυρίζει σελίδα: Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης, Πιστοποίηση γνώσεων και Συνταγογράφηση». Στη  συνέχεια 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνητικών 
έργων από τους ερευνητές του ΙΕΛΥΑ Δρ Α. Τσαγκαράκου και 
Δρ Ε. Ροδιτάκη και του ΙΤΕ Δρ Ι. Βόντα και Δρ Ι. Μαρούντα. 
Ωφελούμενοι 9 έργων ΑγροΕΤΑΚ σχετικών με τη φυτοπροστασία 
παρουσίασαν την έρευνά τους σε εικονογραφημένη μορφή και 

είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την παραγωγική βάση. 
Στην ημερίδα συμμετείχαν πάνω από 150 γεωπόνοι, 

εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών αλλά και ιδιώτες, 
οι οποίοι ενημερώθηκαν και έθεσαν ερωτήματα 

τόσο σχετικά με τη νομοθεσία χρήσης των γεωρ-
γικών φαρμάκων όσο και για τα επιστημονικά 
ζητήματα που αναπτυχθήκαν. 

Στη συνέχεια ακολούθησε σεμινάριο πρα-
κτικής επίδειξης/εξάσκησης στη χρησιμοποί-
ηση της βάσης δεδομένων ανθεκτικότητας 
«ΓΑΛΑΝΘΟΣ» που το παρακολούθησαν πα-

ραγωγοί, σύμβουλοι καλλιεργειών, ερευνητές, 
και εκπρόσωποι εταιρειών παραγωγής και δια-

κίνησης αγροχημικών. Το σύστημα “ΓΑΛΑΝΘΟΣ” 
δημιουργήθηκε από την ανάγκη να ταξινομηθούν 

συστηματικά ο μεγάλος όγκος αποτελεσμάτων από την 
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και να είναι διαθέσιμα σε 

προσιτή μορφή στους υπεύθυνους κατάρτισης προγραμμάτων 
φυτοπροστασίας. Το σύστημα αυτό είναι προσβάσιμο μέσω του 
διαδικτύου (http://www.galanthos.gr) και αποτελεί μία “έξυ-
πνη”, εξειδικευμένη βάση δεδομένων (Γάλανθος - Galanthus, A 
Pesticide Resistance Database). Προσφέροντας τη δυνατότητα 
προηγμένης αναζήτησης, ο ΓΑΛΑΝΘΟΣ συγκεντρώνει, ταξινομεί 
και διαθέτει για επεξεργασία ενημερωμένα δεδομένα από μελέ-
τες που έχουν πραγματοποιηθεί για την ανθεκτικότητα των κύ-
ριων εχθρών της ελληνικής γεωργίας στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, όπως και, επικαιροποιημένα πρωτόκολλα και σύγχρο-
να διαγνωστικά για την ανίχνευση ανθεκτικότητας. Προβάλλει 
τα αποτελέσματα αναζήτησης σε γραφήματα ή πίνακες και τα 
απεικονίζει σε χάρτες.

Η βάση δεδομένων “ΓΑΛΑΝΘΟΣ” αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΘΑΛΗΣ, «Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος 
και μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη και 
βελτίωση της χημικής καταπολέμησης εντόμων, ζιζανίων και φυ-
τοπαθογόνων μικροοργανισμών, οικονομικά σημαντικών εχθρών, 
σε κύριες καλλιέργειες της Ελλάδας». Το πρόγραμμα συντονίζε-
ται από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Συντονιστής Καθηγη-
τής Χ. Λούης) και εκτελείται σε συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Κρήτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Γεωπονική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ.

Hμερίδα για τη σύγχρονη φυτοπροστασία 

Ημερίδα για τη σόγια
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Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου 
(ΙΕΛΥΑ) συμμετείχε για μια ακόμη φορά ως προσκεκλημέ-
νος Φορέας από τους διοργανωτές του 6ου Φεστιβάλ για 
την Ελιά και το Ελαιόλαδο, το οποίο φέτος έλαβε χώρα στο 
πλαίσιο του “Athens Food Festival” στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.Το Φεστιβάλ περιλάμ-
βανε έκθεση προϊόντων από τις διάφορες περιφέρειες της 
Ελλάδας, Επιστημονικές Ημερίδες, τον 4ο Διαγωνισμό Έξτρα 
Παρθένων Ελαιολάδων, και προσέλκυσε χιλιάδες επισκε-
πτών με ενδιαφέρον για την ελιά και το ελαιόλαδο καθώς 
και εμπορικό κοινό.

