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Εκδηλώσεις για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η ετήσια ημε-
ρίδα με θέμα «Ποιότητα Ελληνικού Βαμβακιού» που 
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και 
Κτηνοτροφικών Φυτών - Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού 

Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ και τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ).

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στο 
συνεδριακό κέντρο του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης Βάμβακος 
στην Καρδίτσα.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, και χαιρέτησαν οι κ.κ. Γ. 
Καρέτσος, Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Β. Μάρκου, Πρόεδρος 
της ΔΟΒ, Μ. Μπόλαρης, τ. Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Β. Τσιάκος, Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, Α. Παπα-
δόπουλος Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, Χρ. Τσαντήλας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και 
Κτηνοτροφικών Φυτών.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν οι κ.κ Ευρ. Δοντάς, Αντιπρόεδος 
Συνδέσμου Βιομηχάνων Κλωστουφαντουργών, Μ. Νταράουσε, 
Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος, Γ. Κωστοπούλου, 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας ΥΠΑΑΤ, Ευθ. 
Ευθυμιάδης, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και Εμπό-
ρων Σπόρων, ενώ έγιναν τοποθετήσεις από πολιτικούς και κυβερ-
νητικούς παράγοντες, στελέχη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, της ΔΟΒ, 
φορείς της αλυσίδας παραγωγής βάμβακος, εκπροσώπους των 
κλάδων βαμβακοκαλλιέργειας από όλη την Ελλάδα (παραγωγοί, 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, εταιρίες σπο-
ροπαραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρίες 
λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων).

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσμα-
τα των ερευνητικών– αναπτυξιακών έργων, τα οποία έχουν ανατε-
θεί από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος στο Εθνικό Κέ-
ντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και αφορούν:
α) στην ταξινόμηση του 1% των παραγόμενων δεμάτων εκκοκ-

κισμένου βάμβακος σε επίπεδο χώρας, για τη δημιουργία 
εθνικού φακέλου ποιότητας, το συμπέρασμα που προέκυψε 
ήταν: το υψηλό Micronaire (χονδρή ίνα), το χαμηλό κυτίο χρώ-
ματος (πολύ μικρή αναλογία λευκού τύπου) και οι πολύ σημα-
ντικές διαφορές μεταξύ των γεωγραφικών θέσεων των εκκοκ-
κιστηρίων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κυρίως όσον αφορά 
στο Micronaire, +b & Rd (συνθέτουν το κυτίο χρώματος), στο 
μήκος της ίνας και στο ποσοστό κοντών ινών, συντελούν αρνη-
τικά στην ποιότητα.

β) στη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του βάμ-
βακος από ποικιλίες που σποροπαράγονται στην Ελλάδα και 
ομαδοποίηση αυτών με βάση την ποιότητα, τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν είναι ότι:

 i.  Υπάρχουν ομάδες ποικιλιών με αρκετά υψηλό Micronaire 
που καταλαμβάνουν αξιόλογο ποσοστό από την καλλιεργού-
μενη έκταση της χώρας. Αυτό μένει να τεκμηριωθεί με την 
επανάληψη του προγράμματος.

 ii.  Υπάρχουν ποικιλίες με χαμηλό μήκος ίνας που καταλαμβά-
νουν αξιόλογο ποσοστό από την καλλιεργούμενη έκταση της 
χώρας. Αυτό μένει να τεκμηριωθεί με επανάληψη του προ-
γράμματος.

Παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 7 Μαρτίου 
στο Νησέλι της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, στις 8 Μαρτίου στην Κο-
μοτηνή και στις 14 Μαρτίου στον Ορχομενό Βοιωτίας με ομιλητές 
εκπροσώπους της ΔΟΒ, της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών 
& Εξαγωγέων Βάμβακος, της Ένωσης Ελλήνων Παραγωγών και 
Εμπόρων Σπόρων, Παράγοντες της αγοράς βάμβακος καθώς και 
τον Δρα Μωχάμεντ Νταράουσε, Προϊστάμενο του Εθνικού Κέ-
ντρου Βάμβακος και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την αγορά 
και την καλλιέργεια του βαμβακιού.

Με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων άνοιξε ένας κύκλος 
συνεργασίας ΔΟΒ και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (με τη συνέχιση των παρα-
πάνω προγραμμάτων και ανάθεση νέων) καθώς και με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό να καθοριστεί ένα στρατηγικό 
σχέδιο που θα οδηγήσει σταδιακά στη βελτίωση και τυποποίηση 
του ελληνικού βαμβακιού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέ-
μενης αξίας στο προϊόν και την αύξηση της παραγωγής. 
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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, προωθεί την εφαρμογή δράσεων με 
κύριο σκοπό την αναβάθμιση της έρευνας και της ανά-
πτυξης του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας. 

Στον διήμερο κύκλο συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε στις 
14 και 15 Φεβρουαρίου στην Πάτρα και στον Κόροιβο Ηλείας, 
ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γεώργιος Καρέτσος και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Μη-
τρόπουλος, συζήτησαν την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμ-
βάνει το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη πριν μερικούς 
μήνες μεταξύ ΕΛΓΟ και Περιφέρειας, και οι οποίες αφορούν στην 
επίλυση προβλημάτων της παραγωγής, της μεταποίησης και εμπο-
ρίας αγροτικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους 
και στην προστασία της υγείας των παραγωγών και καταναλωτών. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης, από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο 
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Βλάχος, ο Διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Δρ Χρήστος 
Τσαντήλας, καθώς και στελέχη του Τμήματος Φυτοπροστασίας 
Πάτρας με επικεφαλής τον ερευνητή Δρα Ιωάννη Μανουσόπου-
λο, ενώ από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο 
Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας κ. Βασίλης Μιχαλόπουλος.

Αποφασίστηκαν οι από κοινού άμεσες ενέργειες για τα παρα-
κάτω θέματα:

 � τη συμμετοχή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Αγροδιατροφική Σύ-
μπραξη της Περιφέρειας, ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη 
δράσεων καινοτομίας RIS3 στην αγροδιατροφή, όπως η αντι-
μετώπιση προβλημάτων και ασθενειών κατά την παραγωγική 
διαδικασία,

 � την υποστήριξη διαπίστευσης αλλά και τη στήριξη της λει-
τουργίας του Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας 
με την εφαρμογή προγραμμάτων γεωργίας ακριβείας,

 � την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των αγροκτημάτων 
των Ινστιτούτων της Πάτρας και του Κόροιβου Ηλείας, για τη 
δημιουργία πειραματικών και επισκέψιμων αγροκτημάτων, με 
σκοπό τη διάχυση της έρευνας και καινοτομίας στην παρα-
γωγή, και

 � την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Νέων Γεωρ-
γών της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου για την ολο-
κλήρωση των υποχρεώσεών τους και την αποπληρωμή τους.

Οι εκπρόσωποι του ΕΛΓΟ και της Περιφέρειας επισκέφθηκαν 
τις εγκαταστάσεις του πρώην Ινστιτούτου Αμπέλου και Οπωρο-
κηπευτικών στον Κόροιβο Ηλείας. Στο 400 στρεμμάτων αγρόκτη-
μα, υπάρχουν 4 στρέμματα θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και δι-
ατηρούνται 39 ελληνικές ποικιλίες κηπευτικών και διαπιστώθηκε 
η ανάγκη για επαρκή στελέχωση, αναβάθμιση των κτιριακών και 
θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, εκμετάλλευση των αγροκτημά-
των και αξιοποίηση του γενετικού υλικού των κηπευτικών. 

Δράσεις συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΓΟ και 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε το διήμερο συνέδριο που 
διοργάνωσαν η Αναπτυξιακή 
Εταιρεία, ο Οργανισμός Ανά-

πτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΣΕ) και ο Δήμος 
Αμφίκλειας-Ελάτειας, με θέμα «Πολυλειτουρ-
γικά Αγροκτήματα. Ένα Νέο Μοντέλο Επιχειρη-
ματικής Γεωργίας» στην Αμφίκλεια, Φθιώτιδας, 
στις 27-28 Μαρτίου, στο πλαίσιο του CLLD-
LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, παρουσία του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Βαγγέλη Αποστόλου. 

Στο συνέδριο, στο οποίο μετείχαν εκπρόσωποι 25 αγροκτημάτων 
από όλη την Ελλάδα, βουλευτές, εκπρόσωποι αγροτικών συνεται-
ρισμών, πανεπιστημίων, της Αυτοδιοίκησης, τοπικοί φορείς, Επιμε-

λητήρια και πλήθος κόσμου, ο κ. Αποστόλου 
παρουσίασε το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 
543/34450, ΦΕΚ Β’1145/03.04.2017) για 
τη λειτουργία, την πιστοποίηση και την απο-
νομή σήματος στα Πολυλειτουργικά Αγρο-
κτήματα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι, «με το νέο αυτό 
θεσμό, επιδιώκεται η αναζωογόνηση του 
αγροτικού χώρου και η δημιουργία απασχό-
λησης και εισοδημάτων στην ύπαιθρο. Τα 
πολυλειτουργικά αγροκτήματα μπορούν να 

αποτελέσουν πόλους ζωής και αγροτικής δραστηριότητας σε κάθε 
περιοχή, ξεπερνώντας την κλασσική δραστηριότητα του αγροτου-
ρισμού ή και των εκμεταλλεύσεων που βασίζονται σε ένα προϊόν. 

Συνέδριο για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Ο Υπουργός Β. Αποστόλου με τον Δρα 
Χρ. Παππά
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Συνέδριο για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα
Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η πολυδραστηριότητα, δηλαδή 
γεωργοκτηνοτροφική, οικοτεχνία-μεταποίηση-παροχή εστίασης 
και διαμονής, εκπαίδευση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού κ.ά., που 
θα δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες των 
αγροκτημάτων».

Κατά τη δεύτερη μέρα διεξαγωγής του συνεδρίου, ο προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, Δρ Χρήστος Παππάς, παρουσίασε τις λεπτομέρειες για τη 
διαδικασία πιστοποίησης και απονομής του σήματος από τον ΕΛΓΟ 
–ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα 
αποτελούν τα βασικά κύτταρα για την ανάπτυξη μιας άλλης γεωρ-
γίας και θα είναι τα κέντρα συμπράξεων και συνεργασιών για νέες 
καινοτόμες δραστηριότητες, κέντρα επιστροφής στις παραδοσια-
κές μορφές γεωργίας. Τα προϊόντα τους, με την ειδική επισήμανση 

θα αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και θα ενισχυθεί σημαντικά το 
εισόδημα από τις δραστηριότητες αυτές. Παράλληλα, θα αποτε-
λέσουν πόλους έλξης για πολλούς επισκέπτες, θα είναι κέντρα 
ανταλλαγής απόψεων για το περιβάλλον και την άσκηση της γεωρ-
γίας, κέντρα πολιτισμικής δραστηριότητας, εκπαιδευτικής αγωγής 
και μεταφοράς γνώσης σε νέους γεωργούς που θα προτιμήσουν 
την ύπαιθρο αντί την απραξία των πόλεων. Επιπλέον, θα είναι ση-
μεία αναφοράς για την έρευνα, την προστασία του περιβάλλοντος 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εκπρόσωποι των αγροκτημάτων, των αναπτυξιακών εταιρειών, 
πανεπιστημιακοί και άλλοι φορείς έθεσαν σημαντικούς προβλημα-
τισμούς για τη δημιουργία του Δικτύου Πολυλειτουργικών Αγρο-
κτημάτων, για το σχέδιο δράσης, τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες 
μέχρι την πιστοποίησή τους καθώς και για τις πηγές χρηματοδότη-
σης από το CLLD/LEADER.

Απολογισμός του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τ ο Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
κατά τη διάρκεια της 10ης Συνεδρίασής του, που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Μαρτίου, έκανε απο-
λογισμό του έργου του για την τριετία 2014 – 2017, με 

αφορμή τη λήξη της θητείας του.
Ο Πρόεδρος του ΕΣ καθηγητής Φίλιππος Αραβανόπουλος αρ-

χικά παρουσίασε την κύρια θεματολογία για την προετοιμασία 
της προκήρυξης των 100 ερευνητικών θέσεων και κρίσεων, η 
οποία ήταν ως εξής:

 � Κανονισμός και αρχές λειτουργίας ΕΣ.
 � Ανάπτυξη αγροτικής έρευνας – κείμενα στρατηγικής.
 � Στρατηγική ανάπτυξη οργανισμού – μονάδες.
 � Γνωστικά αντικείμενα νέων προκηρύξεων.
 � Κριτήρια αξιολόγησης ερευνητών.
 � Πρότυπο Βιογραφικού.
 � Επικαιροποίηση Δεξαμενών Κριτών – επικαιροποίηση κατατά-

ξεων γνωστικών αντικειμένων – Βάση δεδομένων ΑΠΕΛΛΑ.
 � Κριτήρια επιλογής μελών εισηγητικών επιτροπών – επισπεύ-

δοντες.
 � Επιλογή μελών εισηγητικών επιτροπών
 � Σχέδιο εισηγητικής έκθεσης.
 � Έλεγχος σύγκρουσης ενδιαφέροντος εισηγητών. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αξιολογήσεις-κρίσεις για προ-

αγωγή, ένταξη και πρόσληψη ερευνητών. Συνολικά ορίστηκαν 
162 επιτροπές, για τις οποίες έγινε επιλογή 486 τακτικών μελών 
και 324 αναπληρωματικών μελών.

Όσον αφορά στις αξιολογήσεις-κρίσεις για προαγωγή των 
υφιστάμενων ερευνητών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έγιναν συνολικά 
39 αξιολογήσεις-κρίσεις, εκ των οποίων οι 35 ήταν προαγωγές, 
2 παραμονές και επίσης εξετάστηκαν 2 ενστάσεις.

Σχετικά με την πορεία της πρόσληψης των 100 νέων ερευνητών 

στον Οργανισμό, ο κ. Αραβανόπουλος ανέφερε ότι έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών και η κρίση για 
τις 95 από τις 100 ερευνητικές θέσεις. Από τις 95 αυτές θέσεις για 
τις 45 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και ήδη εργάζο-
νται ή θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον οι νέοι ερευνητές, ενώ για 
τις υπόλοιπες 50 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η σχετική διαδικασία.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης σε ερευνητικές βαθ-
μίδες του προσωπικού, κατόχου διδακτορικού διπλώματος που 
εργάζεται ήδη στον Οργανισμό, έχει ολοκληρωθεί για 25 επιστή-
μονες, με την τοποθέτησή τους, ως εξής:

Βαθμίδα Δ΄: 6, Βαθμίδα Γ΄: 13, Βαθμίδα Β΄: 6

Συνολικά, στην τριετή θητεία του ΕΣ, πραγματοποιήθηκαν 156 
εκλογές, 509 συνεντεύξεις, εξετάστηκαν 51 ενστάσεις και 38 
λοιπά θέματα, σε 59 συνεδριάσεις συνολικής διάρκειας περίπου 
600 ωρών.

Ο Πρόεδρος του ΕΣ καθηγητής Φίλιππος Αραβανόπουλος, 
κλείνοντας την παρουσίασή του ευχαρίστησε τα μέλη του Συμ-
βουλίου, τη Διοίκηση του Οργανισμού, τη Γενική Διεύθυνση 
Αγροτικής Έρευνας, τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονο-
μικού, τον Νομικό Σύμβουλο και τη γραμματέα του ΕΣ για την 
πολύτιμη συμβολή τους.

Στις 13 Μαρτίου, η θητεία του παρόντος ΕΣ παρατάθηκε μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 με την 2496/26520 (ΥΟΔΔ 116) 
Υπουργική Απόφαση.
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Σ ε εκδήλωση με θέμα «Αγορά κρέατος στην Ελλάδα: 
Διασφάλιση της ταυτότητας των προϊόντων από την 
παραγωγή μέχρι την κατανάλωση» που διοργάνωσε η 
ΕΔΟΚ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος) 

στο πλαίσιο της Έκθεσης Zootechnia 2017, συμμετείχε εκ μέ-
ρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η κ. Βιργινία Φυντανή, προϊστάμενη 
του τμήματος Πιστοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλι-
σης Ποιότητας του Οργανισμού, με ομιλία με θέμα «Οι προαιρε-
τικές ενδείξεις ποιότητας μοχλός ανάπτυξης για τον κλάδο του 
κρέατος. Δυνατότητες-προοπτικές».

Η ομιλία είχε ως στόχο να ενημερώσει τους εκπροσώπους του 
κλάδου της κτηνοτροφίας σχετικά με τα πλεονεκτήματα από την 
εφαρμογή προαιρετικών σχημάτων ποιότητας στο κρέας και στα 
προϊόντα του. Έγινε αναφορά στις δυνατότητες του πρωτογενή 
τομέα και στη σημαντική θέση που κατέχει τόσο ως τομέας οικο-
νομικής δραστηριότητας όσο και ως παράγοντας διατήρησης της 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της χώρας αλλά και στην 
αναγκαιότητα που υπάρχει σήμερα για αναπροσαρμογή του πα-
ραγωγικού μοντέλου και των διαδικασιών παραγωγής, μεταποί-
ησης, διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, προκειμένου αυτά 
να γίνουν ανταγωνιστικά και να μπορούν να ακολουθούν τους 
κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου. 

Ο παραπάνω στόχος, ανέφερε η κ. Φυντανή, μπορεί να επι-
τευχθεί αν εστιάσουμε στην ποιοτική διάσταση του παραγωγικού 
σχήματος, στην καινοτομία, τη συνεργασία και την επιχειρημα-
τικότητα. Αναφέρθηκε στη σημασία αλλά και στην αναγκαιότη-
τα εφαρμογής προαιρετικών συστημάτων ποιότητας στο κρέας 
και στα προϊόντα με βάση το κρέας και στα πλεονεκτήματα που 
μπορεί να επιφέρει η ενέργεια αυτή, φέρνοντας ως παράδειγμα 
την υψηλή θέση που κατέχουν στη λίστα των εξαγώγιμων προ-
ϊόντων πολλά ελληνικά αγροτικά προϊόντα, εκτός του κρέατος, 
τα οποία κατακτούν τις διεθνείς αγορές και δείχνουν ισχυρή δυ-
ναμική στις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξα-
γωγέων η κ. Φυντανή ανέφερε ότι «το έτος 2014 στην ελλη-
νική γεωργία αντιστοιχούσε το 29% της αξίας των ελληνικών 
εξαγωγών ενώ το 1/3 από τα 100 πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα 
συνδέονται με την αγροτική παραγωγή». Τέτοια προϊόντα είναι 
τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, η ελιά, το λάδι, τα ακτινίδια, ο κρό-
κος Κοζάνης, τα σπαράγγια, τα τυροκομικά προϊόντα, τα μήλα, 
η σταφίδα και άλλα πολλά από τα οποία είναι τα αναγνωρισμέ-
να και πιστοποιημένα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ανάλογα είναι και τα 
στοιχεία που αφορούν στα παραπάνω προϊόντα και για το 2015 
με το ελαιόλαδο να ξεχωρίζει, αφού παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
αύξηση εξαγωγών σε αξία. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η ζωική παραγωγή παρουσιάζει 
στασιμότητα ή και κάμψη και χαρακτηρίζεται ελλειμματική στην 
παραγωγή ζωικών προϊόντων με αποτέλεσμα τις αυξημένες ει-
σαγωγές σε ζώα, κρέας και παρασκευάσματα κρέατος.

Στη συνέχεια παρουσίασε τα σχήματα ποιότητας που εφαρ-
μόζονται σήμερα στη χώρα μας στα διάφορα είδη κρέατος, 
ενώ ανέπτυξε και τις επιπλέον δυνατότητες που υπάρχουν και 
θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στον κλάδο του κρέατος, 
τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ενδιαφερόμενοι 
ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές καθώς και τα πλε-
ονεκτήματα που θα αποκομίσει η κτηνοτροφία από την εφαρμο-
γή σχημάτων ποιότητας.