Στο περίπτερο του ΙΕΛΥΑ εκτός από μία συνοπτική παρου-
σίαση των ερευνητικών έργων του Ινστιτούτου που αφορούν 
στην ελαιοκομία, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν από τους Υπευθύνους Ποιότητας των τριών δι-
απιστευμένων Εργαστηρίων Ελαιολάδου (Χανιά, Καλαμάτα, 
Λέσβος) για το εύρος των αναλύσεων που πραγματοποιού-
νται σε αυτά και να μυηθούν στον οργανοληπτικό έλεγχο του 
ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Στο περίπτερο φιλο-
ξενήθηκαν επίσης εκθέματα και ενημερωτικό υλικό από το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και  τη Γενική 
Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας, τα οποία αφορούσαν 
δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τον ελαιοκομικό 
τομέα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από 
μέλη του Ινστιτούτου για τρέχουσες ερευνητικές δραστηρι-
ότητες, καθώς και για τα διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιο-
λάδου που λειτουργούν στα Χανιά, στην Καλαμάτα και στη 
Μυτιλήνη. 

Συγκεκριμένα ο Δρ Ψαρράς μίλησε για την «Προσαρμο-
γή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώ-
ματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια» και η κ. Κουζούμη 
για «Τα διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελαιολάδου του ΕΛΓΟ  
ΔΗΜΗΤΡΑ ως εργαλεία προστασίας, ανάδειξης και ποιο-
τικής αναβάθμισης του ελληνικού ελαιολάδου». Ιδιαίτερα 
θετική υπήρξε η ανταπόκριση του κοινού στην ενημέρωση 
που πραγματοποίησαν οι παρακάτω ωφελούμενοι για τα 
αντικείμενα και αποτελέσματα των έργων ΑΓΡΟΕΤΑΚ, που 
υλοποιούνται στο ΙΕΛΥΑ και σχετίζονται με την ελιά και το 
ελαιόλαδο:

• «Ανάπτυξη ταχέως αναλυτικού πρωτοκόλλου για τον 
προσδιορισμό πτητικών ενώσεων σε ελαιόλαδα, κατά τα δια-
φορετικά στάδια ωριμότητας του ελαιοκάρπου», Χ. Αντωνίου

• «Φυτοπαθολογική διερεύνηση της σήψης του ξύλου σε 
δενδρώδεις ξενιστές και αμπέλι στην Κρήτη και αξιολόγηση 
μεθόδων για επιτυχή αντιμετώπιση», Ε. Μαρκάκης

• «Εφαρμογή υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων για επε-
ξεργασία, λίπανση και άρδευση σε ελαιώνες», Ι. Καπελλάκης.

Agro Quality Festival

Ημερίδα για την εναλλακτική γεωργία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Στρατηγικού Σχεδιασμού δι-
οργάνωσε για 6η συνεχόμενη 
χρονιά την παρουσίαση των 
πιστοποιημένων προϊόντων 
που κυκλοφορούν στην ελλη-
νική αγορά στην έκθεση Agro 
Quality Festival – Αγροτικά 
Ποιοτικά Προϊόντα, η οποία  
πραγματοποιήθηκε στο Στά-
διο Ειρήνης & Φιλίας, στον 
Πειραιά, στις 8, 9 & 10 Μαΐου.

Στόχος της επιτυχημένης 
διοργάνωσης, με επισκεψιμό-
τητα που τα προηγούμενα έτη 
ξεπέρασε  τους  50.000 επι-
σκέπτες, ήταν:

- η ενημέρωση των κατανα-
λωτών για τα πιστοποιημένα 
προϊόντα που κυκλοφορούν 
στην ελληνική αγορά,

- η προώθηση της υγιεινής 
διατροφής και της ασφάλειας 
του καταναλωτή,

- η προτροπή των κατανα-
λωτών στην αγορά ελληνικών 
πιστοποιημένων προϊόντων 
προωθώντας την καλλιέργεια 
καταναλωτικής συνείδησης – 
Agroκουλτούρα,

- η παρουσίαση των εται-
ριών πιστοποίησης και γε-
ωργικών συμβούλων και του 

ρόλου τους στην ελληνική 
αγορά,

- η ανάδειξη των προϋπο-
θέσεων και των ελέγχων που 
οδηγούν στην παραγωγή προ-
ϊόντων ανώτερης ποιότητας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, 
πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 10 Μαΐου στην Αίθου-
σα Β΄ του Σταδίου Ειρήνης 
& Φιλίας Ημερίδα για την 
Πρωτογενή Παραγωγή, στην 
οποία συμμετείχε με ομιλία η 
κ. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, 
υπάλληλος της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διασφάλισης Ποιό-
τητας Αγροτικών Προϊόντων 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην 
ομιλία της με θέμα «ΠΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/
ΠΓΕ» ανέπτυξε τις δυνατότη-
τες που έχουν οι επιχειρήσεις 
μέσω της πιστοποίησής τους 
για παραγωγή-συσκευασία-ε-
μπορία προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ 
να αναδειχθούν και να δημι-
ουργήσουν τις προϋποθέσεις 
για την προώθηση των προϊ-
όντων τους τόσο στην ελληνι-
κή αγορά όσο και στις αγορές 
του εξωτερικού.

Ημερίδα για την εναλλακτική 
γεωργία διοργάνωσε το από-
γευμα της 6ης Ιουνίου στο ξε-
νοδοχείο «Αιγές» η νεοσύστατη 
«Κίνηση Εναλλακτικής Δράσης» 
με πρόεδρο τον Γρηγόρη Γεωρ-
γιάδη. Την ημερίδα τίμησαν με 
την παρουσία τους οι βουλευ-
τές Ημαθίας κ.κ. Λαπαβίτσας 
και Ουρσουζίδης, ο δήμαρχος 
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, 
ο πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Τηλέμαχος Χατζηαθα-
νασίου, περιφερειακοί και δη-
μοτικοί σύμβουλοι, καθώς και 
πλήθος κόσμου. 

Οι έξι προσκεκλημένοι ομιλη-
τές ανέλυσαν όλο το φάσμα των 
εναλλακτικών καλλιεργειών, τις 
τελευταίες εξελίξεις στη φυτο-
πραστασία, καθώς και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ και τις Ομάδες Παρα-
γωγών.

Συγκεκριμένα, η κ. Ευφροσύνη 
Σκαρμούτσου, χημικός-μηχανι-
κός, εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ αναφέρθηκε στην πιστο-
ποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, 

ο κ. Νικόλαος Σταυρόπουλος, 
γεωπόνος και τέως προϊστάμε-
νος Τράπεζας Γενετικού Υλικού 
αναφέρθηκε στην προστασία και 
αξιοποίηση των φυτογενετικών 
πόρων της χώρας, ο Δρ Ζώης 
Ζαρταλούδης αναφέρθηκε στη 
βιοφυσική θρέψη και φυτοπρο-
στασία - σύγχρονη διαγνωστική, 
ο κ. Κώστας Γεωργιάδης, γεω-
πόνος-ερευνητής, εκπροσωπή-
θηκε λόγω ασθένειας από τον 
κ. Κώστα Λαγό και αναφέρθηκε 
στα φυσικά μέσα φυτοπροστα-
σίας και διατροφής-ποιοτική 
γεωργία, ο κ. Χρήστος Γιαννα-
κάκης, μέλος του ΔΣ της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, αναφέρθηκε στις Αγροτικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις-Ο-
μάδες Παραγωγών και τέλος, 
ο κ. Ευάγγελος Τσορομπαρδής, 
γεωπόνος-ερευνητής, αναφέρ-
θηκε στις σύγχρονες τάσεις και 
νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, 
παρουσιάζοντας παράλληλα και 
την καλλιέργεια φράουλας στο 
νομό Ηλείας, ως ένα πετυχημένο 
μοντέλο καλλιέργειας.

Athens Food Festival 

Από τη επίσκεψη στο περίπτερο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γενι-
κού Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Δημήτρη Γελαλή



32

Στην Ολυμπία μετά επτά χρόνια

Πέρασε αρκετός χρόνος, περισσότερο από επτά χρόνια, 
από τότε που όλοι μαζί, ο καθένας από τη θέση του, 
με την επιστημονική γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη 
του και την αρμοδιότητά του, αναλάβαμε, όπως είχα-
με καθήκον αλλά και ηθικό χρέος, την Αποκατάσταση 

του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας, μετά την 
καταστρεπτική πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007.