Ανέφερε επίσης, ότι ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ έχοντας στις αρμοδι-
ότητές του, την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και συστημά-
των παραγωγής καθώς και την εκπόνηση εθνικών προδιαγρα-
φών για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων 
(πρότυπα AGRO), μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της ανά-
δειξης της ποιοτικής διάστασης των προϊόντων κτηνοτροφίας 
και να διαφυλάξει μέσω των ελέγχων του την αξιοπιστία των 
συστημάτων ποιότητας.

Οι ενδείξεις ποιότητας μοχλός  
ανάπτυξης για τον κλάδο του κρέατος

Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας  
και τα προϊόντα του

Σ τις 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της έκθεσης 
“Zootechnia 2017”, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Το κρέας και τα 
προϊόντα του – Από το στάβλο στο πιάτο». Το συνέδριο 

διοργανώθηκε από το περιοδικό Meatnews και τη ΔΕΘ-HELEXPO.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου, στη 
θεματική ενότητα με τίτλο «Νομοθετικό πλαίσιο – Επίσημοι έλεγ-
χοι», με τρεις εισηγήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

 � «Ηλεκτρονικός Έλεγχος της Διαδρομής του Κρέατος. Νομοθετι-
κό Πλαίσιο και Διασφάλιση του καταναλωτή», εισηγητής Δρ Γ. 
Σοφιανίδης, Επόπτης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 � «Έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέ-
λευση-καταγωγή του κατά τη χρονική περίοδο 2015-2016 από 

τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», εισηγητής Κ. Λαγός, Κτηνίατρος, DMV, 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 � Εφαρμογή της ΚΥΑ 412/8932/2012 για τον έλεγχο της Ελληνι-
κής αγοράς κρέατος (καταστήματα λιανικής πώλησης) σε σχέση 
με την προέλευση –καταγωγή του», εισηγητής Δρ Δ. Γαλαμάτης, 
Επόπτης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στις παραπάνω εισηγήσεις παρουσιάστηκε αναλυτικά ο αριθμός 
των ελέγχων των επιχειρήσεων εμπορίας και λιανικής πώλησης 
κρέατος την τελευταία πενταετία (2012-2016), το είδος, η συχνό-
τητα και η επαναληψιμότητα των παραβάσεων που έχουν κατα-
γραφεί, καθώς και οι προβληματισμοί, αλλά και οι προτάσεις που 
προκύπτουν από την ανάλυσή τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που θέτει η εφαρμοζόμενη έως σήμερα εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία.
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Agrothessaly 2017

Α πό τις 9-12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η 
Agrothessaly, μια έκθεση που εγκαινίασε τη στρατηγική 
συνεργασία της ΔΕΘ-HELEXPO και του Δήμου Λαρι-
σαίων, και κατάφερε να προσελκύσει πάνω από 40.000 

επισκέπτες, μέγεθος τετραπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη 
αντίστοιχη έκθεση. 

Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε με περίπτερο, όπου παρουσιά-
στηκαν κυρίως οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου Βιομηχανικών 
& Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) και της Αβερωφείου Σχολής. Το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν έντονο και τα ερωτήματα πολ-
λά για το πρόγραμμα σπουδών και τη λειτουργία της Σχολής, τις 
ποικιλίες κτηνοτροφικών και οσπρίων αλλά και τις άλλες δράσεις 
του Ινστιτούτου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης ο Οργανισμός διοργάνωσε συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας στην αίθουσα παράλληλων εκδηλώσεων 
με θέμα «Η συμβολή των ελληνικών βελτιωμένων ποικιλιών στην 
ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας – Γεωργία ακριβείας». 

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ Δρ Γ. Καρέτσος και ομιλητές ο Διευθυντής του ΙΒΚΦ Δρ Χ. 
Τσαντήλας, οι ερευνητές του ΙΒΚΦ Δρ Δ. Βλαχοστέργιος και Δρ Δ. 
Μπαξεβάνος, και ο κ. Ε. Κορπέτης, Γεωπόνος-MSc του Ινστιτούτου 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.

Παρουσιάστηκε το έργο της δημιουργίας, διατήρησης, σπορο-
παραγωγής και διάθεσης ποικιλιών στην αγορά από τα αντίστοιχα 
ερευνητικά Ινστιτούτα και το πόσο μπορεί να συμβάλει στην επί-
τευξη μέγιστων αποδόσεων και υψηλής ποιότητας προϊόντος, ο 
πιστοποιημένος σπόρος. Έγινε ξεκάθαρο επίσης, ότι η ποικιλιακή 
ταυτότητα είναι ζητούμενο από την αγορά και προσθέτει αξία στο 
προϊόν. Στη συζήτηση που ακολούθησε, από τις τοποθετήσεις και 
τις ερωτήσεις, επισημάνθηκε το πρόβλημα της μη χρησιμοποίη-
σης από τους παραγωγούς πιστοποιημένου σπόρου και ότι όλοι οι 
εμπλεκόμενοι (ΥΠΑΑΤ, σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις κ.ά.) πρέπει 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε αυτή η πρακτική να αλ-
λάξει.

Στο δεύτερο μέρος της στρογγυλής τράπεζας για τη Γεωργία 
Ακριβείας και με αφορμή την παρουσία ομάδας συνεργατών του 
ΙΒΚΦ από διάφορες χώρες, με την οποία υλοποιεί το πρόγραμ-

μα FATIMA, ο Ισπανός ομιλητής και γεωπόνος κ. Vicente Bodas, 
εκπρόσωπος μιας ομάδας παραγωγών από το Albacete της Ισπανί-
ας, παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα SPIDER-web-GIS. Το 
εργαλείο αυτό έχει δημιουργηθεί με στόχο να παρέχει στους αγρό-
τες πρόσβαση σε μια νέα αγροτική υπηρεσία, μέσω της οποίας μπο-
ρούν να παρακολουθούν και να μετρούν την ανάπτυξη των καλλι-
εργειών τους, από μια νέα σκοπιά ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση 
των καλλιεργειών. Η παρακολούθηση των καλλιεργειών πραγμα-
τοποιείται από μια χρονική ακολουθία δορυφορικής παρατήρησης 
των εικόνων της επιφάνειας της γης, η οποία μπορεί είναι προσιτή 
στον χρήστη χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υπολογιστή με πρό-
σβαση στο διαδίκτυο, μέσω της πλατφόρμας SPIDERwebGIS®. 
Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα απλό στον χειρισμό τεχνολογι-
κό εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ελέγχου και ανάλυσης 
των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν με ένα απλό, ευέλικτο και 
πρακτικό τρόπο για όλους τους τύπους των χρηστών που συνδέο-
νται με τον γεωργικό τομέα.

Τέλος, η συμμετοχή του Οργανισμού σε ένα τόσο σημαντικό θε-
σμό για την πόλη και την περιφέρεια κρίνεται επιτυχημένη, αφού 
ανέδειξε σημαντικές πτυχές του έργου που επιτελεί και έδωσε τη 
δυνατότητα στα στελέχη του να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητή-
ματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας και όχι 
μόνο. 
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Τ ο εργαστήριο Ανατομίας και Τεχνολογίας Ξύλου του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημά-
των (http://www.fria.gr/woodtech) από το 2016 άρχι-
σε συνεργασία με το τμήμα Δασολόγων - Μηχανικών 

(Escuela de Ingeniería Forestal), του Tεχνολογικού Πανεπιστη-
μίου της Κόστα Ρίκα (ΤΕC).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ο καθηγητής Roger Moya, 
υπεύθυνος του τομέα δασικών προϊόντων του ανωτέρω τμήμα-
τος, επισκέφθηκε το καλοκαίρι του 2016 και για μερικές ημέρες, 
το εργαστήριο Ανατομίας και Τεχνολογίας Ξύλου. Κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής του έλαβαν χώρα ερευνητικές δράσεις στον 
τομέα της βελτίωσης ιδιοτήτων ξύλου με χρήση νανοτεμαχιδίων 
(οξειδίων του ψευδαργύρου). Παράλληλα έγινε επίδειξη και των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στον τομέα της 
χημικο-μηχανικής τροποποίησης (συμπύκνωσης) ξύλου. Ο καθη-
γητής Moya έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τεχνολογίες που 
αναπτύσσονται και προσκάλεσε (καλύπτοντας μέρος των εξό-
δων) τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Δρα Χαράλαμπο Λυκίδη 
(μαζί με τον καθηγητή Γεώργιο Μαντάνη από το ΤΕΙ Θεσσαλίας) 
να επισκεφτεί την Κόστα Ρίκα και τον τομέα δασικών προϊόντων 
του TEC, για την ανάπτυξη συνεργασίας και σε αυτό το αντικεί-
μενο.

Η επίσκεψη στην Κόστα Ρίκα και το TEC πραγματοποιήθηκε 
από τις 18 -24 Φεβρουαρίου και η ομάδα του καθηγητή Moya 
είχε προετοιμάσει πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Με την άφιξη 
στο TEC έγινε συνάντηση με την Αντιπρύτανη Έρευνας & Διε-
θνών συνεργασιών Dr-Ing. Paola Vega Castillo, κατά την οποία 
παρουσιάστηκαν από κάθε πλευρά οι φορείς και εκφράστηκε 
από κοινού η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας των φορέ-
ων και σε άλλους τομείς. 

Ο Δρ Λυκίδης παραχώρησε διαλέξεις προς τους φοιτητές, το 
προσωπικό του τμήματος και σε αντιπροσώπους επιχειρήσεων 
σχετικά με τη συμπύκνωση του ξύλου και την ερευνητική δρα-

στηριότητα του εργαστηρίου στον τομέα αυτό. Επίσης, έγιναν 
επισκέψεις στην πρωτεύουσα San Jose, σε προστατευόμενα 
τροπικά δάση (μαζί με τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές 
αποτελούν το 25% των εκτάσεων της χώρας), φυτείες αλλά και 
5 διαφορετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα των προϊόντων ξύλου.

Η συνεργασία με την ομάδα του Prof. Moya ενισχύθηκε σημα-
ντικά και ήδη παρέχεται από τον Δρα Λυκίδη τεχνική καθοδήγη-
ση για την εφαρμογή μεθόδων συμπύκνωσης ξύλου σε τροπικά 
είδη, προερχόμενα από φυτείες της Κοστα Ρίκα.

Συνεργασία εργαστηρίου Ανατομίας 
& Τεχνολογίας Ξύλου του ΙΜΔΟ με το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα 

Ο Δρ Λυκίδης και ο καθηγητής Moya με φόντο ένα δέντρο bamboo 
στο ιστορικό χωριό Ujarrás.

Ο Δρ Λυκίδης και ο καθηγητής Moya με φόντο τον διάσημο 
καταρράκτη La Paz. Το ενεργό ηφαίστειο Arenal από το χωριο La Fortuna.
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Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε το 10ο Διεθνές Συνέδριο 
για τους κορμοράνους/1η Συνά-
ντηση εργασίας για τους πελεκά-

νους, στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης από 15 
έως 19 Μαρτίου 2017. Το συνέδριο είχε θέμα 
«Κορμοράνοι, πελεκάνοι και ψάρια: ανταγωνι-
σμός ή αρμονική συνύπαρξη;». Διοργανώθηκε 
από την Ομάδα Έρευνας για τους κορμοράνους 
σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικών για τους 
πελεκάνους. Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε 
τρία έτη και για πρώτη φορά διοργανώθηκε 
στην Ελλάδα,όπου συμμετείχαν ερευνητές από 
13 χώρες (από Ισλανδία μέχρι και Αυστραλία). 
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Κερκίνης και την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, 
ανέλαβαν την οργάνωση του συνεδρίου και 
ήταν οι κύριοι υποστηρικτές του, ενώ επιπλέον 
το υποστήριξαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας/Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οι δήμοι 
Σερρών και Σιντικής, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ποροίων και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού.  

Το συνέδριο ξεκίνησε με επίσκεψη στη Λίμνη Κερκίνη, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους 
συνέδρους να παρατηρήσουν κοπάδια κορμοράνων και πελεκάνων να τρέφονται από 
κοινού στη λίμνη, να δουν τις τεχνητές νησίδες που κατασκεύασε ο Φορέας Διαχείρι-
σης της λίμνης για την αναπαραγωγή των πελεκάνων, να συζητήσουν με τους ψαρά-
δες και να επεξεργαστούν από κοντά το σύστημα προστασίας των αλιευμάτων από 
τα ψαροφάγα πουλιά που εφαρμόζεται από τους ψαράδες μόνο στη Λίμνη Κερκίνη. 

Οι κορμοράνοι και οι πελεκάνοι είναι ψαροφάγα πουλιά, κοινά στις λίμνες και λι-
μνοθάλασσες της Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου. Σε κάποιες περιοχές οι ψαράδες 
δυσανασχετούν με την παρουσία των πουλιών αυτών μιας και τα θεωρούν ανταγωνι-
στές, καθότι αφαιρούν τμήμα των αλιευμάτων τους. Αυτό ήταν από τα κύρια θέματα 
συζήτησης της στρογγυλής τραπέζης που οργανώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου. 

Στο συνέδριο, επίσης, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν 
τόσο στη βιολογία και οικολογία των ειδών που ανήκουν στις 
δύο ομάδες των πουλιών 
όσο και στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.

Τα συμπεράσματα του 
συνεδρίου αναμένεται να 
συμβάλουν στην περαιτέρω 
έρευνα για τις δύο ομάδες 
πουλιών στη χώρα μας και να 
διερευνήσουν τον τυχόν αντα-
γωνισμό με τους ψαράδες και 
τον τρόπο με τον οποίο αυτός 
θα περιοριστεί. Το επόμενο συ-
νέδριο (2020) αποφασίστηκε 
να πραγματοποιηθεί στο Δέλτα 
του Δούναβη, στη Ρουμανία.

10ο Διεθνές Συνέδριο για τους κορμοράνους 
- 1η Συνάντηση Εργασίας των Ειδικών για 
τους πελεκάνους

Pelicans, cormorants and fishes:   

 competition or harmonious coexistence? 

5-19 March 2017, Akritochori, Lake Kerkini National Park, Greece 

 
10th International Conference on Cormorants - 1st Meeting of Pelican Specialist Group (Old World)  

convened by: 

 
Cormorant Research Group 
 
 
Pelican Specialist Group 
  

 

with the support of: 
 
Hellenic Agricultural Organization “DEMETER”  

Forest Research Institute 
 
 
Lake Kerkini Management Authority 

 
 
Society for the Protection of Prespa 
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Εκδηλώσεις του Κέντρου  
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγίου Μάμαντα

Ημερίδα για τις νέες εξελίξεις στην 
καλλιέργεια της βερικοκιάς 

Παραγωγικοί φορείς της Χαλκιδικής και της ευρύτερης περι-
φέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας (αγρότες, γεωτεχνικοί κ.λπ.) 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στην 
καλλιέργεια της βερικοκιάς, στην ημερίδα που συνδιοργανώθη-
κε την Τρίτη 31 Ιανουαρίου, από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγίου 
Μάμαντος, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερει-
ακή Ενότητα Χαλκιδικής, Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας 
Π.Κ.Μ. ) και την Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής.

Οι παραβρισκόμενοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον 
μέχρι το τέλος τις ομιλίες, για τις νέες εξελίξεις στην καλλιέργεια 
της βερικοκιάς και κυρίως όσον αφορά την αξιολόγηση των νέων 
ποικιλιών, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ενναλακτι-
κών τρόπων φύτευσης και κλαδέματος πέραν του παραδοσιακού 
κυπέλου, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της 
αγροτικής εκμετάλλευσης με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου, την 
αξία του σωστού πολλαπλασιαστικού υλικού, την πρόταση για 
πρωίμηση της συγκομιδής μέσω της καλλιέργειας σε θερμοκήπιο 
και τα νέα συστήματα εκμηχάνισης της καλλιέργειας.

Οι παρευρισκόμενοι παραγωγοί ζήτησαν να ενημερώνονται σε 
τακτική βάση για τις εξελίξεις της καλλιέργειας με σκοπό τη βελ-
τίωση της ποιότητας της παραγωγής και την επίτευξη καλύτερου 
οικονομικού αποτελέσματος. Από την πλευρά τους οι διοργα-

νωτές δεσμεύτηκαν να είναι στο 
πλευρό των παράγωγων όσον 
αφορά την ενημέρωσή τους στα 
θέματα της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

Ημερίδα για την αιγοπροβατοτροφία
Στην ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο «ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ» Αγίου Μάμαντος, το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας 
Μεσήμβριας, την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και την Ένωση 
Νέων Αγροτών Χαλκιδικής, οι κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προοπτικές της αιγοπροβα-
τοτροφίας. Οι κτηνοτρόφοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδια-
φέρον τις ομιλίες που αφορούσαν στα κυριότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και τις προτάσεις για την επίλυσή 
τους. Από τους συνδιοργανωτές επισημάνθηκε ότι δεν ήταν δυνα-
τόν να αναπτυχθούν όλα τα θέματα του κλάδου σε μια ημερίδα και 
αποφασίστηκε η διοργάνωση και 2ης ημερίδας, εν ευθέτω χρόνω, 
με θέματα που θα αφορούν κυρίως τη διατροφή και τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόμενων γαλακτοκο-
μικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη ευχαριστία δόθηκε από τους διοργανωτές στην ομι-
λήτρια Δρα Θεοδώρα Τσιλιγιάννη για τη διάθεση στους κτηνο-
τρόφους ενημερωτικού φυλλαδίου του Ινστιτούτου Κτηνιατρι-
κών Ερευνών Θεσσαλονίκης με θέμα «Εκτροφή προβάτων και 
αιγών - Τι πρέπει να ξέρω;».
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Κέντρο ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ Αγίου Μάμαντος 

 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.  

 
Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

¨Νέες Εξελίξεις 
στην Καλλιέργεια της Βερικοκιάς¨ 

 
 
 

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, 9:00 π.μ. 
 

Κέντρο ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ Αγίου Μάμαντος (Πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερίδα για την αντιμετώπιση της ασθένειας 
του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου

Τ ην Πέμπτη 9 Μαρτίου πραγματοποιή-
θηκε, στο αμφιθέατρο του Τμήματος 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ενημερω-

τική ημερίδα με θέμα «Αντιμετώπιση της ασθένει-
ας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου σε 
Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα». Διοργανωτές ήταν 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας / Τμήμα Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και ο ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο μύκητας Ceratocystis platani είναι ένα αλλόχθονο εισβάλ-
λον παθογόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο που προέρχεται από τη 
Βόρεια Αμερική και η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους που 
προκαλεί είναι θανατηφόρος. Το παθογόνο εισήχθη στην Ιταλία 
και τη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ-
μου και έχει δημιουργήσει εκτεταμένες νεκρώσεις δένδρων πλα-
τάνου και στις δύο χώρες. Έχει επίσης βρεθεί στην Ισπανία και 
την Ελβετία. Στην Ελλάδα, ο μύκητας Ceratocystis platani κα-
ταγράφηκε για πρώτη φορά από το Εργαστήριο Δασικής Παθο-
λογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων 
(ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, το 2003 στην Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Στη συνέχεια το παθογόνο επεκτάθηκε σε ολόκληρη 
την Πελοπόννησο και το 2010 βρέθηκε στην Ήπειρο.