Αν και το όλο έργο της αποκατάστασης, σύμφωνα με τη σχετική 
σύμβαση του (τότε) Υπουργείου Πολιτισμού, ολοκληρώθηκε στο 
τέλος του έτους 2012, η σκέψη μας ήταν πάντα εκεί, στις από κοι-
νού προσπάθειές μας για την επίτευξη του τότε “εθνικού στόχου”, 
χωρίς να λείπουν στα χρόνια που μεσολάβησαν περιστασιακές 
επισκέψεις στους χώρους των εργασιών αποκατάστασης.

Την πρωτοβουλία για μια συνάντηση στην Ολυμπία και την 
οριστική απόφαση του Δρα Γεωργίου Καρέτσου, Διευθύνοντα 
Συμβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και της κ. Κάθυ Παράσχη, Συμ-
βούλου του (τότε) Υπουργού Πολιτισμού και μέλους του ΔΣ του 
Μουσείου της Ακρόπόλης, ανέλαβε να υλοποιήσει ο Δρ Γεώργιος 
Λυριντζής, Υπεύθυνος Γενικού Συντονισμού των Έργων Αποκατά-
στασης του Τοπίου της Ολυμπίας, σε συνεργασία με τον Κωνστα-
ντίνο Καούκη, Ειδικό Επιστήμονα του Ινστιτούτου Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων.

Καλέσαμε λοιπόν όλους όσους επιθυμούσαν σε μία 
επίσκεψη στην Ολυμπία, για να δούμε από κοντά 
τα αποτελέσματα των προσπάθειών μας μετά 
από επτά χρόνια, να θυμηθούμε τα παλιά και 
να συζητήσουμε.

Η πρόσκλησή μας απευθύνθηκε στους ερευ-
νητές, τους ειδικούς επιστήμονες και το λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Με-
σογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων στους 
εξωτερικούς συνεργάτες (Πανεπιστημιακούς, 
Ερευνητές, Αρχαιολόγους, Δασολόγους κ.λπ.) 
και στους συνεργάτες - πρόσωπα επαφής του 
(τότε) Υπουργείου Πολιτισμού, της (τότε) Ζ΄ Εφορεί-
ας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ζ΄ ΕΠΚΑ) 
και σε όλο το στελεχιακό και λοιπό δυναμικό του Ινστιτούτου και 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του (τότε) ΕΘΙΑΓΕ, αλλά και στους Προ-
έδρους των Δασικών Συνεταιρισμών και στους υπεργολάβους, 
που τότε υλοποίησαν ακούραστα το όραμά μας.

Έτσι η συνάντησή μας αυτή πραγματοποιήθηκε στην Ολυμπία, 
κατά τη διάρκεια διήμερης εκδρομής το Σάββατο και την Κυριακή 

13-14 Ιουνίου, στην οποία συμμετείχαν 42 άτομα. Μεταξύ των 
ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, στελεχών της Κεντρικής Υπηρε-
σίας και εργολάβων σμμετείχαν και ο Ομότ. Καθηγητής του ΕΜΠ 
Κώστας Κασσιός και ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, ενώ στην Ολυμπία μας 

συνόδευσαν οι Δασάρχες Πύργου Παναγιώτης Λάττας και 
Ολυμπίας – Κρεστένων Βασίλης Γιακουμής.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με ξενάγηση στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο της Ολυμπίας, από την αρχαιολόγο και 

(τότε) αναπληρώτρια Έφορο της Ζ΄ ΕΠΚΑ Δρα 
Ολυμπία Βικάτου και στη συνέχεια, πεζή, στον 
αύλειο χώρο του Μουσείου, στον Ολυμπιακό 
Βοτανικό Κήπο και στους χώρους των εργασιών 
αποκατάστασης (Μνημείο Pierre de Coubertin, 
εγκαταστάσεις Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημί-

ας, Κρόνιο), ενώ η πρώτη ημέρα της επίσκεψης 
ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στον αρχαιολογι-

κό χώρο. Το δείπνο στο χώρο της πισίνας του Best 
Western Hotel Europa, που καταλήσαμε, έδωσε αφορμή 

για συζητήσεις και περαίτερω ανταλλαγή απόψεων και μελλο-
ντικών δράσεων σχετικών με το Ολυμπιακό τοπίο.

Με τις αναμνήσεις του παρελθόντος και τις  άριστες εντυπώσεις 
από την επίσκεψή μας αυτή, επιστρέψαμε την επόμενη ημέρα στο 
κλεινόν άστυ, αφού κατά την εκεί επίσκεψή μας ξεναγηθήκαμε 
στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss στην Πάτρα.
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Τελική συνάντηση ερευνητικού προγράμματος 
WILDWINE

Ημερίδα για την ορθή 
χρήση των

φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων

H τελική συνάντη-
ση του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού προγράμ-
ματος WILDWINE 
πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 19 Ιουνίου, 
η οποία οργανώθηκε 
και φιλοξενήθηκε από 
την Ένωση Πεζών στα 
Πεζά Κρήτης.

Το “WILDWINE” (FP7-
SME-2012-31565 ) 
είναι ένα έργο που 
χρηματοδοτήθηκε από 
την ΕΕ μέσω του 7ου 
Προγράμματος Πλαι-
σίου, έχει χρονική δι-
άρκεια τριών ετών 
(2012-2015) και συ-
νολική χρηματοδότηση 
1.166.000€. Στο έργο, που συντονίζει η 
Δρα Χρυσούλα Τάσσου, από το Ινστιτού-
το Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετείχαν Πανεπιστή-
μια της Ιταλίας (University of Turin), της 
Γαλλίας (University of Bordeaux) και της 
Ισπανίας (University Rovirae Virgili) καθώς 
και σημαντικοί Συνεταιρισμοί Οίνου και 
Εταιρείες των παραπάνω χωρών. Η Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Κρήτης, ο 
Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νεμέας και η 
εταιρεία ΚΑΒΙΝΟ ΑΕ συμμετείχαν από ελ-
ληνικής πλευράς δείχνοντας το ενδιαφέρον 
τους για το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την επιστημονικά υπεύθυ-
νη του έργου Δρα Α. Νησιώτου, Ερευνή-
τρια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υλοποιήθηκαν 
με επιτυχία οι στόχοι του έργου που ήταν 
η απομόνωση, η μελέτη και η αξιοποίηση 
κατάλληλων για οινοποίηση άγριων ζυμών 
και βακτηρίων από κάθε περιοχή. Οι μικρο-
οργανισμοί χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία 

στην παραγωγή καινοτόμων κρασιών με 
σταθερή και υψηλή ποιότητα και κυρίως με 
έντονο το γεωγραφικό τους αποτύπωμα. 
Τα κρασιά «άγριας» κατευθυνόμενης ζύμω-
σης καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις 
των καταναλωτών για οργανικά, ασφαλή 
κρασιά με ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα και 
αναμένεται να βελτιώσουν την ανταγωνι-
στικότητα των συμμετεχόντων χωρών στη 
διεθνή αγορά. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από όλους τους συμμετέχοντες ερευνη-
τικούς φορείς, οι οποίοι παρουσίασαν τα 
πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματά τους 
στους εκπροσώπους των συνεταιρισμών 
σχετικά με τη μικροβιακή βιοποικιλότητα, 
ζυμών και βακτηρίων, από τις αντίστοιχες 
οινοπαραγωγικές ζώνες των χωρών που 
συμμετέχουν, την οινοποιητική ικανότητα 
των στελεχών αυτών στα πειράματα ζύμω-
σης σε εργαστηριακό και πιλοτικό επίπεδο.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη 
στις 6 Απριλίου η ενημερωτική ημε-
ρίδα με θέμα «Ορθή χρήση Φυτο-
προστατευτικών Προϊόντων  – δι-
αχείριση κενών συσκευασίας» που 
διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Σκύδρας σε συνεργασία με τον Ελ-
ληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας 
(ΕΣΥΦ).

Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο αντιπεριφερειάρ-
χης  της Π.Ε. Πέλλας κ. Θεόδωρος 
Θεοδωρίδης, η δήμαρχος Σκύδρας 
κ. Αικατερίνη Ιγνατιάδου, ο δήμαρ-
χος Πέλλας κ. Γρηγόριος Στάμκος, 
ο διευθυντής της ΔΑΟΚ  Πέλλας κ. 
Τρύφων Τσαντάκης καθώς και εκ-
πρόσωπος του βουλευτή Πέλλας κ. 
Γεωργίου Καρασμάνη.