Η ασθένεια έχει νεκρώσει χιλιάδες δένδρων πλατά-
νου στην Πελοπόννησο και την Ήπειρο. Αντίθετα, στη 
Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα η έγκαιρη διάγνωση 
και η άμεση λήψη μέτρων είχαν ως αποτέλεσμα την 
εκρίζωση του παθογόνου σε αρκετές περιοχές. Στην 
αντιμετώπιση της ασθένειας έχει πρωτοστατήσει το 
ΙΜΔΟ σε στενή συνεργασία με τις κατά τόπους Δα-
σικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, 

δια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & 
Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Την ημερίδα παρακολούθησαν υπάλληλοι από τις Δασικές 
Υπηρεσίες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, υπάλληλοι 
τεχνικών υπηρεσιών Δήμων, σπουδαστές και άλλοι πολίτες. Ομι-
λητές στην ημερίδα ήταν η Διευθύντρια του ΙΜΔΟ Δρ Κωνστα-
ντινιά Τσαγκάρη, ο Ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ Παναγιώτης 
Τσόπελας, ο Καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Μιχάλης Σκαρβέ-
λης και οι κκ. Απόστολος Γκόζκος και Αλέξης Γκίκας, Δασολόγοι 
στα Δασαρχεία Μουζακίου και Καλαμπάκας αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για την ασθένεια στην ιστοσελίδα: 
http://www.fria.gr/platanos/

Ο Δρ Π. Τσόπελας
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Σ τις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Προστασίας και 
Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών (ΕΠΑ-
ΑΑΕ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογε-
νετικών Πόρων (ΙΓΒ & ΦΠ) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 

και στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο στα Κρούσσια (ΒΒΚΚ) υλο-
ποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2016 έργο με τίτλο «Πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για τη διατήρηση και αξιοποίηση ειδών της ελληνι-
κής χλωρίδας στο πλαίσιο των Σχολείων Αγρού».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν άνεργα μέλη Κοινωνικών Συνε-
ταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) που είχαν ενδιαφέρον να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των αρωματικών 
και φαρμακευτικών φυτών και συγκεκριμένα μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ 
«ΟΙΚΑΔΕ» και «Αμάλθεια». Αρχικά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
19 άτομα. Ο αριθμός ήταν μεγάλος και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες 
παρακολούθησης για την καλύτερη υλοποίηση του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος. Στο τέλος παρέμειναν 8 άτομα, που παρακο-
λούθησαν ενεργά το πρόγραμμα και τελικά έλαβαν τη βεβαίωση 
από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μέσω του έργου επιχειρήθηκε η προσφορά ολοκληρωμένης 
γνώσης σχετικά με τη διατήρηση, αναπαραγωγή, καλλιέργεια 
και μεταποίηση των ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών (ΑΦΦ). Δόθηκαν στους ωφελούμενους τα εφόδια ώστε 
να μπορέσουν να αναπτύξουν τις διαχειριστικές τους δεξιότητες 
και να προετοιμαστούν επιχειρηματικά για την εφαρμογή στην 
πράξη γνώσεων καθετοποιημένης αξιοποίησης των ελληνικών 
ΑΦΦ (ρίγανη, φασκόμηλο, τσάι του βουνού κ.ά.) και καρπών 
(αγριοτριαντάφυλλο, χαρουπιά), καθώς και της χρήσης τους στη 
βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών.

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν 
300 ώρες και οι ωφελούμενοι του έργου είχαν την ευκαιρία να 
εκπαιδευτούν:

 � Από είκοσι περίπου ειδικούς επιστήμονες από τον χώρο του 
ΕΛΓΟ, του ΑΠΘ, άλλων φορέων και εταιρειών στο πλαίσιο 
επτά ενημερωτικών σεμιναρίων σε θέματα διατήρησης, αξιο-
ποίησης της ελληνικής χλωρίδας, τεχνικές καλλιέργειας, φυ-
τοπροστασίας, βιολογικής καλλιέργειας, διαδικασίες ένταξης 
στα ΑΦΦ, αγροτικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, αλληλέγγυας 
κοινωνικής οικονομίας, χρήσης τεχνολογιών για την παραγω-
γή καινοτόμων προϊόντων, συμβολαιακής γεωργίας, πιστοποί-
ησης και επιχειρηματικής διαχείρισης.

 � Από το ερευνητικό, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του 
ΕΠΑΑΕ του ΙΓΒ & ΦΠ καθώς και εξωτερικών συνεργατών στο 
πλαίσιο πρακτικών μαθημάτων που υλοποιήθηκαν:

 y Στο εργαστήριο (απομάκρυνση σπόρων από ταξικαρπίες, 
απόσταξη και παραλαβή αιθερίων ελαίων, μεταποίηση κ.ά).

 y Στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΕΠΑΑΑΕ (εγγενής 
και αγενής αναπαραγωγή, μεταφυτεύσεις κ.ά).

 y Στη συλλογή ειδών της ελληνικής χλωρίδας και στον πιλο-
τικό αγρό του ΕΠΑΑΑΕ (καλλιεργητικές φροντίδες, εγκα-
τάσταση πιλοτικού αγρού, παρακολούθηση ανάπτυξης 
ειδών κ.ά).

 y Στις εγκαταστάσεις του ΒΒΚΚ (καλλιεργητικές φροντίδες, 
περιποίηση πιλοτικών αγρών αρωματικών-φαρμακευτικών 

ειδών της ελληνικής χλωρίδας, εξοικείωση με τους καρ-
πούς τους δάσους κ.ά).

Η ιδέα του προγράμματος στηρίχθηκε στα αποτελέσματα των 
πρώτων Σχολείων Αγρού στην Ελλάδα, τα οποία εφαρμόστη-
καν για πρώτη φορά το 2015, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενης 
έρευνας (ΑΓΡΟΕΤΑΚ) που υλοποιήθηκε στο ΙΓΒ & ΦΠ, με επι-
στημονικά υπεύθυνη Γεωργικής Εκπαίδευσης τη Δρα Χρυσάνθη 
Χαρατσάρη.

Σημαντική είναι η εφαρμογή αυτής της καινοτόμου δράσης και 
σε άλλες οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Με παρόμοιες δραστη-
ριότητες θα μπορούσε η χώρα μας να αντιμετωπίσει την κρίση 
αξιοποιώντας μοναδικά πλεονεκτήματα και πόρους που διαθέτει. 

Τα Σχολεία Αγρού ως εργαλείο για την προστασία 
και αξιοποίηση των ελληνικών φυτικών ειδών
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Εκδηλώσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Μακροχωρίου 

Τ ο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ με υπεύθυνη την κ. Μαρία Τσιλιοπούλου, σε 
μια προσπάθεια ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας 
για θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος, πραγματοποίη-

σε ενημερωτικές ημερίδες – εκδηλώσεις.

Εκδήλωση για την καλλιέργεια 
βαμβακιού και καλαμποκιού

Στις 27 Ιανουαρίου, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο 
Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας, διοργάνωσε ενημερωτική 
εκδήλωση – ημερίδα με θέμα «Νέα δεδομένα στην καλλιέργεια 
βαμβακιού και καλαμποκιού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας και 
οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τε-
λευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με την καλλιέργεια τόσο του 
βαμβακιού όσο και του καλαμποκιού.

Ο Δρ Δ. Μπαξεβάνος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου 
Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, στην εισήγησή του 
περιέγραψε τα τεχνικά θέματα της καλλιέργειας του βαμβακιού 
(ξεκινώντας από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή). Έγινε ιδιαίτε-
ρα αναλυτική περιγραφή στη διαδικασία της σποράς και επανα-
σποράς, στη χρήση των ρυθμιστών ανάπτυξης, την άρδευση και 
την αποφύλλωση. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν οι παράγοντες 
που ρυθμίζουν την απόδοση και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην 
έννοια της ποιότητας του βαμβακιού και πιο συγκεκριμένα στην 
ποιότητα της ίνας και τους καλλιεργητικούς παράγοντες που την 
καθορίζουν.

Ο Δρ Χρ. Τσαντήλας, Τακτικός Ερευνητής, παρουσίασε τα γε-
νικά στοιχεία που αφορούν τη γεωργία ακριβείας. Περιέγραψε 
τη διαδικασία αυτής της μεθόδου, τις αναλύσεις και τον εξοπλι-
σμό που απαιτείται και την πραγματική διάσταση εφαρμογής της 
στην πράξη στα ελληνικά δεδομένα, αναλύοντας την κατάσταση 
που επικρατεί στις χώρες του εξωτερικού.

Ο Δρ Ε. Ευαγγέλου, Γεωπόνος-Εδαφολόγος, παρουσίασε τα 
ερευνητικά προγράμματα γεωργίας ακριβείας που έχουν υλο-
ποιηθεί από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυ-
τών Λάρισας, σε συνεργασία με την εξωτερική συνεργάτη του 
Ινστιτούτου, Δρα Θωμαή Νικολή. Έγινε αναλυτική αναφορά στον 
τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε σε πειραματικούς 
αγρούς βαμβακιού και καλαμποκιού στην περιοχή της Λάρισας, 
στις επεμβάσεις που έγιναν κατά την καλλιεργητική περίοδο και 
παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εφαρμογής 
γεωργίας ακριβείας σε σχέση με συμβατικούς αγρούς.

Ο κ. Κ. Μπέης, Γεωπόνος ΔΑΟΚ Ημαθίας, παρουσίασε τα δε-
δομένα των δύο καλλιεργειών στο νομό Ημαθίας, αναφέρθηκε 
στις διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζονται από τη 
ΔΑΟΚ και δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές φυτοπροστασίας των 
δύο καλλιεργειών.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε μετά το πέρας των εισηγή-
σεων, έγινε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, απαντήθηκαν τα ερω-
τήματα των καλλιεργητών και εκφράστηκαν απόψεις που έχουν 
να κάνουν με τη δυνατότητα εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας 
στην πράξη από τους γεωργούς της Ημαθίας.

Εκδήλωση για τον ηλίανθο
Στις 11 Μαρτίου, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο 

Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας, διοργάνωσε ενημερωτική 
εκδήλωση – ημερίδα με θέμα «Βασικές Αρχές Διαχείρισης Καλ-
λιέργειας του ηλίανθου». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Μελίκης και οι συμμετέ-
χοντες ενημερώθηκαν σχετικά με την καλλιέργεια του ηλίανθου.