Αξιοσημείωτη ήταν η ανταπόκρι-
ση του κόσμου. Το ενδιαφέρον του 
συνόλου του αγροτικού πληθυσμού 
για το θέμα της ημερίδας εκδηλώ-
θηκε στην κατάμεστη αίθουσα του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, όπου 
ομιλητές ήταν ο κ. Μιχαήλ Σιδηρό-
πουλος, Γεωπόνος MSc του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, ο κ. Ιωάννης 
Θεοδωρίδης, Γεωπόνος ΔΑΟΚ 
Πέλλας και η κ. Φραντζέσκα Υδραί-
ου, Γεωπόνος MSc, Διευθύντρια 
ΕΣΥΦ.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής 
του αγροτικού πληθυσμού και του 
ενδιαφέροντος των δημοτικών αρ-
χών, το γεωτεχνικό προσωπικό του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας δεσμεύ-
τηκε για  την  υλοποίηση  ενημερώ-
σεων σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 

Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε στο 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, στο 
Αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης εκ-
δήλωση με θέμα “Φυτά: Οι πρωταγωνιστές της ζωής μας”.
Οργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Ινστιτούτο Γενετικής Βελ-

τίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και η Ελληνική Ζιζανιολογι-
κή Εταιρία (ΕΖΕ) με την υποστήριξη του ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτήμα-
τα Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε ξεναγήσεις και 

γνωριμία με τους πειραματικούς αγρούς του αγροκτήματος, με 
την υποστήριξη του προσωπικού του Ινστιτούτου, καθώς επί-
σης και των μεταδιδακτόρων, οι οποίοι εκπονούν στο πλαίσιο 
ΑΓΡΟΕΤΑΚ, την έρευνά τους στον Οργανισμό.
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στο αμφιθέατρο του Εργαστηρίου 

Προστασίας και Αξιοποίησης των Αυτοφυών και Ανθοκομικών 
Ειδών, όπου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά με
• τη βιοποικιλότητα και τη γεωργία, από την Δρα Αικ. Αφε-

ντούλη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΖΕ,
• την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων, από τον κ. Δ. 

Χάχαλη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίοιυ της ΕΖΕ,
• τη βιολογική γεωργία, από τον κ. Δ. Μπιλάλη, αντιπρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΖΕ, και 
• την προστασία των νερών, από τον Δρα Σ. Βυζαντινόπουλο, 

πρώην Τακτικό Ερευνητή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Ι. Ταχματζίδης, ο Πρόεδρος 
του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπ. Μάμαλης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής 
Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Α. Παπαδόπουλος και άλλοι.
Οι παράλληλες δράσεις του προγράμματος περιλάμβαναν 

διαγωνισμό φωτογραφίας και γευσιγνωσία ροφημάτων ελλη-
νικών αρωματικών φυτών, καθώς επίσης και ένα εργαστήριο 
στους χώρους του Κήπου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, 
όπου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση, με θέμα «Το κελάρι με τους 
συγγενείς: σύνδεση άγριων συγγενικών ειδών με προϊόντα που 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας», το οποίο επιμελή-
θηκε η γεωπόνος Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα. 
Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη εταιριών με αγροδιατροφικά 

και φαρμακευτικά προϊόντα και ιδιαίτερη μουσική κάλυψη.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε ημερίδα με θέμα «Tα προβιοτι-
κά τρόφιμα στη βιομηχανία τροφίμων: 
Έρευνα και προοπτικές» την Παρα-
σκευή 5 Ιουνίου στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Η ημερίδα οργανώ-
θηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
PROBIODAIRYMEAT (11ΣΥΝ_2_571) 
με τίτλο «Λειτουργικά γαλακτοκομικά 
προϊόντα και προϊόντα κρέατος υψη-
λής προστιθέμενης αξίας, ζυμούμενα 
ή εμπλουτισμένα με νέους προβιοτι-
κούς οργανισμούς απομονωμένους από 
παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα», το 
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δρά-
σης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και 
Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους 
Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Το-
μείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό-
τητα (ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΣΠΑ 2007 – 2013, 
www.antagonistikotita.gr, 801 11 36 
300), το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με 
συντονίστρια τη Δρα Τάσσου Χρυσού-
λα, Τακτική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν ση-
μαντικά θέματα σχετικά με την έρευ-
να που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του 
έργου από όλους τους συμμετέχοντες 
φορείς: η Καθηγήτρια Έφη Τσακαλίδου 
και η Δρ Γ. Ζουμποπούλου παρουσία-
σαν την έρευνα που διεξάγεται στους 
προβιοτικούς μικροοργανισμούς στο 
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του ΓΠΑ, 
οι Επίκουροι Καθηγητές Κ. Χλίχλια, Α. 
Γαλάνης, Ι. Κουρκουτάς από το Τμήμα 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
παρουσίασαν αποτελέσματα για in vivo 
μελέτη επιβίωσης προβιοτικών στο γα-
στρεντερικό σωλήνα και προσκόλλη-
σης στο εντερικό επιθήλιο σε επίμυες 
καθώς και για πειραματικά μοντέλα 
καρκίνου σε μύες για τη μελέτη της 

δράσης προβιοτικών μικροοργανισμών. 
Ο ερευνητής του ΕΛΓΟ Δρ Ν. Χωριανό-
πουλος παρουσίασε τα αποτελέσματα 
της χρήσης προβιοτικών ως εκκινητές 
σε παραδοσιακά ζυμούμενα τρόφιμα, 
ελιές, γαλακτοκομικά, αλλαντικά καθώς 
και για τις πιλοτικές εφαρμογές και την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας των νέων 
προϊόντων, ενώ ο Επίκουρος Καθηγη-
τής Θ. Μοσχάκης και η κ. Ασπρίδου, 
υποψήφια διδάκτωρ στο ΑΠΘ παρου-
σίασαν για τη μικροενθυλάκωση προβι-
οτικών μικροοργανισμών για ενίσχυση 
της βιωσιμότητάς τους έναντι συνθη-
κών καταπόνησης και για την ενσωμά-
τωση προβιοτικών μικροοργανισμών σε 
εδώδιμες μεμβράνες: μηχανικές ιδιότη-
τες και αντιμικροβιακή δράση. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι των εταιρειών τροφίμων που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα (ΡΟΔΟΠΗ, 
ΝΙΚΑΣ, ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ) αλλά και εκπρό-
σωποι εταιρειών μελών του ΣΕΒΤ, οι 
οποίοι είχαν προσκληθεί και εκδήλω-
σαν ενδιαφέρον.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ στην Ιταλία
Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 

τη συμμετοχή δεκαπέντε τελειόφοιτων 
μαθητών της Γεωργικής ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ 
υλοποίησε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τις 20 
Απριλίου έως τις 4 Μαΐου στην Πεσκάρα 
της Ιταλίας. 
Το δεκαπενθήμερο πρόγραμμα είχε θέμα 

τη βιολογική αμπελοκαλλιέργεια και την 
παραδοσιακή οινοποίηση. Οι μαθητές 
παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα κατάρ-
τισης που περιελάμβανε τόσο τεχνικές 
επισκέψεις και πρακτική άσκηση σε αμπε-
λώνες και οινοποιεία όσο και θεωρητική 
κατάρτιση από οινολόγους και γεωπόνους.
Οι σπουδαστές της ΕΠΑΣ Νεμέας είχαν 

την ευκαιρία να επισκεφθούν το αντίστοι-
χο Αγροτικό Σχολείο (Istituto Technico 
Agrario Statale) στην Πεσκάρα, να συ-
νομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις 
με τους Ιταλούς «συμμαθητές» τους κα-
θώς επίσης και να επισκεφτούν ιταλικούς 
αμπελώνες και οινοποιία. 
Η κατάρτιση των μαθητών εντάχθηκε 

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 
και συγκεκριμένα στην δράση ΚΑ1, που 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και υλοποιήθηκε σε συνερ-
γασία με τον ιταλικό φορέα ELS S.R.L. 
UNIPERSONALE.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ως συνοδοί, 

η Διευθύντρια της Γεωργικής Σχολής κ. 
Χαρίκλεια Τσουγκριάνη και ο Υπεύθυνος 
υλοποίησης του προγράμματος, Προϊστά-
μενος του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισ-
σίας κ. Γεώργιος Τσουμάνης.