Ο κ. Άνθιμος Αναστασιάδης, υπεύθυνος του Κέντρου «Δήμη-
τρα» Δράμας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εξειδικευμένος γεωπόνος 
στην καλλιέργεια του ηλίανθου, έδωσε όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες και έκανε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της καλ-
λιέργειάς του. Ξεκινώντας από την επιλογή του σπόρου, τη δια-
δικασία της σποράς, τη ζιζανιοκτονία, τη λίπανση, την άρδευση, 
τη φυτοπροστασία και τη διαδικασία της συγκομιδής, εμπλου-
τισμένες με πλούσιο και άκρως κατατοπιστικό φωτογραφικό 
υλικό, παρουσιάστηκαν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
καλλιέργεια του ηλίανθου και δόθηκαν πολύ χρήσιμες συμβου-
λές που βοηθούν τους παραγωγούς στη σωστή διαχείριση της 
καλλιέργειας. 

«Μία εισήγηση εμπεριστατωμένη, πλήρως κατατοπιστική με 
επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν με απλό και κατα-
νοητό τρόπο και επικεντρωμένη ακριβώς στα σημεία που είχαν 
ανάγκη να ακούσουν οι καλλιεργητές», όπως χαρακτηριστικά 
σχολίασαν οι συμμετέχοντες.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αποσαφηνίστηκαν απορίες και 
ερωτήματα γύρω από την καλλιέργεια, που τα τελευταία χρόνια 
έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών καλλιεργητών του νομού. 

Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς  
στην Ημαθία

Η διαχείριση της καλλιέργειας της ακτινιδιάς στην Ημαθία 
ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργανώθηκε στις 17 Μαρτίου 
σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών του Δήμου 
Αλεξάνδρειας και τον Α.Σ Μελίκης. Οι παρευρισκόμενοι, καλλι-
εργητές ακτινιδιού, αγρότες και γεωπόνοι, ενημερώθηκαν για 
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τεχνικά και άλλα θέματα που αφορούν τη 
διαχείριση της καλλιέργειας της ακτινιδιάς.

Ο κ. Δ. Τζουνόπουλος, Υπεύθυνος πωλή-
σεων του Α.Σ Μελίκης, παρέθεσε στοιχεία 
για τους κύριους παραγωγούς και διακινη-
τές της αγοράς του ακτινιδιού παγκοσμίως 
και τη θέση που κατέχει η Ελλάδα στην πα-
γκόσμια αγορά ως παραγωγός και ως εξα-
γωγέας. Τονίστηκε η σημαντική εισχώρηση 
του ελληνικού ακτινιδιού σε μεγάλες αγο-
ρές και η ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα προοπτική 
που έχει η καλλιέργεια στο μέλλον, σε σχέση 
πάντα με την ποιότητα του παραγόμενου 
προϊόντος.

Ο Δρ Χρ. Τσαντήλας, Τακτικός Ερευνη-
τής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτη-
νοτροφικών Φυτών Λάρισας, αναφέρθηκε 
στη θρέψη και στη λίπανση της ακτινιδιάς. 
Ξεκινώντας από τις απαραίτητες ενέργειες 
που οφείλει να κάνει ένας γεωργός πριν 
την εγκατάσταση της φυτείας, τη διαχείρισή 
της στα 3 πρώτα χρόνια της εγκατάστασης 
αλλά και συμβουλές λίπανσης συντήρησης της ακτινιδιάς. Σχε-
τικά με την ποιότητα του καρπού, τονίστηκε η σημασία της για 
την εδραίωση του ελληνικού ακτινιδιού στην παγκόσμια αγορά 
και παρατέθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα, 
καθώς και οι ενέργειες του παραγωγού που έχουν άμεσο αντί-
κτυπο στην παραγόμενη ποιότητα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα 
κριτήρια συλλογής, δόθηκαν συμβουλές και τονίστηκε η τάση 
που κυριαρχεί παγκοσμίως αναφορικά με τους παράγοντες συλ-
λογής του ακτινιδιού.

Ο κ. Κ. Μπέης, Γεωπόνος ΔΑΟΚ Ημαθίας, αναφέρθηκε 
στους εχθρούς της ακτινιδιάς, δίνοντας έμφαση στο βακτήριο 
Pseudomonas syrignae, που αποτελεί εχθρό καραντίνας καθώς 
κρούσματα έχουν εντοπιστεί στην Ιταλία αλλά και μεμονωμένα 
στον γειτονικό νομό Πέλλας, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους 
φορείς φυτοϋγείας του νομού. Έγινε αναφορά στον βιολογικό 
κύκλο, τους τρόπους μετάδοσης, τα κυριότερα συμπτώματα κα-
θώς και στους ελέγχους που γίνονται από την Π.Ε Ημαθίας, ώστε 
να αποφευχθεί η εισβολή του βακτηρίου στον νομό. Επίσης, έγι-
νε αναφορά σε έναν πολυφάγο εχθρό με πολλούς ξενιστές, τη 
Drosophila suzukii, που όπως εκτιμάται θα απασχολήσει καλλι-
εργητές και γεωπόνους τα επόμενα χρόνια.

Καταπολέμηση εχθρών  
των πυρηνοκάρπων με την επιδοτούμενη 

μέθοδο Κομφούζιο
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου και το Τμήμα Αγροτικής 

Παραγωγής του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με τον Σύλλο-
γο Γεωπόνων Ν. Ημαθίας και τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών 
Βέροιας, διοργάνωσαν στις 29 Μαρτίου ενημερωτική εκδήλω-
ση – εσπερίδα με θέμα «Καταπολέμηση εχθρών της Ροδακινιάς, 
Νεκταρινιάς και Βερικοκιάς με την επιδοτούμενη Μέθοδο Κομ-
φούζιο».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Βέ-
ροιας, κ. Κ. Βοργιαζίδης, ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Οικονομίας 
κ. Α. Σιδηρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και καθαρι-
ότητας κ. Β. Παπαδόπουλος, πλήθος παραγωγών και έγκριτων 
γεωτεχνικών. Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης, η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γεωπόνων κ. Κ. Παπαοικονόμου και ο πρόεδρος του 

Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας κ. Α. Χαλκίδης. Τον συ-
ντονισμό της ημερίδας είχε ο κ. Κ. Δάρλας, γεωπόνος-Διευθυ-
ντής του τμήματος Αγροτικής παραγωγής του Δ. Βέροιας, ενώ 
παρευρέθηκε και η προϊσταμένη κ. Ε. Καρατζιώτου, Τεχνολόγος 
Γεωπόνος. 

Ο κ. Ι. Μαντζέλας, Γεωπόνος και η κ. Στ. Γκαράνη, Περιβαλ-
λοντολόγος, περιέγραψαν αναλυτικά το πρόγραμμα Διαχείρι-
σης Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων που 
εφαρμόζει ο Δήμος Βέροιας. Επισημάνθηκε η ανάγκη συνέχισης 
του προγράμματος και τονίστηκε από τους συμμετέχοντες η ανά-
γκη εφαρμογής του προγράμματος σε ολόκληρη την περιοχή του 
Ν. Ημαθίας καθώς ο όγκος των απορριπτόμενων συσκευασιών 
είναι μεγάλος εξαιτίας της μεγάλης εφαρμογής φυτοπροστασίας 
στις καλλιέργειες του νομού μας. 

Ο κ. Κ. Μπέης, Γεωπόνος της Π.Ε Ημαθίας, στην εισήγησή 
του αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στους κυριότερους εχθρούς 
της ροδακινιάς και της βερικοκιάς και συγκεκριμένα στα έντο-
μα Drosophila suzukii, Anarsia lineatella (Ανάρσια), Grapholitha 
molesta (Καρπόκαψα) και Adoxophyes orana (Φυλλοδέτης), 
αναλύοντας τη μορφολογία, το βιολογικό κύκλο, τις ζημιές που 
προκαλούν αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Ο κ. Δ. Βακάμης, Γεωπόνος και σύμβουλος στον Α.Σ Βένους, 
παρουσίασε τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου Κομφούζιο στην 
πράξη, έκανε μια ιστορική αναδρομή της μεθόδου, ανέλυσε τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν 
τα συμπεράσματά του σχετικά με τα προσδοκώμενα οφέλη από 
την εφαρμογή της μεθόδου. Η εισήγηση ολοκληρώθηκε με την 
προσδοκία εφαρμογής της μεθόδου σε μαζική κλίμακα, κάτι το 
οποίο θα οδηγήσει σε μηδενικούς ψεκασμούς για τα συγκεκρι-
μένα έντομα αλλά και σε αναβάθμιση της ποιότητας του ημαθιώ-
τικου ροδάκινου.

Ο κ. Δ. Χαμπίδης, Γεωπόνος, ανέλυσε την ανάγκη εφαρμογής 
της μεθόδου Κομφούζιο και της ολοκληρωμένης διαχείρισης για 
την παραγωγή ροδακίνων στην Ημαθία. Τόνισε τους λόγους που 
οδήγησαν το Υπουργείο να προτείνει τη συγκεκριμένη δράση ως 
επιδοτούμενη αλλά και τις προϋποθέσεις επιτυχίας της μεθόδου 
που είναι η μαζική, καθολική και συνεργατική συμμετοχή των πα-
ραγωγών και των ομάδων τους σε αυτήν και σε άλλες φιλοπερι-
βαλλοντικές δράσεις.
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Η Πράσινη Φροντίδα (Green Care) σε θεραπευτικά 
αγροκτήματα και δασικά περιβάλλοντα άρχισε από 
την Ευρώπη και σήμερα είναι μια παγκόσμια τάση στη 
δημόσια υγεία ατόμων με ειδικές ανάγκες και νοητι-

κά-ψυχικά προβλήματα αλλά και όσων επιθυμούν μια καλή σωμα-
τική και ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής. Ο τακτικός Ερευνητής του 
Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Δρ Χρήστος Γαλλής ήταν και είναι 
από τους πρωτεργάτες στην ανάδειξη της Πράσινης Φροντίδας  
ως ουσιαστικό μέρος της Δημόσιας Υγείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μετά από πρόσκληση της ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρία Προστα-
σίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων) Θεσσαλονίκης  
το 2013  έδωσε διάλεξη και παρουσίασε τη θεωρία, τις εφαρμο-
γές, και τη διεθνή πρακτική της Πράσινης Φροντίδα για άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Σήμερα η ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Ηπείρου ίδρυσε μια πρότυπη νεόκτιστη μονάδα την 
«Ελπίδα Ζωής», όπου 30 άτομα με χρόνια νοητική υστέρηση,  που 
έχουν την ανάγκη φροντίδας ειδικών όλο το 24ωρο, θα διαμέ-
νουν μόνιμα έχοντας την φροντίδα ειδικών μέσα και από δράσεις 
Πράσινης Φροντίδας. Ο Δρ Χρ. Γαλλής, αφιλοκερδώς, παρείχε 