Εγχειρίδιο Λίπανσης Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 

Το τοπίο και οι Μεταλλευτικές Εκμεταλλεύσεις

Το εγχειρίδιο λίπανσης των κυριότερων φυλλοβόλων οπωροφό-
ρων δένδρων που καλλιεργούνται στη χώρα μας συγγράφηκε για να 
δώσει στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας πληροφορίες σχετικά με 
τις λιπαντικές ανάγκες των δένδρων. Οι συστάσεις λίπανσης προέ-
κυψαν κάτω από τις ελληνικές συνθήκες και από την πολυετή εμπει-
ρία εξειδικευμένων κέντρων έρευνας της χώρας μας στον τομέα της 
θρέψης-λίπανσης των καλλιεργειών (Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσ-
σαλονίκης, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων 
Νάουσας κ.ά.). 

Στο πρώτο κεφάλαιο του εγχειριδίου, παρουσιάζονται οι βασικές 
αρχές της φυλλοδιαγνωστικής, παρατίθενται τα επίπεδα επάρκειας 
των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα των κυριότερων 
φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων και δίνονται οδηγίες δειγματο-
ληψίας φύλλων για το κάθε είδος δένδρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
που αφορά την ανάλυση του εδάφους, δίνονται πρακτικές οδηγίες 
για την πορεία εργασίας λήψης του δείγματος (τρόπος δειγματολη-
ψίας, βάθος και χρόνος δειγματοληψίας) και παρατίθενται τα επίπεδα 
επάρκειας των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος για ορι-
σμένα είδη φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων. Το τρίτο κεφάλαιο 
διαπραγματεύεται τη λίπανση της μηλιάς και της αχλαδιάς, το τέταρτο 
κεφάλαιο τη λίπανση της ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς και δα-
μασκηνιάς και τέλος το πέμπτο κεφάλαιο τη λίπανση της ακτινιδιάς. 
Σ’ αυτά τα κεφάλαια δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη λίπανση 
πριν από την εγκατάσταση του οπωρώνα, τη λίπανση των νεαρών 
δενδρυλλίων καθώς και των παραγωγικών δένδρων. Οι συστάσεις 
λίπανσης σχετίζονται με τα βλαστικά στάδια των δένδρων και με τη 
χρονική περίοδο του έτους και πλαισιώνονται με πίνακες και εικόνες 
τροφοπενιών θρεπτικών στοιχείων για να είναι κατανοητά από τους 
παραγωγούς.

Το εγχειρίδιο βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτού-

Το βιβλίο «Το τοπίο και οι Μεταλλευτικές Εκμεταλλεύσεις» του 
Τακτικού Ερευνητή του πρώην ΕΘΙΑΓΕ Δρα Γεωργίου Μπρόφα, 
δασολόγου- αρχιτέκτονα τοπίου, έρχεται να καλύψει ένα κενό 
γνώσης στο κεφάλαιο της αποκατάστασης διαταραγμένων, από 
εξορυκτικές δραστηριότητες, περιοχών και να αποτελέσει ένα 
βασικό  εγχειρίδιο για όσους ασχολούνται στο χώρο της απο-
κατάστασης του τοπίου. Το βιβλίο αυτό, διαπραγματευόμενο 
την εγκατάσταση των εκμεταλλεύσεων από τα αρχικά στάδια 
μέχρι και την αποκατάσταση των εξαντλημένων χώρων, ενώνει 
τους επιμέρους τομείς για έναν, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερο 
και αποτελεσματικό περιορισμό των επιπτώσεων στο τοπίο. 

Σελίδες 335, με 163 (280) φωτογραφίες και 56 σχήματα

Πληροφορίες για το βιβλίο στο Ινστιτούτο Μεσογειακών & 
Δασικών Οικοσυστημάτων, Αλκμάνος 11528 Ιλίσια Αθήνα, τηλ.: 
2107787535 (εσ. 3, κ. Μάντακας), e-mail: mage@fria.gr  και 
glbrofas@gmail.com

του http://www.pomologyinstitute.gr στο πεδίο “Ενημερώσεις Αγρο-
τών” και στο Υποπεδίο “Ενημερωτικά Φυλλάδια”.

Περιορισμένος αριθμός εκτυπωμένων εγχειριδίων διανέμεται δω-
ρεάν στους ενδιαφερόμενους (επικοινωνία Θ. Σωτηρόπουλος, τηλ.: 
23320 41548).

Γεωργίου Λ. Μπρόφα
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