τις γνώσεις του τόσο στην επιλογή, τον 
χωρικό σχεδιασμό και τη φύτευση των 
φυτών όσο και στην επιλογή των ζώων 
του θεραπευτικού κήπου-αγροκτήματος  
«Ελπίδα Ζωής».  Επιπλέον, έδωσε στο 
ειδικό προσωπικό της «Ελπίδας Ζωής» 
πρακτικές οδηγίες καθημερινών δράσε-
ων και ενεργειών και την επιστημονική 
μεθοδολογία για τη θεραπευτική χρήση του 
αγροκτήματος της «Ελπίδα Ζωής»  από τους διαμένοντες. Κύριος 
σκοπός  αυτής της δράσης είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας 
και της ποιότητας ζωής των διαμενόντων. Τελικός στόχος του Δρα 
Γαλλή, είναι τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον ένας από τους 35 δια-
μένοντες να θεραπευτεί και να μπορεί να επανέλθει στην κοινωνία 
χωρίς την ανάγκη καθημερινής φροντίδας ειδικών. Η επιστημονική 
φιλοδοξία είναι το τελικό αποτέλεσμα στην «Ελπίδα Ζωής» να είναι 
το πρότυπο για ανάλογες δράσεις στην Ελλάδα.

Τα εύσημα για την ίδρυση της “Ελπίδας Ζωής” ανήκουν στην 
σπουδαία και ακούραστη κ. Νατάσα Μπέγκα, Πρόεδρο της ΕΛΕ-
ΠΑΠ Ιωαννίνων και στους άξιους συνεργάτες της.

Ε ίναι μια από τις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στο 
υδρολογικό παρατηρητήριο της Αγιάς που αποτελεί μια 
υπολεκάνη 50 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων της 
λεκάνης του ποταμού Πηνειού της Θεσσαλίας. Το παρα-

τηρητήριο της Αγιάς αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των στρατηγικών 
επενδύσεων του προγράμματος ACROSS, συμμετέχει ήδη στο πα-
γκόσμιο δίκτυο παρατηρητηρίων ILTER και λειτουργεί από κοινού 
από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και το Agrosphere Institute (IBG-3, FZJ) του ερευνητικού Κέντρου 
Julich της Γερμανίας. 

Τον Απρίλιο του 2017 ομάδα Ελλήνων και Γερμανών επιστη-
μόνων εγκατέστησαν στις νότιες υπώρειες του Κισάβου ένα νέο 
σταθμό παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων σε υψό-
μετρο 1050 m στη ζώνη της μακίας βλάστησης, που χαρακτηρί-
ζεται από πυκνούς αειθαλείς θάμνους μεγάλης πυκνότητας σε 
βραχώδες υπόβαθρο με εδαφοκάλυψη μικρού πάχους. Οι ορεινές 
περιοχές στο ανάντη τμήμα της υπολεκάνης Αγιάς χαρακτηρίζο-
νται από συχνά επεισόδια βροχοπτώσεων κατά την υγρή περίοδο. 
Μέρος των κατακρημνισμάτων φτάνει στο κατάντη τμήμα της υπο-
λεκάνης Αγιάς μέσω διαφόρων οδών, κυρίως υπόγειας απορροής 
και τροφοδοτεί το αλλουβιακό υδροφόρο σύστημα της πεδινής 
περιοχής. Οι υδατικοί πόροι του συστήματος αυτού χρησιμοποιού-
νται εδώ και αρκετές δεκαετίες για την άρδευση των καλλιεργειών 
οπωροφόρων δένδρων (μηλιές, κερασιές, αχλαδιές και ροδακινιές) 
που κυριαρχούν στην περιοχή. Ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα των 
κατακρημνισμάτων αυτών αποθηκεύεται στην εδαφική ζώνη και 
διαπνέεται από τη μακία βλάστηση. Η ακριβής μέτρηση των πο-

σοτήτων αυτών που διαμορφώνουν το 
υδατικό ισοζύγιο της περιοχής αποτελεί 
τον κύριο στόχο του νέου αυτού σταθμού 
παρακολούθησης.

Για τον σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε μια 
σειρά οργάνων παρακολούθησης υδρο-
λογικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανο-
μένων ενός μετεωρολογικού σταθμού, 
ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων 
εδαφικής υγρασίας και ενός αισθητήρα 
κοσμικής ακτινοβολίας. Τα δεδομένα πα-

ρακολούθησης θα βελτιώσουν την κατανόηση και τη δυνατότη-
τα ποσοτικοποίησης του κυρίαρχου μηχανισμού τροφοδοσίας του 
αλλουβιακού υδροφόρου συστήματος μέσω υπόγειων πλευρικών 
μεταγγίσεων. Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί άμεσα η βαθμο-
νόμηση του υδρολογικού μοντέλου mGROWA, το οποίο σήμερα 
εφαρμόζεται και αναπτύσσεται από την ελληνο-γερμανική ερευνη-
τική ομάδα. Τα δεδομένα από το παρατηρητήριο της Αγιάς δε θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για την προσομοίωση του υδατικού ισοζυ-
γίου και τη μακροπρόθεσμη εκτίμηση των υδατικών αποθεμάτων 
στην υπολεκάνη Αγιάς, αλλά και σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής 
του ποταμού Πηνειού. Τα παραγόμενα δεδομένα παρακολούθη-
σης θα υποστηρίξουν παράλληλα τους υπολογισμούς μιας σειράς 
παραμέτρων που είναι κρίσιμες για τις κοινωνικό-οικονομικές και 
περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται από τους το-
πικούς φορείς και την κοινωνία.

Η Πράσινη Φροντίδα αρωγός στην υγεία 
ατόμων με ειδικές ανάγκες

Πόσο νερό από τη μακία βλάστηση των βουνών γίνεται διαθέσιμο 
για τις καλλιέργειες των οπωροφόρων στις πεδινές περιοχές;
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Τ ην Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 
πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία και με μεγάλη συμμετοχή 
γεωτεχνικών και παραγωγών, 

στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλλο-
βόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας 
του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 
Φυτογενετικών Πόρων, ημερίδα με θέμα-
τα φυτοπροστασίας πυρηνοκάρπων και 
ακτινιδιάς. Ο εισηγητής Δρ Θωμάς Θω-
μίδης, αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, στην πρώτη του εισήγηση 
αναφέρθηκε στον μύκητα του γένους Monilinia (φαιά σήψη ή μο-
νίλια) που προκαλεί σοβαρές προσβολές στα πυρηνόκαρπα (ρο-
δάκινα, κεράσια, δαμάσκηνα, βερίκοκα). Ειδικότερα, παρουσίασε 
τον βιολογικό κύκλο του μύκητα, τις συνθήκες που ευνοούν την 
ανάπτυξη των προσβολών καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής 
του. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισήγησης, αναφέρθηκε στην 
εφαρμογή νέων μεθόδων στη φυτοπροστασία και ειδικότερα στη 

χρησιμότητα των λογισμικών μοντέλων 
πρόβλεψης των διαφόρων ασθενειών 
που βοηθούν στην ορθολογική αντιμετώ-
πισή τους. Η τρίτη εισήγηση αφορούσε τις 
ασθένειες της ακτινιδιάς, κατά τη διάρκεια 
της οποίας αναφέρθηκε στα συμπτώματα 
που προκαλούνται στα φυτά, στις συνθή-
κες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται 
και στους κυριότερους τρόπους αντιμετώ-
πισης. Ακολούθησε συζήτηση την οποία 
συντόνισε ο ερευνητής του Ινστιτούτου 
Δρ Θωμάς Σωτηρόπουλος κατά την οποία 

τέθηκαν ερωτήσεις προς τον ομιλητή από τους παρευρισκόμενους 
παραγωγούς και γεωτεχνικούς. Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθη-
καν και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία της 
ορθολογικής αντιμετώπισης των διαφόρων ασθενειών στην οικο-
νομικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ποιότητα των 
καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης γης και στην 
προστασία του οικοσυστήματος.

Ημερίδα για θέματα φυτοπροστασίας  
πυρηνοκάρπων και ακτινιδιάς

Η μελισσοκομία ως 
απασχόληση είναι 
πολύ διαδεδομένη 
στην Κρήτη ολόκλη-

ρη αλλά και στον νομό Χανίων 
ιδιαίτερα. Είναι παραδοσιακή 
γεωργική απασχόληση για πολ-
λούς αλλά και εναλλακτική μορ-
φή βιώσιμης ανάπτυξης. Στα Χα-
νιά υπάρχουν περίπου 600-700 
μελισσοκόμοι, εκ των οποίων οι 
250-300 είναι επαγγελματίες με 
περισσότερες από 150 κυψέλες 
έκαστος. Δεδομένων των μεγάλων απωλειών μελισσιών που 
παρατηρήθηκαν εφέτος (όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη 
την Ελλάδα), ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ν. Χανίων «Η ΜΕΛΙΣ-
ΣΑ» κάλεσε, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, τα μέλη του αλλά και 
τους υπόλοιπους μελισσοκόμους του νομού Χανίων σε ημερίδα 
με θέμα "Η κατάρρευση των μελισσιών μας, αιτίες λύσεις και 
προοπτικές". Ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η Δρ Φανή Χατζήνα, 
Βιολόγος, Τακτική Ερευνήτρια του Τμήματος Μελισσοκομίας, Ιν-
στιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
«Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τους Έλληνες 
μελισσοκόμους, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσες πολλές 
απώλειες που να αγγίζουν τα ποσοστά των χωρών της Βόρειας 
Ευρώπης και της Αμερικής. Είχαμε απώλειες της τάξης του 30% 
και 50% των μελισσοσμηνών και πρέπει να δούμε τι φταίει. Τόσα 
χρόνια οι επιστήμονες έχουν βρει ότι δεν υπάρχει ένας μόνο πα-
ράγοντας. Το φαινόμενο της κατάρρευσης των μελισσών είναι 
πολυ-παραγοντικό. Όμως τι ήταν αυτό που δημιούργησε τις 

πολύ μεγάλες απώλειες φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη; 
Θα πρέπει να δούμε όλους αυτούς τους παράγοντες μαζί αλλά 
και τον καθένα χωριστά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η 
χαμένη παραγωγή μιας χρονιάς, αλλά το χάσιμο του ζωικού κε-
φαλαίου. Εμείς ως επιστήμονες, πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά 
το πρόβλημα και να εφαρμόσουμε εναλλακτικές πρακτικές, μα-
κριά από χημικά φάρμακα. Επιβάλλεται να δουλέψουμε μαζί με 
τον μελισσοκόμο για να αναπαράγουμε μελίσσια που να είναι 
ανθεκτικά στις ασθένειες και βασικά στο άκαρι Βαρρόα. Τώρα 
πια έχουμε τη γνώση και τις μεθόδους να το κάνουμε πράξη», 
τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Χατζήνα. Ως απόφθεγμα της ημερίδας 
ήταν η συμφωνία να αρχίσει μία στενότερη συνεργασία με τους 
παραγωγούς της Κρήτης για την ανεύρεση ανθεκτικών πλη-
θυσμών μελισσών στη Βαρρόα και την αναπαραγωγή τους με 
ελεγχόμενο τρόπο από το καλοκαίρι του 2017. 

Η κ. Φ. Χατζήνα, ο κ. Π. Περάκης και  
ο κ. Η. Χαλακεταβάκης.

Μελισσοκομική ημερίδα στα Χανιά 
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Ημερίδες ελαιοκομίας στους Νομούς 
Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Μεσσηνίας  
και Χανίων

Μ ε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν πέντε 
ημερίδες ελαιοκομίας από τα Ινστιτούτα 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 
και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ορμύλιας Χαλκιδικής στις 2 Φεβρουαρίου με συνεργασία 
του πρώην Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων, Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων και του τοπικού συνεταιρισμού, 
στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών 
πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των 
επιπτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλα-
γή» (LIFE oLIVE CLIMA).

Ακολούθησε αντίστοιχη ημερίδα στην Αργαλαστή Δή-
μου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας στις 20 Φεβρουαρί-
ου, με συνεργασία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών 
Φυτών & Αμπέλου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 
με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου και Β. Σποράδων. 

Η τρίτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου σε 
συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παλαιών Ρου-
μάτων στα Παλαιά Ρούματα Δήμου Πλατανιά Ν. Χανί-
ων με θέμα «Βελτίωση στην καλλιέργεια και το κλάδεμα 
της Τσουνάτης ελιάς». Ακολούθησε συζήτηση με ελαιο-
παραγωγούς και τοπικούς φορείς για την ανάδειξη και 
την καλύτερη διαχείριση αυτής της σημαντικής τοπικής 
ποικιλίας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες στο Ν. Μεσ-
σηνίας από το Tμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων σε συνεργασία με το Tμήμα Ελαίας και 
Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας, με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας και με τον Σύλλογο Γεω-
πόνων Τριφυλίας στις 14 Μαρτίου στην Καλαμάτα και στις 22 
Μαρτίου στην Κυπαρισσία.

Στις ημερίδες συμμετείχαν πολλοί ελαιοπαραγωγοί, γεωπόνοι, 
εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και φοιτητές γεωπονίας. Ανα-
πτύχθηκαν θέματα σχετικά με την φιλοπεριβαλλοντική καλλιέρ-
γεια, την κομποστοποίηση και τη φυτοπροστασία. Παράλληλα 
έγιναν επισκέψεις σε ελαιώνες, όπου έγινε εξειδικευμένη συζή-
τηση για τη βελτίωση καλλιεργητικών πρακτικών. 

Τ ην Τετάρτη 15 Μαρτίου οι ερευνητι-
κές δραστηριότητες του Ινστιτού-
του Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 
και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ ήταν το αντικείμενο συνάντησης του 
ερευνητή Γιώργου Κουμπούρη με τον κ. 
Παναγιώτη Χατζηνικολάου στη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Παρουσιάστηκαν οι δρά-

σεις του Ινστιτούτου και ο τρόπος με τον οποίο 
ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομίες 

μεταφέρονται στην πράξη, προσαρμόζονται 
στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής 
και συμβάλλουν στη βελτίωση της πρω-
τογενούς παραγωγής και της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
εκφράστηκε για τις δράσεις κατάρτισης 
του αγροτικού κοινού που υλοποιούνται 

σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Συνάντηση για τις ερευνητικές  
δραστηριότητες του Ινστιτούτου Ελιάς 
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Π ροσκεκλημένος από την UNESCO (Έδρα Οικο-υδρο-
λογίας στο Παρίσι) ήταν ο Δρ Μάνος Κουτράκης, στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο με τίτλο «Οικο-υδρολογία για 
Ασφάλεια στα Υδάτινα Συστήματα και τις Κοινωνί-

ες» που διοργανώθηκε στο Ρίο της Βραζιλίας από 20 έως 24 
Μαρτίου. O Δρ Μάνος Κουτράκης, είναι Τακτικός Ερευνητής 
του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), 
μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επι-
τροπής της UNESCO για την Οικο-υδρολογία 
(UNESCO Scientific Advisory Committeeon 
Ecohydrology) καθώς και Πρόεδρος ΔΣ του 
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ). 

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν αφορού-
σαν όλες τον ποταμό Νέστο και το Δέλτα του. 
Η προφορική παρουσίαση που έγινε στην ενό-
τητα των περιβαλλοντικών παροχών των πο-
ταμών αφορούσε τη χρήση της ιχθυοπανίδας για 
την εκτίμηση της οικολογικής παροχής σε ποτάμια 
συστήματα, έρευνα που υλοποιήθηκε στον Νέστο, στο πλαίσιο 
ερευνητικού έργου του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτό-
πων (ΕΚΒΥ), που χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μη-
χανισμό ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 2009-2014. Η 
ύπαρξη δύο σημαντικών υδροηλεκτρικών φραγμάτων και ενός 
μικρότερου αρδευτικού που ελέγχουν τη ροή του ποταμού προς 
το προστατευόμενο Δέλτα, καθιστούν τη διατήρηση της οικολο-
γικής παροχής ένα μείζον θέμα, ειδικά υπό την πίεση των κλιμα-
τικών αλλαγών και των αρδευτικών απαιτήσεων. Η οικολογική (ή 
περιβαλλοντική) παροχή αναφέρεται στο υδρολογικό καθεστώς 
που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ποτάμιου οικοσυστήματος 
και ως εκ τούτου τη διατήρηση των υπηρεσιών που αυτό παρέχει 
στον άνθρωπο. Δεδομένου ότι η οικοϋδρολογία ορίζεται ως ‘η 
επιστήμη που μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ του υδρολογι-
κού κύκλου και των οικοσυστημάτων’, η οικολογική παροχή είναι 

μια οικοϋδρολογική έννοια. Η εκτίμηση της οικο-
λογικής παροχής μέσω οικοϋδρολογικών προ-
σεγγίσεων έχει αξιολογηθεί ως μια από τις πλέον 
τεκμηριωμένες και αποδοτικές μεθόδους. Εντού-
τοις, στον ποταμό Νέστο εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα η καινοτόμα οικοϋδρολογική 
μέθοδος MesoHABSIM (mesohabitatsimulation) 
που περιλαμβάνει την καταγραφή της ιχθυοπανί-
δας, υδρομορφολογικές μετρήσεις και χαρτογρά-

φηση της κοίτης με σύστημα GIS/GPS. Η εν λόγω παρουσίαση 
κέντρισε το ενδιαφέρον των ακροατών με αποτέλεσμα να γίνουν 
εκτενείς συζητήσεις με ειδικούς του κλάδου σχετικά με τις ιδιαι-
τερότητες που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του MesoHABSIM. 

Επιπλέον, ο ερευνητής του ΙΝΑΛΕ παρουσίασε δύο ανηρτημέ-
νες εργασίες (πόστερ) που αφορούσαν αφενός την εκτίμηση της 
Οικολογικής Ποιότητας των υδάτων του Νέστου με τη χρήση 
της ιχθυοπανίδας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60 
και αφετέρου τη σύγκριση διαχειριστικών πρακτικών στις λιμνο-
θάλασσες του Δέλτα Νέστου και στα υδάτινα συστήματα της 
Λίμνης Κάρλας.

Όλες οι εργασίες υλοποιήθηκαν από ερευνητικές ομάδες του 
ΙΝΑΛΕ, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της στενής τους συνεργασίας.

Παγκόσμιο συνέδριο οικοϋδρολογίας

O EΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Βαλκανικός Βοτανικός 
Κήπος Κρουσσίων στη DETROP 2017

Κ ατά τη διάρκεια της έκθεσης DETROP, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε από τις  3-6 Μαρτίου, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
και ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων συμμε-
τείχαν με εκθετήριο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προ-

γράμματος Η2020: «Big Picnic: Big Questions-engaging the public 
with Responsible Research and Innovation on Food Security».

Το πρόγραμμα, το οποίο έχει ξεκινήσει τον Μάιο του 2016 και 
θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2019, αφορά στην εφαρμογή 
της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας σε θέματα Επισιτιστικής 
Ασφάλειας. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ΒΒΚΚ στην έκθεση, μαζί με 
τέσσερις συνεργαζόμενες εταιρείες Ελλήνων καλλιεργητών, πραγ-
ματοποιήθηκαν συμμετοχικές δράσεις και διαγωνισμοί, σχετικοί με 
το πρόγραμμα, με την ενεργή συμμετοχή του κοινού της Έκθεσης.

Ο Δρ Μ. Κουτράκης


